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  ةـمقدم
  

ما من مهنة إال وهلا قواعدها وأصول ممارستها، ومهنة التدقيق كغريها من املهن األخرى هلا قواعدها وأصول ممارستها، 
  وقد بقيت تلك القواعد وأصول املمارسة إىل وقت قريب يف حكم املتعارف عليه بني ممارسي هذه املهنة.

  

 يف توفري املزيد من املصداقية على البياIت املالية، فقد بدأ التفكري جدEً ونظراً ألمهية مهنة التدقيق و@ألخص يف إضفاء 
قواعد وأصول ممارسة مكتوبة هلذه املهنة حبيث يسهل الرجوع إليها واإلحتكام إىل قواعدها وأصول ممارستها حيثما لزم. 

اإللتزام ]حكامها كن الرجوع إليها و وقد جنحت بعض الدول الصناعية بوضع قواعد وأصول ممارسة مكتوبة ملهنة التدقيق مي
  عوضاً ملا كان متعارفاً عليه و@لتايل قللت من اإلجتهادات يف هذا ا\ال.

  

نة التدقيق متعارف هومع ظهور فكرة العوملة وحترير التجارة واخلدمات بدأ التفكري جدEً يف إجياد قواعد وأصول ممارسة م
  مارسة املهنية املعمول gا إقليمياً.لتحل حمل قواعد وأصول امل عليها دولياً 

  

وحيال هذا املوضوع، ومنذ أوائل الستينات وألسباب كثرية طرحت تساؤالت حول مهنة التدقيق يف النشاط اإلقتصادي 
ودورها يف ا\تمعات فقد طرح املهتمون @لشؤون املالية واإلقتصادية يف الدول الصناعية تساؤالت عدة عن ذلك الدور 

لك التساؤالت آrر  بليغة يف املهنة وممارسيها، فقد صاحبها إعادة تقييم دور املهنة ودور املدقق يف ا\تمع وكان لت
ونشطت اجلمعيات واملعاهد واملنظمات احملاسبية املهنية يف البلدان الصناعية، وشكلت جلان خاصة من ذوي العلم واخلربة 

املهنة  لألحكام املهنية املتفرقة، فقد قام علماء وخرباء يف ن أساساً ي فرضه ا\تمع حبيث تكو لتحديد ذلك الدور الذ
بدراسات مهنية مقارنة بني البلدان الصناعية يف حماولة لإلستفادة من اخلربات املتوفرة يف البلدان األخرى ومل يكن وضع 

املتضاربة إىل أن املوجودة املتباينة و قواعد عامة حتكم املهنة أمرًا سهًال وبقى التوفيق صعبًا بني ما سبق من املعاجلات 
خرجت إىل الوجود اللجنة الدولية ملهنة التدقيق وهي إحدى جلان اإلحتاد الدويل للمحاسبني وكان من أهدافها الرئيسية 

  -حتسني جودة ووحدة ممارسة املهنة يف العامل من خالل ما يلي:
  إصدار معايري دولية للتدقيق واخلدمات ذات العالقة. •
 ار إرشادات على تطبيق املعايري الدولية للتدقيق.إصد •
 تنمية دعم املعايري الدولية للتدقيق واخلدمات ذات العالقة من قبل املشرعني وأسواق األوراق املالية. •
  

برئيس اسبني" ممثلة حاألردن لعضوية "اإلحتاد الدويل للميف العريب للمحاسبني القانونيني  الدويل وعليه فقد إنتخب ا\مع
األستاذ طالل أبوغزاله كما انتخب أيضًا لعضوية كل من "جملس معايري احملاسبة الدولية" و"اللجنة الدولية  جملس إدارته

  للتدقيق"، حيث يتوىل األول إصدار "معايري احملاسبة الدولية" وتتوىل الثانية إصدار "األدلة الدولية للتدقيق".
  

لة مهنة التدقيق هو أعلى هيئة مهنية عاملية تتوىل مسؤولية وضع وتطوير وإرساء وحيث أن جملس اللجنة الدولية ملزاو 
ة مهنية عربية تنتخب لعضوية  عترب أول هيئة حماسبييالعريب للمحاسبني القانونيني الدويل املعايري الدولية للتدقيق فإن ا\مع 

  كال اهليئتني الدوليتني.
  

للغة العربية العريب للمحاسبني القانونيني برتمجة املعايري الدولية للتدقيق إىل ا الدويل@إلضافة إىل ذلك فقد كلف ا\مع 
من خالل جلنة يتمتع أعضاؤها @خلربة والكفاءة املهنية العالية و@لتعاون مع دائرة مراقبة مستوى األداء املهين يف جمموعة 

  لى نطاق العامل العريب.طالل أبوغزاله الدولية وذلك ألهداف تسهيل مهمة اإلستفادة منها ع
  
  

  طالل أبو غزاله 
  العريب للمحاسبني القانونيني  الدويل رئيس ا�مع
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 1 التغيرات  

  

رات
تغي
للدليل والتطورات  2017-2016التغييرات على المضمون من إصدار  ال

 األخيرة
 المراجع

الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وما لم  التدقيقيحتوي هذا الدليل على مراجع لمعايير 
عداد التقارير المالية الدولية والمعايير الدولية إل التدقيقتتم اإلشارة إلى خالف ذلك، فإن المراجع لمعايير 

الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية السارية في تاريخ إعداد البيانات.  التدقيقترتبط بمعايير 
على ذلك، يتم تنبيه القارئين بأنه بمجرد إصدار معيار محاسبة دولي ومعيار دولي إلعداد التقارير  وبناء  

 ألحدث معيار محاسبة دولي ومعيار دولي إلعداد التقارير المالية.المالية فإنه يتعين عمل المرجع 
 

 ختصاص".إل" في هذا الدليل أن تشير إلى "الدولة أو ا الدولة يتعين على المراجع لـ "
 

 البيانات الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية
قابة الجودة والتدقيق والمراجعة بشأن الرقابة يتضمن هذا الدليل المجموعة الكاملة من المعايير الدولية لر 

على الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة، إضافة إلى بيانات 
ممارسة التدقيق الدولية غير الرسمية. كما يتضمن كذلك مقدمة إلى بيانات مجلس معايير التدقيق 

 ومواد غير رسمية أخرى. ويحل هذا الدليل محل إصدار عاموالتأكيد الدولية وقائمة مصطلحات 
 منه. 2017 -2016

 

 والتغيرات اإلضافات
من المقدمة تنص على أنه "ما لم ُينص على خالف ذلك في المعيار الدولي، ُيسمح  18الحظ أن الفقرة 

 للمحاسب المهني أن يطبق معيارا  دوليا  قبل تاريخ النفاذ المحدد فيه."
 

 و  من الدليلالجزء األ 
 "مراعاة القوانين واألنظمة في تدقيق البيانات المالية" )المنقح( 250معيار التدقيق الدولي 

 
)المنقح(، والذي أصبح ساريا  لتدقيق البيانات المالية عن  250يتضمن هذا الدليل معيار التدقيق الدولي 

 أو بعد ذلك. 2017ديسمبر  15الفترات التي تبدأ في 
 

 1108-1071عيار المنقح، إلى جانب التعديالت ذات العالقة المتمشية معه، في الصفحات أدرج الم
. وقد أدخلت التعديالت المالئمة، إلى جانب اإلشارات 2017-2016من الجزء األول من دليل عام 

 250. ولم يتم إدراج معيار التدقيق الدولي 2018المرجعية وتغييرات أخرى ذات عالقة، في دليل عام 
 . 2018السابق الذي يغطي الفترات السابقة في دليل عام 

 



 2017-2016التغيرات الهامة عن إصدار عام 
 للدليل والتطورات الحديثة

 

 2  التغيرات

تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة "  540معيار التدقيق الدولي 
 ". العادلة، واإلفصاحات ذات العالقة

 
ل من هذا الدليل الساري في الوقت الحالي، يتضمن الجزء األو  540عالوة على معيار التدقيق الدولي 

. يسري المعيار المنقح على تدقيق 1182-1077)المنقح( في الصفحات  540معيار التدقيق الدولي 
أو بعد ذلك، ويتضمن تعديالت متعلقة  2019ديسمبر  15البيانات المالية عن الفترات التي تبدأ في 

لبيانات واالفتراضات المستخدمة في بتعزيز عملية تقييم المخاطر، والربط األكثر اتساقا  بالمنهجيات، وا
 إجراء التقديرات المحاسبية، واعتبارات قابلية التوسع والتأكيد على أهمية التشكك المهني.

 
 مقدمة

لتتفق مع الترقيم الصحيح، وال يؤثر ذلك على أية معايير  8تمت إعادة ترقيم المقدمة من الصفحة 
 أخرى.

 
 الجزء الثاني من الدليل

ات على الجزء الثاني من الدليل. وتم إجراء تعديالت على المعايير الدولية استجابة ال توجد إضاف
قواعد السلوك الدولية للمحاسبين للمتطلبات الجديدة التي تتناول عدم االمتثال للقوانين واألنظمة في 

 ، عالوة على إدراج اإلشارات المرجعية والتغيرات ذات العالقة.المهنيين
 

 الدليل من الثالثالجزء 
 .من الدليل الثالثال توجد إضافات على الجزء 

 

 ومسودات العرض 2018ديسمبر  1البيانات النهائية الصادرة بعد 
 ديسمبر 15لمزيد من المعلومات حول آخر التطورات وللحصول على البيانات النهائية الصادرة بعد 

وقع اإللكتروني لمجلس معايير أو مسودات العرض التي لم يتم البت فيها، يرجى زيارة الم 2018
 . www.iaasb.org  التدقيق والتأكيد الدولية

 
 

 

 

http://www.iaasb.org/


 

 حول اإلتحاد الدولي للمحاسبينمعلومات خلفية   3 

 دور اإلتحاد الدولي للمحاسبين
يسعى اإلتحاد الدولي للمحاسبين إلى خدمة المصلحة العامة من خالل المساهمة في تطوير مؤسسات 

امة. وهو يدعم كال من شفافية ومسائلة ومقارنة التقارير المالية؛ ويساعد وأسواق وإقتصاديات قوية ومستد
؛ ويسهم في نشر أهمية وقيمة المحاسبين بالنسبة للبنية التحتية المالية في التدقيقعلى تطوير مهنة 

 175ما مجموعه  1977مختلف أرجاء العالم. يضم اإلتحاد الدولي للمحاسبين الذي تم تأسيسه في عام 
مليون محاسب في القطاع العام  2.84دولة ومنطقة، حيث يمثل ما يقارب  130عضوا  وزميال  في 

 وميادين التعليم والخدمة الحكومية والصناعة والتجارة. 
 

ويسهم اإلتحاد الدولي للمحاسبين، كجزٍء من تكليفه المتمثل في خدمة المصلحة العامة، في صياغة 
والتأكيد الدولية عالية الجودة، من خالل دعمه بشكل رئيسي لمجلس  وتبني وتطبيق معايير التدقيق

معايير التدقيق والتأكيد الدولية. ويوفر اإلتحاد الدولي للمحاسبين الموارد البشرية وإدارة المرافق ودعم 
اإلتصاالت والتمويل لهذا المجلس المستقل المتخصص بوضع المعايير، كما يسهل عملية ترشيح 

 اء هذا المجلس.واختيار أعض
 

يضع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية جدول األعمال الخاص به ويصادق على إصداراته وفقا  
ألسلوب عمله ودون مشاركة اإلتحاد الدولي للمحاسبين. وال يكون بإمكان اإلتحاد الدولي للمحاسبين أن 

إلتحاد الكتب والمعايير واإلصدارات يؤثر على جداول األعمال أو اإلصدارات المشار إليها. وينشر ا
 األخرى ويملك حقوق تأليفها. 

 
 ستقاللية مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية بعدة طرق: إتتم حماية 

  اإلشراف الرسمي والمستقل على وضع المعايير وبما يصب في المصلحة العامة من قبل مجلس
لمزيد من المعلومات(، والذي يشتمل  www.ipiob.orgاإلشراف على المصلحة العامة )أنظر 

 على أسلوب عمل صارم ينطوي على مشاورات عامة؛
 /عملية اإلختيار من قبل  الدعوة العامة للترشيح، واإلشراف الرسمي والمستقل على الترشيحات

 مجلس اإلشراف على المصلحة العامة؛
  أسلوب عمل وضع المعايير باإلضافة إلى إمكانية وصول الجمهور الشفافية التامة، بخصوص

العام إلى مواد جدول األعمال واإلجتماعات، إلى جانب نشر أساس اإلستنتاجات مع كل معيار 
 نهائي.

 مشاركة المجموعة اإلستشارية والمراقبين في عملية وضع المعايير؛ و 
 د الدولية، باإلضافة إلى المؤسسات القائمة على اإلشتراط على أعضاء مجلس معايير التدقيق والتأكي

 الترشيح/التوظيف، اإللتزام بإستقاللية المجلس ونزاهته ومهمته المتمثلة في خدمة المصلحة العامة.
الدولي للمحاسبين على العنوان التالي لإلتحاد يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات 

www.ifac.org.  

http://www.ipiob.org/
http://www.ifac.org/


 

  4 الهيكل

 هيكل التعليمات الصادرة 
 الدولي والتأكيد التدقيق عن مجلس معايير

 

 
 

 
 

 قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
   المهنيين

 مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يغطيهاالتي  العمليات

 99-1لمعايير الدولية لرقابة الجودة ا

 يات التأكيداإلطار الدولي لعمل

 مراجعة أو تدقيق عمليات عن عدا التأكيد عمليات
 التاريخية المالية المعلومات

ومراجعة المعلومات المالية  تدقيق عمليات
 التاريخية

المعايير الدولية لعمليات التأكيد 
-100معايير التدقيق الدولية  3699 - 3000

999 

 الخدمات ذات العالقة

دمات ذات العالقة المعايير الدولية للخ
4000 - 4699 

المراجعة  لعمليات الدولية المعايير
2000 - 2699 
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 الجودة والتدقيق والمراجعة لرقابة الدولية  لمعاييرلمقدمة 
 والخدمات ذات العالقة وعمليات التأكيد األخرى 

 

   6 المقدمة

 ةـمقدمال
الخةدمات بيانةات و األخةرى التأكيةد والمراجعةة وعمليةات والتةدقيق رقابةة الجةودة لتم إصدار هذه المقدمة  .1

نطةةاق ال ةةال يات كمةةا تةةم و ةةعها  لتسةةهيف فهةةم نطةةاق وسةةلطة البيانةةات التةةي ي ةةدرها. ذات العالقةةة
 . مجلس معاير التدقيق والتأكيد الدوليةل المقترح

 

والبيانةةةات  س معةةةايير التةةةدقيق والتأكيةةةد الدوليةةةة ملتةةةة  بتطةةةوير مجموعةةةة مةةةن المعةةةايير الدوليةةةةإن مجلةةة .2
ولةةةدعم هةةةذا الهةةةدل يعمةةةف مجلةةةس معةةةايير التةةةدقيق ، المقبولةةةة ب ةةةكف عةةةا  علةةةم نطةةةاق العةةةالم األخةةةرى 

ويقةةةو  بةةةدور قيةةةادا فةةةي الم ةةةاريا  ، والتأكيةةةد الدوليةةةة ب ةةةكف تعةةةاوني مةةةا وا ةةةعي األن مةةةة الو نيةةةة
وذلة  لةيةادة التوافةق بةين المعةايير الو نيةة والدوليةة وتحقيةق القبةول لمعةايير مجلةس  ، تركة معهةمالم 

 معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

 

 بيانات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية 
 الدولي  والتأكيد التدقيق البيانات الرسمية لمجلس معايير

والتأكيد الدولية التأكيد والخدمات األخةرى ذات العالقةة التةي يةتم وتحكم بيانات مجلس معايير التدقيق  .3
التن يمةةات المحليةةة التةةي  أوإجراءهةةا بةةالتوافق مةةا المعةةايير الدوليةةة. وهةةي بالتةةالي ن تتجةةاور القةةوانين 

عمليات التدقيق ب أن معلومات أخرى في دولةة بعينهةا يجة   أوتحكم تدقيق البيانات المالية  السابقة 
 أوالتن يمات الو نيةة عةن  أوختلفت القوانين إبالتوافق ما المعايير الو نية لتل  الدولة. وإذا  تباعهاإ

تعار ت ما معايير مجلس معةايير التةدقيق والتأكيةد الدوليةة ب ةأن مو ةو، محةدد، فسةول لةن تمت ةف 
ت مجلةس معةايير التن يمات الو نية مةا بيانةا أوآليا عملية التدقيق التي أجريت بالتوافق ما القوانين 

مجلةةس معةةةايير التةةةدقيق المحاسةةة  المهنةةةي لةةن يمت ةةةف مةةا معةةةايير عمليةةةات  التةةدقيق والتأكيةةةد الدوليةةة.
 عالقة بالعملية. المعايير التي لهاالمحاس  المهني ب كف كامف لكف  إمت ال بإست ناء والتأكيد الدولية

معةةايير دوليةةة يةةتم إصةةدارها عقةة   الةةدولي هةةي والتأكيةةد التةةدقيق إن البيانةةات الرسةةمية لمجلةةس معةةايير .4
 أسلوب العمف المعلن للمجلس.

 

 السلطة المرتبطة بالمعايير التي أصدرها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
 

 يج  تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق البيانات المالية التاريخية.  .5
 

 .البيانات المالية التاريخية في مراجعة يج  تطبيق معايير عمليات المراجعة الدولية  .6
 

 التةدقيق والمراجعةة يج  تطبيق معايير عمليات التأكيد الدولية فةي عمليةات التأكيةد بخةالل معلومةات .7
 المالية السابقة.

 



 الجودة والتدقيق والمراجعة لرقابة ولية الد لمعاييرلمقدمة 
 والخدمات ذات العالقة وعمليات التأكيد األخرى 
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يج  تطبيق المعايير الدولية ب أن الخةدمات ذات العالقةة فةي عمليةات الجمةا والعمليةات التةي تجةرى  .8
كمةةا تةم تحديةةدها مةن قبةةف  للمعلومةات وخةةدمات عةد  التأكيةةد األخةرى لتطبيةق اججةةراءات المتفةق عليهةةا 

 .مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
 

معةةايير عمليةةات التأكيةةد معةةايير التةةدقيق الدوليةةة ومعةةايير عمليةةات المراجعةةة الدوليةةة و كةةف مةةن  إلةةموي ةةار  .9
مجلةةس معةةايير التةةدقيق والتأكيةةد  الدوليةةة والمعةةايير الدوليةةة للخةةدمات ذات العالقةةة بكونهةةا معةةايير عمليةةات

 الدولية.
 

يجةة  تطبيةةق المعةةايير الدوليةةة لرقابةةة الجةةودة بواسةةطة مةةةودا الخةةدمات المةةدرجين تحةةت معةةايير عمليةةات  .10
 مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

 

 معايير التدقيق الدولية
بةف المةدقق المسةتقف. ويةتم تعةةديلها مةةن ق ١ُت ةا  معةايير التةدقيق الدوليةة فةةي سةياق تةدقيق البيانةات الماليةة .11

وفقًا لل رول عند تدقيق المعلومات المالية التاريخية األخرى. وترد صةال ية معةايير التةدقيق الدوليةة فةي 
  ٢ .200معيار التدقيق الدولي

 

 الجودة لرقابةالمعايير الدولية 
يتعلةةق بجميةةا خةةدماتهم التةةي تقةةا ُتكتةة  المعةةايير الدوليةةة لرقابةةة الجةةودة ليةةتم تطبيقهةةا علةةم ال ةةركات فيمةةا  .12

 ةةمن معةةايير العمليةةات التةةي يسةةعها مجلةةس معةةايير التةةدقيق والتأكيةةد الدوليةةة. وتةةرد صةةال ية المعةةايير 
 الدولية لرقابة الجودة في المقدمة إليهم.

 

 المعايير الدولية األخرى 
: األهةةةةدال والمتطلبةةةةات والتطبيةةةةق والمةةةةواد 8-6تتسةةةةمن بعةةةةي المعةةةةايير الدوليةةةةة المحةةةةددة فةةةةي الفقةةةةرات  .13

اجيسا ية األخرى والمواد التمهيدية والتعريفات. وينبغي تفسير هذه الم طلحات بطريقة م ةابهة لكيفيةة 
 . 200تو يحها في سياق معايير التدقيق الدولية وتدقيق البيانات المالية في معيار التدقيق الدولي 

 
المبادئ األساسةية واججةراءات الرسيسةية )المحةددة بخةق  ةامق  8-6لفقرات المعايير الدولية المحددة في ا .14

إرشادات ذات عالقة علةم شةكف مةواد تو ةيحية ومةواد أخةرى،  إلموالم حوبة بكلمة "ينبغي"( باج افة 
بمةةةا فةةةي ذلةةة  المال ةةةق. ويةةةتم فهةةةم وتطبيةةةق المبةةةادئ األساسةةةية واججةةةراءات الرسيسةةةية فةةةي سةةةياق المةةةواد 

مةةةواد األخةةةرى التةةةي تقةةةةد  إرشةةةادات  ةةةول تطبيقهةةةا. لةةةةذل  مةةةن السةةةرورا أن ُي خةةةذ بعةةةةين التو ةةةيحية وال
 النص الكامف ألا معيار لفهم وتطبيق المبادئ األساسية واججراءات الرسيسية. عتباراج

 

ُتطبق المبادئ واججراءات األساسية للمعيار في جميا الحانت  يث تكون مالسمة ل ةرول العمليةة.  .15
، قةةد يقةةرر المحاسةة  المهنةةي  ةةرورة التخلةةي عةةن أ ةةد اججةةراءات إسةةت ناسية ةةانت ومةةا ذلةة ، فةةي 

مةن ذلة  اججةراء. وعنةد ن ةوء م ةف هةذه الحالةة، فةإن المحاسة   الهدلاألساسية ذات العالقة لتحقيق 
مةن اججةراء واألسةباب وراء التخلةي، فةةي  الهةدلالمهنةي ملةة  بتوقيةق كيفيةة تحقيةق اججةراءات البديلةة 

                                                           
 ما لم يرد خالل ذل ، ت ير "البيانات المالية" إلم البيانات المالية التي تسم معلومات مالية تاريخية.   ١

 

 ."األهدال العامة للمدقق المستقف وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"، 200الدولي  معيار التدقيق    ٢
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يكن ذل  وا حًا. ويتوقا ن وء  اجة لتخلي المحاس  المهني عن أ د اججةراءات األساسةية  ال لم 
 ذات العالقة فقق عندما يكون ذل  اججراء  ير فاعف، في ال رول الخاصة للعملية.

  

ن يتجةةأ مةن المعيةار. ويةرد شةرح عةن هةدل  مةن مةادة التطبيةق، جةةءً  جةةءً تعتبر الملحقات، التي تعد  .16
 ستخدامه في نص المعيار ذا العالقة أو في عنوان ومقدمة الملحق نفسه.إمن  هدلالملحق وال

 

 المهني حكمال
 إن  بيعة المعايير الدولية تتطل  من المحاس  المهني ممارسة الحكم المهني في تطبيقهم. .17
 

 نطباق المعايير الدوليةإ
الةةدولي المحةةدد فةةي ذلةة   نطبةةاق المعيةةارجيةةتم تو ةةيا نطةةاق وتةةاريأ نفةةاذ وأا أوجةةه ق ةةور محةةددة  .18

المعيةار. ومةا لةم يةرد خةالل ذلة  فةي المعيةار الةدولي، يسةما للمحاسة  المهنةي تطبيةق أ ةد المعةايير 
 الدولية قبف تاريأ النفاذ الوارد فيه.

 

عتبةةةارات إ ةةةافية يةةةتم إدرا  إ قتسةةةاء، جتةةةرتبق المعةةةايير الدوليةةةة بالعمليةةةات فةةةي القطةةةا، العةةةا . وعنةةةد ا .19
 العا  في: خاصة بمن آت القطا،

 أو ؛نص المعيار الدولي في  الة معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لرقابة الجودة (أ)
 في من ور القطا، العا  الوارد في نهاية المعايير الدولية األخرى. (ب)

 

 المادة غير الرسمية
الةةدولي  كيةةدوالتأ التةةدقيق تتسةةمن المةةادة  يةةر الرسةةمية بيانةةات الممارسةةة ال ةةادرة عةةن مجلةةس معةةايير .20

 وإصدارات الموظفين. ون ت كف المادة  ير الرسمية جةءا من المعايير الدولية التابعة للمجلس.  
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 بيانات ممارسة التدقيق الدولية
ن تفرض بيانات ممارسة التدقيق الدولية متطلبات إ افية علم المدققين  ير تلة  الم ةمولة فةي معةايير  .21

غير من مس ولية المدقق الكامنة في انمت ال لجميا معايير التةدقيق الدوليةة التدقيق الدولية، كما أنها ن ت
ذات العالقةةة بعمليةةة التةةدقيق. وتةةوفر هةةذه البيانةةات مسةةاعدة عمليةةة للمةةدققين. ويفتةةرض بهةةا أن ُتن ةةر مةةن 
مةةا قبةةف أول ةة  المسةة ولين عةةن المعةةايير الو نيةةة أو أن ُتسةةتخد  أقنةةاء صةةيا ة المةةواد الو نيةةة المقارنةةة. ك
 توفر هذه البيانات مادة يمكن لل ركات استخدامها في صيا ة برامجها التدريبية وإرشاداتها الداخلية. 

 

عتماد علم  بيعة الموا يا التي تمت تغطيتها، يمكن لبيان ممارسة التدقيق الدولي مساعدة المةدقق جبا .22
 في األمور التالية:

  األ كا  ب أن تحديد وتقييم مخا ر األخطاء التمكن من فهم ظرول المن أة، وفي عملية إصدار
 الجوهرية؛ 

  إصدار األ كا   ول كيفية معالجة المخا ر المقّيمة، بما في ذل  األ كا  المتعلقة باججراءات
 التي قد تكون مالسمة في ال رول المحددة؛ أو

  ت ال جالمالية واعتبارات إعداد التقارير، بما في ذل  ت كيف رأا معين  ول البيانات إ التطرق إلم
 .   بالحوكمةما أول   المكلفين 

 

 بيانات الممارسة المرتبطة بالمعايير الدولية األخرى 
بيانةات ممارسةة عمليةات المراجعةة الدوليةة  الةدولي أن ُي ةدر أيسةاً  والتأكيةد التدقيق يمكن لمجلس معايير .23

(IREPNs) وبيانةةات ممارسةةة عمليةةات التأكيةةد الدوليةةة ،(IAEPNs)نةةات ممارسةةة الخةةدمات ذات ، وبيا
لخدمةةةة نفةةةس األ ةةةراض الخاصةةةة بالمعةةةايير الدوليةةةة للعمليةةةات ذات العالقةةةة  (IRSPNs)العالقةةةة الدوليةةةة 

 والمعايير الدولية لعمليات التأكيد والمعايير الدولية للخدمات ذات العالقة، علم التوالي.
 

 إصدارات الموظفين
دة وعي الممارسين بالقسةايا الجديةدة أو الناشة ة الهامةة مةن ُتستخد  إصدارات الموظفين للمساعدة في زيا .24

خالل اجشارة إلم المتطلبةات القاسمةة ومةواد التطبيةق أو مةن خةالل لفةت اهتمةامهم إلةم أ كةا  ذات عالقةة 
 الدولي.  والتأكيد التدقيق في بيانات مجلس معايير

 

 اللغة
الةةدولي وبيانةةةات  والتأكيةةد التةةدقيق س معةةةاييريكةةون الةةنص الرسةةمي الو يةةد للمعةةةايير الدوليةةة التابعةةة لمجلةة .25

 الممارسة ومسودات العرض أو أا إصدار آخر هو ذل  الذا ُين ر من قبف المجلس باللغة اجنجليةية. 
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مصممة لتقييد الوصول المباشر إلى  إجراءاتهي  – "Access controls"الرقابة على الوصول أنظمة
الرقابة على الوصول "التصديق على المستخدم" و"تفويض  أنظمة والبرامج والبيانات الطرفية. تشمل جزة ألا

ن يحدد المستخدم من خالل تعريفات فريد  دم" على نحو نموذجي أق على المستخالمستخدم". يحاول "تصدي
، يتألف "التفويض القياسات الحيويةبالحاسب اآللي أو كلمات سرية أو بطاقات وصول أو بيانات  تصالإلل

ن يصل اليزا كّل مستخدم. وهذه لتحديد موارد الحاسوب التي يمكن أالوصول  أحكامللمستخدم" من 
 -شكل محدد لمنع أو الكشف عن:مصممة ب جراءاتإلا

 والبرامج والبيانات الطرفية مباشر ؛  جزة الوصول غير المصرح به إلى األ (أ)
 دخال معامالت غير مصرح بزا؛إ (ب)

 تغييرات غير مصرح بزا في بيانات الملفات؛ (ج)

 برامج الحاسب اآللي؛ و إستخدامقيام موظفين غير مفوضين ب (د)

 برامج غير مصرح بزا. إستخدام (  ه)
 
 دير محاسبيتق "Accounting estimate"-  في غياب وسائل دقيقة للقياس.لمبلغ نقدي التقدير التقريبي 

يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن مبلغ تم قياسه بالقيمة العادلة حيث يوجد شكوك في التقدير وللتعبير 
قط إلى التقديرات ف 5402عن مبالغ أخرى تقتضي التقدير. وحيث يتطرق معيار التدقيق الدولي أيضا  

 مصطلح "التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة". إستخدامالمحاسبية التي تشمل القياس بالقيمة العادلة، سيتم 
 
 سجالت محاسبية* "records Accounting"– األولية  المحاسبية تشمل بشكل عام سجالت القيود

وني لألموال والفواتير والعقود ودفاتر األستاذ والسجالت المدعمة لزا مثل الشيكات وسجالت التحويل اإللكتر 
العام واألستاذ المساعد والقيود في دفاتر اليومية والتعديالت األخرى على البيانات المالية التي لم تعكس في 

تخصصية القيود الرسمية في دفاتر اليومية والسجالت مثل أوراق العمل واللوحات الجدولية التي تدعم 
 بات والمطابقات واإلفصاحات.ساالتكلفة واالحت

 
تكليف عمليات يتم فيزا  –"Agreed-upon procedures engagement " متفق عليزا إجراءاتتكليف ب

تفاق عليزا بين المراجع والمنشأ  وأية أطراف ثالثة إلذات طبيعة تدقيقية والتي تم ا إجراءاتالمراجع بعمل 
اتزم الخاصة من إستنتاجفة. وعلى مستلمي التقرير تكوين ذات عالقة ومن ثم رفع تقرير بالحقائق المكتش

، حيث جراءاتتقارير المراجع، علما  بأن التقرير مقصور على تلك األطراف التي وافقت على أداء هذه اإل
 فزم النتائج. يسيئون قد  جراءاتسباب اإلأن اآلخرين غير المدركين أل

                                                           
 رف في معايير التدقيق الدولية.يرمة إلى المصطلح المع    *

 .1المعيار الدولي لرقابة الجود  يرمة إلى المصطلح المعرف في     †
 .القطاع العام، يجب قراء  المعنى في قائمة المصطلحات هذه  بما يتوافق مع القطاع العام التعامل معفي حال   1

 

ر التثثثدقيق والتأ يثثثد الدوليثثثة تجثثثب اإلشثثثار  إلثثثى قائمثثثة فثثثي إصثثثدارات مجلثثثس معثثثايي المحاسثثثبية حيثثثث لثثثم يثثثتم تعريثثث  المصثثثطلحات 
 المصطلحات التي نشرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.

 

" تثثثدقيق التقثثثديرات المحاسثثبية، بمثثثا فثثثي ذلثثك التقثثثديرات المحاسثثثبية  للقيمثثة العادلثثثة واإلفصثثثاحات ذات  540معيثثار التثثثدقيق الثثدولي   2
 ".العالقة
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 تحليلية إجراءات "Analytical procedures" – للعالقات المعقولة تحليل يم المعلومات المالية من خالل تقي
والتي ال تتفق بحث التذبذبات والعالقات التحليلية كذلك  جراءاتبين البيانات المالية وغير المالية. تشمل اإل

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

وثيقة أو مجموعة وثائق، يتم اعدادها عاد  بشكل سنوي من قبل اإلدار   – "Annual report" تقرير سنوي 
أو أولئك المكلفين بالحوكمة وفقا  للقانون أو التشريعات أو العرف، والزدف منزا تةويد المالكين )أو األطراف 

مبين في  المعنية المشابزة( بمعلومات حول عمليات المنشأ  ونتائجزا المالية ومركةها المالي كما هو
ويحتوي التقرير السنوي أو يرافقه البيانات المالية وتقرير المدقق حولزا ويشمل عاد  المالية، البيانات 

معلومات حول تطورات المنشأ  وتطلعاتزا المستقبلية والمخاطر والشكوك، وبيان من قبل الزيئة الحا مة في 
 المنشأ  وتقارير تغطي مسائل الحوكمة.

 

البيانات المالية وتقرير المدقق حول هذه البيانات، حيث يتضمن هذا التقرير تطورات  يتم إرفاق كل من
المنشأ  وتطلعاتزا المستقبلية وحالت المخاطر وعدم التأ د، وتقرير من أولئك المكلفون بالحوكمة وتقارير 

 تغطي هذه التقارير.
 
  حالة شاذ "Anomaly" -  ما.  تمعات في مجنحرافاء أو اإلال يمثل بشكل واضح األخط إنحرافخطأ أو 

 

 من قبل  ةالمستخدم المعايير – 3(3410عمليات التأ يد لالمعيار الدولي  )في سياق ةالمطبّق المعايير
 في بيان الغازات الدفيئة.وإعداد تقرير حولزا اتزا إنبعاثالمنشأ  لتحديد كمية 

 

  من قبل  ةالمستخدم المعايير – 4(3420 يد عمليات التأل)في سياق المعيار الدولي  ةالمطّبق المعايير
أو  مفوضة مؤسسةمن قبل  ويمكن وضع المعايير. الصوريةالمعلومات المالية  جمععند  ةالمسؤول الجزة

فإنه يتم  ،وحيث ال توجد معايير موضوعةمعترف بزا لوضع المعايير أو بموجب قانون أو نظام ما. 
    . الجزة المسؤولةمن قبل  وضعزا

 

 إعداد التقارير المالية المطبق إطار "Applicable financial reporting framework" –  إعداد اطار
في إعداد البيانات  المكلفون بالحوكمة، من قبل مالئما  من قبل اإلدار ، وحيثما كان  ةالتقارير المالية المتبع
في سياق للقانون أو التنظيم.  وفقا  مطلوبة لطبيعة المنشأ  وهدف البيانات المالية أو ال وفقا  المالية المقبولة 
اإلشار  إلى المعلومات المالية بدال  من  تكون ، 5(المنقح) 4410لخدمات ذات العالقة لالمعيار الدولي 
 البيانات المالية. 

 

ليشير إلى إطار إعداد  "Fair presentation framework" "إطار العرض العادل"يستخدم مصطلح 
 بمتطلبات اإلطار و: لتةامالذي يتطلب اإل التقارير المالية

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

اإلطار لتحقيق العرض ي فبمتطلب  لتةاميقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري لإلدار  عدم اإل (ب)
 . فقط في الظروف النادر  جدا   ضروريا   لتةامالعادل للبيانات المالية. ومن المتوقع أن يكون عدم اإل

                                                           
 ." عمليات التأ يد حول بيانات الغازات الدفيئة " 3410ت التأ يد المعيار الدولي لعمليا  3
عمليات التأ يد إلعداد تقرير حول جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشر   " 3420المعيار الدولي لعمليات التأ يد  4

 ."  تتاباإل
 ." عداد المعلومات الماليةالتكليف بإ)المنقح( "  4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  5
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ليشير إلى إطار إعداد التقارير المالية التي  "Compliance framework"" لتةام"إطار اإليستخدم مصطلح 
  اإلقرارات الوارد  في )أ( و)ب( أعاله. بمتطلبات اإلطار، لكنه ال يضم لتةاميقتضي اإل

 
عند  عاد   اليدوية أو اآللية التي تعمل  جراءاتاإل – في تقنية المعلومات على التطبيقات رقابةال أنظمة

مستوى عملية تجارية، وأساليب الرقابة على التطبيق يمكن أن تكون وقائية أو كاشفة بطبيعتزا، وهي 
 جراءاتلذلك تتعلق أساليب الرقابة على التطبيق باإل وتبعا  محاسبية، مصممة لضمان نةاهة السجالت ال

 المستخدمة للبدء في المعامالت وتسجيلزا ومعالجتزا وتقديم التقارير حولزا، أو بيانات مالية أخرى.
 

 المنقح( ٦ 810الدولي في سياق معيار ) مطبقة معايير( ) "Applied criteria"– المطبقة من  المعايير
 إلدار  في إعداد البيانات المالية الملخصة. قبل ا

 

 )مالئمة )أدلة تدقيق "Appropriateness (of audit evidence)"–  قياس جود  أدلة التدقيق، أي مدى
  ات التي يستند إليزا رأي المدقق.ستنتاجأهميتزا وموثوقيتزا في توفير الدعم لإل

 
  معاملة على أساس تجاري "Arm’s length transaction" –  لشروط وبنود محدد  بين  وفقا  معاملة تبرم

المشتري والبائع الراغبين اللذين ال تربطزما عالقة ما واللذان يتصرفان بشكل مستقل عن بعضزما البعض 
  ويسعيان لتحقيق مصالحزما على أفضل وجه.

 
 توكيثثثدات "Assertions"–  ، ة فثثثي البيانثثثات ، والمضثثثّمنبشثثثكل صثثثريح أو غيثثثر ذلثثثكهثثثي إقثثثرارات مثثثن اإلدار

فثثي سثثياق المعيثثار الثثدولي و  مكثثن حثثدوثزا.تثثي يأنثثواع األخطثثاء ال لبحثثثالمسثثتخدمة مثثن قبثثل المثثدقق و  الماليثثة
، بشثثكل صثريح أو غيثر ذلثثك، قبثل المنشثأ إقثثرارات مثن  عثّرف التوكيثثدات علثى أنزثا، ت  3410عمليثات التأ يثد ل

 التي يمكنمختلفة من األخطاء ال نواعاأل لبحث الممارس حسبما يستخدمزابيانات الغازات الدفيئة في  مجسد 
 حدوثزا.

 
للتوصثثثل إلثثثى مثثثدى أهميتزثثثا، و"التقثثثدير" حسثثثب مثثثا هثثثو  مخثثثاطر الخطثثثأ الجثثثوهري يحلثثثل  – "Assess"يقثثثدر 

 (.Evaluateكذلك يقيم  أنظرمصطلح عليه يستخدم فقط فيما يتعلق بالمخاطر  ) 
 

 لومات المالية(.عالقة المدقق بالمع أنظر) -""Associationعالقة 
 
 † تأ يد" Assurance"– (المعقولالتأ يد  أنظر )  

 

إلثثى الحصثثول علثثى أدلثثة كافيثثة فيزثثا الممثثارس  يزثثدفعمليثثة  – "Assurance engagement" عمليثثة تأ يثثد
الجزثثثة  إسثثثتثناءلرفثثثع درجثثثة ثقثثثة المسثثثتخدمين المقصثثثودين ب مصثثثمم إسثثثتنتاجومناسثثثبة مثثثن أجثثثل التعبيثثثر عثثثن 

(، األساسثثي وفثثق المعثثايير المحثثدد نتيجثثة تقيثثيم أو قيثثاس الموضثثوع لومثثات الموضثثوع )أي معالمسثؤولة بشثثأن 
 ضمن ب عدين إثنين.  وت صّنف كل عملية تأ يد

 
 إما كعملية تأ يد معقول أو عملية تأ يد محدود: (1)

يسثعى فيزثا تأ يثد هثي عمليثة  – Reasonable assurance engagement"" عمليثة تأ يثد معقثول .أ
مقبثثثول فثثثي ظثثثروف العمليثثثة كأسثثثاس  متثثثدني مسثثثتوى عمليثثثة إلثثثى ال تقليثثثل مخثثثاطرالممثثثارس إلثثثى 

                                                           
 ."الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات"  )المنقح(  810معيار التدقيق الدولي   ٦
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تقيثثيم أو قيثثاس  بشثثكل يوصثثل رأيثثه حثثول نتيجثثة إسثثتنتاج الممثثارسوي عّبثثر عثثن  الممثثارس. سثثتنتاجإل
 .الموضوع األساسي وفق المعايير المحدد 

 

فيزثثثا  يسثثثعىتأ يثثثد هثثثي عمليثثثة  –"Limited assurance engagement" عمليثثثة تأ يثثثد محثثثدود .ب
، ولكن حيث تكثون تلثك مقبول في ظروف العملية عملية إلى مستوى ال الممارس إلى تقليل مخاطر

 يبثينمعثين بشثكل  إسثتنتاجلتعبير عن لكأساس  مما هي في عملية التأ يد المعقولالمخاطر  أ بر 
تثثثي تثثثم مثثثا إذا كثثثان قثثثد بلثثثغ إلثثثى علثثثم الممثثثارس، بنثثثاء  علثثثى اإلجثثثراءات التثثثي تثثثم تأديتزثثثا واألدلثثثة ال

مسثثألة أو مسثثائل معينثثة تدفعثثه لالعتقثثاد بثثأن معلومثثات الموضثثوع تشثثتمل علثثى  الحصثثول عليزثثا،
إن طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات التي يتم تأديتزا فثي عمليثة التأ يثد المحثدود  .أخطاء جوهرية

ط لزثثا تعتبثثر محثثدود  مقارنثثة بتلثثك اإلجثثراءات الالزمثثة فثثي عمليثثة التأ يثثد المعقثثول لكثثن يثثتم التخطثثي
ولكثثي يكثثون وفثثق الحكثثم المزنثثي للممثثارس.  ول علثثى مسثثتوى تأ يثثد مفيثثد وذي مغثثةى بقصثثد الحصثث
فإنثثه مثثن المحتمثثل أن يعثثةز ثقثثة ، مفيثثد وذو مغثثةى  الثثذي يحصثثل عليثثه الممثثارس مسثثتوى التأ يثثد

 المستخدمين المقصودين بشأن معلومات الموضوع لدرجة هامة بوضوح. 

  : أو عملية مباشر  تصديق إما كعملية (2)

هثثثي عمليثثثة تأ يثثثد يقثثثوم فيزثثثا طثثثرف  خثثثر غيثثثر  – Attestation engagement"" عمليثثثة تصثثثديق .أ
وغالبثثا  مثثا يعثثرض طثثرف  خثثر  الممثارس بقيثثاس أو تقيثثيم الموضثثوع األساسثثي وفثثق معثايير محثثدد .

غيثثثر الممثثثارس أيضثثثا  معلومثثثات الموضثثثوع الناتجثثثة فثثثثي تقريثثثر أو بيثثثان معثثثين. لكثثثن فثثثي بعثثثثض 
وفثثثي عمليثثثة  علومثثثات الموضثثثوع مثثثن قبثثثل الممثثثارس فثثثي تقريثثثر التأ يثثثد.الحثثثاالت، يمكثثثن عثثثرض م

التصديق، يتناول استنتاج الممارس ما إذا كانت معلومات الموضوع تخلو من األخطاء الجوهرية. 
 ويمكن صياغة استنتاج الممارس فيما يخص التالي:

 الموضوع األساسي والمعايير المطبقة؛ .1

 ة؛ أومعلومات الموضوع والمعايير المطبق .2

 بيان مّعد من قبل الطرف )األطراف( المناسبة.  .3

هثثي عمليثثة تأ يثثد يقثثوم فيزثثا الممثثارس بقيثثاس أو تقيثثيم  – Direct engagement"" عمليثثة مباشثثر  .ب
المطبقثثة ويعثثرض الممثثارس معلومثثات الموضثثوع الناتجثثة كجثثةء معثثايير الالموضثثوع األساسثثي وفثثق 

يثثة المباشثثر ، يتنثثاول اسثثتنتاج الممثثارس النتيجثثة أو كجثثةء مرفثثق بثثه. وفثثي العملمثثن تقريثثر التأ يثثد 
 المعلنة لقياس أو تقييم الموضوع األساسي وفق المعايير المطبقة.

 
غيثثر  ا  إسثثتنتاجالمخثثاطر  بثثأن يبثثدي الممثثارس  –"Assurance engagement risk "مخثثاطر  عمليثثة تأ يثثد

 مناسب عندما تكون معلومات الموضوع خاطئة بشكل جوهري.
 

الخاصثثة والتقنيثات هثثي تلثك المزثثارات  –"Assurance skills and techniques " نيثات التأ يثثدمزثارات وتق
التثثي يتمتثثع بزثثا ممثثارس التأ يثثد والتثثي تختلثثف عثثن  وتقثثويم األدلثثة واالتصثثال واإلبثثال  بثثالتخطيط وجمثثع األدلثثة

 .أو قياسزا أو تقييمزاوع األساسي ألي عملية تأ يد محدد  ضفي المو المكتسبة الخبر  
 
 وثائق تدقيق "Audit documentation"–  التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق المناسبة التي  إجراءاتسجل

 workingمثل  مصطلحات ات التي توصل لزا المدقق )تستخدم أحيانا  ستنتاجتم الحصول عليزا واإل

papers  أوwork papers.) 
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 تثثدقيق دليثثل " Audit evidence"– ات يبنثثي إسثثتنتاجلثثى إيحصثثل عليزثثا المراجثثع للتوصثثل  المعلومثثات التثثي
السثثثجالت المحاسثثثبية  المعلومثثثات المتضثثثمنة فثثثيكثثثل مثثثن التثثثدقيق علثثثى أساسثثثزا رأيثثثه المزنثثثي، وتشثثثمل أدلثثثة 

ة أدلثثة التثثدقيق ومالئمثثة فايثثك أنظثثر) لبيانثثات الماليثثة والمعلومثثات المؤيثثد  مثثن المصثثادر األخثثرى المتعلقثثة فثثي ا
 . أدلة التدقيق(

 
 دقيقملف ت "Audit file"-  ،مجلد واحد أو أ ثر أو وسيلة تخةين أخرى، سواء  كانت مادية أم إلكترونية

 تحتوي على السجالت التي تتألف من وثائق التدقيق لعملية محدد .
 

 † مؤسسثة تدقيق "Audit firm"–   (أنظر )المؤسسة 
 

  تدقيقرأي "Audit opinion" - (الرأي المعدل وغير المعدل أنظر) 
 
  تثدقيق  مخاطر "Audit risk" – المخثاطر التثي تثؤدي إلثى قيثام المراجثع بإبثداء رأي غيثر مناسثب عنثدما تكثون

مخثثثاطر  التثثثدقيق هثثثي دالثثثة مخثثثاطر  األخطثثثاء الجوهريثثثة ومخثثثاطر  البيانثثثات الماليثثثة خاطئثثثة بشثثثكل جثثثوهري. 
 اإل تشاف.

 
 عينات( أخذ) عينات تدقيق أخذ  "Audit sampling (sampling)"– من  أقلالتدقيق على  إجراءاتطبيق ت

بزدف توفير أساس  ختياروحدات فرصة اإلاللكافة  يكون بحيث  بنود مجتمع متعلق بالتدقيقمن  100%
 . المجتمع بكاملهاته عليه حول إستنتاجمنطقي للمدقق لبناء 

 
  المنقح( 810بيانات مالية مدققة )في سياق معيار التدقيق الدولي() "Audited financial statements"– 

لمعايير التدقيق الدولية والتي تم استقاء البيانات المالية  وفقا  المدققة من قبل المدقق  7البيانات المالية
 الملخصة منزا. 

 
 مدقق"Auditor" –  ،يستخدم مصطلح "المدقق" ليشير إلى الشخص أو األشخاص الذي يقومون بالتدقيق

ألعضاء اآلخرين في فريق العملية، أو الشركة، حسب ما هو مطبق. في العملية أو ا كوهم بالعاد  الشري
وحيث يزدف معيار التدقيق الدولي صراحة إلى قيام شريك العملية بتلبية متطلب أو مسؤولية ما، فإن 

من "المدقق". ويستخدم مصطلح "شريك العملية" و"الشركة"  بدال  مصطلح "شريك العملية" هو المستخدم 
  يقابلزما في القطاع العام حيثما كان هناك صلة.لإلشار  إلى ما 

 
 المدقق يرتبط – "Auditor association with financial information" بمعلومات مالية مدققعالقة 

في مجال  إسمه إستعمالو عند موافقته على أه بإرفاق تقرير بتلك المعلومات، بالمعلومات المالية عند قيام
 مزني. 

 

 خبير تدقيق "Auditor’s expert" –  خبر  قي مجال  خر غير التدقيق أو  يمتلكون شخص أو مؤسسة
المحاسبة، والذي يستخدم عمله في ذلك المجال من قبل المدقق لمساعدته في الحصول على أدلة التدقيق 

يزم أو موظف، بما ف 8الكافية والمالئمة. ويمكن أن يكون خبير التدقيق إما خبير تدقيق داخلي )وهو شريك
 أو خبير تدقيق خارجي.  (الموظفون المؤقتون في شركة التدقيق

 
  لمدقق أو نطاق المدقق تقديرنقطة "Auditor’s point estimate or auditor’s range" -  مبلغ أو

 تقديرات اإلدار .  تقييمفي  ستخدامنطاق المبالغ، على التوالي، المأخوذ  من أدلة التدقيق لإل
 
  مدققالنطاق "Auditor’s range" – (أنظر  .)إلى تقديرات المدقق 
 

                                                           
، تعثثثرف الفقثثثر  "األهثثثداف العامثثثة للمثثثدقق المسثثثتقل وإجثثثراء عمليثثثة تثثثدقيق وفقثثثا  للمعثثثايير الدوليثثثة للتثثثدقيق" 200معيثثثار التثثثدقيق الثثثدولي    ٧

 "البيانات المالية".)و(، مصطلح 13
 

 . عندما ينطبق ذلكينبغي قراء  "الشريك" والشركة" على أنزما يشيران إلى ما يقابلزما في القطاع العام   ٨
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ات إنبعاثمقارنة  له وفقا  يتم  متعدد  سنوات متوسطسنة محدد  أو هي  –" Base Yearسنة األساس "
  المنشأ  على مّر الةمن.

 
 مخاطر العمل " "Business risk-  مخاطر  ناتجة عن حاالت أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أو حاالت

تزا أو التي تنشأ من إستراتيجيتؤثر بشكل سلبي على قدر  المنشأ  على تحقيق أهدافزا وتنفيذ تقاعس قد 
 ات غير مالئمة.إستراتيجيوضع أهداف و 

 

 مبادلةوال المعينةد دو الح "cap and trade "– ات االجمالية، ويخصص نبعاثإلهو نظام يعين حدود ا
ات مع نبعاثإلات المسموح بزا وحصص انبعاثإلا بادلةمات المسموح بزا للمشاركين، ويسمح لزم بنبعاثإلا

 .  بعضزم البعض
 

تي تقدمزا مؤسسة خدمات هي طريقة للتعامل مع الخدمات ال –" Carve-out method" ستبعاداإلطريقة 
تي تقدمزا مؤسسة الطبيعة الخدمات لنظامزا وصف المؤسسة الخدمية ، يتضمن بموجبزا من الباطن

، لكن يتم استبعاد أهداف الرقابة والضوابط ذات العالقة لمؤسسة الخدمات من الباطن الخدمات من الباطن
من وصف المؤسسة الخدمية لنظامزا ومن نطاق عملية مدقق الخدمة. يتضمن وصف المؤسسة الخدمية 

ة في المؤسسة الخدمية لمراقبة فعالية أنظم أنظمة الرقابة الموجود ونطاق عملية مدقق الخدمة  لنظامزا
تقرير التأ يد المؤسسة الخدمية لمؤسسة الخدمات من الباطن، والتي يمكن أن تشمل مراجعة  الرقابة في

 مؤسسة الخدمات من الباطن.    بشأن أنظمة الرقابة في
 
 بيانات مالية مقارنة "Comparative financial statements"-  المعلومات المقارنة حيث تكون المبالغ

من الفتر  السابقة مشمولة للمقارنة مع البيانات المالية للفتر  الحالية ولكن، إذا تم واإلفصاحات األخرى 
تدقيقزا، فيتم اإلشار  إليزا في رأي المدقق. ويكون مستوى المعلومات المشمولة في هذه البيانات المالية 

 البيانات المالية للفتر  الحالية. المشمولة في المعلومات مع  تتكافىء المقارنة 
 
 معلومات مقارنة  "Comparative information"–  المبالغ أو اإلفصاحات المشمولة في البيانات المالية

في سياق إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به.  وفقا  فيما يتعلق بواحد  أو أ ثر من الفترات السابقة 
المبالغ واإلفصاحات المشمولة ة على أنزا ، ت عّرف المعلومات المقارن3410عمليات التأ يد لالمعيار الدولي 

 في بيان الغازات الدفيئة فيما يتعلق بواحد  أو أ ثر من الفترات السابقة.
 

خبرات  الممارس عملية يستخدم فيه –"Compilation engagement" المعلومات الماليةعملية إعداد 
إلطار إعداد  وفقا  لومات المالية للمنشأ  المع وعرضوإعداد التقارير لمساعد  اإلدار  في إعداد  المحاسبة

التي هذا المعيار. تستخدم الكلمات  بموجبالتقارير حسبما هو مطلوب إعداد التقارير المالية المعمول به و 
 للخدمات ذات العالقةالمعيار الدولي  ضمن هذا السياق في مختلف أجةاء" المعلوماتتتضمن "إعداد ا

  (.المنقح) 4410
 
 المنشأ  المستخدمة التكميلية أنظمة رقابة "Complementary user entity controls" –  أنظمة الرقابة

التي تفترض مؤسسة الخدمة، في تصميم خدمتزا، أنزا ستطبق من قبل المنشأ  المستخدمة والتي يتم 
 تحديدها في وصف نظامزا، إذا كانت ضرورية لتحقيق األهداف. 

 
 لتةامإطار اإل "Compliance framework" – (إطار إعداد التقارير المالية المطبق وإطار األهداف  أنظر

 العامة(.
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  الجةء( مكون( "Component" -  تقوم إدار  المجموعة أو المكون بإعداد المعلومات  نشاط تجاري منشأ  أو
 المالية له التي يجب أن تكون مشمولة في بيانات المجموعة المالية. 

 
  الجةء( مدقق المكون( ""Component auditor –  عملية التدقيق  على طلب فريق بناء  مدقق، يقوم

 تدقيق المجموعة.  أجلالمجموعة، بالعمل على المعلومات المالية المتعلقة بالمكون من 
 
  إدار  المكون"Component management"– .اإلدار  المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية لمكون ما 
 
 المكون  لمادية( للمكون النسبية ) ا هميةاأل ""Component materiality– لمكون النسبية ل هميةاأل

 عملية المجموعة. تدقيق المحدد  من قبل فريق
 

 إجراءاتتطبيقات  تعرف –"Computer-assisted audit techniques" بمساعد  الحاسوب المراجعةطرق 
بطرق المراجعة بمساعد  ) بث أيضا  وتعرف المراجعة بإستعمال الحاسوب كوسيلة للمراجعة، 

 .( CAATSالحاسوب
 

التي تساعد في ضمان تنفيذ توجيزات  جراءاتالسياسات واإل –" "Control activities أنشطة الرقابة
 اإلدار ، وأنشطة الرقابة هي أحد عناصر الرقابة الداخلية.

 
 االدار  والتوجزات واالدراك الحوكمة وظائفالرقابة تشمل  بيئة –Control environment" "بيئة الرقابة

المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وأهميته في المنشأ .  واألفعال الخاصة بالمسؤولين عن الحوكمة واالدراك
 وتعتبر بيئة الرقابة مكون من الرقابة الداخلية.

 
ف الرقابة هدف أو غرض جانب محدد من أنظمة الرقابة. ترتبط أهدا –Control objective" "الرقابة هدف

 بالمخاطر التي تسعى أنظمة الرقابة لتقليصزا. 
 
  مخاطر الرقابةControl risk"" - (التدقيقمخاطر  أنظر)األخطاء الجوهرية ( Audit risk.) 
 

أنظمة الرقابة على  – ""Controls at the service organizationأنظمة الرقابة في مؤسسة خدمية 
 تقرير التأ يد الخاص بمدقق الخدمة. تحقيق هدف رقابة معين مشمول في

 
أنظمة  – ""Controls at a subservice organizationأنظمة الرقابة في مؤسسة خدمات من الباطن 

 خدمات من الباطن لتقديم تأ يد معقول حول تحقيق هدف رقابة معين.في مؤسسة  الرقابة
 

 .(الحوكمة أنظر) – ""Corporate governance حوكمة الشركات 
 

 أرقام مقابلة "Corresponding figures" –  المعلومات المقارنة حيث تكون المبالغ واإلفصاحات األخرى
للفتر  السابقة مشمولة كجةء أساسي من البيانات المالية للفتر  الحالية والزدف منزا أن تقرأ فقط بما يتصل 

ليزا بأرقام الفتر  الحالية(. ويخضع مستوى بالمبالغ واإلفصاحات األخرى المتعلقة بالفتر  الحالية )يشار إ
 التفاصيل المقدمة في المبالغ المقابلة واإلفصاحات بشكل أساسي ألهميتزا ألرقام الفتر  الحالية. 

 
األساسي. و"المعايير المطبقة"  الموضوع لقياس أو تقييمالمرجعية المستخدمة  األسس – "Criteria" مقاييس

 لية محدد . هي المعايير المستخدمة لعم
 
 تاريخ الموافقة على البيانات المالية "Date of approval of the financial statements" –  التاريخ

 في ذلك المالحظات ذات العالقة ويتم فيه  بماالذي يتم فيه إعداد البيانات التي تؤلف البيانات المالية 
 تلك البيانات المالية.الموافقة من قبل من يملكون الصالحية على تحمل مسؤولية 
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التاريخ  –"Date of report (in relation to quality control)"( الجود  رقابةفيما يتعلق ب ) تاريخ التقرير †
 الذي يختاره المدقق لتأريخ التقرير. 

 

 تاريخ تقرير المدقق "Date of the auditor’s report" – حول التقرير  التاريخ الذي يحدده المدقق لتأريخ
 .٩ )المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  البيانات المالية 

 

 تاريخ البيانات المالية Date of the financial statements"" –  تاريخ نزاية  خر فتر  تغطيزا البيانات
 المالية. 

 

 تاريخ إصدار البيانات المالية "Date the financial statements are issued" –  الذي يتوفر فيه التاريخ
 تقرير المدقق والبيانات المالية المدققة لألطراف الثالثة. 

 
 أنظمة الرقابة الداخلية القصور في Deficiency in internal control"" – :يحدث هذا األمر عندما 

بطريقة يكون فيزا غير قادر على منع أو كشف أو  أو عامال   أو مطبقا   يكون نظام الرقابة مصمما   (أ)
 ح األخطاء في البيانات المالية في الوقت الصحيح؛ أو تصحي

 ال يتوفر نظام رقابة لمنع أو كشف أو تصحيح األخطاء في البيانات المالية في الوقت الصحيح. (ب)
 
 مخاطر الكشف "Detection risk" – التي يتبعزا المدقق للتقليل من  جراءاتمخاطر أن ال تكشف اإل

لتي تكون موجود  وقد تكون مقبول عن األخطاء في البيانات المالية وامخاطر التدقيق إلى مستوى متدني 
 بشكل فردي أو عند ترا مزا مع أخطاء أخرى.  جوهرية

 

  المساعد  المباشر "Direct assistance"-  استخدام المدققين الداخليين لتنفيذ إجراءات التدقيق تحت
 إشراف وتوجيه ومراجعة المدقق الخارجي. 

 
 ."Element" (مكون البيان المالي رأنظ ) –مكون 

 
 ( 10 )المنقح( 805في سياق معيار التدقيق  ) مكون البيان المالي"Element of a financial "

statement– .مكون أو حساب أو بند في البيان المالي 
 

 اتإلنبعاثا "Emissions"-  جو أو التي نبعثت، خالل الفتر  ذات العالقة، إلى الإغازات الدفيئة التي الهي
 ات إلى:نبعاثيمكن تصنيف اإل . انت ستنبعث إلى الجو لو لم يتم التقاطزا وتوجيززا نحو حوض معين

 ات من المصادر التي تمتلكزا المنشأ  إنبعاث(، وهي 1ات النطاق إنبعاثب ات مباشر  )ت عرف أيضا  إنبعاث
 أو تسيطر عليزا. 

 عن نشاطات المنشأ ، ولكنزا تحدث عند مصادر  ات الناتجةإلنبعاثات غير مباشر ، وهي اإنبعاث
  إلى: ات غير المباشر  أيضا  إلنبعاثتمتلكزا أو تسيطر عليزا منشأ  أخرى. يمكن أن ت صّنف ا

o لى المنشأ  ويتم استزال زا من إات المصاحبة للطاقة التي ت نقل إلنبعاثوهي ا 2ات النطاق إنبعاث
 قبل المنشأ . 

                                                           
 ." تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية " )المنقح(  700معيار التدقيق الدولي    ٩

عمليات تدقيق بيانات مالية مفرد  ومكونات أو حسابات أو بنود محدد  في بيان  –عتبارات الخاصة" اإل، ")المنقح(  805معيار التدقيق الدولي   1٠
 .مالي"
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o ات األخرى غير المباشر . إلنبعاثيع اوهي جم 3ات النطاق إنبعاث 
 

أي بند مشمول في البيان الخاص بالغازات  -"Emissions deduction " اتنبعاثالبنود المقتطعة من اإل
ات مةالة؛ إنبعاثات المبّلغ عنزا، ولكنه ليس عبار  عن نبعاثالدفيئة للمنشأ  والذي يتم اقتطاعه من مجموع اإل

مجموعة متنوعة من األدوات أو  ص موازنة، لكن يمكن أن يتضمن أيضا  ما يتضمن شراء حص وغالبا  
اآلليات االخرى مثل حصص وحدود األداء المسموحة المعترف بزا من قبل خطة تنظيمية أو خطة أخرى 

    .  تكون المنشأ  جةء منزا
 

س نشاط معين هو عامل حسابي أو نسبة رياضية لتحويل مقيا – "Emissions Factor"ات نبعاثعامل اإل
)على سبيل المثال، لترات من الوقود المستزلك أو كيلومترات من مسافة مقطوعة أو عدد الحيوانات في 
مةرعة تربية الحيوانات أو أطنان من المنتجات المصنوعة( الى تقدير معين لكمية الغازات الدفيئة المرتبطة 

 . بذلك النشاط
 

هو منزج قائم على أساس السوق ي ستخدم  – "Emissions trading scheme" اتنبعاثاإلبرنامج مبادلة 
 . ات هذه الغازاتإنبعاثللسيطر  على الغازات الدفيئة من خالل توفير حوافة اقتصادية لتحقيق تخفيضات في 

 
  الموضوع تأ يد فقر "Emphasis of Matter paragraph" –  فقر  موجود  في تقرير المدقق تشير إلى

اإلفصاح عنه بشكل مالئم في البيانات المالية والتي، في تقدير المدقق، تتمتع من  موضوع تم عرضه أو
 األهمية بمكان بحيث تعتبر أساسية لفزم المستخدم للبيانات المالية. 

 
معالم العملية المحدد ،  هي السياق الواسع الذي يحدد – "Engagement circumstances" ظروف العملية

خصائص و ما إذا كانت عملية تأ يد معقول أو عملية تأ يد محدود، و لية؛ والذي يشمل: شروط العم
احتياجات المستخدمين المقصودين من المعلومات، و معايير القياس أو التقييم، و الموضوع األساسي، 

وبيئته، ومسائل  والخصائص ذات الصلة للطرف المسؤول، ومسؤول القياس أو التقييم، والطرف المكلف
هام  تأثيرل المثال األحداث والمعامالت والظروف والممارسات التي يمكن أن يكون لزا أخرى، على سبي
  على العملية. 

 
سجل األعمال المنجة  والنتائج التي تم الحصول  - ""Engagement documentation وثائق العملية  †

"أوراق عمل"(. ويتم جمع ات التي توصل إليزا الممارس )تستخدم أحيانا  مصطلحات مثل ستنتاجعليزا واإل
 وثائق عملية معينة في ملف للعمليات.

 
 المكتوبة للعملية على شكل خطاب. الشروط واألحكام – "Engagement Letter " التكليف خطاب

 
الشريك أو شخص  خر في الشركة مسؤول عن العملية  – "Engagement partner" 11شريك العملية

 حيث يطلب ذلك الصالحية ، شريك العملية لنيابة عن المنشأ ، ويكون وأدائزا وعن التقرير الذي يصدر 
"شريك العملية" على أنه يشير إلى ما يقابله  تفسيرينبغي  .أو مزنية المناسبة من هيئة قانونية أو تنظيمية
 في القطاع العام، حيث يكون مالئما. 

 
م عملية مصممة لتوفير تقيي – ""Engagement quality control review مراجعة رقابة جود  العملية † *

ات التي ستنتاجفريق العملية واإل قام بزاذلك، للتقديرات الزامة التي  موضوعي في تاريخ التقرير أو قبل
توصل إليزا أثناء صياغة التقرير. وعملية مراجعة رقابة جود  العملية مخصصة لعمليات تدقيق البيانات 

                                                           
 "شريك العملية" و"الشريك" و"الشركة" ينبغي أن تقرأ على أنزا تشير إلى ما يقابلزا في القطاع العام.   11
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ليات األخرى، إن وجدت، والتي قررت الشركة وجوب وجود مراجعة رقابة المالية للمنشآت المدرجة والعم
 جود  عملية لزا. 

 
 †  مراجع رقابة جود  العمليةEngagement quality control reviewer"" –  شريك أو شخص  خر في

الشركة أو شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب أو فريق مؤلف من هؤالء األشخاص الذي ال يعتبر أي 
من فريق العملية، ويتمتعون بخبر  وصالحية مناسبة للقيام بتقييم موضوعي للتقديرات الزامة التي  ةء  منزم ج
 فريق العملية واإلستنتاجات التي توصل إليزا أثناء صياغة التقرير. قام بزا

 
 إحتواءعند مخاطر  أن يعّبر الممارس عن إستنتاج غير مناسب  – ""Engagement riskالعملية  مخاطر

 معلومات الموضوع على أخطاء جوهرية. 
 
كافة الشركاء والموظفين الذين يقوم بالعملية وأي أفراد تشركزم  – "Engagement team" فريق العملية †  *

الخارجي  التابع للمدقق وهذا يستثني الخبير المتعلقة بالعملية. جراءاتالشركة أو شبكة شركات تقوم بأداء اإل
ضمن شبكة ما. ويستثني مصطلح "فريق العملية" أيضا  األفراد ضمن قسم  الشركةو الذي تكلفه المؤسسة أ

التدقيق الداخلي لدى العميل الذين يقدمون المساعد  المباشر  في عملية التدقيق عند إمتثال المدقق الخارجي 
  12 (.2013)المنقح عام  ٦10لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 

 
 †  13)المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأ يد سياق فريق العملية )في "Engagement team" – 

مؤسسة جميع الشركاء والموظفين الذين يقومون بتأدية العملية، وأي أفراد يتم تكليفزم من قبل المؤسسة أو 
تكليفه  يتم اإلجراءات في العلمية. ويستثني هذا الخبير الخارجي التابع للممارس الذي لتأدية ضمن شبكة ما

 .مؤسسة ضمن شبكة مامن قبل المؤسسة أو 
 

الممارس لتأدية عملية هو الطرف )األطراف( الذي يقوم بتكليف  – "Engaging party" الطرف المكلف
 التأ يد. 

 

 (  3410عمليات التأ يد لفي سياق المعيار الدولي  المنشأ) "Entity" –   هي منشأ  قانونية أو منشأ
بل للتحديد من منشأ  قانونية أو اقتصادية )على سبيل المثال، معمل منفرد أو أي شكل قتصادية أو جةء قاإ

من أشكال المرافق األخرى مثل موقع مكب النفايات( أو خليط من المنشآت القانونية أو المنشآت األخرى أو 
البيان الخاص  ات فينبعاثأجةاء من تلك المنشآت )على سبيل المثال، مشروع مشترك( التي ترتبط بزا اإل

 . بالغازات الدفيئة
 

عنصر في الرقابة الداخلية وهو  – "Entity’s risk assessment process"عملية تقييم مخاطر  المنشأ  
تخاذ القرارات بشأن إأسلوب المنشأ  في تحديد مخاطر األعمال فيما يتعلق بأهداف إعداد التقارير المالية و 

 ئج ذلك.تناول هذه المخاطر ونتا إجراءات
 

في حاالت معينة، العوامل المتعلقة بتقييم المخاطر  الذاتية  – "Environmental risk" مخاطر  بيئية
لتطوير خطة عملية التدقيق الكلية يمكن أن تشمل مخاطر  التحري  المادي للبيانات المالية نتيجة لألمور 

 البيئية.
 

                                                           
على حدود استخدام المساعد  المباشر .  دام عمل المدققين الداخليين"" إستخ( 2013)المنقح عام  ٦10ينص معيار التدقيق الدولي  1٢

 ما ينص أيضا  على إمكانية منع المدقق الخارجي بموجب القوانين أو األنظمة من الحصول على المساعد  المباشر  من المدققين 
 لك. الداخليين. لذلك، يقتصر استخدام المساعد  المباشر  على الحاالت التي يجاز فيزا ذ

 

 ."عمليات التأ يد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية")المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأ يد  1٣
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، ويشمل ذلك إغفال مبلغ أو اإلفصاح يانات الماليةهو الخطأ غير المقصود في الب الخطأ – "Error" خطأ
 . عنه

 

 شكوك التقدير "Estimation uncertainty"-  قابلية تؤثر التقدير المحاسبي واإلفصاحات ذات العالقة
  بنقص متأصل في دقة القياس.

 

ضافية حسبما إ إجراءاتتقويم وتحديد وتحليل القضايا ذات الصلة، بما في ذلك أداء  - Evaluate"" تقييم
ما ي ستخدم التقويم فقط فيما يتعلق بمجموعة  هو الزم للتوصل إلى نتيجة محدد  حول مسألة معينة. وعاد   

 التقييم(. أيضا   أنظرة اإلدار  للمخاطر. )إستجابوفعالية  جراءاتمن المسائل، بما في ذلك األدلة ونتائج اإل
 

لممارس في الوصول إلى إستنتاجه. وتشمل األدلة كال من المعلومات التي يستخدمزا ا  - Evidence"" أدلة
المعلومات المشمولة في أنظمة المعلومات ذات الصلة، إن وجدت، وغيرها من المعلومات. وألغراض 

 المعايير الدولية لعمليات التأ يد: 
 لكمية األدلة. اكفاية األدلة مقياس تعتبر (أ)

 . الئمة األدلة مقياسا لجود  األدلةمدى ميعتبر  (ب)
 

 إستثناء Exception"" –  ختالف بين المعلومات المطلوب مصادقتزا أو الوارد  في سجالت إرد يشير إلى
 المنشأ  والمعلومات المقدمة من قبل المنشأ  المصادقة. 

 

   ذو خبر  مدقق ""Experienced auditor –   بالنسبة للشركة( يمتلك خبر   أو خارجيا   كان داخليا   فرد )سواء
 لما يلي:  في مجال التدقيق وفزما جيدا  عملية 

 عمليات التدقيق؛  (أ)

 المطبقة؛ معايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  (ب)

 بيئة األعمال التي تعمل فيزا المنشأ ؛ و (ج)

 مسائل التدقيق وإعداد التقارير المالية المتعلقة بصناعة المنشأ .  (د)
 

  خبير "Expert" – قيق وخبير اإلدار ( )راجع خبير التد 
 

   خبر"Expertise" – .المزارات والمعرفة والتجربة في المجال العملي 
 

  مصادقة خارجية"External confirmation"–  أدلة التدقيق التي تم الحصول عليزا كرد خطي مباشر على
 المدقق من طرف ثالث )الطرف المصادق(، بصور  ورقية أو الكترونية أو غيرها.

 

 عرض العادل إطار ال"Fair presentation framework "–  راجع إطار إعداد التقارير المالية المطبق(
 وإطار األهداف العامة(.

 

  بيانات ماليةFinancial statements"" –  االضاحاتإقرار منظم للمعلومات المالية التاريخية، بما فيزا 
 وقت زمني محددلمنشأ  ما في  قتصاديةات اإللتةامأو اإل اإلبال  عن المواردذات العالقة، التي تزدف إلى 

ذات  اإليضاحاتإلطار إعداد التقارير المالية. وتتألف  وفقا  أو التغيرات التي طرأت عليزا لفتر  من الةمن 
من ملخص للسياسات المحاسبية الزامة والمعلومات التوضيحية األخرى. ويشير مصطلح  عاد   العالقة 

لمتطلبات إطار إعداد  وفقا  إلى مجموعة متكاملة من البيانات المالية التي تم تحديدها  د   عا"البيانات المالية" 
لكن يمكن أن يشير أيضا  إلى بيان مالي واحد. تشمل اإلفصاحات معلومات التقارير المالية المطبق، 

ذلك وفقا   إيضاحية أو وصفية، مبينة على النحو المطلوب أو مسموح بزا بشكٍل صريح أو مجاز  بخالف
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إلطار إعداد التقارير المالي المعمول به، في متن البيان المالي أو في اإليضاحات، أو مدموجة فيزا من 
 خالل إشار  مرجعية.

 

 †  مؤسسة "Firm" – ينبغي  أو شركة أو منشا  أخرى للمحاسبين المزنيين. تضامن كةرد أو شر ممارس منف
  يقابله في القطاع العام، حيث يكون مالئما. قراء  مصطلح "مؤسسة" بأنه يشير إلى ما 

 

هو إعداد المعلومات المالية المستقبلية على أساس إفتراضات إلحداث مستقبلية  التنبؤ –"Forecast "تنبؤ
تتوقع اإلدار  حصولزا، ولتصرفات اإلدار  المتوقع اتخاذها في تاريخ إعداد المعلومات )إفتراضات التقدير 

 األفضل(.
 

 إحتيال" Fraud"-  أو الموظفين أو  بالحوكمةفعل مقصود من قبل فرد واحد أو أ ثر من اإلدار  أو المكلفين
 الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية. إستخداماألطراف الخارجية، ينطوي على 

 

 حتيالمخاطر اإل عوامل "Fraud risk factors" – محفة أو  األحداث أو الظروف التي تشير إلى وجود
 أو توفير فرصة للقيام به.  حتيالضغط الرتكاب اإل

 

تشمل األخطاء المقصود ، بما في ذلك عدم   - ""Fraudulent financial reporting يةإحتيالتقارير مالية 
 خداع مستخدمي البيانات المالية. أجلذكر مبالغ أو إفصاحات في البيانات المالية من 

 

ستجابة للمخاطر المقّيمة للبيانات إتخاذها إهي إجراءات يتم  – "Further procedures" األخرى جراءات اال
    .ختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليليةإختبارات الرقابة )إن وجدت( و إالخاطئة الجوهرية، بما في ذلك 

 

الخاصة  اءاتجر السياسات واإل – "General IT controls" أساليب الرقابة العامة على تقنية المعلومات
بالعديد من التطبيقات وتدعم العمل الفعال ألساليب الرقابة على التطبيق وذلك بالمساعد  في ضمان العمل 
المناسب المستمر لنظم المعلومات، وتشمل أساليب الرقابة العامة على تقنية المعلومات بشكل عام الرقابة 

وتغييرها وصيانتزا وأمن الوصول وامتالك نظم  نظمةعلى عمليات مركة البيانات والشبكة وامتالك برامج األ
 التطبيق وتطويرها وصيانتزا.

 

 بيانات مالية ألهداف عامة "General purpose financial statements" –  البيانات المالية التي يتم
 إلطار األهداف العامة. وفقا  إعدادها 

 

  هداف العامةاألإطار "General purpose framework" – ار إلعداد التقارير المالية مصمم ليلبي إط
حاجة مجموعة كبير  من المستخدمين للمعلومات المالية. ويمكن أن يكون إطار إعداد التقارير المالية إطار 

  . إلتةامعرض عادل أو إطار 
 

ل ي ستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" لإلشار  إلى إطار إعداد التقارير المالية الذي يقتضي االمتثا
 -:لمتطلبات اإلطار و

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

قيق العرض متطلبات اإلطار لتحأحد ب لتةامإلدار  عدم اإلليقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري  (ب)
 . فقط في الظروف نادر  جدا   ضروريا   لتةامالعادل للبيانات المالية. ومن المتوقع أن يكون عدم اإل
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لإلشار  إلى إطار إعداد التقارير المالية الذي  Compliance framework"" "لتةامي ستخدم مصطلح "إطار اإل
 .14( أعاله2( أو )1رارات الوارد  في )بمتطلبات اإلطار، لكنه ال يحتوي على اإلق لتةاميقتضي اإل

 

ات الغازات إنبعاثهو بيان يعرض العناصر األساسية ويقيس  –( GHG Statementبيان الغازات الدفيئة )
ات(، ويعرض حيث أمكن، المعلومات المقارنة نبعاثبمخةون اإل الدفيئة للمنشأ  لفتر  معينة )ي عرف أحيانا  

مل ملخصا بسياسات القياس وإعداد التقارير الزامة. قد يتضمن بيان الغازات والمالحظات التوضيحية التي تش
 مجملات. وعندما ال تغطي العملية نبعاثات المةالة أو البنود المقتطعة من اإلنبعاثالدفيئة أيضا  قائمة مصّنفة باإل

تغطيه العملية. ويكون بيان  بيان الغازات الدفيئة، فإن "بيان الغازات الدفيئة" ي قرأ على أنه ذلك الجةء الذي
    .15الغازات الدفيئة هو "معلومات الموضوع" للعملية

 

( وأي غازات أخرى ينبغي 2COثاني أوكسيد الكربون ) –( Greenhouse gases GHGsالغازات الدفيئة )
وسادس فلوريد تضمينزا وفق المعايير المعمول بزا في بيان الغازات الدفيئة، مثل: الميثان وأوكسيد النيتروز 

كربونات. وغالبا  ما ي عّبر عن الغازات  -فلورو -كربونات وكلورو -كربونات وفلورو -فلورو -الكبريت وهيدرو
    .(e-2COستثناء ثاني أوكسيد الكربون بمعاِدالت ثاني أوكسيد الكربون )إب
 

 حوكمة Governance"" تي تتحمل : تصف دور الشخص أو األشخاص أو المؤسسة أو المؤسسات ال
 ات المرتبطة بمسائلة المنشأ . لتةامللمنشأ  واإل ستراتيجيمسؤولية اإلشراف على التوجه اإل

 

 مجموعة "Group"–  التي تكون معلوماتزا المالية مشمولة في البيانات المالية للمجموعة.  المكوناتكافة
 واحد.  مكون أ ثر من  عاد   وتحتوي المجموعة 

 

 تدقيق المجموعة ""Group audit – .تدقيق البيانات المالية للمجموعة 
 

 مجموعةاللتدقيق   رأي "Group audit opinion "– .رأي التدقيق في البيانات المالية للمجموعة  
 

الشريك أو شخص  خر في الشركة  – "Group engagement partner" المجموعة تدقيقشريك عملية 
وأدائزا وعن تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة  عن عملية تدقيق المجموعة مسؤوال  الذي يكون 
فإن شركاء العملية بعمل تدقيق للمجموعة،  مشاركون  مدققون نيابة عن الشركة. وعندما يقوم  والصادر 
 عملية التدقيق وفريق عملية المجموعة.  يشكلون شركاءوفرق العملية التابعين لزم  المشتركة

 

الشركاء، بما فيزم فريق شريك عملية المجموعة،  –"Group engagement team" فريق عملية المجموعة
ويقوم بأداء  مكونات المجموعة اإلستراتيجية العامة للتدقيق ويتواصلون مع مدققي والموظفون الذين يحددون 
لمالية ات المستقا  من أدلة التدقيق كأساس لتكوين رأي حول البيانات استنتاجعملية التوحيد ويقيمون اإل

 للمجموعة. 
 
 بيانات مالية للمجموعة "Group financial statements" –  البيانات المالية التي تشمل المعلومات المالية

إلى البيانات  أيضا  . ويشير مصطلح "البيانات المالية للمجموعة" مكونات المجموعةأو أ ثر من  لمكون 
معد  من قبل العناصر التي ليس لزا شركة أم ولكنزا المالية المدمجة التي تجمع المعلومات المالية ال

 تخضع للسيطر  المشتركة.
 

                                                           
 .)أ(13، الفقر  200معيار التدقيق الدولي  1٤

 

 )خ(.12، الفقر  )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأ يد  1٥
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  إدار  المجموعة"Group management" – .اإلدار  المسؤولة عن إعداد البيانات المالية للمجموعة 
 

 أنظمة الرقابة على مستوى المجموعة"Group-wide controls"–   أنظمة الرقابة التي صممتزا إدار
 ة وطبقتزا وحافظت عليزا خالل فتر  إعداد التقارير المالية للمجموعة. المجموع

 

 معلومات مالية تاريخية""Historical financial information–  المعلومات التي تم التعبير عنزا
بمصطلحات مالية فيما يتعلق بمنشأ  معينة، والمستقا  بشكل رئيسي من النظام المحاسبي للمنشأ ، حول 

 زمنية سابقة.   أوقاتفي  إقتصاديةفي فترات زمنية سابقة أو ظروف أو حاالت  تحدث قتصاديةإأحداث 

 
تي تقدمزا مؤسسة خدمات من هي طريقة للتعامل مع الخدمات ال –Inclusive method""الشاملة الطريقة 

ة الخدمات تي تقدمزا مؤسسالالباطن، يتضمن بموجبزا وصف المؤسسة الخدمية لنظامزا طبيعة الخدمات 
وصف  ضمنأهداف الرقابة والضوابط ذات العالقة لمؤسسة الخدمات من الباطن  ويتم دمجمن الباطن، 

 .وضمن نطاق عملية مدقق الخدمةالمؤسسة الخدمية لنظامزا 
 

 تساقعدم اإل "Inconsistency" –  المعلومات األخرى التي تناقض المعلومات الوارد  في البيانات المالية
ات التدقيق المأخوذ  من أدلة إستنتاججوهري إلى إلقاء شك حول  إتساقويمكن أن يؤدي عدم  المدققة.

 التدقيق التي تم الحصول عليزا سابقا وحول أساس رأي المدقق حول البيانات المالية. 
 

 -تشمل: "Independence" 1٦ستقالليةاإل

ون أن تتأثر بالمؤثرات التي تضعف الحالة العقلية التي تتيح تقديم رأي بد –إستقاللية التفكير  (أ)
 الحكم المزني، وتتيح للفرد أن يتصرف بنةاهة وأن يمارس الموضوعية والتشكك المزني.

تجنب الحقائق والظروف التي هي من األهمية بحيث أن طرفا   خر معقوال   –اإلستقاللية ظاهريا   (ب)
أية وسائل حماية مطبقة، سيتوصل ومطلعا  وله معرفة بكافة المعلومات ذات العالقة، بما في ذلك 

بشكل معقول إلى أن النةاهة أو الموضوعية أو التشكك المزني لشركة أو لعضو في فريق التأ يد 
 قد تم التنازل عنزا.

 

 – "Information system relevant to financial reporting" نظام المعلومات الخاص بإعداد التقارير المالية
والسجالت التي أنشئت  جراءاتاخلية يشمل نظام إعداد التقارير المالية، ويتكون من اإلعنصر في الرقابة الد

حداث والظروف( والمحافظة على ألللبدء في المعامالت وتسجيلزا ومعالجتزا وتقديم التقارير حولزا )وكذلك ا
 ات وحقوق المساهمين ذات العالقة.لتةامالمسؤولية عن األصول واإل

 

 مخاطر متأصلة "Inherent risk"– (أنظر )مخاطر األخطاء الجوهرية 
 

 عملية التدقيق األولية "Initial audit engagement"– :عملية تكون فيزا 
 أو  ؛ البيانات المالية للفتر  السابقة غير مدققة (أ)

 البيانات المالية للفتر  السابقة مدققة من قبل مدقق سابق.  (ب)
 

البحث عن معلومات األشخاص المطلعين، المالية وغير  من ستعالميتألف اإل – Inquiry"" إستعالم
 المالية، ضمن المنشا  أو خارجزا.

                                                           
 .مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينالصادر  عن  األخالقيات المزنية للمحاسبين المزنيين قواعد كما هي معرفة في 1٦
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يتألف اإلستعالم من  – Inquiry"" )المنقح(( 2400 المراجعة)في سياق المعيار الدولي لعمليات  إستعالم
 البحث عن معلومات األشخاص المطلعين ضمن المنشا  أو خارجزا.

 

 فحص السجالت أو المستندات، سواء   –Inspection (as an audit procedure) "") إجراء تدقيق(فحص 
الداخلية أو الخارجية، الموجود  على شكل اوراق أو بصور  الكترونية أو أي شكل  خر، أو القيام بفحص 

 مادي لألصل. 
 

فيما يتعلق  –Inspection (in relation to quality control)"" )فيما يتعلق برقابة الجود ( فحص †* 
رقابة الجود   إجراءاتفريق العملية بسياسات و  إلتةامالمصممة لتقديم أدلة حول  جراءاتبالعمليات المنجة ، اإل
 الخاصة بالشركة.

 

المؤسسة )المؤسسات( أو المجموعة أو  الفرد )األفراد( – "Intended users" مستخدمون مقصودون 
قد  . في بعض الحاالت،تقرير التأ يد بأنزم سوف يستخدمون  ممارسالالتابعة لزا الذي يتوقع  )المجموعات(

 تقرير التأ يد لزم.  ي وّجهغير أولئك الذين مقصودين هناك مستخدمين كون ي
 

المعلومات  هي – "Interim financial information or statements" مرحليةبيانات أو معلومات مالية 
 عاد   انات المالية الكاملة المعرّفة أعاله( الصادر  في تواريخ فصلية )من البي أقلالمالية )والتي قد تكون 

 نصف أو ربع سنوية( والمتعلقة بالفتر  المالية. 
 

 التدقيق الداخلي نشاط "Internal audit function" – .وتشمل  وظيفة داخل المنشأ  تقوم بأنشطة تأ يد
  .ر  المخاطر والرقابة الداخلية في المنشأ استشارات مصممة لتقييم وتحسين فعالية الحوكمة وادا

 

  مدققون داخليون Internal auditors"" –  األفراد الذين يؤدون نشاطات وظيفة التدقيق الداخلي. ويمكن أن
 ينتمي المدققون الداخليون إلى دائر  التدقيق الداخلي أو دائر  مماثلة. 

 

طبقزا وحافظ عليزا المسؤولون عن الحوكمة واإلدار  عملية صممزا و  – "Internal control" رقابة داخلية
والموظفون اآلخرون لتوفير ضمان معقول حول انجاز أهداف المنشأ  فيما يتعلق بموثوقية إعداد التقارير 

القوانين واللوائح المطبقة. ويشير مصطلح "أنظمة الرقابة" إلى أي من  لتةامالمالية وفاعلية كفاء  العمليات واإل
 احد أو أ ثر من عناصر أنظمة الرقابة الداخلية. جوانب و 

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "International Financial Reporting Standards" –  المعايير
 الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

 

 حلزا. الزدف  األخرى و جراءاتئل ناجمة عن اإلحول مسا ستعالماإل –"Investigate"يحقق 
 

التي تطبقزا المنشأ  والبنية التحتية لتقنية  جراءاتإلالسياسات وا – "IT environment" بيئة تقنية المعلومات
عمال ألالخ( وبرامج التطبيق التي تستخدمزا لدعم عمليات منشأ  االتشغيل ... أنظمةو  جزة ألالمعلومات )ا
 عمال.ألات منشأ  ااتيجيإستر وتحقيق 

 
حسب التقدير المزني للمدقق تعتبر هذه المسائل ذات "  Key audit matters" مسائل التدقيق الرئيسية 

أهمية عالية للتدقيق على البيانات المالية للفتر  الحالية، ويتم إختيارها من بين المسائل التي تم إيصالزا 
 ألولئك المكلفين بالحوكمة.
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 -)المنقح(( 2400)في سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة  "Limited assurance" محدودالتأ يد ال
مستوى التأ يد الذي يتم الحصول عليه عند تقليص مخاطر العملية إلى مستوى مقبول في ظروف العملية، 

عن إستنتاج  لكن حين تكون تلك المخاطر أ بر مما هي عليه في عملية التأ يد المعقول، كأساس للتعبير
معين وفقا  لزذا المعيار. ويكون مجمل طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات جمع األدلة كافيا  للممارس لكي 
يحصل على مستوى هادف ومفيد من التأ يد. وحتى يكون مستوى التأ يد الذي يحصل عليه الممارس هادفا  

 لبيانات المالية. ومفيدا ، فإنه من المرجح أن يعةز ثقة المستخدمين المقصودين با
 

 عملية التأ يد(. أنظر) –"Limited assurance engagement"عملية التأ يد المحدود 
 

 † منشأ  مدرجة "Listed entity" –  ،المنشأ  التي أدرجت أسزمزا أو ديونزا في سوق أوراق مالية معترف به
  ى معادلة لزا.سوق أوراق مالية معترف به أو هيئة أخر  أحكامأو يتم تسويقزا بموجب 

 

الشخص )األشخاص( الذي يتحمل مسؤولية تنفيذية عن إجراء عمليات المنشأ .  – "Management"إدار  
 بالحوكمة المكلفين ، تشمل اإلدار  بعض أو كافة ختصاصالمنشآت في بعض نطاقات اإل وبالنسبة لبعض

 مثل األعضاء التنفيذيين لمجلس الحوكمة أو المدير المالك. 
 

 اإلدار   تحية"Management bias" – اإلدار  للحياد في إعداد المعلومات. إفتقار 
 

   خبير اإلدار"Management’s expert" –  فرد أو مؤسسة يملكون خبر  في مجال  خر غير المحاسبة أو
 التدقيق والذين تستخدم المنشأ  عملزم في ذلك المجال في مساعدتزا على إعداد البيانات المالية.

 

 ة مقارنة لإلدار  نقط"Management’s point estimate" – بالبيانات  عترافالمبلغ الذي تختاره اإلدار  لإل
 المالية أو اإلفصاح عنزا كتقدير محاسبي

 

الطرف )األطراف( الذي يقيس أو يقّيم الموضوع  – "Measurer or evaluator" مسؤول القياس أو التقييم
 متع مسؤول القياس أو التقييم بخبر  معينة في الموضوع األساسي. األساسي وفق معايير محدد . ويت

 

  األصول إستخدامسوء "Misappropriation of assets" –  يشمل سرقة أصول المنشأ ، وغالبا  ما يرتكبزا
المدراء الذين هم أ ثر قدر  على  أيضا  الموظفون بمبالغ صغير  وغير هامة نسبيا ، على أن ذلك قد يشمل 

 زا.إ تشافبطرق يصعب  ستخدامسوء اإل إخفاء
 

أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح الوارد المفصح عنه اختالف بين المبلغ  – Misstatement"" تحري 
إلطار  وفقا  في بند ما في البيان المالي والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح المطلوب للبند ليكون 

 . حتيالنتيجة لألخطاء أو اإل التحريفاتإعداد التقارير المالية المطبق. ويمكن أن تكون 
 

وعندما يعبر المدقق عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصور  عادلة، من كافة النواحي 
الت على المبالغ أو التعدي أيضا  تشمل  التحريفاتالزامة، أو يعطي وجزة نظر صادقة وعادلة، فإن 

التصنيفات أو العروض أو اإلفصاحات التي تعتبر ضرورية، بتقدير المدقق، لعرض البيانات المالية 
 بصور  عادلة، من كافة النواحي الزامة، أو إلعطاء وجزة نظر صادقة وعادلة.
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معلومات الفرق بين على أنه  التحري )المنقح(، ي عّرف  3000في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد 
 التحريفاتيمكن أن تكون  .لمعايير المحدد وفق االموضوع والقياس أو التقييم المناسب للموضوع األساسي 

 مقصود  أو غير مقصود ، ونوعية أو كمية وتشمل الحذوفات. 
 

مبلغ ق بين الفر (، ي عّرف البيان الخاطئ على أنه المنقح) 4410عمليات التأ يد لفي سياق المعيار الدولي 
أو  هعرضه أو تصنيفه أو مبلغة و المالي المعلوماتفي  عنهأو اإلفصاح  عرضهأو  هتصنيفبند معين أو 
. ويمكن أن المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية متوافق مع  حتى يكون البندالمطلوب  عنه اإلفصاح

 تكون البيانات الخاطئة ناتجة عن األخطاء أو اإلحتيال.
 

تشمل أيضا  التعديالت على  التحريفاتإلطار العرض العادل، فإن  وفقا  يتم إعداد المعلومات المالية حيثما و 
، لعرض الممارستقدير و اإلفصاحات التي تعتبر ضرورية، وفق المبالغ أو التصنيفات أو العروض أ

 دقة وعادلة.الزامة، أو إلعطاء وجزة نظر صا الجوانبكافة  فيالمالية بصور  عادلة،  المعلومات
 

  للحقيقة تحري "Misstatement of fact" –  المعلومات األخرى غير ذات العالقة بالمسائل الظاهر  في
الجوهري  التحري البيانات المالية المدققة والمعروضة أو المصرحة بزا بصور  غير صحيحة. ويقوض 

 دققة. للحقيقة من موثوقية المستندات المحتوية على البيانات المالية الم
 

 " بيان خاطئ للحقيقةMisstatement of fact " المعيار الدولي )فيما يخص المعلومات األخرى( )في سياق
معلومات المعلومات األخرى غير ذات العالقة بالمسائل الظاهر  في  –)المنقح(( 3000لعمليات التأ يد 

حة. ويقوض البيان الخاطئ بزا بصور  غير صحي الموضوع أو تقرير التأ يد والمعروضة أو المصرح
 . معلومات الموضوعالجوهري للحقيقة من موثوقية المستندات المحتوية على 

 

يحصل البيان  "  Misstatement of the other information" بيان خاطئ للمعلومات ااألخرى  
ا في ذلك الخاطئ للمعلومات األخرى عند إظزار هذه المعلومات بشكل غير صحيح أو بشكل مضلل. )بم
 حذف أو حجب معلومات ضرورية لفزم المسألة التي تم اإلفصاح عنزا في المعلومات األخرى.

 

  رأي معدل Modified opinion"" –  حجب الرأيأو  سلبيأو رأي  متحفظرأي.  
 

  ) متابعة )فيما يتعلق برقابة الجود"Monitoring (in relation to quality control)"–  عملية تشمل
تبار والتقييم المستمرين لنظام رقابة الجود  للشركة، بما في ذلك إجراء فحص دوري لعمليات منجة  اإلع

الجود  الخاص بزا يعمل  رقابةمختار  مصممة لتمكين الشركة من الحصول على تأ يد معقول بأن نظام 
 بفاعلية.

 

 متابعة أساليب الرقابة "Monitoring of controls" – لية أداء الرقابة الداخلية على مدى عملية لتقييم فاع
التصحيحية  جراءاتالوقت، وهي تشمل تقييم تصميم وعمل أنظمة الرقابة في الوقت المناسب واتخاذ اإل

 الالزمة المعدلة حسب التغيرات في الظروف، ومتابعة أساليب الرقابة هو أحد عناصر الرقابة الداخلية.
 

  طلب المصادقة السلبيةNegative confirmation request"" – الطرف  يقوم بموجبهلكي  مصادقة طلب
 مباشر  على المدقق فقط في حال مخالفة الطرف المصادق للمعلومات الوارد  في الطلب.  بالرد المصادق

 

 † شبكة "Network" – :هيكل كبير  
 يزدف إلى التعاون؛ و (أ)
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ر  أو اإلدار  المشتركة أو سياسات يزدف بوضوح إلى الربح أو مشاركة التكاليف أو الملكية أو السيط (ب)
أسماء العالمات  إستخدامالعمل المشتركة أو  ةإستراتيجيالرقابة المشتركة على الجود  أو  إجراءاتو 

 المشتركة أو جةء جوهري من الموارد المزنية. 
 

   † شركة ضمن مجموعة" Network firm"– هي شركة أو منشأ  تنتمي إلى شبكة ما . 
 

 (17 250)في سياق معيار التدقيق الدولي لتةامعدم اإل "compliance-Non"–  أعمال السزو أو األعمال
رتكابية التي قامت بزا المنشأ ، بقصد أو بدون قصد، والتي تناقض القوانين أو اللوائح السائد . وتشمل إلا

أو  كلفون بالحوكمةالمسمزا أو نيابة عنزا من قبل إهذه األعمال المعامالت المبرمة من قبل المنشا  أو ب
سوء السلوك الشخصي )غير المتعلق بنشاطات أعمال  لتةاماإلدار  أو الموظفين. وال يشمل عدم اإل

 أو اإلدار  أو الموظفين في المنشأ .  المكلفون بالحوكمةالمنشأ ( من قبل 
 

  عدم الرد""Non-response –  المصادقة إخفاق الطرف المصادق في الرد، أو الرد الكامل، على طلب
 ة أو طلب المصادقة العائد دون تسليم.يجابياإل

 

  غير مخاطر المعاينة"" Non-sampling risk –  ات خاطئة ألي إستنتاجمخاطر وصول المدقق إلى
 سبب ليس له عالقة بمخاطر المعاينة.

 

رون، المالحظة النظر إلى المعالجة أو األجراء الذي يقوم به  خ تتضمن – "Observation" مالحظة
 أداء أنشطة الرقابةمثال  مالحظة المراجع لعمليات العد في الجرد الذي يقوم به موظفو المنشأ ، أو 

 

   فتتاحيةإأرصد Opening balances"–   هي أرصد  الحسابات الموجود  في بداية الفتر . وتعتمد األرصد
الفترات السابقة وتأثير  وأحداث ترصد  الختامية للفتر  السابقة وتعكس تأثير معامالألعلى ا االفتتاحية

المسائل المتعلقة باإلفصاح الموجود  في  أيضا  وهي تشمل  السياسات المحاسبية المطبقة في الفتر  السابقة.
 ات. لتةامبداية الفتر ، مثل الطوارئ واإل

 

 ةالتنظيمي الحدود "Organizational boundary" – نبغي العمليات التي ي ماهية الحدود التي تقرر
 . يان الغازات الدفيئة للمنشأ بتضمينزا في 

 

  معلومات أخرى Other information"" -  المعلومات المالية أو غير المالية )عدا عن البيانات المالية أو
 في التقرير السنوي المنشأ  .  المشمولة –تقرير المدقق حولزا( 

 

  معلومات أخرىOther information"" المنقح(( 3000لدولي لعمليات التأ يد )في سياق المعيار ا(- 
القوانين أو األنظمة أو حسب  المشمولة –حولزا(  التأ يدتقرير و  معلومات الموضوعالمعلومات )عدا عن 

 حولزا. معلومات الموضوع وتقرير التأ يدفي الوثيقة المحتوية على  - األعراف
 

  فقر  أمور أخرى "Other Matter paragraph" – نة في تقرير المدقق والتي تشير إلى فقر  متضم
غير تلك المسائل المعروضة أو المفصح عنزا في البيانات المالية والتي، بتقدير المدقق، تعتبر  مواضيع

 ذات عالقة بفزم المستخدمين للتدقيق ومسؤوليات المدقق وتقرير المدقق. 
 

                                                           
 .مراعا  القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية""  250معيار التدقيق الدولي  1٧
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  نتائج التقدير المحاسبي"Outcome of an accounting estimate" –  الفعلي الناجم عن  الماليالمبلغ
  المعامالت أو األحداث أو الظروف األساسية التي تتطرق إليزا التقدير المحاسبي. ظزور نتيجة

 

تحدد نطاق وتوقيت واتجاه التدقيق وت وِجه  – "Overall audit strategy" التدقيق الشاملة ةإستراتيجي
 ر خطة التدقيق األ ثر تفصيال .يتطو 

 

 † شريك Partner"" – .أي فرد له صالحية إلةام الشركة فيما يتعلق بأداء عملية خدمات مزنية 
 

 األداء مادية "Performance materiality" –  من  أقلالمدقق بمستوى  يحددهاالمبلغ أو المبالغ التي
ء غير حتمالية تجاوز مجموع األخطاإاألهمية للبيانات المالية ككل ليقلل إلى مستوى متدني مقبول 

، إن أمكن، أيضا  األداء  ماديةالبيانات المالية ككل. وتشير  للمادية بين مستوى المصححة وغير المكتشفة 
ألصناف معينة من  الماديةمن مستوى أو مستويات  أقلإلى المبلغ المبالغ التي يحددها المدقق بمستوى 
 المعامالت أو أرصد  الحسابات أو اإلفصاحات.

 

  موظفون Personnel"" – الموظفين الشركاء والطاقم. 
 

  سائدPervasive"" –  مصطلح يستخدم، في سياق األخطاء، لوصف تأثيرات األخطاء على البيانات المالية
أو التأثيرات المحتملة لألخطاء، إن وجدت، على البيانات المالية غير المكتشفة بسبب عدم القدر  على 

لتأثيرات السائد  على البيانات المالية هي التي تكون ، بتقدير الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة. وا
 المدقق:

 غير مرتبطة بمكونات أو حسابات أو بنود معنية في البيانات المالية؛  (أ)

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

 بيانات المالية.فيما يتعلق باإلفصاحات، أساسية لفزم المستخدمين لل (ج)

 
 مجتمع "Population"–  العينة منزا والتي يرغب المدقق باستقاء  إختياركامل مجموعة البيانات التي يتم

 اته حولزا.إستنتاج
 

 يجابيطلب المصادقة اإل  "Positive confirmation request"-  الطرف  مصادقة يقوم بموجبهطلب
لى ما إذا كان الطرف المصادق موافقا أو غير موافق على إ مباشر  على المدقق مشيرا  بالرد المصادق 

 المعلومات الوارد  في الطلب، أو يقوم بتوفير المعلومات المطلوبة.
 

 ممارس Practitioner""–  ةالعام لممارسةامزني في الالمحاسب. 
 

 المنقح(( 3000 التأ يد)في سياق المعيار الدولي لعمليات  الممارس( Practitioner""–  الفرد  هو
اآلخرين في فريق العملية، أو حيث  األفراد)األفراد( الذي يقومون بتأدية العملية )عاد   شريك العملية أو 

أو  متطلبصراحة  على استيفاء  3000 التأ يدالمعيار الدولي لعمليات أمكن، المؤسسة(. وحيث ينص 
 .بدال من مصطلح "الممارس" مسؤولية ما من قبل شريك العملية، ي ستخدم مصطلح "شريك العملية"

 

هو المحاسب   –""Practitioner )المنقح(( 2400)في سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة  الممارس*   
. ويشمل هذا المصطلح شريك العملية أو األفراد اآلخرين في فريق العملية، أو ةالعام الممارسةالمزني في 
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)المنقح( صراحة  على إستيفاء  2400 للعمليات المراجعةلدولي حيث أمكن المؤسسة. وحيث ينص المعيار ا
متطلب أو مسؤولية ما من قبل شريك العملية، ي ستخدم مصطلح "شريك العملية" بدال  من مصطلح 
"الممارس". وينبغي قراء  مصطلحي "شريك العملية" و "المؤسسة" على أنزما يشيران إلى ما يقابلزما في 

 ن مالئما . القطاع العام حيث يكو 
 

 ( ممارسPractitioner )(  المنقح" 4410 ذات العالقة عملياتللفي سياق المعيار الدولي" )–  المحاسب
. يتضمن المصطلح شريك العملية أو المعلومات الماليةالذي يؤدي عملية إعداد  الممارسة العامةالمزني في 

لعمليات التأ يد يزدف المعيار الدولي  حيثو األعضاء اآلخرين في فريق العملية أو حيث أمكن، الشركة. 
مصطلح من قبل شريك العملية، يتم استخدام  متطلب أو مسؤولية ما إلى تلبية صراحة ()المنقح 4410

ما "شريك العملية" و"الشركة" على أنزما يشيران إلى  وي قرأ مصطلحي"شريك العملية" بدال  من "الممارس". 
 ا يكون ذلك ذو صلة. في القطاع العام حيثم يقابلزما

 

 الخبير التابع للممارس "Practitioner’s expert"– خبر  في مجال معين عدا  هو فرد أو مؤسسة تمتلك
عن التأ يد، والذي ي ستخدم عملزا في ذلك المجال من قبل الممارس لمساعدته في الحصول على أدلة 

خبير داخلي )الذي هو شريك أو موظف، إما تدقيق كافية ومناسبة. وقد يكون الخبير التابع للممارس هو 
 بما في ذلك الموظفين المؤقتين، في مؤسسة الممارس أو مؤسسة ضمن شبكة ما(، أو خبير خارجي. 

 

 مسبقة للتدقيقالشروط ال "Preconditions for an audit"– اإلدار  إلطار إعداد التقارير المالية  إستخدام
على  بالرقابةالمكلفون موافقة أولئك ، مالئما   وحيث يكون اإلدار ،  وموافقة المقبول في إعداد البيانات المالية

 لزا. وفقا  التي يجري التدقيق  18األسس والمبادئ
 

 مدقق سابق "Predecessor auditor"-  المدقق من شركات تدقيق مختلفة الذي قام بتدقيق البيانات المالية
 اله بالمدقق الحالي. لمنشأ  ما في الفتر  السابقة والذي تم استبد

 

المكلفون ، مناسبا   كان  المتعلقة بمسؤوليات اإلدار ، وإذا لزا وفقا  األسس والمبادئ التي يجري التدقيق 
والتي أقرتزا و فزمتزا االدار  و المستفيدون عن الحوكمة ) اذا كان  – وفقا لزا التدقيق الذي يجري  بالحوكمة
لمعايير التدقيق الدولية.  وفقا  التالية التي تعتبر أساسية إلجراء التدقيق  المسؤولياتأنزم يتحملون ب ا (مناسب

 وهي المسؤولية عن:
إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك العرض العادل لزا  وفقا  إعداد البيانات المالية  (أ)

 حيثما كان ذلك مزما؛ 

مزمة للتمكين من  المكلفون بالحوكمة، مالئما  ن تعتبر الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدار ، وإن كا (ب)
 أو الخطأ؛ و حتيالإعداد البيانات المالية الخالية من األخطاء الجوهرية، سواء بسبب اإل

                                                           
 .13، الفقر  200معيار التدقيق الدولي  1٨
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 :بما يلي  تةويد المدقق (ج)
صلتزا  المكلفون بالحوكمة، مالئما  كان  ذابوسيلة وصول إلى المعلومات التي تدرك اإلدار ، وإ (1)

 لمالية مثل السجالت والوثائق واألمور األخرى؛ بإعداد البيانات ا

 المكلفين بالحوكمة، مالئما  كان  قد يطلبزا المدقق من اإلدار ، وإذاالمعلومات اإلضافية التي  (2)
 التدقيق؛ و لزدف

نه من الضروري الحصول أوصول غير محدود لألشخاص ضمن المنشأ  الذين يقرر المدقق  (3)
 على أدلة تدقيق منزم. 

 

إطار العرض العادل، قد يتم إعاد  عرض )أ( أعاله لتصبح "لإلعداد والعرض العادل للبيانات في حالة 
 وفقا   وعادال   رأي صحيحا  إلطار إعداد التقارير المالية" أو "إعداد البيانات المالية التي تعطي  وفقا  المالية 
 إعداد التقارير المالية".  إلطار

 

كان  المتعلقة بمسؤوليات اإلدار ، وإذا لزا وفقا  التي يجري التدقيق األسس والمبادئ يمكن اإلشار  إلى "
 باألسس والمبادئ". " لزا وفقا   التي يجري التدقيق المكلفون بالحوكمة، مالئما  

 

بالمعلومات  يتعلقتتضمن هذه التعديالت فيما  –" Pro Forma Adjustments" إفتراضيةتعديالت 
 :ما يلي المالية غير المعّدلة

أو معاملة هام التعديالت التي ت جرى على المعلومات المالية غير المعّدلة والتي تّوضح أثر حدث   (أ)
في تاريخ سابق تم  أجريتالمعاملة قد أن أو  قد وقع هامة )"حدث" أو "معاملة"( كما لو أن الحدث

 اختياره ألغراض التوضيح؛ و

عّدلة والتي تكون ضرورية من أجل جمع التعديالت التي ت جرى على المعلومات المالية غير الم  (ب)
على أساس يتسق مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لدى  فتراضيةالمعلومات المالية اإل

 ذلك اإلطار.  بموجبالمنشأ  المعّد  للتقارير )"المنشأ "( وسياساتزا المحاسبية 
 

زا )الجزة أعمال تّم أو سيتم استمال لمؤسسة صلة المعلومات المالية ذات ال علىفتراضية التعديالت اإل تشتمل
تلك ت ستخدم فيه  الذيحّد الإلى (، المباعة)الجزة  التصرف بزاأعمال تّم أو سيتّم المستملكة( أو مؤسسة 

)المعلومات المالية الخاصة بالجزة المستملكة أو الجزة  اإلفتراضيةالمعلومات في جمع المعلومات المالية 
 (. المباعة

 
هي المعلومات المالية التي ت عرض  –" Pro forma financial information " اإلفتراضيةمعلومات المالية ال

كما لو أن الحدث قد وقع أو أو معاملة هامة )"حدث" أو "معاملة"(  هام مع التعديالت بزدف توضيح أثر حدث
ن المفترض في هذا المعيار أن يتم وضيح. مفي تاريخ سابق تم اختياره ألغراض الت أن المعاملة قد أجريت

في تنسيق عمودي يتألف من )أ( المعلومات المالية غير المعّدلة؛ و)ب(  فتراضيةعرض المعلومات المالية اإل
  الناتج. فتراضي؛ و)ج( العمود اإلفتراضيةالتعديالت اإل

 
تحاد الدولي اإلهيئات  هم األشخاص األعضاء في – "tProfessional accountan" ١٩ محاسب مزني
 للمحاسبين.

 

                                                           
 .قيات المزنة للمحاسبين المزنيين الصادر  عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين في قواعد أخالكما هي معرفة   1٩
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محاسب  ل  –  "Professional accountant in public practic" 20 محاسب مزني في الممارسة العامة
تقدم خدمات مزنية لعميل بغض النظر عن تصنيف عملزم )على سبيل المثال تدقيق أو  مزني في مؤسسة
ى شركة محاسبين مزنيين في الممارسة ، ويستخدم هذا المصطلح كذلك لإلشار  إل (ضريبة أو إستشار 

 العامة.
 

ضمن السياق الوارد  يب والمعرفة والخبر  ذات العالقةتطبيق التدر  –"Professional judgment" مزني حكم
حول التصرفات المالئمة  تخاذ القرارات المدروسةإ، في و األخالق التدقيق والمحاسبةالمتعلقة بمعايير الفي 

  قيق.في ظروف عملية التد
 

 –"Professional judgment" )المنقح(( 3000)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  مزني حكم
، الذي توفره معايير التأ يد والمعايير األخالقيةضمن السياق  يب والمعرفة والخبر  ذات العالقةتطبيق التدر 

  عملية.الحول التصرفات المالئمة في ظروف  تخاذ القرارات المدروسةإفي 
 

 –"Professional judgment" )المنقح(( 2400)في سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة  تقدير مزني
الذي توفره معايير التأ يد والمعايير المحاسبية ضمن السياق ب والمعرفة والخبر  ذات العالقة تطبيق التدري
  .المراجعةالئمة في ظروف عملية حول التصرفات الم تخاذ القرارات المدروسةإ، في واألخالقية

 
موقف يشمل ذهنا يطرح األسئلة ويكون متنبزا للظروف التي  –"Professional skepticism" تشكيك مزني
 لألدلة. نتقائيوالتقييم اإل حتيالالبيانات الخاطئة المحتملة بسبب األخطاء أو اإلإلى يمكن أن تشير 

 
 –"Professional skepticism)المنقح((  " 3000مليات التأ يد سياق المعيار الدولي لع )في تشكيك مزني

المحتملة والتقييم  إلى األخطاءموقف يشمل ذهنا يطرح األسئلة ويكون متنبزا للظروف التي يمكن أن تشير 
 لألدلة. اإلنتقائي

 
 معايير مزنية  "Professional standards"-  ذات العالقة.  معايير التدقيق الدولية والمتطلبات األخالقية 
 
 † 21(1رقابة الجود لايير مزنية )في سياق المعايير الدولية مع  "Professional standards"-  معايير

الدولية لرقابة  البياناتلمجلس معايير التدقيق والتأ يد الدولية كما هي معرفة في مقدمة إلى  وفقا  العملية 
  مات ذات العالقة والمتطلبات األخالقية ذات الصلة.الجود  والتدقيق والمراجعة وخدمات التأ يد والخد

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

حداث مستقبلية ولتصرفات اإلدار  والتي ال يتوقع حدوثزا بالضرور ، مثل بعض أل نظرية إفتراضات 
 و أ ؛أو التي تدرس إجراء تغيير جوهري على طبيعة نشاطزا المشاريع في مراحل تأسيسزا األولى

 نظرية.ات الإلفتراضمةيج من إفتراضات التقدير األفضل وا 
المالية المستقبلية هي  المعلومات –"Prospective financial information" معلومات مالية مستقبلية

المستقبل وافعال محتملة للمنشأ .  المعلومات المالية المستند  على إفتراضات ألحداث قد تحدث في
 التنبؤ واإلسقاط(.  أنظرأو مةيج من االثنين )توقع و أالمعلومات المالية المستقبلية أما على شكل تنبؤ و 

 

                                                           
 .في قواعد أخالقيات المزنة للمحاسبين المزنيين الصادر  عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين  ما هي معرفة   ٢٠
21
التي تؤدي عمليات تدقيق و مراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأ يد األخرى  للشركات رقابة الجود ،"1المعيار الدولي لرقابة الجود  

  والخدمات األخرى ذات العالقة".
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ستجابة  لمتطلبات قانونية أو تنظيمية مرتبطة باألوراق إ تصدرهي وثيقة  –" Prospectus تتاب "إنشر  
  .ي ستثمار إثالث إلصدار قرار ي يعتمد عليزا طرف والتالمالية الخاصة بالمنشأ ، 

 
مصطلح "القطاع العام" إلى الحكومات الوطنية،  يشير – )مؤسسات الدولة( "Public sector"قطاع عام 

يم(، والحكومات المحلية )مثال  مدينة، بلد (، والمنشآت أقليمية )مثال  والية، مقاطعة، قلوالحكومات األ
 االت، مجالس، مفوضات، مؤسسات(الحكومية التابعة )وك

 
مالية الخاصة المعلومات ال –" Published financial information منشور  "المالية ال معلوماتال

 .للجمزور العاموتكون متوفر   المباعةالجزة المستملكة أو الجزة بالمنشأ  أو 
 

ات إنبعاثيه المنشأ  مقابل تقليل ات تدفع فإنبعاثقتطاع إ –( Purchased offset) شراء الحصص الموازنة
زالة(، مقارنة إلات المةالة لمنشأ  أخرى )عمليات تحسين انبعاثات( أو زياد  اإلنبعاثمنشأ  أخرى )تخفيض اإل

 فتراضي.إلبخط األساس ا
 

بشكل  هي عملية تحديد كمية الغازات الدفيئة المرتبطة بالمنشأ ، سواء   –( Quantificationالقياس الكمي )
 . اشر أو غير مباشر، كغازات منبعثة أو )مةالة( حسب مصادر )أو أحواض( معينةمب

 
 † تأ يد معقول Reasonable assurance"" اٍل ولكن مستوى ع – (، ورقابة الجود )في نطاق عملية تدقيق

 ليس مطلقا  من التأ يد.
 

 ة التأ يد(.عملي أنظر) –"Reasonable assurance engagement" عملية التأ يد المعقول
 

 تتكون من فحص الدقة الحسابية للمستندات أو السجالت. – "Recalculation" إعاد  الحساب 
 
 طرف ذو عالقة Related party"" – :هو طرف يكون إما 

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

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

شخص أو منشأ  أخرى لزا سيطر  أو تأثير جوهري، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  (1)
 واحد أو أ ثر من الوسطاء، على المنشا  معد  التقارير؛ 

عليزا بشكل مباشر أو    أخرى تخضع لسيطر  المنشأ  معد  التقارير أو لزا تأثير جوهري أمنش (2)
 أو  ؛غير مباشر من خالل واحد أو أ ثر من الوسطاء

 :إمتال زا  أخرى تخضع للسيطر  المشتركة مع المنشا  معد  التقارير من خالل أمنش (3)
  ؛ملكية سيطر  مشتركة .أ
 أو؛ مالكين ممن هم أقارب  .ب

 إدار  رئيسية مشتركة. .ج
 

يمية( قلأي الحكومة المحلية أو الوطنية أو األلكن ال تعتبر المنشآت الخاضعة لسيطر  الدولة )
ذات عالقة اال إذا شاركت في معامالت هامة أو تشاركت في الموارد إلى حد كبير مع منشأ  

  خر. 
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متفق عليزا،  إجراءاتالخدمات ذات العالقة ا، و  تتضمن – "Related services" خدمات ذات عالقة
 . المعلومات المالية وإعداد

 
المتطلبات األخالقية التي يخضع  – "Relevant ethical requirements" بات أخالقية ذات عالقةمتطل† * 

قواعد أخالقيات األجةاء )أ( و)ب( من  عاد   لزا فريق العملية ومراجعو رقابة جود  العملية والتي تشمل 
لى جانب المتطلبات الوطنية للمحاسبين إ لمجلس معايير األخالق الدوليةالتابعة  المزنيينالمزنة للمحاسبين 

)المنقح(، ت عّرف المتطلبات  2400وفي سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة   التي تعتبر أ ثر صرامة.
األخالقية ذات الصلة بأنزا المتطلبات األخالقية التي يخضع لزا فريق العملية عند إجراء عمليات 

قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين جةأين "أ" و"ب" من المراجعة. وتشتمل هذه المتطلبات عاد   على ال
الصادر  عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، باإلضافة إلى المتطلبات الوطنية  المزنيين

عّرف المتطلبات األخالقية ذات ت   ،(المنقح) 4410عمليات التأ يد لوفي سياق المعيار الدولي األ ثر تقييدا . 
المعلومات عمليات إعداد  إجراءفريق العملية عند  يخضع لزاعلى أنزا المتطلبات األخالقية التي الصلة 
)أ( و)ب( من قواعد أخالقيات المزنة للمحاسبين المزنيين  الجةأينعاد   هذه المتطلبات تشمل  .المالية

عمليات التدقيق  –ستقاللية إلا " 2٩0 القسمالتابعة لمجلس معايير األخالق الدولية للمحاسبين )باستثناء 
إلى جانب المتطلبات ( خرى في الجةء باألتأ يد العمليات  -ستقاللية إلا  2٩1 والقسم، " والمراجعة

 .الوطنية التي تعتبر أ ثر صرامة
 

 ات المةالةنبعاثاإل (Removal )–  الغازات الدفيئة التي قامت المنشأ ، خالل الفتر ، بإزالتزا من الجو، أو
 . انت ستنبعث إلى الجو لو لم يتم التقاطزا وتوجيززا نحو حوض معينالتي ك

 
أو أنظمة الرقابة التي تم أداؤها في  جراءاتالتنفيذ المستقل للمدقق لإل – "Reperformance" إعاد  األداء

 . للمنشأ  األصل كجةء من أساليب الرقابة الداخلية
 

 خدمات مؤسسة ر حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة في تقريReport on the description and 

of controls at a service organization "design" باسم 22 402)يشار إليزا في معيار التدقيق الدولي
 تقرير يتألف من: –( 1التقرير من النوع 

تم  وصف أعدته إدار  مؤسسة الخدمات لنظامزا وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة الرقابة ذات العالقة التي (أ)
 تصميمزا وتطبيقزا كما في تاريخ محدد؛ و

تقرير من مدقق الخدمة يزدف إلى إيصال تأ يد معقول يشمل رأي مدقق الخدمة حول وصف نظام  (ب)
تصميم أنظمة الرقابة  مالئمةمؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة الرقابة ذات العالقة و 

 لتحقيق أهداف الرقابة المحدد . 

 
  تصميم أنظمة الرقابة في مؤسسة خدماتصف و تقرير حول و Report on the" description and 

of controls at a service organization  design "( لعمليات التأ يد معيار الدولياليشار إليزا في 
 :تقرير يتألف من – (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  (1باسم التقرير من النوع  233402
 مؤسسة الخدمات لنظامزا؛ وصف أعدته  (أ)

 يفيد أنه، في كافة الجوانب الزامة، وبناء على معايير مناسبة:إقرار خطي من قبل مؤسسة الخدمات  (ب)

                                                           
 . " إعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشأت التي تستعمل مؤسسة خدمات " ،402معيار التدقيق الدولي  22
 ." أ يد حول أنظمة الرقابة في مؤسسات الخدماتتقارير الت"  3402المعيار الدولي لعمليات التأ يد   23
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تاريخ اليعرض الوصف بصور  عادلة نظام مؤسسة الخدمات وفق ما تم تصميمه وتنفيذه في  (1)
 ؛ ومحددال

لرقابية المبينة في وصف مؤسسة الخدمات لنظامزا ا دافهتم تصميم أنظمة الرقابة المتعلقة باأل (2)
 تاريخ المحدد؛ وعلى نحو مناسب في ال

-(1تقرير مدقق الخدمات الذي يشتمل على نتيجة تأ يد معقول بشأن المسائل الوارد  في البند )ب() (ج)
 ( أعاله. 2)

 
 تقرير حول الوصف والتصميم والفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة في مؤسسة خدمات Report on the" 

description, design, and operating effectiveness of controls at a service organization  "( 
 تقرير يتألف من: –( 2باسم التقرير من النوع  402يشار إليزا في معيار التدقيق الدولي 

لرقابة ذات العالقة وصف أعدته إدار  مؤسسة الخدمات لنظامزا وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة ا (أ)
وتصميمزا وتطبيقزا كما في تاريخ محدد أو خالل فتر  محدد ، وفي بعض الحاالت، فاعليتزا 

 التشغيلية خالل فتر  محدد ؛ و

 تقرير من مدقق الخدمة يزدف إلى إيصال تأ يد معقول يشمل (ب)

قابة ذات رأي مدقق الخدمة حول وصف نظام مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة الر  (1)
تصميم أنظمة الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة المحدد  والفاعلية التشغيلية ألنظمة  مالئمةالعالقة و 
 الرقابة؛ و

 التي أجراها مدقق الخدمة على أنظمة الرقابة والنتائج التي توصل إليزا.  ختباراتوصف لإل (2)

 
 في مؤسسة خدمات تقرير حول الوصف والتصميم والفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة Report on the" 

description, design, and operating effectiveness of controls at a service organization  "( 
)في سياق المعيار الدولي  (2باسم التقرير من النوع  3402المعيار الدولي لعمليات التأ يد يشار إليزا في 
 من: تقرير يتألف – (3402لعمليات التأ يد 

 و ؛مؤسسة الخدمات لنظامزاوصف أعدته  (أ)

 :إقرار خطي من قبل مؤسسة الخدمات يفيد أنه، في كافة الجوانب الزامة، وبناء على معايير مناسبة (ب)
يعرض الوصف بصور  عادلة نظام مؤسسة الخدمات وفق ما تم تصميمه وتنفيذه خالل الفتر   (1)

 المحدد ؛ 

شطة الرقابية المبينة في وصف مؤسسة الخدمات لنظامزا تم تصميم أنظمة الرقابة المتعلقة باألن (2)
 ؛ وعلى نحو مناسب خالل الفتر  المحدد 

أنظمة الرقابة المتعلقة باألنشطة الرقابية المبينة في وصف مؤسسة الخدمات لنظامزا  عمل (3)
 .خالل الفتر  المحدد  بشكل فعال

 :تقرير التأ يد الخاص بمدقق الخدمات الذي (ج)
 ( أعاله؛ و3)-(1وارد  في البند )ب()تأ يد معقول بشأن المسائل اليشتمل على نتيجة  (1)

  يتضمن وصفا  الختبارات الرقابة ونتائجزا.  (2)
 

 هو الطرف )األطراف( المسؤول عن الموضوع األساسي.  – ""Responsible party طرف مسؤول
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تقييم جود  العمل  – Review (in relation to quality control)"" الجود ( رقابةمراجعة )فيما يتعلق ب
 ات التي توصل إليزا اآلخرون.ستنتاجالمؤدى واإل

 
على البيانات المالية هو تمكين  عملية مراجعةهدف  نإ – "Review engagement" عملية مراجعة
أي  دلة التي تتطلبزا عملية التدقيق، من بيان فيما إذا كان هناكال توفر كافة األ جراءاتستنادا  إلإالمراجع، 

نتباه المراجع، والذي يسبب اعتقاد المراجع بأن البيانات المالية لم يتم إعدادها، من كافة إشئ قد  ثار 
 إلطار محدد للتقارير المالية. وفقا  الجوانب الجوهرية، 

 
التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف عملية  جراءاتاإل –"Review procedures" المراجعة إجراءات

 تحليلية تطبق على البيانات المالية. إجراءاتل رئيسي استفسارات من موظفي المنشأ  و مراجعة، وهي بشك
 

 تقييم المخاطر إجراءات"Risk assessment procedures"– التدقيق التي يتم إجراؤها للحصول  إجراءات
الجوهرية  تحريفاتالعلى فزم للمنشا  وبيئتزا، بما فيزا أنظمة الرقابة الداخلية فيزا، لتحديد وتقييم مخاطر 

 أو الخطأ على مستوى البيانات المالية واإلثبات.  حتيالسواء التي تنتج عن اإل
 
  الجوهريةالتحريفات مخاطر "Risk of material misstatement"–  بشكل  تحري  البيانات الماليةمخاطر

 ات:جوهري قبل التدقيق. وهي تتألف من عنصرين كما هو وارد أدناه على مستوى اإلثب
في اإلثبات حول صنف من المعامالت أو رصيد  تحري إمكانية حدوث  –المخاطر المتأصلة  (أ)

جوهريا، إما بشكل فردي أو عند تجميعه مع  تحري حساب أو إفصاح والذي يمكن أن يكون 
 أي أنظمة رقابة ذات عالقة.  األخذ بعين االعتباراألخرى، قبل  التحريفات

 تمنع أو تكشف أو تصحح أنظمة الرقابة الداخلية في المنشأ  في مخاطر أن ال  -مخاطر الرقابة  (ب)
يمكن أن يقع في اإلثبات حول صنف من المعامالت أو رصيد حساب  محرفالوقت المحدد بيان 

 األخرى. التحريفاتأو إفصاح والذي يمكن أن يكون جوهريا، إما بشكل فردي أو عند تجميعه مع 

 

 Risk of material" )المنقح((  3000ياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد )في س الجوهريةالتحريفات مخاطر 

misstatement"–  جوهرية قبل العملية.  احتواء معلومات الموضوع على تحريفاتمخاطر 
 
 عينات التدقيق( أنظر) –"Sampling" ) المعاينة(عينات أخذ
 
  المعاينة( عينات أخذمخاطر( "Sampling risk"– ات المدقق المبنية على عينة إستنتاجختلف مخاطر أن ت

التدقيق. ويمكن أن تؤدي مخاطر  إجراءاتلنفس  كامل المجتمعات فيما لو تم إخضاع ستنتاجما عن اإل
 ات الخاطئة:ستنتاجالعينات إلى نوعين من اإل أخذ
. أو في حالة أنظمة الرقابة، أن تكون أنظمة الرقابة أ ثر فاعلية مما هي عليه فعليا   إختبارفي حالة  (أ)

التفاصيل، عدم وجود أخطاء جوهرية بالرغم من وجودها في الواقع. ويزتم المدقق بشكل  إختبار
ات الخاطئة ألنزا تؤثر على فاعلية التدقيق ومن المرجح أن تؤدي ستنتاجأساسي بزذا النوع من اإل
 إلى رأي تدقيق غير مالئم. 

. أو في حالة فاعلية مما هي عليه فعليا   أقلة الرقابة أنظمة الرقابة، أن تكون أنظم إختبارفي حالة  (ب)
التفاصيل، وجود أخطاء جوهرية بالرغم من عدم وجودها في الواقع. يؤثر هذا النوع من  إختبار
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أنزا من المحتمل أن تؤدي إلى تأدية أعمال إضافية  حيثات الخاطئة على كفاء  التدقيق ستنتاجاإل
 غير صحيحة.  ات األولية ستنتاجإلثبات أن اإل

 
   العينات أخذوحد "Sampling unit"–  ّتمعن المجالبنود الفردية التي تكو. 
 

إجراءات المراجعة التي تعتبر ضرورية في ظروف معينة لتحقيق  -"Scope of a review" نطاق المراجعة
 هدف المراجعة. 

 
  مدقق الخدمة"Service auditor"–  ،دمة، بتوفير تقرير تأ يد حول على طلب مؤسسة الخ بناء  مدقق يقوم

 أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة.
 

يقوم،  هو ممارس –"Service auditor" (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  مدقق الخدمة
 بناء  على طلب مؤسسة الخدمة، بتوفير تقرير تأ يد حول أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة.

 
  مؤسسة الخدمة""Service organization–  مؤسسة طرف ثالث )أو قطاع في مؤسسة طرف ثالث( تقوم

بتوفير خدمات للمنشآت المستخدمة التي تشكل جةء من أنظمة معلومات تلك المنشآت ذات العالقة بإعداد 
 التقارير المالية.

 
مؤسسة  –Service organization"" (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  مؤسسة الخدمة

من المحتمل طرف ثالث )أو قطاع في مؤسسة طرف ثالث( تقوم بتوفير خدمات للمنشآت المستخدمة التي 
 بإعداد التقارير المالية. بالرقابة الداخلية للمنشآت المستخدمة في عالقتزا أن تكون ذات صلة

 
ل المسائل المشار هو بيان خطي حو  – "Service organization’s statement" مؤسسة الخدمة بيان

)ب( من تعري  التقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة وفاعليتزا التشغيلية في مؤسسة البند إليزا في 
)ب( من تعري  التقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة البند ( أو 2من النوع  رخدمات )في حال التقري

 .(1من النوع  رفي مؤسسة خدمات )في حال التقري
 
  سسة الخدمةنظام مؤ "Service organization’s system" – التي صممتزا وطبقتزا  جراءاتالسياسات واإل

 وحافظت عليزا مؤسسة الخدمة لتةويد المنشآت المستخدمة بالخدمات التي يغطيزا تقرير مدقق الخدمة.
 

 Service" (3402)أو النظام( )في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  نظام مؤسسة الخدمة

organization’s system" –  السياسات واإلجراءات التي صممتزا وطبقتزا مؤسسة الخدمة لتةويد المنشآت
ويشمل وصف مؤسسة الخدمة  مدقق الخدمة.التأ يد الخاص بالمستخدمة بالخدمات التي يغطيزا تقرير 

، التاريخ الذي يرتبط به 1النوع  لنظامزا تحديد ما يلي: الخدمات المشمولة، والفتر ، أو في حال التقرير من
 الوصف؛ وأهداف الرقابة؛ وأنظمة الرقابة ذات العالقة. 

 
األهمية النسبية لمسألة مأخوذ  ضمن السياق، ويتم الحكم على أهمية المسألة  – "Significance" أهمية

بيل المثال، من قبل الممارس في السياق الذي يتم إعتبارها فيه، ومن الممكن أن يشمل ذلك، على س
اإلحتمال المعقول بأن تغير أو تؤثر على قرارات المستخدمين المقصودين لتقرير الممارس، أو كمثال  خر 
حيث يكون السياق حكم بشأن ما إذا سيتم إعداد تقرير إلى المكلفين بالحا مية، وما إذا كان سيتم إعتبار 

مية في سياق العوامل الكمية والنوعية مثل األهالموضوع هاما في عالقته بمزامزم. ويمكن الحكم على 
 التي يعبر عنزا المستخدمون أو المستلمون. بيعة واألثر على الموضوع واإلهتماماتالمقدار والط
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  هام  مكون"Significant component"–  ( يكون له أهمية مالية 1يحدده فريق عملية المجموعة ) مكون
ن غير المرجح، بسبب طبيعته أو ظروفه الخاصة، أن يشمل ( يكون م2منفرد  بالنسبة للمجموعة، أو )

 مخاطر أخطاء هامة في البيانات المالية للمجموعة.
 
 هام في نظام الرقابة الداخلي قصور "Significant deficiency in internal control"– أو  قصور

ني، بأهمية كافية ليسترعي في نظام الرقابة الداخلي والذي يتمتع، حسب تقدير المدقق المز قصورمجموعة 
 .المسؤولين عن الرقابةاهتمام 

 
 المرافق الزامة "Significant Facility"-  اتزا مقارنة بمجموع إنبعاثمرافق ذات أهمية خاصة بسبب حجم

ات المشمولة في بيان الغازات الدفيئة أو بسبب طبيعتزا الخاصة أو بسبب الظروف التي تؤدي الى نبعاثاإل
 .محدد  من البيانات الخاطئة الجوهريةنشوء مخاطر 

 
الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمزا والتي تحتاج  التحريفاتمخاطر  –Significant risk""مخاطر هامة 

 بتقدير المدقق، اعتبارات تدقيق خاصة.
 

 . الغازات الدفيئة من الجو تتضمن إزالةوحد  أو عملية مادية  -"Sinkالحوض "
 

 خصائص نوعية مثل:  عاد   منشا  تمتلك  –Smaller entity"" حجما   أصغرمنشأ  
أفراد مستقلين، إما شخص طبيعي أو شركة  عاد   تركية الملكية واإلدار  في يد عدد قليل من األفراد ) (أ)

 أخرى تملك المنشأ  شريطة أن يظزر المالك الخصائص النوعية ذات العالقة(؛ و

 واحد أو أ ثر مما يلي:  (ب)

 أو غير معقد ؛  معامالت مباشر  (1)

 مسك دفاتر على مستوى بسيط؛  (2)

 مجاالت قليلة لألعمال وعدد قليل من المنتجات ضمن مجاالت األعمال؛  (3)

 عدد قليل من أنظمة الرقابة الداخلية؛  (4)

 مستويات قليلة لإلدار  تتحمل مسؤولية نطاق واسع من أنظمة الرقابة؛ أو  (5)

 م بأداء الكثير من المزام. عدد قليل من الموظفين الذين يقوم عدد كبير منز (٦)
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وال تمتلك المنشآت  حجما   صغرهذه الخصائص النوعية ليست شاملة وليست مقتصر  على المنشآت األ
 هذه الخصائص بالضرور . حجما   صغراأل

 
 وحد  أو عملية مادية تتضمن إطالق الغازات الدفيئة إلى الجو. –" Sourceالمصدر "

 
 خاصة هدافبيانات مالية أل "Special purpose financial statements"–   وفقا  البيانات المالية المعد 

 الخاصة. هدافإلطار األ
 
  خاصة أهدافإطار "Special purpose framework" –  إطار إعداد تقارير مالية مصمم ليلبي حاجات

عبار  عن إطار عرض المعلومات المالية لمستخدمين معينين. ويمكن أن يكون إطار إعداد التقارير المالية 
 . 24إلتةامعادل أو إطار 

 
 † كادر عمل "Staff"– .المزنيون الشركاء بما فيزم أي خبراء تستخدمزم الشركة 
 
 إحصائيةعينات  أخذ "Statistical sampling"– :طريقة ألخذ العينات لزا الخصائص التالية 

 عشوائي لبنود العينة؛ و إختيار (أ)

 ييم نتائج العينة، بما في ذلك قياس مخاطر العينة.لتق حتماالتنظرية اإل إستخدام (ب)
 

 .إحصائيةعينات غير  أخذالعينات التي ال تتمتع بالخصائص )أ( و)ب( طريقة  أخذوتعتبر طريقة 
 
  طبقيةStratification""– فرعية كل منزا تعتبر مجموعة من  عملية تقسيم المجتمع ما إلى مجتمعات

  اثلة )غالبا قيمة نقدية(.العينات لزا خصائص متم أخذوحدات 
 

األساسي وفق  موضوعالتقييم أو قياس نتيجة  – Subject matter information"" معلومات الموضوع
 .الناتجة عن تطبيق المعايير على الموضوع األساسيمعلومات ال أي معايير معينة،

 
 أحداث الحقة "Subsequent events"- ت المالية وتاريخ تقرير المدقق، األحداث التي تقع بين تاريخ البيانا

 والحقائق التي تصبح معروفة للمدقق بعد تاريخ التقرير الذي يصدره. 
 
  من الباطنمؤسسة خدمات "Subservice organization" –  مؤسسة خدمات تستخدمزا مؤسسة خدمات

لومات تلك من أنظمة مع أخرى للقيام ببعض الخدمات المقدمة للمنشآت المستخدمة التي تشكل جةء  
 المنشآت ذات العالقة بإعداد التقارير المالية.

 
  (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  من الباطنمؤسسة خدمات "Subservice 

organization" –  مؤسسة خدمات تستخدمزا مؤسسة خدمات أخرى للقيام ببعض الخدمات المقدمة
كون ذات صلة بالرقابة الداخلية للمنشآت المستخدمة في من المحتمل أن تللمنشآت المستخدمة التي 

 بإعداد التقارير المالية. عالقتزا
 
 جوهري  إجراء "Substantive procedure" – تدقيق مصممة لكشف األخطاء الجوهرية على  إجراءات

 الجوهرية من:  جراءاتمستوى اإلثبات. وتتألف اإل
 صد  الحسابات أو اإلفصاحات(؛ والتفاصيل )ألصناف المعامالت أو أر  إختبارات (أ)

 التحليلية الجوهرية.  جراءاتاإل (ب)
 

                                                           
 )أ(. 13، الفقر  200معيار التدقيق الدولي  ٢٤
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قياس كمية أدلة التدقيق. وتتأثر كمية أدلة  –""Sufficiency (of audit evidence) فاية )أدلة التدقيق( 
 التدقيق المطلوبة بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية وكذلك بجود  أدلة التدقيق. 

 
 (مقاييسال)راجع  ""Suitable criteria مناسبة مقاييس

 
 † شخص خارجي مؤهل بصور  مالئمة "Suitably qualified external person"–  فرد من خارج الشركة

يتمتع بالمؤهالت والكفاءات للعمل كشريك في العملية، مثل شريك منشأ  أخرى أو موظف )ذو خبر  
لقيام بعمليات التدقيق والمراجعة للمعلومات المالية مناسبة( في هيئة محاسبية مزنية يمكن ألعضائزا ا

التاريخية أو عمليات خدمات التأ يد أو الخدمات األخرى أو مؤسسة تقدم خدمات مراقبة الجود  ذات 
 العالقة. 

 
 بيانات مالية ملخصة "Summary financial statements"  المنقح( 810)في سياق معيار التدقيق الدولي(

من البيانات  أقلعلى تفاصيل  لكنزا تتضمنالمالية التاريخية المأخوذ  من البيانات المالية  المعلومات – (
ات المنشا  إلتةامالمالية مع توفير عرض منظم متسق مع العرض الوارد في البيانات المالية لموارد أو 

تستخدم مناطق  . ويمكن أن25في مرحلة زمنية معينة أو التغيرات فيزا لفتر  من الةمن قتصاديةاإل
 المختلفة مصطلحات مختلفة لوصف المعلومات المالية التاريخية.  ختصاصاإل

 
المعلومات المقدمة مع البيانات المالية التي ال  –"Supplementary information" ةمعلومات ملحق

إما في جداول  اد   عيتطلبزا إطار إعداد التقارير المالية المطبق المستخدم إلعداد التقارير المالية، وتعرض 
  حات إضافية.يضا  إملحقة أو ك

 
 على بعض أو كافة البنود في المجموعة. جراءاتتطبيق اإل – "Test" اختبار

 
 – Tests of controls"" (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  إختبارات أنظمة الرقابة

تحقيق أهداف الرقابة المبينة في وصف في  رقابةالإجراءات مصممة لتقييم الفاعلية التشغيلية ألنظمة 
 . مؤسسة الخدمات لنظامزا

 
 أنظمة الرقابة  إختبارات""Tests of controls – تدقيق مصممة لتقييم الفاعلية التشغيلية ألنظمة  إجراءات

 أو تصحيح األخطاء الجوهرية على مستوى اإلثبات.  كشففي منع أو  الرقابة
 

 كمةمكلفون بالحو أولئك ال Those charged with governance"" –   األشخاص أو المؤسسات )مثال ،
ات المرتبطة بمسائلة لتةامللمنشأ  واإل ستراتيجيأمناء الشركة( المسؤولون عن اإلشراف على التوجه اإل

المنشآت في بعض  لبعضالمنشأ . ويشمل هذا اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. وبالنسبة 
يمكن أن يشملوا موظفي اإلدار  مثل األعضاء التنفيذيين  المكلفون بالحوكمة، فإن ختصاصت اإلنطاقا

 2٦لمجلس الحوكمة في منشا  في القطاع العام أو الخاص أو المدير المالك.
 
 الخطأ المسموح به "Tolerable misstatement" –  على  بشأنه سعى للحصوليمبلغ نقدي يحدده المدقق و

 . الخطأ الفعلي في المجتمعمن التأ يد بأن المبلغ النقدي المحدد من قبل المدقق لن يتجاوز  مستوى مالئم
 

                                                           
 )و(. 13، الفقر  200معيار التدقيق الدولي  ٢٥

"اإلتصال مع أولئك المكلفين )المنقح(   2٦0من معيار التدقيق الدولي  8أ-1رجع إلى الفقرات أإلمناقشة تنوع هيا ل الحوكمة،   ٢٦
 . وكمة"بالح

 



 قائمة المصطلحات

  40 قائمة المصطلحات

  مسموح به إنحرافمعدل "Tolerable rate of deviation" – الرقابة  إجراءاتعن  نحرافمعدل اإل
من التأ يد الداخلية المذكور  والمحدد  من قبل المدقق والتي يسعى المدقق للحصول على مستوى مالئم 

 الذي حدده المدقق.  نحرافالفعلي في المجموعة ال يتجاوز معدل اإل نحرافبالنسبة لزا بأن معدل اإل
 
 ات "نبعاثنوع اإلType of emission"- ات أو نوع نبعاث، مصدر اإلعلى، مثال   ات بناء  نبعاثتصنيف اإل

 . الغاز أو المنطقة أو المرافق
 

علومات المالية هي الم -"Unadjusted financial information لة "المعلومات المالية غير المعدّ 
 .ةالمسؤول التعديالت الصورية من قبل الجزةطّبق عليزا الخاصة بالمنشأ  التي ت  

 
مستقبلية ليست تحت  التأ د هو أمر تعتمد نتيجته على أعمال أو أحداث عدم –Uncertainty ""عدم التأ د

  ولكنزا قد تؤثر على البيانات المالية. السيطر  المباشر  للمنشأ ،
 
 غير مصححة  التحريفات"Uncorrected misstatements"– التي قام المدقق بتجميعزا خالل  التحريفات

 التدقيق والتي لم يتم تصحيحزا.
 

الظاهر  التي ت قاس أو ت قّيم من خالل تطبيق  –"Underlying subject matter" الموضوع األساسي
 .المعايير

 
  رأي غير معدلUnmodified opinion""–  أن البيانات المالية  إستنتجالرأي الذي عبر عنه المدقق عندما

  27إلطار إعداد التقارير المالية المطبق. وفقا  قد تم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، 
 
 همستخدم منشأ  مدقق "User auditor"–  الية للمنشأ  المستخدمة و البيانات المالمدقق الذي يقوم بتدقيق

 . إعدعد تقرير حولزا
 

المدقق الذي  –"User auditor" (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  همستخدم منشأ  مدقق
 28.البيانات المالية للمنشأ  المستخدمة وإعداد التقارير حولزا يقوم بتدقيق

 
  منشأ  مستخدمةUser entity"" – الماليةالتي يتم تدقيق بياناتزا و  مؤسسة خدماتستخدم نشأ  التي تمال. 
 

نشأ  التي مال –" "User entity (3402)في سياق المعيار الدولي لعمليات التأ يد  منشأ  مستخدمة
 مؤسسة خدمات. تستخدم 

 
يتضمن تتبع بضعة معامالت من خالل نظام إعداد التقارير  – Through Test– "Walk"متابعة  إختبار
 .ةاليالم

 
  إقرار خطي"Written representation" –  بيان خطي تقدمه اإلدار  إلى المدقق ليؤكد مسائل معينة أو

يدعم أدلة التدقيق األخرى. وال يشمل اإلقرار الخطي في هذا السياق البيانات المالية واإلثبات الخاص بزا 
  أو السجالت والدفاتر المساند .

 

                                                           
 على التوالي.  لتةام، مع العبارات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حالة إطار العرض العادل وإطار اإل2٦-35الفقرات  تتعامل  ٢٧

 

 مدقق الخدمة لدى مؤسسة الخدمات التي تستخدم خدمات مؤسسة الخدمات من الباطن يكون الخدمات من الباطن،  في حال مؤسسة  ٢٨
  مدقق مستخدم. هو أيضا  
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 المقدمة
 معيار النطاق 
يتنييياول هيييذا المعييييار مسيييؤوليات الشيييركة المتعلقييية  نظيييام رقابييية الجيييودة ليييديها علييي  عملييييات  .1

 تييدقيق ومراجعيية البيانييات المالييية وعمليييات التأكيييد األخييرى والخييدمات ذات العالقيية. ويجيي 
 قراءة هذا المعيار في سياق المتطلبات القانونية ذات العالقة.

 

لقييد وتييعب البيانييات األخييرى ال ييادرة عيين مجلييي معييايير التييدقيق والتأكيييد الدولييية معييايير  .2
مييويفي الشييركة المتعلقيية بي جراءات رقابيية الجييودة ألنييوا  وإرشيادات إتييافية  ييول مسيؤوليات 

ميييااًل إجييراءات رقابيية الجيييودة  1220تييدقيق الييدولي ويتنييياول معيييار المحييددة ميين العمليييات. 
 لعمليات تدقيق البيانات المالية.

 
 11فيييي الفقيييرة  المبيييينيتكيييوظ نظيييام رقابييية الجيييودة مييين سياسيييات م يييممة لتحقييييق الهيييدف  .3

 .لهذه السياسات متاالاإل ومراقبة واإلجراءات الالزمة لتطبيق
 

  معيارالسلطة 

المحاسيييبين المهنييييين فيميييا يتعليييق بعملييييات تيييدقيق  شيييركاتينطبيييق هيييذا المعييييار علييي  كافييية  .4
وسييييتعتمد ومراجعيييية البيانييييات الماليييييةت وعمليييييات التأكيييييد األخييييرى والخييييدمات ذات العالقيييية. 

هيييذا ل متايييالإلمييين أجيييل اطبيعييية ونطييياق السياسيييات واإلجيييراءات التيييي ت يييعها شيييركة فرديييية 
ة ومييا إذا كانييب جيي ءًا المعيييار عليي  عوامييل مختلفيية ماييل  جييا الشييركة وخ ائ ييها التشييغيلي

 من مجموعة شركات أم ال.
 

يحتيييوي هيييذا المعييييار علييي  هيييدف الشيييركة مييين التقييييد  هيييذا المعييييارت والمتطلبيييات الم يييممة  .5
يحتييوي هييذا المعيييار المبييين. وإلاإلتييافة إليي  ذليي ت الهييدف  ذليي  لتمكييين الشييركة ميين تحقيييق
ألخييييرى كمييييا هييييي التطبيييييق والمييييادة التوتيييييحية ا عليييي  شييييكلعليييي  إرشييييادات ذات عالقيييية 
ت لهييذا المعيييارت ومييادة تمهيدييية تييوفر سييياقًا يتعلييق بفهييا مناسيي  8موتييحة ال قييًا فييي الفقييرة 
 إل  جان  التعريفات.

 
مسياعدة الشيركة ويق يد بيه تمنه متطلبات هذا المعييار يوفر الهدف السياق الذي وتعب  .6

 فيما يلي:

  ؛ وإنجازهااألمور التي تحتاج الشركة إل  فها 

  إليي  القيييام بييأمور أخييرى أم ال ميين أجييل تحقيييق بحاجيية الشييركة  إذا كانييبتحديييد مييا
 الهدف.

 
 ُيعّبر عن المتطلبات الواردة في هذا المعيار باستخدام كلمة "ينبغي". .7

 

عنييييدما تقت ييييي ال ييييرورةت يييييوفر التطبيييييق والمييييادة التوتيييييحية األخييييرى تفسيييييرًا للمتطلبييييات  .8
 صت قد:واإلرشادات من أجل تنفيذها. وعل  وجه الخ و 

                                                 
 .تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة ت 220معيار التدقيق الدولي  1
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  بشكل أكار دقة ما الذي يعنيه متطل  معين أو ما الذي يهيدف إلي  تغطيتيه؛  اظيفسر
 و

  القائمة قد تكوظ مالئمة في الظروفسياسات وإجراءات أمالة عل   يشتمالظ عل. 
 

و يييأ أظ هييذه اإلرشييادات بحييد ذاتهييا ال تفييرال متطلبييًات إال أنهييا مرتبطيية بييالتطبيق المالئييا 
ر التطبيق والمادة التوتيحية األخرى معلوميات خلفيية  يول المسيائل فيو كما قد للمتطلبات. 

التيييي يتناولهييييا هييييذا المعيييييار. و يييييأ يكييييوظ مناسييييبًات يت ييييمن التطبيييييق والمييييادة التوتيييييحية 
إتيييافية تخيييا مؤسسيييات تيييدقيق القطيييا  العيييام أو الشيييركات ال يييغيرة.  إعتبييياراتاألخيييرى 

ف نهييا ال ومييع ذليي ت تطلبييات هييذا المعيييار. اإلتييافية فييي تطبيييق م عتبيياراتوتسيياعد هييذه اإل
 متاييالواإلطلبييات هييذا المعيييار مسييؤولية الشييركة فيمييا يتعلييق  تطبيييق متتح يير أو تحييّد ميين 

 لها.
 

التييي تحملهييا م ييطلحات يت ييمن هييذا المعيييارت تحييب عنييواظ "التعريفييات"ت وصييفًا للمعيياني  .9
المسياعدة فيي التطبييق  هذا المعييار. وييتا تيوفير هيذه الم يطلحات مين أجيل هدافمعينة أل

أظ تطغي  علي  التعريفيات التيي قيد والتفسير المتسقين لهيذا المعييارت ولييي الق يد منهيا هيو 
قائمييية  وتشيييتملنظيييام أو  يييير ذلييي . بموجييي  قيييانوظ أو  سيييواءً أخيييرىت  هيييدافوتيييعها ألييييتا 

وليية بالمعايير الدولية ال ادرة عن مجلي معيايير التيدقيق والتأكييد الد المتعلقةالم طلحات 
والمراجعيييية وعمليييييات التأكيييييد األخييييرى  والتييييدقيق الجييييودة لرقابيييية ةدليييييل المعييييايير الدوليييييفييييي 

علييي  الم يييطلحات  اليييدولي للمحاسيييبين تحيييادالمنشيييورة مييين قبيييل اإل والخيييدمات ذات العالقييية
موجيييودة فيييي هيييذا توصييييفات لم يييطلحات أخيييرى كميييا تت يييمن  .المعرفييية فيييي هيييذا المعييييار

 .فسير والترجمة بشكل مو د ومتسقدة عل  التالمعيار للمساع
 

 تاريخ النفاذ

 ديسييمبر 15ينبغييي أظ تييتا الم ييادقة عليي  أنظميية رقابيية الجييودة طبقييًا لهييذا المعيييار بحلييول  .10
2009. 

 الهدف

 تأكييد معقيول  امين أجيل ت وييده بيه لتي امواإلإظ هدف الشركة هو إيجاد نظام لرقابية الجيودة  .11
 فيما يخا:

المهنييية والمتطلبييات القانونييية والتنظيمييية المعمييول  عيياييرللمالشييركة ومويفيهييا  إمتاييال (أ)
  ها؛

 أظ تكوظ التقارير ال ادرة عن الشركة أو شركاء العملية مالئمة في الظروف. (ب)

 التعريفات 

 يكوظ للم طلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .12

المميار  لوتيعه ره التاريخ الذي يختيا –(Date of report) تاريخ إصدار التقرير (أ)
 عل  التقرير.
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سيييجل العميييل الميييؤدى  – (Engagement documentation) وثيييائق العمليييية (ب)
التييييي توصييييل إليهييييا الممييييار   اتسييييتنتاجوالنتييييائت التييييي تييييا الح ييييول عليهييييا واإل

 )وتستخدم أ يانًا م طلحات مال "أوراق العمل"(.

ي الشيركة الشيري  أو شيخا رخير في –(Engagement partner)2شري  العمليية (ج)
مسييؤول عيين العملييية وأدائهييا وعيين التقرييير الييذي يييتا إصييداره بالنيابيية عيين الشييركةت 
وهو الشيخا اليذي يح يل علي  السيلطة المناسيبةت عنيدما تقت يي ال يرورةت مين 

 جهة مهنية أو قانونية أو تنظيمية. 

 –(Engagement quality control review) مراجعيية رقابيية جييودة العملييية (د)
دار التقريييير أو قبيييل ذلييي  لتيييوفير تقيييييا موتيييوعي فيييي تييياريخ إصيييعمليييية م يييممة 

التيي توصيل  اتستنتاجفريق العملية واإل التي أصدرهاالهامة  التاريخ  ول األ كام
إليهييا لييدى صيييا ة التقرييير. ويييتا إجييراء عملييية مراجعيية رقابيية جييودة العملييية عليي  

لييييات األخيييرىت إظ عملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت المدرجييية وتلييي  العم
 رقابة الجودة.لوجدتت التي قررت الشركة بأنها تحتاج إل  مراجعة 

 – (Engagement quality control review) مراجييع رقابيية جييودة العملييية (ه)
أو شييخا خييارجي مؤهييل أو فريييق مكييوظ ميين شييري  أو شييخا رخيير فييي الشييركة 

عمليةت يتمتع بخبيرة هؤالء األشخاصت  يأ أظ أيًا منها ال يشكل ج ءًا من فريق ال
الهاميية التيي اتخيذها فريييق  أل كيامل إلجييراء تقيييا موتيوعيوسيلطة كافيية ومناسيبة 

 صيا ة التقرير. لدىالتي توصل إليها  اتستنتاجالعملية واإل
اليييذين  وكيييادر العميييلكافييية الشيييركاء  – (Engagement team) فرييييق العمليييية (و)

ة تيمن المجموعية اليذين ييؤّدوظ ُتشيركها الشيركة أو شيركيؤدوظ العمليية وأي أفيراد 
اإلجراءات في العملية. ويستان  من ذل  الخبراء الخارجيين اليذين تشيركها الشيركة 

يسيييتاني  كميييا يسيييتاني مييين م يييطلل "فرييييق العمليييية" أو شيييركة تيييمن المجموعييية.
م ييطلل "فرييييق العملييية" أي يييًا األفيييراد تييمن قسيييا التيييدقيق الييداخلي ليييدى العمييييل 

دة المباشرة فيي عمليية التيدقيق عنيدما يمتايل الميدقق الخيارجي الذين يقدموظ المساع
 ۳.(2013)المنقل عام  610لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 

محاسييبين أو شييراكة أو شييركة أو منشييأة أخييرى ل و يييد ممييار  –(Firm) مؤسسيية (ز)
 مهنيين.

فيمييا يتعلييق بالعمليييات المنجيي ةت هييو عبييارة عيين إجييراءات  –(Inspection) فحييا (ح)
سياسيات وإجيراءات رقابية الجيودة ل العمليياتفيرق  إمتاياللتوفير دليل عل   م ممة

 الخاصة بالشركة. 

                                                 
قطييا  العييام  يييأ يكييوظ ذليي  أنهييا تشييير إليي  المناصيي  المكافييية لهييا فييي الالعملييية" و "الشييري " و "الشييركة" عليي  جيي  قييراءة "شييري  ي  ٢

 .مناسباً 
علييي  قييييود معينييية علييي  اسيييتخدام  " تخدام عميييل الميييدققين اليييداخلييناسييي "( 2013)المييينقل عيييام  610يييينا معييييار التيييدقيق اليييدولي    ۳

المساعدة المباشرة. كما ينا أي ا عل  منع المدقق بموج  القوانين أو األنظمة من الح يول علي  المسياعدة المباشيرة مين الميدققين 
  يها. الداخليين. لذل ت ف ظ استخدام المساعدة المباشرة تقت ر فقط عل  الحاالت التي ُتجاز ف

 



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

   46 1المعيار الدولي لرقابة الجودة 

منشييأة يييتا تسييعير أو إدراج أسييهمها أو أوراقهييا  –(Listed entity) منشييأة مدرجيية (ج)
المالييية أو دينهييا فييي سييوق  ورصيية معتييرف بييه أو يييتا عرتييها فييي السييوق بموجيي  

 ه أو جهة أخرى مكافية.األنظمة الخاصة بسوق  ورصة معترف ب

وتقييييا مسييتمرين لنظييام رقابيية  إعتبييارعملييية تتكييوظ ميين  – (Monitoring) مراقبيية  )ي( 
الجودة في الشركةت بميا فيي ذلي  إجيراء فحيا دوري لمجموعية مختيارة مين العملييات 

أظ نظيييام رقابييية الجيييودة ممة لت وييييد الشيييركة  تأكييييد معقيييول علييي  م ييي ت وهييييالمنجييي ة
 لية.لديها يعمل بفعا

 شيييركة أو منشيييأة تنتميييي إلييي  مجموعييية –(Network firm) شيييركة تيييمن مجموعييية (ك)
 .معينة

 :كبيرهيكل  –(Network) مجموعة (ل)
 يهدف إل  التعاوظ؛ و (1)

يهييييدف  وتييييوح إليييي  تحقيييييق الييييرإلل أو مشيييياركة التكييييالي  أو الملكييييية المشييييتركة  (2)
ابية الجييودة لألسيهات أو الرقابية أو اإلدارةت أو السياسييات واإلجيراءات المشييتركة لرق

أو إسييتراتيجية عمييل مشييتركةت أو اسييتخدام اسييا تجيياري مشييتركت أو جيي ء هييام ميين 
 الموارد المهنية.

عمليية خيدمات  تلي م الشيركة فيميا يخيا أداءأي فيرد يتمتيع بسيلطة  –(Partner) شري  (م)
 مهنية.

 الشركاء وكادر العمل. –(Personnel)مويفين (ظ)

عييايير العمليييات ال ييادرة عيين مجلييي م –(Professional standards) معييايير مهنييية (ز)
مقدميية إلي  المعييايير الدوليية لرقابيية المبينيية فيي  التيدقيق والتأكيييد الدولييةت كمييا هييمعيايير 
ال يادرة عين  والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة والتدقيق الجودة

ذات  وك األخالقييييمتطلبيييات السيييلإلييي  جانييي  مجليييي معيييايير التيييدقيق والتأكييييد الدولييييةت 
 العالقة.

فييي سييياق هييذا المعيييارت هييو عبييارة عيين  –(Reasonable assurance)تأكيييد معقييول ( )
 مستوى عاٍل وليي مطلقًا من التأكيد.

 –(Relevant ethical requirements) ذات العالقيية السييلوك األخالقيييمتطلبييات  )ف( 
اجيع رقابية جيودة العملييةت التيي يخ يع لهيا فرييق العمليية ومر  السلوك األخالقيمتطلبات 

 السييلوك األخالقيي للمحاسييبين المهنيييين قواعييدوالتيي تتكييوظ عيادة ميين الجيي أين أو ب مين 
إلييي  جانييي  المتطلبيييات الوطنيييية األكاييير  مجليييي معيييايير األخيييالق الدولييييةال يييادرة عييين 

 تقييدًا.
اء الشييركاءت بمييا فييي ذليي  أي خبيير المهنيييوظت بخييالف األشييخاص  –(Staff) كييادر عمييل )ص( 

 الشركة. تعّينها
 suitably qualified external) )ق(   شييييخا خييييارجي مؤهييييل بالشييييكل المناسيييي 

person)–  للعمييل كشييري  عمليييةت  والقييدراتهييو فييرد ميين خييارج الشييركة يتمتييع بالكفيياءة
عل  سبيل الماال شري  في شركة أخرى أو موي  )يمل  خبيرة مناسيبة( يعميل إميا فيي 

أع يييا ها عملييييات تيييدقيق ومراجعييية للمعلوميييات الماليييية  هييييية محاسيييبة مهنيييية قيييد يجيييري 
التاريخية أو عمليات تأكيد أخرى أو خيدمات ذات عالقيةت أو فيي مؤسسية تيوفر خيدمات 

 رقابة جودة ذات عالقة.
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   المتطلبات  
 لها متاا واإل تطبيق المتطلبات ذات العالقة

 الجيييودة فيييي الشيييركة وتيييع نظيييام لرقابييية  ينبغيييي أظ يملييي  مويفيييو الشيييركة المسيييؤولين عييين .13
والميادة التوتييحية األخيرى  التطبييقفهمًا لنا هذا المعيار كاماًلت بما في ذل   به لت امواإل

 وتطبيق متطلباته بالشكل المالئا. الهدف منهوذل  في سبيل فها 
 

في هذا المعيارت إال فيي  يال كياظ المتطلي ت وارد متطل   متاالالشركة اإلينبغي أظ تمتال  .14
بالخييييدمات المقدميييية فيمييييا يتعلييييق بعمليييييات تييييدقيق  ف الشييييركةت  ييييير مييييرتبطيييييل يييييرو  فييييي

ومراجعة البيانات الماليية وعملييات التأكييد األخيرى والخيدمات ذات العالقية. )المرجيع: الفقيرة 
 (1أ

 
إظ المتطلبييات م ييممة بطريقيية تمّكيين الشييركة ميين تحقيييق الهييدف المبييين فييي هييذا المعيييار.  .15

فر التطبيق المالئا للمتطلبات أساسًا كافييًا لتحقييق الهيدف. وميع وإلالتاليت من المتوقع أظ يو 
ت فينبغييي أظ تأخييذ تليي  علي  نطيياق واسييع وال يمكيين توقعهيا جميعيياً ذلي ت بمييا أظ الظييروف تخ

مييين الشيييركة  تتطلييي ميييا إذا كانيييب هنييياك مسيييائل أو ييييروف معينييية  عتبيييارالشيييركة بعيييين اإل
اإلجيراءات التيي يقت ييها هيذا المعييار وتع سياسات وإجراءات إل  جان  تلي  السياسيات و 

 من أجل تحقيق الهدف المحدد.
 

 رقابة الجودةعناصر نظام 
تتنياول كيل  سياسيات وإجيراءات يت يمن نظيام لرقابية الجيودةالشيركة وتلتي م   ينبغي أظ ت ع .16

 من العناصر التالية:

 مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة في الشركة. (أ)

 ات العالقة.ذ السلوك األخالقيمتطلبات  (ب)

 العالقات مع العمالء وعمليات محددة. إستمرارو  قبول (ج)

 الموارد البشرية. (د)

 أداء العملية.)ه(   
 )و(   المراقبة.

 

إل  مويفي الشيركة. )المرجيع: الفقرتياظ  وتّبلغهاسياساتها وإجراءاتها  ينبغي أظ توثق الشركة .17
 (3أ-2أ

 

 الشركة داخلمسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة 

وجييود ثقافيية داخلييية تقييّر بييأظ  تع ييي لسياسييات وإجييراءات م ييممة ة الشييرك نبغييي أظ ت ييعي .18
مايييييل هيييييذه السياسيييييات  . وينبغيييييي أظ تقت ييييييفيييييي أداء العملييييييات أساسييييييالجيييييودة عن ييييير 
أوت فييي  ييال كيياظ  (ميين المن يي  يكافيييه ميين المييدير التنفيييذي للشييركة )أو ميينواإلجييراءات 
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يكافييه( تحميل المسيؤولية المطلقية فيميا الشركة )أو ميا في للشركاء اإلداري  مناسبًات المجلي
 (5أ-4الفقرتاظ أنظام رقابة الجودة في الشركة. )المرجع: يخا 

 

أي شيخا أو أشيخاص توكيل إلييه  يملي الشركة سياسات وإجراءات بحيأ  ينبغي أظ ت ع .19
مجلييي الالمسييؤولية التشييغيلية لنظييام رقابيية الجييودة فييي الشييركة ميين قبييل المييدير التنفيييذي أو 

والسييلطة الالزميية لتحمييل تليي  المسييؤولية. مناسييبة الكافييية و ال والمقييدرةخبييرة اللشييركاء اإلداري ل
 (6)المرجع: الفقرة أ

 

 ذات العالقة السلوك األخالقيمتطلبات 
 إمتاييالل  ييول الشييركة سياسييات وإجييراءات م ييممة لت ودهييا  تأكيييد معقييو  ينبغييي أظ ت ييع .20

 (10أ -7ذات العالقة. )المرجع: الفقرات أ األخالقي السلوكمتطلبات الشركة ومويفيها ل
 

 ستقالليةاإل

سياسيييات وإجيييراءات م يييممة لت ودهيييا  تأكييييد معقيييول  يييول قييييام  ينبغيييي أظ ت يييع الشيييركة .21
الشيييييركة ومويفيهيييييات و ييييييأ يكيييييوظ ممكنيييييًات األشيييييخاص ا خيييييرين الخاتيييييعين لمتطلبيييييات 

 ييأ تقت يي  ستقالليةقيد باإل)بما في ذل  مويفي شركة تمن المجموعة( بالت ستقالليةاإل
ذات العالقيية ذليي . وتمّكيين هييذه السياسييات واإلجييراءات الشييركة  ت السييلوك األخالقيييمتطلبييا

 (10من القيام بما يلي: )المرجع: الفقرة أ
مويفيهيييييات و ييييييأ يكيييييوظ ممكنيييييًات إلييييي  إلييييي   سيييييتقالليةاإل يييييالم عييييين متطلبيييييات اإل (أ)

 األشخاص ا خرين الخاتعين لهذه المتطلبات؛ و

 إتخييياذت و سيييتقالليةعلييي  اإلوف والعالقيييات التيييي تخليييق تهدييييدات حدييييد وتقيييييا الظييير ت (ب)
مقبيول مين  إلي  مسيتوى  الحيد منهياأو  اإلجراء المناس  للتخلا من هيذه التهدييدات

مين العملييةت  نسحابمناسبًات اإل كاظفي  ال ت أوت خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية
 ظ أو النظام المعمول به.القانو  ممكنًا بموج  نسحاب يأ يكوظ اإل

   
 هذه السياسات واإلجراءات ما يلي: ينبغي أظ تقت ي .22

أظ يقييييوم شييييركاء العملييييية  ت ويييييد الشييييركة بالمعلومييييات ذات العالقيييية  ييييول عمليييييات  (أ)
العمييالءت بمييا فييي ذليي  نطيياق الخييدماتت ميين أجييل تمكييين الشييركة ميين تقييييا األثيير 

 ؛ستقالليةالكليت إظ وجدت عل  متطلبات اإل
يقوم المويفوظ ب شعار الشركة فورًا بالظروف والعالقات التي تشكل تهدييدًا علي  أظ  (ب)

 اإلجراء المناس ؛ و إتخاذ ت  يتا  ستقالليةاإل

 : ت لمويفين المناسبين وإ ال ها إل  اجمع المعلومات ذات العالقة  (ج)
 متطلبييات وظ حققييتسيتطيع الشييركة ومويفيهييا أظ يحييددوا بسييهولة مييا إذا كييانوا ي (1)

 ؛الليةستقاإل
 ؛ ووتقوم  تحدياها ستقالليةتستطيع الشركة الحفاظ عل  سجالتها المتعلقة باإل (2)
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اإلجراء المناس  فيميا يتعليق بالتهدييدات المحيددة علي   إتخاذتستطيع الشركة  (3)
 مستوى مقبول.عند ال ت ل  والتي ستقالليةاإل

  
هيييا علييي  عليييا أنت وإجيييراءات ت ودهيييا  تأكييييد معقيييول علييي  سياسيييا ينبغيييي اظ ت يييع الشيييركة .23

اإلجييييراء المناسيييي  لمعالجيييية هييييذه  إتخيييياذت وتمكنهييييا ميييين سييييتقالليةبالمخالفييييات لمتطلبييييات اإل
السياسيييات واإلجيييراءات علييي  متطلبيييات مييين أجيييل: )المرجيييع:  وينبغيييي أظ تشيييتملالحييياالت. 
 (10الفقرة أ
  ها؛ يعلموظ أظ يقوم المويفوظ ب شعار الشركة فورًا بالمخالفات التي  (أ)

فييورًا عيين المخالفييات المحييددة لهييذه السياسييات واإلجييراءات   الماإلأظ تقييوم الشييركة بيي (ب)
 إل :

 شري  العملية الذي يحتاجت مع الشركةت إل  معالجة المخالفة؛ و (1)

المويفين ا خرين ذوي العالقة في الشركة وت  يأ يكوظ ممكنيًات المجموعية  (2)
الييييذي يحتيييياجوظ إليييي   سييييتقالليةوأولييييي  األشييييخاص الخاتييييعين لمتطلبييييات اإل

 اإلجراء المناس ؛ و خاذإت

الفييوري إليي  الشييركةت إذا اقت ييب ال ييرورةت ميين قبييل شييري  العملييية واألفييراد   ييالماإل (ج)
( فيما يخا اإلجيراءات المتخيذة 2)ب()23ا خرين المشار إليها في الفقرة الفرعية 

إجيراء رخير أم  إتخياذلحّل المسألةت  ت  تتمكن الشركة من تحديد ما إذا كياظ عليهيا 
 ال.

 

 متايييالاإل يييول  ميييرة فيييي السييينة علييي  األقيييل علييي  تأكييييد خطيييي بغيييي أظ تح يييل الشيييركةين .24
 تقت ييييكافييية ميييويفي الشيييركة اليييذين قبيييل مييين  سيييتقالليةسياسييياتها وإجراءاتهيييا المتعلقييية باإلل

 (11أ-10)المرجع: الفقرتاظ أ .أظ يكونوا مستقلين متطلبات السلوك األخالقي
 

 (10)المرجع: الفقرة أ سياسات وإجراءات:ينبغي أظ ت ع الشركة  .25
إجراءات وقائية من أجيل الحيد مين تحديد الحاجة إل  تطبيق ل الالزمة معاييرتحدد ال (أ)

إل  مستوى مقبول عند استخدام نفي كبيار الميويفين فيي عمليية تأكييد  الت ل تهديد 
 لفترة طويلة من ال من؛ و

توزيييع شييري   تقت ييي فييي عمليييات تييدقيق البيانييات المالييية للمنشيي ت المدرجيية إعييادة (ب)
العملييية واألفييراد المسييؤولين عيين مراجعيية رقابيية جييودة العمليييةت و يييأ يكييوظ ممكنييًات 
األشخاص ا خرين الخاتعين لمتطلبات إعادة التوزييعت وذلي  بعيد فتيرة محيددة وفقيًا 

 (17أ -12لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة. )المرجع: الفقرات أ
    

 العمالء وعمليات محددة  العالقات مع إستمرارو  قبو 
العالقيات ميع العميالء وعملييات  إسيتمرارقبيول و ينبغي أظ ت ع الشركة سياسات وإجيراءات ل .26

أنهيا سيتنفذ أو ستسيتمر فيي عالقيات وعملييات ممة لت ويدها  تأكيد معقول عل  محددةت م 
 الشركة: فقط عندما تكوظ 
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والمييييوارد للقيييييام  هييييا؛  قييييدراتت بمييييا فييييي ذليييي  الوقييييبمؤهليييية ألداء العملييييية وتمتليييي  ال (أ)
 (23ت أ18)المرجع: الفقرتاظ أ

 متطلبات السلوك األخالقي؛ ول متاالقادرة عل  اإل (ب)

 سيتنتاجمعلوميات قيد تقودهيا إلي  اإلن اهية العمييل وال تملي   عتبيارإلقد أخذت بعيين ا (ج)
 ؛(23و أ 20أ-19بأظ العميل يفتقر إل  الن اهة. )المرجع: الفقرات أ

 لسياسات واإلجراءات ما يلي:هذه ا ينبغي أظ تقت ي .27

فييي الظييروف قبييل قبييول   سييبما تييراه تييرورياً المعلومييات أظ تح ييل الشييركة عليي       (أ)
عنيدما تقيرر ميا إذا كانيب ستسيتمر فيي عمليية قائمية ت و مع عميل جدييدعملية معينة 

 . اليقبول عملية جديدة مع عميل  عتباروعندما تأخذ بعين اإل
لم ييالل لييدى قبييول عملييية معينيية ميين عميييل فييي امحتمييل  تعييارالفييي  ييال تحديييد  (ب)

 الشركة ما إذا كاظ من المالئا قبول العملية أم ال. تقررينبغي أظ ت  اليجديد أو 

لعالقييية ميييع ا إسيييتمرارالشيييركة قيييرار قبيييول أو  إتخييياذفيييي  يييال تحدييييد ق يييايا معينييية و  (ج)
 الق ايا.  لّ الشركة كيفية  فينبغي أظ توثقالعميل أو عملية محددةت 

 

عالقة مع العمييلت عملية معينة وال إستمراراءات  ول سياسات وإجر  ظ ت ع الشركةينبغي أ .28
 كانييب سييتؤدي إليي  رف ييهاتتنيياول فيهييا الظييروف التييي تح ييل فيهييا الشييركة عليي  معلومييات 

المعلوميييات كانيييب متيييوفرة فيييي وقيييب أقيييرب. وتت يييمن هيييذه السياسيييات هيييذه لعمليييية ليييو أظ ل
 ما يلي: إعتبارواإلجراءات 

المهنية والقانونيية التيي تنطبيق علي  الظيروفت بميا فيي ذلي  ميا إذا كياظ  المسؤوليات (أ)
 واقيام نهناك متطلي  يقت يي مين الشيركة اإل يالم إلي  الشيخا أو األشيخاص اليذي

 إل  السلطات التنظيمية؛ و في بعض الحاالت أو تبالتعيين

: )المرجيييع مييين العمليييية أو مييين العمليييية والعالقييية ميييع العمييييل. نسيييحابإ تماليييية اإل (ب)
 (23أ -22الفقرتاظ أ

 
 الموارد البشرية

أنهيا تمتلي  ءات م ممة لت ودها  تأكيد معقيول علي  سياسات وإجرا ينبغي أظ ت ع الشركة .29
بالمبيييادأل األخالقيييية  لتييي امليييذين يتمتعيييوظ بالكفييياءة والقيييدرات واإليفين اعيييددًا كافييييًا مييين الميييو 
 الالزمة من أجل:

 المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول  ها؛ وأداء العمليات وفقًا للمعايير المهنية و  (أ)

 الظييروفيييل تمكييين الشييركة أو شييركاء العملييية ميين إصييدار التقييارير المناسييبة فييي  (ب)
 (29أ-24. )المرجع: الفقرات أالقائمة
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 تعيين فرق العمليات

ت يع أظ و إلي  شيري  عمليية معيين فيميا يخيا كيل عمليية ينبغي أظ توكل الشركة مسؤولية  .30
 راءات تقت ي ما يلي:سياسات وإج

عيين هوييية ودور شييري  العملييية إليي  األع يياء الرئيسيييين فييي إدارة العميييل   ييالماإل (أ)
 والمكلفين بالرقابة؛

 داء الدور؛ ولكفاءة والقدرات والسلطة المناسبين ألشري  العملية ا إمتالك (ب)

 )المرجيع: الفقيرة إل  ذلي  الشيري . وإ ال هاتحديد مسؤوليات شري  العملية  وتوح  (ج)
 (30أ

 

 سياسيات وإجيراءات لتعييين ميويفين مناسيبين يتمتعيوظ بالكفياءة ينبغي أظ ت يع الشيركةكما  .31
 الالزمة من أجل: والقدرات

 أداء العمليات وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول  ها؛ و (أ)

 ظيييروفال ييييل تمكيييين الشيييركة أو شيييركاء العمليييية مييين إصيييدار تقيييارير مناسيييبة فيييي (ب)
 (31. )المرجع: الفقرة أالقائمة

 
 العملياتأداء 

 أظسياسييييات وإجييييراءات م ييييممة لت ودهييييا  تأكيييييد معقييييول عليييي   ينبغييييي أظ ت ييييع الشييييركة .32
 يييية والتنظيميييية المعميييول  هيييا وأظوفقيييًا للمعيييايير المهنيييية والمتطلبيييات القانون ميييؤداة  العملييييات

وينبغييي أظ تت ييمن  .القائميية فتقييارير مناسييبة فييي الظييرو ي ييدر الشييركة أو شييري  العملييية 
 هذه السياسات واإلجراءات ما يلي:

 -32تسيياق فييي جييودة أداء العملييية؛ )المرجييع: الفقرتيياظ أإلالمسييائل المتعلقيية  تع ييي  ا (أ)
 (33أ

 (34مسؤوليات اإلشراف؛ و )المرجع: الفقرة أ (ب)
 (35مسؤوليات المراجعة. )المرجع: الفقرة أ (ج)

 

ة المتعلقيية بمسييؤولية المراجعيية عليي  أسييا  مراجعيية ينبغييي تحديييد سياسييات وإجييراءات الشييرك .33
 عمل أع اء الفريق األقل خبرة من قبل أع اء فريق العملية األكار خبرة.

 
 التشاور

 : ولت م ممة لت ودها  تأكيد معقول سياسات وإجراءا ينبغي أظ ت ع الشركة .34

 المسائل ال عبة أو المايرة للجدل؛  ة  ولمناسبإجراء مشاورة  (أ)

 تمكن الشركة من إجراء مشاورة مناسبة؛كافية  دموار توفر  (ب)
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مين عليهيا  تفياقالناتجية عنهيا واإل اتسيتنتاجواإل المشياوراتطبيعة ونطاق هذه توثيق  (ج)
 قبل الشخا الذي يسع  إل  الح ول عل  مشورة والشخا المستشار؛ و

 . )المرجيع: الفقيراتالمشياوراتهيذه  خاللالتي يتا التوصل إليها  اتستنتاجتطبيق اإل (د)
 (40أ-36أ

    
 مراجعة رقابة جودة العملية

سياسات وإجيراءات تقت ييت فيميا يخيا العملييات المناسيبةت إجيراء  ينبغي أظ ت ع الشركة .35
فرييييق ي يييدرها الهامييية التيييي  لأل كيييامتيييوفر تقييميييًا موتيييوعيًا  رقابييية جيييودة العملييييةلمراجعييية 

هيييذه  وينبغيييي علييي يييير. التيييي ييييتا التوصيييل إليهيييا ليييدى صييييا ة التقر  اتسيييتنتاجالعمليييية واإل
 :أظ السياسات واإلجراءات

لكافيية عمليييات تييدقيق البيانييات المالييية للمنشيي ت رقابيية جييودة تقت ييي إجييراء مراجعيية  (أ)
 المدرجة؛

تقييا كافة عمليات التيدقيق والمراجعية األخيرى للمعلوميات  ينبغيتحدد المعايير التي  (ب)
أساسيها مين ت العالقية علي  المالية التاريخية وعمليات التأكييد األخيرى والخيدمات ذا

 و أم ال؛ أجل تحديد ما إذا كاظ ينبغي إجراء مراجعة رقابة جودة للعملية
المعيايير تقت ي إجراء مراجعة رقابة جودة لكافة العمليياتت إظ وجيدتت التيي تحقيق   )ج( 

 )ب(.35وفقًا للفقرة الفرعية  الموتوعة
 

وتوقييييب ونطييياق مراجعييية رقابييية  سياسيييات وإجيييراءات تحيييدد طبيعييية ينبغيييي أظ ت يييع الشيييركة .36
وتيع تياريخ علي   وينبغي أظ تقت ي هذه السياسات واإلجراءات عدمالجودة لعملية معينة. 
 (43أ-42)المرجع: الفقرتاظ أمراجعة رقابة جودة العملية.  إستكمالتقرير العملية  ت  

 

عملييية مراجعيية رقابيية جييودة ال تقت ييي اشييتمالسياسييات وإجييراءات  ينبغييي أظ ت ييع الشييركة .37
 عل  ما يلي:

 مناقشة المسائل الهامة مع شري  العملية؛ (أ)

 مراجعة البيانات المالية أو معلومات الموتو  األخرى والتقرير المقترح؛  (ب)

فريييييييق العملييييييية  أصييييييدرهاالهاميييييية التييييييي  باأل كيييييياممراجعيييييية وثييييييائق مختييييييارة تتعلييييييق  (ج)
 التي توصل إليها؛ و اتستنتاجواإل

مييا إذا كيياظ  إعتبييارل إليهييا لييدى صيييا ة التقرييير و التييي تييا التوصيي اتسييتنتاجتقييييا اإل (د)
 (44التقرير المقترح  مناسبًا أم ال. )المرجع: الفقرة أ
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 ينبغيييي أظ ت يييع الشيييركةفيميييا يتعليييق بعملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت المدرجيييةت  .38
ليية ألميور التاا إعتبياررقابية جيودة العمليية علي   مراجعية اشيتمالسياسات وإجراءات تقت يي 

 أي ًا:

 الشركة فيما يتعلق بعملية محددة؛ ستقالليةتقييا فريق العملية إل (أ)

مناسييبة فيمييا يخييا المسييائل التييي تنطييوي عليي  اخييتالف  مشيياوراتمييا إذا تييا إجييراء  (ب)
الناشييية  اتسييتنتاجفييي الييرأي أو  يرهييا ميين المسييائل ال ييعبة أو المايييرة للجييدلت واإل

 ؛ والمشاوراتمن هذه 

 باأل كييامتعكييي العمييل المييؤدى فيمييا يتعلييق  للمراجعييةق المختييارة مييا إذا كانييب الوثييائ (ج)
 (46أ-45التي تا التوصل إليها. )المرجع: الفقرتاظ أ اتستنتاجالهامة وتدعا اإل

  
 رقابة جودة العمليات مراجعيأهلية معايير 

رقابيية جييودة العمليييات ل نسياسييات وإجييراءات تتنيياول تعيييين مييراجعي ينبغييي أظ ت ييع الشييركة .39
 د أهليتها من خالل:وتحد

؛ و الالزمتييينالمييؤهالت الفنييية المطلوإليية ألداء الييدورت بمييا فييي ذليي  الخبييرة والسييلطة  (أ)
 (47)المرجع: الفقرة أ

عليييق بالعمليييية دوظ فيميييا يت مراجيييع رقابييية الجيييودة إستشيييارةتيييتا ي يمكييين أظ اليييذ الحيييد (ب)
 (48. )المرجع: الفقرة أموتوعيتهإتعاف 

 

افظ عليي  موتييوعية مراجييع رقابيية إجييراءات م ييممة لتحييسياسييات و  ينبغيي أظ ت ييع الشييركة .40
 (51أ-49. )المرجع: الفقرات أالجودة

 

عنيدما  مراجيع رقابية الجيودة إسيتبدالسياسات وإجيراءات تينا علي   ينبغي أظ ت ع الشركة .41
 قد ت ع  قدرة المراجع عل  أداء مراجعة موتوعية.

 

 اتمراجعة رقابة جودة العمليالخاصة بوثائق ال
 الجيودةمراجعية رقابية  توثييق عملييةسياسيات وإجيراءات فيميا يخيا  ت ع الشيركةينبغي أظ  .42

 :وثائق  ول ما يليتقت ي 
أداء اإلجراءات المطلوإلة بموجي  سياسيات الشيركة فيميا يخيا مراجعية رقابية جيودة  (أ)

 العملية؛

 و بل ذل  التاريخ؛مراجعة رقابة جودة العملية في تاريخ إصدار التقرير أو ق إستكمال (ب)
 األ كياميعتقيد أظ تجعليه قيد   يير مبتيوب فيهياطال  المراجع عل  أيية مسيائل عدم إ (ج)

 التي توصل إليها  ير مالئمة. اتستنتاجفريق العملية واإل أصدرهاالهامة التي 
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 في الرأي ختالفإلا

في اليرأي التيي تنشيأ  ختالفاتاإلسياسات وإجراءات لتناول ومعالجة  ينبغي أظ ت ع الشركة .43
وأولييي  األشييخاص الييذي يييتا التشيياور معهييات و يييأ يكييوظ ممكنييًات تليي   ييية ييين فريييق العمل

في اليرأي التيي تنشيأ  يين شيري  العمليية ومراجيع رقابية جيودة العمليية. )المرجيع:  ختالفاتاإل
 (53أ-52الفقرتاظ أ

 مال هذه السياسات واإلجراءات ما يلي: ينبغي أظ تقت ي .44

 ليها؛ والتي تا التوصل إ اتستنتاجتوثيق وتطبيق اإل (أ)

 لتقرير  ت  يتا البّب في المسألة.عدم وتع تاريخ عل  ا (ب)
 

 وثائق العمليات
 تجميع ملفات العملية النهائيةمن  نتهاءاإل

تجمييع ملفيات  مين نتهياءباإلسياسات وإجراءات لتقوم فرق العملييات  ينبغي أظ ت ع الشركة .45
ريييير ب يييورته النهائيييية. مييين صييييا ة التق نتهييياءفيييي الوقيييب المحيييدد بعيييد اإلالعمليييية النهائيييية 
 (55أ-54)المرجع: الفقرتاظ أ

 
 إسترجاعهاإمكانية السرية والحفظ المأموظ والن اهة وإمكانية الوصول إل  وثائق العملية و 

سياسييات وإجييراءات م ييممة للحفيياظ عليي  سييرية والحفييظ المييأموظ  ينبغييي أظ ت ييع الشييركة .46
 .عهاإسترجاإليها و وإمكانية الوصول  وثائق العملية ون اهة

 
  وثائق العملية  تفاظاإل

 وثيائق العمليية لفتيرة مين الي من تكفيي   تفياظسياسيات وإجيراءات لإ ينبغي أظ ت يع الشيركة .47
– 60لتحقيق ا تياجات الشركة أو وفقيًا لميا يقت ييه القيانوظ أو النظيام. )المرجيع: الفقيرات أ

 (63أ
 

 المراقبة
 لجودةمراقبة سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة  رقابة ا

لت ودهييا  تأكيييد معقييول عليي  أظ السياسييات عملييية مراقبيية م ييممة  ينبغييي أظ ت ييع الشييركة .48
واإلجراءات المتعلقة  نظام رقابية الجيودة مناسيبة ومالئمية وتعميل بفعاليية. ويتعيين علي  هيذه 

 العملية أظ:

ابيية الجييودة فييي الشييركة بمييا فييي ذليي  وتقييييا مسييتمرين لنظييام رق إعتبييارتشييتمل عليي   (أ)
 ؛عملية منج ة وا دة عل  األقل لكل شري  عمليةعل  أسا  دوري لفحا  إجراء

تقت ييييي توكيييييل مسييييؤولية عملييييية المراقبيييية لشييييري  أو شييييركاء أو أشييييخاص رخييييرين  (ب)
 يملكوظ خبرة وسلطة كافية ومناسبة في الشركة لتحمل تل  المسؤولية؛ و
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بيية جييودة أولييي  األشييخاص الييذين يييؤدوظ العملييية أو مراجعيية رقا عييدم إشييراكتقت ييي  (ج)
 (68أ -64. )المرجع: الفقرات أالعمليةفي فحا  العملية

 
 ومعالجة  االت الق ور المحددة إ المتقييا و 

تييأثير  يياالت الق ييور التييي تمييب مال ظتهييا نتيجيية لعملييية المراقبيية  ينبغييي أظ تقييّيا الشييركة .49
 ما إذا كانب هذه الحاالت إما: وتحدد

لجيودة فيي الشيركة  يير كياٍف لت وييدها ة اأمالة ال تدل بال رورة عل  أظ نظيام رقابي (أ)
للمعييييايير المهنييييية والمتطلبييييات القانونييييية والتنظيمييييية  هيييياإمتاال ييييول  تأكيييييد معقييييول 

 يير مناسيبة العمليية التقارير ال ادرة عين الشيركة أو شيركاء عل  أظ مول  ها و المع
 ؛ أوالقائمة في الظروف

التييي خييرى األهاميية ق ييور ال يياالت ال متكييررة أوأو نظييام المتعلقيية ب يياالت ق ييور  (ب)
 إجراء ت حيحي فوري. إتخاذتقت ي 

 

شيييركاء العمليييية ذوي العالقييية والميييويفين المناسيييبين ا خيييرين عييين  ينبغيييي أظ تبليييك الشيييركة .50
 يياالت الق ييور التييي تمييب مال ظتهييا نتيجيية لعملييية المراقبيية والتوصيييات المتعلقيية بيياإلجراء 

 (69المناس . )المرجع: الفقرة أ اإلصال ي
 

المناسييبة لحيياالت الق ييور  اإلصييال يةالتوصيييات المتعلقيية بيياإلجراءات  نبغييي أظ تت ييمني .51
 أو أكار مما يلي: اً إجراء وا د التي تمب مال ظتها

 مناس  فيما يتعلق بعملية فردية أو ع و من المويفين؛إجراء إصال ي  إتخاذ (أ)

 مهني؛عن النتائت إل  األشخاص المسؤولين عن التدري  والتطوير ال  الماإل (ب)

 إجراء تغييرات عل  سياسات وإجراءات رقابة الجودة؛ و (ج)
األشييخاص الييذين ال يمتالييوظ للسياسييات واإلجييراءات فييي  بحييقإجييراء تييأديبي  إتخيياذ)د(    

 الشركةت وخاصة أولي  األشخاص الذين يقوموظ  ذل  بشكل متكرر.
 

ا نتييائت إجييراءات سياسييات وإجييراءات لتنيياول الحيياالت التييي تييدل فيهيي ينبغييي أظ ت ييع الشييركة .52
أداء المراقبيييية عليييي  أظ التقرييييير قييييد يكييييوظ  ييييير مناسيييي  أو عليييي  إهمييييال اإلجييييراءات أثنيييياء 

اإلجييييراء اإلتييييافي  مييييا الشييييركة وتقت ييييي هييييذه السياسييييات واإلجييييراءات أظ تحييييددالعملييييية. 
للمعييايير المهنييية ذات العالقيية والمتطلبييات القانونييية والتنظيمييية المعمييول  متاييالالمناسيي  لإ

 قانونية أم ال. إستشارةعل  ما إذا تح ل  عتباروتأخذ بعين اإل ها 
 

بيية نظييام رقابيية مراقنتييائت  اإل الم عيينبيي مييرة فييي السيينة عليي  األقييل الشييركة ينبغييي أظ تقييوم .53
بمييا شييركاء العملييية أو األشيخاص المناسييبين ا خييرين فييي الشييركةت الجيودة الخيياص  هييا إليي  

وينبغيي . اإلداري للشيركاءمجليي مناسيبًات إلي  ال في ذل  الميدير التنفييذيت أو فيي  يال كياظ
إجيراء فيوري ومناسي   إتخياذن الشركة وهؤالء األشخاص من أظ يكوظ هذا التبليك كافيًا ليمكّ 
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المعلوميات  وينبغيي أظ تت يمنألدوارهيا ومسيؤولياتها المحيددة.  يأ تقت ي ال رورة وفقًا 
 التي يتا إ ال ها ما يلي:

 المؤداة. وصفًا إلجراءات المراقبة (أ)

 التي تا التوصل إليها من إجراءات المراقبة. اتستنتاجاإل (ب)

 يأ يكوظ ذل  ذو عالقةت وصفًا لحاالت الق يور المتعلقية بالنظيام أو المتكيررة أو  (ج)
ووصييييفًا لإجييييراءات المتخييييذة لمعالجيييية أو تعييييديل   يييياالت الق ييييور الهاميييية األخييييرى 

  االت الق ور هذه.
 

عيية وقييد تطبييق ميين أجييل االتسيياق بعييض إجييراءات تعمييل بعييض الشييركات كجيي ء ميين مجمو  .54
وعندما تعميل الشيركات تيمن مجموعية معينية عل  أسا  المجموعة.  الخاصة  ها المراقبة

علييي   وتعتميييدلهييذا المعييييار  متايييالبموجيي  سياسيييات وإجيييراءات مراقبيية مشيييتركة م يييممة لإ
 نظام مراقبة كهذات فينبغي أظ تقت ي سياسات وإجراءات الشركة ما يلي:

 عمليية المراقبيةلكليي ظ تبلك المجموعة عل  أسا  سنوي علي  األقيل عين النطياق الأ (أ)
 شركات المجموعة؛ وألفراد المناسبين تمن إل  ا نتائجهاومداها و 

الجييودة إليي   يياالت ق ييور محييددة فييي نظييام رقابيية  ةأظ تبلييك المجموعيية فييورًا عيين أييي (ب)
المجموعية  تي  ييتا  تيمن الشركة أو الشركات ذات العالقة األفراد المناسبين داخل

  اإلجراء الالزمت إتخاذ
 

يسيييتطيع شيييركاء العمليييية فيييي شيييركات المجموعييية االعتمييياد علييي  نتيييائت عمليييية   تييي وذلييي  
 الشركات أو المجموعة بغير ذل . ما لا توصيالمجموعةت  داخلالمراقبة المطبقة 

 
   الشكاوى واإلداعاءات

لت ودهيييا  تأكييييد معقيييول علييي  أنهيييا  سياسيييات وإجيييراءات م يييممة ينبغيييي أظ ت يييع الشيييركة .55
 تتعامل بالشكل المالئا مع كل مما يلي:

الشكاوى واإلدعاءات بأظ العمل الميؤدى مين قبيل الشيركة ال يمتايل للمعيايير المهنيية  (أ)
 والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول  ها؛ و

 لنظام رقابة الجودة في الشركة. متاالاإلداعاءات بعدم اإل (ب)
 

مييين كيييي يايييير الشيييركة قنيييوات محيييددة  وتيييوح ل ينبغيييي أظ تنشيييأهيييذه العملييييةت وكجييي ء مييين 
أيييية مسييياور قليييق بطريقييية تمكييينها مييين الت يييرف دوظ الخيييوف مييين  مويفيييو الشيييركةخاللهيييا 

 (70. )المرجع: الفقرة أنتقاماإل
 

أثناء التحقييق فيي الشيكاوى واإلدعياءات فيي ت يميا أو عميل  تحديد  االت ق ور في  ال .56
لنظيام رقابية الجيودة فيي  متايالات رقابة الجودة الخاصية بالشيركة أو عيدم اإلسياسات وإجراء

كميا هيو الشيركة اإلجيراءات المناسيبة  ينبغيي أظ تتخيذالشركة من قبيل شيخا أو أشيخاصت 
 (72أ -71. )المرجع: الفقرتاظ أ51في الفقرة  مبين
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 وثائق نظام رقابة الجودة

وفر دليياًل علي  عميل كيل وثائق مناسبة ت  تتطلسياسات وإجراءات  ينبغي أظ ت ع الشركة .57
 (75أ -73اصر نظام رقابة الجودة لديها. )المرجع: الفقرات أعن ر من عن

 

بالوثائق لفترة مين الي من تكفيي   تفاظسياسات وإجراءات تقت ي اإل ينبغي أظ ت ع الشركة .58
قابية الجيودةت أو الشيركة لنظيام ر  إمتايالللسماح ألولي  الذين يؤدوظ إجراءات المراقبية  تقيييا 

 .معين نظام ها لفترة أطول إذا اقت   ذل  قانوظ أو   تفاظاإل
 

وإجييراءات قت يي توثييق الشيكاوى واإلدعياءات سياسيات وإجييراءات ت ينبغيي أظ ت يع الشيركة .59
 لها. ستجابةاإل

 
*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 لها متاا تطبيق المتطلبات ذات العالقة واإل

 

 (14)المرجع: الفقرة  خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
 لتي اماإل سيبيل المايال عالقيةت علي الذات متطلبيات  يير الب لت امال يدعو هذا المعيار إل  اإل    . 1أ

وتعتبير المتطلبيات اليواردة  فيها ممار  و يد دوظ كادر عميل. في الظروف التي يعمل  ها
إجيراءات تعيييين ميويفين مناسيبين فيي فريييق فيي هيذا المعييار مايل تليي  المتعلقية بسياسيات و 

  ييييالماإلو ( 33مسييييؤوليات المراجعيييية )أنظيييير الفقييييرة وتفييييويض ( 31العملييييية )أنظيييير الفقييييرة 
(  ييير 53السيينوي عيين نتييائت عملييية المراقبيية إليي  شييركاء العملييية فييي الشييركة )أنظيير الفقييرة 

 ذات عالقة في  ياب كادر العمل.
 

 (17الفقرة  )المرجع: عناصر نظام رقابة الجودة
عيين سياسييات وإجييراءات رقابيية الجييودة إليي  مييويفي الشيييركة  اإل ييالم نعييامت يت ييم .     بشييكلٍ 2أ

لسياسييات وإجييراءات رقابيية الجييودة واألهييداف الم ييممة ليييتا تحقيقهييات والرسييالة التييي وصييفًا 
لهيذه  متايالاإلمين المتوقيع منيه و تتلخا في تحمل كل فيرد مسيؤولية شخ يية عين الجيودة 

ات واإلجراءات. ويؤكد تشجيع مويفي الشركة عل  اإل يالم عين وجهيات نظيرها أو السياس
أهميية الح يول علي  تغذيية  رقابية الجيودة علي   المتعلقة مسائلالمساور قلقها فيما يخا 

 لشركة.راجعة  ول نظام رقابة الجودة في ا
 

 خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
جييراءات واإل ييالم عنهييا فييي الشييركات ال ييغيرة أقييل رسييمية قييد يكييوظ توثيييق السياسييات واإل     . 3أ

 وشمواًل منه في الشركات الكبيرة.
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 الشركة داخلالمتعلقة بالجودة مسؤوليات القيادة 

 للجودة ثقافة داخليةتع ي  وجود 
تؤثر القيادة في الشركة واألمالة التي ت عها علي  الاقافية الداخليية للشيركة بشيكل ملحيوظ.  .     4أ

والرسيييائل  األفعيييالالتع يييي  علييي  وجيييود ثقافييية داخليييية موجهييية نحيييو الجيييودة علييي   تميييد ويع
من كافة مستويات اإلدارة في الشركة التي تسلط ال يوء علي  الواتحة والمتسقة والمتكررة 

 :والمتطل  الذي يقت يسياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة 
 ؛ والمعمول  هاالقانونية والتنظيمية  أداء عمل يمتال للمعايير المهنية والمتطلبات (أ)

 .القائمة مناسبة في الظروفإصدار تقارير  (ب)
 

وتقيدره.  ثقافية تعتيرف بعميل عيالي الجيودةوالرسائل تشجع عل  وجود  األفعالوإظ مال هذه 
ت نيييدوات أظ تقت ييير علييي والرسيييائل مييين خييياللت دوظ  األفعيييالوقيييد ييييتا اإل يييالم عييين هيييذه 
لحوار الرسمي أو  يير الرسيمي أو  يانيات المهمية أو النشيرات ا أوالتدري  أو االجتماعات 

المييذكرات اإلعالمييية. كمييا قييد يييتا دمجهييا فييي الوثييائق الداخلييية ومييواد التييدري  الخاصيية أو 
بالشركة وفي إجراءات تقييا الشيري  وكيادر العميل بحييأ تيدعا وتعي ز وجهية نظير الشيركة 

 يًا.فيما يتعلق بأهمية الجودة وكيفية تحقيقها عمل
 

وجيود ثقافية داخليية قائمية علي  الجيودة هيو  تع يي إظ األمر الذي يحظ  بأهمية خاصة في     . 5أ
 األكاير أهمييةتيجية عميل الشيركة تخ يع للمتطلي  اأظ اسيتر  إلي  إدراك اجة قيادة الشيركة 

 لييات التيي تؤديهيا. ويت يمن التع يي الذي يقت ي من الشركة تحقيق الجيودة فيي كافية العم
 ود هذه الاقافة الداخلية ما يلي:عل  وج

وتييع سياسييات وإجييراءات تتنيياول تقييييا أداء وتعييويض وتشييجيع )بمييا فييي ذليي  نظييا  (أ)
نحيو تحقييق األكاير أهميية الشيركة  إلتي امالتحفي ( مويفي الشركة في سيبيل توتييل 

 الجودة؛

التجارييية عليي  جييودة العمييل  عتبيياراتتفييويض مسييؤوليات اإلدارة بحيييأ ال تطغيي  اإل (ب)
 دى؛ والمؤ 

 عا سياسات وإجراءات رقابة الجودة.كافية لتطوير وتوثيق ود مواردتوفير  (ج)
 

 (19)المرجع: الفقرة  تعيين المسؤولية التشغيلية لنظام رقابة الجودة الخاص بالشركة
الشيييخا أو األشيييخاص المسيييؤولين عييين نظيييام  الكيييافيتين والمناسيييبتين.     تمّكييين الخبيييرة والقيييدرة 6أ

لشيركة مين تحدييد وفهيا الق يايا المتعلقية  رقابية الجيودة ووتيع سياسيات رقابة الجيودة فيي ا
وإجييييراءات مالئميييية. وتّمكيييين السييييلطة الالزميييية الشييييخا أو األشييييخاص ميييين تطبيييييق هييييذه 

 السياسات واإلجراءات.
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 متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة
 (20)المرجع: الفقرة  لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة متاالاإل

المبيييادأل األساسيييية للسيييلوك األخالقيييي  يحيييدد مجليييي معيييايير األخيييالق الدوليييية للمحاسيييبين     . 7أ
 المهني والتي تت من ما يلي:

 الن اهة؛  (أ)

 الموتوعية؛ (ب)

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛  (ج)

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

 

إطيار كيفيية تطبييق  مجلي معايير األخيالق الدوليية للمحاسيبين عدقوا يوتل الج ء ب من      . 8أ
قييد تكيييوظ  رال أماليية علييي  إجييراءات وقائييييةكمييا يعييي الت ييوري فيييي  يياالت محيييددة.العمييل 
للمبيييادأل األساسيييية وأمالييية علييي   ييياالت ال  متايييالالتهدييييدات علييي  اإل لتعاميييل ميييعمالئمييية ل

 لتهديدات.ا لتعامل معتكوظ فيها اإلجراءات الوقائية متوفرة ل
 

 يتا تع ي  المبادأل األساسية بشكل خاص من خالل:.      9أ
 قيادة الشركة؛ 

 التعليا والتدري ؛ 

 المراقبة؛ و 

 متاالعملية للتعامل مع عدم اإل. 
 

 (25-20تعريف "شركة" و "مجموعة" و "شركة تمن المجموعة" )المرجع: الفقرات 
ركة تيمن المجموعية" فيي متطلبيات السيلوك .    قد يختلي  تعرييف "شيركة" و "مجموعية" و "شي10أ

. المعيييار الييدولي لرقابيية الجييودة هييذافييي  تليي  التعريفييات الييواردةاألخالقييي ذات العالقيية عيين 
"الشيركة" كميا  مجليي معيايير األخيالق الدوليية للمحاسيبين قواعيدتعيرف  فعل  سبيل الماالت

 يلي:
 محاسبين مهنيين؛ممار  و يد أو شراكة أو شركة  (أ)

 أخرى؛ و وسائلهؤالء األطراف من خالل الملكية أو اإلدارة أو  يطر عل منشأة تس (ب)

 خيالل الملكيية أو اإلدارة أو وسيائلمنشأة مسيطر عليها من قبل هؤالء األطيراف مين  (ج)
 أخرى.

 

إرشيييييادات فيميييييا يتعليييييق  مجليييييي معيييييايير األخيييييالق الدوليييييية للمحاسيييييبين قواعيييييدكميييييا تيييييوفر 
 ة".بم طلحي "مجموعة" و "شركة تمن المجموع

 

ت تنطبيييق التعريفيييات المسيييتخدمة فيييي متطلبيييات 25-20لمتطلبيييات الفقيييرات  متايييالوليييدى اإل
 .هذه المتطلباتالسلوك األخالقي ذات العالقة إل  الحد الذي تكوظ فيه ترورية لتفسير 
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 (24)المرجع: الفقرة  ةالخطي الم ادقة
. ولييييدى الح ييييول عليييي  تتخييييذ الم ييييادقة الخطييييية شييييكل نسييييخة ورقييييية أو الكترونيييييةقييييد     .11أ

ت تبيين متايالإجراء مناس  فيما يخا المعلومات التي تشير إلي  عيدم اإل إتخاذو  الم ادقة
 وتجعل الق ية متوفرة وواتحة للمويفين. ستقالليةها باإلإلت امالشركة أهمية 

 
 (25)المرجع: الفقرة  ت ل تهديد ال
نفيي  نتيجية السيتخداماليذي قيد ينشيأ  لتي ل االيدولي للمحاسيبين تهدييد  تحياداإل قواعيدتناقش    . 12أ

قيد واإلجيراءات الوقائيية التيي فتيرة طويلية مين الي من معينة لكبار المويفين في عملية تأكيد 
 تكوظ مالئمة للتعامل مع هذه التهديدات.

 
 مسائل مال: الت ل قد يت من تحديد معايير مناسبة للتعامل مع تهديد  .   13أ

 عل  مسألة م لحة عامة؛ وفيه ل  الحد الذي تنطوي طبيعة العمليةت بما في ذ 

 .طول مدة خدمة كبار المويفين في العملية 
 

مراجعيية إجييراء وتت ييمن األماليية عليي  اإلجييراءات الوقائييية إعييادة توزيييع كبييار المييويفين أو 
 لرقابة جودة العملية.

 
ميييرتبط بشيييكل  تييي ل البيييأظ تهدييييد  مجليييي معيييايير األخيييالق الدوليييية للمحاسيييبين قواعيييدتقيييّر     .14أ

ميا في القواعيدخاص في سيياق عملييات تيدقيق البيانيات الماليية للمنشي ت المدرجية. وتقت يي 
بعيد فتيرة محيددة مسيبقًا ال  4شيري  التيدقيق الرئيسييعمليات التدقيق هذه إعادة توزيع ب يتعلق

ت يييييد عييييادة عيييين سييييبع سيييينواتت وتيييينا عليييي  معييييايير وإرشييييادات ذات صييييلة. وقييييد تحييييدد 
 ات الوطنية فترات إعادة توزيع أق ر.المتطلب

 
 خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات
مييدققي القطييا  العييام. ومييع ذليي ت قييد  سييتقالليةتييوفر التييدا ير القانونييية إجييراءات وقائييية إلقييد .    15أ

قائميية ب يييرف النظييير عييين أييية تيييدا ير قانونيييية م يييممة  سيييتقالليةتبقيي  التهدييييدات علييي  اإل
ليييدى وتيييع السياسيييات  عتبييياربعيييين اإل وإلالتييياليت قيييد يأخيييذ ميييدقق القطيييا  العييياملحمايتهيييا. 

أمر تكلي  القطيا  العيام ويتعاميل ميع أيية  25 -20واإلجراءات المطلوإلة بموج  الفقرات 
 في ذل  السياق. ستقالليةتهديدات عل  اإل

 
فيي القطيا  العيام.   يير شيائعة 14و أ 25إظ المنش ت المدرجة المشار إليهيا فيي الفقيرتين .    16أ

تعقييدها ذات أهميية بسيب   جمهيا أو  منشي ت أخيرى فيي القطيا  العيام توجيدومع ذلي ت قيد 
مجموعيييية واسييييعة ميييين أصييييحاب تمليييي  نتيجيييية لييييذل  أو جوانيييي  الم ييييلحة العامييييةت والتييييي 

عليييي  سياسييييات  الم ييييلحة. وإلالتيييياليت قييييد توجييييد  يييياالت تقييييرر فيهييييا شييييركة معينييييةت  نيييياءً 

                                                 
 .مجلي معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينقواعد كما هي معرفة في  ٤
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إجييراءات رقابيية  هييدافة أللييديهات أظ منشييأة فييي القطييا  العييام هاميي وإجييراءات رقابيية الجييودة
 موسعة.جودة 

 
تيييمن  التعيينيييات وميييدة خدمييية الميييدقق وتيييع قيييد يييينا التشيييريع فيييي القطيييا  العيييام علييي .    17أ

ب ييييرامة  متاييييالمسيييؤولية شييييري  العملييييية. ونتيجيييية لييييذل ت قييييد يكييييوظ ميييين  ييييير الممكيييين اإل
المتبعة في المنشي ت المدرجية. وميع ذلي ت فيميا يتعليق  لمتطلبات إعادة توزيع شري  العملية

وتييع  فيي ظت 16بمنشيي ت القطييا  العييام التييي تعتبيير هامييةت وفقييًا لمييا هييو مييذكور فييي الفقييرة أ
إلعيييادة توزييييع  متايييالمؤسسيييات تيييدقيق القطيييا  العيييام لسياسيييات وإجيييراءات تشيييجع علييي  اإل

 مسؤولية شري  العملية قد ي   في الم لحة العامة.

 

 العالقات مع العمالء وعمليات محددة إستمرارقبو  و 
 )أ((26)المرجع: الفقرة  الكفاءة والقدرات والموارد

والميوارد مين أجيل تنفييذ عمليية  ما إذا كانيب الشيركة تتمتيع بالكفياءة والقيدرات إعتبارينطوي .    18أ
 البيانييياتلعمليييية و علييي  مراجعييية المتطلبيييات الخاصييية با  ييياليجدييييدة مييين عمييييل جدييييد أو 
علي  كافية المسيتويات ذات العالقيةت وإلميا فيي ذلي   الحاليينالمتعلقة بالشري  وكادر العمل 

 ما إذا:
 معرفة بالقطاعات أو المواتيع ذات العالقة؛ يملكوظ  كاظ مويفو الشركة 

  خبيييرة فيميييا يخيييا المتطلبيييات التنظيميييية أو متطلبيييات كييياظ مويفيييو الشيييركة يملكيييوظ
 ل  اكتساب المهارات والمعرفة الالزمة بفعالية؛اإل الم ذات العالقة أو القدرة ع

  كانييب الشييركة تمتليي  عييددًا كافيييًا ميين المييويفين الييذين يتمتعييوظ بالكفيياءة والمقييدرات
 الالزمة؛

 كاظ الخبراء متوفرينت إذا اقت ب الحاجة؛ 

  كييياظ األفيييراد اليييذين يحققيييوظ المعيييايير ومتطلبيييات األهليييية ألداء مراجعييية رقابييية جيييودة
 رينت  يأ يكوظ ذل  ممكنًا؛ والعملية متوف

   الموعد النهائي لإ الم. فيالعملية  إستكمالكانب الشركة قادرة عل 
 

 )ج((26)المرجع: الفقرة  ن اهة العميل
 ها عل  سبيل الماال ما يلي:إعتبار .    فيما يتعلق  ن اهة العميلت تت من المسائل التي ينبغي 19أ

 فيي شيركةن بالرقابة دارة الرئيسية وأولي  المكلفيهوية وسمعة المالكين الرئيسيين واإل 
 العميل.

 الخاص به طبيعة عمليات العميلت بما في ذل  ممارسات العمل. 



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

   62 1المعيار الدولي لرقابة الجودة 

 ن بالرقابيية يسيييين واإلدارة الرئيسييية والمكلفيييالمعلومييات المتعلقيية بموقيي  المييالكين الرئ
إلييية الرقابية لمعيايير المحاسيبة و  ال يارمفي شركة العميل اتجاه مسائل مال التفسير 

 الداخلية.

  بالحفاظ عل  الرسوم المفروتة عل  الشيركة صارم ما إذا كاظ العميل مهتمًا بشكل
 متدنية قدر اإلمكاظ.

 نطاق العمل.لمؤشرات عل  وجود تحديد  ير مالئا ال 

 أو أنشيييطة  مييييل قيييد يكيييوظ متورطيييًا فيييي عمليييية  سييييل أميييوالمؤشيييرات علييي  أظ العال
 إجرامية أخرى.

 عدم إعادة تعيين الشركة السابقة.و يين المقترح للشركة دواعي التع 

 وسمعتها في قطا  األعمال األطراف ذوي العالقة هوية. 
 

مين فيما يتعلق  ن اهة عميل معين  شركة معينةنطاق المعرفة التي ستملكها  عموماً  سي داد
 العالقة المستمرة مع ذل  العميل. خالل

 
 ما يلي:  ول هذه المسائل التي تح ل عليها الشركة.    قد تت من م ادر المعلومات 20أ

  المراسالت مع مي ودي خيدمات المحاسيبة المهنيية الحياليين أو السيابقين للعمييل وفقيًا
 خرى.األاالاة الطراف األوالنقاشات مع  قي ذات العالقةتبات السلوك األخاللمتطل

 أصييييحاب  ميييين قبييييل مييييويفي الشييييركة ا خييييرين أو أطييييراف ثالايييية ماييييل ستفسيييياراتاإل
 الم ارف والمستشار القانوني والنظراء في القطا .

 .البحوث الخلفية عن قواعد البيانات ذات العالقة 
 

 )أ((27)المرجع: الفقرة  العالقة مع العميل إستمرار
المسيائل الهامية التيي نشيأت  إعتبيار عمييل معيينمر العالقة مع تيت من تحديد ما إذا ستس   . 21أ

العالقة. فعل  سبيل الماالت قيد يبيدأ  ستمرارلوالتها إلية أو السابقة ومدخالل العمليات الحال
 العميل  توسيع عملياته التجارية في منطقة ال تمل  الشركة فيها الخبرة الالزمة. 

 
 (28)المرجع: الفقرة  نسحاباإل

ة والعالقية من عمليية معينية أو مين العمليي نسحاب.   تتناول السياسات واإلجراءات المتعلقة باإل22أ
 مع العميل معًا ق ايا تت من ما يلي:

  إجييراء نقييا  مييع المسييتوى المناسيي  ميين اإلدارة وأولييي  المكلفييين بالرقابيية فييي شييركة
العميل  ول اإلجيراء المناسي  اليذي قيد تتخيذه الشيركة  نياء علي  الحقيائق والظيروف 

 ذات العالقة.



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

 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   63 

ودة
الج

بة 
رقا

 

  نقيييا  ميييع المسيييتوى  فييييتا إجيييراء تمناسييي  نسيييحاباإل بيييأظفيييي  يييال قيييررت الشيييركة
ميييين  نسييييحابالمناسيييي  ميييين اإلدارة وأولييييي  المكلفييييين بالرقابيييية فييييي الشييييركة  ييييول اإل

مييين العمليييية والعالقييية ميييع العمييييل معيييًا واألسيييباب وراء هيييذا  نسيييحابالعمليييية أو اإل
 .نسحاباإل

 أو تنظيميي يقت يي مين الشيركة ميا إذا كياظ هنالي  متطلي  مهنيي أو قيانوني  إعتبار
مييين  نسيييحابمييين العمليييية أو اإل نسيييحابأو اإل يييالم عييين اإل راءأي إجييي إتخييياذعيييدم 

إلييي  السيييلطات  نسيييحابالعمليييية والعالقييية ميييع العمييييل إلييي  جانييي  األسيييباب وراء اإل
 التنظيمية.

  اتستنتاجوأسا  اإل اتستنتاجواإل والمشاوراتتوثيق المسائل الهامة. 
 

 (28-26 )المرجع: الفقرات خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات
وإلالتيياليت قييد تكييوظ قييد يييتا تعيييين المييدققين فييي القطييا  العييام وفقييًا لإجييراءات التشييريعية.     .23أ

العالقييات مييع العمييالء والعمليييات  إسييتمرارالمتعلقيية بقبييول و  عتبيياراتبعييض المتطلبييات واإل
 يير ذات صيلة. وميع ذلي ت قيد  22أ-18وأ 28-26المحددة كما هو موتيل فيي الفقيرات 

تع السياسات واإلجراءات كما هو مبين معلوميات قيمية لميدققي القطيا  العيام ليدى يوفر و 
 أداء تقييمات المخاطر وتنفيذ مسؤوليات إعداد التقارير.

 
 (29)المرجع: الفقرة  الموارد البشرية

بسياسييات وإجييراءات الشييركة المتعلقيية بييالموارد البشييرية  المرتبطييةتت ييمن ق ييايا المييويفين    . 24أ
 :ما يلي

 . التويي 

 .تقييا األداء 

 .القدراتت بما في ذل  الوقب المستغرق ألداء المهام 

 .الكفاءة 

 .التطور الوييفي 

 .الترقية 

 .التعويض 

 .تقدير ا تياجات المويفين 
 

يملكيوظ المقيدرة  عل  اختيار أفيراد ن هياءتساعد عمليات وإجراءات التويي  الفعالة الشركة 
ويتمتعوظ بال فات المناسيبة التيي تمكينها  زمة ألداء العملالقدرات الالعل  تنمية الكفاءة و 
 من األداء بكفاءة.
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 طرق متنوعةت بما في ذل  ما يلي:ب.    يمكن تنمية الكفاءة 25أ
 .التعليا المهني 

 ت بما في ذل  التدري .التطور المهني المستمر 

 .الخبرة العملية 

   ا خرين في فريق العملية.مال األع اء  أيدي كادر عمل أكار خبرةتالتدرب عل 

 أظ يكونوا مستقلين. يتعين عليهاللمويفين الذين  ستقالليةالتعليا في مجال اإل 
 

التطيور تعتمد الكفاءة المستمرة لمويفي الشركة إل   د هام عل  وجيود مسيتوى مالئيا مين    . 26أ
سياسيييات وتؤكيييد العلييي  مسيييتوى المعرفييية والقيييدرات ليييديها. لكيييي يحيييافظوا  المهنيييي المسيييتمر

واإلجيييراءات الفعالييية علييي  الحاجييية إلييي  التيييدري  المسيييتمر لكافييية مسيييتويات الميييويفين فيييي 
الكفييياءة  الالزمييية لتمكيييين الميييويفين مييين تنمييييةالشيييركةت وتيييوفر ميييوارد التيييدري  والمسييياعدة 

 .المطلوإلة والحفاظ عليهاوالقدرات 
 

 فنيييةالمييوارد ال عنييد عييدم تييوفر قييد تسييتخدم الشييركة شخ ييًا خارجيييًا مييؤهاًل بالشييكل المناسيي .    27أ
 والتدريبية الداخلية مااًل.

 
والتقييدير الالزمييين لتنمييية الكفيياءة  عتييرافتقييييا األداء والتعييويض والترقييية اإل إجييراءات وليتيي .   28أ

مبيييادأل السيييلوك األخالقيييي. وتت يييمن الخطيييوات التيييي قيييد تتخيييذها ب لتييي اماإلوالحفيياظ عليهيييا و 
 مبادأل السلوك األخالقي ما يلي:ب لت املحفاظ عليها واإلاءة واالشركة لدى تطوير الكف

 إعالم المويفين  توقعات الشركة المتعلقة باألداء ومبادأل السلوك األخالقي؛ 

 والتقديا المشورة لهيا فيي هيذا  م والتطوير الوييفيألداء والتقدل ت ويد المويفين  تقييا
 ؛ وال دد

 ناصيي  ذات مسييؤولية أكبيير يعتمييدت مسيياعدة المييويفين عليي  فهييا أظ االرتقيياء إليي  م
من  ين أمور أخرىت علي  جيودة األداء والتقييد بمبيادأل السيلوك األخالقييت وأظ عيدم 

 إجراء تأديبي. إتخاذلسياسات وإجراءات الشركة قد ينتت عنه  متاالاإل
 

 خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
اء فيييي الشيييركة. وقيييد تويييي  سييييؤثر  جيييا وييييروف الشيييركة علييي  هيكيييل عمليييية تقيييييا األد    .29أ

 أقل رسمية في تقييا أداء مويفيها.الشركات ال غيرة عل  وجه الخ وص طرقًا 
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 تعيين فرق العمليات
 (30)المرجع: الفقرة  ء العملياتشركا
قد تشتمل السياسات واإلجيراءات علي  نظيا لمراقبية  جيا العميل وتيوفر شيركاء العمليية مين .    30أ

 اد من الح ول عل  الوقب الكافي لالتطال  بمسؤولياتها.أجل تمكين هؤالء األفر 
 

 (31)المرجع: الفقرة  فرق العمليات
تيييوفر  إعتبييياروتحدييييد مسيييتوى اإلشيييراف المطليييوب  العمليييياتيت يييمن تعييييين الشيييركة لفيييرق .    31أ

 األمور التالية في فريق العملية:
 مين خيالل التيدري  ين الفها والخبرة العملية في عمليات تت   بطبيعة وتعقيد مماثل

 ؛والمشاركة
 فها المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول  ها؛ 

  والخبييرة الفنيييةت بمييا فييي ذليي  المعرفيية فييي مجييال تكنولوجيييا المعلومييات ذات المعرفيية
 العالقة؛

 المعرفة في مجال القطاعات ذات العالقة التي يعمل فيها العميل؛ 

 كا مهني؛ و القدرة عل  تطبيق  

 .فها سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة 
 

 العملياتأداء 
 )أ((32)المرجع: الفقرة  الابات في جودة أداء العملية

تعيي ز الشييركة الابييات فييي الجييودة ليييدى أداء العملييية ميين خييالل سياسيياتها وإجراءاتهييا. وييييتا    .32أ
رونييية أو أدوات البرمجيييات أو  يرهييا تحقيييق ذليي  عييادة ميين خييالل األدليية الخطييية أو االلكت

متخ  ييية بموتيييو   ميييواد مييين أشيييكال التوثييييق المو يييدت وميييواد إرشيييادية  يييول القطيييا  أو
 معين. وقد تت من المسائل التي يتا تناولها ما يلي:

 .كيفية إعالم فريق العملية بالعملية من أجل الح ول عل  فها ألهداف عملها 

 ير العملية ذات العالقة.لمعاي متاالالعمليات المطبقة لإ 

 .عمليات اإلشراف عل  العملية وتدري  وتمرين كادر العمل 

  التقرير ال ادر. وشكل أصدرتالهامة التي  واأل كامطرق مراجعة العمل المؤدى 

 .التوثيق المناس  للعمل المؤدى وتوقيب ونطاق المراجعة 



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

   66 1المعيار الدولي لرقابة الجودة 

  اءات.العمليات المتبعة للحفاظ عل   داثة كافة السياسات واإلجر 
 

.   يسيياعد عمييل الفريييق والتيييدري  أع يياء فريييق العمليييية األقييل خبييرة علييي  فهييا أهييداف العميييل 33أ
 الموكل إليها  وتوح.

 
 )ب((32)المرجع: الفقرة  اإلشراف
 يت من اإلشراف عل  العملية األمور التالية:   . 34أ

 متابعة تقدم العملية؛ 

 مختلفيييينت وميييا إذا كيييانوا يملكيييوظ النظييير فيييي كفييياءة وقيييدرات أع ييياء فرييييق العمليييية ال
يفهميوظ التعليميات وميا إذا ييتا تنفييذ العميل الوقب الكافي لتنفيذ عملها وما إذا كيانوا 
 وفقًا للمنهجية المخطط لها ألداء العملية؛

  تنيياول المسييائل الهاميية الناشييية أثنيياء العملييية والنظيير فييي أهميتهييا وتعييديل المنهجييية
 والمخطط لها بالشكل المالئا؛ 

  تحديد المسائل التي تحتاج إلي  التشياور أو الدراسية مين قبيل أع ياء أكاير خبيرة فيي
 فريق العملية وذل  أثناء أداء العملية.

 
 )ج((32)المرجع: الفقرة  المراجعة
 ما إذا: إعتبار.     تتأل  المراجعة من 35أ

 ية المعمول  ها؛ تا إنجاز العمل وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيم 

 تمب إثارة مسائل هامة من أجل النظر فيها مرة أخرى؛ 

 الناتجة عنها؛ اتستنتاجتا إجراء مشاورات مناسبة وتوثيق وتطبيق اإل 

 كانب هناك  اجة إل  مراجعة طبيعة وتوقيب ونطاق العمل المؤدى؛ 

 وثيقيييهميييا إذا تيييا تالتيييي تيييا التوصيييل إليهيييا و  اتسيييتنتاجكييياظ العميييل الميييؤدى ييييدعا اإل 
 بالشكل المناس ؛

 كانب األدلة التي تا الح ول عليها كافية ومناسبة لدعا التقرير؛ و 

 .تا تحقيق أهداف إجراءات العملية 
 

 (34)المرجع: الفقرة  التشاور
المستوى المهني المناسي  ميع األفيراد اليذي يعمليوظ داخيل  عنديت من التشاور إجراء نقا    . 36أ

 ملكوظ الخبرة المتخ  ة.أو خارج الشركة والذين ي
 

.   يسيييتخدم التشييياور م يييادر البحيييأ المناسيييبة والخبيييرة الجماعيييية والخبيييرة الفنيييية فيييي الشيييركة. 37أ
ويسيييياعد التقييييدير سيييياعد التشيييياور عليييي  تع ييييي  الجييييودة ويحسيييين تطبيييييق الحكييييا المهنييييي. يو 
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ر هيو المناس  للتشاور في سياسيات وإجيراءات الشيركة علي  تع يي  ثقافية تيدرك بيأظ التشياو 
 م در قوة ويشجع المويفين عل  التشاور في المسائل ال عبة أو المايرة للجدل.

 
يمكييين تحقييييق التشييياور الفعييييال  يييول المسيييائل الفنيييية أو األخالقييييية الهامييية أو  يرهيييا ميييين .    38أ

 المسائل داخل الشركةت أو  يأ يكوظ ممكنًات خارج الشركةت عندما:

  التيييي اور معهيييا بكافييية الحقيييائق ذات العالقييية تا التشيييييييييييتا ت وييييد األشيييخاص اليييذين
 من تقديا ن يحة مدروسة؛ و ستمكنها

  تا التشييياور معهيييا المعرفييية واألسيييبقية فيييي العميييل والخبيييرة يييييملييي  األشيييخاص اليييذين
  المناسبةت

 
 الناتجة عن هذه المشاورات بالشكل المناس . اتستنتاجوعندما يتا توثيق وتطبيق اإل

 
 

 

ق الخاصيية بالمشيياورات مييع األشييخاص المهنيييين ا خييرين التييي تنطييوي عليي  .    تسيياها الوثييائ39أ
ومف لة بشكل كياٍف فيي الح يول علي   مكتملةمسائل صعبة أو مايرة للجدل والتي تكوظ 

 فها  ول:
 الق ية التي تا التشاور  ولها؛ و 

 الييذي  نيييب عليييه هييذه  سييا األت و ةمتخييذ اتقييرار  ةنتييائت المشيياوراتت بمييا فييي ذليي  أييي
 .ارات وكي  تا تطبيقهاالقر 

 
 خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
قيييد تنتفيييع شيييركة تحتييياج إلييي  الح يييول علييي  مشيييورة مييين الخيييارج ميييااًلت أو شيييركة ال تملييي   .   40أ

 الم ادر الداخلية المناسبةت من الخدمات االستشارية المقدمة من قبل:
 الشركات األخرى؛ 

 الجهات المهنية والتنظيمية؛ أو 

  التجارية التي تقدم خدمات رقابة الجودة ذات العالقة.المؤسسات 
 

وقبيييل التعاقييييد للح ييييول عليييي  هييييذه الخييييدماتت يسييياعد النظيييير فييييي كفيييياءة وقييييدرات الميييي ود 
الخييارجي الشيييركة فييي تحدييييد مييا إذا كييياظ المييي ود الخييارجي ميييؤهاًل بالشييكل المناسييي  ليييذل  

 .الهدف
 

 مراجعة رقابة جودة العمليات
 )ب((35)المرجع: الفقرة  العملياتجودة معايير مراجعة رقابة 

قيييد تت يييمن معيييايير تحدييييد العمليييياتت بخيييالف عملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت   .  41أ
 ستخ ع لمراجعة رقابة جودة ما يلي:المدرجةت التي 

  طبيعيية العملييييةت بمييا فيييي ذليي  الحيييد الييذي تنطيييوي فيييه مسيييألة معينيية علييي  م يييلحة
 عامة.
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 لغييييير عادييييية أو المخيييياطر فييييي عملييييية معينيييية أو مجموعيييية ميييين تحديييييد الظييييروف ا
 العمليات.

 .ما إذا تقت ي القوانين واألنظمة إجراء مراجعة لرقابة جودة العملية 
 

 (37-36)المرجع: الفقرتاظ  طبيعة وتوقيب ونطاق مراجعة رقابة جودة العملية
مراجعية رقابية جيودة العمليية.  نمي نتهياءييتا اإلال يتا وتيع تياريخ علي  تقريير العمليية  تي    . 42أ

 ومع ذل ت قد تستكمل وثائق مراجعة رقابة جودة العملية بعد تاريخ إصدار التقرير.
 

إظ إجييراء مراجعيية رقابيية جييودة العملييية فييي الوقييب المحييدد فييي مرا ييل مناسييبة أثنيياء العملييية .    43أ
لجيييودة فيييي تييياريخ يسيييمل بمعالجييية المسيييائل الهامييية فيييورًا بشيييكل يحقيييق رتيييا مراجيييع رقابييية ا

 إصدار التقرير أو قبل ذل  التاريخ.
 

وميا تعقييد العمليية مراجعة رقابة جودة العمليةت مين  يين أميور أخيرىت علي  قد يعتمد نطاق .    44أ
مدرجيية أم ال ومخييياطرة أظ يكييوظ التقرييير  يييير مالئييا فييي الظيييروف. وال  المنشييأةإذا كانييب 

 مسؤوليات شري  العملية.يحّد أداء مراجعة رقابة جودة للعملية من 
 

 (38مراجعة رقابة جودة العملية لمنشأة مدرجة )المرجع: الفقرة 
تت ييمن المسييائل األخييرى ذات العالقيية  تقييييا األ كييام التييي ي ييدرها فريييق العملييية والتييي     .45أ

 ها في مراجعة رقابة جودة عملية تدقيق البيانات المالية لمنشأة مدرجة ما يلي:إعتبار يمكن 

 لهذه المخاطر. ستجابةلمخاطر الهامة المحددة أثناء العملية وإجراءات اإلا 

 .األ كام ال ادرةت وخاصة فيما يتعلق باألهمية النسبية والمخاطر الهامة 

 .أهمية ووتع األخطاء الم ححة و ير الم ححة المحددة أثناء العملية 

 يييأ يكييوظ ممكنييًات  تة والمسييائل التييي ينبغييي إ ال هييا إليي  اإلدارة والمكلفييين بالرقابيي 
 التنظيمية. الجهاتإل  األطراف ا خرين مال 

 
كما قد تنطبق هذه المسائل األخرىت باالعتماد عل  الظيروفت علي  مراجعيات رقابية جيودة 

البيانيييات  عملييييات مراجعيييةعملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت األخيييرى إلييي  جانييي  
 مات ذات العالقة.المالية وعمليات التأكيد األخرى والخد

 
 خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات
ت قييد تكييوظ 16.    ر ييا عييدم اإلشييارة إليهييا كمنشيي ت مدرجييةت وفقييًا لمييا هييو موتييل فييي الفقييرة أ46أ

بعض منش ت القطيا  العيام هامية بميا فييه الكفايية لتبيرر إجيراء مراجعية رقابية جيودة لعمليية 
 معينة.
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 بة جودة العملياتمعايير أهلية مراجعي رقا
 )أ((39الخبرة الفنية والخبرة والسلطة الكافية والمناسبة )المرجع: الفقرة 

تعتمييد ماهييية الخبييرة الفنييية والخبييرة والسييلطة الكافييية والمناسييبة عليي  يييروف العملييية. فعليي  .    47أ
 لبيانيييات الماليييية الخاصييية بمنشيييأةل مراجيييع رقابييية جيييودة عمليييية تيييدقيق اسيييبيل المايييالت يميييي

مدرجة إل  كونه شخ ًا يتمتع بالخبرة والسلطة الكافية والمناسبة ليعميل كشيري  تيدقيق فيي 
 عمليات تدقيق البيانات المالية للمنش ت المدرجة.  

 
 )ب((39التشاور مع مراجع رقابة جودة العملية )المرجع: الفقرة 

كيي يحيدد ميااًل أظ  كميًا معينيًا قد يستشير شري  العملية مراجع رقابة الجودة أثنياء العمليية ل.   48أ
صيييادر عييين شيييري  العمليييية سييييكوظ مقبيييواًل ليييدى مراجيييع رقابييية الجيييودة. وتجنييي  مايييل هيييذه 

ت ييع  فييي الييرأي فييي مر ليية متييأخرة ميين العملييية وال ينبغييي أظ  إختالفيياتالمشييورة تحديييد 
أهلييييية مراجييييع رقابييييية الجييييودة فيميييييا يتعلييييق بييييأداء اليييييدور. وعنييييدما ت يييييبل طبيعيييية ونطييييياق 

شاروات هامةت قيد ييتا إتيعاف موتيوعية المراجيع ميا ليا تيول  عنايية مين قبيل كيل مين الم
و ييأ يكيوظ ذلي   يير ممكينت موتيوعيته. المراجيع مين أجيل الحفياظ علي  فريق العملية و 

بالشييكل المناسيي  ليقييوم  قييد يييتا تعيييين شييخا رخيير ميين الشييركة أو شييخا خييارجي مؤهييل
 تا التشاور معه فيما يخا العملية. دور مراجع رقابة الجودة أو الشخا الذي سي

 
 (40موتوعية مراجع رقابة جودة العملية )المرجع: الفقرة 

سياسييات وإجييراءات م ييممة للمحافظيية عليي  موتييوعية مراجييع  يتعييين عليي  الشييركة وتييع.   49أ
 رقابة جودة العملية. وإلالتاليت تنا هذه السياسات واإلجراءات:

 ر مراجع رقابة الجودة من قبل شري  العملية؛ يأ يكوظ ممكنًات بأظ ال يتا اختيا 

 أال يشارك مراجع رقابة الجودة في العملية بطريقة أخرى أثناء فترة المراجعة؛ 

 و أال يتخذ مراجع رقابة الجودة قرارات  داًل من فريق العملية؛ 
 أخرى قد تهدد موتوعيته. عتباراتأال يخ ع مراجع رقابة الجودة إل 

 

 كات ال غيرةخاصة بالشر  إعتبارات
قد ال يكوظ من الممكنت في  الة الشركات التيي تملي  عيددًا قليياًل مين الشيركاءت أظ يشيارك   . 50أ

شيييري  العملييييية فيييي اختيييييار مراجييييع رقابييية جييييودة العمليييية. وقييييد يييييتا التعاقيييد مييييع أشييييخاص 
خييييارجيين مييييؤهلين بالشييييكل المناسيييي   يييييأ قييييد يحييييدد الممارسييييوظ الو يييييدوظ أو الشييييركات 

وإليداًل مين ذلي ت قيد ير ي  بعيض جيود عملييات تتطلي  مراجعيات لرقابية الجيودة. ال غيرة و 
الممارسييين الو يييدين أو الشييركات ال ييغيرة باسييتخدام الشييركات األخييرى لتسييهيل مراجعييات 

جيييودة. وعنيييدما تتعاقيييد الشيييركة ميييع أشيييخاص خيييارجيين ميييؤهلين بالشيييكل المناسييي ت الرقابييية 
 .48أ-47أ الفقرتينواإلرشادات الواردة في  41-39تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 
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  خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات

.    فييي القطييا  العييامت قييد يعمييل مييدقق معييّين بموجيي  القييانوظ )ماييل المييدقق العييام أو شييخا 51أ
رخيير مؤهييل بالشييكل المناسيي  يييتا تعيينييه بالنيابيية عيين المييدقق العييام( فييي دور مكيياف  لييدور 

وفيييي هيييذه عمليييية ميييع تحميييل مسيييؤولية كاملييية عييين عملييييات تيييدقيق القطيييا  العيييام. شيييري  ال
الظييروفت و يييأ يكييوظ ممكنييًات يت ييمن اختيييار مراجييع لرقابيية جييودة العمليييات النظيير فييي 

وقييدرة مراجييع رقابيية الجييودة عليي   الخاتييعة للتييدقيقعيين المنشييأة  سييتقالليةالحاجيية إليي  اإل
 توفير تقييا موتوعي.

 
 (43)المرجع: الفقرة  لرأيفي ا ختالفاتاإل

فيييي اليييرأي فيييي مر لييية مبكيييرةت وتيييوفر  ختالفييياتتشيييجع اإلجيييراءات الفعالييية علييي  تحدييييد اإل.   52أ
ت وتقت ييي هيا بعييد ذليي إتخاذإرشيادات واتييحة فيمييا يتعلييق بيالخطوات المتتالييية التييي ينبغييي 

 ل إليها.التي تا التوص اتستنتاجوتطبيق اإل ختالفاتتقديا وثائق تتعلق بحّل هذه اإل
 

التشياور مييع ممييار  أو شييركة أخييرى أو جهيية  ختالفيياتقيد تت ييمن اإلجييراءات لحييل هييذه اإل.   53أ
 مهنية أو تنظيمية.

 
 وثائق العملية

 (45ملفات العملية النهائية )المرجع: الفقرة  من جمع نتهاءاإل
ات النهائييية ألنييوا  الملفيي مين جمييع نتهيياءلإقيد ييينا القييانوظ أو النظييام علي  الحييدود ال منييية    .54أ

محييددة ميين العمليييات. وعنييدما ال ييينا القييانوظ أو النظييام عليي  ماييل هييذه الحييدود ال منيييةت 
 ميين جمييع نتهيياءاإلأظ تحييدد الشييركة  ييدودًا زمنييية تعكييي الحاجيية إليي   45تقت ييي الفقييرة 

 الملفييات النهائييية فييي الوقييب المحييدد. وفييي  اليية إجييراء عملييية تييدقيق مييااًلت ال يتجيياوز الحييد
 يومًا بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق. 60ال مني عمومًا 

 
منشييأة لعنييد إصييدار تقريييرين مختلفييين أو أكايير فيمييا يتعلييق بمعلومييات  ييول الموتييو  ذاتييه .   55أ

معينةت تتناول سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بالحدود ال منيية لتجمييع الملفيات النهائيية 
الحيال كيذل  عنيدما ت يدر الشيركة يكوظ منف لة. وقد  عمليةخاص ب كل تقرير كما لو أنه
وعنييدما تو يييد المجموعييةت  هييدافأل مالييية لعن يير معييينالمعلومييات التقرييير المييدقق  ييول 

 قانونية. هداف ول نفي المعلومات المالية ألتقريرًا للمدقق في تاريخ ال ق  ت در
 

)المرجيع: الفقيرة  إسيترجاعهاوإمكانيية  العمليية وثيائقإلي  السرية والحفظ المأموظ والن اهة وإمكانية الوصول 
46) 

ًا علييي  ميييويفي الشيييركة يقت يييي إلت اميييمتطلبيييات السيييلوك األخالقيييي ذات العالقييية  التفييير .    56أ
مراعيياة سييرية المعلومييات الييواردة فييي وثييائق العملييية فييي جميييع األوقيياتت إال فييي  ييال ميينل 

مسيييؤوليات بموجييي  وجيييود سيييلطة خاصييية للعمييييل لإف ييياح عييين المعلوميييات أو فيييي  يييال 
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وقييد تفييرال . 5يقت ييي القيييام  ييذل  القييانوظ أو اللييوائل أو المتطلبييات األخالقييية ذات العالقيية
ات إتييافية عليي  مييويفي الشييركة تقت ييي ميينها الحفيياظ عليي  إلت امييقييوانين وأنظميية محييددة 

 سرية العميل وخاصة عندما يتعلق األمر بمعلومات ذات طبيعة شخ ية.
 

 باسييتخدام وسيييلة مكتوإليية ييية أم الكترونييية أمورقانييب وثييائق العملييية عليي  شييكل نسييخة ك سييواءً .    57أ
فييي  إسييترجاعهان اهيية البيانييات المعنييية أو إمكانييية الوصييول إليهييا أو  قييد يييتا إتييعافأخييرىت 
أو فيي  يال تيياعها  تغييير أو اإلتيافة إلي  أو  يذف الوثيائق دوظ عليا الشيركة إمكانية  ال

قد تت من أنظمة الرقابة التي ت ممها وتطبقها الشيركة لتجني  وإلالتاليت  أو تلفها بشكل دائا.
 الم رح به أو تيا  وثائق العملية تل  األنظمة التي: ير التغيير 

 تمّكن من تحديد مت  ومن الذي قام ب نشاء أو تغيير أو تنقيل وثائق العملية؛ 

  تييييتا مشيييياركة تحمييييي ن اهيييية المعلومييييات فييييي كافيييية مرا ييييل العمليييييةت خاصيييية عنييييدما
 ؛نترنبنقلها إل  أطراف رخرين عبر شبكة اإليتا المعلومات في فريق العملية أو 

  عل  وثائق العملية؛ وتمنع إجراء تغييرات  ير م رح  ها 

  تسيييمل بالوصييييول إليييي  وثيييائق العملييييية ميييين قبييييل فرييييق العملييييية واألطييييراف ا خييييرين
ؤولياتها بالشييكل الم ييرح لهييا  سييبما تقت ييي ال ييرورة ميين أجييل االتييطال  بمسيي

 المالئا.
 

الحفييظ سييرية و ا وتطبقهييا الشييركة للمحافظيية عليي  .    قييد تت ييمن أنظميية الرقابيية التييي ت ييممه58أ
 األمور التالية: إسترجاعهاوإمكانية  إل  وثائق العملية ن اهة وإمكانية الوصولالمأموظ و 

 وثييائق إليي   اسييتخدام كلميية سيير  ييين أع يياء فريييق العملييية ميين أجييل تقييييد الوصييول
 لمستخدمين الم رح لها.العملية االلكترونية با

  لوثائق االلكترونية في مرا ل مناسبة أثناء العملية.ل رامت روتينية ا تياطية 

  إجييييراءات لتوزيييييع وثييييائق العملييييية بالشييييكل المالئييييا عليييي  أع يييياء الفريييييق فييييي  داييييية
 العمليةت ومعالجتها أثناء العملية وترتيبها في نهاية العملية.

 راءات لتقيييييد الوصيييول إلييي  النسيييخ الورقيييية مييين وثيييائق العمليييية وتمكيييين التوزييييع إجييي
 والتخ ين السري المناسبين لها.

 
ملفيات  لدمجها فيياألصلية من الوثائق  الكتروني للنسخ مسلعمل ألسباب عمليةت قد يتا    . 59أ

 ن اهيية الم ييممة للحفيياظ عليي  قييد تت ييمن إجييراءات الشييركةالعملييية. وفييي هييذه الحيياالتت 
 فريق العملية بما يلي:أظ يقوم  إسترجاعهاإليها وإمكانية  وإمكانية الوصول وثائق العملية

                                                 
 من قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين. 225.35القسا  140.7أنظرت عل  سبيل الماالت قسا  5
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  عمييل نسييخ باسييتخدام الماسييحة ال ييوئية تعكييي كامييل محتييوى النسييخة األصييلية ميين
 الوثائقت بما في ذل  التواقيع اليدوية واإلشارات المرجعية والحواشي؛

 فهرسية والم يادقة الفيات العملييةت بميا فيي ذلي  دمت النسخ الممسيو ة تيوئيًا فيي مل
 عل  النسخ الممسو ة توئيًا  سبما تقت ي ال رورة؛ و

 استرجا  وطباعة النسخ الممسو ة توئيًا  سبما تقت ي ال رورة. من تمكينال 
 

قد يكوظ هناك أسباب قانونية أو تنظيمية أو أسباب أخرى وراء ا تفاظ المؤسسة 
 ة التي تا ت ويرها بالماسحة ال وئيةبمستندات األوراق األصلي

 

 (47 وثائق العملية )المرجع: الفقرة   تفاظاإل
  هيييا  سييي   تفيياظ وثييائق العمليييية وفتيييرة اإل  تفييياظإلسييتتباين ا تياجيييات الشييركة المتعلقييية با   .60أ

مييا إذا كانييب الوثييائق الزميية لتييوفير سييجل بالمسييائل  ة العملييية ويييروف الشييركةت ماييلطبيعيي
بالوثيائق علي    تفياظة المستمرة في العمليات المستقبلية. كميا قيد تعتميد فتيرة اإلذات األهمي

محيييددة  إ تفييياظعواميييل أخيييرىت مايييل ميييا إذا يييينا القيييانوظ أو النظيييام المحليييي علييي  فتيييرات 
مقبولة عمومًا فيي المنطقية  إ تفاظألنوا  معينة من العملياتت أو ما إذا كانب هناك فترات 

 نونية أو التنظيمية الخاصة.في  ياب المتطلبات القا
 
بالوثيائق عيادة أقيل مين خميي   تفياظفي الحالة الخاصة لعمليات التيدقيقت قيد تكيوظ فتيرة اإل.   61أ

ًا من تاريخ إصدار تقرير المدققت أوت فيي  يال  يدء الفتيرة ال قيًات ف نهيا تكيوظ إعتبار سنوات 
 ًا من تاريخ إصدار تقرير مجموعة من المدققين.إعتبار 

 
 وثائق العملية تلي  اإلجيراءات التيي تمّكين   تفاظتت من اإلجراءات التي تتبناها الشركة لإ   .62أ

 بالوثائقت من أجل مااًل:  تفاظأثناء فترة اإل 47من تحقيق متطلبات الفقرة 
 هات وخاصة فيي   تفاظتمكين استرجا  أو الوصول إل  وثائق العملية أثناء فترة اإل 

نيية بميا أنيه قيد يييتا تحيديأ أو تغييير التقنيية المعنيية ميع مييرور  الية الوثيائق االلكترو 
 الوقب؛

  تيييوفيرت  ييييأ تقت يييي ال يييرورةت سيييجل بيييالتغييرات التيييي تيييا إجرا هيييا علييي  وثيييائق
 ملفات العملية؛ و إستكمالالعملية بعد 

  تمكييين األطييراف الخييارجيين الم ييرح لهييا ميين الوصييول إليي  وثييائق معينيية وتنقيحهييا
 أخرى. أهدافدة أو رقابة الجو  هدافأل

 ملكية وثائق العملية
. وقييد للشييركةوثييائق العمليييات  تعييود ملكييية.   مييا لييا ييينا القييانوظ أو النظييام عليي   ييير ذليي ت 63أ

عليي  تقييديرهات  تييوفير أجيي اء أو مقتطفييات ميين الوثييائق للعمييالءت شييريطة  تقييوم الشييركةت  نيياءً 
ميين ي  اليية عمليييات التأكيييدت أال يقلييل هييذا اإلف يياح ميين شييأظ صييحة العمييل المييؤدى أوت فيي

 الشركة أو مويفيها. إستقاللية



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

 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   73 

ودة
الج

بة 
رقا

 

 المراقبة
 (48)المرجع: الفقرة  مراقبة سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة

 لسياسات وإجراءات رقابة الجودة هو توفير تقييا لما يلي: متاالمن مراقبة اإل الهدفإظ    .64أ
 القانونية والتنظيمية المعمول  ها؛ بالمعايير المهنية والمتطلبات لت اماإل 

  م ممًا بالشكل المناس  ومطبقًا بفعالية؛ و نظام رقابة الجودةإذا كاظ ما 

   مييا إذا كانييب سياسييات وإجييراءات رقابيية الجييودة فييي الشييركة مطبقيية بالشييكل المناسيي
 بحيأ تكوظ التقارير ال ادرة عن الشركة أو شركاء العملية مناسبة في الظروف.

 
 والتقييا المستمرين لنظام رقابة الجودة مسائل مال المسائل التالية: عتباريت من اإل  .  65أ

 :تحليل ما يلي 
o  التطيييييورات الجدييييييدة فيييييي المعيييييايير المهنيييييية والمتطلبيييييات القانونيييييية والتنظيميييييية

المعميييول  هيييات وكيييي  تييينعكي هيييذه التطيييورات فيييي سياسيييات وإجيييراءات الشيييركة 
  يأ يكوظ ذل  مناسبًا؛

o ؛ستقالليةللسياسات واإلجراءات المتعلقة باإل متاالعل  اإل خطية م ادقة 
o التطور المهني المستمرت بما في ذل  التدري ؛ و 

o  العالقات مع العمالء وعمليات محددة. إستمرارالقرارات المتعلقة بقبول و 

  هيا والتحسيينات التيي ينبغيي إجرا هيا إتخاذتحديد اإلجيراءات الت يحيحية التيي ينبغيي
نظيييامت بميييا فيييي ذلييي  تيييوفير تغذيييية راجعييية  يييول سياسيييات وإجيييراءات الشيييركة علييي  ال

 المتعلقة بالتعليا والتدري .

  نقيا  ال ييع  المحيددة فييي النظيام أو مسييتوى  عيينإ يالم ميويفي الشييركة المناسيبين
 له. متاالفها النظام أو اإل

 ة فييورًا المتابعية مين قبييل ميويفي الشييركة المناسيبين لكيي يييتا إجيراء التعييديالت الالزمي
 عل  سياسات وإجراءات رقابة الجودة.

 

دورة الفحييا عليي  سييبيل الماييال دورة تسييتغرق  يي المتعلقيية جييراءاتاإلسياسييات و ال.    قييد تحييدد 66أ
ثييالث سيينوات. وتعتمييد طريقيية تنظيييا دورة الفحييات بمييا فييي ذليي  توقيييب اختيييار العمليييات 

 المختلفةت عل  عدة عواملت منها:
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 .جا الشركة  

 ات  وموقعها الجغرافي.عدد المك 

 .نتائت إجراءات المراقبة السابقة 

  مييييدى السييييلطة التييييي يتمتييييع  هييييا كييييل ميييين المييييويفين والمكاتيييي  )ماييييل مييييا إذا كانييييب
 المكات  المختلفة مخولة إلجراء فحوصات خاصة  ها أو ما إذا كياظ رئييي المكتي 

 هو الشخا الو يد المخول للقيام  ذل (.

 الشركة. طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيا 

 .المخاطر المرتبطة بعمالء الشركة والعمليات المحددة 
  

ييييتا اختييييار بع يييها دوظ  دتنطيييوي عمليييية الفحيييا علييي  اختييييار عملييييات مختلفيييةت  ييييأ قييي   .67أ
 عتبييارإشييعار فريييق العملييية مسييبقًا. ولييدى تحديييد نطيياق الفحييات قييد تأخييذ الشييركة بعييين اإل

ومييع ذليي ت ال يعمييل  رنييامت الفحييا تقل.  رنييامت فحييا خييارجي مسيي اتإسييتنتاجنطيياق أو 
 الخاص بالشركة. ةهذا كبديل عن  رنامت المراقبة الداخلي

 

 خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
أدائهيا مين قبيل أفيراد مسيؤولين الشيركات ال يغيرة إلي    الية فيي المراقبيةإجيراءات  قد تحتاج.   68أ

فيي ت أو أفراد قد يشياركوظ الشركة في رقابة الجودة سياسات وإجراءاتعن ت ميا وتطبيق 
محيييدودًا مييين  التيييي تملييي  عيييدداً وقيييد تختيييار الشيييركة أداء مراجعييية رقابييية جيييودة العملييييات. 

األشخاص تويي  شخا مؤهل بالشكل المناس  أو شيركة أخيرى لتنفييذ إجيراءات فحيا 
ة قيييد تحيييدد الشيييركة ترتيبيييات معينيييالعملييييات وإجيييراءات المراقبييية األخيييرى. وإليييداًل مييين ذلييي ت 

 مؤسسات مناسبة أخرى من أجل تسهيل القيام بأنشطة المراقبة.لمشاركة الم ادر مع 
 

 (50)المرجع: الفقرة   االت الق ور في اإل الم
اإل الم عن  االت ق يور محيددة إلي  أفيراد بخيالف شيركاء العمليية ذوي العالقية ال يحتاج .   69أ

ر يييا وجيييود  ييياالت قيييد يكيييوظ هيييذا المعنييييةت  الخاصيييةلعملييييات اال تيييواء علييي  تحدييييد لإلييي  
تييطال  بمسييؤوليات األفييراد بخييالف شييركاء العملييية بالشييكل إلتييروريًا ميين أجييل ا التحديييد
 المناس .

 

 الشكاوى واإلدعاءات
 (55م در الشكاوى واإلدعاءات )المرجع: الفقرة 

ديرة التيييي ال تت يييمن تلييي  الشيييكاوى واإلدعييياءات الغيييير جيييقيييد تنشيييأ الشيييكاوى واإلدعييياءات ).   70أ
من داخل أو خارج الشركة. وقد يتا تقديمها من قبل مويفي الشركة أو العميالء  باالهتمام(

أو األطييراف الاالايية األخييرى. وقييد يييتا اسييتالمها ميين قبييل أع يياء فريييق العملييية أو مييويفي 
 الشركة ا خرين.
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 (56سياسات وإجراءات التحقيق )المرجع: الفقرة 
جييراءات المحييددة فيمييا يتعلييق بييالتحقيق فييي الشييكاوى واإلدعيياءات قييد تت ييمن السياسييات واإل.   71أ

 :بما يلي ف عل  التحقيقالشري  المشر  ت  يأظ 
  الخبرة الكافية والمناسبة؛ أظ يمتل 

 أظ يتمتع بسلطة داخل الشركة؛ و 

 .ال يشارك بالعملية بأي طريقة أخرى 
 

 عندما تقت ي ال رورة.قد يقوم الشري  المشرف عل  التحقيق ب شراك مستشار قانوني 
 
 خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
ددًا قليياًل مين الشيركاءت أال يشيارك الممكنت في  الة الشركات التيي تملي  عي يكوظ منال قد   . 72أ

الشيييييري  المشيييييرف علييييي  التحقييييييق فيييييي العمليييييية. وقيييييد تسيييييتخدم هيييييذه الشيييييركات ال يييييغيرة 
مؤهيييل بالشيييكل المناسييي  أو شيييركة والممارسيييوظ الو ييييدوظ الخيييدمات التيييي يقيييدمها شيييخا 
 أخرى من أجل تنفيذ التحقيق في الشكاوى واإلدعاءات.

 
 (57)المرجع: الفقرة  وثائق نظام رقابة الجودة

يعييّد شييكل ومحتييوى الوثييائق التييي تؤكييد عليي  تشييغيل كييل عن يير ميين عناصيير نظييام رقابيية    .73أ
 العوامل التالية:الجودة مسألة  كا ويعتمد عل  عدد من العواملت بما في ذل  

 . جا الشركة وعدد المكات  

 .طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيا الشركة 
 

عل  سبيل الماالت قد تستخدم الشركات الكبيرة قواعيد  يانيات الكترونيية لتوثييق مسيائل مايل 
 .الرقا يةوتقييمات األداء ونتائت إجراءات الفحا  ستقالليةعل  اإل الم ادقات

 
 المناسبة المتعلقة بالمراقبة عل  سبيل الماال:.   تشتمل الوثائق 74أ

 العمليات المنجي ة التيي سييتا بما في ذل  اإلجراء المتعلق باختيار  تإجراءات المراقبة
 فح ها.

 :سجل تقييا لما يلي 

o ؛المعمول  هابالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  لت اماإل 

o بالشكل المناس  ومطبقًا بفعالية؛ و اً ما إذا كاظ نظام رقابة الجودة م مم 

o  ميييا إذا كانيييب سياسيييات وإجيييراءات رقابييية الجيييودة فيييي الشيييركة مطبقييية بالشيييكل
المناسبة بحيأ تكوظ التقارير ال ادرة عن الشيركة أو شيركاء العمليية مناسيبة 

 .القائمة في الظروف
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  ا  نيياء  يياالت الق ييور التييي تمييب مال ظتهييا وتقييييا تأثيرهييا واألسييا  الييذي تييتحديييد
 .افي تروريًا أم ال وما هو هذا اإلجراءإجراء إت إتخاذعليه تحديد ما إذا كاظ 

 
 خاصة بالشركات ال غيرة إعتبارات
قد تستخدم الشركات ال غيرة أساليبًا  ير رسمية بشكل أكبير فيي وثيائق نظيا رقابية الجيودة    . 75أ

 اذج. الخاصة  ها مال المال ظات اليدوية وقوائا المراجعة والنم



 200معيار التدقيق الدولي   77 

  

يق
تدق

ال
 

 200معيار التدقيق الدولي 
 

 للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق  العامةاألهداف 
 وفقًا لمعايير التدقيق الدولية

 

 ديسمبر 15التي تبدأ في لتدقيق البيانات المالية للفترات المفعول  نافذ)
 أو بعد ذلك التاريخ( 2009 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 2-1 ..................................................هذا ينطاق معيار التدقيق الدول
 9-3 ......................................................ماليةعملية تدقيق البيانات ال

 10 ......................................................................تاريخ النفاذ
 12-11 ...........................................................قاألهداف الكلية للمدق

 13 .......................................................................التعريفات
  المتطلبات

 14 .........................متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية
 15 ..................................................................ك المهنيالتشك

 16 ....................................................................الحكم المهني
 17 ....................................أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق

 24-18 ....................................عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية إجراء
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 13أ-1أ ......................................................عملية تدقيق البيانات المالية
 15أ-14أ ........................................................................التعريفات

 19أ-16أ متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية.........................
 24أ-20أ التشكك المهني..................................................................

 29أ-25أ ....................................................الحكم المهني................
 54أ-30أ ...............................أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق.....
 78أ-55أ ..............................إجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية......

  

 



 األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق 
 يق الدوليةوفقًا لمعايير التدق

   78 200معيار التدقيق الدولي 

 دمةالمق
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

المسااايوليات الكلياااة للمااادقق المساااتقل عناااد إجاااراء عملياااة تااادقيق  معياااار التااادقيق الااادولي هاااذايتنااااول  .1
ص األهااداف الكليااة للماادقق للبيانااات الماليااة وفقااًا لمعااايير التاادقيق الدوليااة. ويباايو علاا  وجاا  الخ ااو 

لتمكاايو الماادقق المسااتقل مااو تحقيااق هااذ   ويوضااط طبيعااة ونطاااق عمليااة تاادقيق م ااممة المسااتقل 
كماا يوضاط هاذا المعياار نطااق وسالطة وهيكال معاايير التادقيق الدولياة ويتتامو متطلباات األهداف. 

تحااادد المسااايوليات العاماااة للمااادقق المساااتقل المعماااول بهاااا فاااي كافاااة عملياااات التااادقيق  بماااا فاااي ذلاااك 
يااة. ويشااار إلاا  الماادقق المسااتقل هنااا فيمااا بعااد لمعااايير التاادقيق الدول متاااالالااذي يقتتااي اإل لتاا ا اإل

 "بالمدقق".
 

تمت كتابة معايير التدقيق الدولياة فاي ساياق تادقيق البياناات المالياة ماو قبال مادقق ماا. وسايتم تبنيهاا  .2
حساابما تقتتااي التاارورة فااي المااروف عناادما يااتم تطبيقهااا علاا  عمليااات تاادقيق المعلومااات الماليااة 

ول معاايير التادقيق الدولياة مسايوليات المادقق التاي قاد يانت عليهاا تشاري  التاريخياة األخار . وت تتناا
قاااد تختلااا  هاااذ  كتتاااال العاااا  ماااااًل. فالمالياااة لإ أو نماااا  أو  يااار ذلاااك فيماااا يتعلاااق بعااار  األوراق

 المساايوليات عااو تلااك المحااددة فااي معااايير التاادقيق الدوليااة. ودالتااالي  بينمااا قااد ي ااد الماادقق جواناا 
المااادقق بااان  يتااامو  ليةفاااي ماااال هاااذ  الماااروف  إت أنهاااا مسااايو  ةر التااادقيق الدوليااافاااي معاااايي مفيااادة
 ات القانونية أو التنميمية أو المهنية ذات العالقة.لت املإ متاالاإل

 
 تدقيق البيانات الماليةعملية 
. المستخدميو المستهدفيو فاي البياناات المالياة ثقةهو تع ي  درجة مو إجراء عملية تدقيق  الهدفإ   .3

كانات البياناات المالياة معادة ماو كافاة ويتم تحقيق ذلك مو خالل تعبير المدقق عو رأي  حول ماا إذا 
األهاااداف أطااار رير المالياااة المعماااول بااا . وفاااي حالاااة معمااام إعاااداد التقاااا طاااارالناااواحي الهاماااة وفقاااًا إل

كافاااة    يكاااو  رأي المااادقق حاااول ماااا إذا كانااات البياناااات المالياااة معروضاااة بشاااكل عاااادل ماااوالعاماااة
النااواحي الهامااة  أو مااا إذا كاناات تنقاال وجهااة نماار فااحيحة وعادلااة وفقااًا إلطااار العماال. وإ  عمليااة 

او المادقق ماو  تدقيق ميداة  وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ومتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقاة تمكن
 (1تكويو ذلك الرأي. )المرج : الفقرة أ

 

ها إدارة التااي للتاادقيق هااي تلااك التااي البيانااات الخافااة بالمنشاانة إ  البيانااات الماليااة التااي تختاا   .4 تعاادن
. وت تفااار  معاااايير التااادقيق الدولياااة أياااة مسااايوليات علااا  المكلفااايو بالحوكماااةالمنشااانة تحااات إ اااراف 

لياتهم. وما  ذلاك  ياتم و القوانيو واألنممة التي تحكم مساي  وت تسود عل  المكلفيو بالحوكمةرة أو اإلدا
  وحياااك يكاااو  مناساااباً أ  اإلدارة  إفتااارا تااادقيق وفقاااًا لمعاااايير التااادقيق الدولياااة علااا  إجاااراء عملياااة 

و   المكلفااايو بالحوكماااة اااليقااارن  وت تعفاااي عملياااة التااادقيق. ليات معيناااة أساساااية لاااد  إجاااراءمسااايو  بتحمن
-2مااو مساايولياتهم. )المرجاا : الفقاارات أ المكلفاايو بالحوكمااةعمليااة تاادقيق البيانااات الماليااة اإلدارة أو 

 (11أ
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تقتتي معايير التدقيق الدولية  كنساس لرأي المدقق  أ  يح ل المدقق عل  تنكيد معقاول حاول ماا  .5
أو  حتيااالكاناات ناجمااة عااو اإل سااواءً   ال وهريااةإذا كاناات البيانااات الماليااة ككاال خاليااة مااو األخطاااء 

ا يح ال المادقق ياتم الح اول عليا  عنادمو عاال  ماو التنكياد   مساتو   هاو التنكيد المعقاول وإ خطن. 
مااو مخاااطرة التاادقيق )أي مخاااطرة أ  يعبناار الماادقق عااو رأي  للحاادن علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة 

وماا   مقبااول. مسااتو  متااد    إلاا  (جوهريااة ياار مناساا  عناادما تحتااوي البيانااات الماليااة علاا  أخطاااء 
تادقيق ينات  اللعملياة  منةقيود كاذلك  ت يعتبر التنكيد المعقول مستو  مطلقًا مو التنكيد بسب  وجود 

   ليكاو  رأيايساتند إليهاا فاي تكاويو و  اتإساتنتاجالمادقق  يستخلت منهاعنها معمم أدلة التدقيق التي 
 (52أ-28أكار مو كون  قاطعًا. )المرج : الفقرات أ اً مقنع
 
  وفااي تقياايم تاانثير تخطاايو وأداء عمليااة التاادقيقكاال مااو فااي  مفهااو  األهميااة النساابية يطبااق الماادقق .6

. 1ألخطاء المحددة فاي عملياة التادقيق واألخطااء  يار الم اححة  إ  وجادت  علا  البياناات المالياةا
قاد يكاو  ماو المتوقا  أ  تايثر   عندماالحذوفات  جوهرية عا   تعتبر األخطاء  بما في ذلك ودشكل 
ياناات للمساتخدميو التاي يتخاذونها علا  أسااس الب قت اديةفردي أو م تمعة  عل  القرارات اإل بشكل

تتانثر بوجهاة نمار و المالية. ويتم إفدار األحكا  حول األهمية النسابية فاي ضاوء الماروف المحيطاة 
حتياجااات مسااتخدمي البيانااات الماليااة مااو المعلومااات الماليااة  ودح اام وطبيعااة الخطاان  إالماادقق حااول 

مساايول عااو أو كالهمااا. ويتعاماال رأي الماادقق ماا  البيانااات الماليااة ككاال  ولااذلك فاا   الماادقق  ياار 
 بالنسبة للبيانات المالية ككل. جوهريةالكش  عو أخطاء  ير 

 
تحتاااوي معاااايير التااادقيق الدولياااة علااا  األهاااداف والمتطلباااات والتطبياااق والماااادة التوضااايحية األخااار   .7

وتقتتاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة ماااو لااادعم المااادقق فاااي الح اااول علااا  تنكياااد معقاااول.  الم ااامميو
أثناء تخطيو وإجراء عملياة التادقيق وأ  يقاو  بالتشكك المهني  لت ا واإلهني المدقق ممارسة الحكم الم

 -بما يلي  مو بيو أمور أخر :

  إلا   ساتنتادباإل  أ  خطان إحتياالكانت نات ة عو  سواءً   ال وهريةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء
 .لديهاالرقابة الداخلية نما  نشنة وديئتها  بما في ذلك فهم الم

 أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة حااول مااا إذا كاناات األخطاااء موجااودة أ  ت وذلااك مااو الح ااول علاا  
 مة.لمخاطر المقين مناسبة ل إست ابةت ميم وتطبيق إجراءات خالل 

 التااي تاام التوفاال إليهااا مااو أدلااة  اتسااتنتاجإلاا  اإل سااتنتادحااول البيانااات الماليااة باإل يتكااويو رأ
 التدقيق التي تم الح ول عليها.

 

                                                 
تقييم البيانات الخاطئة " 450ومعيار التدقيق الدولي  عملية تدقيق" وأداءاألهمية النسبية في تخطيو  " 320معيار التدقيق الدولي   1

 ."المحددة خالل عملية التدقيق
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ل ب  وأي قانو  أو نما  إعداد التقارير المالية المعمو  إطارمو قبل المدقق عل   رأيتكويو  سيعتمد .8
 (13أ-12. )المرج : الفقرتا  أمعمول ب 

 

دارة أو وإبالغ معينة أخر  إل  المستخدميو أو اإل إت الكما يق  عل  عاتق المدقق مسيوليات  .9
نا ئة عو عملية التدقيق. وقد يتم يتعلق بمسائل راف خارج المنشنة  فيما أطأو  المكلفيو بالحوكمة

    2معمول ب .في معايير التدقيق الدولية أو قانو  أو نما   تحديد هذ  المسيوليات
 

 تاريخ النفاذ
 2009 )ديسمبر( 15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذ يعتبر هذا المعيار .10

 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 اف الكلية للمدققاألهد

 -:تتلخت األهداف الكلية للمدقق فيما يليلد  إجراء عملية تدقيق للبيانات المالية   .11
الح ول عل  تنكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية مو األخطاء  (أ)

و المدقق مو التعبير عو رأيمم أو خطن  إحتيالناجمة عو كانت  سواءً   ال وهرية  ا يمكن
معمول ب   طارما إذا كانت البيانات المالية معدة  مو كافة النواحي الهامة  وفقًا إل حول
 عداد التقارير المالية  وإل

وفقًا   معايير التدقيق الدولية بشننها حسبما تقتتي ت اللية  واإلاإلبالغ عو البيانات الما (ل)
 المدقق. للنتائ  التي توفل إليها

 

رأي التعبير عو فيها  يكو  فيها الح ول عل  تنكيد معقول والتي  في جمي  الحاتت التي ت يمكو .12
اإلبالغ إل  مستخدمي البيانات  هدافمتحفظ في تقرير المدقق  ير كاف  في المروف القائمة أل

 نسحالبن  يقو  المدقق بح   رأي معيو أو اإلالمالية المستهدفيو  تقتتي معايير التدقيق الدولية 
 ممكنًا بموج  القانو  أو النما  المعمول ب . نسحاللعملية  حيك يكو  اإلمو ا 3(ستقالة)أو اإل

 

 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية  يكو  للم طلحات التالية المعاني المبينة أدنا : هدافأل .13
 Applicable financial reporting)إعداد التقارير المالية المعمول ب   إطار (أ)

framework)– ارير المالية الذي تتبنا  اإلدارة وحيك يكو  مناسبًا  إعداد التق إطار
والمقبول في ضوء طبيعة المنشنة وهدف لد  إعداد البيانات المالية   بالحوكمةالمكلفو  

 . إستخدام القانو  أو النما  ذلك اإلطار الذي يقتتيأو   البيانات المالية

                                                 
الماادقق  مساايوليات" 240معيااار التاادقيق الاادولي و  "بالحوكمااةإلت ااال ماا  أولئااك المكلفاايو ا" 260أنماار مااااًل معيااار التاادقيق الاادولي   2

 .44الفقرة  تدقيق البيانات المالية" في عملية حتيالاإلالمتعلقة ب
 " فقو.نسحالفي معايير التدقيق الدولية  يستخد  م طلط "اإل   3
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لإ ااارة  (Fair presentation framework) العاار  العااادل" إطااارويسااتخد  م ااطلط "
 -لمتطلبات إطار العمل و: متاالإعداد التقارير المالية الذي يقتتي اإل إطارإل  
تحقيق عر  عاادل للبياناات المالياة  قاد يكاو   بنن   مو أجليقرن فراحة أو ضمنًا  (1)

ماااو التاااروري أ  تاااوفر اإلدارة إف ااااحات  يااار تلاااك المطلوداااة علااا  وجااا  التحدياااد 
 وبموج  المتطلبات  أ

يقرن فراحة بنن  قاد يكاو  ماو التاروري أ  تحياد اإلدارة عاو متطلا  ماو متطلباات  (2)
و  إطاار العماال ماو أجاال تحقياق عاار  عاادل للبيانااات المالياة. ومااو المتوقا  أ  تكاا

 نادرة جدًا فقو.حاتت الحياد هذ  ضرورية في ظروف 

 
إعاداد  إطاار لإ اارة إلا  (Compliance framework) "متااالاإل إطااريساتخد  م اطلط "

يحتاوي علا  اإلقارارات دو  أ  لمتطلباات إطاار العمال   متاالالتقارير المالية الذي يقتتي اإل
 ( أعال . 2( و)1المذكورة في الفقرتا  )

 

إلااا   للتوفااالالمعلوماااات المساااتخدمة ماااو قبااال المااادقق  –(Audit evidence) أدلاااة تااادقيق (ل)
ل األدلة عل  كل مو المعلوماات الاواردة فاي وتشتمالتي يستند إليها رأي المدقق.  اتستنتاجاإل

معاااايير  هااادافالسااا الت المحاسااابية ذات ال ااالة بالبياناااات المالياااة والمعلوماااات األخااار . وأل
 -التدقيق الدولية:

عباااارة عاااو قيااااس ح ااام أدلاااة التااادقيق. ويتااانثر ح ااام أدلاااة  لاااة التااادقيقكفاياااة أد تكاااو   (1)
 ونوعية هذ  األدلة أيتًا. ال وهريةالتدقيق المطلودة بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء 

عباااارة عاااو قياااااس نوعياااة هاااذ  األدلاااة  أي مااااد   تكاااو  ماااد  مالئماااة أدلااااة التااادقيق (2)
 التي يستند إليها رأي المدقق. اتستنتاجرتباطها وموثوقيتها في توفير دعم لإإ

 مخاطرة أ  يعبنر المدقق عاو رأي تادقيق  يار مالئام عنادما –(Audit risk) تدقيقال ةمخاطر  (ج)
وتعاااد مخاااااطرة التااادقيق دالااااة علااا  مخاااااطر  تحتاااوي البيانااااات المالياااة علاااا  أخطااااء جوهريااااة.

 .كتشافاألخطاء ال وهرية ومخاطرة اإل

مااا يكااو   رو  عمليااة التاادقيق  وعااادةً ت أو األ ااخاص الااذيو ي ااالشااخ –(Auditor) ماادقق (د)
ق الشاااركة. قااااباًل لتطبيااا اااركاء العملياااة أو أعتااااء فخاااريو فاااي فرياااق العملياااة أو حياااك يكاااو  

وحيك يهدف معيار تدقيق دولي معيو إلا  تحقياق متطلا  ماا أو تحمال مسايولية ماا ماو قبال 
قاراءة م اطلحي    ريك العملية  يساتخد  م اطلط " اريك العملياة" بادًت ماو "المادقق". وي ا

عل  أنها يشيرا  إل  الم اطلحات التاي تكافئهاا فاي القطااا العاا  " ريك العملية" و "الشركة" 
 .ذي عالقةكو  ذلك حيك ي

مخاااطرة أ  اإلجااراءات التااي ييديهااا الماادقق للحااد  -Detection risk) كتشااافمخاااطرة اإله(   ) 
عااو خطاان موجااود قااد يكااو  خطاان لااو تكشاا  مااو مخاااطرة التاادقيق إلاا  مسااتو  متااد   مقبااول 

 جوهريًا  إما منفردًا أو عند جمع  م  األخطاء األخر .
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تمايل منمنم للمعلومات المالية التاريخية  بما  – (Financial statements) بيانات مالية)و(  
ية للمنشنة أو إلت اماتها قت ادات  الذي ُيق د من  اإلبالغ عو الموارد اإلف احفي ذلك اإل

إلطار معيو  وفقاً أو اإلبالغ عو التغييرات فيها لفترة زمنية معينة    في نقطة زمنية معينة
شير م طلط "البيانات المالية" عادًة إل  م موعة كاملة مو إلعداد التقارير المالية. ي

البيانات المالية حسبما هي محددة بموج  متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب   
تشمل اإلف احات معلومات إيتاحية أو إل  بيا  مالي واحد.  أيتاً لكو يمكو أ  يشير 

ح بها بشكل  فريط أو م ازة بخالف ذلك وفقًا وففية  مبينة عل  النحو المطلول أو مسمو 
إلطار إعداد التقارير المالي المعمول ب   في متو البيا  المالي أو في اإليتاحات  أو 

 (15أ – 141مدموجة فيها مو خالل إ ارة مرجعية. )المرج : الفقرات أ
معباار المعلومااات ال –(Historical financial information) معلومااات ماليااة تاريخيااة (ز)

ها بشااكل إستخالفاام ااطلحات ماليااة فيمااا يتعلااق بمنشاانة معينااة  حيااك يااتم   سااتخدا بعنهااا 
التاااي  قت اااديةأساسااي مااو النمااا  المحاساابي للمنشاانة  وتتعلااق هااذ  المعلومااات باألحاادا  اإل

فاااي نقااااة زمنياااة فاااي  قت ااااديةحااادثت فاااي فتااارات زمنياااة ساااابقة أو الحااااتت أو الماااروف اإل
 الماضي.

 إلجاااراءتنفيذياااة المسااايولية الالشاااخت )األ اااخاص( الاااذي يتحمااال  –(Management) إدارة (ح)
عملياااات المنشااانة. وفيماااا يتعلاااق بااابعض المنشااا ت فاااي بعاااض المنااااطق  تشاااتمل اإلدارة علااا  

-أو مالااك معاايو رقابااةمااال األعتاااء التنفيااذييو لم لاا    المكلفاايو بالحوكمااةبعااض أو كافااة 
 مدير.

إف اااح عااو بنااد معاايو أو ت ااني  أو عاار  أو ق باايو مبلاا  فاار  – (Misstatement) خطاان (ة)
 إطااارفااي بيااا  مااالي مبلاا  عناا  والمبلاا  أو الت ااني  أو العاار  أو اإلف اااح الااذي يقتتااي  

 .إحتياللك البند. وقد تنشن األخطاء مو خطن أو إعداد التقارير المالية المعمول ب  لذ
عروضاة بشاكل عاادل  ماو يعبر المدقق عو رأي حاول ماا إذا كانات البياناات المالياة م وعندما

تلااك  أيتاااً  قااد تتتاامو األخطاااءفأو عااو وجهااة نماار فاحيحة وعادلااة   كافاة النااواحي الهامااة 
التعااديالت علاا  المبااال  أو الت اانيفات أو العاار  أو اإلف اااحات التااي تعتباار ضاارورية  فااي 

عاو  لبيانات المالياة بشاكل عاادل  ماو كافاة الناواحي الهاماة  أو للتعبيارلعر  احكم المدقق  
 وعادلة. فحيحةوجهة نمر 

  المكلفاايو بالحوكمااة  وحيااك يكااو  مناسااباً بمساايوليات اإلدارة  المتعلااق -(Premise) إفتاارا  (و)
  وحياك يكاو  مناساباً ركات اإلدارة لقاد أقارت وأد  - عليا  م إجاراء عملياة التادقيق بنااءً ي ياتوالذ

فاي إجاراء عملياة تادقيق وفقاًا    بننهم يتحملو  المسيوليات التي تعدن أساسايةالمكلفيو بالحوكمة
 لمعايير التدقيق الدولية  أي تق  عل  عاتقهم مسيولية:

ذلاك العار  التقاارير المالياة المعماول با   بماا فاي  طاارإعداد البيانات المالية وفقًا إل (1)
  عالقة العادل حيك يكو  ذلك ذي
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  بننهااا لحوكمااةبا  المكلفااو  وحيااك يكااو  مناسااباً الرقابااة الداخليااة التااي تقاارر اإلدارة  (2)
ت كانا ساواءً   ةال وهريا األخطااءضرورية للتمكيو مو إعاداد بياناات مالياة خالياة ماو 

 ت ويد المدقق بما يلي:أو خطن  و  إحتيالعو  ناجمة

  وحيااك يكااو  مناسااباً كافااة المعلومااات التااي تعلاام اإلدارة وفااول إلاا  ال .أ
اااااال بننهاااااا مرتبطاااااة ب عاااااداد البياناااااات المالياااااة م  بالحوكماااااةالمكلفاااااو  

 الس الت والوثائق والمسائل األخر  

وحيااك يكااو  المعلومااات اإلضااافية التااي قااد يطلبهااا الماادقق مااو اإلدارة  .ل
 التدقيق  و لهدف المكلفيو بالحوكمة  مو مناسباً 

وفااول  ياار مقيااد إلاا  أ ااخاص يعملااو  داخاال المنشاانة ياار  الماادقق  .ج
 بنن  مو التروري الح ول عل  أدلة تدقيق منهم.

 

قد تتم إعادة فيا ة النقطاة الماذكورة أعاال  ( 1عادل  )عر   إطار دا إستخفي حال 
إعااداد التقااارير  طااارلهااا وفقااًا إل العااادلبالشااكل التااالي "إعااداد البيانااات الماليااة والعاار  

وفقاااًا  وعادلاااة فااحيحةتعبااار عااو وجهاااة نمااار الماليااة" أو "إعاااداد البياناااات الماليااة التاااي 
 إعداد التقارير المالية". طارإل
 

وحيااك يكااو  بمساايوليات اإلدارة  المتعلااق فتاارا كمااا قااد تااتم اإل ااارة إلاا  م ااطلط "اإل
يق بناااااء علياااا " بم ااااطلط ي يااااتم إجااااراء عمليااااة التاااادق  الااااذالمكلفاااايو بالحوكمااااة  مناسااااباً 
 ".فترا "اإل

 

توظياا  التادري  والمعرفااة والخباارة ذات  –( Professional judgment) حكام مهنااي (ك)
ن ااوص علياا  بموجاا  معااايير التاادقيق والمحاساابة والساالوك العالقااة  ضاامو السااياق الم

األخالقي  عند فن  قرارات مدروساة حاول إجاراءات ساير العمال المناسابة فاي ظاروف 
 عملية التدقيق.

 والتاايقظموقاا  يشاامل عقاااًل متسااائاًل  –(Professional skepticism) تشااكك مهنااي (ل)
وتقييماًا ناقادًا  إحتياالأو للحاتت التي قد تدل علا  وجاود خطان محتمال نااجم عاو خطان 

 ألدلة التدقيق.

فااي ساياق تاادقيق البياناات الماليااة  هااو  – (Reasonable assurance) تنكياد معقااول ( )
 عبارة عو مستو  عال  ولي  مطلقًا مو التنكيد.

مخاااطرة أ   –(Risk of material misstatement) مخاااطرة خطاان جااوهري  ( )
قبل إجاراء عملياة التادقيق. ويتانل  ذلاك  تحتوي البيانات المالية عل  أخطاء جوهرية

 مو عن ريو موضحيو كاآلتي عند مستو  التنكيد:

قابلياااة تعااار  تنكياااد حاااول فئاااة ماااو  –(Inherent risk) مخااااطرة كامناااة (1)
خطاان قااد يكااو  جوهريااًا  إمااا وجااود المعااامالت أو رفاايد حسااال أو إف اااح ل

يااة أنممااة فااردًا أو لااد  جمعاا  ماا  أخطاااء أخاار   وذلااك قباال النماار فااي أنم
 رقابة ذات عالقة.
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الااذي قااد خطاان ال تتمااال فااي أ مخاااطرة  –(Control risk) مخاااطرة رقابااة (2)
في عملية تنكيد حول فئة مو المعامالت أو رفيد حساال أو إف ااح يحد  

لااااد  جمعاااا  ماااا  األخطاااااء  أوجوهريااااًا  إمااااا منفااااردًا  والااااذي قااااد يكااااو  خطاااان
ح  فاي الوقات المحادد ماو   أو ت احيإكتشاافلاو ياتم منا  حدوثا  أو  األخر  

 قبل الرقابة الداخلية للمنشنة.

الشاخت  –(Those charged with governance) بالحوكماةالمكلفاو  أولئاك  (س)
)األ خاص( أو الميسسة )الميسسات( )كشركة وفية مااًل( التاي يقا  علا  عاتقهاا 

مساااءلة ات المتعلقااة بلت اماامساايولية اإل ااراف علاا  اتت ااا  اتسااتراتي ي للمنشاانة واإل
ويتتاامو ذلااك اإل ااراف علاا  عمليااة إعااداد التقااارير الماليااة. وفيمااا يتعلااق  المنشاانة.
مااوظفي اإلدارة  بالحوكمااةت فااي بعااض المناااطق  قااد يشاامل المكلفااو  المنشاا باابعض 

مال األعتاء التنفيذييو في م لا  رقاابي معايو فاي منشانة فاي القطااا الخااص أو 
 مدير.-العا  أو مالك

 

 المتطلبات
 ات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات الماليةمتطلب

لمتطلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة  بماااا فاااي ذلاااك تلاااك المتطلباااات  ينبغاااي أ  يمتاااال المااادقق .14
 (19أ-16المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات المالية. )المرج : الفقرات أو   ستقالليةالمعنية باإل

 

 التشكك المهني

الماروف قاد عملية تدقيق ما م  ممارساة التشاكك المهناي مادركًا أ   وي ري المدققينبغي أ  يخطو  .15
-20تايدي إلا  وجاود أخطااء جوهرياة فاي البياناات المالياة. )المرجا : الفقارات أموجودة بحيك تكو  
 (24أ

 

 الحكم المهني

ة. )المرجا : الحكم المهني عند تخطيو وإجاراء عملياة تادقيق للبياناات الماليا ينبغي أ  يمارس المدقق .16
 (29أ-25الفقرات أ

 

 أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق

علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة  ينبغااي أ  يح اال الماادققفااي ساابيل الح ااول علاا  تنكيااد معقااول   .17
 التوفاااال إلاااا للحاااد مااااو مخااااطرة التاااادقيق إلااا  مسااااتو  متااااد   مقباااول ودالتااااالي تمكااايو الماااادقق ماااو 

 (54أ-30رأي . )المرج : الفقرات أ ليبني عليها معقولة اتإستنتاج
 

 إجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية
 التدقيقبلمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة  متاالاإل

لكافااة معااايير التاادقيق الدوليااة ذات العالقااة بالتاادقيق. ويكااو  معيااار تاادقيق  ينبغااي أ  يمتااال الماادقق .18
المفعاول وتكاو  الماروف التاي يتناولهاا المعياار  نافاذبعملية التادقيق عنادما يكاو   دولي معيو مرتبطاً 

 (59أ-55قائمة. )المرج : الفقرات أ
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   بماا فاي ذلاك التطبياقمعيار تدقيق دولي معيوكامل نت عل  فهم حول  ينبغي أ  يح ل المدقق .19
  بالشاكل المالئام. )المرجا : والمادة التوضيحية األخر   وذلك في سبيل فهام أهدافا  وتطبياق متطلباتا

 (68أ-60الفقرات أ
 

  إمتاالاا  لمعااايير التاادقيق الدوليااة فااي تقرياار الماادقق إت فااي حااال إمتاالاا ت ينبغااي أ  يعاار  الماادقق .20
 لمتطلبات هذا المعيار وكافة معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق.

 

 لفةالمختلتدقيق الدولية األهداف الواردة في معايير ا
األهااداف الااواردة فااي معااايير  ينبغااي أ  يسااتخد  الماادققفااي ساابيل تحقيااق األهااداف الكليااة للماادقق   .21

العالقااات  عتبااارالتاادقيق الدوليااة ذات العالقااة فااي تخطاايو وإجااراء عمليااة التاادقيق  ماا  األخااذ بعاايو اإل
 (71أ-69مو أجل: )المرج : الفقرات أوذلك المتبادلة بيو معايير التدقيق الدولية  

تحديد ما إذا كانات أياة إجاراءات تادقيق  باإلضاافة إلا  تلاك اإلجاراءات التاي تقتتايها معاايير  (أ)
ألهداف الواردة في معايير التادقيق الدولياة  و )المرجا : الفقارة طبقًا لالتدقيق الدولية  ضرورية 

 (72أ

 (73تقييم ما إذا تم الح ول عل  أدلة تدقيق كافية ومناسبة. )المرج : الفقرة أ (ل)
 

 للمتطلبات ذات العالقة متاالاإل

لكال متطلا  يقتتاي  معياار تادقيق دولاي ماا  إت فاي  ينبغاي أ  يمتاال المادقق  23م  مراعااة الفقارة  .22
 -حال  في ظروف عملية التدقيق:

   أولتدقيق الدولي كاماًل  ير مرتبوكا  معيار ا (أ)

-74 : الفقرتااا  أكااا  المتطلاا   ياار ماارتبو ألناا  متطلاا   اارطي والشاارة  ياار قااائم. )المرجاا (ل)
 (75أ

  
المادقق بننا  ماو التاروري الحيااد عاو متطلا  ذي عالقاة فاي معياار  يار    قاد إساتانائيةفي ظروف  .23

إجاااراءات تااادقيق بديلاااة ماااو أجااال  ينبغاااي أ  يااايدي المااادققتااادقيق دولاااي معااايو. وفاااي هاااذ  الحااااتت  
متطلا  ذي عالقاة  تحقيق هدف ذلك المتطل . ومو المتوق  أ  تنشان حاجاة المادقق إلا  الحيااد عاو

وعناادما يكااو  ذلااك اإلجااراء  ياار فعااال فااي  محااددالقيااا  باا جراء ذلااك المتطلاا   يقتتاايفقااو عناادما 
 (76)المرج : الفقرة أ تحقيق هدف المتطل  في المروف الخافة للعملية.

 

 في تحقيق الهدف خفاقاإل

يا  تقيايم ماا إذا كاا  إذا لم يستط  المدقق تحقيق هدف معيو فاي معياار تادقيق دولاي ذي عالقاة  فعل .24
ذلك يحول دو  تحقيق  لألهداف الكلية للمادقق ودالتاالي يقتتاي منا  بموجا  معاايير التادقيق الدولياة 

  نمااممكناًا بموجا  قاانو  أو  نساحالياك يكاو  اإلماو العملياة )ح نساحالتعاديل رأي المادقق أو اإل
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التوثيق وفقاًا لمعياار التادقيق في تحقيق هدف معيو مسنلة هامة تقتتي  خفاقمعمول ب (. ويمال اإل
 (76أ-75)المرج : الفقرتا  أ 230.4 الدولي

 

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 تدقيق البيانات الماليةعملية 
 (3)المرج : الفقرة  نطاق عملية التدقيق

و كافااة النااواحي يتنااول رأي الماادقق حاول البيانااات المالياة مااا إذا كانات البيانااات المالياة معاادة  ما   ل.1أ
إعاااداد التقاااارير المالياااة. ويعتبااار هاااذا الااارأي  اااائعًا فاااي كافاااة عملياااات تااادقيق  طاااارالهاماااة  وفقاااًا إل

المنشاانة فااي المسااتقبل أو الكفاااءة أو  إسااتمرارالبيانااات الماليااة. ودالتااالي  ت ييكااد رأي الماادقق علاا  
تتي القاانو  أو النماا  المعماول با  قد يقالفعالية التي نفذت بها اإلدارة  يو  المنشنة. وم  ذلك  

فاااي بعاااض المنااااطق أ  يكاااون  المااادقق فراء حاااول المساااائل الخافاااة األخااار   ماااال فعالياااة الرقاباااة 
ليااة ماا  البيانااات الماليااة. وحيااك أ  معااايير التاادقيق الدو  إداري منف االالداخليااة  أو توافااق تقرياار 

إلاا  الحااد الااذي تكااو  فياا  مرتبطااة  فيمااا يتعلااق بمااال هااذ  المسااائل تحتااوي علاا  متطلبااات وإر اااد
بتكااويو رأي حااول البيانااات المالياااة  قااد يتعاايو علااا  الماادقق تنفيااذ عماال إضاااافي فااي حااال تحملااا  

 لمسيوليات إضافية مو أجل توفير تلك اآلراء.
 

 (4إعداد البيانات المالية )المرج : الفقرة 
 المكلفايو بالحوكماة  مسايوليات   مناساباً وحياك يكاو قد يحادد القاانو  أو النماا  مسايوليات اإلدارة .    2أ

نطاااق هاذ  المسايوليات أو الطريقاة التااي  قاد يختلا فيماا يخات إعاداد التقاارير الماليااة. وما  ذلاك  
ياتم توضايحها بهااا ماو منطقااة ألخار . ور ام هااذ  الفروقاات  يااتم إجاراء عملياة تاادقيق وفقاًا لمعااايير 

يقاارو  وياادركو   المكلفاايو بالحوكمااة  كااو  مناسااباً وحيااك يأ  اإلدارة  إفتاارا التادقيق الدوليااة علاا  
 المسيوليات التالية: م يتحملو  بننه

إعاداد التقاارير المالياة المعماول با   بماا فاي ذلاك حياك  طاارإعداد البياناات المالياة وفقاًا إل (أ)
 يكو  مرتبطًا العر  العادل لهذ  البيانات 

ضاااروريًا  المكلفااايو بالحوكماااة  اً وحياااك يكاااو  مناسااابالرقاباااة الداخلياااة حسااابما تااارا  اإلدارة  (ل)
عااو  ت ناجمااةكاناا سااواءً ال وهريااة   األخطاااءللتمكاايو مااو إعااداد بيانااات ماليااة خاليااة مااو 

 أ  خطن  و إحتيال

 ت ويد المدقق بما يلي: (ج)

                                                 
 .)ج(8  الفقرة "وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي  4
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  المكلفاااو  وحياااك يكاااو  مناساااباً وفاااول إلااا  كافاااة المعلوماااات التاااي تعلااام اإلدارة ال (1)
الماليااة مااال الساا الت والوثااائق والمسااائل بننهااا مرتبطااة ب عااداد البيانااات  بالحوكمااة
 األخر  

  وحياااك يكاااو  مناساااباً المعلوماااات اإلضاااافية التاااي قاااد يطلبهاااا المااادقق ماااو اإلدارة  (2)
 عملية التدقيق  و لهدف المكلفيو بالحوكمة

يااار  المااادقق بننااا  ماااو إلااا  أ اااخاص يعملاااو  داخااال المنشااانة  وفاااول  يااار مقياااد (3)
 التروري الح ول عل  أدلة تدقيق منهم.

 

 ما يلي:  حيك يكو  مناسباً والمكلفيو بالحوكمة يقتتي إعداد البيانات المالية مو قبل اإلدارة  .    3أ
  ق أياااة قاااوانيو أو أنمماااة ذات المعماااول بااا   فاااي ساااياإعاااداد التقاااارير المالياااة  إطاااارتحدياااد

 عالقة

 .إعداد البيانات المالية وفقًا لذلك اإلطار 

 لبيانات المالية.تتميو وف  مالئم لذلك اإلطار في ا 

 

ات المحاساابية يقتتااي إعااداد البيانااات الماليااة أ  تمااارس اإلدارة الحكاام المهنااي لااد  إعااداد التقاادير 
  وأ  تختاااار وتطباااق السياساااات المحاسااابية المناسااابة. وياااتم تكاااويو هاااذ  المعقولاااة فاااي الماااروف

 األحكا  في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب .
 

 يتم إعداد البيانات المالية وفقًا إلطار معيو م مم مو أجل تلبية:.      قد 4أ
 حتياجااااات م موعاااااة واساااااعة مااااو المساااااتخدميو ماااااو المعلومااااات المالياااااة المشاااااتركة )أي إ

 العا (  أو الهدف"البيانات المالية ذات 

 الهاادفحتياجااات مسااتخدميو محاادديو مااو المعلومااات الماليااة )أي "البيانااات الماليااة ذات إ 
 (.الخاص"

 

لياااة عاااداد التقاااارير الماإليشاااتمل إطاااار إعاااداد التقاااارير المالياااة المعماااول بااا  عاااادة علااا  معاااايير     . 5أ
ير مرخ ااة أو معتاارف بهااا  أو علاا  متطلبااات تشااريعية أو موضااوعة مااو قباال هيئااة وضاا  معاااي

تنميميااة. وفااي بعااض الحاااتت  قااد يشااتمل إطااار إعااداد التقااارير الماليااة علاا  كاال مااو معااايير 
اد التقااااارير الماليااااة الموضااااوعة مااااو قبااااال هيئااااة وضاااا  معااااايير مرخ ااااة أو معتاااارف بهاااااا إعااااد

والمتطلباااات التشاااريعية أو التنميمياااة. وقاااد تاااوفر الم اااادر األخااار  توجيهاااًا حاااول تطبياااق إطاااار 
إعداد التقارير المالية المعمول با . وفاي بعاض الحااتت  قاد يشاتمل إطاار إعاداد التقاارير المالياة 

م اااادر أخااار   أو قاااد يتااانل  ماااو هاااذ  الم اااادر فقاااو. وقاااد تتتااامو هاااذ   المعماااول بااا  علااا 
 الم ادر األخر  ما يلي:
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  ات إلت اماااالبيئاااة القانونياااة واألخالقياااة  بماااا فاااي ذلاااك القاااوانيو واألنمماااة وقااارارات المحكماااة و
 السلوك األخالقي المهني فيما يتعلق بالمسائل المحاسبية  

  وال اادرة عاو هيئاة وضا  معاايير  تمت  بسالطة متفاوتاةالتي تالتفسيرات المحاسبية المنشورة
 أو هيئة مهنية أو تنميمية 

  القتااااايا المحاساااابية النا اااائة  التااااي تتمتاااا  بساااالطة متفاوتااااة حااااولوجهااااات النماااار المنشااااورة
 هيئة وض  معايير أو هيئة مهنية أو تنميمية وال ادرة عو 

 واس  والشائعة  و الممارسات العامة وممارسات القطاا المعترف بها عل  نطاق 

 .المراج  المحاسبية 
 

التااي قااد يااتم الح ااول منهااا عناادما تمهاار تعارضااات باايو إطااار إعااداد التقااارير الماليااة والم ااادر 
علا  توجيا  حاول تطبياق اإلطاار  أو بايو الم ااادر التاي تشامل إطاار إعاداد التقاارير المالياة  فاا   

 خر .الم در الذي يتمت  بسلطة أقو  يسود عل  الم ادر األ
 
تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالياة  اكل ومحتاو  البياناات المالياة. ور ام أ  اإلطاار قاد ت    .6أ

ما يتتمو مبااد  كافياة  يحدد كيفية محاسبة أو اإلف اح عو كافة المعامالت أو األحدا   فعادةً 
التااي تتوافااق ماا   ها كنساااس لوضاا  وتطبيااق السياسااات المحاساابيةإسااتخداموواسااعة النطاااق يمكااو 

 المفاهيم ذات ال لة بمتطلبات اإلطار.
 

 تعدن األطار األخار  إ  بعض أطر إعداد التقارير المالية هي عبارة عو أطر للعر  العادل  بينما   . 7أ
. وعادة ما يتم ت ميم أطار إعاداد التقاارير المالياة التاي تتتامو بشاكل أساساي معاايير إمتاالأطر 

التاااي  لوضااا  المعاااايير الموضاااوعة ماااو قبااال هيئاااة مرخ اااة أو معتااارف بهاااا إعاااداد التقاااارير المالياااة
العاا  ماو أجال تحقياق العار  العاادل  الهادفستستخدمها المنش ت في إعداد البيانات المالية ذات 

 .ماالً  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال ادرة عو م ل  معايير المحاسبة الدوليةك
 

بااات إطااار إعااداد التقااارير الماليااة المعمااول باا  ماهيااة م موعااة كاملااة مااو البيانااات كمااا تحاادد متطل .   8أ
عاادة أطاار  تهاادف البيانااات الماليااة إلاا  تااوفير معلومااات حااول الوضاا   إسااتخدا وفااي حااال الماليااة. 

 قااد تشااتملالمااالي واألداء المااالي والتاادفقات النقديااة لمنشاانة معينااة. وفيمااا يتعلااق باانطر العماال هااذ   
مي انية عمومية  ودياا  دخال  ودياا  التغييارات فاي حقاوق  عل  كاملة مو البيانات الماليةم موعة 

وفيماا يتعلاق بابعض أطار إعاداد التقاارير الملكية  وديا  التدفق النقدي  واإليتاحات ذات العالقة. 
ات المالية األخر   فقد يشكل بيا  مالي مفرد واإليتاحات ذات العالقاة م موعاة كاملاة ماو البيانا

 المالية:
  معيااار المحاسابة الاادولي فاي القطاااا العاا  "إعااداد التقاارير الماليااة علا  سابيل الماااال  يانت

ال ادر عو م ل  معايير المحاسبة الدولية فاي القطااا العاا  أساس النقد المحاسبي"  عل 
علاا  أ  البيااا  المااالي األولااي هااو عبااارة عااو بيااا  بالمقبوضااات والماادفوعات النقديااة عناادما 

 تعدن منشنة في القطاا العا  بياناتها المالية وفقًا لذلك المعيار.
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 حياك قاد يحتاوي كال منهاا علا  إيتااحات ذات مو األمالة األخار  علا  بياا  ماالي مفارد  
 عالقة  ما يلي:

o .المي انية العمومية 

o .بيا  الدخل أو بيا  العمليات 

o بيا  األرداح المدورة. 

o .بيا  التدفقات النقدية 

o ات التي ت تتتمو حقوق المالك.لت امفول واإلبيا  األ 

o  المالك. ملكية بيا  التغييرات في حقوق 

o .بيا  اإليرادات والم روفات 

o .بيا  العمليات حس  خطوة اإلنتاج 
 

حااول تحديااد إمكانيااة قبااول إطااار  متطلبااات معينااة ويااوفر إر اااداً  210يتاا  معيااار التاادقيق الاادولي   .9أ
الخافاة عنااد  عتبااراتاإل 800ويتناااول معياار التادقيق الاادولي 5.عماول با إعاداد التقاارير الماليااة الم

 6.الهدف الخاصالية وفقًا إلطار إعداد البيانات الم
 

فاي إجاراء عملياة تادقيق معيناة  يتعايو علا  المادقق الح اول علا  موافقاة  فتارا نمرًا ألهمية اإل.  10أ
و  ويادركو  باننهم  المكلفايو بالحوكماة  وحيك يكو  مناسباً اإلدارة  لمسايوليات المبيناة تحملهام ليقارن

 7كشرة مسبق لقبول عملية التدقيق. 2في الفقرة أ
 

 خافة بعمليات التدقيق في القطاا العا  إعتبارات
قااد تكااو  أواماار التكلياا  باا جراء عمليااات تاادقيق للبيانااات الماليااة الخافااة بمنشاا ت القطاااا العااا   . 11أ

  فتاارا ونتي ااة لااذلك  قااد يتتاامو اإلفااة بالمنشاا ت األخاار . أوساا  نطاقااًا مااو تلااك األواماار الخا
المتعلق بمسيوليات اإلدارة والذي يتم إجراء عملياة تادقيق للبياناات المالياة لمنشانة فاي القطااا العاا  

نمااا  أو نفيااذ المعاامالت واألحاادا  وفقاًا لقااانو  أو بنااء علياا   مسايوليات إضااافية  ماال مساايولية ت
  8سلطة أخر .

 

                                                 

 )أ(6  الفقرة عل   روة التكلي  بالتدقيق" الموافقة" 210معيار التدقيق الدولي   5

 .8  الفقرة "ةخافال األهدافعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر  –خافة ال عتباراتاإل"  800معيار التدقيق الدولي  6
 .)ل(6  الفقرة 210معيار التدقيق الدولي  7

 .59قرة أأنمر الف 8 
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 (8)المرج : الفقرة  رأي المدققتكويو 
يتعلق الرأي الذي يعبر عن  المدقق بما إذا كانت البيانات المالية معدة  مو كافاة الناواحي الهاماة  .  12أ

وفقًا إلطاار إعاداد التقاارير المالياة المعماول با . وما  ذلاك  سايعتمد تكاويو رأي المادقق علا  إطاار 
قااانو  أو نمااا  معمااول باا . وتتتاامو معماام أطاار إعااداد إعااداد التقااارير الماليااة المعمااول باا  وأي 

البياناات المالياة وفقاًا  إعادادالتقارير المالية متطلبات متعلقة بعر  البيانات المالية  حيك يتتامو 
  .العر  بموج  هذ  األطر إلطار إعداد التقارير المالية المعمول ب 

عاار  العااادل  كمااا هااو الحااال عمومااًا فااي البيانااات .  حيااك يكااو  إطااار إعااداد التقااارير الماليااة إطااارًا لل13أ
العا   يكو  الرأي الذي تقتتي  معايير التدقيق الدولية حول ما إذا كانت البياناات  الهدفالمالية ذات 

وجهاااة نمااار  تعبااار عاااوالمالياااة معروضاااة بشاااكل عاااادل  ماااو كافاااة الناااواحي الهاماااة  أو ماااا إذا كانااات 
  فيكااو  الاارأي المطلااول إمتاااالإعااداد التقااارير الماليااة إطااار وعادلااة. أمااا عناادما يكااو  إطااار  فااحيحة

حول ماا إذا كانات البياناات المالياة معادة  ماو كافاة الناواحي الهاماة  وفقاًا إلطاار العمال. وماا لام ياذكر 
 ناوعي ير ذلك عل  وج  التحديد  ف   اإل ارة في معايير التدقيق الدولية إل  رأي المدقق تشمل كاال 

 الرأي.

 تعريفات
 )و((13)المرج : الفقرة  البيانات المالية

يمكو أ  تشير بعض أطر إعداد التقارير المالية إل  الموارد اإلقت ادية للمنشنة أو إلت اماتها  . 14أ
بم طلحات أخر . عل  سبيل الماال  يمكو اإل ارة إليها كنفول وإلت امات المنشنة  ويمكو 

 .حقوق الملكية أو ح ت حقوق الملكية باسماإل ارة إل  الفرق المتبقي بينهما 
إ  المعلومات اإليتاحية أو الوففية التي ُيطل  دم ها في البيانات المالية بموج  إطار  . 15أ

إعداد التقارير المالية المعمول ب  يمكو دم ها في تلك البيانات عبر إ ارة مرجعية إل  
مدموجة فيها  المخاطر. وإ  عبارة "المعلومات في وثيقة أخر   مال تقرير اإلدارة أو تقرير 

" تعني اإل ارة المرجعية مو البيانات المالية إل  الوثيقة األخر   ولكو  عبر إ ارة مرجعية
لي  مو الوثيقة األخر  إل  البيانات المالية. وحيك ت يحمر إطار إعداد التقارير المالية 

د توجد في  المعلومات اإليتاحية أو المعمول ب  فراحًة اإل ارة المرجعية إل  المكا  الذي ق
ل المعلومات ج ءا مو البيانات  الوففية  وتتم اإل ارة إل  المعلومات بشكل  مالئم  تشكن

 المالية.

 (14)المرج : الفقرة  متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية
  ستقالليةمعنية باإلة  بما في ذلك تلك البات السلوك األخالقي ذات العالقالمدقق لمتطل يخت  .  16أ

وتتنل  متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة عادة مو المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات المالية. و 
السلوك األخالقي للمحاسبيو  قواعد "لم ل  معايير األخالق الدولية للمحاسبيو ال  أيو أ ول 

المتعلقة بعملية تدقيق ( ألخالقي الدولية للمحاسبيوالسلوك ام ل  معايير  قواعد) "المهنييو
 البيانات المالية إل  جان  المتطلبات الوطنية األكار تقييدًا.
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لسالوكيات المبااد  األساساية ل للمحاسابيوم لا  معاايير األخاالق الدولياة  قواعادأ ماو  ءال    يحدد.  17أ
قيق للبياناااات المالياااة  كماااا ياااوفر إطاااارًا األخالقياااة المهنياااة المتعلقاااة بالمااادقق عناااد إجاااراء عملياااة تاااد

بهااا  لتاا ا ت ااوريًا لتطبيااق هااذ  المباااد . وفيمااا يلااي المباااد  األساسااية التااي يتعاايو علاا  الماادقق اإل
 :م ل  معايير األخالق الدولية للمحاسبيوبموج  
 الن اهة  (أ)

 الموضوعية  (ل)

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة  (ج)

 )د(   السرية  و
 المهني.السلوك  )ه(  
 

اإلطااار الت ااوري الااذي م لاا  معااايير األخااالق الدوليااة للمحاساابيو  قواعااديوضااط ال اا ء ل مااو 
 ينبغي تطبيق  في حاتت خافة. 

 

م لاا  معااايير  قواعااد  تقتتاايودالتااالي  عنااد إجااراء عمليااة تاادقيق  م االحة العامااةال اا  فااي إ  مااا ي . 18أ
وت ا  عاو المنشانة التاي تختا  للتادقيق. ساتقاًل مالمادقق أ  يكاو     هاواألخالق الدولية للمحاسبيو

 إسااتقالليةمااو كاال مااو  تتاانل علاا  أنهااا  سااتقالليةاإل قواعااد م لاا  معااايير األخااالق الدوليااة للمحاساابيو
 أ المدقق عو المنشنة قدرت  علا  تكاويو رأي دو   إستقالليةفي الممهر. وتحمي  ستقالليةالذهو واإل

العمال بن اهاة وموضاوعية قادرة المادقق علا   ساتقالليةوتعا ز اإل يتنثر بتنثيرات قد تتاع  ذلاك الارأي.
 مو التشكك المهني.والحفاظ عل  موق  

 

   أو المتطلبات الوطنية التي تعدن ملحة بنف  القدر عل  19يتناول المعيار الدولي لرقابة ال ودة.  19أ
بااا .  لتااا ا يق واإل  مسااايوليات الشاااركة فاااي وضااا  نماااا  لرقاباااة ال اااودة علااا  عملياااات التااادق10األقااال

مسااايوليات الشاااركة المتعلقاااة بوضااا  سياساااات وإجاااراءات  1ويحااادد المعياااار الااادولي لرقاباااة ال اااودة
م اممة لت وياادها بتنكيااد معقاول باان  الشااركة وموظفيهااا يمتالاو  لمتطلبااات الساالوك األخالقااي ذات 

مساايوليات  220لي. ويحاادد معيااار التاادقيق الاادو 11سااتقالليةالعالقااة  بمااا فااي ذلااك تلااك المتعلقااة باإل
هاذ  المتطلباات أ  وتتتامو  ريك العملياة فيماا يتعلاق بمتطلباات السالوك األخالقاي ذات العالقاة. 

  لوجااود أدلااة علاا  عااد  حيااك تقتتااي التاارورة ستفسااارمااو خااالل المالحمااة واإل  متيقماااً  يبقاا 
  يحااادد لمتطلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة ماااو قبااال أعتااااء فرياااق العملياااة  وأ متااااالاإل

أعتااء فريااق  إمتااالاإلجاراء المناسا  فااي حاال علام  ااريك العملياة بوجاود مسااائل تادل علا  عااد  
 متاااااالحااااول اإل إسااااتنتاجالعمليااااة لمتطلبااااات الساااالوك األخالقااااي ذات العالقااااة  وأ  يتوفاااال إلاااا  

 بحاق 220ويقارن معياار التادقيق الادولي  12التاي تنطباق علا  عملياة التادقيق. ستقالليةلمتطلبات اإل
ضاطالا بمسايوليات  فيماا إلعل  نما  لرقابة ال ودة فاي الشاركة ماو أجال ا عتماداإلبفريق العملية 

                                                 
  وعمليااات التنكيااد للبيانااات الماليااة عمليااات تاادقيق ومراجعااة تاايدي"رقابااة ال ااودة للشااركات التااي  1المعيااار الاادولي لرقابااة ال ااودة   9

 والخدمات ذات العالقة"األخر  
 .2  الفقرة تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة ال ودة  220معيار التدقيق الدولي    10
 .25-20  الفقرات 1لي لرقابة ال ودة المعيار الدو    11
 .12-9  الفقرات 220معيار التدقيق الدولي    12
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  ماا لام تشاير المعلوماات التاي المختلفاةيتعلق ب جراءات رقابة ال ودة المنطبقة عل  عملية التدقيق 
 توفرها الشركة أو أطراف فخرو  إل   ير ذلك.

 
 (15)المرج : الفقرة  التشكك المهني

 متيقمًا لما يلي: المدققيتتمو التشكك المهني أ  يكو   . 20أ
 .أدلة التدقيق التي تتعار  م  أدلة التدقيق األخر  التي تم الح ول عليها 

  سااااات ابةماااااد  موثوقيااااة الوثاااااائق وإجااااراءات اإلالمعلومااااات التااااي تااااايدي إلاااا  التساااااا ل حااااول 
 ها كندلة تدقيق.إستخدامات التي سيتم ستفسار لإ

 محتمل. إحتيالالتي قد تدل عل  وجود  الحاتت 

   إجااااراءات تاااادقيق أخاااار  باإلضااااافة إلاااا  تلااااك  وضاااا المااااروف التااااي تشااااير إلاااا  الحاجااااة إلاااا
 اإلجراءات التي تقتتيها معايير التدقيق الدولية.

 
نااااء عملياااة التااادقيق ضاااروري فاااي حاااال أراد المااادقق الحاااد ماااااًل ماااو بالتشاااكك المهناااي أث لتااا ا إ  اإل. 21أ

 مخاطر:
 فال عو ظروف  ير عادية.اإل  

  مو مالحمات المدقق. اتستنتاجاإل إستخالصالمبالغة في التعميم عند 

  ات  ياار مناساابة فااي تحديااد طبيعااة وتوقياات ونطاااق إجااراءات التاادقيق وتقياايم إفتراضاا إسااتخدا
 النتائ  النا ئة مو ذلك.

 

. ويتتاامو هااذا البحااك فااي أدلااة . إ  التشااكك المهنااي ضااروري بالنساابة للتقياايم الناقااد ألدلااة التاادقيق22أ
ات والمعلوماات األخار  ستفساار لإ سات ابةوماد  موثوقياة الوثاائق وإجاراءات اإلالتدقيق المتعارضة 

كفاياة ومالئماة  ماد  إعتباار. كماا يتتامو المكلفيو بالحوكمةالتي يتم الح ول عليها مو اإلدارة و 
ئمااة  مااال الحالااة التااي تمهاار فيهااا أدلااة التاادقيق التااي يااتم الح ااول عليهااا فااي ضااوء المااروف القا

هااي دلياال  حتيااالوتكااو  فيهااا وثيقااة مفااردة ذات طبيعااة قابلااة للتعاار  لإ حتيااالعواماال مخاااطرة اإل
 الداعم لمبل  ها  في البيانات المالية.الوحيد التدقيق 

 
وما    يار ذلاك.أفالية ماا لام يملاك ساببًا ليعتقاد يقبل المدقق سا الت ووثاائق علا  أنهاا  ي وز أ  . 23أ

. 13ها كندلااة تاادقيقإسااتخدامساايتم  مااد  موثوقيااة المعلومااات التااي إعتبااارذلااك  يتعاايو علاا  الماادقق 
 إحتيااالوفااي الحاااتت التااي يشااك فيهااا الماادقق بمااد  موثوقيااة المعلومااات أو بوجااود مي اارات علاا  

محتمل )عل  سبيل الماال  إذا كانت الماروف المحاددة خاالل عملياة التادقيق ت عال المادقق يعتقاد 
 قااد تكااو   ياار أفاالية أو أ  الشااروة الااواردة فااي الوثيقااة قااد تاام ت ييفهااا(  تقتتااي بان  وثيقااة معينااة 

جاراءات معايير التدقيق الدولية أ  يتحقق المدقق مرة أخر  ويحدد التعاديالت أو اإلضاافات علا  إ
 .14التدقيق التي تعتبر ضرورية لحلن المسنلة

 

                                                 
 .9-7  الفقرات "أدلة التدقيق" 500معيار التدقيق الدولي  13
  ياة""الم اادقات الخارج 505  معياار التادقيق الادولي 11  الفقرة 500  معيار التدقيق الدولي 14  الفقرة 240معيار التدقيق الدولي  14

 .16و 11-10الفقرات 
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المكلفاايو مااو الماادقق أ  يت اهاال الت ردااة السااابقة المتعلقااة ب اادق ون اهااة اإلدارة و  التوقاا ت يمكااو  . 24أ
فاادقو  ون هااء ت  بالحوكماةبن  اإلدارة والمكفلايو  عتقادوم  ذلك  ف   اإل في المنشنة. بالحوكمة

بالتشااكك المهناي أو يسامط للماادقق بان  يرضاا  بندلاة تاادقيق  لتا ا ة إلاا  اإليعفاي المادقق مااو الحاجا
 بنقل مو مقنعة عند الح ول عل  تنكيد معقول.

 
 (16)المرج : الفقرة  الحكم المهني

يعتباار الحكاام المهنااي مهمااًا إلجااراء عمليااة تاادقيق بالشااكل المالئاام. ويعااود ذلااك إلاا  أناا  ت يمكااو   .25أ
ألخالقااااي ذات العالقااااة ومعااااايير التاااادقيق الدوليااااة والقاااارارات المدروسااااة تفسااااير متطلبااااات الساااالوك ا

الحقاائق والماروف.  علا المطلودة خالل عملياة التادقيق دو  تطبياق المعرفاة والخبارة ذات العالقاة 
 ويعدن الحكم المهني ضروريًا عل  وج  الخ وص فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بما يلي:

 لتدقيق.األهمية النسبية ومخاطرة ا 

  المسااااتخدمة لتحقيااااق متطلبااااات معااااايير التاااادقيق طبيعااااة وتوقياااات ونطاااااق إجااااراءات التاااادقيق
 الدولية وجم  أدلة التدقيق.

   تقياايم مااا إذا تاام الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة ومااا إذا كاناات هناااك حاجااة إلاا
حقياق األهاداف الكلياة القيا  بالم يد مو أجل تحقيق أهداف معايير التدقيق الدولية ودالتالي ت

 للمدقق.

 .تقييم أحكا  اإلدارة في تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب  الخاص بالمنشنة 

 إلاا  أدلااة التاادقيق التااي تاام الح ااول عليهااا  مااال تقياايم  سااتنادباإل اتسااتنتاجاإل إسااتخالص
 ية.مد  معقولية التقديرات التي تتعها اإلدارة لد  إعداد البيانات المال

 
هاي أ  تاتم ممارساتها  المادقق التاي ماو المتوقا  أ  يت ا  بهااإ  الخافية الممي ة للحكم المهني  . 26أ

مو قبل مدقق ساعد تدريب  ومعرفتا  وخبرتا  فاي تنمياة الكفااءات الالزماة ماو أجال تحقياق األحكاا  
 المعقولة.

 
الماروف المعروفاة لاد  المادقق. ممارسة الحكام المهناي فاي أي حالاة معيناة علا  الحقاائق و  تعتمد.  27أ

وإ  التشاور بشان  المساائل ال اعبة أو المايارة لل ادل أثنااء ساير عملياة التادقيق بايو فرياق العملياة 
نفس  وديو فريق العملية واآلخريو عند المستو  المناس  داخل أو خارج الشاركة  ماال ماا يقتتاي  

 حكا  مدروسة ومعقولة.إفدار أ عل يساعد المدقق  15 220 معيار التدقيق الدولي
 
إلاا  مااا إذا كااا  الحكاام الااذي تاام التوفاال إلياا  يعكاا  تطبيقااًا  سااتنتاديمكااو تقياايم الحكاام المهنااي باإل.  28أ

لمباد  التدقيق والمحاسبة وما إذا كا  مناسابًا فاي ضاوء الحقاائق والماروف المعروفاة  بالهدفيفي 
 دقق.الم تقريرحت  تاريخ إفدار ومتوافقًا معها لد  المدقق 
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يحتاااج الحكاام المهنااي إلاا  ممارساات  خااالل عمليااة التاادقيق. كمااا يحتاااج إلاا  توثيقاا  بشااكل مناساا . .  29أ
وفاي  هااذا ال اادد  يتعايو علاا  الماادقق إعااداد وثاائق التاادقيق الكافيااة لتمكايو ماادقق خبياار  ت يملااك 

ارها لاد  التوفال أية فلة سابقة م  عملية التدقيق  مو فهم األحكا  المهنية الهامة التي تم إفاد
 إساااتخدا وت ينبغاااي  .16المساااائل الهاماااة النا ااائة أثنااااء عملياااة التااادقيقالمتعلقاااة ب اتساااتنتاجإلااا  اإل

للقااارارات الغيااار مدعوماااة بحقاااائق وظاااروف العملياااة أو بندلاااة تااادقيق كافياااة  كمباااررالحكااام المهناااي 
 ومناسبة.

 
 (17و 5فقرتا  )المرج : ال أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق

 كفاية ومالئمة أدلة التدقيقمد  
إ  أدلااااة التاااادقيق ضاااارورية لاااادعم رأي وتقرياااار الماااادقق  وهااااي تراكميااااة مااااو حيااااك طبيعتهااااا ويااااتم .  30أ

المايداة أثنااء ساير عملياة التادقيق. وما  ذلاك  الح ول عليها بشاكل أساساي ماو إجاراءات التادقيق 
مو الم ادر األخر  مال عمليات التادقيق الساابقة قد تتتمو أيتًا المعلومات التي يتم الح ول 

) ااريطة أ  يحاادد الماادقق مااا إذا طاارأت تغيياارات منااذ عمليااة التاادقيق السااابقة قااد تاايثر علاا  مااد  
بقباااول  الشاااركة المتعلقاااةجاااراءات نماااا  رقاباااة ال اااودة فاااي ( أو إ17رتباطهاااا بعملياااة التااادقيق الحالياااةإ
  الم اااادر األخااار  داخااال وخاااارج المنشااانة  تعتبااار باإلضاااافة إلااا العالقاااة مااا  العميااال. إساااتمرارو 

الس الت المحاسبية للمنشنة م درا مهما ألدلة التدقيق. كما أ  المعلومات التاي يمكاو اساتخدامها 
كندلااااة تاااادقيق قااااد يكااااو  أعاااادها خبياااار قاماااات المنشاااانة بتوظيفاااا  أو إ ااااراك . وتشاااامل أدلااااة التاااادقيق 

وأي معلومااات تتتااارل ماا  التوكياادات. باإلضااافة  المعلومااات التااي تاادعم وتاباات توكياادات اإلدارة 
الحااتت ُيساخد   ياال المعلوماات )علا  سابيل المااال  رفاض اإلدارة تقاديم  إلا  ذلاك  وفاي بعاض

تمايل مطلول( مو قبل المدقق وُتشكل بذلك أدلة تدقيق. إ  معمام عمال المادقق فاي فايا ة رأيا  
   يتنل  مو الح ول عل  أدلة التدقيق وتقييمها.

 

. إ  كفاية ومد  مالئمة أدلة التدقيق مرتبطتاا  ببعتاهما الابعض. إ  الكفاياة هاي قيااس ح ام أدلاة 31أ
التدقيق. ويتنثر ح م أدلة التدقيق المطلودة بتقييم المدقق لمخااطر األخطااء )كلماا كانات المخااطر 

ماا كاا  ح ام هاذ  المقيمنة أكار  كلما زادت الحاجاة إلا  أدلاة تادقيق أكاار( ودنوعياة هاذ  األدلاة )كل
وماا  ذلااك  فاا   الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق أكااار ت األدلااة أكباار  كلمااا قلاات الحاجااة إلاا  األدلااة(. 

 يعو  عو نوعيتها السيئة.
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موثوقيتهااا فااي تااوفير و رتباطهااا إإ  مااد  مالئمااة أدلااة التاادقيق هااو قياااس نوعيااة األدلااة  أي مااد  .  32أ
وتتاانثر مااد  موثوقيااة األدلااة بم اادرها وطبيعتهااا ماادقق. التااي يسااتند إليهااا رأي ال اتسااتنتاجدعاام لإ

 . عليهاوتعتمد عل  المروف المختلفة التي يتم فيها الح ول 
 

مخااطرة التادقيق إلا  مساتو   لتقليتإ  تحديد ما إذا تم الح ول عل  أدلة تدقيق كافية ومناسبة  . 33أ
معقولااة يبنااي عليهااا رأياا  هااي  اتإسااتنتاجمتااد   مقبااول ودالتااالي تمكاايو الماادقق مااو التوفاال إلاا  

ومعاااايير التااادقيق الدولياااة ذات العالقاااة  500حكااام مهناااي. ويتااا  معياااار التااادقيق الااادولي  مسااانلة
  عتباااراتنطبااق خااالل عمليااة التاادقيق فيمااا يتعلااق بي خاار  متطلبااات إضااافية وتااوفر إر ااادًا فخااراأل

 المدقق في الح ول عل  أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
 

 قمخاطرة التدقي
. ويعتماد تقيايم كتشاافإ  مخاطرة التادقيق هاي دالاة علا  مخااطر األخطااء ال وهرياة ومخااطرة اإل  .34أ

واألدلاة التاي  الهدفالمخاطر عل  إجراءات التدقيق المتعلقة بالح ول عل  معلومات تزمة لذلك 
مااو كوناا   يااتم الح ااول عليهااا أثناااء عمليااة التاادقيق. ويعاادن تقياايم المخاااطر مساانلة حكاام مهنااي أكااار

 مسنلة قادرة عل  القياس الدقيق.
 

معااايير التاادقيق الدوليااة  ت تتتاامو مخاااطرة التاادقيق مخاااطرة أ  يعباار الماادقق عااو رأي  هاادافأل.  35أ
باان  البيانااات الماليااة تحتااوي علاا  أخطاااء جوهريااة بينمااا هااي ليساات كااذلك. وعااادة مااا تعتباار هااذ  

خااطرة التادقيق هاي م اطلط فناي يتعلاق بعملياة    مفاالمخاطر  ير هاماة. وداإلضاافة إلا  ذلاك  
التاادقيق  فااال يشااير إلاا  مخاااطر أعمااال الماادقق مااال الخسااارة فااي مقاضاااة أو الدعايااة الساالبية أو 

  يرها مو األحدا  النا ئة فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية.

 مخاطر األخطاء ال وهرية
 و:مستويي عندقد تمهر مخاطر األخطاء ال وهرية .  36أ

 وللبيانات المالية الكلي مستو  ال   

  وأرفدة الحسابات واإلف احات.لفئات المعامالت مستو  اإلثبات 
 
إلااا  مخااااطر األخطااااء الكلاااي للبياناااات المالياااة  مساااتو  التشاااير مخااااطر األخطااااء ال وهرياااة عناااد  . 37أ

يثر علاا  عاادة بالبيانااات الماليااة ككاال والتااي مااو المحتماال أ  تاا بشااكل  اااملي تتعلااق تااال وهريااة ال
 إثباتات.

 
ماو أجال تحدياد طبيعاة وتوقيات ونطااق .  يتم تقييم مخااطر األخطااء ال وهرياة عناد مساتو  اإلثباات 38أ

او هاذا الادليل  إجراءات التادقيق اإلضاافية الالزماة للح اول علا  دليال تادقيق كااف  ومناسا . ويمكن
   مقباول ماو مخااطرة التادقيق. المدقق مو التعبير عو رأي حاول البياناات المالياة عناد مساتو  متاد

ويستخد  المدقق أسالي  متنوعة لتحقيق الهدف مو تقييم مخااطر األخطااء ال وهرياة. فعلا  سابيل 
  ساتخدا بقد ينتفا  المادقق ماو نماوذج يعبار عاو العالقاة العاماة لمكوناات مخااطرة التادقيق الماال  



 األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق 
 يق الدوليةوفقًا لمعايير التدق

   96 200معيار التدقيق الدولي 

. ويار  بعاض المادققيو أ  ماال كتشافتعابير رياضية للوفول إل  مستو  مقبول مو مخاطرة اإل
 هذا النموذج مفيد عند تخطيو إجراءات التدقيق.

 
تتااانل  مخااااطر األخطااااء ال وهرياااة عناااد مساااتو  اإلثباااات ماااو مكاااونييو هماااا: المخااااطرة الكامناااة .  39أ

تمهاارا  بشااكل ومخاااطرة الرقابااة مخاااطر المنشاانة  حيااك ومخاااطرة الرقابااة. وتعاادن المخاااطرة الكامنااة 
 لية تدقيق البيانات المالية.مستقل عو عم

 
بعض التنكيدات وفئات المعامالت وأرفادة الحساابات سبة حدو  المخاطرة الكامنة أعل  في ن إ .  40أ

نساابة حاادوثها  تكااو   قاادساابيل الماااال  واإلف اااحات ذات العالقااة مااو  يرهااا مااو التنكياادات. فعلاا  
نل  ماااو مباااال  مشاااتقة ماااو تقاااديرات أعلااا  فاااي العملياااات الحساااابية المعقااادة أو الحساااابات التاااي تتااا

حادو  كما قد تيثر المروف الخارجية التي تايدي إلا   .لشكوك هامة في التقديرمحاسبية تخت  
قاد ت عال التطاورات التكنولوجياة فعلا  سابيل المااال  علا  المخااطرة الكامناة. مخاطر في األعمال 

كما قاد تايثر العوامال فاي المنشانة  المخ و  عرضة للمبالغة.مو منت  معيو قديمًا  ودالتالي ت عل 
وديئتهااااا المتعلقاااااة بعاااادة أو كافاااااة فئاااااات المعااااامالت أو أرفااااادة الحسااااابات أو اإلف ااااااحات علااااا  
المخاااطرة الكامنااة المتعلقااة ب ثبااات معاايو. وقااد تتتاامو مااال هااذ  العواماال مااااًل اتفتقااار إلاا  رأس 

فاي اإلخفاقاات بعدد كبيار ماو  قطاا متدهور يت  وجود العمليات أو  ستمرارمال عامل كاف  إل
 األعمال.

 
ماو قبال اإلدارة  بهاا لتا ا واإل إ  مخاطرة الرقاباة دالاة علا  فعالياة ت اميم وتطبياق الرقاباة الداخلياة.  41أ

المخاطر المحددة التاي تهادد تحقياق أهاداف المنشانة المتعلقاة ب عاداد البياناات  في سبيل التعامل م 
 مهمااا كااا  ت ااميمها وتشااغيلها جياادًا   قلاال الرقابااة الداخليااةأ  ت الماليااة للمنشاانة. وماا  ذلااك  يمكااو

القياااود بسااب  وذلااك   دو  أ  تااتخلت منهااا اء ال وهريااة فااي البياناااات الماليااةمخاااطر األخطاامااو 
أ االة بشارية سابيل المااال إمكانياة حادو  أخطااء أو  للرقابة الداخلية. ويتتمو ذلاك علا  الكامنة

ة عااااو طريااااق التاااا مر أو الت اااااوز  ياااار المالئاااام مااااو قباااال اإلدارة. أو التحاياااال علاااا  أنممااااة الرقاباااا
حاادد معااايير التاادقيق الدوليااة المااروف التااي وت .قائمااة دائماااً  بعااض مخاااطر الرقابااة فاا  ودالتااالي  

يتعاايو فيهاااا علاا  المااادقق  أو يختاااار فيهااا المااادقق  اختبااار الفعالياااة التشاااغيلية ألنممااة الرقاباااة فاااي 
 18اإلجراءات ال وهرية التي ينبغي أدا ها. تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق

 
رقاباة بشاكل منف ال  بال تشاير عادة إلا  مخااطرة كامناة ومخااطرة ت تشير معايير التدقيق الدولية . 42أ

لمخااطر األخطاااء ال وهرياة". وماا  ذلاك  قااد ي اري الماادقق تقييماات منف االة أو  إلا  تقيايم موحااد "
علاا  أسااالي  أو منه يااات التاادقيق المفتاالة  عتمااادباإل موحاادة للمخاااطرة الكامنااة ومخاااطرة الرقابااة

م ااطلحات   سااتخدا بعمليااة. وقااد يااتم التعبياار عااو تقياايم لمخاااطر األخطاااء ال وهريااة  إعتباااراتو 
  تعادن حاجاة  يار كمياة. وفاي أي حالاة ماو هاذ  الحااتتكمية مال النس  المئوية أو م اطلحات 

 هاإساتخدامأهمية مو األسالي  المختلفة التي قد ياتم المدقق إلجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أكار 
 في التقييم.
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حددداح تحديدددد وتقيدددي   متطلبددداع معي(دددة وردددافر  ر ددداعا  )المددد(ق    315 يحددددع معيدددار التددددقيق الددددولي.  43أ
 مخاطر األخطاء الجاهررة ع(د مستاى البياناع المالية ومستاى اإلثباع.

 
 تكتاافمخاطرة اإل

علدد   تكتاددافخدداطرة اإلي(طدداا المسددتاى المقبدداح لممعدديل لمخدداطرة التدددقيق  اى مسددتفيمددا يتعلددق  .  44أ
ددة ع(ددد مسددتاى اإلثبدداع.عالقددة عيسددية مدد   المثدداح  فعلدد  يددبيل  مخدداطر األخطدداء الجاهررددة المقيم 

ة كاندددخ مخددداطر األخطددداء الجاهرردددة التدددي يعتقددد المددددقق ااجاعهدددا أتكبدددر  كلمدددا كاندددخ مخددداطر تكلمددا 
 تكان أعلة التدقيق المطلابة مل المدقق أتكثر  ق(اعا . وبالتالي لها أقل التي يميل قبا  تكتاافاإل

 
 طبيعدة وتاقيدخ ونطداج  جدراءاع المددقق التدي يحددعها المددقق مدل أجدل  تكتاافتتعلق مخاطرة اإل.  45أ

فعاليددة  جددراء تدددقيق مخدداطرة التدددقيق  لدد  مسددتاى متدددنه مقبدداح. وهددي  التددالي عالددة علدد   تقلددي 
 مل قبل المدقق. وإن مسائل مثل:معيل وتطبيقه 

 التخطيط المالئ ؛ 

  لماظفي فررق العملية؛ الم(ايبالتعييل 

 تطبيق التايك المه(ي؛ و 

 .اإل راف عل  عمل التدقيق المؤعى ومراجعته 
 

تسددداعد علددد  تعاردددا فعاليدددة  جدددراء تددددقيق معددديل وتطبيقددده مدددل أجدددل الحدددد مدددل احتماليدددة أن يختدددار 
يددب أو يسدديء تطبيددق  جددراء تدددقيق م(ايددب أو يفسددر نتددائ  التدددقيق المدددقق  جددراء تدددقيق ايددر م(ا

  ايل اير صحي .
 
  ورافر  ر اعا   متطلباع معي(ة 330ومعيار التدقيق الدولي  19 300.  يحدع معيار التدقيق الدولي 46أ

ددة.  يددتجا ةلبياندداع الماليددة وإجددراءاع المدددقق فددي اإلحدداح تخطدديط عمليددة تدددقيق ا للمخدداطر المقيم 
القيددداع فقدددط  عون الدددتخل  م(هدددا  وذلدددك  سدددبب  تكتادددافذلدددك  يميدددل الحدددد مدددل مخددداطرة اإلومددد  

 ماجاعة عائما . تكتاافلعملية التدقيق. وبالتالي  يتبق   عض مخاطر اإل الكام(ة
 

 لعملية التدقيق الكام(ة القياع
وبالتدالي فننده ال  ليس مل المتاق   وال يسدتطي   أن يقداا المددقق  الحدد مدل مخداطرة التددقيق تمامدا  .  47أ

األخطاء الجاهرردة ال(اجمدة عدل  حاح خلا البياناع المالية مليستطي  الحصاح عل  تأتكيد مطلق 
لعمليددة التدددقيق ت(ددت  ع(هددا معادد  أعلددة التدددقيق  قيدداع كام(ددة ذلددك وجدداعأو الخطددأ. ورعدداع  حتيدداحاإل

ييدددان مق(عدددا  أتكثدددر م(ددده ل عليهدددا رأيددده وب(ددداء   اع يدددت(تاجفدددي التاصدددل  لددد  التدددي يسدددتخدمها المددددقق 
 لعملية التدقيق مل: القياع الكام(ةقاطعا . وت(اأ 

 طبيعة التقاررر المالية؛ 

 طبيعة  جراءاع التدقيق؛ و 
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 .الحاجة إل  إجراء عملية التدقيق خالل فترة زمنية معقولة ودتكلفة معقولة 
 

 طبيعة التقارير المالية
بتطبيااق متطلبااات إطااار إعااداد التقااارير  المتعلااقاإلدارة ينطااوي إعااداد البيانااات الماليااة علاا  حكاام  . 48أ

الماليااة المعمااول باا  علاا  حقااائق وظااروف المنشاانة. وداإلضااافة إلاا  ذلااك  تحتااوي العديااد مااو بنااود 
البيانات المالية علا  قارارات أو تقييماات ذاتياة أو درجاة ماو الشاك  وقاد يكاو  هنااك م موعاة ماو 

عل  ذلاك  تختا  بعاض بناود البياناات  قد يتم إفدارها. ودناءً التفسيرات أو األحكا  المقبولة التي 
المالياااة لمساااتو  كاااامو ماااو التناااوا ت يمكاااو الاااتخلت منااا  ماااو خاااالل تطبياااق إجاااراءات التااادقيق 

 فعلا  سابيل المااال  عاادة ماا تكاو  الحالاة كاذلك فيماا يتعلاق بتقاديرات محاسابية معيناة. اإلضافية.
ًا خافاًا لمااا إذا كانات التقااديرات إعتباار أ  ياولي الماادقق  ليااةوما  ذلاك  تقتتااي معاايير التادقيق الدو 

المحاسااابية معقولاااة أ  ت فاااي ساااياق إطاااار إعاااداد التقاااارير المالياااة المعماااول بااا  واإلف ااااحات ذات 
العالقااة  إلاا  جاناا  ال واناا  النوعيااة للممارسااات المحاساابية فااي المنشاانة  بمااا فااي ذلااك المي اارات 

 20اإلدارة. عل  وجود تحي  محتمل في أحكا 
 

 طبيعة إجراءات التدقيق
 عملية وقانونية عل  قدرة المدقق في الح ول عل  أدلة تدقيق. فعل  سبيل الماال:قيود هناك .  49أ

    بشكل متعمد أو  ير متعمد  المعلوماات  سواءً هناك احتمالية أ  ت توفر اإلدارة أو اآلخرو
لاك المعلوماات التاي قاد طلبهاا المادقق. ودالتاالي  الكاملة المرتبطاة ب عاداد البياناات المالياة أو ت
كتماال المعلوماات  ر ام أدائا  إلجاراءات التادقيق ماو إت يستطي  المدقق أ  يكاو  متنكادًا ماو 

 .الح ول عل  كافة المعلومات ذات العالقة أجل الح ول عل  تنكيد حول

 ودالتاالي   إخفائا . معقدة ومنممة بعناية تم ت ميمها مو أجال خطوعل   حتيالقد ينطوي اإل
قد تكو  إجراءات التدقيق المستخدمة في جم  أدلة التادقيق  يار فعالاة فاي الكشا  عاو خطان 

عل  م مرة مو أجل ت ييا  الوثاائق  األمار الاذي قاد ي عال المادقق يعتقاد  ماالً مق ود ينطوي 
 إثبااات فااحة علاا ولااي  الماادقق ماادردًا باان  أدلااة التاادقيق فااحيحة بينمااا هااي ليساات كااذلك. 

 .ذلكولي  مو المتوق  أ  يكو  خبيرًا في  الوثائق

  التاادقيق تحقيااق رساامي فااي الساالوكيات الخاطئااة الم عومااة. ودالتااالي  ت يماانط الماادقق  ت يعاادن
فالحيات قانونية خافة  مال فاالحية البحاك التاي قاد تكاو  ضارورية لماال هاذا الناوا ماو 

 التحقيق.
 

                                                 
"تااادقيق التقاااديرات المحاسااابية  بماااا فاااي ذلاااك التقاااديرات المحاسااابية للقيماااة العادلاااة واإلف ااااحات ذات  540معياااار التااادقيق الااادولي   20

 .12  الفقرة البيانات المالية" حول وإعداد التقاريرأي "تكويو ر  700  ومعيار التدقيق الدولي العالقة"
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 بيو المنفعة والتكلفة لموازنةواإفدار التقارير المالية في مواعيدها 
القياا   مشروعًا ليت اهال المادققإ  مسنلة ال عودة أو الوقت أو التكلفة ت تشكل بحد ذاتها أساسًا  . 50أ

ويسااااعد التخطااايو  أو ليكتفاااي بندلاااة تااادقيق  يااار مقنعاااة تماماااًا. جراء تااادقيق معااايو ت باااديل عنااا  بااا
راء عملياة التادقيق  ود ارف النمار عاو ذلاك  يميال إلجا في توفير الوقت والموارد الكاافييو المالئم

مااد  ارتبااااة المعلوماااات  ودالتااالي قيمتهاااا  إلااا  التال ااي مااا  مااارور الوقاات  وهنااااك تاااواز  ينبغاااي 
باايو مااد  موثوقيااة المعلومااات وتكلفتهااا. ويااتم تحقيااق ذلااك فااي أطاار معينااة إلعااداد التقااارير تحقيقاا  

و م لاا  معااايير المحاساابة ال ااادر عاا انااات الماليااة""إطااار إعااداد وعاار  البيالماليااة )أنماار مااااًل 
رأيااًا حااول البيانااات الماليااة  لماادققايكااون  الدوليااة(. ودالتااالي  يتوقاا  مسااتخدمو البيانااات الماليااة باان  

خااااالل فتاااارة زمنيااااة معقولااااة ودتكلفااااة معقولااااة أيتااااًا  ماااادركيو أناااا  مااااو  ياااار الممكااااو تناااااول كافااااة 
أ  المعلومااات  إفتاارا بشااكل  ااامل علاا  ابعااة كاال مساانلة أو مت متااوفرةالمعلومااات التااي قااد تكااو  
 حت  يتم إثبات عك  ذلك. إحتيالتنطوي عل  خطن أو 

 
 عل  ذلك  مو التروري أ  يقو  المدقق بما يلي: دناءً و .  51أ

 ها بطريقة فعالة  اتخطيو عملية التدقيق بحيك يتم أد  

 لاا  خطاان جااوهري أكااار مااو بااذل جهااد مبا اار فااي الم اااتت التااي مااو المتوقاا  أ  تحتااوي ع
أو خطن  ودالمقابل بذل جهد أقال فاي الم ااتت األخار    إحتيالكا  ناجمًا عو  سواءً  يرها  

 و
  م موعة بيانات معينةوسائل البحك عو أخطاء في وسائل اختبار و يرها مو  إستخدا. 

 
متطلباات لتخطايو ة علا    تحتوي معاايير التادقيق الدوليا51في ضوء األسالي  المبينة في الفقرة أ . 52أ

 لمدقق  مو ضمو أمور أخر   القيا  بما يلي:تتي مو اوأداء عملية التدقيق وتق
  أ  يتاااا  أساسااااًا لتحديااااد وتقياااايم مخاااااطر األخطاااااء ال وهريااااة عنااااد مسااااتو  البيانااااات الماليااااة

 و 21ومستو  اإلثبات مو خالل أداء إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة 
  بطريقااة تااوفر  بياناااتمااو الم موعااات ائل اتختبااار و يرهااا مااو الوسااائل لفحاات وساا إسااتخدا

 22.الم موعةحول  اتإستنتاجأساسًا معقوًت للمدقق لكي يتوفل إل  
 

 لعملية التدقيق القيود الكامنةمسائل أخر  تيثر عل  
علاا  قاادرة  الكامنااةللقيااود .  فااي حالااة وجااود تنكياادات أو مواضااي  معينااة  تعتباار التاانثيرات المحتملااة 53أ

الماادقق فاااي الكشاا  عاااو األخطاااء ال وهرياااة هامااة بشاااكل خاااص. وتتتااامو مااال هاااذ  التنكيااادات 
 والمواضي  ما يلي:
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 ورة فيااا  اإلدارة العليااا أو التااا مر. أنماار معياااار التااادقيق الاااذي تتاا حتيااال  وخافاااة اإلحتيااالإلا
 لموضوا.حول ا للح ول عل  نقاش أوس  240الدولي

 55023قااات ومعااامالت الطاارف ذي العالقااة. أنماار معيااار التاادقيق الاادوليوجااود واكتمااال عال 
 للح ول عل  نقاش أوس  حول الموضوا.

   للح اول  24 )المانقط( 250للقوانيو واألنممة. أنمر معيار التدقيق الادولي إمتاالحدو  عد
 عل  نقاش أوس  حول الموضوا.

 ة تتوقااا  عاااو العمااال كمنشااانة األحااادا  أو الماااروف المساااتقبلية التاااي قاااد ت عااال منشااانة معينااا
 للح ول عل  نقاش أوس  حول الموضوا. 25 570مستمرة. أنمر معيار التدقيق الدولي

 
تحادد معااايير التاادقيق الدولياة ذات العالقااة إجااراءات تادقيق خافااة للمساااعدة فاي التقلياال مااو تاانثير 

 .القيود الكامنة
 
اطرة ت يمكااو ت نبهااا تااتلخت فااي أ  بعااض   هناااك مخااتاادقيق مااافااي عمليااة  للقيااود الكامنااةنماارًا  . 54أ

ها  ر ااام تخطااايو وأداء عملياااة التااادقيق إكتشاااافاألخطااااء ال وهرياااة فاااي البياناااات المالياااة قاااد ت ياااتم 
جااوهري  خطاانالالحااق ل كتشااافاإلبالشااكل المناساا  وفقااًا لمعااايير التاادقيق الدوليااة. ودالتااالي  فاا   

ق فااي إجااراء عمليااة تاادقيق مااا وفقااًا لمعااايير أو خطاان ت ياادل بحااد ذاتاا  علاا  إخفااا إحتيااالنااات  عااو 
بندلاة  التادقيق مباررًا لكاي يكتفاي المادققلعملياة  القياود الكامناةوما  ذلاك  ت تعتبار التدقيق الدولياة. 

تادقيق وفقاًا لمعاايير التادقيق الدولياة التدقيق  ير مقنعة تمامًا. ويتم تحديد ما إذا قا  المدقق بعملية 
كفاياة ومالئماة أدلاة التادقيق التاي تام مد  الميداة في المروف القائمة و  مو خالل إجراءات التدقيق

مااد  مالئمااة تقرياار الماادقق بناااء علاا  تقياايم لتلااك األدلااة فااي ضااوء الح ااول عليهااا نتي ااة لااذلك و 
 األهداف الكلية للمدقق.

 
 إجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية

 (18ج : الفقرة )المر  طبيعة معايير التدقيق الدولية
بتحقياق األهاداف الكلياة  المتعلاقلعمل المادقق  اً ها معًا  معايير إعتبار توفر معايير التدقيق الدولية  عند   .55أ

إضاافية ذات  إعتبااراتللمدقق. وتتناول معايير التدقيق الدولية المسيوليات العاماة للمادقق  إلا  جانا  
 ة.عالقة بتطبيق هذ  المسيوليات عل  مواضي  خاف

 
يااتم توضاايط نطاااق وتاااريخ نفاااذ وأي محاادد خاااص حااول قابليااة تطبيااق معيااار تاادقيق دولااي محاادد فااي .  56أ

وما لم يذكر  يار ذلاك فاي معياار التادقيق الادولي  يسامط للمادقق بتطبياق معياار تادقيق . المعيار نفس 
 .في دولي معيو قبل تاريخ النفاذ المحدد 

 

                                                 
 ."األطراف ذات العالقة" 550معيار التدقيق الدولي   23
 .تدقيق البيانات المالية"عند القوانيو واألنممة  مراعاة")المنقط(  250معيار التدقيق الدولي   24
 ."المنشنة المستمرة"  570معيار التدقيق الدولي  25
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لمتطلباات قانونياة أو تنميمياة باإلضاافة إلا   متااالتعيو عل  المادقق اإللد  إجراء عملية تدقيق  قد ي.  57أ
نمااا  الااذي يحكاام عمليااة القااانو  أو ال علاا  معااايير التاادقيق الدوليااة تسااودت معااايير التاادقيق الدوليااة. 
 فاا  القااانو  أو النمااا  عااو معااايير التاادقيق الدوليااة   ختلاا  ذلااكإحااال  وفاايتاادقيق للبيانااات الماليااة. 

 لمعايير التدقيق الدولية تلقائيًا.لو تمتال تدقيق يتم إجرا ها بموج  قانو  أو نما  فقو عملية 
 
لكاال مااو معااايير التاادقيق الدوليااة ومعااايير التاادقيق الخافااة كمااا قااد ي ااري الماادقق عمليااة التاادقيق وفقااًا .  58أ

ار تادقيق دولااي ذي لكال معيا متااالباإلضاافة إلا  اإلبمنطقاة أو دولاة معيناة. وفاي ماال هاذ  الحاااتت  
قااد يكااو  مااو التااروري أ  يقااو  الماادقق باا جراءات تاادقيق إضااافية مااو أجاال عالقااة بعمليااة التاادقيق  

 لمعايير ذات العالقة في تلك المنطقة أو الدولة.ل متاالاإل
 

 خافة بعمليات التدقيق في القطاا العا  إعتبارات
القطاا العا . وم  ذلاك  قاد تتانثر مسايوليات المادقق  إ  معايير التدقيق الدولية مرتبطة بالعمليات في  .59أ

ات المفروضااة علاا  منشاا ت القطاااا العااا  لت اماافااي القطاااا العااا  باانمر التكلياا  بعمليااة التاادقيق أو اإل
النا ئة مو قانو  أو نما  أو سلطة أخر  )مال التوجيهات الوزارية أو متطلبات السياسة الحكومية أو 

للبياناات المالياة وفقاًا عملياة تادقيق إجاراء أوسا  ماو  اً نطاقا   والتاي قاد تشاملقرارات السالطة التشاريعية(
فااي معااايير التاادقيق الدوليااة  باال قااد لمعااايير التاادقيق الدوليااة. وت يااتم تناااول هااذ  المساايوليات اإلضااافية 

ياة  أو لمعاايير الوطنوضا  ا هيئااتالتادقيق العلياا أو الدولية لميسسات  المنممةفي بيانات يتم تناولها 
 هيئات التدقيق الحكومية. في دليل تتع 

 
 (19)المرج : الفقرة  محتو  معايير التدقيق الدولية

  ساتخدا بباإلضافة إل  األهداف والمتطلباات )ياتم التعبيار عاو المتطلباات فاي معاايير التادقيق الدولياة   .60أ
   اااكل التطبياااق والماااادة عالقاااة علااا معياااار التااادقيق الااادولي علااا  إر ااااد ذيكلماااة "ينبغاااي"(  يحتاااوي 

التوضيحية األخر . كما قد يحتوي عل  ماادة تمهيدياة تاوفر ساياقًا مرتبطاًا بفهام معياار التادقيق الادولي 
دولي مرتبو بفهم األهداف المبيناة فاي ف   كامل نت معيار تدقيق  ودالتالي بشكل مالئم  وتعريفات. 

 .لمعيار والتطبيق المالئم لمتطلبات ا
 
تطلبااات لتطبيااق والمااادة التوضاايحية األخاار   حيااك تقتتااي التاارورة  توضاايحًا إضااافيًا لميااوفر ا.  61أ

 حول تنفيذها. وعل  وج  الخ وص  قد: معيار تدقيق دولي وإر اداً 
 . يوضط بشكل أكار دقة ما يعني  متطل  معيو وما الذي يهدف إل  تغطيت 

 مة.يتتمو أمالة عل  إجراءات قد تكو  مناسبة في المروف القائ 
 

باااالتطبيق المالئااام لمتطلباااات  ًا  إت أنااا  مااارتبومتطلبااا وحياااك أ  هاااذا اإلر ااااد ت يفااار  بحاااد ذاتااا 
معيو. كما قد يوفر التطبياق والماادة التوضايحية األخار  معلوماات خلفياة حاول  معيار تدقيق دولي

 المسائل التي يتم تناولها في معيار تدقيق دولي.
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 يوالمااراد سااتخدا واإل الهاادفبيااق والمااادة التوضاايحية األخاار . وإ  تشااكل المالحااق جاا ءًا مااو التط . 62أ
فاااي ماااتو معياااار التااادقيق الااادولي ذي العالقاااة أو فاااي عناااوا  ومقدماااة  ا ماااو ملحاااق معااايو موضاااح

 الملحق ذات .
 
   الحاجة  مال هذ  المسائل كتوضيط لما يلي:قد تتتمو المادة التمهيدية  حس.  63أ

 ولي  بماااا فاااي ذلاااك ماااا إذا كاااا  المعياااار مرتبطاااًا بمعاااايير ونطااااق معياااار التااادقيق الاااد هااادف
 التدقيق الدولية األخر .

 .موضوا معيار التدقيق الدولي 

 و فيما يتعلق بموضوا معيار التدقيق الدولي.مسيوليات المدقق واآلخري 

 .السياق الذي تم في  وض  معيار التدقيق الدولي 
 
سام منف ال تحات عناوا  "التعريفاات"  وفافًا للمعااني قد يتتمو معياار تادقيق دولاي معايو  فاي ق . 64أ

لمسااعدة ويتم توفير هذ  المعااني ل معايير التدقيق الدولية. هدافالتي تحملها م طلحات معينة أل
التطبياق والتفساير المتاوافقيو لمعاايير التادقيق الدولياة  وت يق اد منهاا الت ااوز عاو التعريفاات  عل 

نماااا  أو  يااار ذلاااك. وماااا لااام تاااتم بموجااا  قاااانو  أو  ساااواءً ر   أخااا هااادافديااادها ألالتاااي قاااد ياااتم تح
اإل ااارة إلااا   يااار ذلاااك  ساااتكو  لهاااذ  الم ااطلحات المعااااني نفساااها فاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة. 

قائمة الم طلحات المتعلقة بالمعايير الدولية ال ادرة عو م ل  معايير التادقيق والتنكياد  تحتوي و 
ال اااودة والتااادقيق والمراجعاااة وعملياااات التنكياااد األخااار   لرقاباااةياااة دليااال المعاااايير الدولالدولياااة فاااي 

الاااااادولي للمحاساااااابيو علاااااا  قائمااااااة كاملااااااة  تحااااااادالمنشااااااور مااااااو قباااااال اإل والخاااااادمات ذات العالقااااااة
بالم اااطلحات المبيناااة فاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة. كماااا تتتااامو توفااايفات لم اااطلحات أخااار  

جل المساعدة عل  تفسايرها وترجمتهاا بشاكل مشاترك وذلك مو أموجودة في معايير التدقيق الدولية 
 .ومتسق

 
إضاافية خافاة بعملياات تادقيق المنشا ت ال اغيرة ومنشا ت  إعتبااراتحيك يكو  مناسبًا  يتم تتاميو .  65أ

القطاااااا العااااا  فااااي التطبيااااق والمااااادة التوضاااايحية األخاااار  لمعيااااار تاااادقيق دولااااي معاااايو. وتساااااعد هااااذ  
ق متطلباااات المعياااار لاااد  تااادقيق هاااذ  المنشااا ت  إت أنهاااا ت تحاااد أو تطبيااا علااا اإلضاااافية  عتبااااراتاإل

 لها. متاالتقلت مو مسيولية المدقق فيما يتعلق بتطبيق متطلبات معايير التدقيق الدولية واإل
 

 خافة بالمنش ت ال غيرة إعتبارات
"المنشنة ال اغيرة" إضافية لعمليات تدقيق المنش ت ال غيرة  تشير عبارة  إعتباراتتخ يت  هدافأل.  66أ

 إل  منشنة تملك خ ائت نوعية مال:
إمااا  خ ااًا  –مااا يكااو  فااردًا واحاادًا  تركياا  الملكيااة واإلدارة فااي يااد عاادد قلياال مااو األفااراد )عااادةً  (أ)

طبيعيااًا أو ميسسااة أخاار  تملااك المنشاانة  ااريطة أ  يت اا  المالااك بالخ ااائت النوعيااة ذات 
 العالقة(  و

 لية:واحدة أو أكار مو النقاة التا (ل)

 معامالت مبا رة أو  ير معقدة  (1)

 حفظ س الت بشكل بسيو  (2)
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 عدد قليل مو خطوة األعمال وعدد قليل مو المنت ات ضمو خطوة األعمال  (3)

 عدد قليل مو أنممة الرقابة الداخلية  (4)

تحمل مسيولية م موعة واسعة مو أنممة الرقاباة  دد قليل مو مستويات اإلدارة التي تع (5)
 و

   حيك يق  عل  عاتق العديد منهم م موعة واسعة مو المها .عدد قليل مو الموظفيو (6)
 

ت تعدن هذ  الخ ائت النوعية  ااملة  وت تقت ار علا  المنشا ت ال اغيرة بشاكل ح اري  
    المنش ت ال غيرة بالترورة بكافة هذ  الخ ائت.وت تت

 
دقيق الدولياة بشاكل أساساي الخافاة بالمنشا ت ال اغيرة المشامولة فاي معاايير التا عتباراتتم وض  اإل  .67أ

مفياادة فااي  عتباااراتاإلمدرجااة. وماا  ذلااك  قااد تكااو  بعااض المنشاا ت  ياار ال عتبااارماا  األخااذ بعاايو اإل
 عمليات تدقيق المنش ت المدرجة ال غيرة.

 
تشير معايير التدقيق الدولية إل  مالاك منشانة فاغيرة مشاارك فاي إدارة المنشانة علا  أسااس ياومي .  68أ

 مدير".ال -باسم "المالك
 

 (21)المرج : الفقرة  األهداف المبينة في معايير التدقيق الدولية المختلفة
.  يحتااوي كاال معيااار تاادقيق دولااي علاا  هاادف واحااد أو أكااار يااردو باايو المتطلبااات واألهااداف الكليااة 69أ

أ  يركااا  المااادقق علااا   األهاااداف الاااواردة فاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة المختلفاااةب ويق ااادللمااادقق. 
 يلي: ددة بشكل يتمو مساعدة المدقق في األمورتكو  مح حيكائ  المر ودة في المعيار  النت
  للقياا  باذلك  فهم األمور التي تحتاج إل  تحقيق وحيك تقتتي التارورة  الوساائل المناسابة

 و
 فاااي ظااال  لااا  القياااا  بالم ياااد ماااو أجااال تحقياااق األهااادافماااا إذا كانااات هنااااك حاجاااة إ تحدياااد

 شنة.المروف الخافة بالمن

فاي هاذا المعياار   11رة فاي الفقارة داف الكلية للمدقق الماذكو ااق األهاداف ضمو سياي   فهم األه . 70أ
 للقيااود الكامنااةباألهااداف الكليااة للماادقق  تختاا  القاادرة علاا  تحقيااق هاادف واحااد منهااا وفيمااا يتعلااق 

 لعملية التدقيق بنف  القدر.
 
لعالقااات المتبادلااة باايو معااايير ا عتبااارينخااذ بعاايو اإلق أ  األهااداف  يتعاايو علاا  الماادق إسااتخدا لااد  .  71أ

أ  معاااايير التااادقيق الدولياااة   إلااا  53ذلاااك  وفقاااًا لماااا هاااو موضاااط فاااي الفقااارة أالتااادقيق الدولياااة. ويعاااود 
بينمااااا تتناااااول فااااي الحاااااتت األخاااار  تطبيااااق هااااذ  تتناااااول فااااي بعااااض الحاااااتت المساااايوليات العامااااة 

يقتتااي هااذا المعيااار أ  يتبناا  الماادقق موقفااًا علاا  ساابيل الماااال  المساايوليات علاا  مواضااي  محااددة. ف
يااتم  خطاايو وأداء عمليااة التاادقيق دو  أ كافااة جواناا  ت فاايلااك ضااروريًا مهنااي  ويعاادن ذمااو التشااكك ال
لكاااال معيااااار تاااادقيق دولااااي. ولتوضاااايط ذلااااك بتف اااايل أكباااار  يحتااااوي معيااااار التاااادقيق تكاااارار  كمتطلاااا  

  ماااو بااايو أماااور أخااار   علااا  أهاااداف ومتطلباااات 330قيق الااادوليومعياااار التاااد )المااانقط( 315الااادولي
تتناااول مساايوليات الماادقق المتعلقااة بتحديااد وتقياايم مخاااطر األخطاااء ال وهريااة وت ااميم وأداء إجااراءات 

اااة  علااا  التاااوالي  وتنطباااق هاااذ  األهاااداف  سااات ابةتااادقيق إضاااافية ماااو أجااال اإل لهاااذ  المخااااطر المقيمن
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ق. وقاد ياتم توساي  نطااق معياار تادقيق دولاي يتنااول جوانا  محاددة مااو والمتطلباات أثنااء عملياة التادقي
تطبيق األهداف والمتطلبات الواردة فاي ( ليشمل كيفية 540عملية التدقيق )مال معيار التدقيق الدولي 

ومعيااار التااادقيق الااادولي )المااانقط(  315معااايير التااادقيق الدوليااة الماااذكورة مااال معياااار التااادقيق الاادولي 
علاا  ذلااك  لااد  تحقيااق  يكررهااا. ودناااءً  دو  أ العالقااة  لمعيااار ذييمااا يتعلااق بموضااوا افوذلااك  330

ياااولي المااادقق عناياااة ألهاااداف ومتطلباااات معاااايير   540ورة فاااي معياااار التااادقيق الااادولياألهاااداف الماااذك
 التدقيق الدولية األخر  ذات العالقة.

 
 )أ((21فية )المرج : الفقرة األهداف لتحديد الحاجة إل  أداء إجراءات تدقيق إضا إستخدا 

إ  متطلبااات معااايير التاادقيق الدوليااة م ااممة لااتمكو الماادقق مااو تحقيااق األهااداف المحااددة فااي هااذ  .  72أ
ودالتااالي  مااو المتوقاا  أ  يااوفر التطبيااق المناساا  المعااايير  ودالتااالي تحقيااق األهااداف الكليااة للماادقق. 

بماا أ  وما  ذلاك  األهاداف. أساسًا كافيًا ليحقق تلاك  مدققلمتطلبات معايير التدقيق الدولية مو قبل ال
ظااروف عمليااات التاادقيق تتبااايو علاا  نطاااق واساا  وت يمكااو توقاا  كافااة المااروف فااي معااايير التاادقيق 

لباات هاذ  المعاايير وتحقياق الدولية  يق  عل  عاتق المدقق تحديد إجاراءات التادقيق الالزماة لتلبياة متط
قاد تنشان مساائل معيناة تتطلا  ماو المادقق أداء إجاراءات تادقيق إلا    ما. وفي ظروف عملية األهداف

األهااداف المحااددة فااي هااذ   تحقيااقجاناا  تلااك التااي تقتتاايها معااايير التاادقيق الدوليااة وذلااك فااي ساابيل 
 المعايير.

 
 )ل((21تدقيق كافية ومناسبة )المرج : الفقرة ييم ما إذا تم الح ول عل  أدلة األهداف في تق إستخدا 

األهااداف لتقياايم مااا إذا تاام الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة فااي  إسااتخدا يتعاايو علاا  الماادقق   .73أ
أ  أدلاة التادقيق  يار كافياة  إلا  المادقق نتي اة لاذلك اف الكلياة للمادقق. وفاي حاال توفالسياق األهاد

 )ل((:21لفقرة متطل  ا تحقيقو ير مناسبة  فقد يتب  واحدة أو أكار مو األسالي  التالية مو أجل 
 متااااالتقيااايم ماااا إذا تااام الح اااول علااا  أدلاااة تااادقيق إضاااافية  أو سااايتم الح اااول عليهاااا  نتي اااة لإ 

 لمعايير التدقيق الدولية األخر  

   تطبيق متطل  واحد أو أكار  أو فيتوسي  نطاق العمل الميد 

 القائمة أداء إجراءات أخر  ير  المدقق أنها ضرورية في المروف. 
 

  لاو يكاو  القائماة الماروف لنقاة الساابقة عملاي أو ممكاو فايو المتوق  أ  أيًا مو احيك يكو  م
ويتعايو عليا  بموجا  معاايير التادقيق المدقق قادرًا عل  الح اول علا  أدلاة تادقيق كافياة ومناسابة 

 ستكمال العملية.إالدولية أ  يحدد التنثير عل  تقرير المدقق أو عل  قدرة المدقق عل  
 
 متطلبات ذات العالقةلل متاالاإل

 (22المتطلبات ذات العالقة )المرج : الفقرة 
 قة )ودالتالي كافة متطلبات ( في عال  ير ذي في بعض الحاتت  قد يكو  معيار تدقيق دولي معيو . 74أ
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كااو  أي مااو تالمااروف القائمااة. فعلاا  ساابيل الماااال  إذا لاام تملااك المنشاانة وظيفااة تاادقيق داخلااي  فلااو 
 مرتبطة. 26 )المنقط( 610عيار التدقيق الدوليردة في ماألمور الوا

 
 . ويكااو  هااذا المتطلاا  ذا عالقااةمتطلبااات  اارطيةعلا  قاد يحتااوي معيااار تاادقيق دولااي ذي عالقااة .  75أ

 ساتمهرعاا   ودشاكل  فاي المتطلا  ويكاو  الشارة قائماًا. ت ورهاالتي يتم  عندما تنطبق المروف
 ة أو ضمنًا  وماال ذلك:إما فراحمتطل  معيو ل شرطيةالالحالة 

 متطلبًا  رطيًا فريحًا. 27لنطاقيل رأي المدقق في حال وجود محدد عل  ايمال متطل  تعد 
 

  إ  متطلااا  اإلباااالغ عاااو حااااتت الق اااور الهاماااة فاااي الرقاباااة الدخلياااة المحاااددة أثنااااء عملياااة
المحااددة حاااتت الق ااور الهامااة  والااذي يعتمااد علاا  وجااود  28المكلفاايو بالحوكمااةالتاادقيق إلاا  

هذ   ومتطل  الح ول علا  أدلاة تادقيق كافياة ومناسابة فيماا يتعلاق باالعر  واإلف ااح عاو 
الاااذي يعتماااد علااا  ذلاااك  29قاااارير المالياااة المعماااول بااا معلوماااات القطااااا وفقاااًا إلطاااار إعاااداد الت

 اإلطار الذي يقتتي أو يسمط بمال هذا اإلف اح  يماال  متطلبات  رطية ضمنية.
 

 ارطي بموجا  القاانو  أو النماا    عل  أناقد يتم التعبير عو متطل  معيو  وفي بعض الحاتت 
حياك يكاو  مو عملياة التادقيق   إلنسحالالمعمول ب . فعل  سبيل الماال  قد يتعيو عل  المدقق ا

يو عل  المدقق القياا  بعمال ماا    أو قد يتعممكناً بموج  القانو  أو النما  المعمول ب  نسحالاإل
أو  الت ااريط يكااو  علاا  المنطقااة  قااد  عتماااد. وداإلحمااوراً بموجاا  القااانو  أو النمااا لاام يكااو  ممااا 

 فريحًا أو ضمنيًا. أو التنميمي يلقانون الحمر

 (23الحياد عو متطل  معيو )المرج : الفقرة 
المادقق فيهاا يحياد  التاي ساتانائيةمتطلبات التوثيق في الحاتت اإل 230يحدد معيار التدقيق الدولي . 76أ

لمتطل   يار ذي عالقاة  متاالية إل  اإل. وت تدعو معايير التدقيق الدول30 عو متطل  ذي عالقة
 مروف عملية التدقيق.ب

 (24)المرج : الفقرة  اإلخفاق في تحقيق هدف معيو
إ  تحقيااق هاادف معاايو أو عااد  تحقيقاا  هااو مساانلة تعااود إلاا  الحكاام المهنااي للماادقق. وينخااذ الحكاام .  77أ

لمتطلبااات معااايير التاادقيق الدوليااة  وتقياايم  متاااالنتااائ  إجااراءات التاادقيق الماايداة لإ عتباااربعاايو اإل
المدقق لما إذا تام الح اول علا  أدلاة تادقيق كافياة ومناسابة وماا إذا كانات هنااك حاجاة إلا  القياا  
بالم يد في المروف الخافة لعملية التدقيق مو أجل تحقيق األهداف المذكورة في معاايير التادقيق 

 لدولية. ودالتالي  تتتمو المروف التي تيدي إل  حدو  إخفاق في تحقيق هدف معيو ما يلي:ا

                                                 
 .2  الفقرة و الداخلييو"ستخدا  عمل المدققيإ"( 2013 )المنقط 610معيار التدقيق الدولي  26
 .13  الفقرة في تقرير المدقق المستقل"الوارد التعديالت عل  الرأي  " 705معيار التدقيق الدولي  27
 .9  الفقرة " واإلدارة بالحوكمةلمكلفيو لالق ور في الرقابة الداخلية  نواحياإلبالغ عو  " 265معيار التدقيق الدولي  28
 .13  الفقرة " لبنود مختارة محددة  إعتبارات -أدلة التدقيق " 501معيار التدقيق الدولي  29
 .12  الفقرة 230معيار التدقيق الدولي   30



 األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق 
 يق الدوليةوفقًا لمعايير التدق

   106 200معيار التدقيق الدولي 

 للمتطلبات ذات العالقة في معيار تدقيق دولي معيو. متاالمن  المدقق مو اإل 

  يمهااار أ  الهااادف  يااار عملاااي أو  يااار ممكاااو لينفاااذ المااادقق إجاااراءات التااادقيق اإلضاااافية أو
األهاداف وفقاًا للفقارة  إساتخدا ماو خاالل حسبما يرا  ضروريًا  ليح ل عل  أدلة تدقيق إضافية

 أدلة التدقيق المتوفرة. دد عل   كن  ينت  ذلك عو وجود مح21

 
ومتطلبااات التوثيااق الخافااة  230تااوفر وثااائق التاادقيق التااي تلبااي متطلبااات معيااار التاادقيق الاادولي . 78أ

ساتخدم  المادقق إاألسااس الاذي  قاة أدلاة حاولولياة األخار  ذات العالالواردة في معايير التدقيق الد
ير التاروري أ  يوثاق حول تحقيق األهداف الكلية للمدقق. وحيك أن  مو   إستنتاجليتوفل إل  

إت أ  توثياااق   (منف ااال )كماااا فاااي قائماااة مراجعاااة مااااالً  تحقياااق األهاااداف المختلفاااة بشاااكل   المااادقق
ا إذا منعاا  هااذا اإلخفاااق مااو تحقيااق اإلخفاااق فااي تحقيااق هاادف معاايو يساااعد الماادقق فااي تقياايم ماا

  األهداف الكلية للمدقق أ  ت.
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 210معيار التدقيق الدولي 
 على شروط التكليف بالتدقيق الموافقة

 

 البيانات المالية للفترات التي لتدقيق المفعول  نافذ)
 أو بعد ذلك التاريخ( 2009ديسمبر 15تبدأ في 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 1 .....................................................هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

 2 .........................................................................تاريخ النفاذ
 3 .............................................................................الهدف

 5-4 ..........................................................................التعريفات
  ..........................................................................المتطلبات

 8-6 ......................................................تدقيقالعملية لالشروط المسبقة 
 12-9 ...................................................التدقيقعملية على شروط  تفاقاإل

 13 ............................................................عمليات التدقيق المتكررة
 17-14 ......................................التدقيقالتكليف بقبول إجراء تغيير على شروط 

 21-18 ...................................................إضافية في قبول العملية اتإعتبار 
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 1أ .....................................................هذا نطاق معيار التدقيق الدولي
 21أ-2أ ......................................................تدقيقالعملية لالشروط المسبقة 

 29أ-22أ .................................................عملية التدقيق..على شروط  تفاقاإل
 30أ ............................................................عمليات التدقيق المتكررة

 35أ-31أ ......................................قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق
 39أ-36أ ...................................................إضافية في قبول العملية اتإعتبار 

  تدقيق: مثال على كتاب تعيين لعملية 1الملحق 
 األهداف العامة: تحديد إمكانية قبول أطر 2الملحق 
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في سياق معيار  على شروط التكليف بالتدقيق" الموافقة " 210قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق  العامة"األهداف  200التدقيق الدولي 

 ."الدولية
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

علؤى شؤروط التكليؤف بالتؤدقيق مؤ   تفؤاقمسؤووليات المؤدقق المتعلقؤة باإل لتدقيق الدولي هذامعيار اتناول ي .1
معينؤؤؤة سؤؤبقة مشؤؤروط  تؤؤوفرتحديؤؤد ويتضؤؤؤمن ذلؤؤك . بالحوكمؤؤةاإلدارة وحيؤؤي يكؤؤوا مناسؤؤبًال مؤؤ  المكلفؤؤين 

المكلفؤؤؤؤين اإلدارة وحيؤؤؤؤي يكؤؤؤؤوا مناسؤؤؤؤبًال  تقؤؤؤؤ  هؤؤؤؤذل المسؤؤؤؤوولية علؤؤؤؤى عؤؤؤؤاتقل حيؤؤؤؤي إلجؤؤؤؤراء عمليؤؤؤؤة تؤؤؤؤدقيق
الجوانؤؤا المتعلقؤؤة بقبؤؤول العمليؤؤة التؤؤي تقؤؤ  ضؤؤمن  تلؤؤك 2201ويتنؤؤاول معيؤؤار التؤؤدقيق الؤؤدولي .بالحوكمؤؤة

 (1سيطرة المدقق. )المرج : الفقرة أ
 

 تاريخ النفاذ

أو بعؤد  2009 ديسمبر 15البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  لتدقيقالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .2
 ذلك التاريخ.

 

 الهدف

علؤؤى األسؤؤا   تفؤؤاقإا هؤؤدف المؤؤدقق هؤؤو قبؤؤول عمليؤؤة تؤؤدقيق معينؤؤة أو اقسؤؤتمرار في ؤؤا فقؤؤ  فؤؤي حؤؤال اإل .3
 عليهل وذلك من خالل: الذي سيتم أداء العملية بناءً 

 تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة لعملية التدقيق متوفرة أم ق؛ و (أ)

 المكلفؤؤين بالحوكمؤؤةل يكؤؤوا مناسؤؤباً وحيؤؤي التأكيؤؤد علؤؤى وجؤؤود تفؤؤاهم مشؤؤترق بؤؤين المؤؤدقق واإلدارة  (ب)
 حول شروط التكليف بالتدقيق.

 

 التعريفات

 معايير التدقيق الدوليةل يكوا للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدنال: هدافأل .4

اإلدارة إلطؤار مقبؤول إلعؤداد  إسؤتددام –(Preconditions for an audit) مسبقة لعملية تؤدقيقشروط 
علؤؤى  بالحوكمؤةل الملكفؤؤين وحيؤي يكؤؤوا مناسؤباً اإلدارة  إتفؤؤاقإعؤداد البيانؤؤات الماليؤة و  التقؤارير الماليؤة لؤؤد 

 الذي سيتم إجراء عملية التدقيق على أساسه. 2فترا اإل
 

هنؤا فيمؤا بعؤد علؤى أنؤه تشؤير إلؤى  (Management) هذا المعيارل يجؤا قؤراءة مصؤطلإ "إدارة" هدافأل .5
 ".بالحوكمةالمكلفين سبًال "اإلدارة وحيي يكوا منا

 

                                                 
 .تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة  220معيار التدقيق الدولي  1

 .13ل الفقرة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية" العامة"األهداف  200لدولي معيار التدقيق ا 2
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 المتطلبات
 الشروط المسبقة لعملية التدقيق

في سبيل تحديد مؤا إذا كانؤت الشؤروط المسؤبقة لعمليؤة تؤدقيق معينؤة متؤوفرة أم قل ينبغؤي أا يقؤوم المؤدقق  .6
 بما يلي:

عداد التقارير المالية الذي سيتم تطبيقه لد  إعداد البيانؤات الماليؤة مقبؤوًق إ إطار كاا تحديد ما إذا  (أ)
 (10أ -2ق؛ و )المرج : الفقرات أ أم

: )المرجؤؤؤ : األمؤؤؤور التاليؤؤؤة الحصؤؤؤول علؤؤؤى موافقؤؤؤة اإلدارة علؤؤؤى أن ؤؤؤا تقؤؤؤر وتؤؤؤدرق مسؤؤؤووليت ا عؤؤؤن (ب)
 (20ل و أ14أ-11الفقرات أ

إعؤؤؤداد البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة وفقؤؤؤًا إلطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة المعمؤؤؤول بؤؤؤهل بمؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤؤك  (1)
 (15؛ )المرج : الفقرة أقةحيي يكوا ذلك ذو عال ل ا العادل العر 

ماليؤؤة الرقابؤؤة الداخليؤؤة حسؤؤبما تؤؤرال اإلدارة ضؤؤروريًا مؤؤن أجؤؤل التمكؤؤين مؤؤن إعؤؤداد بيانؤؤات  (2)
أم خطؤؤأ؛ و )المرجؤؤ :  إحتيؤؤالكانؤؤت ناجمؤؤة عؤؤن  سؤؤواءً خاليؤؤة مؤؤن األخطؤؤاء الجوهريؤؤةل 

 (19أ-16الفقرات أ

 تزويد المدقق بما يلي: (3)

إلدارة بأن ؤؤا مرتبطؤؤة بدعؤؤداد البيانؤؤات التؤؤي تعلؤؤم االوصؤؤول إلؤؤى كافؤؤة المعلومؤؤات  .أ
 المالية مثل السجالت والوثائق وغيرها من المسائل؛

 وعملية التدقيق؛  ل دفمن اإلدارة  ات اإلضافية التي قد يطلب ا المدققؤالمعلوم .ب

وصول غير مقيد إلى األشؤدا  الؤذين يعملؤوا فؤي المنشؤأة والؤذين يؤر  المؤدقق  .ج
 لة تدقيق من م.بأنه من الضروري الحصول على أد

 
 نطاق قبل قبول عملية التدقيقفر  قيد على ال

علؤؤى نطؤؤاق عمؤؤل المؤؤدقق فيمؤؤا يدؤؤ  عمليؤؤة  قيؤؤداً  بالحوكمؤؤةفؤؤي حؤؤال فرضؤؤت اإلدارة أو المكلفؤؤوا  .7
ت البيانؤؤا حجؤؤا المؤؤدقق لرأيؤؤه حؤؤولسؤؤيودي إلؤؤى  القيؤؤدهؤؤذا تؤؤدقيق مقترحؤؤة بحيؤؤي يعتقؤؤد المؤؤدقق بأنؤؤه 

ام إق فؤؤي حؤؤال اقتضؤؤى القؤؤانوا أو الن ؤؤك ؤؤذل كعمليؤؤة تؤؤدقيقل مقيؤؤدة  عمليؤؤة الماليؤؤةل فينبغؤؤي أق يقبؤؤل
 القيام بذلك.

 
 عوامل أخر  توثر على قبول عملية التدقيق

فؤؤؤي حؤؤؤال عؤؤؤدم تؤؤؤوفر الشؤؤؤروط المسؤؤؤبقة لعمليؤؤؤة تؤؤؤدقيق معينؤؤؤةل ينبغؤؤؤي أا ينؤؤؤاق  المؤؤؤدقق المسؤؤؤألة مؤؤؤ   .8
أق يقبؤؤؤؤل المؤؤؤؤدقق عمليؤؤؤؤة التؤؤؤؤدقيق  ينبغؤؤؤؤياإلدارة. ومؤؤؤؤا لؤؤؤؤم يقتضؤؤؤؤي القؤؤؤؤانوا أو الن ؤؤؤؤام القيؤؤؤؤام بؤؤؤؤذلكل 

 المقترحة:

فؤؤي حؤؤال قؤؤرر المؤؤدقق أا إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة الؤؤذي سؤؤيتم تطبيقؤؤه فؤؤي إعؤؤداد البيانؤؤات  (أ)
 ؛ أو19ما هو منصو  عليه في الفقرة  بدستثناءالمالية غير مقبولل 
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 )ب(.6في حال عدم الحصول على الموافقة المشار إلي ا في الفقرة  (ب)
 

 التدقيقعملية على شروط  تفاقال 

على شروط التكليؤف بالتؤدقيقل حسؤبما يكؤوا  المكلفين بالحوكمةينبغي أا يتفق المدقق م  اإلدارة أو  .9
 (21مناسبًا. )المرج : الفقرة أ

 

فؤؤي كتؤؤاب تعيؤؤين عمليؤؤة شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق المتفؤؤق علي ؤؤا  تؤؤدوينل ينبغؤؤي 11مؤؤ  مراعؤؤاة الفقؤؤرة  .10
 الدطية وينبغي أا يشتمل على ما يلي: ياتتفاقر من أشكال اإلأو شكل مناسا آخ التدقيق

 -:اق عملية تدقيق البيانات الماليةهدف ونط (أ)

 مسووليات المدقق؛ (ب)

 مسووليات اإلدارة؛  (ج)

 به في إعداد البيانات المالية؛ تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول (د)

) المرجؤ : الفقؤرات  ؛ وارير سيصؤدرها المؤدققاإلشؤارة إلؤى الشؤكل والمحتؤو  المتؤوقعين أليؤة تقؤ )ه(   
 (25أ-22أ

 المتوقعين. ف قد يدتلف في ا التقرير عن شكله ومحتوال ة وجود ظرو بياا باحتمالي)و(  
 
شؤروط التكليؤف بالتؤدقيق المشؤار إلي ؤا فؤي الفقؤرة  علؤى القانوا أو الن ؤام بتفصؤيل واف  نّ  في حال  .11

أا هؤؤذا القؤؤانوا أو الن ؤؤام حقيقؤؤة  بؤؤل تؤؤدوينيؤؤة خطيؤؤةل إتفاقل فلؤؤن يحتؤؤاج المؤؤدقق إلؤؤى تؤؤدوين ا فؤؤي 10
ل 22)ب(. )المرجؤؤؤؤ : الفقؤؤؤؤرات أ6موضؤؤؤؤحة فؤؤؤؤي الفقؤؤؤؤرة ال  اتقؤؤؤؤر وتؤؤؤؤدرق مسؤؤؤؤوولياتينطبؤؤؤؤق وأا اإلدارة 

 (27أ-26أ
 

)ب(ل فقؤد 6فؤي الفقؤرة  في حال نّ  القانوا أو الن ام على مسووليات لإلدارة مماثلة لتلك الموضحة .12
مؤؤن حيؤؤي نفؤؤاذ كمؤؤهل بؤؤأا القؤؤانوا أو الن ؤؤام يشؤؤتمل علؤؤى مسؤؤووليات مكاف ؤؤة حسؤؤا ح يؤؤر  المؤؤدققل

وفيمؤا يتعلؤق بتلؤك المسؤووليات المكاف ؤةل قؤد يسؤتددم المؤدقق لتلك الموضؤحة فؤي تلؤك الفقؤرة.  المفعول
أمؤؤا فيمؤؤا يتعلؤؤق يؤؤة خطيؤؤة. إتفاقالصؤؤياغة المسؤؤتددمة فؤؤي القؤؤانوا أو الن ؤؤام مؤؤن أجؤؤل توضؤؤيح ا فؤؤي 

كؤؤؤوا مفعول ؤؤا مكاف ؤؤؤًال فينبغؤؤؤي أا بحيؤؤي ي ن ؤؤؤامغيؤؤؤر منصؤؤو  علي ؤؤؤا فؤؤي قؤؤؤانوا أو لمسؤؤووليات الاب
 (26)ب(. )المرج : الفقرة أ6ية الدطية الوصف المذكور في الفقرة تفاقاإلفي ستددم ي  

 
 عمليات التدقيق المتكررة

روط فؤؤي عمليؤؤات التؤؤدقيق المتكؤؤررةل ينبغؤؤي أا يقؤؤّيم المؤؤدقق مؤؤا إذا كانؤؤت ال ؤؤروف تقتضؤؤي تنقؤؤيإ شؤؤ .13
التكليؤؤف بالتؤؤدقيق ومؤؤا إذا كانؤؤت هنؤؤاق حاجؤؤة إلؤؤى تؤؤذكير المنشؤؤأة بشؤؤروط التكليؤؤف القائمؤؤة. )المرجؤؤ : 

 (28الفقرة أ
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 قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق

ينبغؤؤؤي أق يوافؤؤؤق المؤؤؤدقق علؤؤؤى إجؤؤؤراء تغييؤؤؤر علؤؤؤى شؤؤؤروط التكليؤؤؤف بالتؤؤؤدقيق عنؤؤؤد عؤؤؤدم وجؤؤؤود مبؤؤؤرر  .14
 (33أ-31مرج : الفقرات أمعقول للقيام بذلك. )ال

 

 سؤؤتكمال عمليؤؤة التؤؤدقيقل تغييؤؤر عمليؤؤة التؤؤدقيق إلؤؤى عمليؤؤة تنقؤؤل إفؤؤي حؤؤال ط لؤؤا مؤؤن المؤؤدققل قبؤؤل  .15
بؤذلك أم ق. )المرجؤ :  كاا هنالك مبرر معقول للقياممستو  أقل من التأكيدل فينبغي أا يحدد ما إذا 

 (35أ-34الفقرتاا أ
 
 الشؤؤروط الجديؤؤدة للعمليؤؤة علؤؤى ل ينبغؤؤي أا يتفؤؤق المؤؤدقق واإلدارةفؤؤي حؤؤال تغييؤؤر شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق .16

 الدطية. ياتتفاقفي كتاب تعيين أو شكل مناسا آخر من أشكال اإلويقوموا بتدوين ا 
 
علؤؤى إجؤؤراء تغييؤؤر شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق وق تسؤؤمإ لؤؤه  تفؤؤاقفؤؤي حؤؤال كؤؤاا المؤؤدقق غيؤؤر قؤؤادر علؤؤى اإل .17

 دقيق األصليةل فينبغي أا يقوم المدقق بما يلي:اإلدارة باقستمرار في عملية الت

 وا القانوا أو الن ام المعمول به؛ ذلك ممكنًا بموج من عملية التدقيق حيي يكوا  نسحاباإل (أ)

عؤن كؤاا التزامؤًا تعاقؤديًا أو غيؤر ذلؤكل يقتضؤي اإلبؤال   سؤواءً تحديد ما إذا كؤاا هنالؤك أي التؤزامل  (ب)
 أو المالكين أو ال ي ات التن يمية. لفين بالحوكمةالمكال روف إلى األطراف اآلخرينل مثل 

 
 إضافية في قبول العملية اتإعتبار 

 بقانوا أو ن ام المدعومةمعايير إعداد التقارير المالية 
وضؤ  معؤايير غيؤر مرخصؤة  هي ؤة في حال كانؤت معؤايير إعؤداد التقؤارير الماليؤة الموضؤوعة مؤن قبؤل .18

نبغؤي أا يحؤدد المؤدقق مؤا إذا كانؤت هنالؤك أيؤة تعارضؤات أو معترف ب ا مدعومؤة بقؤانوا أو ن ؤامل ي
بؤؤين معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة والمتطلبؤؤات اإلضؤؤافية. وفؤؤي حؤؤال وجؤؤود مثؤؤل هؤؤذل التعارضؤؤاتل 

 ينبغي أا يناق  المدقق م  اإلدارة طبيعة المتطلبات اإلضافية وينبغي أا يتفقا على ما إذا:

ضؤؤافية مؤؤن خؤؤالل اإلفصؤؤاحات اإلضؤؤافية فؤؤي البيانؤؤات كؤؤاا مؤؤن الممكؤؤن تحقيؤؤق المتطلبؤؤات اإل (أ)
 المالية؛ أو

كؤؤاا مؤؤن الممكؤؤن تعؤؤديل وصؤؤف إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه فؤؤي البيانؤؤات الماليؤؤة  (ب)
 على ذلك. بناءً 

 
فؤؤؤي حؤؤؤال كؤؤؤاا القيؤؤؤام بؤؤؤأي مؤؤؤن النقطتؤؤؤين أعؤؤؤالل ممكنؤؤؤًال ينبغؤؤؤي أا يحؤؤؤدد المؤؤؤدقق مؤؤؤا إذا سؤؤؤيكوا مؤؤؤن 

 (36)المرج : الفقرة أ 570.3أي المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي الضروري تعديل ر 
 

المسؤائل األخؤر  التؤي تؤوثر  –إطار إعداد التقارير المالية المنصو  عليه في القانوا أو الن ؤام 
 على القبول

 في حال قرر المدقق بأا إطار إعداد التقارير المالية المنصو  عليه في القانوا أو الن ام قد  .19

                                                 
 .رأي في تقرير المدقق المستقل"التعديالت على ال" 705معيار التدقيق الدولي  3
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حقيقؤؤة أنؤؤه منصؤؤو  عليؤؤه فؤؤي القؤؤانوا أو الن ؤؤامل فينبغؤؤي أا يقبؤؤل المؤؤؤدقق لوا غيؤؤر مقبؤؤول إق يكؤؤ
 (37عملية التدقيق فق  في حال توفر الشروط التالية: )المرج : الفقرة أ

أا تكؤؤوا  موافقؤؤة اإلدارة علؤؤى تؤؤوفير إفصؤؤاحات إضؤؤافية فؤؤي البيانؤؤات الماليؤؤة مطلو ؤؤة لتجنؤؤا (أ)
 البيانات المالية مضللة؛ و

 اإلقرار في شروط التكليف بالتدقيق بأا: (ب)

توجؤه بحيؤي تقرير المدقق حول البيانؤات الماليؤة سؤيحتوي علؤى فقؤرة تأكيؤد لمسؤألة مؤا  (1)
 و 4؛706إلى اإلفصاحات اإلضافية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  المستددمين إنتبال

عؤؤادلل  علؤؤى عبؤؤارات "العؤؤر  بشؤؤكل رأي المؤؤدقق حؤؤول البيانؤؤات الماليؤؤةأق يحتؤؤوي  (2)
من كافة الجوانا ال امة" أو "تؤوفير وج ؤة ن ؤر صؤحيحة وعادلؤة" وفقؤًا إلطؤار إعؤداد 

لن ؤؤام مؤؤن المؤؤدقق التعبيؤؤر مؤؤا لؤؤم يقتضؤؤي القؤؤانوا أو ال التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه 
 .تلك العبارات دستددامب عن رأيه

 
ا أو الن ؤام مؤن المؤدقق القؤانو  وفؤي حؤال اقتضؤى 19شروط المفصلة في الفقؤرة في حال عدم توفر ال .20

 تنفيذ عملية التدقيقل فينبغي أا يقوم المدقق بما يلي:

 تقييم تأثير الطبيعة المضللة للبيانات المالية في تقرير المدقق؛ و (أ)

 تضمين إشارة مناسبة إلى هذل المسألة في شروط التكليف بالتدقيق. (ب)
 

 ن امالقانوا أو ال تقرير المدقق المنصو  عليه في

أو  عؤؤامشؤؤكل اليؤؤن  القؤؤانوا أو الن ؤؤام الدؤؤا  بالمنطقؤؤة ذات العالقؤؤة علؤؤى تل حؤؤاقالفؤؤي بعؤؤ   .21
تقرير المدقق بشكل أو شروط تدتلف جوهريًا عن متطلبات معؤايير التؤدقيق في  المستددمة صياغةال

 م المدقق ما يلي:وفي هذل ال روفل ينبغي أا يقيّ  الدولية.

ي تؤم الحصؤول عليؤؤه مؤن عمليؤؤة تؤدقيق البيانؤؤات مؤا إذا قؤد يسؤؤيء المسؤتددموا ف ؤؤم التأكيؤد الؤؤذ (أ)
 المالية وإذا كاا الحال كذلكل 

أا يقلؤل تضؤؤمين توضؤيإ إضؤؤافي فؤي تقريؤؤر المؤدقق مؤؤن حؤدو  سؤؤوء  مؤا إذا كؤؤاا مؤن الممكؤؤن (ب)
  5الف م المحتمل.

 

فؤي حؤال توصؤل المؤدقق إلؤؤى أا التوضؤيإ اإلضؤافي فؤي تقريؤر المؤؤدقق ق يمكؤن أا يقلؤل مؤن حؤؤدو  
. قبول ؤاقتضؤى القؤانوا أو الن ؤام إالمحتملل فينبغي أق يقبؤل عمليؤة التؤدقيقل إق فؤي حؤال سوء الف م 

وق تمتثؤؤل عمليؤؤة تؤؤدقيق مؤؤوداة وفقؤؤًا لمثؤؤل هؤؤذا القؤؤانوا أو الن ؤؤام لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة. و التؤؤاليل 

                                                 

 قل". في تقرير المدقق المستوالفقرات األخر  "فقرات التأكيد  706معيار التدقيق الدولي  4
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راؤهؤا وفقؤًا لمعؤايير التؤي يؤتم إجالمدقق أية إشارة في تقرير المؤدقق إلؤى عمليؤة التؤدقيق  يوردينبغي أق 
 (39أ-38)المرج : الفقرتاا أ 6التدقيق الدولية.

  

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 (1)المرج : الفقرة  هذا الدولي قنطاق معيار التدقي
 

بأنؤه الممؤار   فؤي حؤال وجؤدقد يؤتم قبؤول عمليؤات التأكيؤدل التؤي تحتؤوي علؤى عمليؤات تؤدقيقل فقؤ    . 1أ
ل وعنؤؤدما والكفؤؤاءة الم نيؤؤة سؤؤتقالليةمثؤؤل اإلمتطلبؤؤات السؤؤلوق األخالقؤؤي ذات العالقؤؤة  سؤؤيتم تحقيؤؤق

مسؤؤؤووليات المؤؤؤدقق  8 220ويتنؤؤؤاول معيؤؤؤار التؤؤؤدقيق الؤؤؤدولي 7تتصؤؤؤف العمليؤؤؤة بدصؤؤؤائ  معينؤؤؤة.
متطلبؤؤات السؤؤلوق األخالقؤي فؤؤي سؤؤياق قبؤول عمليؤؤة تؤؤدقيق مؤا وإلؤؤى الحؤؤد الؤذي تكؤؤوا فيؤؤه ب المتعلقؤة

ويتنؤؤاول هؤؤذا المعيؤؤار تلؤؤك المسؤؤائل )أو الشؤؤروط المسؤؤبقة( التؤؤي تقؤؤ  ضؤؤمن  ق.ضؤؤمن سؤؤيطرة المؤؤدق
 سيطرة المنشأة والتي يصبإ من الضروري بناء علي ا أا يتفق المدقق وإدارة المنشأة.

 
 الشروط المسبقة لعملية التدقيق

 )أ((6)المرج : الفقرة  إطار إعداد التقارير المالية
د مؤؤؤا هؤؤؤو أا تكؤؤؤوا المعؤؤؤايير المشؤؤؤار إلي ؤؤؤا فؤؤؤي تعريؤؤؤ  عمليؤؤؤة التأكيؤؤؤد قبؤؤؤول عمليؤؤؤة تأكيؤؤؤ إا شؤؤؤرط .   2أ

المسؤتددمة فؤؤي  المقؤؤايي وإا المعؤايير هؤؤي عبؤارة عؤن  9مناسؤبة ومتؤوفرة للمسؤؤتددمين المسؤت دفين.
العؤؤر  واإلفصؤؤا .  مقؤؤايي ل ذلؤؤك ذو عالقؤؤةالموضؤؤوب بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤكل حيؤؤي يكؤؤوا تقيؤؤيم أو قيؤؤا  

موضؤؤوب معؤؤين ضؤؤمن متوافؤؤق بشؤؤكل معقؤؤول لجؤؤراء تقيؤؤيم أو قيؤؤا  وتمّكؤؤن المعؤؤايير المناسؤؤبة مؤؤن إ
معؤايير التؤدقيق الدوليؤةل يؤوفر إطؤار إعؤداد التقؤارير الماليؤة المعؤايير  هؤدافسياق الحكم الم ني. وأل

التؤؤي يسؤؤتددم ا المؤؤدقق لتؤؤدقيق البيانؤؤات الماليؤؤةل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك حيؤؤي يكؤؤوا مرتبطؤؤًا العؤؤر  العؤؤادل 
 ل ا.
 

ناسؤؤبًا لعؤؤر  البيانؤؤات ار مقبؤؤول إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤةل ق تملؤؤك اإلدارة أساسؤؤًا مفؤؤي غيؤؤاب إطؤؤ.    3أ
وفؤؤؤي العديؤؤؤد مؤؤؤن الحؤؤؤاقتل قؤؤؤد  لتؤؤؤدقيق البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة.يملؤؤؤك المؤؤؤدقق معؤؤؤايير مناسؤؤؤبة  الماليؤؤؤة وق

ين يفتر  المدقق أا إطار إعداد التقارير المالية المعمول به مقبول وفقًا لما هو موضإ فؤي الفقؤرت
 .9أ-8أ

 

                                                 

 .43ل الفقرة البيانات المالية"وإعداد التقارير حول "تكوين رأي  700ن ر أيضًا معيار التدقيق الدولي أ 6

 .17ل الفقرة "إطار العمل الدولي لعمليات التأكيد"  7

 .11-9ل الفقرات 220معيار التدقيق الدولي   8

 .(2)ب()17ل الفقرة التأكيد"إطار العمل الدولي لعمليات "  9
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 تحديد إمكانية قبول إطار إعداد التقارير المالية
تتضؤؤمن العوامؤؤل المرتبطؤؤة بتحديؤؤد المؤؤدقق إلمكانيؤؤة قبؤؤول إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة الؤؤذي سؤؤيتم .    4أ

 تطبيقه في إعداد البيانات المالية ما يلي:

 نشؤأة فؤي القطؤاب العؤام أو طبيعة المنشأة )على سبيل المثالل ما إذا كانت موسسة أعمؤال أو م
 من مة غير ر حية(؛

 مشؤؤؤتركة إحتياجؤؤؤاتالبيانؤؤؤات الماليؤؤؤة )علؤؤؤى سؤؤؤبيل المثؤؤؤالل مؤؤؤا إذا كانؤؤؤت معؤؤؤدة لتلبيؤؤؤة  هؤؤؤدف 
لمعلومؤات ل محؤددينمستددمين  إحتياجاتأو من قبل مجموعة واسعة ممن  معلومات الماليةلل

  (؛المالية

  إذا كانؤت البيانؤات الماليؤة عبؤارة عؤن مجموعؤة طبيعة البيانات الماليؤة )علؤى سؤبيل المثؤالل مؤا
 كاملة من البيانات المالية أو بيانًا ماليًا مفردًا(؛ و

 .ما إذا ين  القانوا أو الن ام على إطار إعداد التقارير المالية المعمول به 
 
المعؤدة ق يشغل العديؤد مؤن مسؤتددمي البيانؤات الماليؤة مناصؤا تمكؤن م مؤن طلؤا البيانؤات الماليؤة   . 5أ

أنؤه ق يمكؤن تلبيؤة كافؤة  ورغؤم م الداصؤة مؤن المعلومؤات. إحتياجؤاتخاصة من أجل تلبية  هدافأل
لمعلومؤؤات لمشؤؤتركة  إحتياجؤؤاتلماليؤؤةل ف نالؤؤك مؤؤن المعلومؤؤات ا المحؤؤددينن المسؤؤتددمي إحتياجؤؤات

ًا إلطؤار مجموعؤة واسؤعة مؤن المسؤتددمين. ويشؤار إلؤى البيانؤات الماليؤة المعؤدة وفقؤ المالية مؤن قبؤل
لمعلومؤؤات الماليؤؤة مؤؤن قبؤؤل المشؤؤتركة ل حتياجؤؤاتجؤؤل تلبيؤؤة اإلأ إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المصؤؤمم مؤؤن

 العام. ال دفمجموعة واسعة من المستددمين باسم البيانات المالية ذات 
 
 إحتياجؤؤات.   وفؤؤي بعؤؤ  الحؤؤاقتل سؤؤيتم إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة وفقؤؤًا إلطؤؤار مصؤؤمم مؤؤن أجؤؤل تلبيؤؤة 6أ

 ال ؤدفويشار إلى هذل البيانات باسؤم البيانؤات الماليؤة ذات للمعلومات المالية.  محددينتددمين مس
المسؤؤؤتددمين المسؤؤؤت دفين للمعلومؤؤؤات الماليؤؤؤة إطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير  إحتياجؤؤؤاتالدؤؤؤا . وسؤؤؤتحدد 

إمكانيؤؤة قبؤؤول إطؤؤار  800الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه فؤؤي هؤؤذل ال ؤؤروف. وينؤؤاق  معيؤؤار التؤؤدقيق الؤؤدولي
  10لمعلومات المالية.المحددين لالمستددمين  إحتياجاتداد التقارير المالية المصمم لتلبية إع

 
قؤؤد تؤؤتم مواج ؤؤة حؤؤاقت قصؤؤور فؤؤي إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه تؤؤدل علؤؤى إا اإلطؤؤار .   7أ

ذلؤؤك  إسؤؤتدداموعنؤؤدما يؤؤن  القؤؤانوا أو الن ؤؤام علؤؤى غيؤؤر مقبؤؤول وذلؤؤك بعؤؤد قبؤؤول عمليؤؤة التؤؤدقيق. 
قؤد فل ذلؤكعنؤدما ق يؤن  القؤانوا أو الن ؤام علؤى أما . 20-19اإلطارل تنطبق متطلبات الفقرتاا 

ل يؤؤتم 16وعنؤؤدما تقؤؤوم اإلدارة بؤؤذلكل وفقؤؤًا لمؤؤا تقتضؤؤيه الفقؤؤرة تقؤؤرر اإلدارة تبنؤؤي إطؤؤارًا آخؤؤرًا مقبؤؤوًق. 
اإلطؤؤؤار بمؤؤؤا أا  لتكليؤؤؤف بالتؤؤؤدقيق لؤؤؤتعك  التغييؤؤؤر الؤؤؤذي طؤؤؤرأ علؤؤؤىعلؤؤؤى شؤؤؤروط جديؤؤؤدة ل تفؤؤؤاقاإل

 الشروط المتفق علي ا مسبقًا لن تكوا دقيقة بعد حدو  ذلك.
 

                                                 

 .8ل الفقرة "ةداصاألهداف ال عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً ألطر –داصة ال عتباراتاإل" 800معيار التدقيق الدولي  10
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 األهداف العامةأطر 
معتؤؤرف بؤؤه عمومؤؤًا علؤؤى مسؤؤتو  العؤؤالم  وموثؤؤوق فؤؤي الوقؤؤت الحاضؤؤرل ق يوجؤؤد أسؤؤا  موضؤؤوعي    .8أ

. وفؤؤي غيؤؤاب مثؤؤل هؤؤذا األسؤؤا ل يفتؤؤر  أا تكؤؤوا األهؤؤداف العامؤؤةللحكؤؤم فؤؤي إمكانيؤؤة قبؤؤول أطؤؤر 
مرخصؤة ومعتؤرف ب ؤا فؤي مجؤال تشؤري   هي ؤاتايير إعؤداد التقؤارير الماليؤة الموضؤوعة مؤن قبؤل مع

 ال ؤدف ا من قبل أنواب معينة من المنشؤتت مقبولؤة فؤي البيانؤات الماليؤة ذات إستددامالمعايير ليتم 
عمليؤؤة من مؤؤة وشؤؤفافة تنطؤؤوي  ال ي ؤؤاتالعؤؤام المعؤؤدة مؤؤن قبؤؤل هؤؤذل المنشؤؤتتل شؤؤريطة أا تتبؤؤ  هؤؤذل 

 وج ات ن ر مجموعة واسؤعة مؤن أصؤحاب المصؤلحة. وتتضؤمن األمثلؤة المشاورة والن ر فيعلى 
 معايير إعداد التقارير المالية هذل ما يلي: على

  من قبل مجل  معايير المحاسبة الدولية؛ الموضوعةمعايير إعداد التقارير المالية 

  مجلؤؤ  معؤؤايير المحاسؤؤبة  مؤؤن قبؤؤل الموضؤؤوعةمعؤؤايير المحاسؤؤبة الدوليؤؤة فؤؤي القطؤؤاب العؤؤام
 الدولية في القطاب العام؛ و

  فؤؤي ا معتؤؤرف ب ؤؤمؤؤن قبؤؤل هي ؤؤة وضؤؤ  معؤؤايير مرخصؤؤة أو  الموضؤؤوعةالمبؤؤادا المحاسؤؤبية
منطقؤؤة معينؤؤةل شؤؤريطة أا تتبؤؤ  ال ي ؤؤة عمليؤؤة من مؤؤة وشؤؤفافة تنطؤؤوي علؤؤى المشؤؤاورة والن ؤؤر 

 في وج ات ن ر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
 

هؤؤذل كدطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه تحديؤؤد معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة  عؤؤادة مؤؤا يؤؤتم
 العام. ال دفبموجا القانوا أو الن ام الذي يحكم إعداد البيانات المالية ذات 

 
 أطر إعداد التقارير المالية المنصو  علي ا في القانوا أو الن ام

مؤؤدقق تحديؤؤد مؤؤا إذا كؤؤاا إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة الؤؤذي سؤؤيتم )أ(ل يتعؤؤين علؤؤى ال6طبقؤؤًا للفقؤؤرة   .9أ  
تطبيقؤؤه فؤؤي إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة مقبؤؤوًق أم ق. وفؤؤي بعؤؤ  المنؤؤاطقل قؤؤد يؤؤن  القؤؤانوا أو الن ؤؤام 

العؤام  ال ؤدففي إعداد البيانؤات الماليؤة ذات ه إستددامإعداد التقارير المالية الذي سيتم إطار  على
مؤؤن المنشؤؤتت. وفؤؤي غيؤؤاب الموشؤؤرات علؤؤى عكؤؤ  ذلؤؤكل يفتؤؤر  أا يكؤؤوا مثؤؤل هؤؤذا ألنؤؤواب معينؤؤة 

العؤام المعؤؤدة مؤؤن قبؤل مثؤؤل هؤؤذل المنشؤؤتت.  ال ؤؤدفاإلطؤار مقبؤؤوًق فيمؤؤا يتعلؤق بالبيانؤؤات الماليؤؤة ذات 
 .20-19اإلطار غير مقبولل تنطبق الفقرتاا  اعتبروفي حال 

 
 طر منصو  علي ا إلعداد التقارير الماليةمعايير أو أالوض  لالمناطق التي ق تملك هي ات 

عنؤؤؤدما تكؤؤؤوا منشؤؤؤأة مؤؤؤا مسؤؤؤجلة أو عاملؤؤؤة فؤؤؤي منطقؤؤؤة ق تملؤؤؤك هي ؤؤؤة وضؤؤؤ  معؤؤؤايير مرخصؤؤؤة أو .  10أ
تحؤدد إعداد التقؤارير الماليؤةل إطار  إستددامعلى معترف ب ال أو عندما ق ين  القانوا أو الن ام 

علؤؤى إرشؤؤادات  2بيانؤؤات الماليؤؤة. ويحتؤؤوي الملحؤؤق فؤؤي إعؤؤداد ال الؤؤذي سؤؤيتم تطبيقؤؤهطؤؤار اإل اإلدارة
 حول تحديد إمكانية قبول أطر إعداد التقارير المالية في مثل هذل ال روف.
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يق
تدق

ال
 

 )ب((6على مسووليات اإلدارة )المرج : الفقرة  تفاقاإل
دركؤؤت أا اإلدارة قؤؤد أقؤؤرت وأ إفتؤؤرا يؤؤتم إجؤؤراء عمليؤؤة تؤؤدقيق وفقؤؤًا لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة علؤؤى .  11أ

هؤؤذل وفؤؤي منؤؤاطق معينؤؤةل قؤؤد يؤؤتم تحديؤؤد  11)ب(.6بأن ؤؤا تتحمؤؤل المسؤؤووليات الموضؤؤحة فؤؤي الفقؤؤرة 
لمثؤؤل هؤؤذل  غيؤؤر كؤؤاف  المسؤؤووليات فؤؤي القؤؤانوا أو الن ؤؤام. وفؤؤي منؤؤاطق أخؤؤر ل قؤؤد يوجؤؤد تعريؤؤ  

 تسؤود معؤايير التؤدقيق الدوليؤة علؤؤى. وق أو تن يمؤؤي ل ؤا يأو قؤد ق يوجؤد تعريؤ  قؤانونالمسؤووليات 
القانوا أو الن ام في هذل المسائل. وم  ذلكل يقتضي مف وم عملية تدقيق مسؤتقلة أق ينطؤوي دور 

بالمنشؤؤأةل وأا يكؤؤوا  ليؤؤة أو الرقابؤؤة الداخليؤؤة فؤؤيالمؤؤدقق علؤؤى تحمؤؤل مسؤؤوولية إعؤؤداد البيانؤؤات الما
بمؤؤؤؤا فؤؤؤؤي ذلؤؤؤؤك  الحصؤؤؤؤول علؤؤؤؤى المعلومؤؤؤؤات الاللمؤؤؤؤة لعمليؤؤؤؤة التؤؤؤؤدقيقحؤؤؤؤول للمؤؤؤؤدقق توقؤؤؤؤ  معقؤؤؤؤول 

إلؤؤى  لمعلومؤؤات التؤؤي يؤؤتم الحصؤؤول علي ؤؤا مؤؤن خؤؤارج دفتؤؤر األسؤؤتاذ العؤؤام ودفتؤؤر األسؤؤتاذ المسؤؤاعد(ا
 فتؤؤرا علؤؤى ذلؤؤكل يعتبؤؤر اإل . و نؤؤاءً تزويؤؤدهاتكؤؤوا فيؤؤه اإلدارة قؤؤادرة علؤؤى توفيرهؤؤا أو الحؤؤد الؤؤذي 

عنصرًا أساسؤيًا فؤي إجؤراء عمليؤة تؤدقيق مسؤتقلة. وفؤي سؤبيل تجنؤا حؤدو  سؤوء ف ؤمل يؤتم التوصؤل 
علؤى شؤروط  تفؤاقمثؤل هؤذل المسؤووليات كجؤزء مؤن اإل ا تتحمؤلم  إدارة تقؤر وتؤدرق بأن ؤ إتفاقإلى 

 .12-9التكليف بالتدقيق وتدوين ا في الفقرات 
 
سؤؤتدتلف طبقؤؤًا  المكلفؤؤين بالحوكمؤؤةإا طريقؤؤة توليؤؤ  مسؤؤووليات إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة بؤؤين اإلدارة و   .12أ

داخؤؤؤل  المكلفؤؤؤين بالحوكمؤؤؤةوأدوار اإلدارة و  ا أو ن ؤؤؤام ذي عالقؤؤؤةأي قؤؤؤانو للمؤؤؤوارد وهيكؤؤؤل المنشؤؤؤأة و 
المنشؤؤؤأة. وفؤؤؤي مع ؤؤؤم الحؤؤؤاقتل يقؤؤؤ  علؤؤؤى عؤؤؤاتق اإلدارة مسؤؤؤوولية التنفيؤؤؤذ بينمؤؤؤا يقؤؤؤ  علؤؤؤى عؤؤؤاتق 

بعؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤاقتل سؤؤؤؤيق  علؤؤؤؤى عؤؤؤؤاتق وفؤؤؤؤي مسؤؤؤؤوولية اإلشؤؤؤؤراف علؤؤؤؤى اإلدارة.  المكلفؤؤؤؤين بالحوكمؤؤؤؤة
ية المصادقة على البيانات المالية أو مراقبة ن ام الرقابؤة ل أو سيتحملوال مسوولالمكلفين بالحوكمة

الداخليؤؤؤة للمنشؤؤؤأة المتعلؤؤؤق بدعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة. وفؤؤؤي المنشؤؤؤتت الكبيؤؤؤرة أو العامؤؤؤةل قؤؤؤد تتحمؤؤؤل 
 ل مسووليات إشرافية معينة.ما ل مثل لجنة تدقيقالمكلفين بالحوكمةمجموعة فرعية من 

 
أا يطلؤؤؤا المؤؤؤدقق مؤؤؤن اإلدارة تؤؤؤوفير إقؤؤؤرارات خطيؤؤؤة حؤؤؤول  580ي يقتضؤؤؤي معيؤؤؤار التؤؤؤدقيق الؤؤؤدول.  13أ

و التؤؤاليل قؤؤد يكؤؤوا مؤؤن المناسؤؤا إعؤؤالم اإلدارة بأنؤؤه  12مسؤؤووليات معينؤؤة منوطؤؤة ب ؤؤا.الع ا باضؤؤط
من المتوق  استالم مثل هذل اإلقراراتل إلى جانا اإلقرارات الدطية التؤي تقتضؤي ا معؤايير التؤدقيق 

الضرورةل توفير إقرارات خطية تدعم أدلؤة التؤدقيق األخؤر  المرتبطؤة  الدولية األخر  وحيي تقتضي
 بالبيانات المالية أو تأكيد واحد أو أكثر في البيانات المالية.

 
عنؤؤدما ق تعتؤؤرف اإلدارة بمسؤؤووليات ا أو توافؤؤق علؤؤى تؤؤوفير اإلقؤؤرارات الدطيؤؤةل فلؤؤن يكؤؤوا المؤؤدقق .  14أ

قؤد ق يكؤوا مؤن مثؤل هؤذل ال ؤروفل وفؤي  13ة ومناسؤبة.قادرًا علؤى الحصؤول علؤى أدلؤة تؤدقيق كافيؤ
                                                 

 .4ل الفقرة أ200معيار التدقيق الدولي  11

 .11-10ل الفقرتاا "إقرارات اإلدارة" 580معيار التدقيق الدولي  12

 .26ل الفقرة أ580معيار التدقيق الدولي   13
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وفؤي بؤذلك.  القيؤامالمناسا أا يقبل المدقق عملية التدقيقل إق في حؤال اقتضؤى القؤانوا أو الن ؤام 
الحؤؤاقت التؤؤي يتعؤؤين في ؤؤا علؤؤى المؤؤدقق قبؤؤول عمليؤؤة التؤؤدقيقل قؤؤد يحتؤؤاج إلؤؤى توضؤؤيإ أهميؤؤة هؤؤذل 

 تقرير المدقق.الداصة بالمسائل لإلدارةل والمدلوقت 
 

 ((1)ب()6إعداد البيانات المالية )المرج : الفقرة 
 

وفيمؤؤا تشؤؤتمل مع ؤؤم أطؤؤر إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة علؤؤى متطلبؤؤات تتعلؤؤق بعؤؤر  البيانؤؤات الماليؤؤة؛ .  15أ
 .العؤر وفقؤًا إلطؤار إعؤداد التقؤارير الماليؤة  البيانات المالية إعداديتضمن  يتعلق بمثل هذل األطرل

بؤالعر  العؤادل  لل تكمن أهمية هؤدف إعؤداد التقؤارير المتعلؤقعاد عر إطار  إستدداموفي حال 
المتفق عليؤه مؤ  اإلدارة علؤى إشؤارة خاصؤة إلؤى العؤر  العؤادلل أو إلؤى  فترا أا يتضمن اإل في

مسوولية ضماا أا توفر البيانات المالية "وج ة ن ؤر صؤحيحة وعادلؤة" وفقؤًا إلطؤار إعؤداد التقؤارير 
 المالية.

 
 ((2)ب()6الرقابة الداخلية )المرج : الفقرة  
 

الرقابة الداخلية حسبما ترال ضروريًا لتمكين عؤر  بيانؤات ماليؤة خاليؤة مؤن األخطؤاء باإلدارة  تلتزم.  16أ
أو الدطؤؤؤأ. ويمكؤؤؤن أا تؤؤؤزود الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤةل م مؤؤؤا  حتيؤؤؤالكانؤؤؤت ناجمؤؤؤة عؤؤؤن اإل سؤؤؤواءً الجوهريؤؤؤةل 

يؤؤد معقؤؤول فقؤؤ  حؤؤول تحقيؤؤق أهؤؤداف المنشؤؤأة مؤؤن إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة منشؤؤأة مؤؤا بتأك الؤؤةلكانؤؤت فعّ 
 14لرقابة الداخلية.قيود الكامنة المفروضة على االوذلك بسبا 

 
لمعؤؤؤايير التؤؤؤدقيق الدوليؤؤؤة كبؤؤؤديل عؤؤؤن اقلتؤؤؤزام بالرقابؤؤؤة  عمليؤؤؤة تؤؤؤدقيق مسؤؤؤتقلة مؤؤؤوداة وفقؤؤؤاً  تعمؤؤؤلق .  17أ

ة مؤؤن قبؤؤؤل اإلدارة. و نؤؤاء علؤؤى ذلؤؤؤكل يتعؤؤين علؤؤى المؤؤؤدقق الداخليؤؤة الاللمؤؤة إلعؤؤداد البيانؤؤؤات الماليؤؤ
الحصؤؤول علؤؤى موافقؤؤة إدارة تقؤؤر وتؤؤدرق مسؤؤووليات ا المتعلقؤؤة بالرقابؤؤة الداخليؤؤة. ومؤؤ  ذلؤؤكل ق تؤؤدل 

الرقابؤؤة الداخليؤة التؤؤي تلتؤؤزم أا ( علؤى أا المؤؤدقق سؤيجد 2) )ب(6الموافقؤة المطلو ؤؤة بموجؤا الفقؤؤرة 
 خالية من حاقت القصور. و أن اأ هدف اقد حققت  ب ا اإلدارة

 
يعؤؤود تحديؤؤد ن ؤؤام الرقابؤؤة الداخليؤؤة الؤؤاللم للتمكؤؤين مؤؤن إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة إلؤؤى اإلدارة. ويشؤؤتمل .  18أ

التؤي يمكؤن وصؤف ا  عناصؤرمصطلإ "الرقابة الداخليؤة" علؤى مجموعؤة واسؤعة مؤن األنشؤطة داخؤل ال
نشؤؤؤأة؛ ون ؤؤؤام المعلومؤؤؤاتل بمؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤؤك عمليؤؤؤات ببي ؤؤؤة الرقابؤؤؤة؛ وعمليؤؤؤة تقيؤؤؤيم المدؤؤؤاطر لؤؤؤد  الم

تصؤؤؤال؛ وأنشؤؤؤطة الرقابؤؤؤة؛ إلموسسؤؤؤات األعمؤؤؤال ذات العالقؤؤؤة المرتبطؤؤؤة بدعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة وا
بالضؤرورة كيؤف قؤد تصؤمم وتطبؤق وتلتؤزم  التقسؤيمومؤ  ذلؤكل ق يعكؤ  هؤذا ومراقبة أن مة الرقابؤة. 

                                                 

 .54ل الفقرة أ"تحديد تقييم مداطر الدطأ الجوهري من خالل ف م المنشأة و ي ت ا" )المنقإ( 315معيار التدقيق الدولي  14
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 15 .معؤؤؤين ال أو كيؤؤؤف قؤؤؤد تصؤؤؤنف أي عنصؤؤؤرمنشؤؤؤأة معينؤؤؤة بن ؤؤؤام الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤة الدؤؤؤا  ب ؤؤؤ
)علؤؤؤؤى وجؤؤؤؤه الدصؤؤؤؤو ل الؤؤؤؤدفاتر والسؤؤؤؤجالت وسؤؤؤؤيعك  ن ؤؤؤؤام الرقابؤؤؤؤة الداخليؤؤؤؤة لؤؤؤؤد  منشؤؤؤؤأة مؤؤؤؤا 

اإلدارة ومؤؤؤد  تعقيؤؤؤد العمؤؤؤؤل وطبيعؤؤؤة المدؤؤؤاطر التؤؤؤؤي  إحتياجؤؤؤؤاتالمحاسؤؤؤبية أو الؤؤؤن م المحاسؤؤؤبية( 
 تدض  ل ا المنشأة والقوانين أو األن مة ذات العالقة.

 
مالئمؤؤؤؤة الؤؤؤؤدفاتر  حؤؤؤؤولعؤؤؤؤ  المنؤؤؤؤاطقل قؤؤؤؤد يشؤؤؤؤير القؤؤؤؤانوا أو الن ؤؤؤؤام إلؤؤؤؤى مسؤؤؤؤوولية اإلدارة فؤؤؤؤي ب.  19أ

وفؤؤؤي بعؤؤؤ  الحؤؤؤاقتل قؤؤؤد تفتؤؤؤر  الممارسؤؤؤة العامؤؤؤة والسؤؤؤجالت المحاسؤؤؤبية أو الؤؤؤن م المحاسؤؤؤبية. 
 بؤؤين الؤؤدفاتر والسؤؤجالت المحاسؤؤبية أو الؤؤن م المحاسؤؤبية مؤؤن ج ؤؤةل والرقابؤؤة الداخليؤؤة إخؤؤتالفوجؤؤود 

حيؤؤي أا الؤؤدفاتر والسؤؤجالت المحاسؤؤبيةل أو الؤؤن م المحاسؤؤبيةل لرقابؤؤة مؤؤن ج ؤؤة أخؤؤر . أو أن مؤؤة ا
ل فؤؤؤال توجؤؤؤد إشؤؤؤارة 18تشؤؤؤكل جؤؤؤزءًا ق يتجؤؤؤزأ مؤؤؤن الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤة كمؤؤؤا هؤؤؤو مشؤؤؤار إليؤؤؤه فؤؤؤي الفقؤؤؤرة أ

( فيمؤؤا يتعلؤؤق بوصؤؤف مسؤؤوولية اإلدارة. ولتجنؤؤا حؤؤدو  2) ب()6مرجعيؤؤة خاصؤؤة إلؤؤي م فؤؤي الفقؤؤرة 
 نطاق هذل المسوولية لإلدارة. يكوا من المناسا أا يوضإ المدقققد  سوء ف مل

 
 ب( (3)ب()6المعلومات اإلضافية )المرج : الفقرة 

قؤؤد تشؤؤمل المعلومؤؤات اإلضؤؤافية التؤؤي يمكؤؤن أا يطلب ؤؤا المؤؤدقق مؤؤن اإلدارة لغؤؤر  التؤؤدقيقل حيؤؤي  أ.20أ
)المؤؤنقإ(. عنؤؤؤدما  720لؤؤؤدوليأمكؤؤنل األمؤؤور المتصؤؤؤلة بالمعلومؤؤات األخؤؤؤر  وفقؤؤًا لمعيؤؤؤار التؤؤدقيق ا

يتوق  المدقق الحصول على معلومات أخر  بعد تاريخ تقرير المدققل يمكن أا تّقؤر شؤروط عمليؤة 
التؤؤدقيق أيضؤؤًا بمسؤؤووليات المؤؤدقق المتعلقؤؤة ب ؤؤذل المعلومؤؤات األخؤؤر  بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤكل حيؤؤي أمكؤؤنل 

خطؤؤؤؤأ جؤؤؤؤوهري فؤؤؤؤي  اإلجؤؤؤؤراءات التؤؤؤؤي قؤؤؤؤد تكؤؤؤؤوا مالئمؤؤؤؤة أو ضؤؤؤؤرورية إذا اسؤؤؤؤتنت  المؤؤؤؤدقق وجؤؤؤؤود
  المعلومات األخر  التي تم الحصول علي ا بعد تاريخ تقرير المدقق.

 
 )ب((6متعلقة بالمنشتت الصغيرة )المرج : الفقرة  اتإعتبار 

جنؤا حؤدو  سؤوء ف ؤم حؤول مسؤولليات على شروط التكليف بالتدقيق هؤو ت تفاقاإل أهدافإا أحد   .20أ
ندما يساعد طرف ثالي في إعداد البيانؤات الماليؤةل قؤد يكؤوا فعلى سبيل المثالل عإلدارة والمدقق. ا

المعمؤول بؤؤه  مؤن المفيؤد تؤذكير اإلدارة بؤأا إعؤؤداد البيانؤات الماليؤة وفقؤًا إلطؤار إعؤؤداد التقؤارير الماليؤة
 يبقى ضمن مسووليت ا.

 
 تدقيقال عمليةعلى شروط  تفاقال 

  (9)المرج : الفقرة  تدقيقبالعلى شروط التكليف  تفاقاإل
التدقيق للمنشأة عملية على شروط  تفاقفيما يتعلق باإل المكلفين بالحوكمةتعتمد أدوار اإلدارة و   .22أ

 على ال يكل الرقابي للمنشأة والقانوا أو الن ام ذي العالقة.
 

                                                 

 .1والملحق  59أل الفقرة أ)المنقإ( 315معيار التدقيق الدولي  15
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-10)المرجؤ : الفقرتؤاا  16 كتاب التكليف بعملية التدقيق أو شكل آخر من التفاق الخطي
11) 

لمؤؤدقق لكتؤؤاب تعيؤؤين لعمليؤؤة التؤؤدقيق قبؤؤل البؤؤدء بالتؤؤدقيق للمسؤؤاعدة علؤؤى تجنؤؤا حؤؤدو  إا إرسؤؤال ا.  23أ
وفؤي بعؤ  الؤدولل قؤد  سوء ف م فيما يتعلق بالتدقيق يصا فؤي مصؤلحة كؤل مؤن المنشؤأة والمؤدقق.

يتم تحديد هدف ونطاق عملية تدقيق مؤا ومسؤووليات اإلدارة والمؤدقق بشؤكل كؤاف  بموجؤا القؤانوال 
تسؤمإ للمؤدقق فؤي مثؤل  11. ورغؤم أا الفقؤرة 10لى المسائل الموضؤحة فؤي الفقؤرة أي أن ا تن  ع

هؤؤذل ال ؤؤروف بتضؤؤمين إشؤؤارة فؤؤي كتؤؤاب التعيؤؤين فقؤؤ  إلؤؤى حقيقؤؤة أا القؤؤانوا أو الن ؤؤام ذا العالقؤؤة 
أنؤؤؤه مؤؤؤن )ب(ل فقؤؤؤد يؤؤؤر  المؤؤؤدقق 6ينطبؤؤؤق وأا اإلدارة تقؤؤؤر وتؤؤؤدرق مسؤؤؤووليات ا المحؤؤؤددة فؤؤؤي الفقؤؤؤرة 

لعمليؤؤة لكؤؤي تكؤؤوا اإلدارة فؤؤي كتؤؤاب تعيؤؤين ا 10ضؤؤحة فؤؤي الفقؤؤرة ين المسؤؤائل المو المناسؤؤا تضؤؤم
 على علم ب ا.

 
 عملية التدقيقشكل ومحتو  كتاب تعيين 

قؤؤد يدتلؤؤف شؤؤكل ومحتؤؤو  كتؤؤاب التعيؤؤين لكؤؤل منشؤؤأة. وقؤؤد تسؤؤتند المعلومؤؤات المشؤؤمولة فؤؤي كتؤؤاب   .24أ
)ب( 6وتتنؤؤؤاول الفقرتؤؤؤاا  200.17يق الؤؤؤدوليالتعيؤؤين المتعلؤؤؤق بمسؤؤؤووليات المؤؤؤدقق إلؤؤؤى معيؤؤؤار التؤؤؤدق

الؤؤؤؤواردتين فؤؤؤؤي هؤؤؤؤذا المعيؤؤؤؤار وصؤؤؤؤف مسؤؤؤؤووليات اإلدارة. و اإلضؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤى تضؤؤؤؤمين المسؤؤؤؤائل  12و
إشؤارة مؤثاًل إلؤى األمؤور  عمليؤة تؤدقيق مؤا علؤىل قد يحتوي كتاب تعيؤين 10موجا الفقرة المطلو ة ب

 :التالية
 إلى التشريعات المطبقة واألن مة  وصف مفّصل لنطاق التدقيقل بما في ذلك اإلشارة

ومعايير التدقيق الدولية والبيانات األخالقية والبيانات األخر  لل ي ات الم نية التي يلتزم 
 ب ا المدقق.

  آخر حول نتائ  عملية التدقيق. تبليغشكل أي 

  المتطلا الذي يشترط على المدقق اإلبال  عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق
 701.18ًا لمعيار التدقيق الدوليوفق

  الحقيقة التي تفيد أنه بسبا القيود المتأصلة لعملية التدقيقل إلى جانا القيود المتأصلة
للرقابة الداخليةل هناق مداطرة حتمية تكمن في إمكانية عدم الكشف عن بع  األخطاء 

ا وفقًا لمعايير الجوهريةل حتى وإا تم التدطي  لعملية التدقيق بشكل  سليم وتم تنفيذه
 التدقيق الدولية.

 .الترتيبات الداصة بتدطي  وتنفيذ عملية التدقيقل بما في ذلك تكوين فريق العملية 
 (13التوق  بأا اإلدارة ستقدم إقرارات خطية. )أن ر أيضًا الفقرة أ. 

                                                 
كتاب تعيين لعمليؤة تؤدقيق مؤا إشؤارة إلؤى كتؤاب تعيؤين لعمليؤة تؤدقيق مؤا أو شؤكل مناسؤا آخؤر  في الفقرات التاليةل تعتبر أية إشارة إلى  61

 من أشكال اقتفاقيات الدطية.

 .9-3ل الفقرات 200معيار التدقيق الدولي   71

 ".اإلبال  عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل " 701معيار التدقيق الدولي   18
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  التوق  بأا اإلدارة ستتيإ فرصة الوصول إلى جمي  المعلومات التؤي تكؤوا اإلدارة علؤى علؤم
ب ؤؤا والتؤؤي تعتبؤؤر ذات صؤؤلة بدعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤةل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك التوقؤؤ  بؤؤأا اإلدارة سؤؤتتيإ 

 فرصة الوصول إلى المعلومات ذات العالقة باإلفصاحات.
  موافقؤة اإلدارة علؤؤى إتاحؤة مسؤؤودة البيانؤات الماليؤؤة للمؤدقق باإلضؤؤافة إلؤى أيؤؤة ل بمؤا فؤؤي ذلؤؤك

اًء تؤؤم الحصؤؤول علي ؤؤؤا مؤؤن داخؤؤل أو خؤؤارج دفتؤؤؤر جميؤؤ  المعلومؤؤات المتعلقؤؤة بدعؤؤؤدادهال سؤؤو 
األسؤؤؤتاذ العؤؤؤام ودفتؤؤؤر األسؤؤؤتاذ المسؤؤؤاعد )بمؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤؤك جميؤؤؤ  المعلومؤؤؤات المتعلقؤؤؤة بدعؤؤؤداد 

ل إا وجؤؤؤدتل فؤؤؤي الوقؤؤؤت المناسؤؤؤا للسؤؤؤما  للمؤؤؤؤدقق 19اإلفصؤؤؤاحات(ل والمعلومؤؤؤات األخؤؤؤر  
 ستكمال عملية التدقيق وفقًا للجدول الزمني المقتر . دب

 ارة علؤؤى إبؤؤال  المؤؤدقق عؤؤن الحقؤؤائق التؤؤي يمكؤؤن أا تؤؤوثر علؤؤى البيانؤؤات الماليؤؤةل موافقؤؤة اإلد
والتي قد تصبإ اإلدارة على علم ب ا خالل الفترة الممتدة من تاريخ تقرير المؤدقق إلؤى تؤاريخ 

 إصدار البيانات المالية.
 عليه وأية ترتيبات إلصدار الفواتير. تم حساب الرسوم بناءً ياألسا  الذي س 

 ا مؤؤن اإلدارة اإلعتؤؤراف بدسؤؤتالم كتؤؤاب التكليؤؤف بعمليؤؤة التؤؤدقيق والموافقؤؤة علؤؤى شؤؤروط الطلؤؤ
 .العملية المبينة فيه

 
. عنؤؤؤدما ق ي طلؤؤؤا مؤؤؤن المؤؤؤدقق اإلبؤؤؤال  عؤؤؤن أمؤؤؤور التؤؤؤدقيق الرئيسؤؤؤيةل فقؤؤؤد يكؤؤؤوا مؤؤؤن المفيؤؤؤد بالنسؤؤؤبة 25أ

التؤؤدقيق الرئيسؤؤية فؤؤي للمؤؤدقق أا يشؤؤير فؤؤي شؤؤروط عمليؤؤة التؤؤدقيق إلؤؤى إحتماليؤؤة اإلبؤؤال  عؤؤن أمؤؤور 
تقريؤؤر المؤؤدققل وفؤؤي بعؤؤ  اإلختصاصؤؤاتل قؤؤد يكؤؤوا مؤؤن الضؤؤروري بؤؤأا يشؤؤير المؤؤدقق إلؤؤى هؤؤذل 

  حتمالية للحفاظ على قدرة القيام بذلك.إلا
 

 عملية التدقيق:التالية أيضًا في كتاب تعيين  ل يمكن اإلشارة إلى النقاطذو عالقة.  حيي يكوا ذلك 26أ
 شاركة مدققين وخبراء آخرين في بع  جوانا عملية التدقيق.الترتيبات المتعلقة بم 

 .الترتيبات المتعلقة بمشاركة مدققين داخليين وكادر عمل آخر تاب  للمنشأة 

 هؤؤا مؤؤ  المؤؤدقق السؤؤابقل إا وجؤؤدل فؤؤي حالؤؤة إجؤؤراء عمليؤؤة تؤؤدقيق ؤ الترتيبؤؤات التؤؤي سؤؤيتم إجرا
 أولية.

 وانين أو األن مؤؤؤؤؤة أو المتطلبؤؤؤؤؤات إشؤؤؤؤؤارةل ووصؤؤؤؤؤفل لمسؤؤؤؤؤووليات المؤؤؤؤؤدقق التؤؤؤؤؤي تحؤؤؤؤؤددها القؤؤؤؤؤ
األخالقية ذات العالقة والتي تتناول إبؤال  سؤلطة مدتصؤة خؤارج المنشؤأة عؤن عؤدم اقمتثؤال 

 المحدد أو المشكوق فيه للقوانين واألن مة.

  المدقق عند وجود مثل هذل اقحتمالية. مسووليةمفرو  على  تقييدأي 

  والمنشأة.إضافية بين المدقق  ياتإتفاقإشارة إلى أية 

 .أي التزام يتعلق بتزويد األطراف اآلخر  بأوراق العمل الداصة بعملية التدقيق 
 

                                                 
 ."مسووليات المدقق المتعلقة بمعلومات أخر ")المنقإ(  720ف في معيار التدقيق الدولي كما هو معرّ   19
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 .1هناق مثال على كتاب تعيين لعملية تدقيق موضإ في الملحق 
 

 عمليات تدقيق العناصر
 تحديؤدل تتضؤمن العوامؤل التؤي قؤد تؤوثر علؤى العنصؤرهو نفؤ  مؤدقق  عندما يكوا مدقق منشأة أمّ   .27أ

 ذا سيتم إرسال كتاب تعيين منفصل لعملية التدقيق إلى العنصر ما يلي:ما إ
 من الذي يعّين مدقق العنصر؛ 

 ما إذا سيتم إصدار تقرير منفصل للمدقق حول العنصر؛ 

 المتطلبات القانونية المتعلقة بالتعيينات الداصة بالتدقيق؛ 

  المنشأة األم؛ ونسبة ملكية 

   لمنشأة األم.إدارة العنصر عن ا إستقالليةمد 
 

 (12-11القانوا أو الن ام )المرج : الفقرتاا  فيمسووليات اإلدارة المنصو  علي ا 
ل توصؤل المؤدقق إلؤى أنؤه لؤي  مؤن 29وأ 23في حالل فؤي ظؤل ال ؤروف الموضؤحة فؤي الفقرتؤاا أ . 28أ

علؤؤى المؤؤدقق بموجؤؤا  يؤؤزالالضؤؤروري تؤؤدوين شؤؤروط معينؤؤة لعمليؤؤة التؤؤدقيق فؤؤي كتؤؤاب تعيؤؤينل فمؤؤا 
السؤؤؤؤؤعي وراء الحصؤؤؤؤؤول علؤؤؤؤؤى موافقؤؤؤؤؤة خطيؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤن اإلدارة بأن ؤؤؤؤؤا تقؤؤؤؤؤر وتؤؤؤؤؤدرق تحمل ؤؤؤؤؤا  11 الفقؤؤؤؤؤرة

يؤؤة الدطيؤؤة وفقؤؤًا تفاققؤؤد تسؤؤتددم مثؤؤل هؤؤذل اإل)ب(. ومؤؤ  ذلؤؤكل 6للمسؤؤووليات الموضؤؤحة فؤؤي الفقؤؤرة 
لمسؤووليات اإلدارة المكاف ؤة  أو الن ؤام فؤي حؤال تحديؤدلالصياغة المستددمة فؤي القؤانوا  12 للفقرة
تؤؤوفر ال ي ؤؤة المحاسؤؤبية أو )ب(. وقؤؤد 6حيؤؤي الفعاليؤؤة لتلؤؤك المسؤؤووليات الموضؤؤحة فؤؤي الفقؤؤرة مؤؤن 

حؤؤؤول مؤؤؤا إذا كؤؤؤؤاا  لتؤؤؤدقيق أو الج ؤؤؤة التن يميؤؤؤؤة لعمليؤؤؤات التؤؤؤدقيق إرشؤؤؤاداتهي ؤؤؤة وضؤؤؤ  معؤؤؤايير ا
 الوصف الوارد في القانوا أو الن ام مكاف ًا أم ق.

 
 خاصة بمنشتت القطاب العام اتإعتبار 

طلا القانوا أو الن ؤام الؤذي يحكؤم العمليؤات الداصؤة بتؤدقيق القطؤاب العؤام عمومؤًا تعيؤين مؤدقق يت.  29أ
ل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك صؤؤالحية الوصؤؤول إلؤؤى المؤؤدقق هؤؤذا وصؤؤالحياتللقطؤؤاب العؤؤام وتحديؤؤد مسؤؤووليات 

بتفصؤيل واف  علؤى شؤؤروط القؤانوا أو الن ؤام يؤن  سؤجالت المنشؤأة والمعلومؤات األخؤر . وعنؤدما 
وجؤؤود منؤؤاف  فؤؤي إصؤؤدار كتؤؤؤاب  عتبؤؤاربالتؤؤدقيقل فقؤؤد يأخؤؤذ مؤؤدقق القطؤؤاب العؤؤام بعؤؤين اإلالتكليؤؤف 

 .11تعيين أكثر تفصياًل من المسمو  به في الفقرة 
 

 (13)المرج : الفقرة  عمليات التدقيق المتكررة
فتؤرة. ية خطية أخؤر  فؤي كؤل إتفاقأو  جديدة تدقيقلعملية قد يقرر المدقق عدم إرسال كتاب تعيين   .30أ

ومؤؤ  ذلؤؤكل قؤؤد تجعؤؤل العوامؤؤل التاليؤؤة مؤؤن المناسؤؤا تنقؤؤيإ شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق مؤؤن أجؤؤل تؤؤذكير 
 المنشأة بالشروط القائمة:

 .أي موشر على سوء ف م المنشأة ل دف ونطاق عملية التدقيق 
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 .أية شروط منقحة أو خاصة لعملية التدقيق 

 .تغيير حديي في اإلدارة العليا 

 لكية.تغيير هام في الم 

 .تغيير هام في طبيعة وحجم أعمال المنشأة 

 .تغيير في المتطلبات القانونية أو التن يمية 

 .تغيير في إطار إعداد التقارير المالية المتبنى في إعداد البيانات المالية 

 . تغيير في متطلبات إعداد التقارير األخر 
 

 قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق
 (14)المرج : الفقرة  يير على شروط التكليف بالتدقيقطلا إجراء تغ

حؤؤدو  تغييؤر فؤي ال ؤؤروف  مؤنطلؤؤا المنشؤأة بؤأا يغيؤؤر المؤدقق شؤروط التكليؤؤف بالتؤدقيق  ينشؤأقؤد  . 31أ
التي توثر على الحاجة إلى الددمةل أو حدو  سوء ف م فيما يد  طبيعؤة عمليؤة التؤدقيق حسؤبما 

مؤن قبؤؤل اإلدارة أو كؤؤاا مفروضؤًا  سؤواءً  عمليؤة التؤدقيقلق علؤى نطؤؤا فؤؤر  قيؤدتؤم طلب ؤا أساسؤًا أو 
الطلؤال  ذلؤك ل في المبؤرر وراء14الفقرة  وين ر المدققل حسبما تقتضي عن ظروف أخر .ناتجًا 

 وخاصة المدلوقت على وجود قيد على نطاق عملية التدقيق.
 
سؤؤوء الف ؤؤم المتعلؤؤق بطبيعؤؤة  يعتبؤؤر التغييؤؤر فؤؤي ال ؤؤروف الؤؤذي يؤؤوثر علؤؤى متطلبؤؤات المنشؤؤأة أو.  قؤؤد 32أ

 عملية التدقيق. علىالددمة المطلو ة أساسًا على أنه أسا  معقول لطلا إجراء تغيير 
 
يتعلؤق بمعلومؤات غيؤر  تبؤين بأنؤهوعلى العك  من ذلكل قد ق يعتبر تغيير ما علؤى أنؤه معقؤول إذا . 33أ

ما يكؤؤوا المؤؤدقق غيؤؤر صؤؤحيحة أو غيؤؤر مكتملؤؤة أو غيؤؤر مرضؤؤية بطريقؤؤة أخؤؤر . ومثؤؤال ذلؤؤك عنؤؤد
قؤؤادر علؤؤى الحصؤؤول علؤؤى أدلؤؤة تؤؤدقيق كافيؤؤة ومناسؤؤبة فيمؤؤا يتعلؤؤق بالؤؤذمم المدينؤؤة وتطلؤؤا المنشؤؤأة 

 تكوين رأي غير موهل أو حجا رأي ما.تغيير عملية التدقيق إلى عملية مراجعة من أجل تجنا 
 

 (15 إلى عملية مراجعة أو خدمة ذات عالقة )المرج : الفقرة العملية تغييرطلا 
قؤؤد يحتؤؤاج قبؤؤل الموافقؤؤة علؤؤى تغييؤؤر عمليؤؤة تؤؤدقيق مؤؤا إلؤؤى عمليؤؤة مراجعؤؤة أو خدمؤؤة ذات عالقؤؤةل   .34أ

مؤدقق مشؤؤارق فؤي أداء عمليؤؤة تؤؤدقيق وفقؤًا لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤة إلؤؤى تقيؤؤيمل إضؤافة إلؤؤى المسؤؤائل 
 ى التغيير.أعاللل أية مدلوقت قانونية أو تعاقدية عل 33أ-31المشار إلي ا في الفقرات أ

 
فؤؤي حؤؤال توصؤؤل المؤؤدقق إلؤؤى وجؤؤود مبؤؤرر معقؤؤول لتغييؤؤر عمليؤؤة التؤؤدقيق إلؤؤى عمليؤؤة مراجعؤؤة أو .  35أ

عمليؤة التؤي خدمة ذات عالقةل فقد يكوا عمل التدقيق المود  حتى تاريخ تغيير العملية مرتبطؤًا بال
 األمؤؤؤؤراا المناسؤؤؤؤباا همؤؤؤاتؤؤؤم تغييرهؤؤؤؤا؛ إق أا العمؤؤؤل المطلؤؤؤؤوب أداؤل والتقريؤؤؤر الؤؤؤؤذي سؤؤؤيتم إصؤؤؤؤدارل 

وفي سبيل تجنا تضليل القارال قؤد ق يتضؤمن التقريؤر حؤول الددمؤة للعملية التي تمت مراجعت ا. 
 ذات العالقة إشارة إلى ما يلي:
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 عملية التدقيق األصلية؛ أو (أ)

أيؤؤؤة إجؤؤؤراءات قؤؤؤد تؤؤؤم أداؤهؤؤؤا فؤؤؤي عمليؤؤؤة التؤؤؤدقيق األصؤؤؤليةل إق عنؤؤؤدما يؤؤؤتم تغييؤؤؤر عمليؤؤؤة  (ب)
تنفيؤؤذ إجؤؤراءات متفؤؤق علي ؤؤا و التؤؤالي تشؤؤكل اإلشؤؤارة إلؤؤى اإلجؤؤراءات التؤؤدقيق إلؤؤى عمليؤؤة 

 الموداة جزءًا عاديًا من التقرير.
 

 إضافية في قبول العملية اتإعتبار 
 (18)المرج : الفقرة  معايير إعداد التقارير المالية المدعومة بقانوا أو ن ام

إعؤداد التقؤارير الماليؤة الموضؤوعة مؤن قبؤل في بع  المناطقل قد يكّمل قانوا أو ن ام ما معؤايير  . 36أ
هي ة وض  معايير مرخصة أو معترف ب ا بمتطلبات إضافية متعلقة بدعداد البيانات الماليؤة. وفؤي 

تطبيؤؤق معؤؤايير التؤؤدقيق  هؤؤدافهؤؤذل المنؤؤاطقل يشؤؤتمل إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه أل
ة المحدد والمتطلبات اإلضافية شؤريطة أق تتعؤار  على كل من إطار إعداد التقارير الماليالدولية 

طؤؤار المحؤؤدد. وقؤؤد تكؤؤوا هؤؤذل الحالؤؤة مؤؤثاًل عنؤؤدما يؤؤن  القؤؤانوا أو الن ؤؤام علؤؤى إفصؤؤاحات اإلمؤؤ  
مؤؤد  الديؤؤارات ضؤؤيق عنؤؤدما يا معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة أو تلؤؤك المطلو ؤؤة بموجؤؤ إضؤؤافة إلؤؤى

 20إعداد التقارير المالية. المقبولة التي يمكن القيام ب ا ضمن معايير
 

المسؤائل األخؤر  التؤي تؤوثر  –القانوا أو الن ؤام  فيإطار إعداد التقارير المالية المنصو  عليه 
 (19)المرج : الفقرة  على القبول

صؤؤؤياغة رأي المؤؤؤدقق العبؤؤؤارات "عؤؤؤر  بشؤؤؤكل فؤؤؤي سؤؤؤتددم د يؤؤؤن  القؤؤؤانوا أو الن ؤؤؤام علؤؤؤى أا ي  قؤؤؤ . 37أ
وج ؤؤة ن ؤؤر صؤؤحيحة وعادلؤؤة" عنؤؤدما يتوصؤؤل  التعبيؤؤر عؤؤن امؤؤة" أو "عؤؤادلل مؤؤن كافؤؤة الجوانؤؤا ال

المنصؤؤؤو  عليؤؤؤه بموجؤؤؤا القؤؤؤانوا أو و المؤؤؤدقق إلؤؤؤى أا إطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة المعمؤؤؤول بؤؤؤه 
تلف شروط الصؤياغة المنصؤو  علي ؤا المتعلقؤة الن ام قد يكوا غير مقبول. وفي هذل الحالةل تد

 (.21التدقيق الدولية بشكل جوهري )أن ر أيضًا الفقرة تقرير المدقق عن متطلبات معايير ب
 

 (21)المرج : الفقرة  تقرير المدقق المنصو  عليه بموجا القانوا أو الن ام
لكافؤؤة  امتثالؤؤه المؤؤدقق لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة إق بعؤؤد ق الدوليؤؤة عؤؤدم امتثؤؤال.  تقتضؤؤي معؤؤايير التؤؤدقي38أ

وعندما ين  القؤانوا أو الن ؤام علؤى الشؤكل  21بعملية التدقيق.معايير التدقيق الدولية ذات العالقة 
العام لصياغة تقرير المدقق بشكل أو بشروط تدتلف بشكل جؤوهري عؤن متطلبؤات معؤايير التؤدقيق 
الدولية وعندما يتوصل المدقق إلى أا التوضؤيإ اإلضؤافي فؤي تقريؤر المؤدقق ق يمكؤن أا يقلؤل مؤن 

ر المؤدقق فؤي تضؤمين بيؤاا فؤي تقريؤر المؤدقق حؤول عؤدم أداء ل فقؤد ين ؤحدو  سوء الف م المحتمل
شؤج  المؤدقق علؤى تطبيؤق معؤايير التؤدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. ومؤ  ذلؤكل ي   عملية التدقيق

                                                 

ل تتضؤؤمن متطلبؤؤًا يتعلؤؤق بتقيؤؤيم مؤؤا إذا كانؤؤت البيانؤؤات الماليؤؤة تشؤؤير أو تصؤؤف إطؤؤار إعؤؤداد 15ل الفقؤؤرة 700معيؤؤار التؤؤدقيق الؤؤدولي    20
 التقارير المالية المعمول به بشكل مالئم أم ق.

 .20ل الفقرة 200يار التدقيق الدولي مع   21
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الدوليؤؤةل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك تلؤؤك المعؤؤايير التؤؤي تتنؤؤاول تقريؤؤر المؤؤدققل إلؤؤى الحؤؤد الممكؤؤنل بصؤؤرف الن ؤؤر 
 شارة إلى عملية التدقيق على أن ا موداة وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.عن عدم السما  للمدقق باإل

 

 خاصة بمنشتت القطاب العام اتإعتبار 
قد توجد متطلبات خاصة في التشؤري  الؤذي يحكؤم أمؤر التكليؤف بعمليؤة التؤدقيق؛ في القطاب العامل .  37أ

السؤؤؤلطة إلؤؤؤى أو  معؤؤؤين يؤؤؤرفعلؤؤؤى سؤؤؤبيل المثؤؤؤالل قؤؤؤد يتعؤؤؤين علؤؤؤى المؤؤؤدقق اإلبؤؤؤال  مباشؤؤؤرة إلؤؤؤى ول 
 التشريعية أو العامة إذا حاولت المنشأة الحد من نطاق عملية التدقيق.
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 1ملحق 
 (26أ -24)المرج : الفقرات أ

 مثال على كتاب التكليف بعملية التدقيق 
عؤام معؤؤدة وفقؤًا للمعؤؤايير الدوليؤؤة  هؤؤدففيمؤا يلؤؤي مثؤال علؤؤى كتؤاب تعيؤؤين لعمليؤة تؤؤدقيق بيانؤؤات ماليؤة ذات 

إلعداد التقارير المالية. وق يعد كتؤاب التعيؤين هؤذا رسؤميًا ولكؤن يقصؤد بؤه فقؤ  أا يكؤوا دلؤياًل قؤد يسؤتددم 
الموضؤؤؤحة فؤؤؤي هؤؤؤذا المعيؤؤؤار. وسؤؤؤيحتاج الكتؤؤؤاب إلؤؤؤى تغييؤؤؤرل حسؤؤؤا المتطلبؤؤؤات  عتبؤؤؤاراتفيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق باإل

الماليؤؤة الداصؤؤة بفتؤؤرة  وال ؤؤروف المدتلفؤؤة. ولقؤؤد تؤؤم عمؤؤل مسؤؤودة منؤؤه ليشؤؤير إلؤؤى عمليؤؤة تؤؤدقيق البيانؤؤات
إبؤؤال  مفؤؤؤردة وقؤؤؤد يحتؤؤؤاج إلؤؤؤى تعديلؤؤؤه إذا كؤؤؤاا القصؤؤؤد منؤؤؤه أو مؤؤؤن المتوقؤؤؤ  أا يؤؤؤتم تطبيقؤؤؤه علؤؤؤى عمليؤؤؤات 

فؤؤي هؤؤذا المعيؤؤار(. وقؤؤد يكؤؤوا مؤؤن المناسؤؤا الحصؤؤول علؤؤى استشؤؤارة  13التؤؤدقيق المتكؤؤررة )أن ؤؤر الفقؤؤرة 
 قانونية حول كتاب التعيين المقتر  األنسا.

*** 
   ABC:1المالئم في اإلدارة أو أول ك المكلفين بالحوكمة في شركة  ممثلالإلى 

 ]هدف ونطاق التدقيق]
المركز المالي كما في  بياال والتي تتكوا من  ABCبأا نقوم بتدقيق البيانات المالية للشركة 2لقد طلبتم

دفقات النقدية ل و ياا الدخل الشاملل و ياا التغيرات في حقوق الملكية و ياا الت20X1ديسمبر  31
للسنة المنت ية في ذلك التاريخل واإليضاحات المرفقة بالبيانات الماليةل بما في ذلك ملد  السياسات 

 المحاسبية ال امة. ويسعدنا تأكيد قبولنا وف منا لعملية التدقيق هذل بموجا هذا الكتاب.

ل ما إذا كانت البيانات تتلد  أهداف عملية التدقيق الداصة بنا في الحصول على تأكيد معقول حو 
المالية ككل تدلو من األخطاء الجوهريةل سواًء كانت ناجمة عن اإلحتيال أو الدطأل وإصدار تقرير 
المدقق الذي يشمل. التأكيد المعقول هو مستو  عالي من التأكيدل لكنه ق يضمن بأا عملية التدقيق 

ا عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أا التي تتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دائم
تنشأ األخطاء عن اإلحتيال أو الدطأ وتعتبر أخطاء جوهرية إذا كاا من المتوق  بشكل  معقول بأن ا 
سوف توثرل منفردًة أو مجتمعًةل على القرارات اإلقتصادية التي يتدذها المستددموا على أسا  هذل 

  البيانات المالية. 

                                                 
إا العناوين والمراج  في هذا الكتاب هي تلك التي تتناسا م  ظروف العمليةل بما في ذلك اإلختصا  ذي الصلة. ومن الم م    1

 . 22أن ر الفقرة أ -اإلشارة إلى األشدا  المناسبين
إلشارات إلى "أنت"ل "نحن"ل "لنا"ل "اإلدارة"ل "أول ك المكلفين بالحوكمة"ل في مدتلف أجزاء هذا الكتابل يمكن أا ت ستددم أو ت عّدل ا  2

 "المدقق" حسبما هو مناسا في ال روف المحددة.
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  ] لمدققمسووليات ا [
سنقوم بدجراء التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. تتطلا تلك المعايير بأا نمتثل للمتطلبات األخالقية. 
كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدوليةل نمار  الحكم الم ني ونحافظ على من   الشك 

 الم ني خالل عملية التدقيق نحن أيضًا:
 طر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةل سواًء كانت ناجمة عن اإلحتيال أو نحدد ونقّيم مدا

الدطأل كما نصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيا لتلك المداطرل ونحصل على أدلة تدقيق 
كافية ومالئمة لتوفير أسا  لرأينا. وتكوا مداطرة عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن 

ى من مداطرة عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن الدطأل إذ أا اإلحتيال اإلحتيال أعل
 قد ينطوي على التواطو أو التزوير أو اإلغفال المتعمد أو تشويه الحقائق أو تجاول الرقابة الداخلية. 

  نحصل على ف م للرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في
وم   3 روف المحددةل ولكن لي  لغر  إبداء رأي حول فعالية ن ام الرقابة الداخلية للمنشأة.ال

ذلكل سوف نبلغكم خطيًا عن أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية ذات العالقة بتدقيق 
 البيانات المالية قمنا بتحديدها أثناء عملية التدقيق.

 لمستددمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات مة السياسات المحاسبية ائنقّيم مد  مال
 العالقة المعدة من قبل اإلدارة. 

  نتوصل إلى إستنتاج حول مد  مالئمة إستددام اإلدارة ألسا  المنشأة المستمرة المحاسبيل
أو  واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول علي ال ما إذا كانت توجد شكوق كبيرة متعلقة بأحدا 

ظروف يمكن أا تشكك في قدرة الشركة على اإلستمرار بصفت ا منشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود 
شكوق كبيرةل فدنه يتوجا علينا لفت اإلنتبال في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في 

نا. تستند البيانات الماليةل أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافيةل يتوجا علينا أا نعّدل رأي
إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول علي ا حتى تاريخ تقرير المدقق. وم  ذلكل فدا 

 األحدا  أو ال روف المستقبلية قد تدف  الشركة إلى وقف إستمرارها كمنشأة مستمرة.

  كانت نقّيم العر  العام للبيانات المالية وهيكل ا ومحتواهال بما في ذلك اإلفصاحات وما إذا
 البيانات المالية تمثل المعامالت واألحدا  األساسية بطريقة تحقق العر  العادل.

و سبا القيود المتأصلة في عملية التدقيقل إلى جانا القيود المتأصلة في الرقابة الداخليةل هناق 
مداطرة حتمية تكمن في إمكانية عدم الكشف عن بع  األخطاء الجوهريةل حتى وإا تم التدطي  

 لمعايير التدقيق الدولية. وفقاً سليم وتم تنفيذها  بشكل  عملية التدقيق ل

                                                 
يمكن تعديل هذل الجملةل حسبما يكوا مناسبًال في الحاقت التي يتحمل في ا المدقق أيضًا مسوولية إصدار رأي حول فعالية الرقابة   3

 دقيق البيانات المالية.الداخلية إلى جانا ت
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ي فتر  ألغرا  هذا المثال أا  مسووليات اإلدارة وتحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ) [
المدقق  لم يحدد بأا القانوا أو الن ام ين  على تلك المسووليات بمصطلحات مالئمة؛ لذلك ت ستددم 

 .[ )ب( من هذا المعيار(6وصاف الواردة في الفقرة األ

 4سيتم إجراء التدقيق الدا  بنا على أسا  أا ]اإلدارةل وحيي يكوا مناسبًال أول ك المكلفين بالحوكمة[
 قد أقروا وف موا بأن م يتحملوا مسوولية ما يلي: 

  5إلعداد للتقارير المالية؛للمعايير الدولية  وفقاً إعداد البيانات المالية وعرض ا بصورة عادلة  (أ)

الرقابة الداخلية التي تحدد ]اإلدارة[ بأن ا ضرورية للمساعدة في إعداد بيانات مالية خالية من  (ب)
 أو الدطأ؛ حتيالكانت ناجمة عن اإل سواءً األخطاء الجوهريةل 

 6تزويدنا بما يلي: (ج)

قة بدعداد فرصة الوصول إلى جمي  المعلومات التي تدرق ]اإلدارة[ بأن ا ذات عال (1)
 البيانات المالية مثل السجالت والوثائق واألمور األخر ؛

 المعلومات اإلضافية التي قد نطلب ا من ]اإلدارة[ لغر  التدقيق؛ و (2)

فرصة الوصول غير المقيد ألشدا  داخل المنشأة الذين نرتأي أنه من الضروري  (3)
 الحصول على أدلة تدقيق من م. 

نال سنطلا من ]اإلدارةل وحيي يكوا مناسبًال أول ك المكلفين كجزء من عملية التدقيق الداصة ب
 بشأا اإلقرارات المقدمة لنا فيما يد  التدقيق. خطياً  بالحوكمة[ل تأكيداً 

 ونحن نتطل  إلى التعاوا الكامل من موظفيكم خالل عملية التدقيق.

 ] عالقةمعلومات أخر  ذات  [

 ]الفواتير وشروط محددة أخر ل حسبما يكوا مناسباً أدخل معلومات أخر ل مثل ترتيبات الرسوم و  [

 ]إعداد التقارير [

أدخل إشارة مالئمة إلى الشكل والمحتو  المتوقعين لتقرير المدقق بما في ذلكل حيي أمكنل إعداد  ]
 [)المنقإ( 720التقارير حول المعلومات األخر  وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

 ومحتو  تقريرنا في ضوء نتائ  التدقيق التي نتوصل إلي ا. قد تكوا هناق حاجة لتعديل شكل

                                                 
 استددام المصطلحات حسبما يكوا مناسبًا في ال روف المحددة.   4
 ." إعداد البيانات المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "أو إا كاا مناسبًال    5
 ر األخر  المتعلقة بمسووليات اإلدارة التي يمكن إدراج ا.لإلطالب على أمثلة عن األمو  24أن ر الفقرة أ   6
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يرجى توقي  وإعادة النسدة المرفقة من هذا الكتاب لإلشارة إلى إقراركم وموافقتكم على الترتيبات الداصة 
 .بتدقيقنا للبيانات المالية بما في ذلك مسووليات كل منا

 وشركاها XYZشركة 

 بواسطة ABC شركة تم القرار والموافقة بالنيابة عن

 )توقيع( 

...................... 

 السم واللقب

 التاريخ
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 2ملحق 
 (10)المرج : الفقرة أ

 األهداف العامةتحديد إمكانية قبول أطر 
المناااطق التااي ل تملاات هيعااات وضااع معااايير مرخبااة أو معتاارف بهااا أو أطاار لعااداد التقااارير الماليااة 

 ينمنبوص عليها في قانون أو نظام مع

فؤؤي هؤؤذا المعيؤؤارل عنؤؤدما تسؤؤجل أو تعمؤؤل منشؤؤأة معينؤؤة فؤؤي  10طبقؤؤًا لمؤؤا هؤؤو موضؤؤإ فؤؤي الفقؤؤرة أ .1
منطقة ق تملك هي ة وض  معايير مرخصؤة أو معتؤرف ب ؤال أو عنؤدما ق يؤن  القؤانوا أو الن ؤام 

ة ليؤؤتم علؤؤى إسؤؤتددام أطؤؤر إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤةل فؤؤدا اإلدارة تحؤؤدد إطؤؤارًا إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤ
مؤؤا تكؤؤوا الممارسؤؤة فؤؤي مثؤؤل هؤؤذل المنؤؤاطق هؤؤي إسؤؤتددام معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير  العمؤؤل بؤؤه. وعؤؤادةً 

 في هذا المعيار. 8المالية الموضوعة من قبل إحد  ال ي ات الموضحة في الفقرة أ

يؤؤات محاسؤؤبية قائمؤؤة فؤؤي منطقؤؤة معينؤؤة معتؤؤرف ب ؤؤا عمومؤؤًا كدطؤؤار إتفاقو ؤؤدًق مؤؤن ذلؤؤكل قؤؤد توجؤؤد  .2
العؤؤام المعؤدة مؤؤن قبؤل منشؤتت محؤؤددة تعمؤل فؤؤي تلؤك المنطقؤؤة.  ال ؤدفد التقؤارير الماليؤؤة ذات إلعؤدا

)أ( فؤي هؤذا المعيؤار تحديؤد 6وعندما يتم تبني مثل هذا اإلطؤارل يتعؤين علؤى المؤدقق بموجؤا الفقؤرة 
قؤؤارير يؤؤات المحاسؤؤبية مجتمعؤؤة علؤؤى أن ؤؤا تشؤؤكل إطؤؤارًا مقبؤؤوًق إلعؤؤداد التتفاقاإل إعتبؤؤارمؤؤا إذا يمكؤؤن 
يؤؤؤات المحاسؤؤؤبية علؤؤؤى نطؤؤؤاق واسؤؤؤ  فؤؤؤي منطقؤؤؤة تفاقالعؤؤؤام. وعنؤؤؤدما تسؤؤؤتددم اإل ال ؤؤؤدفالماليؤؤؤة ذات 

معينؤؤةل فقؤؤد تن ؤؤر هي ؤؤة المحاسؤؤبة فؤؤي تلؤؤك المنطقؤؤة فؤؤي إمكانيؤؤة قبؤؤول إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة 
مؤا إذا تتصؤف  إعتبؤاربالنيابة عن المدققين. و دًق من ذلكل قد يتدؤذ المؤدقق هؤذا القؤرار مؤن خؤالل 

يات المحاسبية بدصائ  تتصف ب ا عادة أطر إعداد التقارير المالية المقبولؤة )أن ؤر الفقؤرة تفاقاإل
يؤات المحاسؤؤبية بمتطلبؤات إطؤار قؤؤائم إلعؤداد التقؤارير الماليؤؤة تفاقأدنؤال(ل أو مؤن خؤؤالل مقارنؤة اإل 3

 أدنال(. 4ل على أنه إطار مقبول)أن ر الفقرة إعتبار تم 

بالصؤفات التاليؤة التؤي ينؤت  عن ؤا معلومؤات مفيؤدة  إعداد التقارير المالية المقبولة عؤادةً تتصف أطر  .3
 للمستددمين المست دفين حيي يتم توفيرها في البيانات المالية:

المعلومؤؤؤاتل حيؤؤؤي أا تلؤؤؤك المعلومؤؤؤات المتؤؤؤوفرة فؤؤؤي البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة مرتبطؤؤؤة  إرتبؤؤؤاطمؤؤؤد   (أ)
لماليؤة. فعلؤى سؤبيل المثؤالل فؤي حالؤة موسسؤة أعمؤال مؤن البيانؤات ا وال ؤدفبطبيعة المنشؤأة 

مؤؤن حيؤؤي المعلومؤؤات الاللمؤؤة  رتبؤؤاطعؤؤامل يؤؤتم تقيؤؤيم مؤؤد  اإل هؤؤدفتعؤؤد بيانؤؤات ماليؤؤة ذات 
لتلبيؤؤة اإلحتياجؤؤات المشؤؤتركة للمعلومؤؤات الماليؤؤة مؤؤن قبؤؤل مجموعؤؤة واسؤؤعة مؤؤن المسؤؤتددمين 

عمومؤًا مؤن خؤالل عؤر  الوضؤ  . ويؤتم تلبيؤة هؤذل اإلحتياجؤات إقتصؤاديةقرارات  إتداذلد  
 المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية لموسسة األعمال.
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كتمؤؤؤال المعلومؤؤؤاتل حيؤؤؤي أا المعؤؤؤامالت واألحؤؤؤدا  والميزانيؤؤؤات العموميؤؤؤة إ (ب)
القائمؤة علؤى البيانؤات الماليؤة  سؤتنتاجاتواإلفصاحات التؤي قؤد تؤوثر علؤى اإل

 غير محذوفة.

 ا المعلومات المتوفرة في البيانات المالية:مد  موثوقية المعلوماتل حيي أ (ج)
لألحؤؤؤؤؤؤؤدا   قتصؤؤؤؤؤؤؤاديحيؤؤؤؤؤؤؤي يكؤؤؤؤؤؤؤوا ممكنؤؤؤؤؤؤؤًال تعكؤؤؤؤؤؤؤ  المضؤؤؤؤؤؤؤموا اإل (1)

 والمعامالت ولي  شكل ا القانوني فحسا؛ و

ينت  عن ا تقييم وقيؤا  وعؤر  وإفصؤا  متسؤقين بشؤكل معقؤول عنؤد  (2)
 إستددام ا في ظروف مماثلة.

ات خاليؤؤة مؤؤن التحيؤؤز حيؤؤاد المعلومؤؤاتل حيؤؤي أن ؤؤا تعمؤؤل علؤؤى تؤؤوفير معلومؤؤ (د)
 في البيانات المالية.

إمكانيؤؤؤة ف ؤؤؤم المعلومؤؤؤاتل حيؤؤؤي أا المعلومؤؤؤات الؤؤؤواردة فؤؤؤي البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة )ه(     
 واضحة وشاملة وق تدض  لتفسير مدتلف بشكل جوهري.

 
يؤؤات المحاسؤؤبية بمتطلبؤات إطؤؤار قؤؤائم إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة تؤؤم تفاققؤد يقؤؤرر المؤؤدقق مقارنؤؤة اإل .4

يؤؤات المحاسؤؤبية بالمعؤؤايير الدوليؤؤة تفاقل مقبؤؤوًق. فعلؤؤى سؤؤبيل المثؤؤالل قؤؤد يقؤؤارا المؤؤدقق اإلبؤؤار إعت
يؤات تفاقإلعداد التقارير المالية. وفيما يتعلق بتؤدقيق منشؤأة صؤغيرةل قؤد يقؤرر المؤدقق مقارنؤة اإل

 ؤة المحاسبية بدطار إلعداد التقارير المالية تم وضؤعه بشؤكل خؤا  ل ؤذل المنشؤتت مؤن قبؤل هي
وضؤؤ  معؤؤايير مرخصؤؤة أو معتؤؤرف ب ؤؤا. وعنؤؤدما يقؤؤوم المؤؤدقق بمثؤؤل هؤؤذل المقارنؤؤة ويؤؤتم تحديؤؤد 

يؤات المحاسؤبية المتبنؤاة فؤي تفاقبين مال يتضمن القرار المتعلق بما إذا كانت اإل ختالفأوجه اإل
 خؤتالفاإلأسباب أوجؤه  إعتبارإعداد البيانات المالية تشكل إطارًا مقبوًق إلعداد التقارير المالية 

يؤات المحاسؤبيةل أو وصؤف إطؤار إعؤداد التقؤارير الماليؤة فؤي تفاقوما إذا قد ينؤت  عؤن تطبيؤق اإل
 البيانات الماليةل إعداد تقارير مالية مضللة.

 

يؤات المحاسؤبية تمؤت صؤياغت ا لؤتالئم التفضؤيالت المدتلفؤة إطؤارًا تفاقق تشكل مجموعة من اإل .5
متثؤؤال إالعؤؤام. وعلؤؤى نحؤؤو مماثؤؤلل لؤؤن يعتبؤؤر إطؤؤار  ال ؤؤدفات مقبؤؤوًق إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة ذ

معين إطؤارًا مقبؤوًق إلعؤداد التقؤارير الماليؤةل إق فؤي حؤال كؤاا مقبؤوًق عمومؤًا فؤي منؤاطق معينؤة 
 من قبل المعدين والمستددمين.
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 14 …………....…………………………………………………مهمة فرق العمليات 

 22-15 …………………...…………………………………………………أداء العملية 
 23 ……….….………………………………………………………………بة المراق
 25-24 …….…….……………………………………………………………… توثيقال

 التوضيحية األخرى  والمادةالتطبيق 
 2أ-1أ ...............…………………………………ودور فرق العمليات الجودة  رقابةنظام 

 3أ ………..……………………………………مسؤوليات القيادة لجودة عمليات التدقيق 
 7أ-4أ ….....….…………………………………………قية ذات العالقة األخال المتطلبات

 10أ-8أ …….....…..…….……مليات التدقيق وع الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها
 13أ-11أ …........…..……...…………………………………………مهمة فرق العمليات 

 33أ-14أ  ….…........………….………………………………………………ء العملية أدا



 رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية

 220معيار التدقيق الدولي   133 

  

يق
تدق

 ال

 36أ-34أ ……… ……………..……………………………………………………مراقبة ال
 37أ …… .……………….…………………………………………………… توثيقال

____________________________________________________________ 
 
 

معيار التدقيق في سياق  "الجودة لتدقيق البيانات المالية رقابة" 220 معيار التدقيق الدوليينبغي قراءة 
 ."لمعايير التدقيق الدوليةقيق وفقاً تد عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء" 200ليالدو 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

لعملية تدقيق الجودة  رقابةللمدقق فيما يتعلق بإجراءات عنى هذا المعيار بالمسؤوليات المحددة ي   .1
هذا جودة العمليات. وي قرأ  رقابة، مسؤوليات مراجع قتااءإلالبيانات المالية. كما يتناول، عند ا

 المعيار مع المتطلبات األخالقية ذات العالقة.
 

 الجودة ودور فرق العمليات رقابةنظام 
وبموجب المعيار التدقيق.  مؤسسةالجودة من مسؤولية  رقابةتعد أنظمة وسياسات وإجراءات  .2

ليقدم لها ضمان الجودة والحفاظ عليه  رقابةضع نظام لو بالمؤسسة  تلزم، 1الجودة لرقابةالدولي 
 بأن:معقول 

 و ؛المؤسسة وموظفيها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة (أ)
 .1لظروفمقبولة حسب االتقارير الصادرة من قبل المؤسسة أو الشركاء في العمليات  (ب)
 

المتطلبات أو  1الجودة لرقابةللمعيار الدولي سسة خاضعة على أساس أن المؤ يرتكز هذا المعيار 
 (.1أ)المرجع: الفقرة الوطنية 

 
الجودة الخاص بالمؤسسة، تتحمل فرق العمليات مسؤولية تطبيق إجراءات  رقابةفي سياق نظام  .3

داء الجزء ألبمعلومات ذات عالقة الجودة المطبقة على عملية التطبيق وتزويد المؤسسة  رقابة
 الجودة الخاص بالمؤسسة. رقابةلنظام  ستقالليةلق باإلالمتع

 
الجودة الخاص بالمؤسسة، إال في حال نصت  رقابةعلى نظام  عتمادباإلت خول فرق العمليات  .4

 (2أالمعلومات التي قدمتها المؤسسة أو األطراف األخرى خالف ذلك. )المرجع: الفقرة 
 

 تاريخ النفاذ
ديسمبر  15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ ل المفعول نافذيعتبر هذا المعيار  .5

 أو بعد ذلك. 2009
 

 الهدف
للمدقق ضمانًا  مالجودة في مرحلة العملية التي تقد رقابةإن هدف المدقق هو تطبيق إجراءات  .6

 معقواًل بأن:
 و ؛ة المطبقةعملية التدقيق تمتثل للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمي   )أ( 

                                                 
 التأكياااد وعملياااات ،عملياااات تااادقيق ومراجعاااة للبياناااات المالياااة تاااؤد التاااي  للشاااركات"رقاباااة الجاااودة  1جاااودة المعياااار الااادولي لرقاباااة ال  ١

 .11، الفقرة األخرى والخدمات ذات العالقة"
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 لظروفقرير المدقق الصادر مالئم حسب اأن ت  )ب( 
 

 تعريفاتال
 ف المفاهيم التالية بالمعاني المذكورة أدناه:عر  ، ت  بمعايير التدقيق الدوليةالمتعلقة  هدافلأل .7

آخر في المؤسسة الشريك أو شخص  –(Engagement Partner)2شريك في عملية (أ)
دقيق وأدائها ومسؤولية تقرير المدقق الصادر بالنيابة عن ة عملية التالذ  يتحمل مسؤولي

مالئمة عند اللزوم التي تمنحه إياها الهيئة المهنية أو والذ  يملك الصالحية الالمؤسسة 
 القانونية أو التنظيمية.

عملية  –(Engagement quality control review) جودة عملية رقابةمراجعة  (ب)
 العمليةل األحكام الهامة التي أصدرها فريق حو  مصممة لتقديم تقييم موضوعي

في تاريخ إصدار  التي توصل إليها الفريق في صياغة تقرير المدقق وذلك اتستنتاجواإل
عمليات جودة العملية على  رقابةعملية مراجعة تكون . تقرير المدقق أو بعد ذلك التاريخ

حددت األخرى، إن وجدت، التي رجة وعمليات التدقيق لبيانات المالية للمنشآت المدتدقيق ا
 جودة العملية عليها. رقابةإلى إجراء مراجعة ها المؤسسة حاجت

هو شريك أو  – (Engagement quality control review) جودة عملية رقابةمراجع  (ج)
فريق من أفراد مؤهلين ال يقوم بتعيين شخص خارجي مؤهل أو شخص آخر في المؤسسة 
لتقييم والذين يملكون خبرة وصالحية كافية ومناسبة  اتق العملييعد أيًا منهم عاوًا في فري

التي توصل إليها في صياغة  اتستنتاجاألحكام الهامة التي أصدرها فريق العمليات واإل
 تقرير المدقق بشكل موضوعي.

هم جميع الشركاء والموظفين الذين يقومون  – (Engagement team) فريق عمليات (د)
شركة ضمن المجموعة والذين المؤسسة أو  تعينهماد مشاركون وأ  أفر بأداء العملية 

الذ   التابع للمدقق خبير الخارجيبإجراءات التدقيق على العملية. ويستبعد هذا اليقومون 
يستثني مصطلح "فريق العملية" أياًا األفراد  ٣ تعينه المؤسسة أو شركة ضمن المجموعة.
ن يقدمون المساعدة المباشرة في عملية التدقيق ضمن قسم التدقيق الداخلي لدى العميل الذي

)المنقح عام  610عندما يمتثل المدقق الخارجي لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 
2013).4 

هي عبارة عن ممارس وحيد أو شراكة أو شركة أو منشأة أخرى تام  –(Firm) مؤسسة ( هـ)
 محاسبين مهنيين.

                                                 
 ينبغي قراءة مفهوم "شريك في عملية" و"شريك" و"مؤسسة" على أنه يشير إلى نظرائهم في القطاع العام حيثما كان ذلك مناسبًا.   2
 المفهوم "الخبير التابع للمدقق". 6الفقرة أ اإلستفادة من عمل الخبير التابع للمدقق"" 620ي عر ِّف معيار التدقيق الدولي   3
على قيود معينة على استخدام  " استخدام عمل المدققين الداخليين "(2013)المنقح عام  610ينص معيار التدقيق الدولي    4

المساعدة المباشرة من  على منع المدقق بموجب القوانين أو األنظمة من الحصول على يااً المباشرة. كما ينص أ المساعدة
   ا.فقط على الحاالت التي ت جاز فيه تقتصر المدققين الداخليين. لذلك، فإن استخدام المساعدة المباشرة
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، يقصد بالفحص اإلجراءات ت التدقيق التامةفيما يتعلق بعمليا – (Inspection) فحص (و)
الجودة التي  رقابةفرق العمليات لسياسات وإجراءات  إمتثالالمصممة لتقديم دليل حول 

 تاعها المؤسسة.
أسهمها أو ديونها  يتم تسعير أو إدراج هي المنشأة التي –(Listed entity) منشأة مدرجة (ز)

ب أنظمة سوق البورصة المعترف به أو يقها بموجفي سوق بورصة معترف به أو يتم تسو 
 هيئة مكافئة.

 

الجودة  رقابةتام المتابعة والتقييم المستمرين لنظام هي عملية  –(Monitoring) مراقبة (ح)
ت التامة لمجموعة مختارة من العمليابما في ذلك الفحص الدور  الخاص بالمؤسسة 

بها يعمل بصورة الخاص الجودة  رقابةضمان معقول بأن نظام المصمم ليقدم للمؤسسة 
 فاعلة.

 .شبكة ماهي شركة أو منشأة تنتمي إلى  –(Network firm) شركة ضمن مجموعة (ط)
 :هي هيكل كبير –(Network) شبكة ( )

 هدف إلى التعاون، وي (6)
ملكية أو سيطرة  ركة التكاليف أو يشارك فيو مشاإلى تحقيق الربح أ بوضوح هدفي (7)

أو  الجودة رقابةتركة فيما يخص مشمشتركة أو سياسات وإجراءات إدارة أو 
أو جزء كبير من الموارد  تجار  مشتركأو استخدام اسم  مشتركةإستراتيجية عمل 

 المهنية.
أ  فرد يملك صالحية إلزام المؤسسة فيما يتعلق بإجراء عملية  هو – (Partner) شريك (ك)

 الخدمات المهنية.
 الشركاء والعاملون  مه –(Personnel) موظفون  (ل)
والمتطلبات  معايير التدقيق الدوليةهي  –(Professional standards)لمهنيةالمعايير ا (م)

 األخالقية ذات العالقة.
هي  –(Relevant ethical requirements) المتطلبات األخالقية ذات العالقة (ن)

جودة العملية، والتي  رقابةفريق العملية ومراجع المتطلبات األخالقية التي يخاع لها 
معايير السلوك األخالقي الدولية مجلس قواعد من من جزء أ والجزء ب تتألف عادة من ال

إلى جانب المتطلبات الوطنية التي تعد أشد فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية  للمحاسبين
 صرامًة.

 المهنيون غير الشركاء، بما في ذلك أ  خبراء تعينهم المؤسسة. –(Staff) موظفون  (س)
هو  –(Suitably qualified external person) شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب (ع)

شخص خارج المؤسسة يملك الكفاءة والقدرات للعمل بصفته شريك للعملية. على سبيل 
في هيئة محاسبية مهنية قد أو موظف )بخبرة مناسبة( أحد شركاء مؤسسة أخرى المثال، 
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تقدم ية أو في منظمة يقوم موظفيها بإجراء عمليات التدقيق على المعلومات المالية التاريخ
 الجودة ذات العالقة. رقابةخدمات 

 

 المتطلبات
 مسؤوليات القيادة لجودة عمليات التدقيق

الجودة الشاملة لكل عملية تدقيق ع ي ن ذلك الشريك ألجلها. يتحمل الشريك في العملية مسؤولية  .8
 (3أ)المرجع: الفقرة 

 
 المتطلبات األخالقية ذات العالقة

الشريك في العملية في حالة تأهب، من خالل المالحظة  ينبغي أن يظل، دقيقخالل عملية الت .9
للمتطلبات  عمليةأعااء فريق ال إمتثالوطرح األسئلة عند اللزوم، أل  دليل يشير إلى عدم 

 (5أ-4أاألخالقية ذات العالقة. )المرجع: الفقرات 
 

للمتطلبات األخالقية  عمليةلأعااء فريق ا إمتثالعدم إذا وصل على علم الشريك في العملية  .10
 إتخاذالجودة الخاص بالمؤسسة، يقوم الشريك في العملية ب رقابةمن خالل نظام ذات العالقة 

 (5أاإلجراء المناسب بالتشاور مع اآلخرين في المؤسسة. )المرجع: الفقرة 
 
 ستقالليةاإل
قية ذات العالقة التي للمتطلبات األخال متثالحول اإل إستنتاجيتوصل الشريك في العملية إلى  .11

 0(5أالفقرة ينبغي على الشريك في العملية: )المرجع: تطبق على عملية التدقيق. وبعمل ذلك، 
ومن شركات ضمن المجموعة، عند الحصول على معلومات ذات عالقة من المؤسسة  (أ)

 ؛ستقالليةلتحديد وتقييم الظروف والشراكات التي تشكل تهديدًا لإل، قتااءاإل
 ستقالليةمعلومات حول المخالفات المحددة، إن وجدت، لسياسات وإجراءات اإلتقييم الو  (ب)

 ؛ وعملية التدقيق ستقالليةيد ما إذا كانت تشكل تهديدًا إلالخاصة بالمؤسسة لتحد
أو تخفياها لمستوى مقبول مثل هذه التهديدات  اإلجراء المناسب للقااء على إتخاذو  (ج)

إذا كان ذلك مناسبًا، حيث يكون من العملية  حابنسأو باإلاإلجراءات الوقائية بتطبيق 
وينبغي على الشريك في العملية إعالم ممكنًا وفقًا للقانون أو النظام المطبق.  نسحاباإل

اإلجراء المناسب. )المرجع:  تخاذعدم القدرة على حل المسألة إل حول على الفورالمؤسسة 
 (.7أ-6أالفقرة 

 
 وعمليات التدقيق ء ومواصلتهاالموافقة على العالقات مع العمال

الموافقة على فيما يتعلق باإلجراءات المناسبة تباع يشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء إ .12
التي تم  اتستنتاجوعمليات التدقيق، وعليه أن يقرر مالءمة اإل العالقات مع العمالء ومواصلتها

 (.10أ-8أفي هذا الصدد. )المرجع: الفقرة التوصل إليها 
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مؤسسة في وقت إلغاء عملية التدقيق من قبل الحصل الشريك على معلومات قد تتسبب في ا إذ .13
اإلجراء المناسب.  إتخاذمن  معاً  ليتمكنا لمؤسسة على الفوريصال تلك المعلومات لمبكر، فعليه إ
 (10أ)المرجع: الفقرة 

 
 مهمة فرق العمليات

، ال يشكلون وأ  خبراء تابعين للمدقق عمليةلفريق ا إمتالكيشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء  .14
 كفاءة والقدرات المناسبة:من فريق العملية، ال جزءً 

 ؛ ووفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةألداء عملية التدقيق  (أ)

-11المرجع: الفقرة أ للظروف مالئماً تقرير المدقق الذ  يعد وللمساهمة في إصدار  (ب)
  .(13أ

 
 أداء العملية
 واألداء شرافالتوجيه واإل

 يتحمل الشريك في العملية مسؤولية: .15

للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية  متثالالتوجيه واإلشراف وأداء عملية التدقيق مع اإل (أ)
 (21أو  16أ-14أ)المرجع: الفقرة  ؛ ووالتنظيمية المطبقة

 تقرير المدقق الذ  يعد مناسبًا في الظروف. (ب)
 

 المراجعات
مسؤولية المراجعات التي تم إجراؤها وفقًا لسياسات وإجراءات المراجعة يتحمل الشريك في العملية  .16

 (21أو  18أ-17أالخاصة بالمؤسسة. )المرجع: الفقرة 
 

، من خالل مراجعة وثائق يشعر الشريك في العملية بالرضافي تاريخ تقرير المدقق أو بعد ذلك،  .17
الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية لدعم  إزاء ق العملية،التدقيق والنقاش مع فري

 (21أ-19أوإلصدار تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة التي تم التوصل إليها  اتستنتاجاإل
 
 تشاورلا

 ينبغي على الشريك في العملية: .18

مور الصعبة أو ملية بالمشاورات المناسبة بشأن األقيام فريق العتحمل مسؤولية  (أ)
 ؛المستمرة
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 سواءً فترة العملية قيام فريق العملية بالمشاورات المناسبة خالل أن يشعر بالرضا إزاء  (ب)
 سواءً عند المرحلة المناسبة وأفراد آخرين  بين فريق العملية وأ عمليةبين أعااء فريق ال

 داخل أو خارج المؤسسة.

هذه طاق طبيعة ون حولالجهة التي تمت مشاورتها مع  تفاقأن يشعر بالرضا إزاء اإل (ج)
 ؛الناشئة عنها اتستنتاجالمشاورات واإل

الناتجة عن مثل هذه المشاورات.  اتستنتاجتأكيد تنفيذ اإلالتي سيتم  اتستنتاجتحديد اإل (د)
 (23أ-22أ)المرجع: الفقرة 

 
 جودة العملية رقابةمراجعة 

خرى، إن المدرجة، وعمليات التدقيق األفيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت  .19
وينبغي على  جودة العملية عليها. رقابةحددت المؤسسة حاجتها إلى إجراء مراجعة وجدت، التي 

 الشريك في العملية:
 ؛جودة العملية رقابةتعيين مراجع ل (أ)
التي تم  مناقشة المسائل الهامة التي تنشأ خالل عملية التدقيق بما في ذلك تلك المسائل (ب)

 ؛ وجودة العملية رقابةعة تحديدها مع المراجع خالل مراج
-24أجودة العملية. )المرجع: الفقرة  رقابةتقرير المدقق لغاية إتمام مراجعة أال  يؤرخ  (ج)

 (.26أ
 

التي أصدرها فريق لألحكام الهامة تقييم موضوعي جودة العملية إجراء  رقابةمراجع  ينبغي على .20
المدقق. ينبغي أن يتامن هذا  في صياغة تقريرالتي تم التوصل إليها  اتستنتاجالعملية واإل

 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)

 ؛ والتي تم التوصل إليها اتستنتاجاإلبو 
التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المدقق والنظر فيما إذا كان  اتتنتاجستقييم اإل (د)

 (33أ-31أ ،29أ-27أتقرير المدقق المقترح مناسبًا. )المرجع: الفقرات 
 

جودة  رقابةينبغي على مراجع  فيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، .21
 األمور التالية: عتباربعين اإل العملية، عند أداء المراجعة، األخذ

 ؛المؤسسة فيما يتعلق بعملية التدقيق إستقالليةتقييم فريق العمليات حول  (أ)
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أو المسائل في الرأ   إختالفات نطو  علىالتشاور حول المسائل التي تما إذا تم  (ب)
 ؛ والناشئة عن تلك المشاورات اتستنتاجواإل الصعبة أو المستمرة األخرى 

باألحكام ئق التدقيق المختارة للمراجعة تعكس العمل المنجز فيما يتعلق وثا ما إذا كانت (ج)
 (33أ-30أالتي تم التوصل إليها. )المرجع: الفقرات  اتستنتاجالهامة وتدعم اإل

 
 الرأ  إختالفات

مع الجهات التي تمت مشاورتها أو، عند  أو عمليةالرأ  بين أعااء فريق ال في إختالفإذا نشأ  .22
ينبغي على فريق العملية إتباع جودة العملية،  رقابةالشريك في العملية ومراجع ، بين قتااءاإل

 الرأ . إختالفاتلمعالجة وتسوية سياسات وإجراءات المؤسسة 
 

 المراقبة
عملية مراقبة مصممة لتقدم للمؤسسة ضمان معقول بأن الجودة  رقابةيتامن النظام الفاعل ل .23

وينبغي على الجودة مالئمة وكافية وتعمل بفاعلية.  رقابةسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بنظام 
آخر كما يتاح من عملية المراقبة الخاصة بالمؤسسة الشريك في العملية النظر إلى نتائج 

. وما إذا قتااءة والمؤسسات األخرى ضمن المجموعة، عند اإلالتي تناقلتها المؤسسالمعلومات 
المعلومات قد تؤثر على عملية التدقيق. تلك كانت أوجه النقص التي تمت مالحظتها في 

 (36أ-34أ)المرجع: الفقرات 
 
 توثيقال

 4ينبغي على المدقق إدراج ما يلي في وثائق التدقيق: .24
 معالجتها.بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة وكيفية  متثالالمتعلقة باإلالقاايا  (أ)
عملية التدقيق وأ  بق على التي تنط ستقالليةلمتطلبات اإل متثالحول اإل اتستنتاجاإل (ب)

 .اتستنتاجنقاشات ذات عالقة مع المؤسسة والتي تدعم هذه اإل
الموافقة على العالقات مع العمالء فيما يتعلق بالتي تم التوصل إليها  اتستنتاجاإل (ج)

 .وعمليات التدقيق ومواصلتها
ملية خالل فترة عالناشئة عن، المشاورات التي أجريت  اتستنتاجطبيعة ونطاق، واإل (د)

 (37أالتدقيق. )المرجع: الفقرة 
 

 ، توثيق:جودة العملية، بخصوص عملية المراجعة التي تمت مراجعتها رقابةينبغي على مراجع  .25
جودة العملية التي  رقابةبمراجعة مؤسسة فيما يتعلق السياسات اإلجراءات التي تتطلبها  (أ)

 ؛تم إجراؤها
 ؛ وتاريخ تقرير المدقق أو بعد ذلك جودة العملية التي تم إجراؤها في رقابةمراجعة  (ب)

                                                 
 . 6أو  11-8، الفقرات "وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي  ٥
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يعتقد أن تجعل المراجع من شأنها أن عدم دراية المراجع حول أ  مسائل لم تحل والتي  (ج)
 غير مناسبة.التي توصل إليها  اتستنتاجواإللية ماألحكام الهامة التي أصدرها فريق الع

*** 

 التطبيق والمواد التوضيحية األخرى 
 

 (2)المرجع: الفقرة رق العمليات الجودة ودور ف رقابةنظام 
بمسؤوليات صرامة، ال تقل عنها التي أو المتطلبات الوطنية  ،1الجودة لرقابةالمعيار الدولي ي عنى  .1أ

ويام الجودة الخاص بها والحفاظ عليه فيما يتعلق بعمليات التدقيق.  رقابةالمؤسسة لوضع نظام 
 كل عنصر من العناصر التالية: لجتعاالسياسات واإلجراءات التي الجودة  رقابةنظام 

 ؛مسؤوليات القيادة للجودة في المؤسسة 
 ؛المتطلبات األخالقية ذات العالقة 
 ؛والعمليات المحددة الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها 
 ؛الموارد البشرية 
 ؛ وأداء العملية 

 المراقبة. 
 

الجودة الخاص بها والحفاظ  رقابةع نظام لوضمسؤوليات المؤسسة التي تتناول المتطلبات الوطنية 
عند  1الجودة  لرقابةالمعيار الدولي  التي ال تقل صرامة عنعليه فيما يتعلق بعمليات التدقيق 

التي تحقق على المؤسسة  لتزاماتالمشار إليها في هذه الفقرة وفرق اإلمعالجتها لجميع العناصر 
 .1الجودة  لرقابةلدولي أهداف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار ا

 
 (4)المرجع: الفقرة  الجودة الخاص بالمؤسسة رقابةعلى نظام  عتماداإل

 

ر .2أ ة عمليقد يعتمد فريق ال المعلومات المقدمة من المؤسسة أو الجهات األخرى لغير ذلك، ما لم ت شِّ
 الجودة الخاص بالمؤسسة فيما يتعلق، على سبيل المثال: رقابةنظام على 

 وظفين من خالل توظيفهم وتدريبهم الرسميبكفاءة الم. 
 ستقالليةجمع ونقل المعلومات ذات العالقة حول اإلمن خالل  ستقالليةباإل. 
  يةستمرار القبول واإلبالحفاظ على عالقات العمالء من خالل أنظمة. 
 بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة من خالل عملية المراقبة لتزامباإل. 
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 (8)المرجع: الفقرة  قيادة وجودة عمليات التدقيقلمسؤوليات ا
والخطابات المناسبة لألعااء اآلخرين في فريق العملية، عند ال الشريك في العملية عمتركز أ  .3أ

 كل عملية من عمليات التدقيق، على ما يلي:تحمل مسؤولية الجودة الشاملة على 

 أهمية تدقيق جودة: (أ)

 ؛والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةهنية أداء العمل الذ  يمتثل للمعايير الم (1)

 ؛مالئماً حيثما كان  الجودة الخاصة بالمؤسسة رقابةلسياسات وإجراءات  متثالاإل (2)

 ؛ والتي تعد مناسبة في الظروفإصدار تقارير المدقق  (3)

 .ستردادمن دون الخوف من اإلقدرة فريق العملية على إثارة المخاوف  (4)

 في أداء عمليات التدقيقحقيقة أن الجودة أمر هام  (ب)
 
 األخالقية ذات العالقةمتطلبات ال
 (9)المرجع: الفقرة  للمتطلبات األخالقية ذات العالقة متثالاإل
للسلوك األخالقي المبادئ األساسية  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمجلس معايير اع ي .4أ

 المهني والتي تتامن:
 ؛النزاهة (أ)
 ؛الموضوعية (ب)
 ؛عناية الواجبةالالكفاءة المهنية و  (ج)
 ؛ والسرية (د)
 .السلوك المهني  ( هـ)

 
 (11-9: الفقرات تعريف "المؤسسة" و"الشبكة" و"الشركة ضمن مجموعة" )المرجع

 

الواردة في المتطلبات األخالقية  شركة ضمن مجموعة"تعريفات "المؤسسة" و"الشبكة" و"قد تختلف  .5أ
بمجلس الخاصة  القواعدرف ع  ت  سبيل المثال، فعلى  ذات العالقة عن تلك الواردة في هذا المعيار.

 "المؤسسة"على أنها: السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمعايير 
 و منشأة أخرى تام محاسبين مهنيين؛ممارس وحيد أو شراكة أو شركة أ (أ)
؛ من خالل الملكية أو اإلدارة أو غيرها من الوسائلتسيطر على مثل هذه األطراف منشأة  (ب)

 و
عليها من قبل مثل هذه األطراف من خالل الملكية أو اإلدارة أو غيرها من  منشأة مسيطر (ج)

 .الوسائل
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اإلرشاد فيما يتعلق بالمفهومين  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينأياًا مجلس معايير قدم ي
 ".شركة ضمن مجموعة"الشبكة" و"

 
ريفات المستخدمة فيما يتعلق بالمتطلبات ، تنطبق التع11-9للمتطلبات الواردة في الفقرات  متثالباإل

 لتفسير تلك المتطلبات األخالقية. ما يلزم بقدراألخالقية ذات العالقة 
 

 )ج((11)المرجع: الفقرة  ستقالليةتهديدات اإل
فيما يتعلق بعملية التدقيق التي قد ال  ستقالليةقد يتعرف الشريك في العملية على وجود ما يهدد اإل .6أ

وكما  ت الوقائية القااء عليها أو تخفياها إلى مستوى مقبول. وفي تلك الحالةاإلجراءاتتمكن 
لتحديد األشخاص المعنيين في المؤسسة يقوم الشريك في العملية بتبليغ )ج(، 11تتطلب الفقرة 

من  نسحابيد أو اإلاإلجراء المناسب والذ  قد يتامن إلغاء النشاط أو المصلحة التي تشكل التهد
 ممكنًا وفقًا للقانون أو النظام المطبق. نسحابيق، عندما يكون اإلعملية التدق

 
 ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتبار اإل
 فإن مدققيمدققي القطاع العام. ومع ذلك،  ستقالليةقد تؤمن التدابير القانونية اإلجراءات الوقائية إل .7أ

ن نيابة علقطاع العام دقيق في ابإجراء عمليات الت مالتي تقو القطاع العام أو مؤسسات التدقيق 
قد يحتاجون  معين إختصاصفي  تكليف إجراء عملية التدقيق التابعالالمدقق القانوني، وفقًا ألحكام 

جيز ييتامن هذا، عندما ال  وقد. 11لما تنص عليه الفقرة  متثاللتعزيز اإلإلى تعديل منهجهم 
إعداد تقرير القيام باإلفصاح من خالل لعملية، من ا نسحابمدقق القطاع العام اإل تكليف التابع لهال

 في حال حدثت في القطاع الخاص. نسحابالتي قد تدفق المدقق لإلعام حول الظروف الناشئة 
 

 (12)المرجع: الفقرة  وعمليات التدقيق الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها
تعد ضرورية في الظروف قبل لومات بجمع معالمؤسسة  1الجودة  لرقابةيلزم المعيار الدولي  .8أ

عند في عملية جارية و  ستمرارما إذا سيتم اإلالموافقة على إجراء عملية مع عميل جديد وعند تحديد 
 يساعد معلومات، كالواردة أدناه،وجود كما أن  6عملية جديدة مع عميل موجود.الموافقة على 

فيما يتعلق بالموافقة على تم التوصل إليها  التي اتستنتاجاإل مالءمةيد دالشريك في العملية في تح
 :وعمليات التدقيق العالقات مع العمالء ومواصلتها

  ؛القائمين على إدارة المنشأةواإلدارة الرئيسية وأولئك نزاهة المالكين الرئيسيين 

  بما في ذلك عملية التدقيق جراءإلوالقدرات الالزمة يملك الكفاءة ما إذا كان فريق العملية ،
 ؛وقت والمواردال

 ؛ وللمتطلبات األخالقية ذات العالقة متثالما إذا كانت بمقدور المؤسسة وفريق العملية اإل 

                                                 
 .27، الفقرة أ1ولي لرقابة الجودة المعيار الد  ٦
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  ية العالقةإستمرار وتوقعاتها حول المسائل الهامة الناشئة خالل عملية التدقيق الحالية والسابقة. 
 

 (13-12)المرجع: الفقرات  بمنشآت القطاع العامات الخاصة عتبار اإل
 

من المدقق أن يطلب، قبل  1د تتطلب القوانين، أو األنظمة، أو المتطلبات األخالقية ذات العالقةق .9أ
قبول عملية التدقيق، من المدقق السابق أن يمده بالمعلومات المعروفة فيما يتعلق بأية حقائق أو 

بها  ظروف والتي، من حيث الحكم المهني للمدقق السابق، يحتاج المدقق أن يكون على دراية
قبل أن يتخذ قرار بشأن قبول العملية من عدمه. وفي بعض الحاالت، قد يكون من المطلوب من 
المدقق السابق، بناًء على طلب المدقق الحالي المقترح، أن يمد المدقق الحالي المقترح بمعلومات 

، في حال متعلقة بعدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة. فعلى سبيل المثال
انسحاب المدقق السابق من العملية نتيجة لوجود عدم امتثال محدد أو مشكوك فيه للقوانين 

أن يفصح المحاسب السابق بناًء  قواعد السلوك الدولية للمحاسبين المهنيينواألنظمة، تتطلب 
م على طلب المدقق الحالي المحتمل عن جميع تلك الحقائق والمعلومات األخرى المتعلقة بعد

االمتثال والتي، في رأ  المدقق السابق، يحتاج المدقق الحالي المقترح إلى معرفتها قبل أن يتخذ 
  2قرارًا بقبول تعيين التدقيق من عدمه.

 

بعض  قد ال تكون قد يتم تعيين المدققين وفقًا لإلجراءات القانونية. وفقًا لذلك، في القطاع العام،  .10أ
فيما يتعلق بالموافقة على  ذات عالقة 9وأ 8أو  13و 12الفقرات الواردة في اتعتبار المتطلبات واإل

قد تكون المعلومات التي تم جمعها ومع ذلك،  .العالقات مع العمالء ومواصلتها وعمليات التدقيق
نتيجة للعملية الواردة ذات قيمة لمدققي القطاع العام عند إجراء تقييمات للمخاطر وعند تحمل 

 .مسؤوليات إعداد التقارير
 

 (14)المرجع: الفقرات  مهمة فرق العمليات
تم  سواءً شخصًا ذو خبرة في مجال متخصص من المحاسبة أو التدقيق، يام فريق العملية  .11أ

يطبق إجراءات التدقيق على العملية. ومع إشراكه أو توظيفه من قبل المؤسسة إن وجدت، والذ  
إذا كانت مشاركته في  عمليةفريق ال من أعااءذلك، ال يعد الشخص الذ  يملك مثل هذه الخبرة 

 .تشاورموضوع ال 23أو  22أو  18تتناول الفقرات على تقديم المشورة. و  العملية تقتصر
 
يق العملية ككل، فقد يأخذ ر المتوقعة من فالكفاءة والقدرات المناسبة  عتبارعند األخذ بعين اإل .12أ

 فريق:بعض األمور المتعلقة بال عتبارالشريك في العملية بعين اإل

 من خالل ذات الطبيعة والتعقيد المشابهين بعمليات التدقيق ا يتعلق مالعملية في كمعرفته وخبرته
 التدريب والمشاركة المناسبين.

                                                 
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين 2١0/١4انظر، على سبيل المثال، القسم  ١
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين. 22٥/٣١ القسم المثال، سبيل على انظر 2
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  والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةمعرفته للمعايير المهنية 

  والمجاالت في مجال تقنية المعلومات ذات العالقة خبرته التقنية بما في ذلك الخبرة
 المتخصصة للمحاسبة والتدقيق.

 معرفته للصناعات ذات العالقة التي يعمل بها العمالء 

 على تطبيق الحكم المهني قدرته 

  الجودة الخاصة بالمؤسسة رقابةفهمه لسياسات وإجراءات 
 
 ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتبار اإل
لإلعفاء من ية المهارات التي تعد ضرورية طاع العام، قد تتامن الكفاءة المناسبة اإلضاففي الق .13أ

وقد تتامن هذه الكفاءة فهم عمليات معين.  إختصاصأحكام تكليف إجراء عملية التدقيق في 
الهيئة التشريعية أو هيئة حاكمة أخرى أو في تقديم تقارير إلى إعداد التقارير المطبقة بما في ذلك 

لعمليات التدقيق في القطاع العام النطاق األوسع قد يتامن على سبيل المثال، و المصلحة العامة. 
أو سلطة النظام  وأللقانون  متثالبإجراء عملية تدقيق أو تقييم شامل لإل المتعلقة جوانبالبعض 

 والفساد والكشف عنهما. حتيالأخرى ومنع اإل
 

 أداء العملية
 (15أ)المرجع: الفقرة  التوجيه واإلشراف واألداء

 

 إعالم أعااء الفريق عن بعض األمور ومنها:عملية يتامن توجيه فريق ال .14أ
  بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة والتخطيط لعملية  لتزامضرورة اإلمسؤولياتهم التي تتامن

 7. 200 معيار التدقيق الدوليبالشكوكية المهنية التي يتطلبها التدقيق وإجرائها 

  قيق أكثر من شريك واحد.عندما يشترك في إجراء عملية التدمسؤوليات الشركاء 

 أهدف العمل الذ  سيتم إنجازه. 
 طبيعة عمل المؤسسة. 
 القاايا المتعلقة بالمخاطر. 
 المشاكل التي قد تنشأ. 
   ل ألداء العمليةالمنهج المفص. 

 
تتيح النقاشات بين أعااء فريق العملية الفرصة ألعااء الفريق األقل خبرة لطرح األسئلة على 

 .عمليةوبذلك يمكن تحقيق التواصل المناسب بين أعااء فريق ال األعااء األكثر خبرة
 

                                                 
 . 15، الفقرة اف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية""األهد 200معيار التدقيق الدولي  ٧
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 يساعد العمل الجماعي والتدريب المناسبين أعااء الفريق األقل خبرة في فهم أهداف العمل المحدد. .15أ
 
 يتامن اإلشراف األمور التالية: .16أ

 متابعة تقدم عملية التدقيق. 
 ما إذا كانوا ية بشكل فرد  بما في ذلك كفاءة وقدرات أعااء فريق العمل عتبارخذ بعين اإلاأل

ين تمامًا للتعليمات مدركوما إذا كانوا  إلنجاز العمل الموكل إليهميملكون الوقت الكافي 
 وما إذا كان العمل قد تم إنجازه وفقًا للنهج المخطط له لعملية التدقيق.الموجهة إليهم 

 لنظر إلى أهميتها وتعديل النهج خالل عملية المراجعة واالناشئة  هامةمعالجة المسائل ال
 على النحو المناسب.المخطط له 

  كثراأل عمليةألن يتم التشاور أو النظر فيها من قبل أعااء فريق التحديد المسائل التي تحتاج 
 خالل عملية المراجعة.خبرة 

 
 المراجعات

 (16مراجعة المسؤوليات )المرجع: الفقرة 
تحدد سياسات وإجراءات مسؤولية المراجعة الخاصة ، 1 بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة .17أ

كثر قبل أعااء الفريق األجزه أعااء الفريق األقل خبرة من نبالشركة على أساس أن العمل الذ  أ
 8.خبرة

 
 :النظر فيما إذا تام المراجعة، على سبيل المثال، .18أ

  لتنظيمية المطبقةوفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية وا العمل قد أنجزكان. 
 نشأت قاايا هامة بحاجة لمزيد من الدراسة. 
  الناتجة اتستنتاجوما إذا تم توثيق وتنفيذ اإلأجريت المشاورات المناسبة. 
  لمراجعة طبيعة وتوقيت ومدى العمل المنجزكان هناك حاجة. 
 ل مناسب.التي تم التوصل لها وما إذا تم توثيقه بشك اتستنتاجكان العمل المنجز يدعم اإل 

  التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لدعم تقرير المدقق.كانت األدلة 

 .تم تحقيق أهداف إجراءات العملية 
 

                                                 
 .33، الفقرة 1المعيار الدولي لمراقبة الجودة   ٨
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 (17مراجعة الشريك في العملية للعمل المنجز )المرجع: الفقرة 
ة في مراحل مناسبة أثناء العمليلما يلي من قبل الشريك في العملية  المنتظمةالمراجعات إجراء إن  .19أ

يسمح بمعالجة المسائل الهامة في الوقت المحدد بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ 
 :صدار التقرير أو قبل ذلك التاريخإ

  بالمسائل الصعبة أو المستمرة المحددة التي الجوانب الحرجة للحكم وخصوصًا تلك المتعلقة
 ؛تم تحديدها خالل فترة العملية

 ؛ وهامةالمخاطر ال 

 وانب األخرى التي يعتبرها الشريك في العملية هامةالج. 
 

جميع وثائق التدقيق ولكنه قد يقوم بذلك. ومع ذلك، يوثق الشريك في العملية إلى مراجعة  ال يحتاج
 9. 230الشريك في العملية مدى وتوقيت المراجعات، كما يتطلبه معيار التدقيق الدولي 

 
كما هو وارد مراجعة اإلجراءات بالتدقيق خالل العملية إلى  الذ  يقومقد يطبق الشريك في العملية  .20أ

ذ  يتم فيه إجراء تغيير لتحديد مسؤوليات لغاية التاريخ اللمراجعة العمل المنجز  19في الفقرة أ
 الشريك في العملية.

 
ذو الخبرة في أحد المجاالت  العمليةالقة عند توظيف عاو فريق ذات العات عتبار اإل

 (17-15)المرجع: الفقرات محاسبة أو التدقيق المتخصصة في ال
 

المتخصصة في ذو  الخبرة في أحد المجاالت عند توظيف عدد من أعااء فريق العملية  .21أ
عاو فريق المراجعة بالمنوط عمل للقد يتامن التوجيه واإلشراف والمراجعة المحاسبة أو التدقيق، 

 األمور التالية:
 وأدوار عاو ذلك البالمنوط  عملالطاق وأهداف طبيعة ونمع ذلك العاو على  تفاقاإل

 لفريق العملية.وطبيعة وتوقيت ومدى التواصل بين ذلك العاو واألعااء اآلخرين 

  اتستنتاجالنتائج واإلبما في ذلك مالءمة ومعقولية كفاية العمل المنوط بذلك العاو تقييم 
 .التي توصل إليها ذلك العاو واتساقها مع أدلة التدقيق األخرى 

 
 (18)المرجع: الفقرة  تشاورال
حول المسائل التقنية واألخالقية الهامة وغيرها من المسائل داخل  يمكن تحقيق التشاور الفاعل .22أ

 عندما: ،مالئماً حيثما كان المؤسسة أو خارجها، 
 بجميع الحقائق ذات العالقة التي ستمكنهم من تقديم تي تمت مشاورتها يتم تزويد الجهات ال

 ؛ وأدلة مثبته

                                                 
 .)ج(9، الفقرة 230معيار التدقيق الدولي   ٩
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  والخبرة. قدميةاألتتحلى الجهات التي تمت مشاورتها بالمعرفة و 
 
ألعااء فريق العملية التشاور خارج المؤسسة، على سبيل المثال، عندما تفتقر  مالئماً قد يكون  .23أ

من الخدمات االستشارية التي تقدمها  ستفادةويمكنهم اإلالمؤسسة للموارد الداخلية المناسبة. 
الهيئات المهنية والتنظيمية أو المنظمات التجارية التي تقدم خدمات رقابة  خرى أوالمؤسسات األ

 الجودة ذات العالقة.
 

 مراجعة رقابة جودة العملية
 )ج((19ريخ تقرير المدقق )المرجع: الفقرة اتإتمام مراجعة رقابة جودة العملية قبل 

موعد ال يسبق التاريخ الذ   تأخير تقرير المدقق في)المنقح(  700يتطلب معيار التدقيق الدولي .24أ
سيبد  على أساسها المدقق رأيه حول البيانات المدقق على األدلة المناسبة الكافية التي حصل فيه 

العملية لمنشآت المدرجة أو عندما تستوفي البيانات المالية الخاصة باوفي حاالت تدقيق  ۱۰ .المالية
العملية تساعد المدقق في تحديد ما إذا تم ايير مراجعة رقابة جودة العملية، فإن مثل هذه مع

 الحصول على أدلة مناسبة كافية.
 
إن إجراء يسمح بشكل منتظم في فترات مناسبة خالل العملية رقابة جودة العملية ن إجراء مراجعة إ .25أ

مراجعة رقابة جودة العملية في الوقت المحدد في مراحل مناسبة أثناء العملية يسمح بمعالجة 
امة فورًا بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ إصدار التقرير أو قبل ذلك المسائل اله
 التاريخ.

 
من قبل  21-20العملية يعني استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرات مراجعة رقابة جودة إن إتمام  .26أ

مراجعة ئق ويمكن أن تكتمل وثا. قتااء، عند اإل22بالفقرة  لتزاممراجع رقابة جودة العملية واإل
وياع كجزء من عملية تجميع ملف التدقيق النهائي. رقابة جودة العملية بعد تاريخ تقرير المدقق 

 10.في هذا الصددالمتطلبات ويقدم اإلرشادات  230معيار التدقيق الدولي 
 

 (20المرجع: الفقرة مراجعة رقابة جودة العملية )ومدى طبيعة وتوقيت 
فيها تحديد الحاالت التي تكون الظروف يسمح للشريك في العملية  للتغيرات فيالبقاء متأهبًا  .27أ

 تكن مثل هذه المراجعة مطلوبة عند بداية العملية.مراجعة رقابة جودة العملية ضرورية حتى وإن لم 
 
وما إذا  تعقيد عملية التدقيقة العملية، من بين أمور أخرى، على قد يعتمد مدى مراجعة رقابة جود .28أ

وإن إجراء مراجعة كون تقرير المدقق غير مالئم في الظروف. أن يدرجة ومخاطرة كانت المنشأة م
 نحو عملية التدقيق وأدائها.رقابة جودة العملية ال يقلل من مسؤوليات الشريك في العملية 

 

 
 .49، الفقرة المالية""تكوين رأ  وإعداد التقارير حول البيانات )المنقح(  700معيار التدقيق الدولي   ١0
 .16-14، الفقرات 230معيار التدقيق الدولي  ١١
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، تشمل اإلستنتاجات التي يتوصل إليها فريق العملية في 12 701معيار التدقيق الدولي  تطبيقعند  .29أ
  ر المدقق تحديد ما يلي:صياغة تقري

 .أمور التدقيق الرئيسية التي ينبغي تامينها في تقرير المدقق 

  من 14أمور التدقيق الرئيسية التي لن يتم اإلبالغ عنها في تقرير المدقق وفقًا للفقرة 
 ، إن وجدت؛ و701معيار التدقيق الدولي 

 يق، أنه ال توجد أمور تدقيق إن أمكن، وإعتمادًا على حقائق وظروف المنشأة وعملية التدق
 رئيسية يتعين اإلبالغ عنها في تقرير المدقق.

)ب( دراسة الصيغة 20باإلضافة إلى ذلك، تتامن مراجعة تقرير المدقق المقترح وفقًا للفقرة 
  المقترحة التي ينبغي إدراجها في قسم أمور التدقيق الرئيسية.

 (21المرجع: الفقرة مراجعة رقابة جودة العملية للمنشآت المدرجة )
والتي يمكن أخذها  األخرى المتعلقة بتقييم األحكام الهامة التي أصدرها فريق العملية األمورتتامن  .30أ

 للمنشآت المدرجة ما يلي:في مراجعة رقابة جودة العملية  عتباربعين اإل

 المنقح( 315 13المخاطر الهامة المحددة خال العملية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي( 
بما في ذلك تقييم فريق  33014لهذه المخاطر وفقًا لمعيار التدقيق الدولي ستجاباتواإل

 15 .024 ستجابته لها وفقًا لمعيار التدقيق الدوليإو  حتيالالمراجعة لمخاطرة اإل

 .األحكام الصادرة، تحديدًا فيما يتعلق باألهمية والمخاطر الهامة 

  ححة المحددة خالل عملية التدقيق.وحالة األخطاء المصححة وغير المصأهمية 

 األطراف األخرى ، قتااءتي 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.

 

                                                 
 " اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق ". 701معيار التدقيق الدولي   ١2
 ."تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهر  من خالل فهم المنشأة وبيئتها"، )المنقح(  315معيار التدقيق الدولي   ١٣
 ."إستجابات المدقق للمخاطر المقيمة"، 330معيار التدقيق الدولي   ١4
 ."مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية"، 240معيار التدقيق الدولي   ١٥
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 (21-20 بالمنشآت الصغيرة )المرجع: الفقراتات الخاصة عتبار اإل
تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، يتطلب إجراء مراجعة رقابة جودة  عملياتباإلضافة إلى  .31أ

التي تخاع العمليات و عمليات التدقيق التي تستوفي المعايير التي وضعتها المؤسسة العملية على 
عمليات التدقيق الخاصة قد ال تستوفي أ  من وفي بعض الحاالت،  دة العملية.رقابة جو لمراجعة 

 بالمنشأة المعايير التي تخاعها لمثل هذه المراجعة.
 
 (21-20ات الخاصة بمنشآت القطاع العام )المرجع: الفقرات عتبار اإل

أو ال المدقق العام قانوني )على سبيل المث بشكل  للمدقق الذ  تم تعيينه قد يكون في القطاع العام،  .32أ
دور مكافئ لدور الشريك  (أ  شخص آخر مؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه بالنيابة عن المدقق العام

التدقيق في القطاع العام. وفي مثل هذه الظروف، عمليات  مسؤوليةفي تحمل كامل في العملية 
وقدرة مراجع  ي تم تدقيقهاتنفصال عن المنشأة الإلالحاجة إلى ا عتباريؤخذ بعين اإل، قتااءعند اإل

 مراجع رقابة جودة العملية. إختيار عند رقابة جودة العملية على تقديم تقييم موضوعي
 
وعلى الرغم غير شائعة في القطاع العام.  30وأ 21إن المنشآت المدرجة المشار إليها في الفقرتين .33أ

قيد أو جوانب المصلحة ذلك، قد يكون هناك منشآت أخرى تعتبر هامة نظرًا للحجم أو التع من
وتام األمثلة على ذلك العامة والتي تمتلك بالتالي مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. 

قد ينشأ كما أن التحوالت المستمرة في القطاع العام الشركات التي تملكها الدولة والمرافق العامة. 
يعتمد عليها تحديد دة وال يوجد معايير موضوعية محدعنها أنواع جديدة من المنشآت الهامة. 

يقوم مدققو القطاع العام بتقييم أ  المنشآت قد تكون ذات أهمية كبيرة لامان ومع ذلك، األهمية. 
 إجراء مراجعة رقابة جودة العملية.

 
 (23)المرجع: الفقرة المراقبة 

ن المؤسسة بتأسيس عملية مراقبة مصممة لتزودها باما 1يلزم المعيار الدولي لرقابة الجودة  .34أ
 وتعمل بفاعلية.مالئمة وكافية معقول بأن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة 

16 
 
قد يلجأ الشريك في العملية إلى التي قد تؤثر على عملية التدقيق،  النظر في أوجه القصورعند  .35أ

كافية في سياق الموقف والتي يعتبرها الشريك في العملية التدابير التي اتخذتها المؤسسة لتصحيح 
 عملية التدقيق تلك.

 
ه لم يتم إجراء عملية تدقيق أنبالارورة  يعنيإن العجز في نظام رقابة الجودة الخاص بالمؤسسة ال  .36أ

قانونية والتنظيمية المطبقة أو أن تقرير المدقق غير وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات ال محددة
 مناسب.

 

                                                 
 .48، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٦
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 توثيقال
 ()د(24 ع: الفقرة)المرج المشاورات توثيق

مشاورات مع المهنيين اآلخرين حول المسائل الصعبة أو المستمرة للالتام والمفصل  توثيقاليساهم  .37أ
 في فهم:

 ؛ والقاية التي تم التشاور بشأنها 

 نتائج التشاور بما في ذلك القرارات الصادرة واألساس لهذه القرارات وكيفية تنفيذها. 
 
 



  152 230ي معيار التدقيق الدول

 230معيار التدقيق الدولي 
 وثائق التدقيق

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلالمفعول  نافذ) 
 أو بعد ذلك( 2009 ديسمبر 15التي تبدأ في  

 

 قائمة المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 1 .......................................................هذا التدقيق الدولي نطاق معيار
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 5 ...............................................................................الهدف
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  المتطلبات
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الحصول  توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم
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8-13 

 16-14 ...........................................................تجميع ملف التدقيق النهائي
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 1أ ..................................................ت المحددإعداد وثائق التدقيق في الوق
توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول 

 .................................................................................عليها
 

 20أ-2أ
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

لية تدقيق بيانات مالية. مسؤولية المدقق المتمثلة في إعداد وثائق التدقيق لعم يتناول هذا المعيار .1
ويتم تبني هذه الوثائق حسب الضرورة التي تقتضيها الظروف عند تطبيقها على عمليات تدقيق 
المعلومات المالية. ويدرج الملحق معايير التدقيق الدولية األخرى التي تحتوي على متطلبات 

معايير التدقيق الدولية وإرشادات محددة للتوثيق. وال تقتصر متطلبات التوثيق المحددة بموجب 
 متطلبات توثيق إضافية. النظامأو  القانونيحدد ياألخرى التطبيق على هذا المعيار. وقد 

 
 وثائق التدقيق  أهدافطبيعة و 

توفر وثائق التدقيق التي تحقق متطلبات هذا المعيار ومتطلبات التوثيق المحددة بموجب معايير  .2
 -ما يلي:التدقيق الدولية األخرى ذات العالقة 

 األهداف الكليةحول تحقيق  إستنتاجعلى األساس الذي يستخدمه المدقق للتوصل إلى  أدلة (أ)
 و 1للمدقق؛

على تخطيط وأداء التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  أدلة (ب)
 المعمول بها.

 
 -التالية: هدافذلك األاألخرى، بما في  هدافتخدم وثائق التدقيق عددًا من األ .3

 .مساعدة فريق العملية في تخطيط وأداء عملية التدقيق 

  مساعدة أعضاء فريق العملية المسؤولون عن اإلشراف في سبيل التوجيه واإلشراف على عمل
 2. 220مسؤولياتهم المتعلقة بالمراجعة وفقُا لمعيار التدقيق الدولي التدقيق، وإخالء

 يكون مسؤواًل عن عمله. تمكين فريق العملية من أن 

 بسجل للمسائل ذات األهمية المستمرة في عمليات التدقيق المستقبلية. اإلحتفاظ 

 13الجودة  ة ـإجراء مراجعات رقابة الجودة والفحوصات وفقًا للمعيار الدولي لرقاب من تمكينال 
 4.أو كحٍد أدنى المتطلبات الطبيعية المطلوبة

 ة وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات األخرى التمكين من إجراء فحوصات خارجي
 المعمول بها.

 

                                                 
 .11الفقرة ، "للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية العامةاألهداف "  200الدولي  معيار التدقيق 1

 

 [.17-15، الفقرات ]مالية"البيانات التدقيق ل"رقابة الجودة   220معيار التدقيق الدولي   2
ي عمليـات تـدقيق ومراجعــة للبيانـات الماليـة وعمليـات التخريـد األخــرى "رقابـة الجــودة للاـركات التـي تـؤد 1المعيـار الـدولي لرقابـة الجـودة  3

 [48، و38-35، 33، 32، الفقرات ]والخدمات ذات العالقة"
 .2، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي   4
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 تاريخ النفاذ

أو  2009 ديسمبر 15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذالمعيار يعتبر هذا  .4
 بعد ذلك.

 

 الهدف

 -يتلخص هدف المدقق في إعداد وثائق توفر ما يلي: .5
 ؛ وألساس تقرير المدقق ومناسب سجل كافٍ  (أ)

أدلة على تخطيط وأداء عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية  (ب)
 والتنظيمية المعمول بها.

 

 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .6
سجل إجراءات التدقيق التي تمت تخديتها، وأدلة  -(Audit documentation) وثائق تدقيق (أ)

التي توصل إليها المدقق  اتستنتاجالتدقيق ذات العالقة التي تم الحصول عليها، واإل
 "(.workpapers" و"working papers)وتستخدم أحيانًا مصطلحات مثل "

كانت وسيلة تخزين أخرى، سواء  أي مجلد واحد أو أرثر أو -(Audit file) ملف تدقيق (ب)
 ة، تحتوي على سجالت تتخلف من وثائق التدقيق الخاصة بعملية محددة.إلكترونيمادية أم 

فرد )سواء كان داخليًا أم خارجيًا بالنسبة للاركة(  -(Experienced auditor)مدقق خبير (ج)
 -يتمتع بالخبرة العملية في التدقيق وفهم معقول لما يلي:

 عمليات التدقيق؛ (1)

 ؛ول بهاية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعممعايير التدقيق الدول (2)

 ة العمل التي تعمل فيها المناخة؛ وبيئ (3)

 مواضيع التدقيق وإعداد التقارير المالية ذات العالقة بقطاع المناخة. (4)
 

 المتطلبات
 

 إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد
 

 (1ع: الفقرة أيقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد. )المرج .7

 



 وثائق التدقيق 

  230معيار التدقيق الدولي   155 

  

يق
تدق

ال
 

 توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
 

 شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق
 

يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير ال يملك أي ارتباط سابق بعملية  .8
 (17أ-16أ، 5أ-2التدقيق من فهم ما يلي: )المرجع: الفقرات أ

طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها من أجل االمتثال لمعايير التدقيق  (أ)
 ؛(7أ-6الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ )المرجع: الفقرتان أ

 نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و (ب)

التي تم التوصل إليها فيما  اتستنتاجامة التي تناخ أثناء عملية التدقيق، واإلالمسائل اله (ج)
المهنية الهامة التي تم إصدارها لدى التوصل إلى هذه  واألحكاميتعلق بذلك 

 (11أ-8. )المرجع: الفقرات أاتستنتاجاإل
 

مدقق تسجيل ما عند توثيق طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها، يتعين على ال .9
 -يلي:
دة لبنود أو مسائل محددة تم اختبارها؛ )المرجع: الفقرة أ (أ)  ؛(12الخصائص المحد ِّ

 دقيق وتاريخ استكمال هذا العمل؛ والاخص الذي قام بعمل الت (ب)

الاخص الذي قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم أداؤه وتاريخ ونطاق هذه المراجعة.  (ج)
 .(13)المرجع: الفقرة أ

 

وغيرهم، بما  بالحوكمةمع اإلدارة والمكلفين  حول المسائل الهامة النقاشات التي تدورمدقق يوثق ال .10
في ذلك طبيعة المسائل الهامة التي تمت مناقاتها ووقت حدوث هذه النقاشات والجهة التي تمت 

 (14مناقاتها. )المرجع: الفقرة أ
 

للمدقق فيما يتعلق بمسخلة هامة،  النهائي ستنتاجفي حال حدد المدقق معلومات متعارضة مع اإل .11
 .(15يوثق المدقق كيفية معالجته لهذا التعارض. )المرجع: الفقرة أ

 
 الحياد عن متطلب ذي عالقة

في حال وجد المدقق، في حاالت استثنائية، بخنه من الضروري الحياد عن متطلب ذي عالقة في  .12
إجراءات التدقيق البديلة التي تم أداؤها تدقيق دولي، يتعين على المدقق توثيق كيفية تحقيق  معيار

 .(19أ-18لهدف ذلك المتطلب ودواعي هذا الحياد. )المرجع: الفقرتان أ
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 المسائل التي تناخ بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق

ل إلى  .13 في حال أجرى المدقق، في حاالت استثنائية، إجراءات تدقيق جديدة أو إضافية أو توص 
اريخ إصدار تقرير المدقق، يتعين على المدقق توثيق ما يلي: )المرجع: جديدة بعد ت اتإستنتاج
 (20الفقرة أ

 الظروف التي تمت مواجهتها؛ (أ)

وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها إجراءات التدقيق الجديدة أو اإلضافية التي تم أداؤها  (ب)
ل إل اتستنتاجواإل  ؛ ويها وتخثيرها على تقرير المدققالتي تم التوص 

 إجراء ومراجعة التغييرات التي طرأت على وثائق التدقيق والاخص الذي قام بذلك. وقت (ج)

 
 تجميع ملف التدقيق النهائي

يقوم المدقق بتجميع وثائق التدقيق في ملف تدقيق واستكمال العملية اإلدارية لتجميع ملف التدقيق  .14
 (22أ-21ان أالنهائي في الوقت المحدد بعد تاريخ تقرير المدقق. )المرجع: الفقرت

 

بعد استكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي، يتعين على المدقق عدم حذف أو إلغاء وثائق  .15
 (23بها. )المرجع: الفقرة أ اإلحتفاظتدقيق من أي طبيعة قبل نهاية مدة 

 
حيث يجد المدقق بخنه من الضروري تعديل وثائق  13في الظروف عدا تلك الواردة في الفقرة  .16

القائمة أو إضافة وثائق تدقيق جديدة بعد استكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي، التدقيق 
يتعين على المدقق، بصرف النظر عن طبيعة التعديالت أو اإلضافات، توثيق ما يلي: )المرجع: 

 (24الفقرة أ
 األسباب المحددة وراء إجراء هذه التعديالت أو اإلضافات؛ و (أ)

 تعديالت أو اإلجراءات والاخص الذي قام بذلك.وقت إجراء ومراجعة هذه ال (ب)
 

*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 (7)المرجع: الفقرة  إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد

 

يساعد إعداد وثائق تدقيق كافية ومناسبة في الوقـت المحـدد علـى تعزيـز جـودة عمليـة التـدقيق ويسـهل   . 1أ
التـــي تـــم  اتســـتنتاجين ألدلـــة التـــدقيق التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا واإلتالفعـــال المراجعـــة والتقيـــيمعمليتـــا 

ومـن المحتمـل أن تكـون الوثـائق التـي تـم التوصل إليها قبـل صـياغة تقريـر المـدقق بصـورته النهائيـة. 
 من عمل التدقيق أقل دقة من الوثائق التي تم إعدادها وقت أداء ذلك العمل. نتهاءإعدادها بعد اإل
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 جراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليهاتوثيق إ
 (8)المرجع: الفقرة  شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق

 

 -يعتمد شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق على عوامل مثل العوامل التالية:.   2أ
 حجم ومدى تعقيد المناخة. 

 طبية إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها. 

 مخاطر المحددة لألخطاء الجوهريةال. 

 أهمية أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. 

 المحددة ستثناءاتطبيعة ونطاق اإل. 

  غير قابل للتحديد بسهولة لتوثيق معين  إستنتاجمعين أو أساس  إستنتاجالحاجة إلى توثيق
 العمل الذي تم أداؤه أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.

 دقيق واألدوات المستخدمة.منهجية الت 
 
أو وســيلة أخــرى. تتضــمن األمثلــة  إلكترونــيوثــائق التــدقيق علــى ورق أو علــى ورق قــد يــتم تســجيل  .  3أ

  -على وثائق التدقيق ما يلي:
 برامج التدقيق. 

 التحاليل. 

 مذكرات القضايا. 

  للمسائل الهامةملخصات. 

 خطابات تخريد وإقرار. 

 قوائم مراجعة. 

  ( فيما يتعلق بالمسائل الهامةلكترونيفي ذلك البريد اإلمراسالت )بما. 
 

يـات الهامـة والمحـددة( تفاقالمدقق ملخصات أو نسخ من سجالت المناخة )مثل العقـود واإل يضيفقد 
 إال أن وثائق التدقيق ال تعتبر بدياًل عن السجالت المحاسبية للمناخة. ،رجزء من وثائق التدقيق

 
فـي وثـائق التـدقيق إضافة مسـودات مسـتبدلة مـن أوراق العمـل والبيانـات الماليـة لى ال يحتاج المدقق إ .  4أ

تــم تصــحيط أخطــاء نســخ ســابقة لمســتندات و أوليــة، تعكــأ أفكــار غيــر مكتملــة أو  التــيوالمالحظــات 
 أو نسخ طبق األصل للمستندات. في الطباعة أو أخطاء أخرى فيها

 
لمــدقق بحــد ذاتهــا دعمــًا مالئمــًا للعمــل الــذي قــام بــه المــدقق أو ال تمثــل التفســيرات الاــفوية مــن قبــل ا .  5أ

ــل إليهــا، ولكــن يمكــن اســتخدامها لتفســير أو توضــيط المعلومــات التــي تحتــوي  اتســتنتاجاإل التــي توص 
 عليها وثائق التدقيق.
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 )أ((8توثيق االمتثال لمعايير التدقيق الدولية )المرجع: الفقرة 
االمتثــال لمتطلبــات هــذا المعيــار أن تكــون وثــائق التــدقيق كافيــة ومناســبة فــي فــي البدايــة، ســينتج عــن .   6أ

تحتوي معايير التدقيق الدولية األخرى على متطلبـات توثيـق محـددة ال تهـدف إلـى توضـيط  ،الظروف
تطبيــق هــذا المعيــار فــي الظــروف الخاصــة لمعــايير التــدقيق الدوليــة األخــرى هــذه. ال تحــد  متطلبــات 

ة بموجــب معــايير التــدقيق الدوليــة األخــرى نطــاق تطبيــق هــذا المعيــار. وعــالوة علــى التوثيــق المحــدد
ر تدقيق دولي معـين اقتـراع عـدم وجـود وثـائق سـيتم يهدف غياب متطلب توثيق في أي معياذلك، ال 

 إعدادها نتيجة لالمتثال لذلك المعيار.
 
ـــدقيق يمتثـــل لمعـــايير ا7أ ـــى أن الت ـــة عل ـــدقيق أدل ـــائق الت ـــوفر وث ـــيأ مـــن .   ت ـــك، ل ـــة. ومـــع ذل ـــدقيق الدولي لت

مهنـــي تـــم  حكـــمالضـــروري أو مـــن الممكـــن بالنســـبة للمـــدقق توثيـــق كـــل مســـخلة تمـــت دراســـتها أو كـــل 
من غير الضروري بالنسـبة للمـدقق التوثيـق باـكل إصداره في عملية تدقيق ما. وباإلضافة إلى ذلك، 

هـر االمتثـال بهـا فـي المسـتندات الماـمولة منفصل )رقائمة المراجعة مـثاًل( االلتـزام بالمسـائل التـي يظ
 -في ملف التدقيق. ومثال ذلك ما يلي:

 .يظهر وجود خطة تدقيق موثقة باكل مالئم أن المدقق قام بتخطيط عملية التدقيق 

 خطاب تكليف موقع فـي ملـف التـدقيق أن المـدقق اتفـق علـى شـروط عمليـة التـدقيق  يظهر وجود
 .بالحوكمة، مع المكلفين مع اإلدارة أو، حيث يكون مناسباً 

   بالاــكل المناســب أن علــى البيانــات الماليــة يظهــر تقريــر المــدقق الــذي يحتــوي علــى رأي مــتحف
المــدقق التــزم بمتطلــب التعبيــر عــن رأي مــتحف  بموجــب الظــروف المحــددة فــي معــايير التــدقيق 

 الدولية.

  ،قـد يوجـد عـدد مـن الطـرق التـي فيما يتعلق بالمتطلبات التي تنطبـق عمومـًا أثنـاء عمليـة التـدقيق
 -يمكن أن تبين االمتثال بهذه المتطلبات في ملف التدقيق:

  على سبيل المثال، قد ال يوجد أيـة طريقـة توثـق مـن خاللهـا التاـكك المهنـي للمـدقق. إال أن
وفقـــًا لمعــايير التـــدقيق وثــائق التــدقيق قـــد تــوفر أدلـــة علــى ممارســـة المــدقق للتاـــكك المهنــي 

تتضــــمن هــــذه األدلــــة إجــــراءات محــــددة تــــم أداؤهــــا لتعزيــــز ردود اإلدارة علــــى الدوليــــة. وقــــد 
 استفسارات المدقق.

  ـــل شـــريك العمليـــة مســـؤولية التوجيـــه واإلشـــراف وأداء عمليـــة وعلـــى نحـــو مماثـــل، فـــإن تحم 
التـدقيق مــع االمتثــال لمعــايير التــدقيق الدوليــة قــد يـتم إثباتــه عــن طريــق عــدد مــن الطــرق فــي 

علـى توثيـق شـريك العمليـة الماـاركة فـي الوقـت المحـدد فـي وقـد ياـتمل هـذا وثائق التدقيق. 
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 315جوانب التدقيق مثل المااركة في نقاشات الفريق التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي 

   5.)المنقط(

 
 )ج((8توثيق المسائل الهامة واألحكام المهنية الهامة ذات العالقة )المرجع: الفقرة 

كــم علــى أهميــة مســخلة مــا تحلــياًل موضــوعيًا للحقــائق والظــروف. وتتضــمن األمثلــة علــى يتطلــب الح   . 8أ
 -المسائل الهامة ما يلي:

 315 ا هــو موضــط فــي معيــار التــدقيق الــدوليـة )وفقــًا لمـــالمســائل التــي تــؤدي إلــى مخــاطر هامــ 
 .()المنقط(6

  )باـكل جـوهري عـن البيانـات  التعبير الخـاط احتمالية نتائج إجراءات التدقيق التي تاير إلى )أ
، أو )ب( وجــود حاجــة إلــى مراجعــة التقيــيم الســابق لمخــاطر األخطــاء الجوهريــة مــن قبــل الماليــة

 المدقق واستجابات المدقق لهذه المخاطر.

  الظــروف التــي تتســبب فــي وجــود صــعوبة هامــة فــي وجــه المــدقق فــي تطبيــق إجــراءات التــدقيق
 الالزمة.

 عديل رأي التـدقيق أو إضـافة فقـرة تخريـد علـى مسـخلة معينـة فـي تقريـر النتائج التي قد تؤدي إلى ت
 المدقق.

 
مــن العوامــل المهمــة فــي تحديــد شــكل ومحتــوى ونطــاق وثــائق التــدقيق الخاصــة بالمســائل الهامــة هــو    . 9أ

األحكـام المهنيـة الصـادرة، مدى الحكم المهني الممارس في تخدية العمل وتقييم النتائج. ويعمل توثيق 
المــدقق وتعزيـــز جـــودة الحكـــم. وتســـترعي هـــذه المســـائل  اتإســـتنتاجحيــث تكـــون هامـــة، علـــى تفســـير 

عنايــة خاصــة مـــن المســؤولين عــن مراجعـــة وثــائق التــدقيق، بمـــا فــي ذلــك األشـــخا  الــذين ينفـــذون 
ذلــك عنــد أداء مراجعــة عمليــات التــدقيق الالحقــة عنــد مراجعــة المســائل ذات األهميــة المســتمرة )مثــال 

 بخثر رجعي للتقديرات المحاسبية(.
 

دقيق إعــداد وثــائق التــ 8تتضــمن بعــم األمثلــة علــى الظــروف حيــث يكــون مــن المناســب وفقــًا للفقــرة .  10أ
 -ما يلي: واألحكام هامةالمتعلقة باستخدام حكم مهني، حيث تكون المسائل 

  ب ما على "دراسة" المدقق لمعلومات أو المدقق عندما ينص متطل ستنتاجإلاألساس المنطقي
 هامة في سياق عملية معينة.عوامل معينة وتعتبر تلك الدراسة 

                                                 
 .10لفقرة ، ا"تحديد وتقييم مخاطر الخطخ الجوهري من خالل فهم المناخة وبيئتها")المنقط(   315معيار التدقيق الدولي  5
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  المدقق حول معقولية مجاالت األحكام غير الموضوعية )مثل معقولية  ستنتاجإلاألساس
 التقديرات المحاسبية الهامة(.

  آخر )مثل االستفادة باكل صحة مستند معين عند تنفيذ تحقيق المدقق حول  اتإستنتاجأساس
للحاالت المحددة خالل عملية التدقيق  إستجابةمناسب من خبير أو من إجراءات التخريد( ك

 والتي قادت المدقق إلى االعتقاد بخن المستند قد يكون غير صحيط.

  عدم أن يحددالمدقق أمور التدقيق الرئيسية أو  يحدد، 7701عند تطبيق معيار التدقيق الدولي 
 أمور تدقيق رئيسية يتعين اإلبالغ عنها. وجود

 
)يعـــرف أحيانـــًا  بجـــزء مـــن وثـــائق التـــدقيق كملخـــص اإلحتفـــاظقـــد يعتبـــر المـــدقق مـــن المفيـــد إعـــداد و .  11أ

بمذكرات االستكمال( يصف المسائل الهامـة المحـددة خـالل عمليـة التـدقيق وكيـف تمـت معالجتهـا أو 
وقـد يسـهل خـرى ذات عالقـة تـوفر معلومـات أخـرى.   يتضمن إشارات مرجعية لوثائق تدقيق داعمة أ

مثــل هــذا الملخــص عمليــات المراجعــة الفحــص الفعالــة والكفــؤة لوثــائق التــدقيق، خاصــة فــي عمليــات 
التــدقيق الضــخمة والمعقــدة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، قــد يســاعد إعــداد مثــل هــذا الملخــص علــى اعتبــار 

 ، فــي ضــوء إجــراءات كــان هنــا  علــى اعتبــار مــا إذاالمــدقق للمســائل الهامــة. كمــا قــد يســاعد المــدقق 
أي هــدف لمعيــار التــدقيق الــدولي ذو  التــي تــم التوصــل إليهــا، اتســتنتاجالتــدقيق التــي تــم أداؤهــا واإل

قـد يحـول دون تحقيـق المـدقق للهـدف الكلـي العالقة لم يحققه المدقق أو كان غيـر قـادر علـى تحقيقـه 
 للمدقق.

 
 (9)المرجع: الفقرة  تم اختبارها، وتحديد المعد  والمراجع أو مسائل محددةتحديد بنود 

دة تخــدم عــدد مــن األ.  12أ ــن فريــق العمليــة هــدافإن تســجيل الخصــائص المحــد ِّ . فعلــى ســبيل المثــال، يمك 
ـــــق فـــــي اإل ـــــه ويســـــه ل التحقي وســـــتختلف والتعارضـــــات.  ســـــتثناءاتمـــــن أن يكـــــون مســـــؤواًل عـــــن عمل

دة  ء التــدقيق والبنــد أو المســخلة التــي تــم اختبارهــا. فعلــى ســبيل إجــراحســب طبيعــة الخصــائص المحــد ِّ
 -المثال:

  المســتندات فيمــا يتعلــق باختبــار مفصــل لطلبــات الاــراء الصــادرة عــن المناــخة، قــد يحــدد المــدقق
 حسب تواريخها وأرقام طلبات الاراء. المختارة للفحص

 مجموعـةمحـدد مـن  مبلـ علـى  إجراء يقتضـي اختيـار أو مراجعـة كافـة البنـودتطبيق فيما يتعلق ب 
 الخاصـةدفتـر اليوميـة كافـة قيـود )مثـل  لمدقق نطاق اإلجراء ويحدد المجموعة، قد يسجل اةمعين
 .مبل  محدد من سجل اليومية(ب

                                                 
 . " اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل " 701معيار التدقيق الدولي   ٧
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 قــد يحــدد المــدقق فيمــا يتعلــق بــإجراء يقتضــي أخــذ عينــات منــتظم مــن مجموعــة مــن المســتندات ،
عينــة  )مثــلفتــرة أخــذ العينــات ونقطــة البدايــة و المســتندات المختــارة مــن خــالل تســجيل مصــدرها 

 30إلـــى  إبريـــل 1منتظمـــة مـــن تقـــارير الاـــحن مختـــارة مـــن ســـجل الاـــحن للفتـــرة التـــي تبـــدأ مـــن 
 .في كل مرة( 125مع اختبار التقرير رقم  12345، بدءًا بالتقرير رقم سبتمبر

  يســـجل المـــدقق  ستفســـارات مـــن مـــويفين محـــددين فـــي المناـــخة، قـــدإفيمـــا يتعلـــق بـــإجراء يقتضـــي
 تواريخ االستفسارات وأسماء ومناصب مويفي المناخة.

  واألفـراد ذوي  مراقبتهـا، قـد يسـجل المـدقق العمليـة أو المسـخلة التـي تـتم المراقبـةفيما يتعلق بإجراء
  مسؤولياتهم المختلفة وأين ومتى تم تنفيذ عملية المراقبة.العالقة و 

 
أن يراجــع المــدقق عمــل التــدقيق الــذي تــم أداؤه خــالل مراجعــة  220يقتضــي معيــار التــدقيق الــدولي .  13أ

متطلب توثيق اسم الاخص الـذي قـام بمراجعـة عمـل التـدقيق الـذي تـم ضمنًا  يدلال  ۷وثائق التدقيق.
علـى حاجــة إلـى شــمول كـل ورقــة عمـل محــددة أدلـة علــى المراجعـة. ومــع ذلـك، يعنــي المتطلــب أداؤه 

  جعته والاخص الذي قام بمراجعته والوقت الذي تم فيه مراجعته.توثيق عمل التدقيق الذي تمت مرا
 

 (10وغيرهم )المرجع: الفقرة  بالحوكمةتوثيق النقاشات حول المسائل الهامة مع اإلدارة والمكلفين 
ها المدقق ال يقتصر التوثيق على  . 14أ ولكنهـا قـد تتضـمن سـجالت مناسـبة أخـرى مثـل السجالت التي يعد 

ها مويفو المناخة والتـي يوافـق عليهـا المـدقق. وقـد ياـتمل األشـخا   عاتجتمامحاضر اإل التي يعد 
اآلخــــرون الــــذين قــــد ينــــاقم المــــدقق معهــــم المســــائل الهامــــة علــــى المــــويفين اآلخــــرين فــــي المناــــخة 

 واألطراف الخارجية مثل األشخا  الذين يقدمون استاارة مهنية للمناخة.
 

 (11رجع: الفقرة توثيق كيفية معالجة التعارضات )الم

ال يـــدل ضـــمنًا متطلـــب توثيـــق كيفيـــة معالجـــة المـــدقق للتعارضـــات فـــي المعلومـــات علـــى أن المـــدقق .  15أ
 بوثائق غير صحيحة أو مستبدلة. اإلحتفاظيحتاج إلى 

 
 (8خاصة بالمناآت الصغيرة )المرجع: الفقرة  إعتبارات

مـــن وثــائق عمليــة تـــدقيق عمومــًا قــل شــمولية بتــدقيق مناــخة صـــغيرة أ الخاصـــةتعتبــر وثــائق التــدقيق  . 16أ
شـريك العمليـة كافـة عمـل  فيهـا مناخة كبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، في حالة إجراء عملية تدقيق يؤدي

أو إصـدار  عنهـا بـالغاإللن تاتمل الوثائق على مسائل قد كان مـن الضـروري توثيقهـا ليـتم التدقيق، 
وفير أدلــة علــى المراجعــة مــن قبــل أعضــاء آخــرين فــي ألعضــاء فريــق العمليــة، أو لتــباــخنها أوامــر 

مناقاــات الفريـــق أو اإلشـــراف تقتضـــي توثيـــق لـــن يكــون هنالـــك مســائل الفريــق )علـــى ســبيل المثـــال، 

                                                 
 [. 17، الفقرة ]220معيار التدقيق الدولي   ٧
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فيمـا يخـص إعـداد وثـائق  8عليه(. ومع ذلك، يلتزم شريك العملية بالمتطلـب األرثـر أهميـة فـي الفقـرة 
ير، حيـث قـد تكـون وثـائق التـدقيق خاضـعة للمراجعـة مـن التدقيق التي يمكن فهمها من قبل مدقق خب

 أخرى. أهدافتنظيمية أو  هدافقبل أطراف خارجية أل
 

عنــد إعــداد وثــائق التــدقيق، قــد يــرى مــدقق مناــخة صــغيرة مــن المفيــد والفعــال تســجيل جوانــب مختلفــة  . 17أ
 عمة حسبما يكـون مناسـبًا.للتدقيق معًا في مستند واحد، مع إضافة إشارات مرجعية ألوراق العمل الدا 

تاتمل األمثلة على مسائل قـد يـتم توثيقهـا معـًا فـي عمليـة تـدقيق مناـخة صـغيرة فهـم المناـخة ورقابتهـا 
المحــددة بموجــب معيــار التــدقيق  الداخليــة وإســتراتيجية التــدقيق الكليــة وخطــة التــدقيق واألهميــة النســبية

ـــة والمســـائل الهامـــ ،9 320الـــدولي  ة التــــي تمـــت مالحظتهـــا أثنـــاء عمليـــة التــــدقيق والمخـــاطر المقيم 
 التي تم التوصل إليها. اتستنتاجواإل

 

 (12)المرجع: الفقرة  عدم االلتزام بخحد المتطلبات ذات العالقة
. إن متطلبات معايير التدقيق الدولية مصممة لتمكين المدقق من تحقيق األهداف الااملة المحددة 18أ

هداف الااملة للمدقق. وفقًا لذلك، في غير الظروف االستثنائية، في تلك المعايير، وبالتالي األ
 تدعو معايير التدقيق الدولية إلى االمتثال بكل متطلب ذو عالقة بظروف التدقيق.

 

 10. ينطبــق متطلــب التوثيــق علــى المتطلبــات المرتبطــة بــالظروف فقــط. ال يعتبــر متطلــب معــين مرتبطــاً 19أ
  -فقط في الحاالت التي:

التدقيق الدولي بالكامـل غيـر ذي عالقـة )علـى سـبيل المثـال إذا لـم يكـن للمناـخة وييفـة  معيار (أ)
ذي  11 2013 )المـنقط( 610 تدقيق داخلـي، ال يعـد أي مـن محتويـات معيـار التـدقيق الـدولي

 عالقة(، أو
أن المتطلب شرطي والارط غير موجود )على سبيل المثال، متطلبا تعـديل رأي المـدقق حيـث  (ب)

عجـــز فـــي الحصـــول علـــى أدلـــة تـــدقيق كافيـــة ومناســـبة، ولكـــن ال يوجـــد مثـــل هـــذا أن هنـــا  
 العجز(. 

 
 (13)المرجع: الفقرة  المسائل التي تناخ بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق

ســتثنائية علــى الحقــائق التــي تصــبط معروفــة بالنســبة للمــدقق بعــد إلتاــتمل األمثلــة علــى الظــروف ا.  20أ
ق رغـم أنهـا كانـت قائمـة فـي ذلـك التـاريخ والتـي، فـي حـال معرفـة ذلـك فـي تـاريخ إصـدار تقريـر المـدق

ذلك التاريخ، كان من الممكن أن تؤدي إلى تعديل البيانـات الماليـة أو قيـام المـدقق بتعـديل الـرأي فـي 
ــًا  12تقريــر المــدقق. لمســؤوليات المراجعــة وتــتم مراجعــة التغييــرات التــي تطــرأ علــى وثــائق التــدقيق وفق

                                                 
 .عملية تدقيق"" األهمية النسبية في تخطيط وأداء  320معيار التدقيق الدولي   ٩

 [.27الفقرة ]  200معيار التدقيق الدولي  ١٠
 .2، الفقرة " إستخدام عمل المدققين الداخليين"( 2013)المنقط  610معيار التدقيق الدولي   ١١
 . 14، الفقرة "األحداث الالحقة"  560معيار التدقيق الدولي  ١٢
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، مـع شـريك العمليـة الـذي يتحمـل المســؤولية 13 (220)عليهـا فـي معيـار التـدقيق الـدولي المنصـو  
 النهائية عن التغييرات.

 

 (16-14)المرجع: الفقرات  تجميع ملف التدقيق النهائي
مــن الاــركات وضــع سياســات وإجــراءات مــن أجــل إتمــام  (1)يقتضــي المعيــار الــدولي لرقابــة الجــودة .  21أ

ال تزيد الفترة الزمنيـة المناسـبة التـي يـتم فيهـا إتمـام عمليـة  3۱قيق في الوقت المحدد.تجميع ملفات التد
 4۱يومًا بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق. 60عن  تجميع ملف التدقيق النهائي

 

يعتبــر إتمــام عمليــة تجميــع ملــف التــدقيق النهــائي بعــد تــاريخ إصــدار تقريــر المــدقق عمليــة إداريــة ال  . 22أ
جديــدة. ومــع ذلــك، قــد ُتجــرى  اتإســتنتاجأداء إجــراءات تــدقيق جديــدة أو التوصــل إلــى  تنطــوي علــى

تغييرات على وثائق التدقيق أثناء عملية التجميـع النهائيـة فـي حـال كانـت التغييـرات إداريـة بطبيعتهـا. 
 -وفيما يلي أمثلة على مثل هذه التغييرات:

 .حذف أو إلغاء وثائق مستبدلة 

 حالة إلى أوراق العمل.ترتيب أو مقارنة واإل 

 .اإلعالن عن إتمام قوائم المراجعة المتعلقة بعملية التجميع النهائية 

  توثيق دليل التدقيق التي حصل عليه المدقق وناقاه واتفق عليها مع األعضاء ذوي العالقة من
 فريق العملية قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق.

 

مـن الاـركات وضـع ) أو كحًد أدنـى المتطلبـات الطبيعيـة(  (1)دة يقتضي المعيار الدولي لرقابة الجو .  23أ
بوثـائق التـدقيق عـادة  اإلحتفـاظوال تقـل مـدة  5۱بوثـائق العمليـة. اإلحتفـاظسياسات وإجراءات من أجـل 

بهـا بعـد ذلـك، تبـدأ الفتـرة مـن  اإلحتفـاظسـنوات مـن تـاريخ إصـدار تقريـر المـدقق، أو فـي حـال  5عن 
 .16ق المجموعةتاريخ إصدار تقرير مدق

 

مــن األمثلــة علــى يــرف قــد يــرى فيــه المــدقق مــن الضــروري تعــديل وثــائق التــدقيق القائمــة أو إضــافة .  24أ
مــن عمليــة تجميــع الملــف، هــو الحاجــة إلــى توضــيط وثــائق التــدقيق  نتهــاءوثــائق تــدقيق جديــدة بعــد اإل

قبـة التـي تـم إجراؤهـا مـن قبـل القائمة الناشئة من المالحظات التي تم اسـتالمها خـالل فحوصـات المرا
 أطراف داخلية أو خارجية.

                                                 
 [.16الفقرة ] 220معيار التدقيق الدولي  ١٣

 [.45الفقرة ] 1الدولي لرقابة الجودة المعيار  ٣١
 [.45الفقرة ]أ 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ٤١
 [.47الفقرة ]  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  5١

 [.أ61الفقرة ]  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٦
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 الملحق
 (1)المرجع: الفقرة 

 

 متطلبات توثيق التدقيق المحددة في معايير التدقيق الدولية األخرى 
يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق الدولية األخرى التي تتضمن متطلبات توثيق 

عن بحث المتطلبات ومواد التطبيق ذات العالقة والمواد اإليضاحية  ائمة بديالً محددة. وال تعتبر هذه الق
 األخرى الواردة في معايير التدقيق الدولية.

  (12-10)الفقرات  -على شروط التكليف بالتدقيق" الموافقة"  210معيار التدقيق الدولي 

  (25-24)الفقرتان  -ية"مالالبيانات التدقيق ل"رقابة الجودة   220معيار التدقيق الدولي 

  ــــدولي بيانــــات التــــدقيق  عمليــــة فــــي حتيــــالمســــؤوليات المــــدقق المتعلقــــة باإل" 240معيــــار التــــدقيق ال
 (48-45)الفقرات  -مالية"ال

  الفقـرة  -"مراعـاة القـوانين واألنظمـة عنـد تـدقيق البيانـات الماليـة")المـنقط(   250معيار التدقيق الدولي
[30] 

  (23)الفقرة  -"بالحوكمةالمكلفين أولئك مع  اإلتصال"  260معيار التدقيق الدولي 

  (12)الفقرة  -مالية"البيانات ال"التخطيط لتدقيق  300معيار التدقيق الدولي 

  ـــدولي ـــدقيق ال ـــار الت ـــة مـــن خـــالل فهـــم )المـــنقط(  315معي ـــد وتقيـــيم مخـــاطر األخطـــاء الجوهري "تحدي
 (32)الفقرة  -المناخة وبيئتها"

  (14)الفقرة  -عملية تدقيق" وأداء"األهمية النسبية في تخطيط  320دولي المعيار التدقيق 

  (30-28)الفقرات  -للمخاطر المقيم ة" المدققإستجابة "   330معيار التدقيق الدولي 

  (15)الفقرة  -" التدقيق خالل عمليةالمحددة  البيانات الخاطئةتقييم  " 450معيار التدقيق الدولي 

 تــدقيق التقــديرات المحاســبية، بمــا فــي ذلــك التقــديرات المحاســبية للقيمــة  " 540ي معيــار التــدقيق الــدول
 (23)الفقرة  -" عالقةالعادلة واإلفصاحات ذات ال

 (28)الفقرة  -" "األطراف ذات العالقة 550دقيق الدولي معيار الت 

  للمجموعــة )بمــا عمليــات تــدقيق البيانـات الماليــة  -خاصــةال عتبـاراتاإل"  600معيـار التــدقيق الــدولي
 (50)الفقرة  -" (العناصرفي ذلك عمل مدققي 

  36)الفقــرة  -عمــل المــدققين الــداخليين" إســتخدام" ( 2013 )المــنقط  610معيــار التــدقيق الــدولي-
37) 

  الفقــرة  -" مســؤوليات المــدقق المتعلقــة بالمعلومــات األخــرى  )المــنقط( " 720معيــار التــدقيق الــدولي
(25.) 
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  تحتيا اإلب المتعلقةالمدقق  مسؤوليات
 تدقيق البيانات المالية في عملية

  

 تدقيق البيانات المالية للفتراتل)نافذ المفعول 
  بعد ذلك( أو 2009 ديسمبر 15التي تبدأ في 

 

 المحتويات                           
 الفقرة 
                                                       مقدمة                   ال

 1 ...........................................................هذامعيار التدقيق الدولي نطاق 
 3-2 خصائص اإلحتيال.......................................................................

 9-4 .......................................................يال والكشف عنهمسؤولية منع اإلحت
 10 ..........................................تاريخ النفاذ.....................................

 11 ..................................................................................األهداف
 12 ................................................................................التعريفات
  المتطلبات

 15-13 ...........................................................................المهني التشكك
 16 .........                                          .................................المناقشات بين أعضاء فريق العملية.............

 25-17 ...................................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة..........
 28-26 .............                       .......................حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل

 34-29                     ............................حتيالاإلبسبب  خطاء الجوهريةلأل المقّيمةلمخاطر لاإلستجابات 
 38-35                                                       .............................       ...............تقييم أدلة التدقيق.............................

 39 ...................                                  .....................عملية التدقيق  اإلستمرار فيعدم قدرة المدقق على 
 40 ......................                                                              ..................................................المكتوبة تمثيالتال

 43-41 ...............                                    ...................................بالحوكمةمع اإلدارة والمكلفين  تصااتاإل
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 44 ...............                                            ...............................يذية..........لسلطات التنظيمية والتنفاإبالغ 
 47-44 ...................................................................................التوثيق
  رخر  األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 5أ-1أ .............................                                                            ..........................................حتيالخصائص اإل
 7أ-6أ مسؤوليات منع ااحتيال والكشف عنه

 10أ-8أ ...............التشكك المهني............................................................
 12أ-11أ ............                                          ...............ات بين أعضاء فريق العملية............................المناقش

 28أ-13أ .............................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة................
 33أ-298أ          .....................................حتيالالجوهرية بسبب اإلتحديد وتقييم مخاطر األخطاء 

 49أ-34أ                        ............................حتيالبب اإلبس خطاء الجوهريةلأل المقّيمة لمخاطرلاإلستجابات 
 45أ-50أ ................                                                             .................تقييم أدلة التدقيق........................................

 58أ-55أ .                                  ..............................................عدم قدرة المدقق على إكمال عملية التدقيق 
 60أ-59أ ....................                                                              .................................................اإلدارة...... تمثيالت

 66أ-61أ           ..............                          ....................................بالحوكمةمع اإلدارة والمكلفين  اإلتصاات
 69أ-67أ .........................                                            .....................إبالغ سلطة مختصة خارج المنشأة بااحتيال

   حتيال: أمثلة على عوامل مخاطرة اإل1ملحق 
ر المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب : أمثلة على إجراءات تدقيق ممكنة لتناول المخاط2ملحق 

 حتيالاإل
 

  حتيالالتي تدل على إمكانية اإل الحاات: أمثلة على 3ملحق 
 
 

تييدقيق البيانييات  عملييية فييي حتيييالاإلب المتعلقييةالمييدقق  مسييؤوليات" 240قييراءة معيييار التييدقيق الييدولي  ينبغييي
للمدقق المستقل وإجراء عملية تيدقيق وفقيا   عامةاألهداف ال "  200معيار التدقيق الدولي ي سياق ف  المالية"

 ". لمعايير التدقيق الدولية
                    

 
 



 مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية
 

 240معيار التدقيق الدولي  167 

  

يق
تدق
 ال

 ة ـمقدمال
معيار التدقيق الدولي هذانطاق   

في تدقيق البيانات  حتيالاإل المتعلقة بقضاياالمدقق  مسؤولياتمعيار التدقيق الدولي هذا  يتناول .1
ومعيار التدقيق )المعدل( ۱ 153معيار التدقيق الدولي فية تطبيقكي فيتحديدا  ويتوسعة. المالي

 .حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإلفيما يتعلق بمخاطر   330۲الدولي
 

تحتيا رخصائص اإل  
والعامل الذي يميز بين الخطأ.  أو حتيالاإل بسببالبيانات المالية إما  في األخطاء يمكن أن تنشأ .2

 أوالناجم عن الخطأ في البيانات المالية مقصود  األساسي ن اإلجراءكا إذاوالخطأ هو ما  حتيالاإل
 .غير مقصود

 

المدقق معني  ة، غير أنالتدقيق الدولي معايير هدافهو مفهوم قانوني واسع أل حتيالرغم أن اإلو  .3
 البيانات الخاطئةهناك نوعان من و  .الذي يتسبب في خطأ جوهري في البيانات المالية حتيالباإل

والبيانات ي، إحتيالالناتجة عن تقرير مالي  البيانات الخاطئة – المدققب صلةالذات دة المقصو 
، في حاات نادرة ،يحدد أو أن المدقق قد يشك. ورغم وصولالناتجة عن سوء تخصيص األ الخاطئة
. قد حصل بالفعل حتيالكان اإل إذاما فيبعمل تحديدات قانونية ، إا أنه ا يقوم حتيالوقوع اإل

 ( 7أ-1لمرجع: الفقرة أ)ا

 
والكشف عنه تحتيا مسؤولية منع اإل  

في المنشأة  بالحوكمةين تقع على األشخاص المكلف حتيالإن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف اإل .4
، بشكل قوي على بالحوكمةالتي تشرف على أولئك المكلفين و من المهم أن تشدد اإلدارة، و  .وإدارتها
 إرتكاب مبحيث يمكن إقناع األفراد بعد هوردع حتياللل من فرص وقوع اإلمما قد يق حتيالمنع اإل

وذلك ينطوي على إلتزام بخلق ثقافة من بسبب احتمالية الكشف عنه وفرض العقاب.  حتيالاإل
. بالحوكمةاألمانة والسلوك األخالقي التي يمكن تعزيزها بإشراف نشط من قبل أولئك المكلفين 

التأثير غير  أوتجاوز أنظمة الرقابة حتمالية إ متضمنة بالحوكمةالمكلفين  وتعتبر الرقابة من خالل
المناسب على عملية إعداد التقارير المالية، مثل جهود اإلدارة في إدارة األرباح من أجل التأثير على 

 .إدراك المحللين ألداء وربحية المنشأة

 

                                                

 
 ."تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها" )المنقح(   315يق الدولي معيار التدق ۱

 

 ."المدقق للمخاطر المقيمة ستجابةإ"   330معيار  التدقيق الدولي   ۲
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 مسؤوليات المدقق

الحصول مسؤولية معايير التدقيق الدولية ل وفقا  معينة تدقيق  بعمليةالمدقق الذي يقوم  يقع على عاتق .5
كانت بسبب  واء  من األخطاء الجوهرية، س تخلو بمجملهاالبيانات المالية  بأنعلى تأكيد معقول 

هناك مخاطرة ا يمكن تجنبها من حيث  ،في التدقيق القيود المتأوصلةوبسبب  .الخطأ أو حتيالاإل
لتدقيق ل ه يتم التخطيطأنرغم في البيانات المالية لن يتم إكتشافها أن بعض األخطاء الجوهرية 

 .3معايير التدقيق الدوليةل وفقا   الصحيحوتنفيذه بالشكل 
 

، تكون اآلثار المحتملة للقيود الكامنة كبيرة بشكل 2004كما هو وارد في معيار التدقيق الدولي  .6
ناتج  جوهري  خاطئدم الكشف عن بيان إن مخاطرة عخاص في حالة الخطأ الناتج عن ااحتيال.

ناتج عن الخطأ ألن  جوهري  خاطئهي أكبر من مخاطرة عدم الكشف عن بيان  حتيالعن اإل
 أوقد ينطوي على خطط متقدمة ومنظمة بشكل دقيق مصممة إلخفائه مثل التزوير،  حتيالاإل

 إلىلتي يتم تقديمها المقصودة ا البيانات الخاطئة أواإلخفاق المتعمد في تسجيل المعامالت، 
المدقق. وتكون هذه المحاوات عند اإلخفاء أكثر وصعوبة من حيث اكتشافها عندما تصاحبها عملية 

دليل التدقيق مقنع في حين أنه في  بأنأن يعتقد المدقق  إلىتواطؤ. ويمكن أن يؤدي التواطؤ 
ل معينة مثل براعة يعتمد على عوام حتيالالحقيقة غير وصحيح. إن قدرة المدقق على كشف اإل

، ومدى تكرار ونطاق التالعب، ودرجة التواطؤ المعنية، والحجم النسبي للمبالغ حتيالمرتكب اإل
المختلفة المتالعب بها، والمناوصب العليا التي يشغلها أولئك األفراد المتورطين. وفي حين أن 

إا أنه يصعب عليه تحديد  ،حتيالاإل رتكابعلى تحديد الفرص المحتملة إل المدقق قد يكون قادرا  
أم  حتيالفي مجاات الحكم مثل التقدير المحاسبي تسبب بها اإل الخاطئةكانت البيانات  إذاما 

 .الخطأ

 
اإلدارة  إحتيالناتج عن  خاطئ جوهري مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان  فإنعلى ذلك،  عالوة   .7

الموظف ألن  إحتيالناتج عن  خاطئ جوهري هي أكبر من مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان 
غير مباشر بالسجالت  أواإلدارة عادة ما تكون في موضع يمكنها فيه التالعب بشكل مباشر 

المصممة لمنع عمليات  الرقابةتجاوز إجراءات  أوية إحتيالعرض معلومات مالية  أوية المحاسب
 المشابهة من قبل موظفين آخرين.  حتيالاإل

 
مهني أثناء عملية عن الحفاظ على تشكك  مسؤوا  المدقق  ، يكون قولعند الحصول على تأكيد مع .8

حقيقة أن إجراءات  ومدركااحتمال تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة  عتبار، آخذا بعين اإلالتدقيق
إن المتطلبات . حتيالاإل الكشف عنفي سياق  فعالةالتدقيق الفعالة إلكتشاف الخطأ قد ا تكون 

ار ُيقصد منها مساعدة المدقق في تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية الواردة في هذا المعي
 وفي تصميم إجراءات للكشف عن هذه البيانات الخاطئة.  حتيالبسبب اإل

 
                                                 

-53أ] الفقرات الدولية"،للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق  األهداف العامة" 200معيار التدقيق الدولي   3
 [.54أ

 

4
 .53، الفقرة أ200التدقيق الدولي  معيار    
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قد يتحمل المدقق مسؤوليات إضافية بموجب القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات  .9
للقوانين واألنظمة، بما في ذلك ااحتيال، والتي قد تختلف  العالقة فيما يتعلق بعدم امتثال منشأة ما

عن أو تتجاوز ما ورد في هذا المعيار وما ورد في معايير التدقيق الدولية األخرى، وفيما يلي أمثلة 
 (6على تلك المسؤوليات: )المرجع: الفقرة أ

في ذلك المتطلبات استجابة لعدم اامتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة، بما  (أ)
المتعلقة بحاات معينة من التواوصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة، يقيم المدقق مدى مالئمة 

 استجابة هؤاء لعدم اامتثال ويحدد ما إذا كانت هناك حاجة اتخاذ مزيد من اإلجراءات.

قوانين واألنظمة التواوصل مع المدققين اآلخرين بشأن عدم اامتثال المحدد أو المشكوك فيه لل (ب)
 )في تدقيق البيانات المالية للمجموعة، على سبيل المثال(؛ و

 متطلبات التوثيق المتعلقة بعدم اامتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة. (ج)
 

وقد يؤدي االتزام بأية مسؤوليات إضافية إلى تقديم مزيد من المعلومات ذات العالقة بعمل المدقق 
المعيار الدولي للتدقيق أو وفقا  لمعايير التدقيق الدولية األخرى )فيما يتعلق بنزاهة اإلدارة، وفقا  لهذا 

 أو عند ااقتضاء، المكلفين بالحوكمة، على سبيل المثال(.
 

 تاريخ النفاذ

ديسمبر  15تاريخ بانات المالية للفترات التي تبدأ تدقيق البيلالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .10
 بعد ذلك. وأ* 2009

 

 األهداف

  -تتلخص أهداف المدقق فيما يلي: .11

 ؛حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية بسبب اإل (أ)

الحصول على ما يكفي من أدلة مناسبة حول المخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب  (ب)
 و ، من خالل تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة؛حتيالاإل

 .المحدد خالل التدقيق المشتبه به اإلحتيال أو حتيالبشكل مناسب لإل ستجابةاإل (ج)
 

 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .12

أولئك  أوأكثر من أفراد اإلدارة  أوهو فعل مقصود من قبل واحد  -(Fraud) حتيالاإل (أ)
الخداع للحصول  إلىأطراف ثالثة، ينطوي على اللجوء  أوفين الموظ أو المكلفين بالحوكمة

 غير قانونية.  أومنفعة غير عادلة على 

 إلىالظروف التي تشير  أواألحداث  -(Fraud risk factors) حتيالعوامل مخاطرة اإل (ب)
 . حتيالاإل رتكابإتاحة فروصة إل أو حتيالاإل رتكابإلمعين ضغط  ممارسة أو ما دافع
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 المتطلبات 
 التشكك المهني

يجب على المدقق أن يتخذ التشكك المهني أثناء التدقيق، مدركا  ، 2005لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   .13
الرغم من خبرة المدقق السابقة فيما يتعلق ب ،حتيالإحتمال أنه قد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإل

 .(9أ-7رة أ)المرجع: الفق .المكلفين بالحوكمةو  المنشأةإدارة بأمانة ونزاهة 
 

السجالت والمستندات على أنها قد يقبل ب فإنه ،ذلك خالفلإلعتقاد ب ا  ن لدى المدقق سببوما لم يك .14
ليست  ما وثيقة بأنالمدقق يعتقد  في أنأثناء التدقيق  تسببت ظروف تم تحديدها إذالكن  .حقيقية

ينبغي  فإنهالمدقق،  إلىها لكن لم يتم اإلفصاح عنتم تعديلها  قد أن شروطا  في المستند أووصحيحة 
 (.10زيد من التحقيقات )المرجع: الفقرة أعلى المدقق إجراء الم

  

عندما تكون اإلجابات غير متسقة على تساؤات  ينبغي أن يبحث المدقق في أوجه عدم اإلتساق .15
 . بالحوكمةأولئك المكلفون  أواإلدارة 

 

 المناقشات بين أعضاء فريق العملية

إجراء مناقشات بين أعضاء فريق العملية وأن يحدد )المنقح(  315دقيق الدولي يقتضي معيار الت .16
. 6أعضاء الفريق الذين ا يشاركون في المناقشات إلىعملية المسائل التي ينبغي إبالغها الشريك 

قابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات يجب أن تركز المناقشات بشكل محدد على كيفية كما 
وأين يمكن أن توجد مثل هذه األخطاء في البيانات المالية، بما في ذلك  حتيالاإلالمالية بسبب 

 بأنلمعتقدات أعضاء فريق العملية  إعتبار. وتجري المناقشات دون حتيالكيف يمكن أن يحدث اإل
 .(12أ-11النزاهة. )المرجع: الفقرة أو  ةيتصفون باألمان بالحوكمةاإلدارة وأولئك المكلفون 

 
 قييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة إجراءات ت

فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة لعند تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة  .17
، ينبغي أن ينفذ المدقق 7)المنقح( 315الداخلية للمنشأة، التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي 

ها في إستخدامللحصول على المعلومات بقصد  24-17اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات 
 . حتيالتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل

 

                                                

 
5

 . 15معيار التدقيق الدولي الفقرة  
6

 . 10، الفقرة )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي   
7

 . 24-5الفقرة )المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  
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 اإلدارة واآلخرون ضمن المنشأة

 -ات من اإلدارة فيما يتعلق بما يلي:إستفسار يجب على المدقق إجراء  .18

بميا فيي  ؛تييالحتقييم اإلدارة لمخاطرة احتمال وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسيبب اإل (أ)
 (14أ-13)المرجع: الفقرات أ  ذلك طبيعة هذه التقييمات ونطاقها وتكرارها؛

 فييي المنشييأة بمييا فييي ذلييك أييية مخيياطر حتييياللمخيياطر اإل سييتجابةتحديييد واإلالأسييلوب اإلدارة فييي  (ب)
 أوفئيات المعيامالت  أوأروصيدة الحسيابات  أو ،تيم إبالغهيا بهيا أو حيددتها اإلدارة حتيالمعينة لإل

 (15)المرجع: الفقرات أ ؛حتيالفصاحات التي يمكن أن توجد لها مخاطرة اإلاإل

تحديييييد مخيييياطر فيمييييا يتعلييييق بأسيييياليبها فييييي  المكلفييييين بالحوكمييييةمييييع  ،إن وجييييد ،اإلدارة إتصييييال (ج)
 ؛ ولها ستجابةفي المنشأة واإل حتيالاإل

ميييل والسيييلوك ميييع الميييوظفين فيميييا يتعليييق بيييسرائهم حيييول ممارسيييات الع ،إن وجيييد ،اإلدارة إتصيييال (د)
 األخالقي.

 

ات لإلدارة وللرقابة الداخلية ولآلخرين داخل المنشأة حسبما هو إستفسار يجب على المدقق عمل  .19
 مشكوك فيه يؤثر على المنشأة. أوفعلي  إحتيالكان لديهم معرفة بأي  إذامناسب لتحديد ما 

 (18أ-16)المرجع: الفقرات أ
 

  اتإستفسار  ليعميجب على المدقق م تدقيق داخلي، بالنسبة لتلك المنشست التي يكون فيها قس .20

 أوفعلي  إحتيالمعرفة بأي يتمتعون بالكان  إذاما لتحديد  حول األفراد المناسبين ضمن المهنة
. )المرجع: حتيال، وللحصول على آرائه حول مخاطر اإليؤثر على المنشأةمزعوم  أومشكوك فيه 

 .(19الفقرة أ
 

 بالحوكمةالمكلفون 

يجب على المدقق الحصول  فإنه، 8مشاركين في إدارة المنشأة المكلفين بالحوكمةكن جميع ما لم ي .21
 ستجابةاإلشراف على عمليات اإلدارة لتحديد واإل المكلفين بالحوكمةعلى فهم لكيفية ممارسة 

جع: . )المر في المنشأة والرقابة الداخلية التي أنشأتها اإلدارة لتخفيف هذه المخاطر حتياللمخاطر اإل
 .(22أ-20الفقرة أ

 

معرفة بأي  مكان لديه إذاما لتحديد  المكلفين بالحوكمةألولئك  اتإستفسار  عمليجب على المدقق  .22
 لدعمات جزئيا ستفسار . وتجري هذه اإليؤثر على المنشأةمزعوم  أومشكوك فيه  أوفعلي  إحتيال

 اإلجابات على تساؤات اإلدارة.
 

 متوقعة المحددةغير ال أوالعالقات غير العادية 

غير المتوقعة التي تم تحديدها في أداء  أوتشير العالقات غير العادية  إذام المدقق ما ينبغي أن يقيّ  .23
مخاطر أخطاء جوهرية  إلىاإلجراءات التحليلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بحسابات اإليرادات، 

                                                 . حتيالبسبب اإل

 
8

 . 13الفقرة  المكلفين بالحوكمة"" اإلتصال مع أولئك  260معيار التدقيق الدولي    
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 معلومات أخرى 

مخاطر  إلىكانت المعلومات األخرى التي يحصل عليها تشير  إذاينبغي أن ينظر المدقق فيما  .24
 .(23. )المرجع: الفقرة أحتيالأخطاء جوهرية بسبب اإل

 

 حتيالتقييم عوامل مخاطر اإل

كانت المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلجراءات  إذاما فيينبغي على المدقق أن يقيم  .25
أكثر من مخاطر  أووجود واحد  إلىة المنفذة تشير األخرى لتقييم المخاطر واألنشطة ذات العالق

، إا أنها حتيالوجود اإل إلىبالضرورة  حتيالوفي حين قد ا تشير عوامل مخاطر اإل. حتيالاإل
 إلىقد تشير  فإنهاولذلك  حتيالما كانت توجد ضمن الظروف التي تحدث فيها عمليات اإل كثيرا  

 .(28أ-24)المرجع: الفقرة أ .حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

 تحتيا تحديد وتقييم مخاطر األرخطاء الجوهرية بسبب اإل

، ينبغي على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء )المنقح( 315لمعيار التدقيق الدولي وفقا   .26
لفئات المعامالت  اإلثباتعلى مستوى البيانات المالية وعلى مستوى  حتيالالجوهرية بسبب اإل

 . ۹لحساب واإلفصاحاتوأروصدة ا
 

على افتراض  بناءا  ، يتعين على المدقق حتيالعند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل .27
 أومعامالت اإليراد  أوأنواع اإليرادات  أي باإليرادات، تقييم عتراففي اإل إحتيالوجود مخاطر 

ثائق المطلوبة عندما يخلص المدقق الو  48نشوء هذه المخاطر. وتحدد الفقرة  إلىتؤدي  اإلثباتات
بالمخاطر  عترافعلى ذلك اإل بناءا  ظروف العملية وا يحدد الأن اافتراض غير مطبق في  إلى

 .(31أ-29. )المرجع: الفقرات أحتيالعلى أنها أحد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

على أنها مخاطر  حتيالبسبب اإلينبغي أن يعامل المدقق تلك المخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية  .28
هامة وعليه، وإلى الحد الذي لم يطبق به ذلك، يتعين أن يحصل المدقق على فهم ألنظمة الرقابة 
ذات العالقة في المنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة، المرتبطة بهذه المخاطر. )المرجع: الفقرات 

 .(32أ-31أ

 تحتيا هرية بسبب اإلرخطاء الجو المقّيمة لألمخاطر لاإلستجابات ل
 الكلية اإلستجابات

يجب على المدقق تحديد اإلستجابات الكلية لتناول المخاطر ، 330لمعيار التدقيق الدولي وفقا   .29
 .01(34. )المرجع: الفقرة أعند مستوى البيانات المالية حتيالالمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل

 

عند مستوى  حتيالبسبب اإلالمقّيمة األخطاء الجوهرية عند تحديد اإلستجابات الكلية لتناول مخاطر  .30
 -البيانات المالية يجب على المدقق:

                                                

 
 . 25الفقرة )المنقح(  315معيار التدقيق الدولي      ۹
01

 . 5، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي    
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معرفيية ومهييارات وقييدرات األفييراد الييذين  عتبيياربعييين اإل آخييذا   تعيييين المييوظفين واإلشييراف عليييهم (أ)
سيييييوكل إليييييهم مسييييؤوليات عملييييية هاميييية وتقييييييم المييييدقق لمخيييياطر األخطيييياء الجوهرييييية بسييييبب 

 ؛(36أ-34ا يخص العملية؛ )المرجع: الفقرات أفيم حتيالاإل
تليييك  وخصووصيييا   سياسيييات المحاسيييبية مييين قبيييل المنشيييأةوتطبييييق ال إختيييياركيييان  إذاميييا فيتقيييييم  (ب)

إعيداد التقيارير المالييية  إلييىالمتعلقية بالمقياييغ غييير الموضيوعية والمعيامالت المعقييدة قيد يشيير 
 باح؛ وية الناتجة عن جهود اإلدارة في إدارة األر حتيالاإل

. )المرجيييع: إجيييراءات التيييدقيق ونطييياقطبيعيية وتوقييييت  إختييييارتنبيييؤ فيييي الإدخييال عنصييير عيييدم  (ج)
 .(37الفقرة أ

 

 اإلثباتعند مستوى  حتيالبسبب اإل المقيّمة الجوهرية ءلمخاطر األخطا إستجابةإجراءات التدقيق 

 التي إجراءات التدقيقينبغي على المدقق تصميم وأداء مزيد من ، 330لمعيار التدقيق الدولي وفقا   .31
عند مستوى  حتياللألخطاء الجوهرية بسبب اإلة مخاطر المقيمّ ونطاقها للتستجيب طبيعتها وتوقيتها 

 .(41أ-38. )المرجع: الفقرات أ11اإلثبات
 

 تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةبالمتعلقة  مخاطرلل إستجابةإجراءات التدقيق 

على التالعب بالسجالت المحاسبية بسبب قدرتها  يالحتاإل رتكابخاص إل اإلدارة في وضع إن .32
لذلك تبدو أنها تعمل  خالفا  ية من خالل تجاوز أنظمة الرقابة التي إحتيالوإعداد بيانات مالية 

 إا أن ،وبينما يختلف مستوى مخاطرة تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة من منشأة ألخرى  بفاعلية.
المنشست. وبسبب الطريقة غير المتنبأ بها التي يمكن أن ميع المخاطرة برغم ذلك موجودة في ج

 وتعتبر بالتالي مخاطرة هامة. حتيالمخاطرة خطأ جوهري بسبب اإل ييحدث فيه هذا التجاوز، فه
 

ينبغي على المدقق تصميم ، بغض النظر عن تقييم المدقق لمخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة .33
  -بهدف: تدقيقإجراءات وأداء 

التيي األخيرى فيي دفتير األسيتاذ العيام والتعيديالت  المسجلةمالئمة القيود في دفتر اليومية  ارإختب (أ)
ات، ختبييار وفييي تصييميم وأداء إجييراءات التييدقيق لمثييل هييذه اإل أجريييت عنييد إعييداد البيانييات المالييية؛

  -ينبغي على المدقق:
اليية حيول األنشيطة ات عليى األفيراد المشياركين فيي عمليية إعيداد التقيارير المإستفسار طرح  (1)

 قيود اليومية والتعديالت األخرى؛الغير العادية المتعلقة بمعالجة  أوغير المناسبة 

 قيود اليومية والتعديالت األخرى التي تجري في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و إختيار (2)

ت قيييود اليومييية والتعييديالت األخييرى خييالل الفتييرة. )المرجييع: الفقييرا ختبيياردراسيية الحاجيية إل (3)
 .(45أ-42أ
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 إلييىكانييت الظييروف التييي تييؤدي  إذاوتقييييم مييا نحرافييات ة التقييديرات المحاسييبية لتحديييد اإلمراجعيي (ب)
. وفيي أداء هيذه المراجعية، حتييال، تمثيل مخياطر أخطياء جوهريية بسيبب اإلتاإلنحراف، إن وجد

  -يتعين على المدقق:

فييييي إجييييراء التقييييديرات  كانييييت األحكييييام والقييييرارات المتخييييذة ميييين قبييييل اإلدارة إذاتقييييييم مييييا  (1)
البيانيات الماليية، حتيى وإن كانيت معقولية كيال عليى حيدة، تشيير  مشمولة فييوالالمحاسبية 

انحراف محتمل من قبل إدارة المنشأة يمكن أن يشكل مخاطر أخطياء جوهريية بسيبب  إلى
 ينبغي عليى الميدقق إعيادة تقيييم التقيديرات المحاسيبية فإنه . وإن كان الحال كذلكحتيالاإل

 المأخوذة ككل؛ و

إجييييراء مراجعيييية بييييأثر رجعييييي ألحكييييام وافتراضييييات اإلدارة المتعلقيييية بالتقييييديرات المحاسييييبية  (2)
 .(48أ-46الهامة الظاهرة في البيانات المالية للسنة السابقة. )المرجع: الفقرات أ

 الفيا  خالتيي  أو بالنسبة للمعامالت الهامة التي تعتبر خارج نطاق السياق العادي ألعمال المنشيأة (ج)
والمعلوميييات األخييرى التيييي ييييتم  علييى فهيييم الميييدقق للمنشييأة وبيئتهيييا بنييياءا  لييذلك تبيييدو غييير عاديييية 

نقيص  أوكيان األسياا التجياري ) إذاينبغي أن يقيم المدقق ميا  فإنه الحصول عليها أثناء التدقيق
 أويية حتيالإإمكانيية اليدخول فيهيا للمشياركة فيي إعيداد تقيارير ماليية  إلىوجوده( للمعامالت يشير 

 .(49إلخفاء سوء تخصيص األوصول. )المرجع: الفقرة أ
 

للمخيياطر المحييددة المتمثليية فييي تجيياوز اإلدارة ألنظميية  سييتجابةينبغييي أن يحييدد المييدقق، ميين أجييل اإل .34
تلييك المشييار إليهييا بالتحديييد  إلييىإجييراءات تييدقيق أخييرى باإلضييافة  لتنفيييذكييان بحاجيية  إذامييا فيالرقابيية، 

ميييين  يكييييون هنيييياك مخيييياطر إضييييافية محييييددة لتجيييياوز اإلدارة غييييير مغطيييياة كجييييزء  أعيييياله )أي عنييييدما 
 (. 51اإلجراءات المنفذة لتناول المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 

 

 (49)المرجع: الفقرة أ تقييم أدلة التدقيق

عنيييد  فييي نهايييية التييدقيقي يييتم أداؤهيييا كانييت اإلجيييراءات التحليلييية التييي إذاميييا فيينبغييي أن يقييييم المييدقق  .35
كانيييت البيانيييات الماليييية ككيييل متسيييقة ميييع فهيييم الميييدقق للمنشيييأة  إذاميييا فيحيييول  شيييامل إسيييتنتاج تكيييوين

. )المرجييع: الفقييرة حتيييالمخيياطر مسييبقة غييير محييددة لألخطيياء الجوهرييية بسييبب اإل إلييىوبيئتهييا تشييير 
 .(52أ

 

. حتيييالاإل إلييىشييير كييان هييذا الخطييأ ي إذامييا فيينبغييي أن يقيييم  فإنييه عنييدما يحييدد المييدقق بيييان خيياطئ .36
ينبغييي أن يقيييم المييدقق المييدلوات الضييمنية لهييذا الخطييأ فيمييا  فإنييه وفييي حييال وجييود مثييل هييذا المؤشيير

 حتيييالأن حادثيية اإل موثوقييية تمثيييالت اإلدارة، مييدركا   يتعلييق بجوانييب أخييرى ميين التييدقيق، وخصووصييا  
 .(52من غير المحتمل أن تكون حادثة منعزلة. )المرجع: الفقرة أ
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الخطأ هو  بأنأم ا، وكان لديه سبب ليعتقد  حال حدد المدقق بيان خاطئ، سواء كان هاما   في .37
 فإنه وأن اإلدارة )وتحديدا اإلدارة العليا( متورطة في ذلك حتياليمكن أن يكون نتيجة لإل أونتيجة 

على طبيعة وأثرها الناجم  حتيالينبغي على المدقق إعادة تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
دراسة  أيضا  للمخاطر المقّيمة. كما يتعين على المدقق  ستجابةوتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق لإل

أطراف  أواإلدارة  أومؤامرة محتملة تتعلق بالموظفين  إلىتشير الحاات  أوكانت الظروف  إذاما في
 .(553. )المرجع: الفقرة أا  سابقثالثة عند إعادة النظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول عليها 

 

كانت البيانات المالية  إذاما فيتحديد  إلىيكون غير قادر على التووصل  أوعندما يؤكد المدقق  .38
تقييم المدلوات الضمنية للتدقيق. على المدقق  فإن حتيالتحتوي على أخطاء جوهرية نتيجة لإل

 .(54)المرجع: الفقرة أ
 

 العملية  ستمرار فيإلعدم قدرة المدقق على ا

تشكك  إستثنائية امشتبه به، ظروف إحتيال أو إحتيالفي حال واجه المدقق، نتيجة خطأ ناجم عن  .39
 -أداء التدقيق، ينبغي على المدقق:ستمرار في اإلفي قدرة المدقق على 

 إذاما "تحديد المسؤوليات المهنية والقانونية الممكن تطبيقها في ظروف كهذه، بما في ذلك  
األشخاص الذين أوصدروا  أوالشخص  إلىيقوم المدقق بتقديم التقارير  بأنطلب كان هناك مت

 السلطات التنظيمية؛ إلىفي بعض الحاات  أو، "خطاب تعيين عملية التدقيق

نسحاب من اإل، حيث يكون من العملية أن ينسحب كان من المناسب إذاما أن ينظر في 
 ؛ ومالئم قانون بموجب  مشروع 

  -لمدقق يجب:وفي حال انسحاب ا 

ب مع المستوى نسحاب المدقق من العملية واألسباب التي دعته لإلنسحاإمناقشة  (1)
 ؛ والمكلفين بالحوكمةمع أولئك اإلداري المناسب و 

 أوالشخص  إلىقانوني بتقديم التقارير  أوكان هناك متطلب مهني  إذا مافيتحديد  (2)
 إلىي بعض الحاات ف أواألشخاص الذين أوصدروا كتاب تعيين عملية التدقيق، 

)المرجع: الفقرات  السلطات التنظيمية حول انسحاب المدقق من العملية وأسباب ذلك.
 (58أ-55أ

 

  المكتوبةتمثيالت ال

وعندما يكون مناسبا  أولئك الملكفين  من اإلدارة خطية يجب على المدقق أن يحصل على تمثيالت  .40
  -:بأنها بالحوكمة

لمنع واكتشاف والمحافظة عليها تنفيذ الرقابة الداخلية تعترف بمسؤوليتها عن تصميم و  (أ)
 ؛حتيالاإل

تشمل أخطاء البيانات المالية قد  بأنللمخاطرة  م اإلدارةأفصحت للمدقق عن نتائج تقيي (ب)
 ؛حتيالنتيجة لإل جوهرية
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المشكوك فيه الذي يؤثر على  حتيالاإل أو حتيالأفصحت للمدقق عن معرفتها باإل بأنها (ج)
 -ل:المنشأة و يشم

  ؛اإلدارة (1)

  أو ؛الموظفين الذين لهم أدوار هامة في الرقابة الداخلية (2)

 على البيانات المالية؛ و هامأثر  حتيالحيث من الممكن أن يكون لإل ،اآلخرين (3)

مشكوك فيه  يؤثر  إحتيال أو إحتيالأية ادعاءات بوجود ب معرفتها أفصحت للمدقق عن بأنها (د)
 أومحللون  أوسابقون موظفون  أوي أبلغ عنها موظفون على البيانات المالية للمنشأة والت

 .(59أ -58أ)المرجع: الفقرةآخرون.  أومنظمون 
 
 المكلفين بالحوكمةمع اإلدارة و  تصااتاإل 

إبالغ  قعلى المدق فإن إحتيالحصل على معلومات تفيد باحتمال وجود  أو إحتياا  حدد المدقق  إذا .41
 المستوى المناسب من اإلدارة إلىفي أسرع وقت ممكن  للوائح،ما لم يحظرها القانون وا هذه األمور

والكشف عنه  حتيالمن أجل إبالغ أولئك الذين تقع على عاتقهم مسؤولية رئيسية في منع اإل
 .(62أ-61بالمسائل التي تكون ذات وصلة بمسؤولياتهم. )المرجع: الفقرة أ

 

 أودارة المنشأة، وفي حال حدد المدقق مشاركين في إ بالحوكمةما لم يكن جميع أولئك المكلفون  .42
  -متعلق بما يلي: إحتيالبوجود  إشتبه

 اإلدارة؛ (أ)

  أوالموظفون الذين يقومون بأدوار هامة في الرقابة الداخلية؛  (ب)

 ،على البيانات المالية هامأثر  حتيالحيث من الممكن أن يكون لإل ،اآلخرين (ج)
 

في الوقت المناسب. وفي حال  المكلفين بالحوكمةئك أول إلىينبغي أن يبلغ المدقق هذه المسائل  فإنه
 المكلفين بالحوكمةأولئك  إلىعليه أن يبلغ هذه الشكوك فيرتبط باإلدارة،  إحتيالحدوث المدقق ب إشتبه

يكون هذا التواوصل إجراءات التدقيق الالزمة إلستكمال التدقيق. وتوقيت ونطاق ومناقشتهم بشأن طبيعة 
، 61مطلوبا  ما لم تمنع القوانين واألنظمة هذا التواوصل )المرجع: الفقرات أمع المكلفين بالحوكمة 

 (.65أ-63وأ
 

أي مسائل أخرى متعلقة  المكلفين بالحوكمة ) ما لم يحظر القانون واللوائح( يبلغأن المدقق على ينبغي  .43
 .(66أ-61ُتعتبر، من وجهة نظر المدقق، ذات وصلة بمسؤولياتهم. )المرجع: الفقرة أ حتيالباإل

 

 إبالغ سلطة مختصة رخارج المنشأة بااتحتيا  
إذا حدد المدقق أو اشتبه في حدوث احتيال، فعليه أن يحدد ما إذا كانت القوانين أو األنظمة أو  .44

 (.69أ-67المتطلبات األخالقية ذات العالقة: )المرجع: الفقرات أ
 تتطلب من المدقق أن يبلغ سلطة مختصة خارج المنشأة. 
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ؤوليات التي قد يكون إبالغ سلطة مختصة خارج المنشأة بموجبها مالئما  في تلك تحدد المس 
 الظروف.

 

 التوثيق

فهم المدقق للمنشأة  توثيقاليشمل أن  ۲1على المدقق أن يشمل ما يلي في وثائق التدقيقيجب  .45
 )المنقح(315معيار التدقيق الدولي  خطاء الجوهرية حسبما يتطلبوبيئتها وتقييم المدقق لمخاطر األ

  -:ما يلي 3۱

ة بين أعضاء فريق العملية فيما يتعلق  التي تم التووصل لها أثناء المناقش القرارات الهامة (أ)
 ؛ وحتيالألخطاء الجوهرية بسبب اإلعلى االبيانات المالية  بقابلية اشتمال

الية البيانات الم عند مستوى  حتيالمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلالمخاطر المحددة والمقيّ  (ب)
 .اإلثبات ومستوى 

 
 

معيار اء الجوهرية التي يقتضيها مة لألخطستجابات المدقق للمخاطر المقيّ إ توثيقاليشمل يجب أن  .46
 -ما يلي: 14 330المحاسبة الدولي

البيانات عند مستوى  حتيالاء الجوهرية بسبب اإلير المقيمة لألخطياإلستجابات الكلية للمخاط (أ)
ووصلة هذه اإلجراءات بالمخاطر المقيمة  ،إجراءات التدقيق ونطاقالمالية وطبيعة وتوقيت 

 ؛ واإلثباتعند مستوى  حتياللألخطاء الجوهرية بسبب اإل
بما في ذلك اإلجراءات المصممة لمعالجة مخاطر تجاوز اإلدارة  ،نتائج إجراءات التدقيق (ب)

 ألنظمة الرقابة.
 

والمنظمين  المكلفين بالحوكمةرة و مع اإلدا حتيالت بشأن اإلتصاايجب على المدقق توثيق اإل .47
 وغيرهم.

 

تتعلق  حتيالعندما يكون المدقق قد إستنتج أن اإلفتراض بوجود مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل .48
أن يشمل  وثائق التدقيق على المدقق  فإن ،ظروف العمليةالباإليراد ا ينطبق في ظل  عترافباإل

 .ستنتاجسباب ذلك اإلأل

*** 

                                                

 
۲1

 . 6، والفقرة أ11-8الفقرة  " وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي   
3۱

 . 32، الفقرة )المنقح( 315لدولي معيار التدقيق ا 
 . 28، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  ١٤
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 رخر  األ ة التوضيحيةوالمادالتطبيق 
 (3)المرجع: الفقرة  تحتيا رخصائص اإل

على  (تخصيص األوصول أوية إحتيالشكل إعداد تقارير مالية  كان على سواء  ) حتيالينطوي اإل. 1أ
ملحوظة للقيام بذلك ووجود تبرير معين لذلك. وفروصة  حتيالاإل رتكابممارسة ضغط إل أو دافع ما

  -على سبيل المثال:و 
  عندما تكون اإلدارة خاضعة ية إحتيالضغوط إلعداد تقارير مالية  أو دوافعتوجد يمكن أن

لتحقيق نسبة مستهدفة )وأحيانا غير واقعية(  هاداخل أو المنشأة لضغوطات من مصادر خارج
أن عواقب إخفاق اإلدارة في تلبية األهداف المالية  وخصووصا   -الدخل المالي أومن األرباح 

سوء تخصيص  إلى. وعلى نحو مماثل، فقد يكون لدى األفراد ما يدفعهم يمكن أن تكون كبيرة
 يعيشون بطريقة تتجاوز ما يمكن أن توفره أوضاعهم المادية.  الذين األفراد تمثلاألوصول، 

 الرقابة ا يمكن تجاوز  بأنهعندما يعتقد الفرد  حتيالاإل رتكابيمكن أن توجد فروصة ملحوظة إل
لديه معرفة بنقاط الضعف  أوفي موضع ثقة  (لامث)على سبيل الد ألن الفر وذلك الداخلية، 

 المحددة في الرقابة الداخلية. 

  فبعض األفراد يملكون  ي ما. إحتيالفعل  إرتكابأن يكون األفراد قادرون على تبرير يمكن
فعل مضلل عن قصد  إرتكابمجموعة من القيم األخالقية التي تسمح لهم ب أووصفة  أو سلوكا  
في بيئة تفرض ما يكفي من  حتيالاإل إرتكابودراية. وحتى األفراد األمناء يمكنهم منهم 

 الضغوط عليهم. 
 
فصاحات إ أوية على أخطاء مقصودة بما في ذلك حذف مبالغ حتيال. ينطوي إعداد التقارير المالية اإل2أ

ود اإلدارة التي تبذلها ويمكن أن تنجم عن جهفي البيانات المالية لخداع مستخدمي البيانات المالية. 
في إدارة األرباح من أجل خداع مستخدمي البيانات المالية من خالل التأثير على إدراكهم ألداء 

تعديل غير مناسب على  أواألرباح بإجراءات ضيقة النطاق  وقد تبدأ إدارة هذهالمنشأة وربحيتها. 
 إلى دوافعمكن أن تقود هذه الضغوط والاافتراضات والتغيرات التي تجريها اإلدارة على األحكام. وي

ل ية. ويمكن أن يحدث مثإحتيالالحد الذي ينتج عنه إعداد تقارير مالية  إلىزيادة هذه اإلجراءات 
رغبة في زيادة  أوبسبب الضغوط في تلبية توقعات السوق ) هذا الموقف عندما تتخذ اإلدارة

ية إحتيالإعداد تقارير مالية  إلىنها تؤدي ، مواقف معينة عن قصد م(التعويضات على أساا األداء
حد بعيد. وفي بعض المنشست، يمكن تحفيز اإلدارة لتخفيض  إلىمن خالل تحريف البيانات المالية 
 األرباح لضمان تمويل البنك.  تضخيم أواألرباح بمبلغ هام لتقليل الضريبة 

 
  -:ية من خالل ما يليحتياليمكن إعداد التقارير المالية اإل. 3أ

  الوثائق  أوإجراء تغيير في السجالت المحاسبية  أو (التزويرالتزييف )بما في ذلك  أوالتالعب
 التي أعدت منها البيانات المالية. الداعمة

  ،هامةمعلومات  أو معامالت أوالحذف المتعمد ألحداث  أوالتمثيل الخاطئ للبيانات المالية 
 أخرى منها.
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  أو طريقة العرض أوالتصنيف  أوبالمبالغ سبية المتعلقة متعمد للمبادئ المحا تطبيقسوء 
 اإلفصاح.

 

ية على تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التي يبدو بخالف ذلك حتيالغالبا ما تنطوي التقارير المالية اإل . 4أ
عن طريق تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة  حتيالأنها تعمل بصورة فعالة. يمكن أن ُيرتكب اإل

 :مثلبشكل  متعمد معينة أساليب باستخدام 
  ،بالقرب من نهاية الفترة المحاسبية للتالعب  وخصووصاتسجيل قيود وهمية في دفتر اليومية

 تحقيق أهداف أخرى. أو يةنتائج التشغيلالب
 ستخدمة لتقدير األروصدة المحاسبية.تعديل اإلفتراضات بشكل غير مناسب وتغيير األحكام الم 
  ي تمت أثناء في البيانات المالية باألحداث والمعامالت الت عترافير اإلتأخ أوتقديم  أوإغفال

 فترة إعداد التقارير.

  حذف أو حجب أو إساءة التعبير عن اإلفصاحات المطلوبة بموجب إطار إعداد التقارير المالية
 المعمول به، أو اإلفصاحات الالزمة لتحقيق العرض العادل.

 غ المسجلة في البيانات المالية.الإخفاء حقائق قد تؤثر على المب 
 األداء المالي للمنشأة. أومالي الدخول في معامالت معقدة مهيكلة لتحريف المركز ال 
 تغيير السجالت والشروط الخاوصة بالمعامالت الهامة وغير العادية. 

 
 ةاألوصول سرقة أوصول المنشأة، وكثيرا  ما يقوم به الموظفون بمبالغ وصغير  تخصيصيتضمن سوء . 5أ

المدراء الذين هم عادة أكثر قدرة على إخفاء حاات  أيضا  أنه قد يشمل  إاغير هامة،  أو نسبيا
األوصول بطرق عدة،  تخصيصومن الممكن أن يتم سوء  التخصيص بطرق يصعب إكتشافها.سوء 

 -بما في ذلك:
  وضات تحويل المقب أوسرقة المقبوضات )على سبيل المثال إختالا تحصيالت الذمم المدينة

 حسابات مصرفية خاوصة(. إلىلمشطوبة فيما يتعلق بالحسابات ا

  البيع،  أوسرقة المخزون السلعي لإلستعمال الشخصي ملكية فكرية )مثل  أوسرقة أوصول فعلية
 ء بيانات تقنية مقابل دفع أموال(.التواطؤ مع منافغ بإفشا أوسرقة الخردة إلعادة بيعها،  أو

  مقابل بضائع وخدمات لم يتم إستالمها )على سبيل المثال دفعات التسبب في أن تدفع المنشأة
رشاوى تدفع للذين يقومون بالبيع لوكالء الشراء للشركة مقابل تضخيم  أولبائعين وهميين 

 دفعات لموظفين وهميين(. أوسعار األ

 أوصول المنشأة  إستخدامأوصول المنشأة لإلستعمال الشخصي )على سبيل المثال  إستخدام
 قرض لطرف ذي عالقة(. أولقرض شخصي كضمان 

 
مضللة من أجل  أومستندات غير وصحيحة  أواألوصول سجالت  تخصيصما يرافق سوء  كثيرا  

 تم رهنها بدون تفويض مناسب. أوإخفاء حقيقة أن األوصول ناقصة 
 



  مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات المالية

  180 240معيار التدقيق الدولي 

 مسؤوليات منع ااتحتيا  والكشف عنه 
 (9مسؤوليات المدقق )المرجع: الفقرة 

نين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة من المدقق أن يتخذ إجراءات قد تتطلب القوا .6أ
إضافية. فعلى سبيل المثال، تتطلب قواعد سلوك المحاسبين المهنيين التي وصدرت عن مجلغ 
المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين )قواعد السلوك الدولية للمحاسبين المهنيين( أن يتخذ المدقق 

ت الالزمة استجابة لعدم اامتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة ويقرر ما إذا الخطوا
كانت هناك حاجة اتخاذ مزيد من اإلجراءات. وقد تشمل تلك الخطوات التواوصل مع مدققين 
آخرين بداخل المجموعة بشأن عدم اامتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة، بما في 

شريك تدقيق المجموعة، أو مدققي العناوصر أو غير ذلك من المدققين الذين يقومون بعمل ذلك 
  1على مكونات المجموعة ألغراض أخرى بخالف تدقيق البيانات المالية للمجموعة.

 

 ات الخاوصة بمنشست القطاع العام عتبار اإل
، أو أي القانون والتنظيماتجة عن ن حتيالالمتعلقة باإل. يمكن أن تكون مسؤوليات مدقق القطاع العام 7أ

المشمولة بشكل منفصل في تكليف المدقق.  أوعلى منشست القطاع العام  وصالحيات أخرى مطبقة
وتبعا لذلك، قد ا تقتصر مسؤوليات مدقق القطاع على دراسة مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات 

 . تيالحمسؤولية أوسع لدراسة مخاطر اإل أيضا  المالية بل قد تشمل 
 

 (15-13)المرجع: الفقرات  التشكك المهني
كانت المعلومات  إذاالتشكك المهني تساؤا  مستمرا  ما الحفاظ على موقف يتطلب التشكك المهني  .8أ

. ويشمل حتيالقد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإل بأنهوأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها توحي 
ها كأدلة تدقيق وأنظمة الرقابة على إعدادها إستخدامي سيتم ذلك دراسة موثوقية المعلومات الت

، يعتبر موقف المدقق الخاص حتيال. وبسبب خصائص اإلذلك مناسبا  كون يوالحفاظ عليها حيث 
 . حتيالبالتشكك المهني ذو أهمية خاوصة عند دراسة مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل

 

المكلفين و  المنشأةإدارة خبرة السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة . رغم أنه ا يتوقع من المدقق تجاهل ال9أ
، إا أن موقف المدقق الخاص بالتشكك المهني ذو أهمية خاوصة في دراسة مخاطر بالحوكمة

 ألنه قد تحدث تغيرات في الظروف.  حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

                                                

 
 من قواعد سلوك مجلغ المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. 225/22-225/21انظر على سبيل المثال، األقسام  1
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يشمل التدقيق الذي يتم أداؤه حسب معايير  قلما، 200كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي . 10أ
يكون خبيرا  في مثل يتوقع منه أن  أوالتدقيق الدولية توثيق المستندات، كما أن المدقق ليغ مدربا  

أن شروطا   أوليست وصحيحة  ما وثيقة بأنيعتقد تجعله  حدد المدقق حاات إذالكن  .15هذا التوثيق
إلفصاح عنها للمدقق، فقد تشمل اإلجراءات المحتملة لمزيد من لكن لم يتم ا في المستند تم تعديلها

  -البحث والتقصي ما يلي:
 .التأكيد مباشرة مع طرف ثالث 

 عمل خبير لتقييم وصحة الوثيقة. إستخدام 

 
 (16)المرجع: الفقرة  المناقشات بين أعضاء فريق العملية

  

مع أعضاء  حتيالعلى أخطاء جوهرية بسبب اإل. إن مناقشة قابلية اشتمال البيانات المالية للمنشأة 11أ
  -الفريق:

 كيفية تيح الفروصة لعدد أكبر من أعضاء فريق العملية من ذوي الخبرة لمشاركة آرائهم حول ت
وأين يمكن أن توجد مثل هذه  حتيالقابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب اإل

 األخطاء في البيانات المالية. 

 مناسبة على مثل هذه القابلية وتحديد أعضاء فريق العملية  إستجابةمدقق من دراسة تمّكن ال
 الذين سيقومون بإجراءات تدقيق معينة. 

  تسمح للمدقق تحديد كيفية المشاركة في نتائج إجراءات التدقيق فيما بين أعضاء الفريق وكيفية
 قد يعلم بها المدقق.  حتيالالتعامل مع أية مزاعم باإل

 
  -اآلتي:ك. قد تشمل المناقشات مسائل معينة 12أ

  تبادل األفكار بين أفراد فريق العملية حول الكيفية التي يعتقدون بأن البيانات المالية للمنشأة
ستكون عرضة فيها لألخطاء الجوهرية الناتجة عن  )بما في ذلك البيانات الفردية واإلفصاحات(

ع اإلدارة أن ترتكب وتخفي التقارير المالية ومكان هذه األخطاء، وكيف تستطي حتيالاإل
 ية، وكيف يمكن إختالا أوصول المنشأة.حتيالاإل

 على إدارة األرباح والممارسات التي يمكن  الظروف التي قد تكون مؤشرا   عتباراألخذ بعين اإل
 ية.إحتيالأن تتبعها اإلدارة لغرض إدارة األرباح التي قد تؤدي إلى إعداد تقارير مالية 

 خذ بعين اإلعتبار مخاطرة أن تحاول اإلدارة عرض اإلفصاحات بطريقة قد تحجب الفهم األ
السليم لألمور المفصح عنها )على سبيل المثال، عن طريق إدراج الكثير من المعلومات غير 

 الهامة أو إستخدام لغة غير واضحة أو غامضة(.
 

                                                
 

15
 . 49أالفقرة  200معيار التدقيق الدولي   
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 التي قد تخلق دوافع  لى المنشأة و لمعروفة التي تؤثر عالعوامل الخارجية والداخلية ا دراسة
وتدل  حتيالاإل رتكابوتوفر الفروصة إل حتيالاإل رتكابضغوطا  عليهم إل أولإلدارة ولآلخرين 

 .حتيالاإل إرتكابلآلخرين تبرير  أوبيئة تتيح لإلدارة  أوعلى ثقافة 
 أوالنقد  إلىمشاركة اإلدارة في اإلشراف على الموظفين الذين لهم إمكانية الووصول  دراسة 

 تعرض لالختالا.األوصول األخرى التي يمكن أن ت

 أسلوب حياة المدراء  أوتلك التي ا تفسير لها في سلوك  أوأية تغيرات غير عادية  النظر في
 علم فريق العملية. إلىوالتي ووصلت الموظفين   أو

 ق بقابلية تأكيد على أهمية المحافظة على وضع تفكير مناسب طيلة عملية التدقيق فيما يتعل
 .حتيالوجود أخطاء جوهرية بسبب اإل

 إحتيالعلى احتمال وجود  ،وجدت، إن تقييم أنواع الظروف التي قد تدل. 

 جراءات التدقيق التي إ ونطاقتنبؤ في طبيعة وتوقيت الكيفية إدخال عنصر عدم  النظر في
 سيتم أداؤها.

 لية وجود أخطاء جوهرية في البيانات لقاب ستجابةها لإلإختيار إجراءات التدقيق التي يمكن  دراسة
 ات التدقيق أكثر فاعلية من غيرها.كانت أنواع معينة من إجراء إذاوما  ،حتيالالمالية بسبب اإل

 علم المدقق إلىتناهت  إحتيالدعاءات بوجود إأية  النظر في . 

 تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة عتباراألخذ بعين اإل. 
 

 نشطة ذات العالقةإجراءات تقييم المخاطر واأل 
 ات لإلدارة إستفسار 

 )أ(( 18)المرجع: الفقرة  حتيالتقييم اإلدارة لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
من  فإنه . وعليه، مسئولة الرقابة الداخلية للمنشأة وعن إعداد البيانات الماليةتحمل اإلدارة  تقبل. 13أ

وأنظمة  حتيالفيما يتعلق بتقييمها لمخاطرة اإل ات لإلدارةإستفسار المناسب بالنسبة للمدقق عمل 
تختلف طبيعة ومدى وتكرار تقييم اإلدارة لهذه المخاطرة قد و  ،كتشافهاإالرقابة المستخدمة لمنعها و 

ففي بعض المنشست قد تجري اإلدارة تقييمات مفصلة على  .وأنظمة الرقابة من منشأة ألخرى 
 تنظيما   وفي منشست أخرى قد يكون تقييم اإلدارة أقل ،كجزء من المتابعة المستمرة أوأساا سنوي 

فعلى  ،إن طبيعة ومدى وتكرار تقييم اإلدارة تتعلق بفهم المدقق لبيئة الرقابة للمنشأة ،وأقل تكرارا  
قد تدل في بعض الحاات  حتيالسبيل المثال حقيقة أن اإلدارة لم تقم بإجراء تقييم لمخاطرة اإل

 . أهمية للرقابة الداخليةعلى عدم إعطاء اإلدارة 
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 ات الخاوصة بالمنشست الصغيرةعتبار اإل
 إحتيالالصغيرة منها، قد ينصب تركيز اإلدارة على مخاطر  . في بعض المنشست، وخصووصا  14أ

 سوء تخصيص األوصول.  أوالموظفين 
 

 )ب((18إليها )المرجع: الفقرة  ستجابةواإل حتيالعملية اإلدارة لتحديد مخاطر اإل
دة، قد تشمل عمليات اإلدارة مستويات مختلفة من مراقبة لمنشست ذات المواقع المتعدفي حال ا .15أ

قطاعات  أومواقع تشغيلية  أيضا  تحدد اإلدارة قد قطاعات األعمال. كما  أوالمواقع التشغيلية 
 فيها.  إحتيالأعمال محددة يكون من المرجح أكثر وجود مخاطر 

 

 (19)المرجع: الفقرة  خرين ضمن المنشأةات لإلدارة واآلإستفسار عمل 
ات المدقق لإلدارة معلومات مفيدة فيما يتعلق بمخاطر األخطاء الجوهرية إستفسار  يمكن أن تقدم. 16أ

نه من غير المحتمل أن توفر هذه . إا أالموظفين إحتيالفي البيانات المالية الناجمة عن 
مالية الناجمة األخطاء الجوهرية في البيانات ال ات معلومات مفيدة فيما يتعلق بمخاطرستفسار اإل

 إلتاحة الفروصة مفيدا  في المنشأة أمرا  ات لآلخرينإستفسار عمل اإلدارة. وقد يكون  إحتيالعن 
 المدقق التي قد ا يتم نقلها بطريقة أخرى.  إلىلألفراد لنقل المعلومات 

 

يتعلق ات فيما إستفسار للمدقق أن يوجه لهم  تشمل األمثلة على اآلخرين داخل المنشأة الذين يمكن. 17أ
 -ما يلي: اشتباه به أو إحتيالبوجود 

  في عملية إعداد التقارير المالية.الموظفون العاملون الذين ا يشاركون بشكل مباشر 

  مستويات مختلفة من الصالحيات.ب يتمتعون الموظفون الذين 

  غيييير عاديييية أومعيييامالت معقيييدة تسيييجيل  أومعالجييية  أوالموظفيييون المشييياركون فيييي مباشيييرة، 
 يتابعون هؤاء الموظفين. أوشرفون وأولئك الذين ي

 .المستشار القانوني الداخلي 

 الشخص المعادل له. أوة الرئيسي مسئول أخالقيات المهن 

  حتيالاألشخاص المكلفين بالتعامل مع اإلدعاءات باإل أوالشخص. 
 

عنييد تقيييييم عليييى المييدقق  فييإنوعليييه  .حتيييالاإل رتكيييابرة فيييي أفضييل وضييع إلمييا تكييون اإلدا كثيييرا   . 18أ
تخييياذ موقييييف ميييين التشييييكك المهنيييي أن يقييييدر ضييييرورة إثبييييات إبات ستفسييييار إجابيييات اإلدارة علييييى اإل

 ات بمعلومات أخرى. ستفسار اإلجابات على اإل
 

 (20)المرجع: الفقرة  ات لموظفي التدقيق الداخليإستفسار عمل 
عليييى   (2013 )المييينقح 610ومعييييار التيييدقيق اليييدولي)المييينقح(  315يمعييييار التيييدقيق اليييدول يثبيييت . 19أ

تيييدقيق تليييك المنشيييست التيييي يتيييوفر ليييديها قسيييم للتيييدقيق  المتعلقييية فييييالمتطلبيييات ويقيييدم اإلرشيييادات 
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، يمكييين أن حتييييالفيييي سيييياق اإل معيييايير التيييدقيق الدوليييية األخيييرى . وفيييي تنفييييذ متطليييب 16اليييداخلي
  -، بما في ذلك على سبيل المثال:للمهنةيستفسر المدقق حول أنشطة محددة 

 حتيالاكتشاف اإلخالل السنة  مدقق المهنة منفذة، إن وجدت، من قبل أية إجراءات. 

 تلك اإلجراءات. عنية نتائج ناجمة كانت اإلدارة قد استجابت بشكل مرض أل إذاما فب 

 

 (21فقرة )المرجع: ال بالحوكمةالحصول على فهم لإلشراف الذي يمارسه المكلفون 
مسيؤولية اإلشيراف عليى أنظمية متابعية المخياطرة والرقابية  ما في منشأة المكلفين بالحوكمةإن على  . 20أ

الشييركات بشييكل  حوكمييةوفييي العديييد ميين البلييدان تييم تطييوير ممارسييات  .المالييية واإلمتثييال للقييانون 
 حتييييالمخيياطر اإلبييدور نشييط فيييي اإلشييراف علييى تقيييييم المنشييأة ل بالحوكميييةويقييوم المكلفييون  ،جيييد

واإلدارة قييد تختلييف حسييب  المكلفييين بالحوكمييةوحيييث أن مسييؤوليات ذات الصييلة. والرقابيية الداخلييية 
ميين المهييم أن يفهييم المييدقق مسييؤولياته حتييى يسييتطيع أن يحصييل علييى  فإنييه ،المنشييأة وحسييب البلييد

  7۱.فهم لإلشراف الذي يمارسه األفراد المناسبون 
 

اإلشراف قد يوفر فهميا متعمقيا فيميا يتعليق بقابليية حيدوث  المكلفين بالحوكمةكيفية ممارسة فهم إن  . 21أ
وكفياءة ونزاهية اإلدارة.  حتييالالداخليية عليى مخياطر اإلمن قبل إدارة المنشأة وكفاية الرقابة  إحتيال

مثييل حضييور اإلجتماعييات حيييث تييتم هييذه عييدة طييرق، ويمكيين للمييدقق الحصييول علييى هييذا الفهييم ب
 . بالحوكمةات للمكلفين إستفسار عمل  أومحاضر هذه اإلجتماعات  وقراءةالمناقشات 

 

 ات الخاوصة بالمنشست الصغيرةعتبار اإل
مشيياركون فييي إدارة المنشييأة. وقييد يكييون هييذا  المكلفييين بالحوكمييةفييي بعييض الحيياات، يكييون جميييع  . 22أ

دور  هيييو الحيييال فيييي منشيييأة وصيييغيرة حييييث ييييدير ماليييك منفيييرد المنشيييأة وا يكيييون ألي شيييخص آخييير
رقييابي. وفييي هييذه الحيياات، ا يكييون هنيياك عييادة إجييراء ميين طييرف المييدقق ألنييه ا يوجييد إشييراف 

 منفصل عن اإلدارة. 
 

 (24)المرجع: الفقرة  النظر في معلومات أخرى 
المعلومييات  فييإن ،تم الحصييول عليهييا ميين تطبيييق اإلجييراءات التحليليييةيييجانييب المعلومييات التييي  إلييى . 23أ

األخطيياء  المنشييأة وبيئتهييا قييد تسيياعد فييي تحديييد مخيياطرحييول لحصييول عليهييا تم اييياألخييرى التييي 
وميات تسياعد ومين الممكين أن تيوفر المناقشيات بيين أعضياء الفرييق معل .حتييالالجوهرية بسيبب اإل

تم الحصول عليهيا مين عملييات يالمعلومات التي  فإنذلك  إلىباإلضافة  في تحديد هذه المخاطر.

                                                 
" إستخدام عمل ،  (2013 )المنقح 610ومعيار التدقيق الدولي  23الفقرة و  أ 6الفقرات )المنقح(  315معيار التدقيق الدولي   16

 .المدققين الداخليين"
 

 

، يناقش األشخاص الذين يتصل بهم المدقق 8أ-1، الفقرات أ"المكلفين بالحوكمة"اإلتصال مع أولئك  260معيار التدقيق الدولي    7۱
 أة محددا .عندما ا يكون هيكل الرقابة في المنش
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لحفياظ علييهم ومين الخبيرة المكتسيبة فيي عملييات أخيرى ييتم أداؤهيا لصيالح المدقق لقبيول العميالء وا
قد تكيون مناسيبة لتحدييد  ،على سبيل المثال عمليات لمراجعة المعلومات المالية المرحليةو  ،المنشأة

 . حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

 (25)المرجع: الفقرة  حتيالتقييم عوامل مخاطر اإل
 من رغمعلى الو  ه يمكن أن يجعل من الصعب إكتشافه.يتم عادة إخفاؤ  حتيالأن اإل إن حقيقة . 24أ

ضغوط  أوتدل على وجود دوافع  ظروفا   أو من الممكن أن يحدد المدقق أحداثا   فإنه ذلك، 
على سبيل  ".حتيال"عوامل مخاطرة اإل حتيالاإل رتكابتوفير فروصة إل أو حتيالاإل رتكابإل

 -المثال:
  لتلبييية توقعييات أطييراف أخييرى للحصيييول علييى تمويييل إضييافي لحقييوق الملكييية قيييد إن الحاجيية

 ؛حتيالاإل رتكابإل يخلق ضغوطا  

  رتكييييابتييييم تحقييييق أهييييداف ربييييح غييييير واقعيييية قييييد يخلييييق دافعييييا  إل إذاإن مييينح مكافييييست كبيييييرة 
 ؛ وحتيالاإل

 حتيالاإل رتكابإن بيئة رقابة غير فعالة قد تخلق فروصة إل. 
 
امل مخاطرة وتختلف أهمية عو  حسب أهميتها. حتيالامل مخاطرة اإلهولة ترتيب عو مكن بسيا  . 25أ

ظهر الظروف في المنشست حيث ا تُ  ةبعض هذه العوامل موجودمن و  حد كبير. إلى حتيالاإل
 إحتيالكان عنصر مخاطرة  إذاما فيتحديد  فإن ،وتبعا  لذلك مخاطر أخطاء جوهرية.المحددة 

يتم أخذه بالحسبان عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات كان س إذاموجودا  وما 
 ممارسة الحكم المهني. يقتضي حتيالالمالية بسبب اإل

 

ية حتيالالمتعلقة بإعداد التقارير المالية اإل حتيالأمثلة على عوامل مخاطر اإل 1يتضمن الملحق . 26أ
 حااتثالثة  على بناءا  هذه  ضاحيةاإليوسوء تخصيص األوصول. ويتم تصنيف عوامل المخاطر 

  -:حتيالتكون عموما قائمة عند وجود اإل
  ؛ حتيالاإل رتكابممارسة ضغط إل أووجود دافع 

 ؛ وحتيالاإل رتكابوجود فروصة ملحوظة إل 

  ي. إحتيالالقدرة على تبرير فعل 
 

بتبرير فعل  يسمح موقفا   وقد ا يكون من السهل أن يالحظ المدقق عوامل المخاطرة التي تعكغ
رغم أن عوامل . و وبرغم ذلك قد يصبح المدقق على علم بوجود مثل هذه المعلومات .حتيالاإل

واسعة من الحاات التي قد يواجهها  مجموعةتغطي  1المبينة في الملحق  حتيالمخاطرة اإل
 .فقط أمثلة وقد توجد عوامل أخرى  فإنها ون المدقق

 

ذات  حتيالعوامل مخاطرة اإل دراسةة للمنشأة تأثير كبير على إن لحجم وتعقيد وخصائص الملكي . 27أ
عوامل تقيد بشكل عام السلوك المثال في حالة المنشأة الكبيرة، قد يكون هناك  فعلى سبيل الصلة.

  -:مثل ،غير المناسب من قبل اإلدارة
  المكلفين بالحوكمةاإلشراف الفعال من قبل. 
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  فعال.داخلي قسم تدقيق 

  مكتوبةقواعد سلوك جود وتطبيق و. 
 

على التي يتم تحديدها  حتيالمن الممكن أن توفر عوامل مخاطرة اإل فإنهعلى ذلك،  وعالوة  
 على الحصول عليهاالتي يتم  مقارنة بتلكمتعمقة مختلفة  آراء معين قطاع أعمالمستوى تشغيل 

 المستوى الواسع للمنشأة.
  

 ات الخاوصة بالمنشست الصغيرةعتبار اإل
 أقل أهمية. أوات غير مطبقة عتبار جميع هذه اإل أوقد تكون بعض  ،المنشأة الصغيرة ي حالف . 28أ

ولكن بدا  من ذلك من  ،قد ا يكون في المنشأة الصغيرة قواعد سلوك مكتوبة ،فعلى سبيل المثال
ت تصااالمحتمل أنها طورت ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك األخالقي من خالل اإل

وية وحسب المثال الذي تضربه اإلدارة. إن سيطرة فرد واحد على اإلدارة في منشأة وصغيرة ا الشف
يدل بشكل عام وفي حد ذاته على فشل اإلدارة في إظهار وإيصال موقف مناسب فيما يتعلق 

من الممكن أن تعوض  فإنهوفي بعض المنشست  ة وعملية إعداد التقارير المالية.بالرقابة الداخلي
غير أن  الموظفين. إحتيالفة وتقلل مخاطرة تفويض اإلدارة عن أساليب رقابة ضعي إلىة الحاج

سيطرة فرد واحد على اإلدارة يمكن أن يكون ضعفا  محتمال  حيث أنه توجد فروصة لتجاوز اإلدارة 
 ألنظمة الرقابة.

 

 تحتيا تحديد وتقييم مخاطر األرخطاء الجوهرية بسبب اإل
 (27)المرجع: الفقرة  باإليرادات رافعتفي اإل حتيالمخاطر اإل

 

باإليرادات  عترافالمتعلقة باإلية حتيالما تنجم األخطاء الجوهرية بسبب التقارير المالية اإل كثيرا  . 29أ
تسجيل  أويرادات السابق ألوانه باإل عترافعلى سبيل المثال اإلو  ،من المبالغة في اإليرادات

على سبيل المثال يرادات بأقل من قيمتها الحقيقية قدير اإلتمن  أيضا  . وقد تنشأ إيرادات وهمية
 فترة احقة بشكل غير مناسب. إلىت من خالل نقل اإليرادا

 

باإليرادات أكبر في بعض المنشست منها في  عتراففي اإل حتياليمكن أن تكون مخاطر اإل. 30أ
التقارير  رتكابدارة إلضغوط على اإل أومنشست أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن توجد دوافع 

غير المناسب باإليرادات في حال المنشست المدرجة عندما  عترافية من خالل اإلحتيالالمالية اإل
أخرى. وعلى نحو مماثل، يمكن  إلىمن سنة  واألرباح من ناحية نمو اإليرادات مثال  يقاا األداء 

ات في حال المنشست التي تجني باإليراد عترافكبيرة في اإل إحتيالمخاطر  مثال  أن يكون هناك 
 جزء كبير من اإليرادات من خالل المبيعات النقدية.

 
باإليرادات. فعلى سبيل المثال،  عتراففي اإل إحتيالفتراض القائل بوجود مخاطر اإليمكن دحض  . 31أ

 عترافمتعلقة باإل حتيالعدم وجود مخاطر أخطاء جوهرية بسبب اإل إلىقد يخلص المدقق 
ت في الحالة التي يوجد فيها نوع واحد من معاملة إيراد بسيطة مثل إيراد اإليجار من باإليرادا

 ملكية تأجير مفردة.
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 وفهم أنظمة الرقابة ذات العالقة لدى المنشأة حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 (28)المرجع: الفقرة 

 

أنظمة الرقابة التي تختار تنفيذها  ونطاقعلى طبيعة  مكن أن تتخذ اإلدارة أحكاما  بناءا  من الم. 32أ
وعند تحديد ما هي أساليب الرقابة التي يجب  .۱۸ونطاق المخاطر التي تختار تحملهاوطبيعة 

على البيانات المالية أن تحتوي إمكانية مخاطر في اإلدارة  تنظر ،حتيالتنفيذها لمنع وإكتشاف اإل
أنه ليغ من اإلدارة يمكن أن تستنتج  ،جزء من هذا األمروك .حتيالإلاأخطاء جوهرية نتيجة 

األخطاء مخاطر فيما يتعلق بتقليل  والحفاظ عليهالمجدي إقتصاديا  تنفيذ عنصر رقابة معين 
 . الذي ينبغي تحقيقه حتيالاإل بسببالجوهرية 

 
اإلدارة  متقا من المهم بالنسبة للمدقق الحصول على فهم ألنظمة الرقابة التي فإنهلذلك . 33أ

من الممكن أن  عند القيام بذلك،ألنه ه. واكتشاف حتيالاإللمنع  بتصميمها وتنفيذها والحفاظ عليها
طة بعدم وجود أن اإلدارة اختارت بوعي قبول المخاطر المرتب ،على سبيل المثال ،يعلم المدقق

صول على هذا ومن الممكن كذلك أن تكون المعلومات التي تتوفر من الح فصل بين الواجبات.
التي قد تؤثر على تقييم المدقق لمخاطرة  حتيالاإل في تحديد عوامل مخاطرة أيضا   مفيدةالفهم 

 .حتيالحتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية بسبب اإلإ
 

  تحتيا ستجابات للمخاطر المقّيمة لألرخطاء الجوهرية بسبب اإلإلا
 

 (29)المرجع: الفقرة  الكلية اإلستجابات
بسبب  الجوهريةستجابات الكلية لتناول المخاطر المقّيمة لألخطاء اإلتحديد يتضمن  عموما  . 34أ

يعكغ السلوك اإلجمالي للتدقيق زيادة في مستوى التشكك المهني  أندراسة كيف يمكن  حتيالاإل
 -:يلي أمثلة كمامن خالل 

  دعميييا للمعيييامالت  المسيييتندات التيييي سييييتم فحصيييها ونطييياقطبيعييية  إختييييارحساسيييية زائيييدة فيييي
 الجوهرية.

  إقرارات اإلدارة فيما يتعلق باألمور الجوهرية. أوتعزيز تفسيرات  إلىإدراك زائد للحاجة 

 
ا بطريقية مخطيط لهيالات أكثير عموميية عيدا عين اإلجيراءات المحيددة إعتبيار  كما ينطوي كذلك عليى

 ُتناقش أدناه.  والتي 30ات المسائل المدرجة في الفقرة عتبار أخرى. وتتضمن هذه اإل
 

                                                
 

۱۸
 . 56)المنقح( الفقرة، أ 315معيار التدقيق الدولي   
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 )أ((  30)المرجع: الفقرة  تعيين الموظفين واإلشراف عليهم
 

بتعييين أفيراد إضيافيين ذوي  حتييالقد يستجيب المدقق لمخاطر محددة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل . 35أ
ثير بتعييين أفيراد أك أو ،ومعرفة متخصصة مثيل الخبيراء الشيرعيين وخبيراء تقنيية المعلوميات مهارات

 خبرة في العملية.
 
وقييدرات أعضيياء  حتييياليعكييغ مييدى اإلشييراف تقييييم المييدقق لمخيياطر األخطيياء الجوهرييية بسييبب اإل . 36أ

 . فريق العملية الذين يقومون بأداء العمل
 

 )ج(( 30)المرجع: الفقرة  إجراءات التدقيق إختيارعدم قابلية التنبؤ في 
 سيتمطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي  إختيار . إن إدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ في37أ

األفراد داخل المنشأة الذين هم على معرفة بإجراءات التدقيق  يكون قد حيث هو أمر هام أداؤها 
ويمكن إجراء ذلك ية. حتيالاء التقارير المالية اإلالتي تتم عادة في العمليات أكثر قدرة على إخفو 

  -من خالل ما يلي: مثال  
 وذلك  بطريقة أخرى  داء إجراءات جوهرية ألروصدة حسابات وإثباتات مختارة لم يتم فحصهاأ

 .مخاطرتها أوبسبب أهميتها 

  بخالف ذلك. متوقعال عنتعديل توقيت إجراءات التدقيق 

 عينات مختلفة. إختيارأساليب  إستخدام 

  لن.في مواقع على أساا غير مع أوأداء إجراءات التدقيق في مواقع مختلفة 

 
 اإلثبييياتعنيييد مسيييتوى  حتييييالبسيييبب اإل المقيّمييية الجوهريييية ءلمخييياطر األخطيييا إسيييتجابةإجيييراءات التيييدقيق 

 ( 31)المرجع: الفقرة 
 

عند مستوى  حتيالمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلإن استجابات المدقق لتناول المخاطر المقيّ . 38أ
 -إجراءات التدقيق بالطرق التالية: ونطاقمن الممكن أن تشمل تغيير طبيعة وتوقيت  اإلثبات

 

 وذلييك للحصييول  ،قييد تكييون هنيياك حاجيية لتغيييير طبيعيية إجييراءات التييدقيق التييي سيييتم أداؤهييا
ومين  الحصيول عليى معلوميات إضيافية مدعمية. أوعلى أدلة تيدقيق أكثير موثوقيية ومالئمية 

علييى و نهمييا. التييي سيييتم أداؤهييا والجمييع بي الممكيين أن يييؤثر ذلييك علييى نييوع إجييراءات التييدقيق
 -سبيل المثال:

  أو ،أكثيير أهمييية لييبعض األوصييول الفحييص الفعلييي أوميين الممكيين أن تصييبح المالحظيية 
بمسييياعدة الحاسيييب اآلليييي لجميييع مزييييد مييين تيييدقيق أسييياليب  إسيييتخدامقيييد يختيييار الميييدقق 

 ة. لكترونياإل المعامالتملفات  أواألدلة بشأن البيانات الواردة في الحسابات الهامة 
  فعليييى سيييبيل  للحصيييول عليييى معلوميييات إضيييافية مدعمييية.لميييدقق إجيييراءات اوقيييد يصيييمم

قيد تكيون ، حدد المدقق أن اإلدارة تتعرض لضيغوط لتحقييق توقعيات األربياح إذا ،المثال
الدخول فيي اتفاقييات اإلدارة تضخم المبيعات عن طريق  بأنذات عالقة هناك مخاطرة 

دار فييواتير للمبيعييات قبييل بإوصيي وأبيياإليراد  عتييرافمبيعييات تشييمل شييروطا تحييول دون اإل
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تصيييميم مصيييادقات  ،عليييى سيييبيل المثيييالو  وفيييي هيييذه الحييياات يمكييين للميييدقق، التسيييليم.
 تفاوصييل اتفاقييات المبيعيات، لتأكييد أيضيا  المبيالغ المعلقية، بيل  خارجية لييغ فقيط لتأكييد

 هفإني ،ذليك إليىباإلضيافة بما في ذلك التياريخ وأيية حقيوق فيي شيروط اإلعيادة والتسيليم. 
ات إستفسيار  إليىمن الممكن أن يجد الميدقق أن إضيافة مثيل هيذه المصيادقات الخارجيية 

اتفاقيييات  اليين فييي المنشييأة فيمييا يتعلييق بييأي تغيييرات فيييالمييوظفين غييير الميي إلييىتوجييه 
 تسليم ستكون فعالة.المبيعات وشروط ال

  أن أداء  إليىوقيد يتووصيل الميدقق  لتعديل توقييت اإلجيراءات الجوهريية.قد تكون هناك حاجة
 مييييةأفضييييل مخيييياطرة مقيّ  يتنيييياول بشييييكلبييييالقرب منهييييا  أوفحييييص جييييوهري فييييي نهاييييية الفتييييرة 

 عتبياراإل آخيذا بعيين ،ومين الممكين أن يتووصيل الميدقق .حتيياللألخطاء الجوهرية بسيبب اإل
أن إجييييييراءات التييييييدقيق لتمديييييييد  إا ،التالعييييييب أو المقصييييييودة ألخطيييييياءالمقّيميييييية لمخيييييياطر ال

 فإنييه ،ذلكليي وخالفييا   نهاييية فتييرة ليين تكييون فعاليية. إلييىميين تيياريخ مرحلييي  دقيقات التييإسييتنتاج
واليذي  غيير مناسيب بياإليرادات، ا  إعترافيعلى سبيل المثال خطأ يتضمن  ،بسبب خطأ متعمد

أن يختيار تطبييق إجيراءات جوهريية يمكن للمدقق  فإنه ،من المحتمل أنه بدأ في فترة مرحلية
 خالل فترة إعداد التقارير. أوك قبل ذل تحدثمعامالت التي على ال

  فعلييى  .حتيييالاألخطيياء الجوهرييية بسييبب اإل اإلجييراءات المطبقيية تقييييم مخيياطر نطيياقيعكييغ
 علييىت تحليلييية أداء إجييراءا أوزيييادة أحجييام العينييات  ، قييد يكييون ميين المناسييبسييبيل المثييال

ليييي عليييى وكيييذلك قيييد تسييياعد أسييياليب التيييدقيق بمسييياعدة الحاسيييب اآل. مسيييتوى أكثييير تفصييييال  
هيذه  إسيتخدامبات. ويمكن ة وملفات الحسالكترونياإل للمعامالتات أوسع نطاقا إختبار إجراء 

فييرز المعييامالت  أوة الرئيسييية، لكترونيييميين الملفييات اإلعينييات معييامالت  ختييياراألسيياليب إل
 مجموعة كاملة بدا  من عينة. إختبار أوالمحددة، ذات الخصائص 

 

فحص  فإن ،تؤثر على كميات المخزون  حتيالة أخطاء جوهرية بسبب اإلحدد المدقق مخاطر  إذا. 39أ
ناء أث محددا   هتماما  إ البنود التي تتطلب  أوسجالت المخزون للمنشأة قد يساعد في تحديد المواقع 

عمليات قرار بمراقبة  إلىومن الممكن أن تؤدي هذه المراجعة  بعد الجرد الفعلي للمخزون. أو
إجراء جرد للمخزون في جميع المواقع  أوع معينة على أساا غير معلن جرد المخزون في مواق

 في نفغ التاريخ.
 

 ،والتأكيداتتؤثر على عدد من الحسابات  حتيالقد يحدد المدقق مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل. 40أ
 أو ستمالكاإلعمليات بمعامالت محددة )مثل  المتعلقةبما في ذلك تقييم األوصول والتقديرات 

لتزامات الهامة األخرى المستحقة )مثل التقاعد إل( وامعين التصرف بقطاع أعمال أوعادة الهيكلة إ 
 ترتبطومن الممكن أن  إلتزامات اإلوصالح البيئي(. أوخرى لتزامات ما بعد انتهاء الخدمة األإو 

مات التي بالتقديرات المتكررة. إن المعلو  المتعلقةالمخاطرة كذلك بتغيرات هامة في اإلفتراضات 
يتم جمعها من خالل الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها قد تساعد المدقق في تقييم معقولية 

إجراء مراجعة بأثر رجعي  كام واإلفتراضات التي بنيت عليها. كما أنتقديرات اإلدارة هذه واألح
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متعمقا لمعقولية لألحكام واإلفتراضات المماثلة لإلدارة المطبقة في الفترات السابقة قد توفر فهما 
 األحكام واإلفتراضات التي تدعم تقديرات اإلدارة.

 

مة لألخطاء الجوهرية أمثلة على إجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقيّ  2يحتوي الملحق. 41أ
 أيضا   ويشمل الملحقبما في ذلك أمثلة توضح إدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ.  ،حتيالبسبب اإل

التقارير المالية  عنستجابات لتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة أمثلة على اإل
باإليرادات وسوء  عترافية الناجمة عن اإلحتيال، بما في ذلك التقارير المالية اإليةحتيالاإل

 .تخصيص األوصول
 

  تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةب للمخاطر المتعلقة إستجابةإجراءات التدقيق 
 )أ(( 33)المرجع: الفقرة اليومية والتعديالت األخرى القيود 

التالعب في عملية إعداد  حتيالما تتضمن األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل كثيرا  . 42أ
غير مصرح بها في دفتر اليومية أثناء السنة  أووذلك بتسجيل قيود غير مناسبة  يةالتقارير المال

على المبالغ الواردة في البيانات المالية من قبل اإلدارة إجراء تعديالت  أو ،في نهاية الفترة أو
 . التصنيفإعادة عمليات تعديالت و توحيد المن خالل  مثال   ،قيود دفتر اليوميةالظاهرة في غير 

تعتبر دراسة المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بتجاوز غير مناسب على ذلك،  عالوة  و . 43أ
الرقابة على قيود اليومية هو أمر مهم حيث أن العمليات وأنظمة الرقابة المؤتمتة قد تقلل ألنظمة 

حتمالية أن يتجاوز األفراد هذه إ تتغلب على مخاطر امن مخاطر الخطأ غير المقصود لكنها 
 إلى تلقائيامن خالل تغيير المبالغ التي يتم نقلها  مثال  ت المؤتمتة بشكل غير مناسب، العمليا

تقنية  إستخدامعند و ذلك،  إلىنظام إعداد التقارير المالية. باإلضافة  إلى أودفتر األستاذ العام 
ا يوجد دليل على اإلطالق  أو، قد يكون هناك دليل ضئيل تلقائياالمعلومات لنقل المعلومات 

 ل هذا التدخل في أنظمة المعلومات. على مث
وتحديد األسلوب  ختباراألخرى إل تر اليومية والتعديالالقيود في دفت إختيارتحديد و  هدافأل. 44أ

 -:تكون المسائل التالية مناسبة ،هاإختيار تم يللبنود التي  األساسي المناسب لفحص الدعم

  حتيالإن وجود عوامل مخاطرة اإل –حتيالتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل 
قييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية تم الحصول عليها أثناء تيوالمعلومات األخرى التي 

األخرى  تلقيود اليومية والتعديالالمدقق في تعيين الفئات المحددة قد تساعد  حتيالبسبب اإل
 لفحصها. 

  من الممكن أن تقلل أنظمة  -األخرى  تقيود اليومية والتعديالأنظمة رقابة تم تنفيذها على
ات األساسية ختبار األخرى مدى اإل تمية والتعديالقيود اليو قابة الفعالة على إعداد وترحيل الر 

 أن يكون المدقق قد فحص فاعلية عمل أنظمة الرقابة. ةشريط ،الالزمة

 بالنسبة  -التقارير المالية للمنشأة وطبيعة األدلة التي يمكن الحصول عليها دعملية إعدا
طوات واإلجراءات لخت تتضمن المعالجة الروتينية للمعامالت الجمع بين اسللعديد من المنش

من  األخرى كال   تقيود اليومية والتعديالقد تشمل معالجة  اليدوية واآللية. وعلى نحو مماثل،
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ستخدم تقنية المعلومات في عملية إعداد وعندما تُ  وأنظمة الرقابة اليدوية واآللية. اإلجراءات
 .لكترونيط بالشكل اإلاألخرى فق تقيود اليومية والتعديالالتقارير المالية يمكن أن توجد 

 ما يكون للقيود  كثيرا   -األخرى  تالتعديال أوية في دفتر اليومية حتيالخصائص القيود اإل
 ومن الممكن أن ،األخرى خصائص فريدة محددة تغير المناسبة في دفتر اليومية والتعديال

ما  درا  نا أوغير عادية  أوعالقة  غير ذاتتشمل هذه الخصائص قيودا  )أ( تمت لحسابات 
تستخدم. )ب( قام بها أفراد ا يقومون عادة بإجراء قيود في دفتر اليومية. )ج( مسجلة في 

ووصف.  أوليغ لها تفسير  أوووصف قليل  أوكقيود بعد اإلقفال ولها تفسير  أونهاية الفترة 
لى تحتوي ع (هـأثناء إعداد التقارير المالية وليغ لها أرقام حسابات. ) أو)د( تمت إما قبل 

 أرقام تنتهي بشكل متسق. أوأعداد مقربة 
  التعديالت على  أوغير المناسبة اليومية قيود من الممكن تطبيق  – طبيعة وتعقيد الحسابات

)ب( تحتوي على  غير عادية بطبيعتها. أوالحسابات التي )أ( تحتوي على معامالت معقدة 
لألخطاء في الماضي. )د( لم  تقديرات هامة وتعديالت في نهاية الفترة. )ج( كانت عرضة

( تحتوي على معامالت ـهتحتوي على فروقات لم تتم مطابقتها. ) أوتتم مطابقتها في حينه 
لذلك مرتبطة مع مخاطرة محددة لألخطاء الجوهرية بسبب  خالفا  داخل الشركة. )و( 

عطى مكونات متعددة يجب أن ي أو. في عمليات تدقيق المنشات التي لها مواقع حتيالاإل
 القيود في دفتر اليومية من مواقع متعددة. ختيارالحاجة إل إلى عتباراإل

 قد  -العادي معالجتها خارج سير العمل تتماألخرى التي  تالقيود في دفتر اليومية والتعديال
لنفغ مستوى الرقابة الداخلية مثل القيود في دفتر اليومية  القيود غير النمطية تخضعا 

ا متكرر لتسجيل معامالت مثل المبيعات والمشتريات والمدفوعات المستخدمة على أسا
 النقدية الشهرية.

 
قيود اليومية  إختبارونطاق الحكم المهني عند تحديد طبيعة وتوقيت  إستخدامعلى المدقق . 45أ

ت ية في دفتر اليومية والتعديالحتيالما يتم إجراء القيود اإل كثيرا  ألنه  ونظرا   .ى والتعديالت األخر 
قيود  إختيارالمدقق عادة  ( من2) )أ( 33، تقتضي الفقرة نهاية  فترة إعداد التقارير ياألخرى ف

األخطاء الجوهرية في البيانات  لكن ألنو  .تاليومية والتعديالت األخرى التي تمت في ذلك الوق
 إرتكابفية مكثفة إلخفاء كي يمكن أن تحدث طيلة الفترة وقد تشمل جهودا   حتيالالمالية بسبب اإل

 ختباركانت هناك حاجة إل إذاما فيتحديد المدقق  منتقتضي ( 3)أ() 33الفقرة  فإن ،حتيالاإل
 األخرى طيلة الفترة. تقيود اليومية والتعديال

 

 )ب((33)المرجع: الفقرة  التقديرات المحاسبية
  

اإلفتراضات  أومن األحكام  تخاذ عددإمسئولة عن الاإلدارة من  تتطلب ،إعداد البيانات المالية إن. 46أ
هذه التقديرات على أساا ومراقبة المحاسبية الهامة وعن متابعة  تالتي تؤثر على التقديرا

ء متعمدة في التقديرات ية من خالل أخطاحتيالما يتم إعداد البيانات المالية اإل وكثيرا   .مستمر
 أواإلحتياطيات  أوالمخصصات كافة  من من خالل التقليل مثال  ويمكن تحقيق ذلك المحاسبية. 

إما لتحقيق اإلتساق في األرباح على مدى  مصممةتكون  بحيثبنفغ الطريقة المبالغة فيها 
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معين من أجل خداع مستخدمي البيانات لتحقيق مستوى أرباح  أوأكثر  أو فترتين محاسبيتين
 .نطباعهم عن أداء وربحية المنشأةإالمالية بالتأثير على 

 
 

فتراضات اإلدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية إجراء مراجعة بأثر رجعي ألحكام و من إ دفاله. إن 47أ
ى كانت هنالك دالة عل إذاما فيتحديد البيانات المالية للسنة السابقة هو في  الظاهرةالهامة 

 التيو األحكام المهنية للمدقق  التشكيك في منهاوا يقصد  انحراف محتمل من ناحية اإلدارة.
 اتخذت في السنة السابقة والتي كانت مبنية على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت.  

 
إجراء مراجعة بأثر رجعي، وتتم تلك المراجعة كإجراء  19 540كما يتطلب معيار التدقيق الدولي .48أ

ة تقييم للمخاطر للحصول على معلومات حول فاعلية عملية تقدير اإلدارة للفترة السابقة، وأدل
إعادة التقييم الالحق للتقديرات المحاسبية للفترة السابقة  –أو حيث أمكن - تدقيق حول النتائج

المتعلقة بإجراء تقديرات محاسبية للفترة الحالية، وأدلة تدقيق المسائل الهامة مثل شكوك التقدير، 
إجراء مراجعة التي يمكن أن ُيطلب اإلفصاح عنها في البيانات المالية. وكخطوة عملية، يمكن 

المدقق ألحكام وافتراضات اإلدارة فيما يخص التحيز الذي يمكن أن يمثل مخاطرة خطأ هام 
مع المراجعة التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي  شتراكلهذا المعيار باإل بسبب ااحتيال وفقا  

540. 
 

 )ج(( 33)المرجع: الفقرة  األساا التجاري للمعامالت الهامة
للمشاركة في إعداد تقارير  لمعامالت الهامةا المؤشرات التي قد توحي أنه تم الدخول فيتتضمن  .49أ

)التي تعتبر خارج نطاق السياق العادي ألعمال  إلخفاء سوء تخصيص األوصول أوية إحتيالمالية 
  -:ما يلي (ذلك تبدو غير عادية بخالفالتي  أو المنشأة

 مثل أن تنطوي المعاملة على بشكل مفرط ) كان شكل هذه المعامالت يبدو معقدا   إذا
 أطراف متعددة ا يوجد بينها عالقة(. أومنشست متعددة ضمن مجموعة موحدة 

 ما فيفي المنشأة و  المكلفين بالحوكمةكانت اإلدارة قد ناقشت طبيعة هذه المعامالت مع  إذا
 .وثائق غير كافيةكانت هنالك  إذا

 معاملة محاسبية معينة مما تضعه على  إلىلى الحاجة كانت اإلدارة تضع تأكيدا  أكبر ع إذا
 المعاملة. إقتصاديات

                                                
 

19
، "تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة"، 540معيار التدقيق الدولي  

 . 9الفقرة 
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 بما في ذلك منشست ذات  ،غير مجمعة ذات عالقة كانت المعامالت التي تشمل أطرافا   إذا
 في المنشأة. المكلفين بالحوكمةخاص تمت مراجعتها واعتمادها من قبل  هدف

 أوالمواد ليغ لديها  أطرافا   أوة ذات عالقة غير محدد كانت المعامالت تشمل أطرافا   إذا 
 القوة المالية لدعم المعاملة بدون مساعدة من المنشأة التي يتم تدقيقها.

 

 ( 38-35)المرجع: الفقرات  تقييم أدلة التدقيق
تم أداؤها وأدلة يعلى إجراءات التدقيق التي  بناء  و  ،المدقق من 330يتطلب معيار التدقيق الدولي .50أ

ة عند كانت تقييمات مخاطر األخطاء الجوهري إذاما فيتقدير  ،تم الحصول عليهايقيق التي التد
وعية مبنية على حكم وهذا التقييم هو بشكل رئيسي مسألة ن .۲0تبقى مناسبة اإلثباتمستوى 
من الفهم لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب  ومن الممكن أن يوفر هذا التقييم مزيدا   المدقق.

ويحتوي الملحق  مختلفة. أوإجراءات تدقيق إضافية  ءكانت هنالك حاجة ألدا إذاوما  ،حتيالاإل
 . حتيالحتمالية حدوث اإلإ إلىأمثلة على الظروف التي قد تشير  3

 (35)المرجع: الفقرة  ستنتاج شاملإاإلجراءات التحليلية المتخذة عند قرب نهاية عملية التدقيق لتكوين 
 بالتي قد تدل على مخاطرة أخطاء جوهرية بسب المحددةهات والعالقات إن تحديد اإلتجا . 51أ

في  ودخال   العالقات غير العادية التي تتضمن إيرادا  وتعتبر  إوصدار حكم مهني. يتطلب حتيالاإل
وهذه من الممكن أن تشمل على سبيل المثال مبالغ كبيرة بشكل  مالئمة بشكل خاص. اية السنةنه

غير المعامالت ال أواألخيرة من فترة تقديم التقارير  األسابيععنها خالل  تم اإلبالغيغير عادي 
 .لعملياتمن ا التدفق النقدي اتتجاهإدخال  ا يتفق مع  أو عادية،

 

 ( 38-36)المرجع: الفقرات  دراسة األخطاء المحددة
لحوظة للقيام إتاحة فروصة م أوه رتكابممارسة ضغط إل أوعلى وجود دافع  حتيال. حيث ينطوي اإل52أ

هي واقعة  حتيالمن غير المرجح أن يكون حادث اإل فإنه، حتيالتقديم تبرير ما لفعل اإل أوبذلك 
بالرغم من أن التأثير  ،من الممكن أن تدل أخطاء متعددة في موقع محدد فإنهمنفصلة. وعليه، 

 . حتيالعلى مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل ،التراكمي ليغ جوهريا  
 
على سبيل المثال، يمكن أن تكون فالمحدد على الظروف.  حتيالعتمد المدلوات الضمنية لإلت . 53أ

هامة في حال تورطت فيها اإلدارة العليا. وفي  إحتيالهي حالة  حتيالحالة غير هامة من اإل
 االنظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول عليها في السابق حيث أنه مثل هذه الحاات، يمكن

وحول وصحة السجالت  التي قدمت تكون هناك شكوك حول اكتمال ووصحة اإلقراراقد ت
أطراف  أواإلدارة  أوموظفين تواطؤ تشمل الاحتمالية  أيضا  كما توجد  لمستندات المحاسبية.وا

 أخرى. 
 

                                                 
۲0

 . 25الفقرة  330 معيار التدقيق الدولي   
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رشادات بشأن على المتطلبات واإل ۲۲ 700ومعيار التدقيق الدولي 21 50معيار التدقيق الدولي .54أ
 . وتقريره المدقق رأياألخطاء وأثرها على  تقييم

 

 (39)المرجع: الفقرة  إكما  عملية التدقيقعدم قدرة المدقق على 
التي يمكن أن تنشأ وقد تشكك في قدرة المدقق على  ستثنائيةتتضمن األمثلة على الظروف اإل . 55أ

  -ستمرار في أداء التدقيق ما يلي:اإل
 يعتبره المدقق ضروريا في هذه الظروف الذي المناسب  عندما ا تتخذ المنشأة اإلجراء

 بالنسبة للبيانات المالية؛ هاما   حتيال، حتى عندما ا يكون اإلحتياللمعالجة اإل
 

  ات التدقيق إختبار ونتائج  حتيالدراسة المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلدل تعندما
 أوالنطاق؛  هام وواسع إحتيالوجود مخاطرة كبيرة بوجود  على

 

  كفاءة ونزاهة األشخاص  أونزاهتها  أوعندما يكون لدى المدقق شك كبير بشأن كفاءة اإلدارة
 .المكلفين بالحوكمة

 
ووصف الحاات  من غير الممكن بشكل جازم فإنهأ، لتنوع واختالف الظروف التي قد تنش نظرا    .56أ

لعوامل التي تؤثر على ما تووصل إليه وتشمل ا يها اإلنسحاب من العملية مناسبا .التي يكون ف
)مما قد يؤثر على  المكلفين بالحوكمةاألشخاص  أواإلدارة  أحد أعضاء مدلوات مشاركةالمدقق 

رتباط اإلموثوقية تمثيالت اإلدارة(، وكذلك اآلثار على المدقق نفسه نتيجة لإلستمرار في 
 بالمنشأة.

 

تلف هذه المسؤوليات تخقد وليات مهنية وقانونية، و في مثل هذه الظروف تقع على المدقق مسؤ  . 57أ
 أويطلب منه تقديم بيان  أومدقق لل يحقففي بعض البلدان، على سبيل المثال، من بلد آلخر. 

في بعض الحاات  أوالتدقيق،  أوصدروا كتاب تعييناألشخاص الذين  أوتقرير للشخص 
 ،المتطلبات القانونية دراسة إلىوالحاجة  للظروف ستثنائيةالطبيعة اإل وبسببللسلطات التنظيمية. 

 إذاما فيية عندما يقرر لحصول على المشورة القانونالسعي ل ه من المناسبالمدقق أن فقد يعتبر
 إلىبما في ذلك إمكانية تقديم التقارير  ،إجراء مناسب وعند تحديد معينة عمليةكان سينسحب من 

 .۲3غيرهم أوالمنظمين  أوالمساهمين 
 

 ات الخاوصة بمنشست القطاع العام ار عتباإل
نسحاب من العملية متوفرا للمدقق اإلقد ا يكون خيار  ،في العديد من الحاات في القطاع العام . 58أ

 .  ةالعام ات المصلحةإعتبار  أوالتفويض  طبيعة بسبب

                                                
 

 ." تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق "  450لتدقيق الدولي معيار ا  21
 

 ." تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح (  700معيار التدقيق الدولي  ۲۲
 

 قق السابق المقترح.إرشادات حول اإلتصاات مع المد مجلغ معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينقواعد توفر   ۲3
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 (40)المرجع: الفقرة  تمثيالت اإلدارة
ويقدم إرشادات حول الموافقة على اإلقرارات المناسبة متطلبات  4۲580. يضع معيار التدقيق الدولي59أ

من اإلدارة، وحيثما كان مالئما، المسئولون عن الحوكمة في عملية التدقيق. إضافة إلى اإلقرار 
بالوفاء بمسؤوليتهم عن إعداد البيانات المالية، فإنه من المهم، بغض النظر عن حجم المنشأة، أن 

، المسئولون عن الحوكمة بمسؤوليتهم عن الرقابة الداخلية التي تم ما  تقر اإلدارة، وحيثما كان مالئ
 تصميمهما وتطبيقها والمحافظة عليها بهدف منع وكشف أية عملية احتيال. 

 

كشف األخطاء الجوهرية في والصعوبات التي يواجهها المدققون في  حتيالنظرا  لطبيعة اإل. 60أ
من المهم أن يحصل المدقق على تمثيل خطي من  فإنه ،حتيالاإلالناتجة عن البيانات المالية 

  -تؤكد فيه أنها أفصحت له عما يلي: المكلفين بالحوكمةو حيث يكون مناسبا  من أولئك  رةاإلدا
على أخطاء جوهرية بسبب البيانات المالية  حتواءإنتائج تقييمها لمخاطرة إمكانية  (أ)

 ؛ وحتيالإلا

 مزعوم يؤثر على المنشأة.  أوبه مشتبه  أوفعلي  إحتيال معرفتها بأي (ب)
 

 (43-41التواصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة )المرجع: الفقرات 
في بعض دوائر ااختصاص، قد تحد القوانين أو األنظمة من تواوصل المدقق بشأن مسائل معينة  . 61أ

واوصل، أو أية مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة، فقد تحظر القوانين أو األنظمة بشكل محدد الت
إجراءات أخرى قد تمغ بسير تحقيق تجريه سلطة مختصة في وقوع تصرف غير قانوني محدد 
أو مشتبه به، بما في ذلك تنبيه المنشأة في حال كان من المطلوب من المدقق أن يبلغ سلطة 

ت، مختصة عن ااحتيال وفقا  لقوانين مكافحة غسيل األموال، على سبيل المثال. وفي تلك الحاا
قد تكون المسائل التي ينظر فيها المدقق معقدة وقد يأخذ المدقق الحصول على استشارة قانونية 

 بعين ااعتبار.
 

 (41)المرجع: الفقرة  اإلدارةت مع تصاااإل
 

إبالغ المستوى من المهم  فإنه، حتيالعدم وجود اإل أو. عندما يحصل المدقق على أدلة تثبت وجود 62أ
ويجب أن يتم ذلك حتى لو كان من المحتمل أن أسرع وقت ممكن. في ارة بذلك المناسب من اإلد

المثال اختالا ضئيل من قبل موظف في مستوى  سبيل)على  غير منطقييعتبر األمر أنه 
تأثر تمهني و هي مسألة حكم إلدارة المناسب افي تنظيم المنشأة(. إن تحديد مستوى  متدني

ما يكون وعادة  المشتبه به وضخامته.  حتيالطؤ وطبيعة اإلبعوامل معينة مثل احتمالية التوا
 يبدو أنهمإلدارة المناسب هو على األقل مستوى واحد أعلى من األشخاص الذين ا مستوى 

 .مالمشتبه به حتيالمتورطين في اإل
 

                                                
 

4۲
 ." اإلقرارات الخطية" 580معيار التدقيق الدولي    
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 (42)المرجع: الفقرة  المكلفين بالحوكمةمع  تصااتاإل
 

ويحدد  .كتابة أوشفويا  المكلفين بالحوكمةالمدقق مع من طرف  تصالاإلمن الممكن أن يتم . 63أ
عند  عتبارالعوامل التي يجب على المدقق أخذها بعين اإل)المعدل(  260معيار التدقيق الدولي

الذي  حتياللطبيعة وحساسية اإل ونظرا   .5۲كتابة أو شفويا   تصالن سيقوم باإلكا إذاما فيتحديد 
على  فإن ،أخطاء جوهرية في البيانات المالية إلىالذي  يؤدي  يالحتاإل أوليا تتورط به اإلدارة الع

 ري إبالغ هذه األمور كتابة. من الضرو  وقد يرى أنهفي الوقت المناسب  المدقق إبالغ هذه األمور
 
عندما يدرك  المكلفين بالحوكمةمع  تصالاإلفي بعض الحاات، قد يرى المدقق أنه من المناسب   . 64أ

خطأ هام. وعلى نحو مماثل،  إلىاإلدارة بحيث ا يؤدي  بإستثناءرتبط بموظفين ي إحتيالحدوث 
 تفاق إ تصالاإلويدعم عملية على مثل هذه الظروف.  يطلعوا بأن بالحوكمةقد يرغب المكلفون 

ت المدقق في هذا إتصاافي مرحلة مبكرة من التدقيق على طبيعة  بالحوكمةالمدقق والمكلفون 
 الخصوص ونطاقها. 

 

المكلفين  أوأمانة اإلدارة  أوحول نزاهة  ا  التي يساور المدقق فيها شكوك ستثنائيةاإلفي الحاات  . 65أ
، قد يعتبر المدقق أنه من المناسب الحصول على مشورة قانونية للمساعدة في تحديد بالحوكمة

 إجراء العمل المناسب. 
 

 (43)المرجع: الفقرة  حتيالمسائل أخرى متعلقة باإل
والتي سيتم مناقشتها مع المكلفين برقابة المنشأة  حتيالقد تتضمن المسائل األخرى المتعلقة باإل . 66أ

  -:ما يلي على سبيل المثال
 اإلدارة ألنظمة الرقابة المستخدمة لمنع  تبشأن طبيعة ومدى وتكرار تقييما مساور القلق

 حتوي على أخطاء.البيانات المالية قد ت بأنوالمخاطرة  حتيالواكتشاف اإل
  بالشكل المناسب في  الهامة ونواحي الضعففشل اإلدارة في تناول نواحي الضعف

 الرقابة الداخلية.

 تم تحديده. حتيالبشكل مناسب إل ستجابةفشل اإلدارة في اإل 
 بما في ذلك أسئلة تتعلق بكفاءة ونزاهة اإلدارة. ،تقييم المدقق لبيئة الرقابة للمنشأة 

  اإلدارة وتطبيقها إختيارمثل  ،يةإحتيالة التي قد تدل على تقارير مالية إجراءات اإلدار 
محاسبية قد تدل على جهود اإلدارة إلدارة األرباح من أجل خداع مستخدمي  لسياسات

 على انطباعهم عن أداء و ربحية المنشأة. ربالتأثي البيانات المالية

 أنها خارج سير العمل  تبدو يلتالمعامالت ا بشأن كفاية واكتمال تفويض مساور القلق
 العادي.
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 (44)المرجع: الفقرة إبالغ سلطة مختصة رخارج المنشأة بااتحتيا  
 
مزيدا  من اإلرشادات المتعلقة بتحديد المدقق إذا ما  2)المنقح( 250يقدم معيار التدقيق الدولي  . 67أ

واألنظمة لسلطة مختصة خارج كان اإلبالغ عن عدم اامتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين 
المنشأة مطلوبا  في الظروف الحالية، وتشمل تلك اإلرشادات النظر في مسؤوليات المدقق 

 المتعلقة بااحتفاظ بالسرية.
 
اعتبارات معقدة وحكما  مهنيا . وبالتالي، قد ينظر  44قد يتطلب التحديد المطلوب بموجب الفقرة  . 68أ

رة داخلية )من داخل الشركة أو الشركة ضمن شبكة( أو قد المدقق في الحصول على استشا
يحصل على مشورة سرية من جهة مهنية أو تنظيمية )ما لم يكن ذلك محظورا  بموجب القوانين 
أو األنظمة أو إذا لم يكن ذلك سيؤدي انتهاك مسؤولية ااحتفاظ بالسرية(. وقد ينظر المدقق 

تسنى له فهم آراء المدققين والتداعيات المهنية أو أيضا  في الحصول على مشورة قانونية لي
 القانونية المترتبة على اتخاذ مسار معين من اإلجراءات.

 

 ات الخاوصة بمنشست القطاع العام عتبار اإل
اكتشافها خالل عملية  يتم مل أو تم في القطاع العام، سواء   حتيالعن اإل اإلبالغتخضع متطلبات  . 67أ

 نظام ذي وصلة.  أو لقانون  أوفي تكليف التدقيق  التدقيق، لنصوص محددة
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  ند تدقيق البيانات الماليةمسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال ع
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 1الملحق 
 (26)المرجع: الفقرة أ          

 تحتيا أمثلة على عوامل مخاطرة اإل
 

المحددة في هذا الملحق هي أمثلة على العوامل التي قد يواجهها المدققون  حتيالإن عوامل مخاطرة اإل
المناسبين  حتيالنوعي اإل عنمقدمة بشكل منفصل  فيما يلي أمثلةو . المواقفواسعة من  مجموعةفي 

ة لكل من هذين وبالنسب األوصول، إستخدامية وسوء حتيالأي التقارير المالية اإل - المدقق عتبارإل
على الحاات الثالث التي تكون عادة  بناءا  مزيد من التصنيف لعوامل المخاطرة اليتم إجراء النوعين، 

: )أ( الدوافع/ الضغوط. )ب( الفرص. )ج( حتيالرية بسبب اإلموجودة عندما تحدث أخطاء جوه
مجرد  إا أنها المواقف،واسعة من  مجموعةالتبريرات. بالرغم من أن عوامل المخاطرة تغطي  المواقف/

وليست جميع هذه  مختلفة. أود عوامل مخاطرة إضافية وتبعا لذلك يمكن للمدقق أن يحد ،فقط أمثلة
أوصغر في المنشست ذات  أووالبعض منها قد يكون ذو أهمية أكبر  ،ع الحااتاألمثلة مناسبة في جمي

ترتيب األمثلة على  كما ا يقصد من ظروف مختلفة. أوذات خصائص ملكية  أوحجام المختلفة األ
 .تكرار حدوثها أوعوامل المخاطرة المقدمة أن يعكغ أهميتها النسبية 

 

   يةتحتيالعن التقارير المالية اإلمة عوامل المخاطرة المتعلقة باألرخطاء الناج
 

   -ية:حتيالفيما يلي أمثلة على عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من التقارير المالية اإل
 

 الدوافع /الضغوط
 

في المنشأة مثل  يةالتشغيل أوالصناعية  أوالربحية بالظروف اإلقتصادية  أواإلستقرار المالي يتهدد  .1
 -عليه( ما يلي: لُيستدكما  أو)

  يصاحب ذلك هوامش متراجعة. ،تشبع السوق  أودرجة عالية من المنافسة 

 تغير في  أومنتج ال تقادم أومثل تغيرات في التكنولوجيا  ،تعرض السوق لتغيرات سريعة
 أسعار الفائدة.

 اإلقتصاد ككل. أونخفاضات كبيرة في طلب العمالء وزيادة فشل األعمال إما في الصناعة إ 

 وشيك الحدوث. العدائي ستيالءاإل أوالرهن  حبغ أوسائر تشغيلية تجعل تهديد اإلفالا خ 

  عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية من  أوتدفقات نقدية سلبية متكررة من العمليات
 بينما يتم اإلبالغ عن أرباح ونمو فيها. ،العمليات

  ربحية الشركات األخرى  أومع نمو  ما تم مقارنتها إذاربحية غير عادية خاوصة  أونمو سريع
 في نفغ القطاع.
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   تنظيمية جديدة. أوقانونية  أومتطلبات محاسبية 
 -توقعات األطراف األخرى نتيجة لما يلي: أووجود ضغوط مفرطة على اإلدارة لتلبية متطلبات 

  لمهمين مستوى اتجاه لمحللي اإلستثمار والمؤسسات اإلستثمارية والدائنين ا أوتوقعات ربحية
بما في ذلك  ،غير واقعية( أواألطراف األخرى الخارجية )وبشكل خاص توقعات جزئية 

تقارير سنوية مفرطة في  أوعلى سيبل المثال نشرات وصحفية و  ،توقعات خلقتها اإلدارة
 التفاؤل.

  حقوق الملكية للمحافظة على وضع  أوالحصول على تمويل إضافي للديون  إلىالحاجة
 المصروفات الرأسمالية. أوذلك تمويل األبحاث والتطورات الرئيسية  بما في ،تنافسي

  أوتسديد الديون  أوقدرة هامشية على تلبية متطلبات اإلدراج في سوق األوراق المالية 
 متطلبات مواثيق الديون األخرى.

 فعلية لإلبالغ عن نتائج مالية ضعيفة لمعامالت هامة معلقة مثل  أوثار عكسية محسوسة آ
 منح عقود. أومنشست أعمال  دمج

 

باألداء  مهدد المكلفين بالحوكمة أودارة أن الوضع المالي الشخصي لإل إلىالمعلومات المتوفرة تشير 
 -ناجم عما يلي:الالمالي للمنشأة 

 .حصص مالية هامة في المنشأة 

 ألرباح( المكافست وخيارات األسهم وترتيبات ا ،أجزاء كبيرة من تعويضاتهم )على سيبل المثال
التدفق  أوتعتمد على تحقيق أهداف قوية ألسعار األسهم ونتائج التشغيل والمركز المالي 

 .1النقدي

 ضمانات شخصية  لديون المنشأة. 

 

 ،بالحوكمة داف المالية التي حددها المكلفون الموظفين لتلبية األه أوهنالك ضغوط مفرطة على اإلدارة 
 ربحية.ال أهداف حوافز أوذلك المبيعات  بما في

 

 الفرص
التي يمكن  يةحتيالاإل ماليةالتقارير الإعداد عمليات المنشأة الفرص للمشاركة في  أوطبيعة القطاع  تتيح

 -:أن تنشأ مما يلي

 مع منشست ذات  أو ،معامالت هامة ألطراف ذات عالقة ليست ضمن سير العمل العادي
 .تدققهاب شركة أخرى  قامت أو لم يتم تدقيقهاعالقة 

 األحكام  على السيطرة على قطاع وصناعة معين يتيح للمنشأة فرض قدرة أوقوي  ود ماليوج
غير  أوالعمالء مما قد ينجم عنه معامالت غير مناسبة  أوالشروط على المزودين  أو

 عادية.

                                                 
تعلقة بالحوافز مشروطة بتحقيق األهداف المرتبطة فقط بحسابات معينة أو أنشطة مختارة من الممكن أن تكون خطط اإلدارة الم  1

 للمنشأة، حتى ولو لم تكن الحسابات أو األنشطة ذات العالقة هامة بالنسبة للمنشأة ككل.
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  مصروفات مبنية على تقديرات هامة تتضمن أحكاما  أوإيرادات  أوإلتزامات  أوأوصول
 صعب تدعيمها.من ال شكوكا   أوشخصية 

  لتي تثير تلك القريبة من نهاية الفترة ا ا سيما ،معقدة جدا   أوغير عادية  أومعامالت هامة
 ".أسئلة وصعبة حول مفهوم "المحتوى فوق الشكل

  ات حيث توجد بيئات إختصاوصيتم إجراؤها على حدود دولية في  أوعمليات هامة موجودة
 عمل وثقافات مختلفة.

 فيما يتعلق بالعمل. واضحا   في معامالت ا يبدو أن لها مبررا  وسطاء عمل  إستخدام 

  ات ذات حماية من إختصاوصفي  ا  فروع أوعمليات شركات تابعة  أوحسابات مصرفية هامة
 .  واضحا   الضرائب ا تبدو أن لها مبررا  

 

 -هناك متابعة غير فعالة لإلدارة نتيجة ما يلي:
  اإلدارة )في منشأة ا يديرها مالكها( بدون أنظمة مجموعة وصغيرة على  أوسيطرة شخص واحد

 رقابة بديلة.

  على عملية إعداد التقارير المالية والرقابة  المكلفين بالحوكمةإشراف غير فعال من قبل
 الداخلية.

 
 -غير مستقر، كما يظهر من خالل ما يلي: أوهناك هيكل تنظيمي معقد 

  هم حصة مسيطرة في المنشأة.األفراد الذين ل أووصعوبة في تحديد المنظمة 

  خطوط إدارية للسلطة غير  أوهيكل تنظيمي معقد بشكل مبالغ فيه يتضمن منشست قانونية
 عادية.

 المكلفين بالحوكمة أوالمستشارين القانونيين  أوير في اإلدارة العليا ينسبة عالية من التغ. 
 

 -لداخلية بها عيوب نتيجة لما يلي:عناوصر الرقابة ا
 ر كافية ألنظمة الرقابة، بما في ذلك أنظمة الرقابة اآللية وأنظمة الرقابة على التقارير متابعة غي

 المالية المرحلية )حيث يطلب تقديم التقارير الخارجية(.

  تقنية  أوالتدقيق الداخلي  أوموظفين غير فاعلين في المحاسبة  تعيين أومعدات دوران مرتفعة
 المعلومات.

  في  هامةات غير فعالة، بما في ذلك حاات تتضمن نواحي ضعف معلوم أوأنظمة محاسبة
 الرقابة الداخلية.

 
 تبريرات المواقف

 معاييرها األخالقية من قبل اإلدارة  أوفرض غير فعال لقيم المنشأة  أودعم  أوتنفيذ  أو إتصال
 معايير أخالقية غير مناسبة. أوإيصال قيم  أو

 تحديد تقديرات هامة  أوسياسات محاسبية  إختيارفي رة مشاركة غير مالية مفرطة من قبل اإلدا
 .في تلك األمور انشغالها أو
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 إدعاءات ضد  أوالقوانين واألنظمة األخرى،  أواألوراق المالية قوانين  إنتهاكماض  معروف ب
 ات للقوانين واألنظمة.إنتهاك أو إحتيالبوجود  المكلفين بالحوكمة أوإدارتها العليا  أوالمنشأة 

  تجاه األرباح.إ أوزيادة سعر األسهم  أوإلدارة لتحقيق مام زائد من قبل اهتإ 

  أوتحقيق توقعات قوية بإلزام المحللين والدائنين واألطراف األخرى ذات العالقة بممارسة اإلدارة 
 غير واقعية.

  في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب. الهامةضعف الفشل اإلدارة في تصحيح نواحي 

 غ عنها ألسباب تتعلق تخفيض األرباح المبلّ لوسائل غير مناسبة  إستخداماإلدارة ب اهتمام
 ة.بالضريب

 .روح معنوية متدنية لإلدارة العليا 

 المدير بين المعامالت الشخصية ومعامالت المنشأة. -ا يميز المالك 

 .نزاع بين المساهمين في منشأة يملكها عدد وصغير منهم 

  غير المناسبة على أساا األهمية  أولتبرير المحاسبة الهامشية محاوات متكررة لإلدارة
 النسبية.

  السابق متوترة، كما يظهر مما يلي: أوالعالقة بين اإلدارة والمدقق الحالي- 

o  إعداد  أوالتدقيق  أوالسابق بشأن أمور المحاسبة  أونزاعات متكررة مع المدقق الحالي
 التقارير.

o المفروض غير معقولة على الوقت القيود القق، مثل مطالب غير معقولة موجهة للمد
 إوصدار تقرير المدقق. أوبإكمال التدقيق  والمتعلق

o  إلىغير رسمية على المدقق تحد بشكل غير مناسب من الووصول  أوقيود رسمية 
 .المكلفين بالحوكمةال مع بشكل فعّ  تصالاإلالمقدرة على  أوالمعلومات  أواألشخاص 

o عند التعامل مع المدقق، خاوصة سلوك يتضمن محاوات للتأثير على  وك إدارة مسيطرةيسل
الذين  أواستمرار الموظفين الملحقين في عملية التدقيق  أو إختيار أونطاق عمل المدقق 

 تتم استشارتهم بشأنها.

 
 األصو   إستخدامسوء نتيجة ن األرخطاء ععوامل المخاطرة الناجمة 

 

األوصول تصنف كذلك حسب الحاات  إستخدامخطاء الناجمة من سوء إن عوامل المخاطرة المتعلقة باأل
: )أ( الدوافع/ الضغوط. )ب( الفرص. )ج( إحتيالالثالث الموجودة بشكل عام عندما يكون هناك 

ية قد حتيالالمواقف/ التبريرات، وبعض عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من التقارير المالية اإل
على سبيل المثال قد تكون . األوصول إستخدامدة عندما تحدث أخطاء ناجمة من سوء تكون كذلك موجو 
الة لإلدارة ونواحي الضعف في الرقابة الداخلية موجودة عندما تكون األخطاء بسبب المتابعة غير الفعّ 
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طرة ما يلي أمثلة على عوامل المخافيو  األوصول موجودة. إستخدامسوء  أوية حتيالالتقارير المالية اإل
 األوصول. إستخدامسوء  عنالمتعلقة باألخطاء الناجمة 

 

 الدوافع / الضغوط
 إلىالموظفين الذين لهم إمكانية الووصول  أوقد تخلق اإللتزامات المالية الشخصية ضغوطا  على اإلدارة و 

 هذه األوصول. إستخداماألوصول األخرى والتي تعتبر عرضة للسرقة إلساءة  أوالنقد 
 

األوصول  أوالنقد  إلىقات العدائية بين المنشأة والموظفين الذين لهم إمكانية الووصول قد تدفع العالو 
هذه األوصول، فعلى سبيل المثال قد تحدث  إستخدامإساءة  إلىاألخرى المعرضة للسرقة هؤاء الموظفين 

 -العالقات العدائية من خالل ما يلي:
  متوقع للموظفين في المستقبل. أوتسريح فعلي 

 خطط المنافع للموظفين. أومتوقعة لتعويضات  أوحديثة  تغييرات 

 .الترقيات والتعويضات والمكافست األخرى غير المتفقة مع توقعات الموظفين 

 

 الفرص 
على سبيل ف. ستخداملسوء اإلظروف معينة من تعرض األوصول  أومن الممكن أن تزيد خصائص 

 -د ما يلي:و وج عند ستخدامسوء اإلتزيد فرص  ،المثال
  خاضعة للمعامالت. أومبالغ نقدية كبيرة في الصندوق 

  عليها طلب كبير. أوقيمة عالية  ذات أوبنود مخزون وصغيرة الحجم 

  رقائق الحاسب اآللي. أو الماا أولحاملها أوصول سهلة التحويل مثل السندات 

  لم تتحدد ملكيتها. أوأوصول ثابتة وصغيرة الحجم 

 

 .إستخداممن تعرض هذه األوصول لسوء ية غير الكافية على األوصول من الممكن أن تزيد الرقابة الداخل
 -بسبب وجود ما يلي: إستخداممن الممكن أن يحدث سوء  ،على سبيل المثالف
 

  ات المستقلة.ختبار اإل أوفصل غير كاف  للواجبات 

 .إشراف غير كاف  على مصروفات اإلدارة العليا، مثل السفر والتعويضات األخرى 

 أواف  لإلدارة على الموظفين المسئولين عن األوصول، على سبيل المثال إشراف إشراف غير ك 
 متابعة غير كافية على المواقع البعيدة.

  إلىتصنيف غير مناسب للموظفين الذين يقدمون طلبات والذين لديهم إمكانية الووصول 
 األوصول.

 .حفظ غير مناسب للسجالت فيما يتعلق باألوصول 
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 لى العمليات غير مناسب )على سبيل المثال في الشراء(.نظام تفويض وموافقة ع 

  األوصول الثابتة. أوالمخزون  أواإلستثمارات  أووسائل حماية فعلية غير كافية للنقد 

 .عدم وجود إجراءات مطابقة كاملة وفي حينها لألوصول 

  عدم وجود توثيق مناسب وفي حينه للمعامالت، على سبيل المثال مخصصات للبضائع
 عة. المرتج

 .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
 .األوصول إستخدام

 السجالت المؤتمتة إلىرقابة غير كافية على الووصول  أنظمةAutomated Records  بما ،
 أساليب الرقابة على أنظمة الحاسب اآللي وسجالت األحداث ومراجعتها. في ذلك

 

 تبريرات ال /المواقف
 

 األوصول. إستخدامبسوء تقليل المخاطر المتعلقة  أومتابعة  إلىلحاجة ا إهمال 

 الفشل في  أوأنظمة الرقابة الحالية األوصول بتجاوز  إستخدامعلى سوء لرقابة الداخلية ا إهمال
 اءات التشخيصية المناسبة حول النواحي الضعف في الرقابة الداخلية. إتخاذ اإلجر 

  طريقة معاملتها للموظفين. أوسلوك يدل على عدم الرضا عن المنشأة 

  األوصول. إستخدامسوء  نمط الحياة قد تدل على أوالسلوك تغيرات في 

  من وصندوق النثريةالتسامح بشأن السرقات. 
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مة لألرخطاء الجوهرية أمثلة على إجراءات تدقيق ممكنة لتناو  المخاطر المقيّ 
  تحتيا بسبب اإل

 

 حتيالإجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلفيما يلي أمثلة على 
وبالرغم من أن هذه اإلجراءات . األوصول تخدامإسية وسوء حتيالالناجمة عن إعداد التقارير المالية اإلو 

 أوألنسب قد ا تكون ا فإنهاوتبعا  لذلك  فقط، مجرد أمثلة إا أنها المواقف،واسعة من  مجموعةتغطي 
 ترتيب اإلجراءات المقدمة أن تعكغ أهميتها النسبية.كذلك ا يقصد من  أنها ضرورية في كل حالة. 

 

 اإلثباتمستو  عند ات عتبار إلا
 أوحسب أنواع  حتيالاإلاألخطاء الجوهرية بسبب  تختلف اإلستجابات المحددة لتقييم المدقق لمخاطر

، وكذلك حسب أروصدة الحسابات وفئات المحددةالحاات  أو حتيالعوامل مخاطرة اإل مجموعات
 .اإلفصاحات والتأكيدات التي قد تؤثر عليهاالمعامالت و 

 

 -:اباتستجاإلفيما يلي أمثلة محددة على و 
  على سبيل المثال دون اإلعالن عنها.  أوبشكل مفاجئ ات معينة إختبار إجراء  أوزيارة المواقع

إحصاء النقد  أوالمخزون في المواقع التي لم يعلن عن حضور المدقق إليها في السابق  مراقبة
 في تاريخ معين وبشكل مفاجئ.

 نهاية الفترة،  إلىفي تاريخ أقرب  أور طلب إجراءات جرد للمخزون في نهاية فترة إعداد التقاري
وذلك لتقليل مخاطرة التالعب باألروصدة في الفترة بين تاريخ إكمال الجرد ونهاية فترة إعداد 

 التقرير.
 العمالء كبار ب شفويا   تصالاإلعلى سبيل المثال  أسلوب التدقيق في السنة الحالية. تعديل

طلب  أوخطية لطرف معين ضمن المنظمة إرسال طلبات تثبيت  إلىوالمزودين باإلضافة 
 معلومات إضافية ومختلفة.

  لنهاية السنة، والتحقق  أومفصلة لقيود تعديل حسابات المنشأة في الربع األخير إجراء مراجعة
 مبلغها. أوغير عادية من ناحية طبيعتها  بأنهامن أي من هذه القيود التي تبدو 

 بالقرب  أو، خاوصة تلك التي تحدث في نهاية السنة بالنسبة للمعامالت الهامة وغير العادية
 منها، بحث إمكانية قيام األطراف ذات العالقة ومصادر الموارد المالية بدعم العمليات.

 بمقارنة المبيعات وتكلفة  مثال  ، كالقيام بيانات منفصلة إستخدامجوهرية بإجراءات تحليلية  أداء
 توقعات المدقق.مع  رالشه أو خط العمل أوالمبيعات حسب الموقع 

  أخطاء جوهرية  تحديد مخاطرفيها  تمفي النواحي التي  المشاركينإجراء مقابالت مع الموظفين
 أوكانت أنظمة الرقابة تتناولها  إذاوما  ك لمعرفة رأيهم بشأن هذه المخاطر، وذلحتيالاإل بسبب

 كيف تقوم بذلك.
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 أكثر من الشركات  أوالمالية لواحدة  عندما يقوم مدققون مستقلون آخرون بتدقيق البيانات
تناول العمل الالزم أداؤه لضمان مناقشتهم بشأن نطاق يجب  فإنه ،الفروع أواألقسام  أوالتابعة 

عن معامالت وأنشطة بين هذه  ةالناتج حتيالالمخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل
 الوحدات بالشكل المناسب.

 المخاطر شكل خاص فيما يتعلق ببند بيان مالي تكون فيه أوصبح عمل الخبير مهما ب إذا
يجب اتخاذ إجراءات إضافية متعلقة  فإنه ،عالية حتيالالمقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل

 أولتحديد أن هذه النتائج معقولة،  هنتائج أوأساليبه  أوفتراضات الخبير إجميع  أوببعض 
 .الهدفتعيين خبير آخر لهذا 

 لبيانات مالية العمومية لتحليل حسابات افتتاحية مختارة في الميزانية  ات تدقيقيةإجراء تنفيذ
يرات المحاسبية واألحكام لتقييم كيف تم حل بعض المواضيع المعينة المتعلقة بالتقد سابقا  دققت 

 .ل المثال مخصص لمرتجعات المبيعاتعلى سبيو  ،الشخصية

 دراسةخرى أعدتها المنشأة، بما في ذلك مطابقات أ أوتخاذ إجراءات بشأن الحسابات إ 
 انتقالية. فتراتالمطابقات التي أجريت في 

  تحديد الحاات  بهدفها ختبار ستخراج البيانات إلإإتباع أساليب عمل بمساعدة الحاسوب مثل
 الشاذة في مجموعة بيانات.

 وصحة السجالت والمعامالت الناتجة من الحاسوب. إختبار 

 إضافية من مصادر خارج المنشأة التي يتم تدقيقها. تدقيق السعي للحصول على أدلة 
 
 

 ية تحتيالالناتجة عن التقارير المالية اإل األرخطاء -المحددة ستجاباتإلا

الناجمة عن التقارير األخطاء الجوهرية  تقييم المدقق لمخاطرستجابات على اإلفيما يلي أمثلة على 
 -ية:حتيالالمالية اإل

 
  باإليرادات عترافاإل

 

 على سبيل المثال و بيانات غير مجمعة،  إستخدامإجراءات تحليلية جوهرية تتعلق باإليرادات ب تنفيذ
قطاع العمل أثناء فترة إعداد  أوحسب خط المنتج غ عنها حسب الشهر و يرادات المبلّ مقارنة اإل

الحاسب اآللي  وقد تكون أساليب التدقيق بمساعدة السابقة المماثلة.التقارير الحالية مع الفترات 
 غير المتوقعة. أوالمعامالت غير العادية  أوفي تحديد عالقات اإليرادات  مفيدة

 

 ألن المحاسبة  ،التأكيد لدى العمالء على شروط عقود معينة مناسبة وعدم وجود إتفاقيات جانبية
الفترة التي  أوم أساا الحسكثيرا ما يكون اإلتفاقيات، و  أوما تتأثر بمثل هذه الشروط  كثيرا  المناسبة 

مقاييغ القبول وشروط  عادة ما تكون  فإنه ،على سبيل المثالو موثقة بشكل ضعيف. تنتمي لها 
التسليم والدفع وعدم وجود إلتزامات مستمرة مستقبلية على البائعين وحق إعادة المنتج ومبالغ إعادة 

 التعويض مناسبة في هذه الظروف. أوالبيع المضمونة ومخصصات اإللغاء 
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 من المستشار القانوني في المنشأة  أومن موظفي المبيعات والتسويق في المنشأة  ستفساراإل
شروط غير عادية  أوشحنات قرب نهاية الفترة وعن معرفتهم بأية أحكام  أوعن مبيعات 

 مرتبطة بهذه المعامالت.

  أويتم شحنها أكثر في نهاية الفترة لمراقبة البضائع التي  أوالوجود الفعلي في موقع واحد 
قطع  أوبضائع معادة تنتظر التنفيذ( وأداء إجراءات أخرى مناسبة للمبيعات  أوتجهيزها للشحن )

 . Inventory Cutoffالمخزون 

  إختبارا  إجراء إلكترونيبالنسبة للحاات التي يتم من أجلها مباشرة ومعالجة وتسجيل المعامالت 
يرادات مسجلة قد حدثت وأنها اإلمعامالت  بأنالتأكيد كانت توفر  إذاألنظمة الرقابة لتحديد ما 
 مسجلة بالشكل المناسب.

 

 كميات المخزون 
  بنود تتطلب اهتماما خاوصا  أثناء  أوفحص سجالت المخزون السلعي للمنشأة لتحديد مواقع

 بعده. أوالجرد الفعلي للمخزون 

  ء جرد للمخزون في جميع إجرا أومراقبة جرد المخزون في مواقع معينة على أساا غير معلن
 المواقع في نفغ التاريخ.

  بالقرب منها لتقليل مخاطرة التالعب غير  أوإجراء جرد للمخزون في نهاية فترة إعداد التقارير
 المناسب أثناء الفترة بين الجرد ونهاية فترة إعداد التقارير.

 حص بشكل أقوى لمحتوى أداء إجراءات إضافية أثناء مراقبة الجرد، على سبيل المثال إجراء ف
عليها  أوبنود مغلقة في وصناديق وأسلوب تكديغ البضائع )على سبيل المثال مربعات مجوفة( 

المواد  أوالتركيز( للمواد السائلة مثل العطور  أوالصنف  أوبطاقات، والجودة )أي النقاوة 
 الكيماوية الخاوصة، واإلستعانة بعمل خبير قد يساعد في هذا المجال.

 أوالموقع  أووصنف المخزون  أوكميات الفترة الحالية مع الفترات السابقة حسب فئة  مقارنة 
 حسب مقاييغ أخرى لمقارنة الكميات التي يتم جردها مع سجالت دائمة.

 على  -أساليب تدقيق بمساعدة الحاسب اآللي إلجراء مزيد من الجرد الفعلي للمخزون  إستخدام
 ختبارحسب البند إل أوأنظمة رقابة البطاقة  ختيارقة إلسبيل المثال التصنيف حسب رقم البطا

 حدوث ازدواجية فيه. أوإمكانية حذف البند  ختبارالرقم التسلسلي إل

 

 تقديرات اإلدارة 
 تقديرات مستقلة للمقارنة مع تقديرات اإلدارة. لوضعخبير  إستخدام 

 لدعم قدرة اإلدارة ونيتها لتنفيذ أفراد خارج اإلدارة ودائرة المحاسبة  إلىات ستفسار التوسع في اإل
 خطط مناسبة لتطوير التقديرات.
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 األصو  إستخدامسوء الناتجة عن  األرخطاء –المحددة  ستجاباتإلا
 

 التدقيق إستجابة ما يتم توجيهوعادة  مختلفة. ستجاباتإ إلىتؤدي بالضرورة الظروف المختلفة إن 
األوصول نحو أروصدة حسابات وفئات  إستخدامبسوء  يتعلق حتيالاإل خطأ جوهري بسببمقّيمة لمخاطرة ل

الموضحة في الفئتين المبينتين أعاله تنطبق في مثل  التدقيق ستجاباتإرغم أن بعض و  معامالت معينة.
تم التي  ستخدامسوء اإليجب ربط نطاق العمل بالمعلومات المحددة حول مخاطرة  فإنه ،هذه الحاات

 تحديدها.
 

 إستخدامإلستجابات لتقييم المدقق لمخاطرة األخطاء الجوهرية بسبب سوء فيما يلي أمثلة على او 
 -األوصول:

  بالقرب منها. أواألوراق المالية في نهاية السنة  أوجرد النقدية 

  ،المطابقة المباشرة للحسابات مع العمالء )بما في ذلك اإلشعارات الدائنة والمبيعات المرتجعة
 مبيعات( للفترة التي يتم تدقيقها.وكذلك التواريخ التي تمت فيها ال

 .تحليل مرتجعات الحسابات المشطوبة 

  نوع المنتج. أوتحليل العجز في المخزون السلعي حسب المواقع 

  القطاع  معاييرمقارنة نسب المخزون السلعي الرئيسية معIndustry Norm. 

 عي.مراجعة المستندات المدعمة للتخفيضات في السجالت الدائمة للمخزون السل 

  إجراء مطابقة على الحاسب اآللي بين قائمة البائع مع قائمة للموظفين لتحديد التطابق للعناوين
 أرقام الهواتف. أو

  أرقام هويات  أوإجراء بحث على الحاسب اآللي لسجالت الرواتب لتحديد العناوين المزدوجة
 الحسابات المصرفية. أوأعضاء السلطة الضريبية  أوالموظفين 

  ا تحتوي على أدلة على  أوملفات الموظفين لتحديد الملفات التي تحتوي على أدلة قليلة مراجعة
 النشاط، على سبيل المثال عدم وجود تقييمات لألداء.

  اإلتجاهات غير العادية. أومراجعة الخصم على المبيعات والمبيعات المرتجعة لألنماط 

 .تأكيد الشروط المحددة للعقود مع أطراف أخرى 

 ول على أدلة على أن العقود تنفذ حسب شروطها.الحص 

 مالئمة المصروفات الكبيرة وغير العادية. مدى مراجعة 

 .مراجعة التفويض والقيمة المسجلة لقروض اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة 

 .مراجعة مستوى ومالئمة تقارير المصروفات المقدمة من اإلدارة العليا 
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  تحتيا أمثلة على الحاات التي تد  على إمكانية اإل
 

على الحاات التي قد تدل على إمكانية احتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية  فيما يلي أمثلة
 .حتيالناجمة عن اإل

 

 -اإلختالفات في السجالت المحاسبية، بما في ذلك ما يلي:
  مسجلة بشكل غير مناسب  أوفي الوقت المناسب،  وأمعامالت غير مسجلة بأسلوب كامل

 سياسة المنشأة. أوالتصنيف  أوالفترة المحاسبية  أوفيما يتعلق بالمبلغ 

  غير مصرح بها. أومعامالت غير مدعمة  أوأروصدة 

 .تعديالت في آخر لحظة تؤثر بشكل جوهري على النتائج المالية 

 ضروري ألداء  جالت بما ا يتفق مع ما هوأدلة على إمكانية ووصول الموظفين لألنظمة والس
 واجباتهم المخولة لهم.

  مدعى به. إحتيالالمدقق بشأن  إلىشكاوى  أوتلميحات 
 

 -:ما يلي ي ذلكفالناقصة، بما  أواألدلة المتعارضة 

 .مستندات ناقصة 

  تم إجراء تغيير بها. يبدو أنه قدمستندات 

  ا  عندما يتوقع وجود إلكترونيالمرسلة  أوعدم توفر مستندات عدا عن المستندات المصورة
 مستندات بالشكل األوصلي.

  مطابقات هامة غير مفسرة. أوبنود 

 نسب البيانات المالية  أوتغييرات في اإلتجاهات  أو العمومية تغييرات غير عادية في الميزانية
 ت.والعالقات بينها، على سبيل المثال الذمم المدينة تنمو بشكل  أسرع من اإليرادا

  الموظفين ناجمة من  أوغير مقنعة من اإلدارة  أوغامضة  أواستجابات غير متسقة
 اإلجراءات التحليلية. أوات ستفسار اإل

 المصادقات.ردود بين سجالت المنشأة و  ةإختالفات غير عادي 

 .أعداد كبيرة من القيود الدائنة وتعديالت أخرى في سجالت حسابات الذمم المدينة 

  مفسرة بشكل غير مناسب بين دفتر األستاذ المساعد للذمم المدينة  أوة فروقات غير مفسر
 بين بيانات العميل ودفتر األستاذ المساعد لحسابات الذمم المدينة. أووحساب المراقبة، 

  إلىغير موجودة في الحاات التي يتم فيها إعادة الشيكات الملغاة  أوشيكات ملغاة ناقصة 
 .الكشف البنكيالمنشأة مع 
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  أوصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرة. أومخزون 

  سياسات المنشأة الخاوصة  أوناقصة غير متفقة مع ممارسات  أوة غير متوفرة إلكترونيأدلة
 بااحتفاظ بالسجالت.

  ستجابات أكبر مما هو متوقع.إعدد  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 يلي: أوعالقات إشكالية 
 

  اآلخرين  أوالبائعين  أوالعمالء  أوموظفين معينين  أوالمرافق  أوالسجالت  إلىمنع الووصول
 ذين يمكن طلب األدلة منهم.ال

  موضع خالف. أوضغوط على الوقت غير مناسبة تفرضها اإلدارة لحل مسائل معقدة 

  تهديد اإلدارة ألعضاء فريق العملية، خاوصة  أوشكاوى من قبل اإلدارة بشأن إجراءات التدقيق
 ع اإلدارة.لحل اإلختالفات المحتملة م أوفيما يتعلق بتقييم المدقق الناقد ألدلة التدقيق 

 .تأخيرات غير عادية من قبل المنشأة في تقديم المعلومات المطلوبة 

  ة من أجل فحصها من خالل لكترونيالملفات اإل إلىعدم الرغبة في تسهيل ووصول المدقق
 أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآللي. إستخدام

  ت، بما في ذلك موظفي الموظفين الرئيسين ومرافق عمليات تقنية المعلوما إلىمنع الووصول
 األمن والعمليات وتطوير األنظمة.

  وقابلية  كتماا  إتعديل اإلفصاحات في البيانات المالية لجعلها أكثر  أوعدم الرغبة في إضافة
 للفهم.

 .عدم الرغبة في تناول نواحي الضعف المحددة في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب 

 

 أمور أخرى 
 

 بالحوكمةالسماح للمدقق باإلجتماع بصورة شخصية مع المكلفين  عدم رغبة اإلدارة في. 

 .السياسات المحاسبية التي تبدو أنها تختلف عن معايير الصناعة 

 .تغييرات متكررة في التقديرات المحاسبية ا تبدو أنها ناجمة عن تغيرات في الظروف 

 ات قواعد أخالقيات المهنة للمنشأة.نتهاكتسامح إل 
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 )المنّقح( 250 الدولي التدقيق معيار
 المالية البيانات تدقيق عند واألنظمة القوانين مراعاة

 

 البيانات المالية للفتراتساري لتدقيق )
 ذلك( بعد أو 2017 ديسمبر 15 في تبدأ التي

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 1 ........................................................الدولي للتدقيق المعيار هذا نطاق

 2 ....................................................................واألنظمة القوانين أثر
 9-3 ......................................................واألنظمة للقوانين متاا اإل مسؤولية

 10 .............................................................................النفاذ تاريخ
 11 ................................................................................األهداف
 12 .................................................................................تعريف

  متطلبات
 18-13 .................................................واألنظمة للقوانين متاا لإل المدقق مراعاة

 22-19 ...............................هفي الشك أو متاا اإل عدم تحديد حا  في التدقيق إجراءات
 29-23 ........................بشأنه والتواصل فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن اإلبالغ

 30 .................................................................................التوثيق
  األخرى  التوضيحية والمواد التطبيق
 8 أ –1أ ......................................................واألنظمة للقوانين متاا اإل مسؤولية

 10أ-9أ ................................................................................تعريفال
  16أ-11أ .................................................واألنظمة للقوانين متاا لإل المدقق مراعاة

 25أ-17أ ....................................فيه الشك أو متاا اإل عدم تحديد عند التدقيق إجراءات
 34أ –26أ .........................عنه واإلبالغ فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم بشأن التواصل
 36أ-35أ .................................................................................التوثيق
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 البيانات تدقيق عند واألنظمة القوانين مراعاة " )المنّقح( 250 الدولي التدقيق معيار قراءة نبغيي
 التدقيق وإجراء المستقل للمدقق العامة األهداف ،200 الدولي التدقيق بمعيار باالرتباط " المالية

 .الدولية التدقيق لمعايير وفقا  
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 مقدمة

 للتدقيق الدولي المعيار هذا نطاق
 تدقيق عند مةواألنظ القوانين بمراعاة المتعلقة المدقق مسؤوليات للتدقيق الدولي المعيار هذا يتناو  .1

 فيها يعمل يالت األخرى  التأكيد عمليات على للتدقيق الدولي المعيار هذا يطبق ال. المالية البيانات
 .ذلك عن ريراتق وإعداد معينة وأنظمة لقوانين متاا اإل اختبار على محدد بشكل المدقق

 واألنظمة القوانين أثر
 واألنظمة لقوانينا تشكل حيث كبيرا ، اختالفا   المالية البيانات على واألنظمة القوانين تأثير يختلف .2

 لقوانينا بعض أحكام وتؤثر. المنشأة لتلك والتنظيمي القانوني اإلطار المنشأة لها تخضع التي
 اإلفصاحاتو  ريرالتقا في المدرجة المبالغ تحدد إنها حيث المالية البيانات على مباشرا   تأثيرا   واألنظمة

 لها تمتال نأ اإلدارة على يتعين أخرى  وأنظمة قوانين وهناك. للمنشأة المالية البيانات في ترد التي
 ال هالكنو  ،بموجبها أعمالها تؤدي أن للمنشأة يسمح أحكام على واألنظمة القوانين تلك تنص قد أو

 نضبطةم صناعات في المنشآت بعض تعمل. للمنشأة المالية البيانات على ا  مباشر  ا  تأثير  تؤثر
 من ايرلك أخرى  منشآت تخضع حيث في الكيميائية(، والشركات البنوك )مال شديدا   انضباطا

 لمتعلقةا واألنظمة القوانين )مال للعمل التشغيلية بالجوانب عموما   المتعلقة واألنظمة القوانين
 قوانينلل متاا اإل عدم عن ينتج وقد. المتكافئة( التوظيف وفرص والصحة، المهنية بالسالمة
 على اديا  م أثرا   لها يكون  وقد المنشأة تتحملها أخرى  تبعات أو تقاضي أو غرامات، تكبد واألنظمة
 . المالية البيانات

 (8أ-1أ الفقرة )المرجع: واألنظمة للقوانين متاا اإل مسؤولية
 قد أةالمنش عمليات أن على التأكيد هي بالحوكمة، المكلفين إشراف تحت اإلدارة، مسؤوليةتعد  .3

 األنظمةو  القوانين ألحكام متاا اإل ذلك ويشمل واألنظمة، القوانين في الواردة ألحكامل وفقا   أجريت
 . أةللمنش المالية البيانات في الواردة اإلفصاحاتو  التقارير في المدرجة المبالغ تحدد التي

 المدقق مسؤولية
 في يةالماد األخطاء تحديد على المدققين لمساعدة للتدقيق الدولي المعيار هذا متطلبات ُصممت .4

 سؤوليةم المدقق يتحمل ال ذلك ومع واألنظمة، للقوانين متاا اإل عدم عن والناجمة المالية البيانات
 . األنظمةو  القوانين لجميع متاا اإل عدم اكتشاف منه توقعيُ  أن يمكن وال متاا اإل عدم وقوع منع

 نم خالية مجملها، في المالية، البيانات أن على معقو  تأكيد على الحصو  عن مسؤو  المدقق .5
 تدقيق إجراء فعند 1.الخطأ أو حتيا اإل عن ناجمة األخطاء تلك كانت سواء   المادية، األخطاء

 
 . 5وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، الفقرة  " األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق " 200معيار التدقيق الدولي  1
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 مخاطر اكهن. به المعمو  والتنظيمي القانوني اإلطار االعتبار بعين المدقق يأخذ مالية، لبيانات
 رغم لماليةا البيانات في المادية اءاألخط بعض اكتشاف على القدرة بعدم متعلقة تجنبها يمكن ال

 المتضمنة لقيودل نتيجة وذلك ،الدولية التدقيق لمعايير وفقا   للتدقيق الجيد واألداء المالئم التخطيط
 ادةزي إلى التالية األسباب تؤدي واألنظمة، القوانين سياق وفي2.التدقيق عمليات بعض صلب في

 قدرة من حدت والتي لتدقيقا عمليات بعض صلب في المتضمنة القيود عن الناجمة المحتملة اآلثار
 المادية: األخطاء اكتشاف على المدقق
 عادة تؤثر الو  للمنشأة التشغيلية بالجوانب ساسباأل تتعلق واألنظمة القوانين من كاير هناك 

 المالية رالتقاري بإعداد المتعلقة المعلومات أنظمة تسجلها أن يمكن الو  المالية البيانات على
 . المنشأة في

 تزوير،ال أو التواطؤ، خال  من يتم أن مال إلخفائه، مصممة بطريقة متاا اإل عدم يحدث قد 
 تحريفال أو الرقابية لألنظمة اإلدارة تجاوزات أو المعامالت، تسجيل في المتعمد اإلخفاق أو

 . المدقق على العرض بغرض يتم الذي المتعمد
 مةمحك المطاف نهاية في تحدده أمر هو ،إمتاا  عدم يشكل ما تصرف كان إذا ما وتحديد 

 .مختصة قضائية جهة أو

 قلت المالية، البيانات تعكسها التي والمعامالت األحداث من متاا اإل عدم حاالت إزالة مع وعادة،
 . عليه التعرف على قدرته وتقل متاا اإل بعدم دراية على المدقق يصبح أن احتمالية

 من ختلفتينم لفئتين متاا باإل المتعلقة المدقق مسؤوليات بين للتدقيق الدولي المعيار هذا يميز .6
 (13أ-12وأ ،6أ الفقرات )المرجع: يلي: لما وفقا   واألنظمة القوانين

 غالمبال تحديد على مباشرا   تأثيرا   لها بأن عموما   المعترف واألنظمة القوانين أحكام (أ)
 لتقاعديةا والمعاشات الضرائب وأنظمة قوانين مال المالية البيانات في المادية اإلفصاحاتو 

 و (؛12أ الفقرة )المرجع: (14 الفقرة )انظر
 الواردة صاحاتاإلفو  المبالغ تحديد على مباشرا   تأثيرا   لها ليس التي األخرى  واألنظمة القوانين (ب)

 لتشغيليةا الجوانب يخص فيما ضروريا   لها متاا اإل يكون  قد ولكن المالية، البيانات في
 هال متاا اإل يكون  قد أو العمل، في االستمرار على المنشأة قدرة يخص وفيما للعمل،

 متطلباتل متاا اإل أو تشغيلية، رخصة لشروط متاا )اإل المادية الجزاءات لتجنب ضروريا  
 بالتاليو  الماا (، سبيل على البيئية، لألنظمة متاا اإل أو األنظمة، تفرضها التي المالءة

 الفقرة انظر) المالية البيانات على ماديا   أثرا   واألنظمة القوانين لتلك متاا اإل لعدم يكون  قد
 . (13أ الفقرة )المرجع: (15
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 واألنظمة انينالقو  فئات من فئة لكل مختلفة متطلبات تحديد يتم للتدقيق، الدولي المعيار هذا في .7
 على الحصو  هي المدقق مسؤولية تكون  )أ(،6 الفقرة في إليها المشار للفئة فبالنسبة. الذكر سالفة
 للفئة سبةبالن أما. واألنظمة القوانين تلك ألحكام متاا باإل يتعلق فيما ومالئم كاف   تدقيق دليل

 محددة تدقيق بإجراءات ضطالعاال على المدقق مسؤولية تقتصر )ب(،6 الفقرة في إليها المشار
 لبياناتا على ماديا   أثرا   لها يكون  قد التي واألنظمة للقوانين متاا اإل عدم تحديد على للمساعدة

 . المالية
 

 إجراءات تلفت أن الحتمالية متنبها   يظل أن للتدقيق الدولي المعيار هذا بموجب المدقق من يطلب .8
 حاالت وقوع إلى نتباهها المالية البيانات في رأي تشكيل بغرض تطبيقها يتم التي األخرى  التدقيق

 يمارس أن السياق هذا في الهام من 2003 الدولي التدقيق معيار لمتطلبات ووفقا  . إمتاا  عدم
 على ؤثرت التي واألنظمة القوانين نطاق في النظر مع التدقيق، عملية طوا  المهني التشكك المدقق
 .المنشأة

 
 اتذ األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين بموجب إضافية مسؤوليات المدقق يتحمل قد .9

 تختلف دق التي المسؤوليات وهي واألنظمة، للقوانين المنشأة إمتاا  عدم يخص فيما وذلك العالقة
 تلك على الةأم يلي وفيما تتجاوزها، أو للتدقيق الدولي المعيار هذا في وردت التي المسؤوليات عن

 (8أ الفقرة )المرجع: المسؤوليات:
 لمتطلباتا ذلك في بما واألنظمة للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل لعدم ستجابةاإل (أ)

 ستجابتهما مالئمة وتقييم بالحوكمة، والمكلفين اإلدارة مع معينة تواصل بحاالت المتعلقة
 اإلجراءات؛ من مزيد التخاذ حاجة هناك كانت إذا ما وتحديد متاا اإل لعدم

 األنظمةو  للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم بشأن آخرين مدققين مع التواصل (ب)
 و الماا (؛ سبيل على لمجموعة، مالية بيانات تدقيق حا  )في

 .األنظمةو  للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل بعدم المتعلقة التوثيق متطلبات (ج)
 

 المدقق لبعم العالقة ذات المعلومات من مزيد تقديم إلى إضافية مسؤوليات بأية االلتزام يؤدي وقد
 االقتضاء، وعند اإلدارة، بنزاهة يتعلق )فيما األخرى  الدولية التدقيق لمعايير ووفقا   المعيار لهذا وفقا  

 .الماا ( سبيل على بالحوكمة، المكلفين
 

  النفاذ تاريخ
 في تبدأ التي اتالفتر  عن المالية البيانات لتدقيق بالنسبة النفاذ ساري  للتدقيق الدولي المعيار هذا .10

 . ذلك بعد أو 2017 ديسمبر 15
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 األهداف
 :في المدقق أهدافتتمال  .11

 واألنظمة نالقواني تلك حكامأل متاا باإل يتعلق فيما ومالئم كاف   تدقيق دليل على الحصو  (أ)
 لبياناتا في المادية اإلفصاحاتو  المبالغ تحديد على مباشرا   أثرا   لها بأن عموما   المعترف
 المالية؛

 األنظمةو  للقوانين متاا اإل عدم حاالت تحديد في للمساعدة معينة تدقيق إجراءات تنفيذ (ب)
 و المالية؛ البيانات على ماديا   أثرا   لها يكون  قد التي األخرى 

 نظمةواأل للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم لحاالت مالئم بشكل ستجابةاإل (ج)
 .التدقيق خال  تحديدها تم التي

تعريفال  
 أدناه: المبين المعنى التالي للمصطلح فإن المعيار، هذا ألغراض .12

 غير أو المتعمدة الخطأ، أو السهههههههههههههو أفعا  عن عبارة هو (،Non-compliance) متاا اإل عدم
 صالحل يعمل شخص أي أو اإلدارة أو بالحوكمة، المكلفين أحد أو المنشأة، ترتكبها التي المتعمدة،
 دمع يشههههههههمل ال. السههههههههارية األنظمة أو القوانين مع تتعارض والتي توجيهاتها، بموجب أو المنشههههههههأة

 . (10أ-9أ الفقرة )المرجع: المنشأة أعما  بأنشطة المتعلق غير الشخصي السلوك سوء متاا اإل
 متطلبات
  واألنظمة للقوانين متاا لإل المدقق مراعاة

 المدقق ن كوّ يُ  ،4)المنّقح( 315 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   وبيئتها المنشأة فهم عملية من جزءك .13
 يلي: لما عاما   فهما  

 تعمل الذي القطاع أو والصناعة للمنشأة بالنسبة به المعمو  والتنظيمي القانوني اإلطار (أ)
 و المنشأة؛ فيه

 .(11أ الفقرة )المرجع:. اإلطار لذلك المنشأة إمتاا  كيفية (ب)
 

 المعترف مةواألنظ القوانين ألحكام متاا اإل يخص فيما ومالئم كاف   تدقيق دليل على المدقق يحصل .14
 )المرجع:. المالية البيانات في المادية اإلفصاحاتو  المبالغ تحديد على مباشرا   أثرا   لها بأن عموما  

 .(12أ الفقرة

 

 
 . 11، الفقرة " من خال  فهم المنشأة وبيئتها الجوهريةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء  "  )المنّقح( 315الدولي معيار التدقيق  4
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 واألنظمة للقوانين متاا اإل عدم حاالت تحديد على للمساعدة ،التالية التدقيق إجراءات المدقق ينفذ .15
 .(14أ-13أ الفقرتان )المرجع: المالية: البيانات على ماديا   أثرا   لها يكون  قد التي األخرى 

 ممتالة المنشأة كانت إذا عما بالحوكمة المكلفين من االقتضاء، وعند اإلدارة، من يستفسر (أ)
 و واألنظمة؛ القوانين لتلك

 .ةالمعني سلطات الترخيص أو التنظيمية السلطات مع وجدت، إن المراسالت، يفحص (ب)
 

 تمت لتيا األخرى  التدقيق إجراءات تلفت أن الحتمالية متنبها   يظل أن المدقق على التدقيق، خال  .16
 .(15أ ةالفقر  )المرجع: واألنظمة للقوانين فيه مشكوك إمتاا  عدم أو إمتاا  عدم لحاالت انتباهه

 
 اإلفصاحب فيدت كتابية إقرارات تقديم بالحوكمة، المكلفين من االقتضاء وعند اإلدارة، من المدقق يطلب .17

 التي مةواألنظ للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل لعدم المعروفة الحاالت جميع عن للمدقق
 .(16أ الفقرة )المرجع:. المالية البيانات إعداد عند آثارها في النظر ينبغي

 

 ينفذ أن المدقق من يطلب ال فيه، مشكوكال أو محددال متاا إلا عدم حاالت غياب حا  في  .18
-13 لفقراتا في الواردة راءاتاإلج بخالف واللوائح للقوانين المنشأة إمتاا ب متعلقة تدقيق إجراءات

17 . 

 فيه الشك أو إمتاا  عدم تحديد حا  في التدقيق إجراءات
 للقوانين فيه مشكوك إمتاا  عدم أو إمتاا  عدم بحالة متعلقة بمعلومات دراية على المدقق أصبح إذا .19

 (:18أ-17أ الفقرات )المرجع: فإنه: واألنظمة،
 و ؛متاا اإل عدم فيها وقع التي والظروف لتصرفا طبيعة عن ا  فهم يكون  (أ)
 المرجع:). المالية البيانات على المحتملة اآلثار لتقييم المعلومات من مزيد على يحصل (ب)

 .(19أ الفقرة

 ندوع المالئم، اإلداري  المستوى  مع األمر يناقش فإنه ،إمتاا  عدم وقوع في المدقق تشكك إذا .20
 تقدم مل وإذا. األنظمة أو القوانين بموجب محظورا   ذلك يكن لم ما بالحوكمة، المكلفين مع االقتضاء

 للقوانين ةممتال المنشأة أن حقيقة تدعم كافية معلومات بالحوكمة، المكلفين االقتضاء وعند اإلدارة،
 على ا  مادي أثرا   فيه المشكوك متاا اإل عدمل يكون  قد للمدقق المهني الحكم حيث ومن واألنظمة،

 -20أ لفقراتا )المرجع:. قانونية استشارة على الحصو  في ينظر أن المدقق فعلى المالية، البيانات
 .(22أ

 دمع أثر المدقق يقّيم فيه، المشكوك متاا اإل عدم عن كافية معلومات على الحصو  تعذر إذا .21
 .المدقق رأي على ومالئم كاف   تدقيق دليل وجود
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 بما لتدقيق،ل أخرى  بجوانب يتعلق فيما فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم تداعيات المدقق يقّيم .22
 اإلجراء يتخذ ثم ومن الكتابية، اإلقرارات وموثوقية المدقق يجريه الذي المخاطر تقييم ذلك في

 (25أ-23أ الفقرات )المرجع:. المالئم

 بشأنه والتواصل فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن اإلبالغ
 فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم بشأن بالحوكمة المكلفين مع التواصل

 بالمسائل دراية على هم وبالتالي المنشأة إدارة في مشتركين بالحوكمة المكلفين جميع يكن لم ما  .23
 المدقق يتواصل ،5بشأنها معهم المدقق تواصل التي فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل بعدم المتعلقة

 بعدم تعلقةالم المسائل بشأن التواصل، ذلك واللوائح القوانين تحظر لم إذا بالحوكمة، المكلفين مع
 المسائل كانت ول إال التدقيق، عملية أثناء المدقق انتباه لفتت التي فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل

 .واضح بشكل هامة غير المعنية

 إمتاا  عدم هو 23 الفقرة في إليه المشار متاا اإل عدم أن المهني الحكم حيث من المدقق رأى إذا .24
 .ممكن وقت أسرع في الشأن هذا في بالحوكمة المكلفين مع المدقق يتواصل ومادي، متعمد

 بهذا ليتواص فإنه ،متاا اإل عدم في بالحوكمة لمكلفينا أو اإلدارة تورط في المدقق تشكك إذا  .25
 وفي .رقابي مجلس أو تدقيق لجنة مال وجدت، إن المنشأة، في األعلى التالية السلطة مع الشأن

 إذا وأ التواصل هذا على بناء   التصرف يتم لن أنه المدقق رأى إذا أو أعلى، سلطة وجود عدم حا 
 . قانونية ةاستشار  على الحصو  في المدقق ينظر فقد ،إبالغه يتم الذي الشخص من متأكدا   نيك لم

 (27أ-26أ الفقرتان )المرجع: المدقق تقرير على فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل لعدم المحتملة اآلثار

 لمالية،ا البيانات على مادي أثر له فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم أن إلى المدقق خلص إذا .26
 705 دوليال التدقيق لمعيار وفقا   المدقق، يبدي المالية، البيانات في مالئم بشكل ذلك يرد ولم

  6.المالية البيانات في ا  سلبي أو ا  فظمتح ا  رأي ،)المنّقح(

 تقييمل ومالئم كاف   تدقيق يلدل على المدقق حصو  دون  بالحوكمة المكلفين أو اإلدارة حالت إذا .27
 يكون  أن المحتمل من أو وقع، قد المالية للبيانات سبةبالن ماديا   يكون  دق الذي متاا اإل عدم كان إذا
 تحديد ساسأ على المالية البيانات في الرأي إبداء عن يمتنع أو متحفظا   رأيا   المدقق يبدي ،وقع قد

  7)المنّقح(. 705 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   التدقيق نطاق
 

                                                          
 

 .13، الفقرة " مع المكلفين بالحوكمة " اإلتصا )المنّقح(  260معيار التدقيق الدولي  5
 . 8-7، الفقرتان "تعديل الرأي في تقرير المدقق المستقل " )المنّقح( 705معيار التدقيق الدولي  6
 . 9، و7)المنّقح(، الفقرتان  705معيار التدقيق الدولي  7
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 هاتفرض التي للمحددات نتيجة وقع قد متاا اإل عدم كان إذا ما تحديد من المدقق يتمكن لم إذا  .28
 ذلك آثار المدقق يقّيم بالحوكمة، المكلفين أو اإلدارة تفرضها محددات خال  من وليس الظروف

 )المنّقح(. 705 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   المدقق رأي على

  فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن المنشأة خارج مختصة سلطة إبالغ

 أو القوانين كانت إذا ما يحدد فإنه ،واألنظمة للقوانين إمتاا  عدم في تشكك أو المدقق حدد إذا .29
 :(34أ-28أ الفقرات )المرجع: العالقة: ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة

 أو. المنشأة خارج مختصة سلطة يبلغ أن المدقق من تتطلب (أ)
 مالئما   بموجبها المنشأة خارج مختصة سلطة إبالغ يكون  قد التي المسؤوليات تحدد (ب)

 . للظروف

 التوثيق
 عالوة واألنظمة للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم 8التدقيق وثائق في المدقق يدرج .30

 (36أ-35أ الفقرة )المرجع: يلي: ما على
 و ليها؛إ التوصل تم التي والنتائج اتخذت التي الهامة المهنية واألحكام التدقيق، إجراءات (أ)
 متعلقةال الهامة المسائل حو  وغيرهم بالحكومة والمكلفين اإلدارة مع دارت التي المناقشات (ب)

 لتلك حوكمةبال المكلفون  االقتضاء، وعند اإلدارة، إستجابة كيفية ذلك في بما متاا اإل بعدم
 .المسائل

*** 

 األخرى  التوضيحية والمواد التطبيق
 (:9-3 الفقرات )المرجع: واألنظمة للقوانين متاا اإل مسؤولية

 وفقا   تمت المنشأة عمليات أن على التأكيد على بالحوكمة، المكلفين إشراف تحت مسؤولة، اإلدارة . 1أ
 على لفة:مخت بطرق  للمنشأة المالية البيانات لىع واألنظمة القوانين تؤثر قد. واألنظمة للقوانين

 في اتدرجه أن المنشأة من مطلوب معينة إفصاحات على تؤثر قد مباشر، وبشكل الماا ، سبيل
 وق لحق ترسخ وقد به، المعمو  المالية التقارير دادإع إطار على تنص قد أو المالية البيانات

 عالوة. للمنشأة يةالمال البيانات في ببعضها االعتراف يتم والتي للمنشأة، بالنسبة قانونية والتزامات
 . متاا اإل عدم حاالت في جزاءات واألنظمة القوانين تفرض قد ذلك، على

 

                                                           
 . 6، وأ11-8، الفقرات وثائق التدقيق " " 230معيار التدقيق الدولي  8
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 عدم حاالت منع لتدعم المنشأة تنفذها قد التي واإلجراءات السياسات أنواع على أمالة يلي وفيما. 2أ
 واكتشافها: واألنظمة للقوانين متاا اإل

 باتالمتطل تلك لتلبية صممت قد اإلجراءات أن من والتأكد القانونية المتطلبات متابعة. 

 وتشغيلها مالئمة داخلية رقابة أنظمة وضع. 

 واتباعها وتعميمها سلوك قواعد وضع. 

 السلوك لقواعد فهمهم من والتأكد مالئم تدريب على الموظفين حصو  من التأكد. 

 يمتالون  ال نالذي الموظفين أداء بطضل مالئم بشكل والتصرف السلوك لقواعد متاا اإل متابعة 
 .لها

 القانونية المتطلبات متابعة في للمساعدة قانونيين مستشارين إشراك. 

 يتعلق يماف لها متاا اإل المنشأة على يتعين التي الهامة واألنظمة للقوانين بسجل االحتفاظ 
 . لشكاوى ل بسجل واالحتفاظ بالمنشأة الخاصة المحددة بالصناعة

 مالئمة تمسؤوليا تعيين خال  من واإلجراءات السياسات تلك استكما  يتم قد األكبر، المنشآت وفي
 يلي: لما

 داخلي تدقيق وظيفة. 
 تدقيق لجنة. 
 إمتاا  وظيفة. 

 المدقق مسؤولية

 اكتشافو . المالية البيانات في مادية أخطاء وقوع واألنظمة للقوانين المنشأة إمتاا  عدم عن ينتج قد. 3أ
 على ذلك، في بما التدقيق من أخرى  جوانب على يؤثر قد ماديته، عن النظر بغض ،متاا اإل عدم

 .الموظفين أو بالحوكمة المكلفين أو اإلدارة، نزاهة في المدقق نظر الماا ، سبيل

 للقوانين إمتاا  عدم يشكل ما تصرف كان إذا ما أخرى  مختصة قضائية جهة أو محكمة تحدد. 4أ
 دريبت يقدم قد ذلك، ومع. للمدقق المهنية الصفة الحا  بطبيعة يتجاوز الذي األمر وهو واألنظمة،

 التي رفات،التص بعض بأن لالعتراف أساسا   قطاعها أو وصناعتها للمنشأة وفهمه خبرته أو المدقق،
 .واألنظمة للقوانين إمتاا  عدم تشكل قد المدقق، انتباه تلفت
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 تدقيق ةعملي من كجزء يبلغ، أن محدد بشكل المدقق من بليتط قد معينة، قانونية لمتطلبات وفقا  . 5أ
. ظمةواألن القوانين أحكام من المحددة األحكام لبعض ممتالة المنشأة كانت إذا عما المالية، البيانات

 800 الدولي التدقيق معيار أو ،9)المنّقح( 700 الدولي التدقيق معيار يتعامل الحاالت، تلك وفي
 حا  في ،ذلك على وعالوة. المدقق تقرير في للتدقيق المسؤوليات تلك تناو  كيفية مع ،10)المنّقح(

 مالئمة باراتاخت التدقيق خطة لتشم أن الالزم من يكون  قد بالتقارير، متعلقة قانونية متطلبات وجود
 . واألنظمة القوانين تلك ألحكام متاا لإل

 (6 الفقرة )المرجع: واألنظمة القوانين فئات

 واألنظمة نينالقوا فئات ضمن تقع واألنظمة القوانين كانت إذا ما على وظروفها المنشأة طبيعة تؤثر قد. 6أ
 يتم قد التي واألنظمة القوانين على أمالة يلي وفيما. )ب(6 أو )أ(6 الفقرتين في وصفها ورد التي

 مع: تتعامل التي واألنظمة القوانين وهي ،6 الفقرة في وصفها ورد التي الفئات في إدراجها
 والرشوة والفساد حتيا اإل. 
 الجريمة وعوائد اإلرهاب وتمويل األموا ، غسيل. 
 والتداو  المالية األسواق. 
 المالية والمنتجات الخدمات من وغيرها المصرفية الخدمات. 
 البيانات حماية. 
 التقاعدية والمعاشات الضرائب ومدفوعات التزامات. 
 البيئة حماية. 
 العامة والسالمة الصحة. 

 العام القطاع بمنشآت الخاصة االعتبارات
 التي األنظمةو  القوانين بمراعاة يتعلق فيما إضافية تدقيق متطلبات هناك تكون  قد العام، القطاع في. 7أ

 . نشأةالم عمليات من أخرى  جوانب لتشمل تمتد قد التي أو المالية البيانات بتدقيق ترتبط قد

 (9 قرةالف )المرجع: العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين حددتها إضافية مسؤوليات

 تإجراءا يتخذ أن المدقق من العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين تتطلب قد. 8أ
 مجلس صدرهاأ التي المهنيين للمحاسبين الدولية السلوك قواعد تتطلب الماا ، سبيل على. إضافية

 متاا اإل عدمل إستجابة معينة خطوات المدقق يتخذ أن المهنيين للمحاسبين الدولية األخالقية المعايير
. افيةإض إجراءات التخاذ حاجة هناك كانت إذا ما يحدد وأن واألنظمة للقوانين فيه المشكوك أو المحدد

 أو حددالم متاا اإل عدم بشأن المجموعة بداخل آخرين مدققين مع التواصل الخطوات تلك تشمل وقد
                                                           

 .43، الفقرة " تكوين رأي وإعداد التقارير حو  البيانات المالية " )المنّقح( 700معيار التدقيق الدولي     9
، " ةالخاص األهدافعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  –االعتبارات الخاصة " )المنّقح( 800معيار التدقيق الدولي   10

 . 11الفقرة 
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 العناصر يمدقق أو المجموعة، عملية شريك مع التواصل ذلك في بما واألنظمة، للقوانين فيه المشكوك
 المالية البيانات تدقيق بخالف أخرى  ألغراض مجموعة عناصر على يعملون  آخرين مدققين أو

  11.للمجموعة

 (12 الفقرة )المرجع: تعريف

 باسمها برمتأ التي أو المنشأة أبرمتها التي المعامالت واألنظمة للقوانين متاا اإل عدم تصرفات تشمل. 9أ
 لمنشأةا لصالح يعملون  آخرين أفراد قبل من أو اإلدارة أو بالحوكمة المكلفين قبل من عنها نيابة أو
 .توجيهاتها بموجب أو

 الماا ، يلسب على المنشأة، أعما  بأنشطة المتعلق الشخصي السلوك سوء أيضا   متاا اإل عدم يشمل. 10أ
 في منشأةال موردي أحد من رشوة الشخصية، بصفته رئيسي، إدارة منصب يشغل فرد قبو  حا  في

 . للمنشأة عقود أو خدمات لتقديم المورد هذا لتعيين ضمانه مقابل

 واألنظمة للقوانين متاا لإل المدقق مراعاة

 (13 الفقرة )المرجع: والتنظيمي القانوني اإلطار بشأن فهم تكوين

 فيمكن إلطار،ا بذلك المنشأة إمتاا  كيفية وحو  والتنظيمي، القانوني اإلطار بشأن عام فهم لتكوين. 11أ
 :أن ،الماا  سبيل على للمدقق،

 ألخرى؛ا الخارجية والعوامل التنظيمية وللعوامل المنشأة، لصناعة الحالي بفهمه يستعين 

 في عنها غالمبل اإلفصاحاتو  المبالغ مباشرة تحدد التي واألنظمة القوانين تلكل هفهم يحدث 
 المالية؛ البيانات

 أساسيا   أثرا   لها يكون  أن يتوقع قد التي األخرى  واألنظمة القوانين عن اإلدارة من يستفسر 
 المنشأة؛ عمليات على

 و األنظمة؛و  للقوانين متاا باإل المتعلقة وإجراءاتها المنشأة سياسات عن اإلدارة من يستفسر 

 لقضائيةا المطالبات لتحديد تنفيذها تم التي اإلجراءات أو السياسات عن اإلدارة من يستفسر 
 . وحسابها هاوتقييم

  

                                                           
 لوك مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين.من قواعد س 225/22-225/21انظر، على سبيل الماا ، األقسام  11
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 البيانات في يةالمادبتحديد المبالغ واالفصاحات  لىع مباشرا   أثرا   لها بأن عموما   المعترف واألنظمة القوانين
 (14و 6 الفقرتان )المرجع: المالية

 والتي طاع،الق أو الصناعة وبداخل للمنشآت بالنسبة والمعروفة الراسخة واألنظمة القوانين بعض هناك. 12أ 
 القوانين تشمل وقد. )أ((6 الفقرة في ورد الذي للوصف )وفقا   للمنشأة المالية بالبيانات عالقة لها

 الماا : سبيل على ،يلي بما المتعلقة واألنظمة
 المالية؛ البيانات ومحتوى  شكل 
 ما؛ صناعة في المالية التقارير بإعداد خاصة معينة أمور 
 أو حكومية؛ عقود بموجب المعامالت محاسبة 
 اتالمعاش أو الدخل بضريبة المتعلقة التكاليف أو بالمصاريف االعتراف أو استحقاق 

 .التقاعدية
 المالية اتالبيان في معينة بإثباتات مباشرة عالقة ذات واألنظمة القوانين تلك أحكام بعض تكون  قد
 البياناتب مباشرة أخرى  أحكاما   ترتبط قد حين في ،(الماا  سبيل على الدخل، ضريبة أحكام إكما )

 نم والهدف. المالية( البيانات من كاملة لمجموعة المكونة المطلوبة )البيانات مجملها في المالية
حديد بت يتعلق فيما ومالئم كاف   تدقيق دليل على المدقق حصو  هو 14 الفقرة في الواردة المتطلبات

 . واألنظمة القوانين تلك في العالقة ذات لألحكام متاا باإل المالية البيانات فيالمبالغ واإلفصاحات 

 لقوانين متاا اإل عدم أو واألنظمة القوانين تلك أحكام من أخرى  ألحكام متاا اإل عدم يؤدي وقد
 قد التي التبعات وهي المنشأة، على أخرى  تبعات أو تقاضي أو غرامات، تكبد إلى أخرى  وأنظمة

 المالية ياناتالب على ةمباشر  ؤثرت ال أنها رغم المالية، البيانات في تكلفتها إلدراج حاجة هناك تكون 
 .)أ(6 الفقرة في الوارد للوصف وفقا  

 (15و ،6 الفقرتان )المرجع: أخرى  وأنظمة قوانين – متاا اإل عدم حاالت تحديد إجراءات
 من لها لما األخرى  واألنظمة القوانين لبعض خاصة عناية المدقق يوجه ألن حاجة هناك تكون  قد. 13أ

 للقوانين متاا اإل فعدم. )ب((6 الفقرة في ورد الذي للوصف )وفقا   المنشأة عمليات على كبير أثر
 ياير دق أو المنشأة، عمليات توقف إلى يؤدي قد المنشأة عمليات على كبير أثر لها التي واألنظمة

 قد الماا ، سبيل فعلى 12.مستمرة منشأة باعتبارها العمل في االستمرار على قدرتها حو  التساؤالت
 )ماال   األثر لكذ عملياتها لتنفيذ أخرى  استحقاقات أو المنشأة ترخيص بمتطلبات متاا اإل لعدم يكون 

 عديد ضا  أي وهناك. االستامارية( المتطلبات أو الما  رأس لمتطلبات متاا اإل عدم البنوك، حالة في
 على عادة ثرتؤ  ال والتي للمنشأة التشغيلية بالجوانب أساسي بشكل المرتبطة واألنظمة القوانين من

 .شأةالمن في المالية التقارير بإعداد العالقة ذات المعلومات أنظمة تسجلها وال المالية البيانات

                                                           
 ." المنشأة المستمرة " )المنّقح( 570انظر معيار التدقيق الدولي  12
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 لعمليات فقا  و  تتنوع قد األخرى  واألنظمة القوانين على المترتبة المالية التقارير إعداد تداعيات أن بما. 14أ
 عدم لحاالت المدقق انتباه للفت 15 الفقرة بموجب المطلوبة التدقيق إجراءات توجيه يتم المنشأة،

 .المالية البيانات على مباشرا   أثرا   لها يكون  قد التي واألنظمة للقوانين متاا اإل

 (16 الفقرة )المرجع: األخرى  التدقيق إجراءات خال  من المدقق إليه يتنبه الذي متاا اإل عدم
 المدقق انتباه فتل إلى المالية البيانات في رأي لتشكيل تطبيقها يتم التي التدقيق إجراءات تؤدي قد. 15أ

 تلك شملت قد الماا ، سبيل فعلى. واألنظمة للقوانين متاا اإل عدم في شك أو إمتاا  عدم لحاالت
 يلي: ما للتدقيق اإلجراءات

 المحاضر؛ قراءة  

 ضائية،الق الدعاوى  عن الخارجي أو الداخلي القانوني مستشارها ومن المنشأة إدارة من االستفسار 
 و والتقييمات؛ والمطالبات

 تااإلفصاح أو المحاسبية واألرصدة المعامالت، فئات لتفاصيل موضوعية اختبارات إجراء. 

 (17 الفقرة )المرجع: الكتابية اإلقرارات
 دليل الكتابية اتاإلقرار  تقدم كبيرا ، اختالفا   يختلف قد المالية بياناتال على واألنظمة القوانين أثر ألن. 16أ

 قد التيو  واألنظمة، للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل بعدم اإلدارة معرفة عن الالزم تدقيقال
 ذاتها حد في كاف   تدقيق دليل الكتابية اإلقرارات تقدم ال ذلك، ومع المالية، البيانات على ماديا   تؤثر

  13.المدقق عليها سيحصل التي األخرى  التدقيق أدلة ونطاق طبيعة على تؤثر ال وبالتالي

 فيه الشك أو متاا اإل عدم تحديد عند التدقيق إجراءات
 (19 الفقرة )المرجع: واألنظمة للقوانين متاا اإل عدم مؤشرات

 التخاذه ةنتيج ليس ولكن واألنظمة للقوانين إمتاا  عدم حالة تخص معلومات على المدقق يحصل قد. 17أ
 ،متاا اإل عدم بحدوث المدقق العاملين أحد يبلغ )عندما 17-13 الفقرات في الواردة لإلجراءات

 . الماا ( سبيل على

 واألنظمة: للقوانين متاا اإل عدم على مؤشرات التالية المسائل تعطي قد. 18أ

 الجزاءات أو الغرامات دفع أو حكومية وأقسام تنظيمية جهات تجريها التي التحقيقات. 

 ألطرافا أو لالستشاريين، تمنح التي القروض أو محددة غير خدمات على الحصو  نظير الدفع 
 .الحكومة موظفي أو الموظفين أو العالقة، ذات

                                                           
 . 4، الفقرة الخطية "اإلقرارات  " 580معيار التدقيق الدولي  13
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 تدفعها التي بالعموالت يتعلق فيما فيها مبالغة هناك أن يبدو التي الوكالء رسوم أو البيع عموالت 
 يتم لتيا الخدمات نظير أو الصناعة مستوى  على دفعتُ  التي بالعموالت يتعلق فيما أو المنشأة

 .بالفعل عليها الحصو 
 السوق  أسعار عن كبير بشكل منخفضة أو مرتفعة بأسعار الشراء. 
 ناقلها وأ لحاملها الدفع مستحقة صرافة بشيكات الشراء أو االعتيادية، غير النقدية المدفوعات 

 . مرقمة غير بنكية حسابات لصالح
 الضريبية المالذات في المسجلة الشركات مع المعتادة غير المعامالت. 
 والخدمات البضائع منشأ بلد غير أخرى  لبلدان والخدمات البضائع نظير المدفوعات. 
 التباد  على للرقابة مالئم توثيق وجود دون  المدفوعات . 
 للتدقيق ممالئ مسار تقديم في بالمصادفة، أو لتصميمه نتيجة سواء يخفق، معلومات نظام وجود 

 . كاف   دليل أو
 مالئمة بطريقة تسجيلها يتم لم التي المعامالت أو بها المصرح غير المعامالت. 
 اإلعالم وسائل من السلبية التعليقات. 

 )ب((19 الفقرة )المرجع: المدقق بتقييم المتعلقة المسائل

 :يلي ما المالية البيانات على المحتملة لآلثار المدقق بتقييم المتعلقة المسائل تشمل. 19أ

 فيه كالمشكو  أو المحدد متاا اإل عدم عن والناتجة المالية البيانات على المحتملة المالية اآلثار 
 ،األصو  مصادرةب تهديدوال واألضرار، والجزاءات، الغرامات، فرض مال واألنظمة للقوانين

 .والتقاضي للعمليات، الجبري  التوقفو 
 اإلفصاح تتطلب المحتملة المالية التداعيات كانت إذا ما. 
 لبياناتل العاد  العرض حو  تالتساؤال إثارة لدرجة خطيرة المحتملة المالية التداعيات كانت إذا ما 

 .مضللة مالية بيانات إنتاج إلى تؤدي أخرى  حاالت في أنها أو المالية،

 فيه كالمشكو  أو المحدد متاا اإل عدم بشأن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مع والتواصل التدقيق إجراءات
 (20 الفقرة )المرجع:

 ،مالمالئ اإلداري  المستوى  مع فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم يناقش أن المدقق من يطلب. 20أ
 الماا ، سبيل لىعف. إضافي تدقيق دليل تقديم يمكنهم قد حيث بالحوكمة، المكلفين مع االقتضاء، وعند

 للحقائق مالفه قدر نفس على ،الحوكمة عن المسؤولين االقتضاء وعند اإلدارة، أن على المدقق يؤكد قد
 للقوانين متاا اإل عدم في التشكك إلى أدت التي األحداث أو بالمعامالت العالقة ذات والظروف
 .واألنظمة
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 عضب بشأن المدقق تواصل من األنظمة أو القوانين تحد قد االختصاص دوائر بعض في ذلك ومع. 21أ
 أية وأ التواصل، محدد بشكل األنظمة أو القوانين تحظر فقد. بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مع األمور

 أو حددم قانوني غير تصرف وقوع في مختصة سلطة تجريه تحقيق بسير تمس قد أخرى  إجراءات
 مختصة ةسلط يبلغ أن المدقق من المطلوب من كان حا  في المنشأة تنبيه ذلك في بما به، مشتبه

 وفي. الماا  سبيل على األموا ، غسيل مكافحة لقوانين وفقا   فيه مشكوك أو محدد إمتاا  عدم عن
 استشارة لىع الحصو  المدقق يأخذ وقد معقدة المدقق فيها ينظر التي المسائل تكون  قد الحاالت، تلك

 .االعتبار بعين قانونية

 أن عن للمدقق كافية معلومات الحوكمة، عن ن المسؤولو  االقتضاء عند أو إلدارة،ا تقدم لم إذا. 22أ
 المستشار يريستش أن المالئم من أنه المدقق يرى  قد ،واألنظمة للقوانين األمر حقيقة في ممتالة المنشأة

 في بما الحالية، الظروف في واألنظمة القوانين تطبيق بشأن للمنشأة الخارجي أو الداخلي القانوني
 مالئمال من أنه المدقق ير   لم وإذا. المالية البيانات على المحتملة واآلثار حتيا اإل احتمالية ذلك

 يرى  فقد ني،القانو  المستشار رأي عن راضيا   المدقق يكن لم إذا أو للمنشأة القانوني المستشار استشارة
 بكة،ش ضمن الشركة أو الشركة بداخل آخرين من سرية مشورة على يحصل أن المالئم من أنه المدقق

 وأ القوانين مخالفة تمت قد كانت إذا ما حو  للمدقق القانوني المستشار من أو مهنية جهة من أو
 إلضافي،ا اإلجراء ماهية وحو  المحتملة، القانونية والتبعات ،حتيا اإل احتمالية ذلك في بما األنظمة،

 .المدقق سيتخذه الذي وجد، إن

  (22 الفقرة )المرجع: فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم تداعيات تقييم

 لقيتع فيما به المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم تداعيات المدقق يقّيم ،22 الفقرة لمتطلبات وفقا  . 23أ
. الكتابية اتاإلقرار  وموثوقية المدقق يجريه الذي المخاطر تقييم ذلك في بما األخرى، التدقيق بجوانب
 لفعلا اقتراف عالقة على فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم من معينة حاالت تداعيات وتعتمد

 ألفعا ا تلك في المشاركين الموظفين أو اإلدارة ومستوى  المحددة الرقابة بأنشطة وجد، إن وإخفاؤه،
 في لطةس أعلى تورط عن الناجمة اآلثار خاصة توجيهاتها، تحت أو المنشأة لصالح يعملون  والذين

 المتطلبات أو األنظمة أو للقوانين المدقق إمتاا  فإن أعاله، 9 الفقرة في ورد لما ووفقا  . المنشأة
 .22 قرةللف وفقا   المدقق بمسؤوليات العالقة ذات المعلومات من مزيدا   يقدم قد العالقة ذات األخالقية

 أو ددالمح متاا اإل عدم آثار المدقق يقّيم أن في تتسبب قد التي الظروف على األمالة وتشمل. 24أ
 من اء،االقتض وعند اإلدارة، من عليها حصل التي الكتابية اإلقرارات موثوقية على فيه المشكوك
  التالية: الحاالت بالحوكمة، المكلفين
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 أو الحوكمةب المكلفين االقتضاء، وعند اإلدارة، تورط عن لدليل حيازته أو المدقق اشتباه حا  في 
 .فيه مشكوك أو محدد إمتاا  عدم أي في التورط نيتهم

 يبلغوا لمو  متاا اإل بعدم علم لديهم بالحوكمة المكلفين االقتضاء، وعند اإلدارة، أن المدقق علم إذا 
 متطلباتلل بالمخالفة معقولة فترة خال  األمر عن المختصة السلطة بإبالغ يفوضوا لم أو عنه

 . التنظيمية أو القانونية

 سمحت واألنظمة القوانين كانت إذا العملية من االنسحاب في المدقق ينظر قد الظروف، بعض في. 25أ
 يرى  ةتصحيحي إلجراءات بالحوكمة والمكلفون  اإلدارة اتخاذ عدم حا  في الماا ، سبيل على بذلك،

 علقةمت أسئلة فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم أثار حا  في أو للظروف، مالئمة أنها المدقق
. المالية اتللبيان بالنسبة ماديا   متاا اإل عدم يكن لم لو حتى بالحوكمة، المكلفين أو اإلدارة بنزاهة

 نم سينسحب كان إذا ما ليحدد مالئم أمر هو قانونية استشارة على حصوله أن المدقق يرى  وقد
 سحاباالن ذلك يكون  فلن المالئم، التصرف هو العملية من االنسحاب أن المدقق قرر وإذا. العملية

 متطلباتال أو األنظمة أو القوانين بموجب يتحملها التي األخرى  بالمسؤوليات هاضطالع عن بديال  
 ذلك، على عالوة. فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل لعدم ستجابةباإل والمتعلقة العالقة ذات األخالقية

 على تفرض قد األخالقية المتطلبات بعض أن إلى 22014 الدولي التدقيق معيار من 9أ الفقرة تشير
 متعلقة اتبمعلوم سيخلفه الذي المدقق إمداد الحالي، المقترح المدقق طلب على بناء   السابق، المدقق

 .واألنظمة للقوانين متاا اإل بعدم

 عنه واإلبالغ فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم بشأن التواصل

 (28-26 الفقرة )المرجع: المدقق تقرير على فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل لعدم المحتملة اآلثار

 في لمدققا تقرير خال  من واألنظمة للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن اإلبالغ يتم. 26أ
 عن المدقق يبلغ قد المعينة، الحاالت بعض وفي. 28-26 للفقرات وفقا   للرأي المدقق تعديل حا 
 الحاالت: تلك على أمالة يلي وفيما فيه؛ المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم

 لتيا المدقق مسؤوليات على عالوة باإلبالغ، متعلقة أخرى  مسؤوليات المدقق لدى يكون  عندما 
 700 الدولي التدقيق معيار من 3 الفقرة في الوارد النحو على الدولية، التدقيق معايير حددتها

 ؛)المنّقح(

 التدقيق مسائل من مسألة يمال فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم أن المدقق يحدد عندما 
 14 الفقرة تنطبق لم ما ،70115 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   المسألة عن يبلغ وبالتالي األساسية

 أو للتدقيق؛ الدولي المعيار هذا من

                                                           
 .رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية " " 220معيار التدقيق الدولي  14
 ". تقرير المدقق المستقل في الرئيسيةمسائل التدقيق  " اإلبالغ عن 701معيار التدقيق الدولي  15
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 التي حيةالتصحي اإلجراءات بالحوكمة المكلفون  أو اإلدارة تتخذ ال عندما االستانائية الحاالت في 
 ةالفقر  )انظر ممكنا ، العملية من االنسحاب يكون  ال وعندما للظروف مالئمة أنها المدقق يرى 

 "المسائل فقرة في فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم وصف في المدقق ينظر قد (،25أ
 .16)المنّقح( 706 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   األخرى"

 عن قالمدق أو بالحوكمة المكلفين أو اإلدارة قبل من العام اإلفصاح األنظمة أو القوانين تحظر قد . 27أ
 أية وأ التواصل، محدد بشكل األنظمة أو القوانين تحظر فقد الماا ، سبيل على. معينة مسألة

 أو محدد يقانون غير تصرف وقوع في مختصة سلطة تجريه تحقيق بسير تمس قد أخرى  إجراءات
 متاا إلا عدم عن اإلبالغ على المدقق يعزم وعندما. المنشأة تنبيه حظر ذلك في بما به، مشتبه

 غير أو 26أ الفقرة وضحتها التي للحاالت وفقا   المدقق تقرير خال  من فيه المشكوك أو المحدد
 تقرير يف المسألة وصف على المدقق قدرة على تداعيات األنظمة أو القوانين لتلك يكون  فقد ذلك،

 في ققالمد ينظر قد الحاالت، تلك وفي. المدقق تقرير إصدار على الحاالت بعض في أو المدقق،
 .لإلجراءات المالئم المسار ليحدد قانونية مشورة على الحصو 

 (29 الفقرة )المرجع: فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل بعدم المنشأة خارج مختصة سلطة إبالغ

 واألنظمة نللقواني فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل بعدم المنشأة خارج مختصة سلطة إبالغ يكون  قد. 28أ
 التالية: لألسباب وذلك للظروف، مالئما   أو مطلوبا  

 انظر) يبلغ أن المدقق من العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين تتطلب (أ)
 (؛29أ الفقرة

 وأ المحدد متاا اإل لعدم ستجابةلإل المالئم التصرف هو اإلبالغ أن قرر قد المدقق يكون  (ب)
 أو (؛30 الفقرة )انظر العالقة ذات األخالقية للمتطلبات وفقا   فيه المشكوك

 الفقرة )انظر اإلبالغ حق المدقق العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين تمنح (ج)
 .(31أ

 وأ األنظمة أو القوانين بموجب المدقق من المطلوب من يكون  قد االختصاص، دوائر بعض في. 29أ
 أو دالمحد متاا اإل بعدم المنشأة خارج مختصة سلطة يبلغ أن العالقة ذات األخالقية المتطلبات
 متطلبات دتوج االختصاص، دوائر بعض في الماا ، سبيل على. األنظمة أو للقوانين فيه المشكوك

  إمتاا  عدم وث،حد في االشتباه أو بحدوث، باإلبالغ متعلقة المالية المؤسسات لمدقق بالنسبة قانونية

  

                                                           
 " فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل".)المنّقح(  706معيار التدقيق الدولي  16
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 واألنظمة، ينللقوان متاا اإل لعدم نتيجة أخطاء تظهر قد وأيضا  . رقابية سلطة إلى واألنظمة للقوانين 
 حا  في األخطاء عن مختصة سلطة يبلغ أن المدقق من يطلب قد االختصاص، دوائر بعض وفي
 .تصحيحية إلجراءات بالحوكمة المكلفون  أو اإلدارة اتخاذ عدم

 انك إذا ما يحدد أن المدقق على العالقة ذات األخالقية المتطلبات تشترط قد أخرى، حاالت وفي . 30أ
 ظمةواألن للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن المنشأة خارج مختصة سلطة إبالغ

 المهنيين للمحاسبين الدولية السلوك قواعد تتطلب الماا ، سبيل على. للظروف مالئم تصرف هو
 ينللقوان فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل لعدم ستجابةلإل معينة خطوات يتخذ أن المدقق من

 سلطة إبالغ ذلك في بما اإلجراءات، من مزيد التخاذ حاجة هناك كانت إذا ما ويقرر واألنظمة
 ةالسري لمبدأ انتهاكا   يعد ال اإلبالغ من النوع هذا أن القواعد وتوضح 18.المنشأة خارج مختصة
 17.المهنيين للمحاسبين الدولية السلوك قواعد بموجب

 اإلبالغ  تتناو  متطلبات العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو واألنظمة القوانين تشمل لم وإن حتى . 31أ
 مختصة سلطة إبالغ حق المدقق تمنح قد أنها إال فيه، المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن

 بياناتال تدقيق عند الماا ، سبيل على. فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن المنشأة خارج
 ائلمس يناقش أن واألنظمة القوانين بموجب المدقق حق من يكون  قد المالية، للمؤسسات المالية

 .رقابية سلطة مع واألنظمة للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم مال

 أو المحدد متاا اإل عدم عن المنشأة خارج مختصة سلطة إبالغ ُيمنع قد أخرى، حاالت وفي . 32أ
 بموجب مدققال عاتق على الملقى بالسرية االحتفاظ واجب خال  من واألنظمة للقوانين فيه المشكوك

 .العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين

 ينظر قد وبالتالي. مهنية وأحكاما   معقدة اعتبارات 29 الفقرة بموجب المطلوب التحديد يتطلب قد . 33أ
 و الحص أو شبكة( ضمن الشركة أو الشركة داخل )من داخلية استشارة على الحصو  في المدقق

 قوانينال بموجب محظورا   ذلك يكن لم )ما مهنية أو تنظيمية جهة من سرية بطريقة استشارة على
 الحصو  في أيضا   المدقق ينظر وقد. السرية( مبدأ انتهاك إلى ذلك يؤدي لم ما أو األنظمة أو

 اتخاذ على مترتبةال القانونية أو المهنية والتداعيات المدقق رأي فهم له ليتسنى قانونية استشارة على
 . اإلجراءات من معين مسار

  

                                                           
 لس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين.من قواعد مج 225/36-225/33واألقسام  225/29انظر على سبيل الماا ، القسم  18
 من قواعد مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين.  225/35والقسم  140/7انظر على سبيل الماا  القسم  17
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 العام القطاع بمنشآت الخاصة االعتبارات
 لىإ فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل عدم عن باإلبالغ ملزما   العام القطاع في المدقق يكون  قد . 34أ

 ال خ من متاا اإل عدم عن اإلبالغ إلى يضطر قد أو أخرى  حاكمة جهة أية أو التشريعية السلطة
 .المدقق تقرير

 (30 الفقرة )المرجع: التوثيق

 فيه المشكوك وأ المحدد متاا اإل بعدم يتعلق فيما إليها توصل التي للنتائج المدقق توثيق يشمل قد . 35أ
 الماا : سبيل على ،يلي ما واألنظمة للقوانين

 الوثائق أو السجالت من نسخ. 
 أةالمنش خارج أطراف مع أو بالحوكمة المكلفين أو اإلدارة مع عقدت التي المناقشات محاضر . 

 فيما ةإضافي توثيق متطلبات العالقة ذات األخالقية المتطلبات أو األنظمة أو القوانين تحدد قد .36أ
 18.واألنظمة للقوانين فيه المشكوك أو المحدد متاا اإل بعدم يتعلق

 

  

                                                           
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين.  225/37انظر على سبيل الماا  القسم  18
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 (المنقح) 260معيار التدقيق الدولي 
 الحوكمةب أولئك المكلفين مع صتاا ال 
 تدقيق البيانات المالية للفترات لنافذ المفعول )

 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في المنتهية 
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 مقدمة 
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 ..................................................................األهداف 9

 .................................................................التعريفات 10
 المتطلبات 

 ...................................................أولئك المكلفون بالحوكمة 11-13
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ومعايير  1: المتطلبات المحددة في المعيار الدولي لرقابة الجودة 1الملحق  
 ت م  أولئكصتااااإلالتدقيق الدولية األخرى التي صتشير إلى 

 المكلفين بالحوكمة
 : الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية2الملحق  

 

راك باإلشت "م  أولئك المكلفين بالحوكمة صتاالاإل " )المنقح( 260الدولي  التدقيق معيارقراءة  ينبغي
تدقيق لمعايير ال وفقا  التدقيق إجراء األهداف العامة للمدقق المستقل و " 200 الدولي التدقيق معيار م 

 ية".الدول
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 مقدمة
  معيارهذا النطاق 

 صتدقيق أثناء ةمكو لحأولئك المكلفين بام   صتااللإلمدقق المسؤولية  هذاالدولي التدقيق معيار يتناول  .1
، منشأةلدى ال الحوكمةهيكل حجم أو  النظر عن بغضطبق ني معيارالهذا أن  ورغمالبيانات المالية. 
فيما و  لمنشأةافي إدارة  ن بالحوكمةو المكلف أولئك كافة حيث يشارك ات محددةإعتبار إا أنه يتم صتطبيق 

رة مدقق م  إداال إصتاالبشأن  معينة متطلبات المعيار على هذاينص  االمدرجة.  المنشآتيخص 
 .بدور خاص بالحوكمة يضا  أ يتم صتكليفهمما لم  هامالكيأو  المنشأة

حسب  عديلهوصت، لكن يمكن صتطبيقه أيضا  البيانات المالية،  صتدقيقفي سياق معيار الهذا  صتم كتابة .2
ما يكون عند عمليات صتدقيق المعلومات المالية التاريخية األخرى على ، المحددة الضرورة في الظروف

 اإلشراف على إعداد المعلومات المالية التاريخية األخرى. مسؤولون عنن بالحوكمة و أولئك المكلف

ر إطارا شامال يوفكما البيانات المالية،  صتدقيقفي  الفعالو  المتبادل صتاالبأهمية اإل يّقر هذا المعيار .3
 غهم بها.يتعين إبالالمحددة التي  األموربعض  ويبرز، أولئك المكلفين بالحوكمةمدقق م  ال صتاالإل

 اضمن ،معيارال هذال متطلبات التي صتكمّ و ، التي يتعين اإلبالغ عنهااضافية اإل ويتم صتحديد المسائل
الدولي  التدقيقمعيار  ينص، . باإلاضافة إلى ذلك(1خرى )راج  الملحق األالدولية  التدقيق معايير
 قامي التفي الرقابة الداخلية نواحي القاور الهامة  اإلبالغ عنمتطلبات محددة بشأن على  2651

سائل قد يتعين اإلبالغ عن م. أولئك المكلفين بالحوكمةإلى  التدقيقأثناء عملية بتحديدها المدقق 
أو ، ةالقوانين أو األنظم بموجب، األخرى أو معايير التدقيق الدولية  المعيار ذاأخرى، ا يقتضيها ه

بيل المثال، ، على سالعمليةلى ع متطلبات إاضافية قابلة للتطبيق بموجب، أو المنشأةااصتفاق م  عبر 
بالغ إلا ما يمن  المدقق منمعيار الهذا  في يردا و وطنية. ة مهنية يمحاسبهيئة الخاصة بمعايير ال

  (36أ – 33أ ات. )المرج : الفقر أولئك المكلفين بالحوكمةأخرى إلى مسائل أي  عن
 

 صتاا دور ال 
 يعتبرلك، . وم  ذبالحوكمةأولئك المكلفين م  مدقق الت إصتاااعلى  بشكل رئيسيمعيار الهذا  يركز .4

 في مساعدة: هاما   ال أمرا  المتبادل الفعّ  صتاالاإل

 وإقامة، لمحددا التدقيق في السياقب المتعلقة األمورفهم أولئك المكلفين بالحوكمة على مدقق و ال (أ)
 ؛دققممواضوعية الالعالقة م  الحفاظ على استقاللية و تم صتطوير هذه يو عالقة عمل بناءة. 

. أولئك المكلفين بالحوكمةمن التدقيق ب ذات الالةعلى المعلومات  في الحاول المدقق (ب)
 نشأةالمفي فهم يمكن أن يساعد أولئك المكلفين بالحوكمة المدقق على سبيل المثال، 
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و أ حداثأ، وصتوفير المعلومات حول التدقيقدلة ألصتحديد الماادر المناسبة و ، اوبيئته
 محددة؛ و معامالت

ية إعداد إلشراف على عملالمتمثلة في ا ممسؤوليته استيفاءفي  بالحوكمةأولئك المكلفين  (ج)
 لبيانات المالية.في ا ةالجوهري األخطاءمخاطر  صتقليصالتقارير المالية، وبالتالي 

 نإا أ ،معيارهذا الاألمور التي يتطلبها  عن بالغاإل يتحمل مسؤوليةعلى الرغم من أن المدقق  .5
ة. أولئك المكلفين بالحوكمإلى الهامة الرقابية واإلدارية األمور  عن بالغاإل عنأيضا  مسؤولةاإلدارة 

 بإبالغإلدارة ا فإن قيام، وباورة مشابهةاإلدارة من هذه المسؤولية. ا يعفي اإلبالغ بالمدقق وإن قيام 
ا يعفي المدقق من  اإلبالغ عنها المدققطلب من مور التي ي  ألعن اأولئك المكلفين بالحوكمة 

شكل  علىيمكن أن يؤثر هذه األمور من قبل اإلدارة  عن اإلبالغلكن . أيضا   عنها إلبالغامسؤولية 
 .أولئك المكلفين بالحوكمةمدقق م  ال إصتاالأو صتوقيت 

 ودولية هال التدقيق معايير بموجباابالغ عنها  التي يتوجبالمحددة  مورألعن ااإلبالغ الوااضح إن  .6
إجراءات  ةصتأديمن المدقق ا صتقتضي الدولية التدقيق معايير  لكن. عملية صتدقيقمن كل  أساسيجزء 

 .المكلفين بالحوكمة ينبغي إبالغها إلىأخرى  أمورلتحديد أي  خاصة

أو األنظمة من صتواصل المدقق بشأن مسائل معينة م  في بعض دوائر ااختااص، قد صتحد القوانين  .7
اإلدارة والمكلفين بالحوكمة، فقد صتمن  القوانين أو األنظمة بشكل محدد التواصل، أو أية إجراءات 
أخرى قد صتمس بسير صتحقيق صتجريه سلطة مختاة في وقوع صتارف غير قانوني محدد أو مشتبه به، 

من المطلوب من المدقق أن يبلغ سلطة مختاة عن عدم بما في ذلك صتنبيه المنشأة في حال كان 
امتثال محدد أو مشكوك فيه وفقا  لقوانين مكافحة غسيل األموال، على سبيل المثال. وفي صتلك 
الحاات، قد صتكون المسائل التي ينظر فيها المدقق معقدة وقد يأخذ المدقق الحاول على استشارة 

 قانونية بعين ااعتبار.

 النفاذصتاريخ 
 تاريخب عمليات صتدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية المفعول فيما يخص نافذمعيار يكون هذا ال .8

 .ذلك أو بعد 2016ديسمبر  15

 األهداف
 :فيما يليأهداف المدقق  صتتلخص .9

 تدقيقب فيما يتعلق ةوااضح باورةمسؤوليات المدقق ب أولئك المكلفين بالحوكمةإبالغ  (أ)
 ؛المخطط لهماالتدقيق نطاق وصتوقيت  حولنظرة عامة إعطائهم ، و ةالمالي اتالبيان

 ؛لتدقيقبا ذات الالةمعلومات أولئك المكلفين بالحوكمة على اللحاول من ا (ب)
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التي و في الوقت المناسب  التدقيقعن  الناجمةمالحظات الصتزويد أولئك المكلفين بالحوكمة ب (ج)

 ؛يةعلى عملية إعداد التقارير المال إلشرافالمتمثلة في امسؤوليتهم ب وذات صلةصتعتبر هامة 
 و

 .أولئك المكلفين بالحوكمةو  المدققبين  المتبادل الفعال صتاالاإلصتعزيز  (د)

 صتعريفات
 أدناه: المنسوبة لهالماطلحات التالية المعاني يكون ل، معايير التدقيق الدوليةألغراض  .10

ثال، ( )على سبيل المالمؤسسات) المؤسسة( أو األشخاصالشخص ) -أولئك المكلفين بالحوكمة (أ)
امات المتعلقة واالتز  للمنشأة اإلشراف على التوجه ااستراصتيجي  المسؤولون عن( الشركة الوصية

بعض بالنسبة لو اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. يتضمن وهذا . المنشأةلة ئمساب
إلدارة، موظفي ايمكن أن يشمل أولئك المكلفين بالحوكمة ، اإلختااصاتفي بعض  المنشآت

، أو منشأة عامة أو خاصة إدارة مجلسفي  ينعضاء التنفيذيألعلى سبيل المثال، ا
 .8أ -1أ ، انظر الفقراتالحوكمةلمناقشة صتنوع هياكل و المالك. /المدير

شأة. لمنايات صتنفيذية إلجراء عملمسؤولية ب الذين يضطلعون ( األشخاصالشخص ) -اإلدارة (ب)
 ئكأول جمي دارة بعض أو اإل صتشمل، اإلختااصاتفي بعض  المنشآتبالنسبة لبعض و 

 المالك./ديرأو الم إدارة مامجلس في  نعضاء التنفيذياأل، على سبيل المثال، ةكمو الحالمكلفين ب

 المتطلبات

 ن بالحوكمة وأولئك المكلف
تم يالذي سلمنشأة ا حوكمةهيكل  اضمن ينالمناسب)األشخاص(  الشخصيحدد المدقق  ينبغي أن .11

 (.4أ – 1أ ات. )المرج : الفقر التواصل معه

 أولئك المكلفين بالحوكمة من م  مجموعة فرعية  صتاالاإل
لجنة  ،، على سبيل المثالأولئك المكلفين بالحوكمةمن م  مجموعة فرعية المدقق  صتواصل في حال .12

. اإلدارية ةيئالهم   صتاالاإلإلى  ما إذا كان يحتاج أيضا   المدقق يحددينبغي أن ، ما فرد صتدقيق أو
 (.7أ– 5أ ات)المرج : الفقر 

 المنشأة في إدارة مشاركون أولئك المكلفين بالحوكمة جمي   يكون عندما 
مؤسسة  ،، على سبيل المثالالمنشأةإدارة في  بالحوكمة ن و المكلفجمي   يشاركفي بعض الحاات،  .13

في و  .والرقابةالحوكمة ب متعلقوليس ألحد آخر دور  المنشأةمالك واحد يدير صغيرة حيث أعمال 
 الذين( األشخاصشخص )ال إلىمعيار هذا ال التي يتطلبها األمور إبالغهذه الحاات، إذا صتم 

وكان يترصتب على هؤاء األشخاص أيضا مسؤوليات متعلقة مسؤوليات اإلدارة، ب يضطلعون 
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لحوكمي افي دورهم ( األشخاص)الشخص  لنفسمرة أخرى األمور  إياالبالحوكمة، فإنه ا يتعين 
المدقق مقتنعا بأن  وم  ذلك يجب أن يكون )ج(. 16في الفقرة  األمورهذه  وي شار إلى. والرقابي

لكافة  اكافي يوفر إطالعامسؤوليات اإلدارة ب الذين يضطلعون ( األشخاصشخص )الم   صتاالاإل
 ( 8أ . )المرج : الفقرةبافتهم الحوكمية والرقابية معهمالمدقق  سيتواصل أولئك الذين

  األمور التي يتعين البالغ عنها
 ةالمالي صتدقيق البيانات يخصما في المدققمسؤوليات 

 البيانات دقيقبتفيما يتعلق ه مسؤولياصت على أولئك المكلفين بالحوكمة أن ي طل يجب على المدقق  .14
 المالية، بما في ذلك ما يلي:

 أعّدصتهاالمالية التي البيانات حول  معين رأيوإبداء  صياغةعن  مسؤواالمدقق يكون  (أ)
 ؛ وأولئك المكلفين بالحوكمةاإلدارة م  إشراف 

ياصتهم. مسؤول أولئك المكلفين بالحوكمة منالبيانات المالية ا يعفي اإلدارة أو صتدقيق إن  (ب)
 (.10أ – 9أ ات)المرج : الفقر 

 المخطط لهما نطاق وصتوقيت التدقيق
خطط المتدقيق عن نطاق وصتوقيت الولئك المكلفين بالحوكمة ألعامة أن يقدم لمحة  المدققعلى  .15

ات قر المدقق. )المرج : الف يتم صتحديدها من قبل التي المخاطر الهامة اإلبالغ عنصتشمل  والتي، لهما
 (16أ – 11أ

 من التدقيق الهامةالنتائج 
 (18أ – 17أ ات: )المرج : الفقر بما يليأولئك المكلفين بالحوكمة  إبالغعلى المدقق يتعين  .16

لك بما في ذ، لممارسات المحاسبية للمنشأةفي امدقق حول الجوانب النوعية الهامة الآراء  (أ)
ينبغي ، مكنوحيث أالبيانات المالية. إفااحات السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية و 

امة، هممارسة محاسبية  يعتبرقد لماذا ألولئك المكلفين بالحوكمة على المدقق أن يفسر 
مة ئمال غير بأنها ممارسة، المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية  بموجب ةمقبولالتي هي 

 (20أ – 19أ ات. )المرج : الفقر المحددة لظروف المنشأة

 (21أ الفقرة: )المرج تدقيق؛ أثناء ال التي يتم مواجهتها، إن وجدت، هامةالاعوبات ال (ب)
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 :المنشأةشاركون في إدارة م حوكمةأولئك المكلفين بال كافةيكن ما لم  (ج)

، أو م  اإلدارة التي صتم مناقشتهاتدقيق أثناء عملية الالناجمة الهامة األمور  (1)
 (22أ لمراسالت م  اإلدارة؛ و)المرج : الفقرةل الخااضعة

 المدقق؛ التي يطلبهاالخطية قرارات اإل (2)

 23أ تاإن وجدت؛ و)المرج : الفقر  ،المدققالظروف التي صتؤثر على شكل ومضمون صتقرير  (د)
 (25أ –

، ذات قللمدقالمهني  التقدير وفق والتي صتعتبر، هامة أخرى صتنشأ خالل التدقيقأمور أي  (ه)
 (28أ – 26أ اتاإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. )المرج : الفقر بصلة 

 إستقاللية المدقق 
 :بما يليأولئك المكلفين بالحوكمة  إبالغمدقق على ال يتعين، ت المدرجةآالمنش في حال .17

 ،وحيث أمكن ،والشركة، حسبما يكون مناسبا ،الشركةفي  موغيرهالعملية أن فريق بيفيد بيان  (أ)
 ؛ وةيبشأن ااستقالللمتطلبات األخالقية ذات الالة لقد امتثلت الشركات اضمن المجموعة 

لتي ا المنشأةو  ن المجموعةاضم شركاتالبين الشركة و  األخرى األمور و جمي  العالقات  (1)
لى ع أن صتؤثريمكن ق، بأنها للمدقالمهني  وفق التقدير، ي عتقد باورة معقولة

لبيانات ا التي صتغطيهاخالل الفترة  المحّملةرسوم ال إجمالييشمل هذا و . يةااستقالل
ركة الش التي صتقدمها التدقيقالمتعلقة بخدمات غير الو  تدقيقالخدمات عن المالية 

 وينبغي .المنشأةوالعناصر التي صتسيطر عليها منشأة إلى ال اضمن المجموعةشركات وال
ي صتقييم فأولئك المكلفين بالحوكمة مناسبة لمساعدة اللفئات لص هذه الرسوم خّا صت  أن 
 و ؛المدقق يةالخدمات على استقالل أثر

تقاللية ااسصتهديدات التي صتم صتطبيقها للقضاء على  العالقةذات  اإلجراءات الوقائية (2)
 (32أ- 29أ اتإلى مستوى مقبول. )المرج : الفقر  صتقلياهاالمحددة أو 

 صتاا عملية ال 
 صتاالإنشاء عملية اإل

والمحتوى  تصتااااإلشكل وصتوقيت  علىئك المكلفين بالحوكمة أول ي طل على المدقق أن  ينبغي .18
 ( 45أ - 37أ ات. )المرج : الفقر لهاالعام المتوق  
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 صتاالأشكال اإل
إن  يالنتائج الهامة لعملية التدقيق بشكل خطبأولئك المكلفين بالحوكمة إبالغ المدقق  يتعين على .19

 ملوليس من الضروري أن صتشت .ا، كافيالمهني للمدقق وفق التقدير، شفهيال صتاالاإل لم يكن
 - 46أ ات: الفقر . )المرج تدقيقال خالل سيرالتي نشأت األمور جمي   علىالخطية  تصتااااإل
 (48أ

 دما صتقتضينع المدقق يةبشأن استقالل خطيا  أولئك المكلفين بالحوكمة إبالغ المدقق  يتعين على .20
 .ذلك 17الفقرة 

 تصتاااصتوقيت اإل
 اتلفقر افي الوقت المناسب. )المرج : أولئك المكلفين بالحوكمة  م  صتاالاإلالمدقق  على يتعين .21

 (50أ – 49أ

 صتاالكفاية عملية اإل
 يافكأولئك المكلفين بالحوكمة و  المدققبين  المتبادل صتاالاإلما إذا كان المدقق  ينبغي أن يقّيم .22

صتقييم  ، على، إن وجداألثر المترصتبصتقييم  المدقق، يجب على كن كذلكيلم وإن تدقيق. لغرض ال
ما ك ومناسبة،كافية صتدقيق لمخاطر األخطاء الجوهرية والقدرة على الحاول على أدلة  المدقق

 (53أ  – 51أ ات: الفقر ذ اإلجراءات المناسبة. )المرج اصتخإيتعين عليه 

 التوثيق
 يتعين على هفإن ،بشكل شفهياإلبالغ عنها معيار هذا ال يقتضيالتي األمور  حين يتم اإلبالغ عن .23

. بها اعنها والجهة التي صتم إبالغه بالغاإلمتى صتم صتوثيق وثائق التدقيق، و  في صتضمينهاالمدقق 
 تااصتااإلعلى المدقق ااحتفاظ بنسخة من  يتعين، بشكل خطي عن األموراإلبالغ  وحين يتم

 (54الفقرة أ . )المرج :2تدقيقكجزء من وثائق ال

*** 
 األخرى  اليضاحيةالمواد و  التطبيقمواد 

 (11)المرج : الفقرة  بالحوكمةن وأولئك المكلف
ختالف امثل  معينة ، مما يعكس صتأثيراتوالمنشآت اتااختااص م  صتنوعالحوكمة هياكل صتتنوع  .1أ

 :حجم وخاائص الملكية. على سبيل المثالالو  الخلفيات الثقافية والقانونية

  منفال (بشكل كلي أو أساسي غير صتنفيذي)إشرافي مجلس يوجد ، اإلختااصاتفي بعض 
ي فأما . "("مجلس مكّون من مستويين اثنين) التنفيذي )اإلدارة( مجلس عن بشكل قانوني

                                                           
 . 6و أ 11 – 8"، الفقرات وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي  2
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س واحد أو مجللهي مسؤولية قانونية  التنفيذيةالوظائف اإلشرافية و  صتكون  ،إختااصات أخرى 

 .واحد"(مكّون من مستوى "مجلس ) مركزي 

  تجزأ من جزء ا ي صتعتبر ا  معينةمناصبن بالحوكمة و أولئك المكلفيشغل ، المنشآتفي بعض
الشركة. وفي حاات أخرى، على سبيل  دراءالهيكل القانوني للمنشأة، على سبيل المثال، م

لحوكمة ابمهام المنشأة من  جزءا   تليسيتم صتكليف هيئة ما ، الحكومية المنشآتالمثال، بعض 
 .والرقابة

  ،وفي   .في إدارة المنشأةن بالحوكمة و أولئك المكلف جمي بعض أو يشارك في بعض الحاات
 .أشخاص مختلفين علىواإلدارة  ن بالحوكمةو أولئك المكلف يشتملحاات أخرى، 

 المالية للمنشأة  البيانات إقرارعن  3ن و مسؤول ن بالحوكمةو أولئك المكلفيكون ، في بعض الحاات
 (.هذه المسؤوليةباإلدارة  صتضطل حاات أخرى )في 

 أو اإلدارة، مثل مجلس درايةهيئة اإلللسؤولية جماعية الحوكمة هي م صتكون  ،تآالمنشفي معظم  .2أ
من األمناء أو  أو المحافظينمجلس أو لجنة اإلدارة  أوالمالكون أو الشركاء أو  المجلس اإلشرافي

لحوكمة ابمهام شخص واحد  يتم صتكليف، الاغيرةالمنشآت في بعض لكن شخاص. األيعادلهم من 
ما . عندحدوا وصيآخرين، أو  مالكينوجد يمدير حيث ا ال /مالكال، على سبيل المثال، والرقابة

مهام ب، ام مجموعة فرعية مثل لجنة التدقيق أو حتى فرد يتم صتكليف، صتكون الحوكمة مسؤولية جماعية
فرعية أو لامجموعة قد يكون لل، وكخيار بديلمسؤولياصتها.  استيفاءفي  محددة لمساعدة الهيئة اإلدارية

 .ةريالهيئة اإلدا مسؤولياتصتختلف عن  محددة قانونامسؤوليات فرد ال

 يطلعهمالذين س جمي  شخص )األشخاص( أن يحددمعيار لاهذا لأنه ليس من الممكن يعني هذا التنوع  .3أ
 الشخصقد ا يكون من الممكن صتمييز ، في بعض الحاات، . أيضا  محددة أمور علىالمدقق 

بشكل وااضح عن اإلطار القانوني المطبق أو  معهم التواصل يتعينالذين  ينالمناسب)األشخاص( 
 باورة ددمح فيهاهيكل الحوكمة  التي ا يكون  تآالمنشخرى، على سبيل المثال، األالعملية ظروف 

في و مية. الحكو  المنشآتوبعض  الربحية بعض المنظمات غيرو  العائليةالمنشآت ، مثل بعض ةرسمي
الشخص  صتفاق معه علىإلالمكلف وا طرفالإلى مناقشة  المدققمثل هذه الحاات، قد يحتاج 

لتواصل ا يتعينالذين  وعند صتحديد األشخاص. التواصل معهم يتعينالذين  المناسبين)األشخاص( 
 فقا  و  ي صتم الحاول عليهذال المنشأةالخاصة ب حوكمةاللهيكل وعمليات  المدققفهم  يعتبر ،معهم

( األشخاصالشخص )وقد يختلف . وذو صلة مالئمفهم هو  4(المنقح) 315الدولي  التدقيقمعيار ل
 .ألمور المراد اإلبالغ عنهال صتبعا   التواصل معهم يتعينالذين المناسبين 

                                                           
، إن وجود " صتكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح(  700من معيار التدقيق الدولي  68كما هو مواضح في الفقرة أ  3

مسؤولية الموافقة في هذا السياق يعني وجود الاالحية إلستنتاج أن جمي  البيانات التي صتشتمل على البيانات المالية، بما في ذلك 
 اإليضاحات ذات العالقة، قد صتم إعدادها.

 ".أة وبيئتها " صتحديد وصتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنش)المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  4
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 إلىمن قبل مدققي المجموعة  اإلبالغ عنهاينبغي محددة  ا  أمور  600الدولي  التدقيقمعيار  يتضمن .4أ
ةأولئك المكلفين  الشخص يعتمد ، ما مجموعةأحد عناصر المنشأة كون صت. عندما 5بالحوكم

راد الم والمسألة العمليةعلى ظروف ن يتواصل معهم مدقق العنار الذي ينالمناسب)األشخاص( 
نفس األعمال داخل نظام الرقابة  العناصرمن  اعددقد ينفذ . في بعض الحاات، اإلبالغ عنها

تلك لحوكمة لباالمكلفين  أولئك وحيث يكون الممارسات المحاسبية نفسها.  ويستخدم هنفسالداخلية 
ة من زدواجيإليمكن صتجنب ا(، مشتركإدارة  مجلس، يل المثال)على سبنفس األشخاص  هم العناصر

 .صتاالوقت لغرض اإلنفس الفي  العناصرخالل التعامل م  هذه 

 (12)المرج : الفقرة  أولئك المكلفين بالحوكمةمن م  مجموعة فرعية  صتاالاإل
ي أخذ فيأن  للمدققيمكن  ،أولئك المكلفين بالحوكمةمن م  مجموعة فرعية  صتاالبحث اإلعند  .5أ

 :كالتالي معينة اأمور  هإعتبار 

  داريةاإلفرعية والهيئة المجموعة المسؤوليات. 

  عنه بالغاإلالمراد  األمرطبيعة. 

  ذات الالةالتنظيمية  وأالمتطلبات القانونية. 

  المعلوماتباصتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق  باالحية صتتمت إذا كانت المجموعة الفرعية ما 
 اه، ويمكن أن صتوفر المزيد من المعلومات واإليضاحات التي قد يحتاجالتي يتم اإلبالغ عنها

 .المدقق

إلى ، مختار كامل أو شكلب، معلوماتلإلبالغ عن ال ما إذا كانت هناك حاجة أيضا   صتحديدعند  .6أ
من الة لمعلومات ذات العن ا اإلبالغ ومالئمةلمدى فعالية  بتقييمهتأثر المدقق ي، قد اإلدارية لهيئةا

 العمليةروط على ش عند موافقته صراحة  المدقق  يشيرقد و الهيئة اإلدارية.  إلى المجموعة الفرعيةقبل 
ين أو ي حظر ذلك بموجب القوان ، ما لملهيئة اإلداريةا م  مباشرة   صتاالاإل في سيحتفظ بحقه أنهب

 األنظمة.

على و  .اإلختااصاتأسماء مختلفة( في العديد من بصتدقيق )أو مجموعات فرعية مماثلة لجان صتوجد  .7أ
، دت، إن وجتدقيقم  لجنة ال صتاالإا أن اإل، المحددة اووظائفه اصتهاسلط إمكانية اختالفالرغم من 

 الجيدة حوكمةالمبادئ  صتشير. أولئك المكلفين بالحوكمةمدقق م  الفي صتواصل  أساسيا   عنارا   حأصب
 :إلى ما يلي

  باورة منتظمةجتماعات لجنة التدقيق لحضور إمدقق السيتم دعوة. 

                                                           
)بما في ذلك عمل مدققي  " عمليات صتدقيق البيانات المالية للمجموعة –عتبارات الخاصة إلا " 600معيار التدقيق الدولي    5

 (".49العنار()المرج : الفقرة 
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  صتاالباإل ،تدقيقلجنة الفي  اآلخرين عضاءاأل، وحيث يكون مالئما، رئيس لجنة التدقيقيقوم 

 مدقق بشكل دوري.الم  
 على األقل. بشكل سنوي دارة اإل حضور دون  مدققال م  ستجتم  لجنة التدقيق 

 (13 الفقرة )المرج : المنشأةفي إدارة أولئك المكلفين بالحوكمة جمي  يشارك عندما 
يق متطلبات صتطب وي عّدل، المنشأةفي إدارة ن بالحوكمة و أولئك المكلفجمي  يشارك في بعض الحاات،  .8أ

الذين  (األشخاصشخص )الم   صتاالاإلا يوفر هذه الحاات،  فيو . الموقفهذا ب قرارلإل صتاالاإل
تهم الحوكمية بافالمدقق  يتواصل معهم هؤاء الذينلكافة  ياكاف إطالعامسؤوليات اإلدارة ب يضطلعون 
قد ، المنشأةارة في إدمشاركين  المدراءجمي   يكون فيها التي. على سبيل المثال، في الشركة والرقابية
 ىغير مطلعين علمسؤول عن التسويق( ال المدير)على سبيل المثال، اء بعض هؤاء المدر يكون 

مسؤول عن إعداد البيانات ال المدير)على سبيل المثال،  آخر مديراألمور الهامة التي نوقشت م  
 المالية(.

  البالغ عنها التي يتعيناألمور 
 (14)المرج : الفقرة  المالية البياناتتدقيق ما يتعلق بفي المدققمسؤوليات 

أو  التكليف بكتا اضمنتدقيق البيانات المالية بمسؤوليات المدقق فيما يتعلق  صتضمينيتم غالبا ما  .9أ
وقد صتتطلب . 6لعمليةللشروط المتفق عليها اسجل صت يتال ةخطيال ياتصتفاقااشكل آخر مناسب من أي 

على  ااصتفاقأولئك المكلفين بالحوكمة  من لمنشأةالخاص با الحوكمةأو هيكل  القوانين أو األنظمة
نسخة بأولئك المكلفين بالحوكمة فإن صتزويد ، وحيث ا يكون هذا هو الحال. المدققم   العمليةشروط 

ة مناسبة قد يكون وسيل ةالخطي ياتصتفاقااشكل آخر مناسب من  أي أو كتاب التكليف المشار إليهمن 
 مثل:معينة  أمورللتواصل معهم بشأن 

  ر لمعايير التدقيق الدولية، والموجهة نحو التعبي وفقا  تدقيق عملية ال عن صتأدية المدققمسؤولية
لدولية ا تدقيقمعايير ال تطلبصتاألمور التي لذلك صتشمل حول البيانات المالية. معين عن رأي 

المكلفين  ولئكأب وصتعتبر ذات صلةالبيانات المالية  صتدقيقخالل  صتنشأهامة  اأمور  اإلبالغ عنها
 في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.بالحوكمة 

 حديد لغرض صتمعينة المدقق صتاميم إجراءات  من الدولية ا صتتطلب التدقيق حقيقة أن معايير
 .أولئك المكلفين بالحوكمة التي يتعين إبالغها إلى اإلاضافيةاألمور 

  

                                                           
 . " الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق "  210من معيار التدقيق الدولي  10إنظر الفقرة  6



 بالحوكمةاإلصتاال م  أولئك المكلفين 
 

  240 )المنقح( 260معيار التدقيق الدولي 

 التدقيق أمور إياال مسؤوليات المدقق لتحديد و ، 7017معيار التدقيق الدولي  عند صتطبيق
 .المدققفي صتقرير  الرئيسية

 و أ، القوانين أو األنظمة صتقتضيها محددة أمور اإلبالغ عنعن  المدقق، مسؤولية حيث أمكن
، على سبيل العمليةعلى  القابلة للتطبيقاضافية اإل متطلباتال أوالمنشأة ااصتفاق م  يتطلبها 
 وطنية.ة مهنية يمحاسبهيئة الخاصة بمعايير ال، المثال

على  يقالقابلة للتطباضافية اإلمتطلبات الأو المنشأة م  قد صتتيح القوانين أو األنظمة أو ااصتفاق  .10أ
اإلصتفاق  تيحييمكن أن  . على سبيل المثال، )أ(لفين بالحوكمةأولئك المكم  ت أوس  إصتاااالعملية 

ة شركعندما صتنشأ عن الخدمات التي صتقدمها شركة أو محددة  أمورفرصة اإلبالغ عن المنشأة   م
طاع القمدقق صتفويض  يتيحيمكن أن ؛ أو )ب( ةالمالي اتصتدقيق البيان عدا عن ما اضمن مجموعة

دقيق صتعمليات ، مثل نتيجة أعمال أخرى  المدقق معينة يطل  عليهاأمور  فرصة اإلبالغ عن العام
 .األداء

 (15)المرج : الفقرة المخطط لهما تدقيق لا نطاق وصتوقيت
 :أن المخطط لهماتدقيق لا وصتوقيت نطاق يخصفيما  صتاالإليمكن ل .11أ

ة قضايا مناقشو أفضل، باورة عمل المدقق  نتائجفهم  علىأولئك المكلفين بالحوكمة  يساعد (أ)
 مدققالمن  يطلبوا فيهاقد  مجاات، وصتحديد أي المدققالمخاطر ومفهوم األهمية النسبية م  

 بإجراءات إاضافية؛ والقيام 

 .أفضلباورة  لمنشأة وبيئتهاافهم على المدقق  يساعد (ب)

هم هذه ف على أولئك المكلفين بالحوكمةالمدقق يساعد  يحددهاالمخاطر الهامة التي  اإلبالغ عنإن  .12أ
لئك أو ساعد يقد  الهامةمخاطر ال اإلبالغ عنكما أن  .محددةدقيق ات صتإعتبار األمور ولماذا صتتطلب 
 لمالية.إلشراف على عملية إعداد التقارير االمتمثلة في ا مفي الوفاء بمسؤوليتهالمكلفين بالحوكمة 

 :التي يتم اإلبالغ عنها ما يلي األموريمكن أن صتشمل  .13أ
  تيال حااعن  ناصتجة، سواء كانت ةجوهريال لألخطاءالهامة لمخاطر ا لمعالجةخطط المدقق يكيف

 خطأ.الأو 
  التي صتنطوي على مخاطر مقّيمة مرصتفعة من األخطاء مجاات الخطط المدقق لمعالجة يكيف

 . الجوهرية
  تدقيقلبا ذو الالةلرقابة الداخلية في االمدقق منهج. 

                                                           
 

 ." اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في صتقرير المدقق المستقل" 701معيار التدقيق الدولي  7
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 8النسبية في سياق التدقيق األهمية صتطبيق مفهوم. 
  أو  هال المخططتدقيق إجراءات ال لتأدية الالزمةأو المعرفة المتخااة  اتالمهار  ونطاقطبيعة

 .9لمدققالتاب  لر يتقييم نتائج التدقيق، بما في ذلك استخدام الخبل
 التي قد صتكون مجاات  وراألمحول  مدققللاألولية  اآلراء، 701 معيار التدقيق الدولي عند صتطبيق

 يسية.رئصتدقيق  مسائلبالتالي قد صتكون ، و تدقيقاهتمام المدقق في عملية الصتستدعي  هامة
 أية صتغيرات  عن اتلفردية واإلفااحا البياناتلمعالجة اآلثار المترصتبة على  لمدققالمقرر لنهج مال

ة أو األنشط واألواضاع، المنشأةأو في بيئة  المعمول بههامة في إطار إعداد التقارير المالية 
 .المالية

ما مة أولئك المكلفين بالحوكم   المناسب مناقشتهااألخرى التي قد يكون من  التخطيط أمورصتشمل  .14أ
 يلي:

 الداخليين  الخارجي والمدققين المدقق يستطي ، كيف الداخليتدقيق لل قسمالمنشأة  يكون لدى حيث
، الداخلي تدقيقال قسملعمل  مخطط لهبطريقة بناءة ومتكاملة، بما في ذلك أي استخدام  عمل معا  ال

 .10 المساعدة المباشرة لتقديملمدققين الداخليين ل لهخطط مأي استخدام  ونطاقوطبيعة 
  بشأن ما يليأولئك المكلفين بالحوكمة آراء: 

o  الذي ينبغي لمنشأة االخاص ب حوكمةالفي هيكل  ينالمناسب)األشخاص( الشخص
 .التواصل معهم

o  واإلدارة.أولئك المكلفين بالحوكمة صتوزي  المسؤوليات بين 
o أخطاء لالة التي قد صتؤدي إلى ذات ا األعمال، ومخاطر المنشأة إستراصتيجياتو  أهداف

 .جوهرية
o ية صتستدعي اهتماما خاصا أثناء عمل بأنها ن بالحوكمةو أولئك المكلفالتي يعتبرها  موراأل

 إجراءات إاضافية.اصتخاذ  فيها يطلبون  مجاات، وأية تدقيقال
o والجهات التنظيميةالمنشأة ت الهامة بين صتااااإل. 
o  انات البيصتدقيق قد صتؤثر على بأنها  بالحوكمة ن و أولئك المكلف يعتبر أخرى أمور أي

 المالية.
 أهميتها و قابة الداخلية للمنشأة ر البشأن )أ(  بالحوكمة المكلفينأولئك  وإجراءات سلوكيات ووعي

بة على فعالية نظام الرقان بالحوكمة و أولئك المكلف إشراف ، بما في ذلك كيفيةالمنشأةفي 
 .أو احتماليته ااحتيال الكشف عنالداخلية، و)ب( 

                                                           
 ." األهمية النسبية في صتخطيط وأداء عملية صتدقيق " 320معيار التدقيق الدولي  8
 ". ستفادة من عمل الخبير التاب  للمدققإلا " 620معيار التدقيق الدولي  9

)المنقح عام  610، ومعيارالتدقيق الدولي 18الفقرة  "، ستفادة من عمل المدققين الداخليينإلا ")المنقح(  610معيار التدقيق الدولي  10
  .31، الفقرة " اإلستفادة من عمل المدققين الداخليين "( 2013
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 للتطورات في معايير المحاسبة ستجابة  إ ن بالحوكمةو أولئك المكلف اإلجراءات التي يتخذها 
، وصتأثير ذات الالة األمور، و اإلدراج في سوق البورصةوممارسات حوكمة الشركات وقواعد 

بما ، عام بشكلهيكل ومحتوى البيانات المالية و  عرضعلى ، على سبيل المثال، هذه التطورات
 :في ذلك

o ة؛ وفي البيانات المالي المعرواضةمعلومات الفهم  وسهولةمقارنة قابلية و  مة وموثوقيةئمال 
o مة مالئمعلومات غير  عبر صتضمين قد صتم إاضعافها البيانات الماليةما إذا كانت  دراسة

 عنها. المفاحلألمور  السليمحجب الفهم أو 
 المدققالسابقة م   تصتااااإلعلى أولئك المكلفين بالحوكمة  ردود. 
  (( المنقح) 720معيار التدقيق الدولي في  حسب صتعريفهامعلومات أخرى )صتضم التي الوثائق

لومات لحاول على معا المدققادور هذه الوثائق. عندما يتوق  والطريقة والتوقيت المقرران ل
يضا أ أولئك المكلفين بالحوكمة، يمكن أن صتشمل المناقشات م  المدققأخرى بعد صتاريخ صتقرير 

 لمعلوماتفي االجوهري  الخطأاإلجراءات التي قد صتكون مناسبة أو اضرورية إذا استنتج المدقق أن 
 . ققالمدصتقرير صتم الحاول عليها بعد صتاريخ التي موجود في غيرها من المعلومات  خرى األ

 قد يساعد المدقق في التخطيط لنطاق وصتوقيتأولئك المكلفين بالحوكمة م   صتاالاإل في حين أن .15أ
وخطة  املةشاستراصتيجية صتدقيق  واض المتعلقة ب لمدققلالمسؤولية الوحيدة  غيرا ي إا أنه، تدقيقال
افية كللحاول على أدلة صتدقيق  الالزمةجراءات اإل ونطاقلتدقيق، بما في ذلك طبيعة وصتوقيت ل

 .ومناسبة

توقيت لاو نطاق البشأن أولئك المكلفين بالحوكمة عند التواصل م  ينبغي بذل العناية الالزمة  .16أ
بعض أو  كون خاوصا عندما يو ، تدقيقفعالية عملية ال لتفادي التأثير سلبا  علىتدقيق لل المقررين

إلبالغ اقد يؤدي ، لالمنشأة. على سبيل المثافي إدارة مشاركين أولئك المكلفين بالحوكمة  جمي 
ت عن طريق اإلجراءا صتلكمن فعالية  إلى التقليلالتفايلية  التدقيق طبيعة وصتوقيت إجراءات عن

 .بسهولة جعلها قابلة للتنبؤ بها

 (16)المرج : الفقرة  من التدقيق الهامةالنتائج 
مة أولئك المكلفين بالحوكطلب المزيد من المعلومات من قد يشمل تدقيق النتائج  إن اإلبالغ عن .17أ

 المدقق أن يؤكد يمكن ،من أجل استكمال أدلة التدقيق التي صتم الحاول عليها. على سبيل المثال
نفس الفهم للحقائق والظروف ذات الالة بالمعامالت أو  ملديهأولئك المكلفين بالحوكمة أن ب

 .محددةالحداث األ
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التي أولئك المكلفين بالحوكمة ت م  صتااااإلصتعتبر ، 701معيار التدقيق الدولي ق يطبصت عند .18أ

 صتتطلبهوالذي المدقق  يحددهاالمخاطر الهامة التي  إلى جانب اإلبالغ عن، 16الفقرة  اصتقتضيه
التي قد و ه من قبلاهتماما كبيرا  صتستدعيالتي  ورملأل المدقق بتحديد صلة خاصة، ذات 15الفقرة 
 .11الرئيسيةالتدقيق مسائل بالتالي من  صتعتبر

 )أ((16الفقرة  :)المرج ة بممارسات المحاسبلفي اجوانب النوعية الهامة ال
ام حول األحكإصدار التقديرات المحاسبية و  بإعدادللمنشأة  أطر إعداد التقارير المالية عادة  صتسمح  .19أ

البيانات المالية، على سبيل المثال، فيما يتعلق باستخدام وإفااحات السياسات المحاسبية 
وباإلاضافة  .التي يوجد بشأنها شكوك قياس كبيرةالتقديرات المحاسبية  واض األساسية في  الفراضيات

اإلفااح عن ملخص  ةرير المالياإعداد التقأطر أو  القوانين أو األنظمة تطلبصتإلى ذلك، قد 
ممارسات السياسات وال التقديرات المحاسبية الهامة" أو " إلى " اإلشارة لسياسات المحاسبية الهامة أوا

 أووبة األكثر صع األحكام معلومات إاضافية للمستخدمين حول المحاسبية الهامة" لتحديد وصتوفير
 اإلدارة في إعداد البيانات المالية. صتادرهاالمعقدة التي أو الذاصتية 

 ل خاصمالئمة بشكالمالية  لبياناتا الذاصتية منالجوانب  حول المدقق قد صتعتبر آراءونتيجة لذلك،  .20أ
ية إعداد التقارير اإلشراف على عمل المتمثلة فيمسؤولياصتهم ل استيفائهمفي  ين بالحوكمةالمكلفألولئك 

أولئك المكلفين قد يكون ، 19أفي الفقرة الموصوفة األمور المالية. على سبيل المثال، فيما يتعلق ب
بالتقديرات  ةالمتعلق التقدير الخاصة بشكوككفاية اإلفااحات لمدقق التقييم ب معنيينبالحوكمة 

 يجابيواإلالمفتوح  صتاالاإليمكن أن يشمل أيضا . مخاطر هامةنشوء المحاسبية التي صتؤدي إلى 
 يةومعقول قبول مالحظات بشأنالممارسات المحاسبية للمنشأة  منحول الجوانب النوعية الهامة 

التي يمكن إدراجها في  األمور 2الملحق  يحدد الممارسات المحاسبية الهامة ونوعية اإلفااحات.
 .صتاالاإلهذا 

 )ب((16: الفقرة )المرج  تدقيقال خالل عمليةيتم مواجهتها الهامة التي اعوبات لا
 لتالي:اا معينة كأمور خالل عملية التدقيق  يتم مواجهتهاالهامة التي اعوبات اليمكن أن صتشمل  .21أ

 ارة اإلد استعداد، أو عدم المنشأةموظفي  صتوفرعدم أو من قبل اإلدارة،  الكبيرةتأخيرات ال
 إجراءات المدقق. لتأدية للمدقق الالزمةلتوفير المعلومات 

  تدقيقعملية ال استكمالخالله  يتمالوقت المختار بشكل غير معقول الذي. 

 ومناسبة كافيةصتدقيق على أدلة للحاول  ةمطلوبال ةمتوقعال غيرو  الجهود الكبيرة. 

 ةعدم صتوافر المعلومات المتوقع. 

                                                           
 . 10 – 9، الفقرات 701معيار التدقيق الدولي  11
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 .القيود المفرواضة على المدقق من قبل اإلدارة 

 ة كمنشأة مستمر  ستمرارصتقييمها لقدرة المنشأة على اإل بإعداد أو صتقديم عدم رغبة اإلدارة
 .عندما ي طلب منها ذلك

 .12لمدققاؤدي إلى صتعديل رأي صتنطاق ال ا على، قد صتشكل هذه الاعوبات قيودظروفي بعض الف

 ((1))ج(16: الفقرة دارة )المرج اإللمراسالت م  ل الخااضعة، أو صتم مناقشتها م  اإلدارةالهامة التي  األمور

ما  ،لمراسالت م  اإلدارةل الخااضعة، أو صتم مناقشتها م  اإلدارةالهامة التي  األموريمكن أن صتشمل  .22أ
 :يلي
 السنةهامة التي وقعت خالل الأو المعامالت حداث األ. 
  ؤثر على صت يمكن أنالعمل التي واستراصتيجيات ظروف العمل التي صتؤثر على المنشأة، وخطط

 .ةالجوهري األخطاءمخاطر 
 قتدقيالمحاسبة أو ال أموربشأن  اآلخرينمشاورات اإلدارة م  المحاسبين مخاوف بشأن ال. 

  لممارسات ا فيما يخص لمدققلمتكرر الأو  األولي التعيينب المتعلقةالمناقشات أو المراسالت
 .خرى األخدمات اللتدقيق أو ا عن خدمات رسومال، أو صتطبيق معايير التدقيقأو  المحاسبية،

 ي فاألولية  اإلختالفاتخالف م  اإلدارة، فيما عدا  يوجد بشأنهاالهامة التي كان  األمور
طريق  عن احقا  ها تم حلّ يأو المعلومات األولية التي المكتملة  الحقائق غير لرأي بسببا

 اإلاضافية ذات الالة.أو المعلومات المدقق على الحقائق  حاول

 )د((16: الفقرة )المرج المدقق الظروف التي صتؤثر على شكل ومضمون صتقرير 
 م  اإلدارة أو تدقيقصتفاق على شروط عملية الاإلالمدقق من  210 معيار التدقيق الدولييتطلب  .23أ

لشروط المتفق عليها لعملية ا يتوجب صتسجيل. 13حسبما يكون مناسبا، أولئك المكلفين بالحوكمة
هي ، و ةيالخط ياتصتفاقاإلأو أي شكل آخر مناسب من تدقيق البأعمال  التكليفب اكتفي  تدقيقال

وكما صتم . 14المدققتقرير ل ينالمتوقعمضمون الو  الشكلشارة إلى اإلصتشمل، من بين أمور أخرى، 
مكن في ،أولئك المكلفين بالحوكمةم   العملية، إذا لم يتم ااصتفاق على شروط 9أالفقرة  بيانه في
ات الالة ذ األمور لإلبالغ عن التكليفب اكتخة من بنسأولئك المكلفين بالحوكمة  يزودأن  للمدقق

 عنأولئك المكلفين بالحوكمة إلبالغ  ماممة )د(16ت التي صتتطلبها الفقرة صتااااإلإن . تدقيقبال
 يتضمنمكن أن يأو  ينالمتوقع ومحتواه شكله  صتقرير المدقق عن هاختلف فيييمكن أن الظروف التي 

 .الذي صتم أداؤهمعلومات إاضافية حول التدقيق 
                                                           

 . " التعديالت على الرأي الوارد في صتقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  12
 .9، الفقرة 210معيار التدقيق الدولي  13
  .10، الفقرة 210معيار التدقيق الدولي  14
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اج ضروري إدر ال من أنهخالف ذلك قد يعتبر ب وفيها من المدقق أ ي طلب الظروف التيصتشمل  .24أ

م   صتاالاإلها فييعتبر لمعايير التدقيق الدولية، والتي  وفقا  المدقق معلومات إاضافية في صتقرير 
 :ما يلي، أمرا  واجبا  أولئك المكلفين بالحوكمة 

  705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  المدقق يتوق  المدقق صتعديل الرأي في صتقرير عندما 
 .15(المنقح)

 570 معيار التدقيق الدوليل وفقا   بالمنشأة المستمرة ةمتعلقشكوك كبيرة عن  اإلبالغ عند 
 .16(المنقح)

 70117 معيار التدقيق الدوليل وفقا  الرئيسية  تدقيقال مسائلاإلبالغ عن  عند. 

  معيار ل وفقا  أخرى  مسائل ةأو فقر  صتأكيدفقرة  إدراجالمدقق أنه من الضروري  يعتبرعندما
ة الدولي التدقيق معايير بموجبمنه القيام بذلك  ي طلبأو  18(المنقح) 706 التدقيق الدولي

 .األخرى 

 فقا  و خرى األمعلومات في ال جوهرية غير ماححةأن هناك أخطاء بالمدقق  عندما يستنتج 
 .19(المنقح) 720الدولي  التدقيقلمعيار 

 مسودةبأولئك المكلفين بالحوكمة صتزويد  مفيدال أنه منالمدقق  قد يرصتأيفي مثل هذه الظروف، 
 .المدققفي صتقرير األمور هذه معالجة  كيفيةلتسهيل مناقشة ه صتقرير  من

 وفقا  دقق المفي صتقرير العملية المدقق عدم إدراج اسم شريك التي ينوي فيها نادرة ال الظروففي  .25أ
أولئك المكلفين مناقشة هذه النية م   المدقق يتوجب على(، المنقح) 700لمعيار التدقيق الدولي 

 يتواصليمكن أن . 20الهامالشخاي  يتهديد األمنخطورة الو  يةحتمالإله صتقييم عن بالغإللبالحوكمة 
ج وصف عدم إدرا المدقق الحاات التي يختار فيهافي أولئك المكلفين بالحوكمة  م  المدقق أيضا

 .21(المنقح) 700 ق الدوليمعيار التدقي فيعلى النحو المسموح به المدقق صتقرير  متنفي ه مسؤولياصت
  

                                                           
  .30)المنقح(، الفقرة  705معيار التدقيق الدولي  15
 )د(.25، الفقرة لمنشأة المستمرةا)المنقح(،  570معيار التدقيق الدولي  16
  .17، الفقرة 701معيار التدقيق الدولي  17
  .12"فقرات التأكيد والفقرات األخرى في صتقرير المدقق المستقل"، الفقرة  706معيار التدقيق الدولي 18
 )أ(. 18، الفقرة " مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى  ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي  19
 .63و أ 46)المنقح(، الفقرصتان  700معيار التدقيق الدولي  20
 .41)المنقح(، الفقرة  700معيار التدقيق الدولي  21
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 ((ـه)16ارير المالية )المرج : الفقرة عملية إعداد التقباألمور الهامة األخرى ذات الالة 
أو  األواضاعصتغيرات في أو  أنه نتيجة ألحداث غير متوقعة 30022الدولي  التدقيقمعيار  يشير .26أ

عديل المدقق إلى صتيحتاج  قدتم الحاول عليها من نتائج إجراءات التدقيق، يأدلة التدقيق التي 
تدقيق جراءات الإنطاق وصتوقيت و طبيعة صتعديل وبالتالي  تدقيقوخطة ال الشاملةالتدقيق  استراصتيجية

أولئك  المدققيمكن أن يبلغ . ّيمةلمخاطر المقل ةالمنقح الدراسة على بناء، اإلاضافية المخطط لها
 طاقولية بشأن ناألمناقشات لصتحديث ل، ، على سبيل المثالأمور معينة عنالمكلفين بالحوكمة 

 .المخطط لهماتدقيق وصتوقيت ال

أولئك بالتي لها صلة مباشرة و عملية التدقيق  خاللاألمور الهامة األخرى التي صتنشأ يمكن أن صتشمل  .27أ
الجوهرية  مثل األخطاء ا معينةأمور تقارير المالية في اإلشراف على عملية إعداد الالمكلفين بالحوكمة 

 لمعلومات األخرى التي صتم صتاحيحها.ا في

 -)أ( 16 في الفقراتالمناوص عليها المتطلبات  مسبقا بواسطةمعالجته  وإلى الحد الذي لم يتم .28أ
األخرى التي  األمور مسألة اإلبالغ عنالمدقق  يبحثأن يمكن ، التطبيق ذات الالةمواد )د( و 

 ،راج صتعيين أي مصتم  في حال ،بحثها من قبلهصتم أو التي جودة العملية  رقابةمراج  نوقشت م  
 .22023معيار التدقيق الدولي ل وفقا  

 (17)المرج : الفقرة  المدققإستقاللية 

 يةااستقاللبلمتطلبات األخالقية ذات الالة، بما في ذلك صتلك المتعلقة ل متثالاإل المدقق يتوجب على .29أ
 .24نات الماليةلبيااصتدقيق  وبعمليات

ظروف  م  اختالف التي يتعين اإلبالغ عنها واإلجراءات الوقائية خرى األ موراألالعالقات و صتختلف  .30أ
 ما يلي: عموما  صتعالج  لكنها، العملية

، لشخايةا، التي يمكن صتانيفها على النحو التالي: صتهديدات المالحة يةصتهديدات ااستقالل (أ)
 و ايقة؛المضوصتهديدات  التآلف،وصتهديدات  التأييد،، وصتهديدات يةالذاصت مراجعةالوصتهديدات 

اخل د واإلجراءات الوقائية، األنظمةأو  أو التشريعاتالمهنة  أوجدصتهاالتي  اإلجراءات الوقائية (ب)
 لشركة.باواإلجراءات الخاصة  اضمن األنظمة واإلجراءات الوقائية، المنشأة

ة محددت إصتااا األنظمةأو  القوانينمتطلبات األخالقية ذات الالة أو أيضا اليمكن أن صتحدد  .31أ
. على يةتقاللمتطلبات ااسلصتحديد انتهاكات  فيها تميالتي  الحااتفي  ألولئك المكلفين بالحوكمة

 ييرمجلس معاقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لتطلب صت، سبيل المثال
                                                           

 . 15الفقرة أ "، التخطيط لتدقيق البيانات المالية " 300معيار التدقيق الدولي  22
 ." رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية " 220من معيار التدقيق الدولي  34أ–23وأ 22–19إنظر الفقرات  23
 .14، الفقرة  " األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية صتدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية " 200معيار التدقيق الدولي  24
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ن أي ع خطيا  أولئك المكلفين بالحوكمة  إبالغالمدقق من األخالقي الدولية للمحاسبين  السلوك
 .25قترح اصتخاذهاصتشركة أو ال هااإلجراءات التي اصتخذصتعن و  انتهاك

 ةة مناسبت المدرجآالمنش طبق في حالالتي صت   المدقق يةاستقاللبالمتعلقة  صتاالقد صتكون متطلبات اإل .32أ
، يرةكبعامة  أهميةت األخرى، بما في ذلك صتلك التي قد صتكون ذات آالمنشبعض  أيضا في حال

حجم طبيعة و ل ونظرا األطراف المعنيةعدد كبير ومجموعة واسعة من  اهعلى سبيل المثال ألن لدي
التأمين  شركاتو  المؤسسات المالية )مثل البنوكمنشآت على هذه المثلة األيمكن أن صتشمل . أعمالها

ت مثل الجمعيات الخيرية. من ناحية أخرى، قد صتكون هناك آالمنشوصناديق التقاعد(، وغيرها من 
ال، حيث ، على سبيل المثمالئمة تإصتاااهي  يةت بشأن ااستقاللصتااااإل ا صتعتبر فيهاحاات 

وهذا  .أنشطتها اإلداريةالحقائق ذات الالة من خالل بأولئك المكلفين بالحوكمة تم إبالغ جمي  ي
الشركات شركة المدقق و يكون لو عندما صتدار المنشأة من قبل مالكها بشكل خاص  األمر مرجح

 . انات الماليةيالب صتدقيق خارج نطاق م  المنشأة اضمن المجموعة مشاركة اضئيلة

 (3: الفقرة )المرج  اإلاضافية األمور
 والمحافظة يذبتاميم وصتنفالمنشأة  التأكد من قيامدارة اإلعلى المكلفين بالحوكمة أولئك إشراف يشمل  .33أ

، ملياتوفعالية وكفاءة الع ،التقارير المالية بموثوقية إعدادمالئمة فيما يتعلق على رقابة داخلية 
 المعمول بها. واألنظمةللقوانين  متثالواإل

لية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المابا صتتعلق بالضرورة  إاضافيةأمور على  المدقق يطل قد  .34أ
ي فأولئك المكلفين بالحوكمة لمسؤوليات بالنسبة  ذات أهميةكون صت، م  ذلك، أن من المحتمل لكن

مكن أن صتشمل يلة. ئالمتعلقة بالمسا المنشأة أو التزامات لمنشأةلاإلشراف على التوجه ااستراصتيجي 
 أو، والقرارات الحوكمةأو عمليات هياكل  صتخص، على سبيل المثال، قضايا هامة هذه األمور
 المناسب. للتفويضالهامة التي صتتخذها اإلدارة العليا التي صتفتقر اإلجراءات 

أن  نيمك، أولئك المكلفين بالحوكمة إلى أمور إاضافية اإلبالغ عن يتعينفي صتحديد ما إذا كان  .35أ
ا إذلمستوى المناسب من اإلدارة، إا ا كان قد اطل  عليها م النوع من هذا  اأمور لمدقق يناقش ا

 .المحددة لقيام بذلك في ظل الظروفامن غير المناسب كان 

مكلفين أولئك ال بأن ي طل  للمدقققد يكون من المناسب فإنه  ،أمر إاضافي معينعن  بالغاإلإذا صتم  .36أ
 :ما يليعلى بالحوكمة 

كمن في الذي ي، تدقيقال لغرض ةعراضي ا هي نتيجةهواإلبالغ عن صتحديد مثل هذه األمورأن  (أ)
 البيانات المالية؛ معين حولرأي  صياغة

                                                           
 إلستقاللية.من قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين، الذي يعالج انتهاكات ا 49- 39. 290إنظر القسم  25
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لبيانات ا حولاضروري لتكوين رأي كان  غير ما بالمسألةنفذ أية إجراءات فيما يتعلق لم صت   (ب)
 المالية؛ و

 األخرى موجودة. األمور صتلكلتحديد ما إذا كانت  إجراءاتأي  نفذلم صت    (ج)

 صتاا عملية ال 
  (18)المرج : الفقرة  صتاالإنشاء عملية اإل

اإلاضافة ب، المخطط لهماتدقيق نطاق وصتوقيت ال وعنمسؤوليات المدقق، عن وااضح اإلبالغ اليساعد  .37أ
 الفعال. المتبادل صتااللإلواض  األساس على ت صتاااإللالمحتوى العام المتوق  إلى 

 :ما يليمناقشة  الفعال المتبادل صتاالاإلسهم أيضا في التي قد صت   األمورصتشمل  .38أ

 ة أولئك المكلفين بالحوكمو  المدقق يكون ت. عندما يكون الغرض وااضح، صتاااالغرض من اإل
ن ع اجمةالنلقضايا ذات الالة واإلجراءات المتوقعة ل مشترك اكتساب فهمفي واض  أفضل 

 .صتاالعملية اإل

  تصتاااسوف صتتخذه اإلالشكل الذي. 

 ( في فريق األشخاصالشخص ) تمي سوفن الذيأولئك المكلفين بالحوكمة  واضمنالعملية 
 .محددة أموربشأن  ممعه التواصل

   طلعون سوف يأولئك المكلفين بالحوكمة ، وأن متبادايكون وف س صتاالاإلأن بالمدقق صتوق 
ااستراصتيجية  ، القراراتالمثالعلى سبيل  ،تدقيقلبا ذات صلةيعتبرونها  األمور التي على المدقق

بااحتيال اه ااشتبو ، تدقيقإجراءات ال ونطاقعلى طبيعة وصتوقيت  ةكبير  باورةالتي قد صتؤثر 
 اإلدارة العليا. كفاءةأو  المتعلقة بنزاهةوالمخاوف ه، أو الكشف عن

  ققالمدالتي صتم اإلبالغ عنها من قبل  األمورتقارير بشأن الاصتخاذ اإلجراءات ورف  عملية. 

   ئك المكلفين أول صتم اإلبالغ عنها من قبلالتي  األمورتقارير بشأن العملية اصتخاذ اإلجراءات ورف
 .بالحوكمة

، هافيهيكل الحوكمة و لمنشأة االظروف، بما في ذلك حجم اختالف م   صتاالصتختلف عملية اإل .39أ
 يتمالتي س األمورهمية أ بخاوص  ووجهة نظر المدقق، أولئك المكلفين بالحوكمة عمل يةكيفو 

ين ب صتاالإلى أن اإل متبادل فعال إصتاالإنشاء في  اتاعوباليمكن أن صتشير . اإلبالغ عنها
 (.52أ)انظر الفقرة  تدقيقألغراض ال ا  ليس كافيأولئك المكلفين بالحوكمة و  المدقق
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 الاغيرة منشآتلبا خاصةات إعتبار 

حوكمة م  أولئك المكلفين بالالمدقق  يتواصليمكن أن ، الاغيرةت آلمنشاصتدقيق عمليات  في حال .40أ
 .الكبيرةالمدرجة أو  آتالمنش عليه في حال هومما  بطريقة أقل صتنظيما  

 م  اإلدارة صتاالاإل
 ألمورا، بما في ذلك تدقيقلا ألعمال العادي السياقيمكن مناقشة العديد من األمور م  اإلدارة في  .41أ

مناقشات هذه ال صتعترفو . المكلفين بالحوكمة ولئكأ اإلبالغ عنها إلىمعيار الهذا  يقتضيالتي 
 البياناتاد إعدعن اإلدارة مسؤولية  وصتحديدا ،لمنشأة، اعمليات  لتأديةلإلدارة  المسؤولية التنفيذيةب

 المالية.

إلدارة، م  اأن يناقشها لمدقق ليمكن ، لمكلفين بالحوكمةولئك األ المحددة األمور اإلبالغ عنقبل  .42أ
اصة الخ موراألمناقشة  مناسبال من مناسب. على سبيل المثال، قد ا يكون  ذلك غير ما لم يكن

هذه  صتواضح يمكن أندارة، لإلباإلاضافة إلى ااعتراف بالمسؤولية التنفيذية و اإلدارة.  نزاهةكفاءة أو ب
احات. صتقديم المزيد من المعلومات واإليضإلدارة فرصة ل وصتتيحالمناقشات األولية الحقائق والقضايا، 

 ألموراالمدقق يناقش  يمكن أنلتدقيق الداخلي، قسم لالمنشأة لدى ، عندما يكون وعلى نحو مماثل
 .أولئك المكلفين بالحوكمةم   صتاالاإلم  المدقق الداخلي قبل 

 ثالثةم  أطراف  صتاالاإل
 تزويدب ،يرغبون ، أو قد بموجب القوانين أو األنظمةأولئك المكلفين بالحوكمة طلب من يمكن أن ي   .43أ

طية من خت الصتااااإلنسخ من بالمارفيين أو بعض السلطات التنظيمية،  مثلأطراف ،  الثةث
غير قانوني أو غير أمر  الثثالألطراف ل يمكن أن يكون اإلفااح. في بعض الحاات، المدقق

، الحوكمةبولئك المكلفين ألالمعّدة  ت الخطيةصتااااإلب الثثالطراف األ ما يتم صتزويدائق. عند
صت ّعد لهم  ت لمصتااابأن اإلثالثة الطراف يتم إعالم األ قد يكون من المهم في هذه الظروف أنفإنه 

فين أولئك المكلم  الخطية ت صتااااإل ذكر ما يلي اضمنمن خالل ، على سبيل المثال، خاياا  
 :بالحوكمة

، أمكن حيثبالحوكمة، و لمكلفين ل الحاري ستخدام غرض اال قد صتم إعدادها تصتااااإل أن (أ)
 ثالثة؛الطراف من قبل األ وا ينبغي ااعتماد عليهاالمجموعة،  مدققمجموعة و الدارة إل

 ثالثة؛ والطراف ألا صتجاه مسؤولية ا يتحمل أيالمدقق أن  (ب)
 ثالثة.الطراف لألأو التوزي   اإلفااحأي قيود على  (ج)

، ليالقيام بما ي القوانين أو األنظمةبموجب  اإلختااصاتفي بعض طلب من المدقق يمكن أن ي   .44أ
 على سبيل المثال:



 بالحوكمةاإلصتاال م  أولئك المكلفين 
 

  250 )المنقح( 260معيار التدقيق الدولي 

  المكلفين  ألولئك صتبليغهاصتم التي محددة ال مورباأل التنظيمية أو هيئة اإلنفاذهيئة الإخطار
طاء بالغ عن األخاإل المدقق يتوجب على . على سبيل المثال، في بعض البلدانبالحوكمة
 .اصتخاذ إجراءات صتاحيحيةفي أولئك المكلفين بالحوكمة اإلدارة و  عندما صتفشلللسلطات 

  ات الهيئ ألولئك المكلفين بالحوكمة إلىت عدّ التي أ   محددةال تقاريرالإرسال نسخ من
عض ب ئات أخرى مثل سلطة مركزية في حالهيإلى ، أو التمويلية ذات الالة التنظيمية أو

 ت القطاع العام؛ أوآمنش

 العام للجمهورولئك المكلفين بالحوكمة ألة التقارير المعدّ  إصتاحة. 
  مت الخطية للمدقق صتااااإلطرف ثالث بنسخة من  صتزويدالنظام على  ما لم ينص القانون أوو  .45أ

المكلفين  أولئكموافقة مسبقة من  الحاول على يحتاج المدقق إلى فقد، أولئك المكلفين بالحوكمة
 قبل القيام بذلك.بالحوكمة 

 (19)المرج : الفقرة  صتاالأشكال اإل
ت أقل اااإصتباإلاضافة إلى خطية  مة وصتقاريرمنظّ  صتقديمية عروضعلى الفعال  صتاالاإل قد يشتمل .46أ

غير صتلك المحددة في معينة  أموربلغ المدقق عن يمكن أن ي  بما في ذلك المناقشات.  ،صتنظيما
 ّدمي قصتكليف ب اكتالخطية  تصتااااإل. ويمكن أن صتشمل خطيا  أو  إما شفويا   20-19الفقرات 

 . ألولئك المكلفين بالحوكمة

ا إذا م)على سبيل المثال،  صتاالشكل اإليمكن أن يتأثر ، ةمحددال المسألةباإلاضافة إلى أهمية  .47أ
نبغي ي، وما إذا كان صتاالاإلفي  اإليجازالتفايل أو  ونطاق، خطياالتواصل شفويا أو  ينبغي

 :كالتالي معينة عواملببطريقة منظمة أو غير منظمة(  صتاالاإل

  م . على سبيل المثال، عندما يتالمدققفي صتقرير  المسألةما إذا كان سيتم صتضمين مناقشة
الضروري  أنه منالمدقق قد يعتبر ، المدققالرئيسية في صتقرير  تدقيقالمسائل  عن بالغاإل

 رئيسية.صتدقيق مسائل  بأنهاالمحددة المسائل عن اإلبالغ بشكل خطي 

  ّباورة مراضية.المسألة  ما إذا صتم حل 

  المسألةعن  مسبقا  ما إذا كانت اإلدارة قد أبلغت . 

  القانوني. هاهيكلو  ةيالرقاب تهابيئو  يالتشغيل هاوهيكللمنشأة احجم 

 لبيانات ا أيضا  يدقق المدقق ما إذا كان المالية ذات الغرض الخاص،  البياناتصتدقيق  في حال
 للمنشأة. ذات الغرض العام المالية

 لفين أولئك المكم   الخطي صتاالاإليكون اإلختااصات، القانونية. في بعض  المتطلبات
 القانون المحلي.محدد بموجب شكل ب ا  مطلوب بالحوكمة



 اإلصتاال م  أولئك المكلفين بالحوكمة
 

 )المنقح( 260معيار التدقيق الدولي  251 

يق
تدق

ال
يق 

تدق
ال

 
  جتماعات اا التي صتتم بخاوصترصتيبات ال، بما في ذلك ن بالحوكمةأولئك المكلفيصتوقعات

 .المدققت م  صتااادورية أو اإلال

 أولئك المكلفين بالحوكمةلمدقق م  الذي يجريه ا نيالمستمر والحوار  صتاالاإل حجم. 

  في عضوية الهيئة اإلدارية. هامةما إذا كانت هناك صتغييرات 

، على سبيل المثال، رئيس لجنة المكلفين بالحوكمةأولئك  أحد أفرادم   ةهام مسألةعند مناقشة  .48أ
 لدى يكون حتى  ةت احقإصتااافي المسألة  أن يّلخص مدققللقد يكون من المناسب  ،تدقيقال

 .متوازنةكاملة و  معلوماتأولئك المكلفين بالحوكمة جمي  

 (21)المرج : الفقرة  تصتاااصتوقيت اإل
 حوار امةإقفي صت سهم التدقيق  مختلف مراحلفي الوقت المناسب في التي صتجري ت صتااااإل إن .49أ

 تصتاااإلالتوقيت المناسب ل يختلف. وم  ذلك، المدققو  أولئك المكلفين بالحوكمةبين  قوي متبادل 
ق  المتو  اتواإلجراء، المسألةوطبيعة أهمية  المالئمة. صتشمل الظروف العمليةظروف  اختالف م 

 :. على سبيل المثالأولئك المكلفين بالحوكمةمن قبل  ااصتخاذه

  يقتدقعملية ال مرحلة مبكرة من أمور التخطيط فيت بشأن صتااااإلغالبا ما يتم إجراء ،
 .العمليةكجزء من ااصتفاق على شروط  يمكن القيام بها، ةاألوليلعملية لوبالنسبة 

  يق في خالل التدق مواجهتها صتتمالتي  الكبيرة اتوباعاإلبالغ عن القد يكون من المناسب
اوز في صتجعلى مساعدة المدقق  ينقادر أولئك المكلفين بالحوكمة كان إذا  أقرب وقت ممكن

يمكن أن ، وباورة مماثلةعدل. م، أو إذا كان من المحتمل أن صتؤدي إلى رأي الاعوبات
 إلىية في الرقابة الداخلحددها التي عن نواحي القاور الهامة  شفهيا   باإلبالغ المدقق يقوم

هو  بماحس خطياإلبالغ عنها بشكل ، قبل ممكن في أقرب وقتأولئك المكلفين بالحوكمة 
 . 265.26 معيار التدقيق الدولي بموجبمطلوب 

 األولية  أن يقوم المدقق باإلبالغ عن اآلراءيمكن ، 701 معيار التدقيق الدوليق يطبصت عند
نظر الفقرة )ا المخطط لهما تدقيقعند مناقشة نطاق وصتوقيت الالرئيسية تدقيق ال مسائلحول 

ن المسائل بمزيد مهذه  لمناقشةمتكررة ت إصتاااأيضا  المدققيمكن أن يكون لدى (، و 13أ
 .الهامة تدقيقنتائج ال اإلبالغ عنعند اإلسهاب 

 صتهديدات ة حول هامأحكام  عند إصدار ةمناسب يةستقاللاات بشأن صتاااقد صتكون اإل
عينة معملية ، على سبيل المثال، عند قبول ذات العالقة واإلجراءات الوقائيةستقاللية اإل
 المناقشة الختامية.في ، و التدقيقب متعلقة خدمات غيرتقديم ل

                                                           
 . 14و أ 9، الفقرصتان 265معيار التدقيق الدولي  26
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 لمدقق ا، بما في ذلك وجهات نظر تدقيقالنتائج ت بخاوص صتاااإجراء اإل كن أيضا  يم
 لممارسات المحاسبية للمنشأة، كجزء من المناقشة الختامية.لالجوانب النوعية  حول

  قد يكون منالغرض الخاص ذات الغرض العام وذاتلبيانات المالية كال من اصتدقيق عند ، 
 ت.صتااااإل وقتالمناسب صتنسيق 

 :ما يليت صتاااتوقيت اإلبخرى التي قد صتكون ذات صلة األعوامل صتشمل ال .50أ
  القانوني. اههيكلو  ةيالرقاب هاتبيئو  يالتشغيل هاوهيكللمنشأة التي يتم صتدقيقها احجم 

  محدداضمن إطار زمني محددة  أمور لإلبالغ عنأي التزام قانوني. 
  جتماعات التي صتتم بخاوص ااترصتيبات ال، بما في ذلك لئك المكلفين بالحوكمةو أصتوقعات

 .المدققت م  صتااادورية أو اإلال
 ةمسألالمدقق ا يحدد  قد ،، على سبيل المثالمحددة اأمور المدقق  يحدد فيه الوقت الذي 

 نع اإلبالغلكن وقائية، الجراءات اإل( في وقت اصتخاذ ما لقانون  متثالعدم اإلمثل ) معينة
 إجراءات صتاحيحية.اصتخاذ  يساعد علىقد  المسألة ههذ

 (22: الفقرة )المرج  صتاالكفاية عملية اإل
أولئك و  المدققبين المتبادل  صتاالاإلصتاميم إجراءات محددة لدعم صتقييم إلى  المدققيحتاج ا  .51أ

المنفذة دقيق تإجراءات ال نعالمالحظات الناصتجة  إلىالتقييم  ذلكيستند  بل قد؛ كلفين بالحوكمةمال
 :ألغراض أخرى. ويمكن أن صتشمل هذه المالحظات

 ألمور ل استجابة  أولئك المكلفين بالحوكمة مة وصتوقيت اإلجراءات المتخذة من قبل ئمدى مال
السابقة  تصتااااإلثيرت في الهامة التي أ   األمور معالجةيتم ا  حينو المدقق.  التي يثيرها

ي أ عدم إصتخاذ ءوراسبب العن  أن يستفسر لمدققلفعال، قد يكون من المناسب  بشكل
 اءإعط ةمخاطر جنب سهم في صتهذا يو مرة أخرى. إثارة هذه النقطة  وبحثمناسبة، إجراءات 

 .ةهامة مسألعد صتأو لم  يبشكل كاف صتم معالجتهاقد  المسألةانطباع بأن المدقق مقتن  بأن 

 المدققم  هم صتإصتااافي ولئك المكلفين بالحوكمة ألوااضح النفتاح إلا. 

  دون حضور اإلدارة المدققم   لإلجتماعأولئك المكلفين بالحوكمة استعداد وقدرة. 

  لمدقق، على ا للمسائل التي يثيرها على اإلدراك التام ولئك المكلفين بالحوكمةأل الجليةالقدرة
توصيات ليبحثون او  قضاياالفي أولئك المكلفين بالحوكمة ق يحقّ  حدسبيل المثال، إلى أي 

 .لهم التي صت قّدم

  ت شكل وصتوقي فيما يخصأولئك المكلفين بالحوكمة  مشترك م فهم اكتساب صعوبة
 .لها والمحتوى العام المتوق ت صتااااإل
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  وااضح ال هموعي يؤثر، المنشأةفي إدارة  أولئك المكلفين بالحوكمةأو بعض  يشارك جمي حيث

 ،الواسعة الخاصة بالحوكمة والرقابة هممسؤولياصت على المدققم   مناقشة األمور لكيفية
 .اإلدارية هممسؤولياصت باإلاضافة إلى

 القانونية  يلبي المتطلباتأولئك المكلفين بالحوكمة و  المدققبين  المتبادل صتاالاإل ما إذا كان
 والتنظيمية المعمول بها.

. أولئك المكلفين بالحوكمةالمدقق و  من كال الفعال المتبادل صتاالساعد اإلي ،4في الفقرة  أ شيركما  .52أ
، أولئك المكلفين بالحوكمة( مشاركة المنقح) 315 معيار التدقيق الدولييحدد على ذلك،  وعالوة  

ناصر البيئة ع أحدم  التدقيق الداخلي، إن وجد، والمدققين الخارجيين، بوصفه  مبما في ذلك صتفاعله
ر مراضية ة غييإلى وجود بيئة رقاب المتبادل غير الكافي صتاالاإلشير ييمكن أن . 27للمنشأة الرقابية

قد  قالمدقأن ب مخاطرةلمخاطر األخطاء الجوهرية. هناك أيضا  المدققصتقييم  على ؤثريمكن أن يو 
 .البيانات المالية حوللتكوين رأي مناسبة كافية و صتدقيق الحاول على أدلة ا يمكنه 

، الواض  سويةصتكافي وا يمكن  غيرأولئك المكلفين بالحوكمة و  المدققبين المتبادل  صتاالكان اإل إذا .53أ
 التالي:ك معينةتخذ إجراءات يأن  لمدققا بإمكانإنه ف

  على أساس قيود النطاق. المدققصتعديل رأي 

  اإلجراءات المختلفة وآثار نتائجالحاول على المشورة القانونية بشأن. 

 ل الحوكمةهيكفي  عليا(، أو سلطة جهة صتنظيمية، م  أطراف ثالثة )على سبيل المثال صتاالاإل 
(، أو وزير عامفي اجتماع  مثل المساهمين) معينة مؤسسة أعمال مالكي، مثل المنشأةخارج 

 برلمان في القطاع العام.المسؤول أو الالحكومة 

  ها.المعمول ب القوانين أو األنظمةبموجب  ا  ممكناإلنسحاب  حيث يكون ، العمليةاانسحاب من 
  

                                                           
 .78)المنقح(، الفقرة أ 315معيار التدقيق الدولي  27
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 (23)المرج : الفقرة  التوثيق

لمحتفظ واالمنشأة من قبل  ةمعدّ المحااضر النسخة من ة الشفهي تصتااااإلشمل صتوثيق ييمكن أن  .54أ
 . تصتااالإل مناسبا   سجال   المحااضرصتلك  حين صتعتبركجزء من وثائق التدقيق بها 
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 1الملحق 
 (3: الفقرة )المرج 

معايير التدقيق الدولية األخرى التي و  1المعيار الدولي لرقابة الجودة محددة في المتطلبات ال
 أولئك المكلفين بالحوكمة ت مع صتاااال صتشير إلى 

معايير التدقيق الدولية األخرى التي و  1 1المعيار الدولي لرقابة الجودة فيالواردة يحدد هذا الملحق الفقرات 
ن بحث ع هذه القائمة بديال  وا صتعتبر . أولئك المكلفين بالحوكمةإلى محددة أمور  عن صتقتضي اإلبالغ

 الدولية.التدقيق  األخرى في معايير اإليضاحيةوالمواد العالقة  ذاتتطبيق الومواد متطلبات ال

 للبيانات  التي صتؤدي عمليات صتدقيق ومراجعة الجودة للشركاترقابة  " 1لمعيار الدولي لرقابة الجودة ا
 . )أ(30الفقرة  -" المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

 حتيال في عملية صتدقيق البيانات الماليةإلمسؤوليات المدقق المتعلقة با " 240 معيار التدقيق الدولي" 
 43-41، (1)ج()39 ،22الفقرات  -

 مراعاة القوانين واألنظمة عند صتدقيق البيانات المالية " )المنقح( 250 التدقيق الدولي ارمعي "- 
 .25-23و ،20، 15الفقرات 

 اإلبالغ عن نواحي القاور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة  " 265 معيار التدقيق الدولي
 .9الفقرة  -" واإلدارة

 12 الفقرات - " البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيقصتقييم  " 450 معيار التدقيق الدولي-
13 

 9الفقرة  - " الخارجية الماادقات " 505 معيار التدقيق الدولي. 

  7الفقرة  -" فتتاحيةإلاألرصدة ا –"عمليات التدقيق األولية " 510الدولي معيار التدقيق. 

  27الفقرة  -" العالقةذات  األطراف " 550الدولي معيار التدقيق. 

 أ(14، )ب(13 ،)أ(10، )ج( -)ب(7 اتالفقر  -" األحداث الالحقة " 560 معيار التدقيق الدولي( ،
17. 

  25الفقرة  - " المنشأة المستمرة "( المنقح) 570الدولي معيار التدقيق. 

 بما )عمليات صتدقيق البيانات المالية للمجموعة  – ات الخاصةعتبار اإل " 600 معيار التدقيق الدولي
 .49الفقرة  -في ذلك عمل مدققي العنار("

                                                           
رقابة الجودة للشركات التي صتؤدي عمليات صتدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى  " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   1

 . " العالقةوالخدمات ذات 
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 نيالفقرصت - " عمل المدققين الداخليينإستخدام  "( 2013 المنقح عام) 610 معيار التدقيق الدولي 
 31و 20

  قرة الف - " د التقارير حول البيانات الماليةصتكوين رأي وإعدا " (المنقح) 700الدولي معيار التدقيق
46 

  صتقرير المدقق المستقل التدقيق الرئيسية في أمور اإلبالغ عن " 701الدولي معيار التدقيق " – 
  17الفقرة 

 التعديالت على الرأي الوارد في صتقرير المدقق المستقل " (المنقح) 705 معيار التدقيق الدولي " - 
 30، 23، 14، 12الفقرات 

  والفقرات األخرى في صتقرير المدقق المستقلفقرات التأكيد  " (المنقح) 706الدولي معيار التدقيق" - 
 12الفقرة 

  األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة – المعلومات المقارنة " 710 الدوليمعيار التدقيق " - 
 18الفقرة 

  تاالفقر  - " مدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى مسؤوليات ال "( المنقح) 720الدولي معيار التدقيق 
17-19 
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 (20أ-19أ)أ(، 16 ات)المرج : الفقر 

 لممارسات المحاسبيةلالجوانب النوعية 
معينة أمور ، 20أ-19أقش في الفقرات و نوالذي )أ(، 16صتقتضيه الفقرة  الذي صتااليمكن أن يشمل اإل

 :كالتالي

 ةيسياسات المحاسبال
 م  مراعاة الحاجة إلى صتحقيق التوازن لمنشأةبا الخاصةمة السياسات المحاسبية للظروف ئمدى مال ،

يث صتوجد سياسات حو مستخدمي البيانات المالية للمنشأة. ل والمناف  المحتملةالمعلومات  صتقديمبين صتكلفة 
ختيار إبصتحديد بنود البيانات المالية التي صتتأثر  صتاالشمل اإلييمكن أن ، محاسبية بديلة مقبولة

ت آلمنشا التي صتستخدمهاالسياسات المحاسبية  حولمعلومات ال إلى جانبالسياسات المحاسبية الهامة 
 .المماثلة

 المحاسبية  ياناتالب، بما في ذلك صتطبيق هاصتغيرات فيأي لسياسات المحاسبية الهامة و ل األولي ختياراا
لى ر في السياسة المحاسبية عصتوقيت وطريقة اعتماد التغي أثر: صتاالشمل اإلي. يمكن أن الجديدة
 البياناتبوصتوقيت التغير في السياسات المحاسبية فيما يتعلق ؛ ح الحالية والمستقبلية للمنشأةاألربا

 . المحاسبية الجديدة المتوقعة

  صناعة خصالتي صتالمثيرة للجدل أو الناشئة )أو صتلك  المجااتصتأثير السياسات المحاسبية الهامة في 
 أو إجماع(. ةرسميإرشادات  عدم وجودفي حال  ، وخاصة  ما

  التي صت سّجل فيهاصتأثير صتوقيت المعامالت فيما يتعلق بالفترة. 

 التقديرات المحاسبية
  الدولي  لتدقيقاالقضايا التي نوقشت في معيار صتشمل ، هامة تقديراتصتكون فيها ال التي للبنودبالنسبة

 :على سبيل المثال ما يلي 401

o  عتراف لإل الحاجةواألحداث والظروف التي قد صتؤدي إلى  المعامالتدارة صتلك اإلكيف صتحدد
 و اإلفااح عنها في البيانات المالية.أالتقديرات المحاسبية ب

o حاجة إلى ال نشوء ، أوةجديدنشوء صتقديرات محاسبية رات في الظروف التي قد صتؤدي إلى التغي
 .القائمةالتقديرات المحاسبية  صتنقيح

o  لمالية ا البياناتلتقديرات المحاسبية في باعدم ااعتراف  ااعتراف أوبقرار اإلدارة ما إذا كان
 .المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية و  يتفق

                                                           
 . " " صتدقيق التقديرات المحاسبيـة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفااحات ذات العالقة 540معيار التدقيق الدولي  1
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o  ديرات التق  إجراءن الفترة السابقة في طرق عصتغيير  يحدثيجب أن كان ما إذا كان قد حدث أو
 .قةنتائج التقديرات المحاسبية في الفترات الساب باإلاضافة إلىكان كذلك، لماذا،  ن، وإالمحاسبية

o  نموذجلاإلدارة  استخدام عندمحاسبية )على سبيل المثال، التقديرات ال في إجراءعملية اإلدارة 
إعداد  ارإطو  يتفقتقديرات المحاسبية لل المختارأساس القياس (، بما في ذلك ما إذا كان معين

 .المعمول بهالتقارير المالية 
o  ي هاإلدارة في واض  التقديرات المحاسبية  استخدمتهاالتي  هامةال الفراضياتما إذا كانت

 معقولة.فراضيات 
o  عقولية مب صلةحين يكون ذلك ذو  ،وقدرصتها على القيام بذلك اصتخاذ إجراءات معينةنية اإلدارة

تقارير ار إعداد الطإلالتطبيق المناسب ذو صلة بالهامة المستخدمة من قبل اإلدارة أو  الفراضيات
 .معمول بهالمالية ال

o .مخاطر األخطاء الجوهرية 
o المحتمل مؤشرات على صتحيز اإلدارة. 
o  خالف ب، أو كيف قامت اإلدارة هاالبديلة أو النتائج، ولماذا رفضت الفراضياتدارة اإل بحثتكيف

 التقديرات المحاسبية. خالل واض  شكوك التقدير ةمعالجبذلك 
o  في البيانات المالية. شكوك التقديركفاية اإلفااح عن 

 البيانات المالية إفااحات
  صتعتبر  التي البيانات الماليةإفااحات ، في صياغة الاادرة، واألحكام ذات الالة المعنيةالقضايا

 ويضاتوالتع اإليراداتب ااعترافبالمتعلقة  ات)على سبيل المثال، اإلفااحبشكل خاص  حساسة
 والقضايا الطارئة(. الالحقةحداث األو المنشأة المستمرة و 

 البيانات المالية اضمنإلفااحات لالعام وااصتساق والواضوح  ديةلحياا. 

 ذات العالقة األمور 
  ثل م والشكوك، للمخاطر التعرضومدى ، البيانات الماليةللمخاطر الهامة على التأثير المحتمل

 التي يتم اإلفااح عنها في البيانات المالية.و ، غير المبتوت بها الدعاوي القضائية

  أو منشأةللالمعامالت الهامة التي هي خارج سياق العمل المعتاد بصتتأثر البيانات المالية  حدإلى أي ،
 :ما يلي صتاالهذا اإل ي برز.  قد ةغير عادي على أنهاخالف ذلك بالتي صتظهر 

o .المبالغ غير المتكررة المعترف بها خالل الفترة 

o  عن هذه المعامالت في البيانات المالية.بشكل منفال مدى اإلفااح 
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o ممتصتظهر على أنها قد المعامالت  هذهكانت إذا  ما  ةة أو اضريبييمحاسبمعالجة لتحقيق  ص 

 .محددهدف قانوني أو صتنظيمي  محددة، أو

o  عةواسمشورة  خذت فيهاالحاات التي أ  أو  معقدا للغايةما إذا كان شكل هذه المعامالت يبدو 
 .المعاملةبشأن هيكلة 

o على  من التركيزأكثر  محددةلى الحاجة إلى معالجة محاسبية عاإلدارة صتركز فيها  الحاات التي
 .األساسية للمعاملة ةيااقتاادالجوانب 

  منشأة لالخاصة با األسس، بما في ذلك اتاإللتزامصول و لأل المسجلة قيمال على التي صتؤثرالعوامل
يف صتم ك صتاالاإل يواضحيمكن أن ألصول الملموسة وغير الملموسة. ل ةاإلنتاجي األعمارصتحديد في 

 ت المالية.ااختيارات البديلة على البيانا قد صتؤثر وكيف المسجلةاختيار العوامل التي صتؤثر على القيم 

 رباح ألزيادة ا التي صتؤدي إلىخطاء، على سبيل المثال، صتاحيح األخطاء لأل اانتقائيتاحيح ال
 .عنها رباح المعلناأل األخطاء التي صتؤدي إلى خفض، ولكن ليس صتلك عنها المعلن
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 اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة 
 واإلدارة بالحوكمةالداخلية للمكلفين 

 

 تدقيق البيانات المالية للفترات ل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( 2009 ديسمبر 15تبدأ في  التي
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احي القصيييور فيييي الرقابييية الداخليييية للم لفيييين اإلبيييالغ عييين نيييو  " 265معييييار التيييدقيق اليييدولي  قيييرا ة ينبغيييي
عمليية "األهداف العامة للمدقق المسيتق  وجريرا   200 معيار التدقيق الدوليفي سياق  " واإلدارة بالحوكمة
 .معايير التدقيق الدولية"ل وفقا  تدقيق 
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 مقدمةال
 هذا معيار التدقيق الدولي نطاق 
 بالحوكميةأن يبلي  بالكي   المناسيل الم لفيين ولية الميدقق يتنياول معييار التيدقيق اليدولي هيذا مسي   .1

التي حددها الميدقق فيي تيدقيق البيانيات الماليية   1واإلدارة عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية
وال يفييره هييذا المعيييار مسيي ولية إىييافية علييا المييدقق فيمييا يتعلييق بالحصييول علييا فهييم للرقابيية 

ألنظمة الرقابة بما يزيد ويتعدى متطلبات معيار التيدقيق اليدولي  الداخلية وتصميم وجدا  إختبارات
متطلبييييات  2603  يحييييدد معيييييار التييييدقيق الييييدولي 3302ومعيييييار التييييدقيق الييييدولي)الميييينق (  315

فيميا يتعليق  بالحوكميةإىافية ويوفر اإلرشاد فيما يتعلق بمسي ولية الميدقق اإلتصيال ميم الم لفيين 
 بالتدقيق.

 

الحصييول علييا فهييم للرقابيية الداخلييية فيمييا يتعلييق بالتييدقيق عنييد تحديييد وتقييييم  يطلييل ميين المييدقق .2
  وعند إررا  تقيممات لهذه المخاطرة عليا الميدقق النظير فيي الرقابية 4مخاطر األخطا  الجوهرية

إبيدا  رأ   لهيدفالداخلية من أر  تصميم إررا ات تدقيق مناسبة في ظ  الظيروف  ولنين ليي  
يا  فيي الرقابية الداخليية ليي  فقي  حول فاعلية الرقابة  الداخلية  ومن المم ن أن يحيدد الميدقق عيًو

أثنا  تقييم المخاطرة هذه  ولنن أيضا  في أية رحلة من مراح  التدقيق. يحيدد معييار التيدقيق هيذا 
 واإلدارة. بالحوكمةأية نواحي قصور محددة يطلل من المدقق اإلبالغ عنها للم لفين 

 

واإلدارة أميور التيدقيق األخيرى  بالحوكميةالمعيار يمنيم الميدقق أن يبلي  الم لفيين ال شي  في هذا  .3
 التي حددها المدقق أثنا  التدقيق.

 

 تاريخ النفاذ
ديسيييمبر  15تيييدقيق البيانيييات الماليييية للفتيييرات التيييي تبيييدأ فيييي لهيييذا المعييييار نافيييذ المفعيييول يعتبييير  .4

 أو بعد هذا التاريخ. 2009
 الهدف
واإلدارة بالك   المناسيل عين نيواحي القصيور فيي  بالحوكمةقق هو إبالغ الم لفين إن هدف المد .5

الرقابيية الداخليييية التيييي حييددها الميييدقق أثنيييا  التييدقيق  والتيييي فيييي الييرأ  المهنيييي للميييدقق أنهيييا ذات 
 أهمية كافية لتستحق عنايتهم.

                                      
يئتها" الخطأ"تحديد وتقييم مخاطر )المنق (  315معيار التدقيق الدولي  1  .12و 4  الفقرتان الجوهر  من خالل فهم المنكأة ًو
 .للمخاطر المقيمة"المدقق إستجابة "  330 معيار التدقيق الدولي 2
 ."بالحوكمةالم لفين أولئك "اإلتصال مم  260معيار التدقيق الدولي  3
 اإلرشادات بكأن أنظمة الرقابة الخاصة بالتدقيق. 72أ-67  تقدم الفقرات أ12  الفقرة )المنق ( 315معيار التدقيق الدولي  4
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 تعريفاتال
 ني المخصصة لها أدناه:معايير التدقيق الدولية للتعبيرات التالية المعا هدافأل .6

ي ييون هييذا  – (Deficiency in internal control) القصييور فييي الرقابيية الداخلييية (أ)
 مورودا  عندما:

تنييون الرقابيية مصييممة أو منفييذة أو مكييغلة بطريقيية بحيييق ال تنييون فيهييا قييادرة  (1)
علييييا منييييم أو إصتكيييياف وتصييييحي  األخطييييا  فييييي البيانييييات المالييييية فييييي الوقييييت 

 أو ؛المناسل
ن الرقابييية الال ميييية لمنيييم أو إصتكييياف وتصييييحي  األخطيييا  فيييي البيانييييات ال تنيييو  (2)

 المالية في الوقت المناسل مورودة.
 –( Significant deficiency in internal control) قصور هيام فيي الرقابية الداخليية (ب)

قصييور أو مجموعيية ميين نييواحي القصييور فييي الرقابيية الداخلييية  والتييي فييي الييرأ  المهنييي 
 (.5)المررم: الفقرة أ بالحوكمةهمية كافية لتستحق عناية الم لفين للمدقق ذات أ 

 المتطلبات
علييا المييدقق أن يحييدد  علييا أسيياق عميي  التييدقيق الييذ  تييم أداده  مييا إذا كييان المييدقق قييد حييدد  .7

 (4أ-1)المررم: الفقرات أ .ناحية قصور واحدة أو أصثر في الرقابة الداخلية
 

واحييدة أو أصثيير فييي الرقابيية الداخلييية فييقن علييا المييدقق أن يحييدد   إذا حييدد المييدقق ناحييية قصييور .8
عليا أسيياق عمي  التييدقيق اليذ  تييم أداده  ميا إذا كانييت نيواحي القصييور هيذه  فردييية أو مجتمعيية  

 (11أ-5)المررم: الفقرات أ .تك   نواحي قصور هامة
 

خلية التيي تيم تحدييدها أثنيا  علا المدقق أن يبل  كتابة عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الدا .9
 (27  أ18أ-12)المررم: الفقرات أ .في الوقت المناسل بالحوكمةالتدقيق 

 

عليييا الميييدقق كيييذلك أن يبلييي  اإلدارة كتابييية عنيييد المسيييتوى المناسيييل مييين المسييي ولية وفيييي الوقيييت  .10
 (27  أ19)المررم: الفقرات أ :المناسل ما يلي

ة الداخلييية التييي أبليي  عنهييا المييدقق أو ينييو  اإلبييالغ نييواحي القصييور الهاميية فييي الرقابيي (أ) 
  إذا إذا كان من غير المناسل اإلبالغ مباشرة لإلدارة في ظي  بالحوكمةعنها للم لفين 
 (21أ-20  أ14)المررم: أ ؛ والظروف

التيدقيق التيي نواحي القصور الهامة األخرى في الرقابة الداخليية التيي تيم تحدييدها أثنيا   (ب)
ف أخرى باإلبالغ عنها  والتي هيي فيي اليرأ  المهنيي للميدقق ذات أهمية كافيية تتم أطرا

 (26أ-22)المررم: الفقرات أ .لتستحق عناية اإلدارة
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يجييل علييا المييدقق أن يضييمن اإلبييالغ النتييابي لنييواحي القصييور الهاميية فييي الرقابيية الداخلييية مييا  .11
 يلي:

 (28؛ و )المررم: الفقرة أا المحتملةوصف لنواحي القصور وجيضاح آلثاره (أ) 

كييي    بالحوكميييةمعلوميييات كافيييية لتم يييين الم لفيييين  (ب) واإلدارة مييين فهيييم سيييياق اإلبيييالغ  ًو
 (30أ-29)المررم: الفقرات أ :خاص علا المدقق أن يوى  بك   خاص ما يلي

 ؛التدقيق كان بالنسبة للمدقق أن يبد  رأيا  حول البيانات المالية هدف (1)

أن ي ييون التييدقيق الييداخلي مناسييبا  إلعييداد البيانييات المالييية شييم  التييدقيق إعتبييار  (2)
مين أريي  تصيميم إرييرا ات تيدقيق مناسييبة فييي ظي  الظييروف  ولنين لييي  لفييره 

 ؛ وإبدا  رأ  حول فاعلية الرقابة الداخلية

األميور المبليي  عنهييا محيدودة بنييواحي القصييور التييي حيددها المييدقق أثنييا  التييدقيق  (3)
لهييا أهمييية كافييية لتسييتحق اإلبييالغ عنهييا للم لفييين والتييي توصيي  المييدقق إلييا أن 

 .بالحوكمة
 

*** 
 األخرى  والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (7تحديد ما إذا كانت نواحي القصور في الرقابة الداخلية قد تم تحديدها )المرجع: الفقرة 
الداخليية فقني   عند تحديد ما إذا كان المدقق قد حدد ناحية واحدة أو أصثر من القصور في الرقابية .1أ

يم يين للمييدقق مناقكيية الحقيياوق والظييروف المتعلقيية بالنتيياوا التييي توصيي  لهييا المييدقق مييم المسييتوى 
المناسل من اإلدارة  وهذه المناقكة توفر فرصة للمدقق لتنبيي  اإلدارة فيي الوقيت المناسيل بوريود 

اليذ  مين المناسيل  نواحي قصور قد ال تنيون اإلدارة عليا عليم بهيا فيي السيابق  ومسيتوى اإلدارة
مناقكة النتاوا التي تم التوص  لها مع  هو المستوى الخبير في الرقابة الداخلية واليذ  لي  سيلطة 
إتخيياذ إرييرا  تصييحيحي ألييية عيييوب تييم تحديييدها فييي الرقابيية الداخلييية  وفييي بعيي  الظييروف قييد 

إلدارة  علييا سييبي  توصيي  لهييا مباشييرة مييم اي ييون مناسييبا  بالنسييبة للمييدقق أن ينيياقا النتيياوا التييي 
 (20)أنظر الفقرة أ .المثال إذا كانت كثير الكك حول نزاهة اإلدارة
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عند مناقكة الحقاوق والظروف للنتاوا التي توص  لها المدقق ميم اإلدارة يم ين للميدقق الحصيول .     2أ
 علا معلومات مناسبة أخرى لمزيد من النظر فيها  مث :

 المك وك فيها لنواحي القصور. فهم اإلدارة لألسباب الفعلية أو 
   اإلسيتثنا ات النارمية ميين نيواحي القصييور التيي قيد تنييون اإلدارة قيد الحظتهييا  عليا سييبي

 المثال األخطا  التي لم يتم منعها من قب  أنظمة الرقابة في تقنية المعلومات.
 .داللة مبدوية إلستجابة اإلدارة للنتاوا التي تم التوص  لها 

 
 ة بالمنكآت الصغيرةاإلعتبارات الخاص

بينميييا يحتمييي  أن المفييياهيم التيييي ترتنيييز عليهيييا األنكيييطة الرقابيييية فيييي المنكيييآت الصيييغيرة مكيييابهة  .3أ
للمفياهيم فيي المنكييآت النبييرة فيقن الكيي   الرسيمي اليذ  تعميي  فيي  سييختلف  إلييا رانيل ذليك قييد 

لرقابية التيي تطبقهيا تجد المنكآت الصغيرة أن أنكطة رقابية معينة ليست ىرورية بسيبل أنظمية ا
اإلدارة  فعلييا سييبي  المثييال ميين المم يين أن تييوفر السييلطة الوحيييدة اإلدارة لميين  اإلتمييان للعمييال  
والموافقيية علييا المكييتريات الهاميية رقابيية فعاليية علييا أرصييدة الحسييابات والمعييامالت الهاميية  مقلليية 

 بذلك أو مزيلة الحارة لمزيد من أنكطة الرقابة التفصيلية.
 
عدد الموظفين في المنكآت الصغيرة ي ون عادة أق  مما قيد يقلي  مين الميدى اليذ  ي يون فيي   إن .4أ

فصيي  الواربييات عمليييا   علييا أنيي  فييي المنكييأة الصييغيرة التييي يييديرها مالنهييا قييد يسييتطيم المالييك 
الميييدير ممارسييية إشيييراف أصثييير فاعليييية مميييا هيييو فيييي المنكيييأة النبييييرة  وهيييذا المسيييتوى األعليييا مييين 

 دارة بحارة ألن يتوا ن مقاب  اإلحتمال األصبر أن تتجاو  اإلدارة أنظمة الرقابة.إشراف اإل
 

 (8ب  6)المررم: الفقرتان نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية 
تعتمد أهمية ناحية أو مجموعة نيواحي القصيور فيي الرقابية الداخليية ليسيت فقي  عليا ميا إذا كيان  .5أ

ك علا إحتمال إن من المم ن وقوع خطأ والحجيم المحتمي  للخطيأ  خطأ ما قد حص   ولنن كذل
ولييذلك قييد تنييون نييواحي قصييور هاميية مورييودة حتييا ولييو لييم ي يين المييدقق قييد حييدد أخطييا  أثنييا  

 التدقيق.
 
تكيييم  األمثلييية عليييا األميييور التيييي يم ييين للميييدقق أن يعتبرهيييا عنيييد تحدييييد ميييا إذا كانيييت ناحيييية أو  .6أ

 قابة الداخلية تك   ناحية قصور هامة ما يلي:مجموعة نواحي قصور في الر 
 . إحتمال أن ت د  نواحي القصور إلا أخطا  روهرية في البيانات المالية في المستقب 
 .تأثر األص  أو المطلوب ذ  العالقة بالخسارة أو اإلحتيال 
 .التحديد الكخصي والمعقد للمبال  المقدرة  مث  التقديرات المحاسبية القيمة العادلة 
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   البيانات المالية المعرىة لنواحي القصور.مبال 

  حجم النكاط الذ  حدث أو الذ  يم ن أن يحيدث فيي رصييد الحسياب أو فئية المعيامالت
 المعرىة لناحية أو نواحي القصور.

 :أهمية أنظمة الرقابة بالنسبة لعملية إعداد التقارير المالية  علا سبي  المثال 

o شراف اإلدارة(.أنظمة المتابعة العامة )مث  إ 

o .أنظمة الرقابة علا منم وجصتكاف اإلحتيال 

o .أنظمة الرقابة علا إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة 

o .أنظمة الرقابة علا المعامالت الهامة مم األطراف ذات العالقة 

o  أنظمة الرقابة علا عملية إعداد التقارير المالية لنهاية الفترة )مثي  أنظمية الرقابية
 القيود غير المتنررة في دفتر اليومية(. علا

 .سبل وتنرار اإلستثنا ات التي تم إصتكافها نتيجة للقصور في أنظمة الرقابة 

 .تفاع  القصور مم نواحي قصور أخرى في الرقابة الداخلية 
 
 تكم  الم شرات علا نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية ما يلي علا سبي  المثال: .7أ

 لا نواٍح غير فعالة في البيئة الرقابية مث :أدلة ع 
o  دالوييي  عليييا أن معيييامالت هامييية مهتمييية بهيييا اإلدارة مالييييا  ال ييييتم فحصيييها بدقييية

 .بالحوكمةبالك   المناسل من قب  الم لفين 
o    كييان روهريييا  أم ال لييم يييتم منعيي  ميين  تحديييد ورييود إحتيييال ميين قبيي  اإلدارة  سييوا

 قب  الرقابة الداخلية للمنكأة.
o  عييدم قيييام اإلدارة بقتخيياذ إرييرا  تصييحيحي مناسييل بالنسييبة لنييواحي قصييور هاميية

 تم اإلبالغ عنها في السابق.
  عدم ورود أسلوب تقييم للمخاطرة ىمن المنكأة حييق يتوقيم عيادة أن ي يون قيد تيم وىيم

 مث  هذا اإلسلوب.
 رة خطييأ أدليية علييا إسييلوب تقييييم للمخيياطرة غييير فعييال  مثيي  فكيي  اإلدارة فييي تحديييد مخيياط

 روهر  يتوقم المدقق أن ي ون أسلوب تقييم المخاطرة في المنكأة قد حدده.
  للمخيياطر الهاميية المحييددة )علييا سييبي  المثييال عييدم ورييود أدليية علييا إسييتجابة غييير فعاليية

 أنظمة رقابية علا مث  هذه المخاطرة(.
 الرقابيية أخطيا  إصتكييفتها إرييرا ات الميدقق لييم يييتم منعهيا أو إصتكييافها وتصييحيحها مين قبيي  

 الداخلية.
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  إعادة عره بيانيات ماليية صيدرت مين قبي  ليتع   تصيحي  خطيأ ريوهر  بسيبل الخطيأ
 أو اإلحتيال.

 .أدلة علا عدم قدرة المنكأة علا اإلشراف علا إعداد البيانات المالية 
 
مييين المم ييين أن تنيييون أنظمييية الرقابييية مصيييممة لتعمييي  فردييييا  أو مجتمعييية لتمنيييم بكييي   فعيييال أو  .8أ

  فعلا سبي  المثال من المم ن أن تتنيون أنظمية 5ف وتصح  األخطا  في البيانات الماليةتنتك
الرقابة علا حسابات الذمم المدينة م ونة من أنظمة رقابة آلية ويدوية مصيممة لتعمي  معيا  لمنيم 
أو إصتكاف وتصحي  األخطا  في الرصيد الحسابي  والقصيور فيي الرقابية الداخليية فيي حيد ذاتي  

ي يون مهمييا  بكي   كيياٍف ليكي   تصييورا  هاميا   عليا أن مجموعيية مين نييواحي القصيور التييي  قيد ال
ت ثر علا نف  رصيد الحسياب أو اإلفصياح واإلثبيات المناسيل أو أحيد م ونيات الرقابية الداخليية 

 قد يزيد من مخاطر األخطا  إلا المدى الذ  ينكأ في  قصور هام.
 
خييياص لعملييييات تيييدقيق  بعييي  التخصصيييات متطلبيييا  )بكييي  ٍ قيييد تحيييدد القيييوانين أو األنظمييية فيييي  .9أ

أو أطييراف أخييرى ذات عالقيية )مثيي   بالحوكمييةالمنكييآت المدرريية( ليقييوم المييدقق بييقبالغ الم لفييين 
األنظميية( عيين نييوع واحييد محييدد أو أصثيير ميين القصييور فييي الرقابيية الداخلييية التييي حييددها واىييعي 

ألنظمة تعبييرات وتعريفيات ألنيواع القصيور هيذه المدقق أثنا  التدقيق  وحيق وىعت القوانين أو ا
اإلبييييالغ فيييقن علييييا المييييدقق  لهييييدفوتطليييل ميييين المييييدقق إسيييتخدام هييييذه التعبيييييرات أو التعريفيييات 

 إستخدام هذه التعبيرات والتعريفات عند اإلبالغ حسل المتطلل القانوني والتنظيمي.
 
ابيية الداخلييية يجييل إبالغهييا إال حيييق وىييم اإلختصيياص تعبيييرات محييددة ألنييواع القصييور فييي الرق .10أ

أنيي  لييم يضييم تعريفييات لهييا فقييد ي ييون ميين الضييرور  للمييدقق إسييتخدام ح ميية لتحديييد األمييور التييي 
يييقررا  ذليييك يم ييين للميييدقق أن  سييييتم إبالغهيييا كيييذلك بموريييل المتطليييل القيييانوني أو التنظيميييي  ًو

يعتبيير أن مييين المناسيييل أن يأخيييذ فييي اإلعتبيييار المتطلبيييات واإلرشيييادات فييي هيييذا المعييييار  فعليييا 
مييين المتطليييل القيييانوني أو التنظيميييي أن يجليييل إلنتبييياه الم لفيييين  الهيييدفسيييبي  المثيييال إذا كيييان 

عتبيار أمور رقابة داخلية معينة يجل أن ي ونوا علا عليم بهيا فقيد ي يون مين المناسيل إ  بالحوكمة
أن هيييذه األميييور معادلييية بكييي   عيييام لنيييواحي القصيييور الهامييية التيييي يتطليييل هيييذا المعييييار أن ييييتم 

 .بالحوكمةاإلبالغ عنها للم لفين 
 
تبقا متطلبات هذا المعيار قابلية للتطبيق بالرغم من أن القوانين واألنظمية قيد تطليل مين الميدقق  .11أ

 إستخدام عبارات أو تعريفات محددة.

                                      
 .74  الفقرة أ315معيار التدقيق الدولي  5
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 عن نواحي القصور في الرقابة الداخليةاإلبالغ 
 (9)المررم: الفقرة  بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية للم لفين 

أهمييية هييذه األمييور  ويسيياعد  بالحوكمييةيع يي  اإلبييالغ عيين نييواحي القصييور الهاميية إلييا الم لفييين  .12أ
 260رافية  ويحييييدد معيييييار التييييدقيق الييييدولي فييييي الوفييييا  بمسيييي ولياتهم اإلشيييي بالحوكمييييةالم لفييييين 

عنيدما ي يون رمييعهم مكياركين  بالحوكميةاإلعتبارات المناسبة فيما يتعلق باإلتصال مم الم لفين 
 .6في إدارة المنكأة

 
عنييد تحديييد متييا سيييتم إصييدار اإلبييالغ النتييابي يم يين للمييدقق أن ينظيير فيمييا إذا كييان الم لفييين  .13أ

بييييياتهم اإلشيييييرافية إليييييا رانيييييل ذليييييك بالنسيييييبة للمنكيييييآت المدررييييية فيييييي مييييين القييييييام بوار بالحوكمييييية
أن يسييتلموا إبييالغ المييدقق النتييابي قبيي  تيياريخ  بالحوكمييةإختصاصييات معينيية قييد يحتيياو الم لفييون 

 هييدافإعتميياد البيانييات المالييية ميين أريي  أدا  بعيي  المسيي وليات فيمييا يتعلييق بالرقابيية الداخلييية أل
النسي أهيدافية أو تنظيم بة للمنكيآت األخيرى يم ين للميدقق إصيدار اإلبيالغ النتيابي فيي أخيرى  ًو

ييالرغم ميين ذلييك وفييي الحاليية األخيييرة حيييق يكيي   اإلبييالغ النتييابي للمييدقق عيين  تيياريخ الحييق  ًو
نييواحي القصييور الهامييية رييز ا  ميين مليييف التييدقيق النهييياوي فييقن اإلبييالغ النتيييابي خاىييم لمتطليييل 

قيق النهييياوي فيييي الوقيييت المناسيييل  ويبيييين معييييار بيييأن ي مييي  الميييدقق تجمييييم مليييف التيييد 7التجييياو 
إن الحيييد الزمنيييي المناسيييل اليييذ  يجيييل أن ييييتم خاللييي  إصميييال تجمييييم مليييف  230التيييدقيق اليييدولي

 .8يوما  بعد تاريخ تقرير المدقق 60التدقيق النهاوي هو عادة ال يزيد عن 
 
للمدقق إبالغها شيفويا  فيي  بغ  النظر عن توقيت اإلبالغ النتابي لنواحي القصور الهامة يم ن .14أ

إتخيياذ لمسيياعدتهم فييي  بالحوكمييةالبداييية إلييا اإلدارة  وعنييدما ي ييون ذلييك مناسييبا  إبالغهييا للم لفييين 
اإلررا  التصحيحي فيي الوقيت المناسيل لتقليي  مخياطر األخطيا  الجوهريية  عليا أن إريرا  ذليك 

 حسبما يتطلل هذا المعيار. ال يعفي المدقق من مس ولية إبالغ نواحي القصور الهامة كتابة 
 
إن مسيييتوى التفاصيييي  اليييذ  سييييتم بموربييي  إبيييالغ نيييواحي القصيييور الهامييية أمييير يعيييود إليييا الح يييم  .15أ

المهنييي للمييدقق فييي ظيي  الظييروف  والعواميي  التييي يم يين للمييدقق أن يأخييذها فييي اإلعتبييار عنييد 
 ل:تحديد المستوى المناسل لتفاصي  اإلبالغ تكم  ما يلي علا سبي  المثا

                                      
 .13  الفقرة 260معيار التدقيق الدولي  6
 .14"وثاوق التدقيق" الفقرة   230معيار التدقيق الدولي  7
 .21أ  الفقرة 230معيار التدقيق الدولي  8
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  طبيعيية المنكييأة  فعلييا سييبي  المثييال اإلبييالغ المطلييوب لمنكييأة ذات إهتمييام عييام قييد ي ييون
 .مختلفا  عن اإلبالغ لمنكأة ليست ذات إهتمام عام

   حجم وتعقيد المنكأة  فعلا سبي  المثال اإلبيالغ المطليوب لمنكيأة معقيدة قيد ي يون مختلفيا
 عن اإلبالغ لمنكأة تدير عمال  بسيطا .

  احي القصور الهامة التي حددها المدقق.طبيعة نو 
  المنكأة  فعلا سيبي  المثيال قيد تنيون هنياك حارية لمزييد مين التفاصيي  إذا  حوكمةتنوين

يكييملون أعضييا  ليسييت لهييم خبييرة كبيييرة فييي صييناعة المنكييأة أو  بالحوكمييةصييان المطلفييون 
 في النواحي التي تأثرت.

 بيقبالغ أنيواع محيددة مين نيواحي القصيور فيي  المتطلبات القانونية أو التنظيمية فيميا يتعليق
 الرقابة الداخلية.

 
علا علم مسبقا  بنواحي القصور الهامة التيي حيددها الميدقق  بالحوكمةقد تنون اإلدارة والم لفون  .16أ

أثنييا  التييدقيق  وميين المم يين أنهييم إختيياروا عييدم تصييحيحها بسييبل التنلفيية أو إلعتبييارات أخييرى  
  بالحوكمييةومنييافم تنفيييذ اإلرييرا  التصييحيحي نقييم علييا اإلدارة والم لفييين  ومسيي ولية تقييييم تنيياليف

بغيي  النظيير عيين التنلفيية أو اإلعتبييارات األخييرى التييي  9وتبعييا  لييذلك ينطبييق المتطلييل فييي الفقييرة 
أنهيييا ذات عالقييية عنيييد تحدييييد ميييا إذا كيييان سييييتم  بالحوكميييةيم ييين أن تعتبرهيييا اإلدارة والم لفيييون 

 ذه.إصالح نواحي القصور ه
 
واإلدارة فييي عملييية تييدقيق  بالحوكمييةإن حقيقيية أن المييدقق قييام بييقبالغ قصييور هييام إلييا الم لفييين  .17أ

سيييابقة ال ينفيييي الحارييية ألن يقيييوم الميييدقق بقعيييادة اإلبيييالغ إذا ليييم ي ييين قيييد تيييم بعيييد إتخييياذ إريييرا  
مين  يم ين إلبيالغ السينة الحاليية إعيادة الوصيفتصحيحي  وجذا إسيتمر قصيور هيام سيبق إبالغي  

اإلبييالغ السيييابق  أو ببسييياطة اإلشييارة إليييا اإلبيييالغ السييابق  ويم ييين للميييدقق أن يسيييأل اإلدارة  أو 
لماذا لم ييتم بعيد تصيحي  القصيور الهيام  وعيدم إتخياذ  بالحوكمةحيق ي ون ذلك مناسبا  الم لفين 

 إررا  في ظ  عدم ورود إيضاح معقول يم ن أن يمث  في حد  ذات  قصورا  هاما .
 

 بارات الخاصة بالمنكآت الصغيرةاإلعت
فيييي حالييية عملييييات تيييدقيق المنكيييآت الصيييغيرة يم ييين للميييدقق أن يتصييي  بطريقييية أقييي  ترتيبيييا  ميييم  .18أ

 مما هي في حالة المنكآت النبيرة. بالحوكمةالم لفين 
 

 (10)المررم: الفقرة  إبالغ نواحي القصور في الرقابة الداخلية لإلدارة
لييإلدارة هييو عييادة المسييتوى الييذ  علييي  مسيي ولية وليي  سييلطة تقييييم نييواحي إن المسييتوى المناسييل  .19أ

النسيبة لنيواحي القصيور الهامية  القصور في الرقابة الداخلية وجتخاذ اإلريرا  التصيحيحي اليال م  ًو
ميين المحتميي  أن المسييتوى المناسييل هييو المسيي ول التنفيييذ  الرويسييي أو المسيي ول المييالي )أو مييا 
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النسييبة لنيييواحي بالحوكمييةكييذلك إبييالغ هيييذه األمييور إلييا الم لفييين  يعادليي (  حيييق أنيي  يطلييل   ًو
القصييور األخييرى فييي الرقابيية الداخلييية قييد ي ييون المسييتوى المناسييل هييو اإلدارة التكييغيلية التييي لهييا 
عالقة مباشرة بك   أصبر بالنواحي الرقابية التيي تيأثرت ولهيا السيلطة إلتخياذ اإلريرا  التصيحيحي 

 المناسل.
 

 أ(10)المررم: الفقرة  عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية لإلدارةاإلبالغ 
قييد تثييير نييواحي قصييور هاميية معينيية فييي الرقابيية الداخلييية الكييك فييي نزاهيية أو كفييا ة اإلدارة  فعلييا  .20أ

سبي  المثال قيد تنيون هنياك أدلية عليا اإلحتييال أو عيدم اإلمتثيال المتعميد للقيوانين واألنظمية مين 
اإلدارة  أو قييد تظهيير اإلدارة عييدم قييدرة علييا اإلشيراف علييا إعييداد بيانييات مالييية مناسييبة التييي قبي  

تثيير الكييك حيول كفييا ة اإلدارة  وتبعيا  لييذلك قييد ال ي يون ميين المناسيل إبييالغ هيذه العيييوب مباشييرة 
 لإلدارة.

 
اد التقييارير حييول المتطلبييات ويقييدم اإلرشيياد بكييأن إعييد)الميينق (  250يحييدد معيييار التييدقيق الييدولي .21أ

عييدم اإلمتثييال المحييدد أو المكيي وك فييي  للقييوانين واألنظميية  بمييا فييي ذلييك عنييدما ي ييون الم لفييون 
المتطلبيات  240ويحدد معييار التيدقيق اليدولي  9هم أنفسهم مكاركون في عدم اإلمتثال بالحوكمة

ود إحتييال أو إحتييال عنيدما يحيدد الميدقق وري بالحوكمةويقدم اإلرشاد فيما يتعلق بقبالغ الم لفين 
 .10مك وك في  تكارك ب  اإلدارة

 
 ب(10)المررم: الفقرة  اإلبالغ عن نواحي القصور األخرى في الرقابة الداخلية لإلدارة

أثنيا  التييدقيق قيد يجييدد المييدقق نيواحي قصييور أخيرى فييي الرقابيية الداخليية ليسييت كبييرة  ولننهييا قييد  .22أ
اإلدارة  وتحدييييد ميييا هيييي نيييواحي القصيييور األخيييرى فيييي تنيييون ذات أهميييية كامنييية لتسيييتحق عنايييية 

الرقابيية الداخلييية التييي تسييتحق عناييية اإلدارة هييو أميير يعييود للح ييم المهنييي فييي ظيي  الظييروف  مييم 
األخييذ فييي اإلعتبييار إحتمييال ورييود أخطييا  والحجييم المم يين لألخطييا  التييي قييد تنكييأ فييي البيانييات 

 المالية نتيجة لهذا القصور.
 

عييين نيييواحي القصيييور األخييرى فيييي الرقابييية الداخليييية التييي تسيييتحق عنايييية اإلدارة ليييي  إن اإلبييالغ  .23أ
بحاريية أن ي يييون كتابييييا   وقيييد ي يييون شيييفويا   وحييييق ي يييون الميييدقق قيييد نييياقا ميييم اإلدارة الحقييياوق 
والظيييروف للنتييياوا التيييي توصييي  لهيييا الميييدقق يم ييين للميييدقق النظييير فيييي اإلبيييالغ الكيييفو  لنيييواحي 

ميت ليإلدارة أثنيا  هيذه المناقكيات  وتبعيا  ليذلك ليسيت هنياك حارية إلبيالغ القصور األخرى التي ت
 رسمي الحقا .

 

                                      
 .(29-23)الفقرات  ""مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية  )المنق ( 250معيار التدقيق الدولي     9
 .42  الفقرة تدقيق البيانات المالية" في عمليةباإلحتيال  المتعلقة"مس وليات المدقق  240يار التدقيق الدولي مع   10
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نيواحي القصيور  بقسيتثنا إذا قام المدقق باإلبالغ عن نواحي القصور فيي الرقابية الداخليية ليإلدارة  .24أ
 الهاميية فيييي فتييرة سيييابقة  وجختييارت اإلدارة عيييدم تصيييحيحها بسييبل التنلفييية أو ألسييباب أخيييرى فيييقن
الميييدقق ليييي  بحارييية إلعيييادة اإلبيييالغ فيييي الفتيييرة الحاليييية  كميييا أنييي  ال يطليييل مييين الميييدقق إعيييادة 

بنيييواحي القصيييور هيييذه إذا كيييان قيييديم إبالغهيييا فيييي السيييابق ليييإلدارة مييين قبييي  المعلوميييات الخاصييية 
أو المنظميين  عليا أني  قيد ي يون مين المناسيل أن يقيوم  مهنة التدقيق الداخليأطراف أخرى مث  

بقعيييادة اإلبيييالغ عييين نيييواحي القصيييور األخيييرى إذا كيييان هنييياك تغيييير فيييي اإلدارة  أو إذا الميييدقق 
معلوميات ردييدة تغيير الفهيم السيابق للميدقق واإلدارة فيميا يتعليق بنيواحي وصلت إلا عليم الميدقق 

رغم ذلك فقن عدم قيام اإلدارة بتصيحي  نيواحي القصيور األخيرى فيي الرقابية الداخليية  القصور  ًو
  بالحوكميةإلبالغ عنها في السابق قد يصب  قصورا  هاما  يتطلل اإلبالغ عني  للم لفيين التي تم ا

 وما إذا كانت الحالة كذلك يعتمد األمر علا ح م المدقق في ظ  الظروف.
 
أن يطلعيييوا عليييا تفاصيييي  نيييواحي القصيييور  بالحوكميييةفيييي بعييي  الظيييروف قيييد يرغيييل الم لفيييون  .25أ

ي أبليي  عنهييا المييدقق لييإلدارة  أو أن يييتم إعالمهييم بكيي   مييورز األخييرى فييي الرقابيية الداخلييية التيي
التناوب من المم ين أن يعتبير الميدقق أن مين المناسيل إعيالم  بطبيعة نواحي القصور األخرى  ًو

أنييي  تيييم اإلبيييالغ عييين العيييوب األخيييرى ليييإلدارة  وفيييي أ  مييين الحيييالتين يم ييين  بالحوكميييةالم لفييين 
 ويا  أو كتابة حسبما هو مناسل.شف بالحوكمةللمدقق إبالغ الم لفين 

 
 بالحوكمييةإعتبييارات مناسييبة فيمييا يتعلييق باإلتصييال بييالم لفين  260يحييدد معيييار التييدقيق الييدولي  .26أ

 . 11عندما ي ون رميعهم مكاركون في إدارة المنكأة
 

 (10-9)الفقرتان  اإلعتبارات الخاصة بمنكآت القطاع العام
ص مسييي وليات إىيييافية بييياإلبالغ عييين نيييواحي القصيييور فيييي قيييد ي يييون عليييا ميييدققي القطييياع الخيييا .27أ

الرقابييية الداخليييية التيييي حيييددها الميييدقق أثنيييا  التيييدقيق  وذليييك بطيييرق وعنيييد مسيييتوى تفاصيييي  وجليييا 
أطييراف لييم يييتم التطييرق لهييم فييي هييذا المعيييار  فعلييا سييبي  المثييال قييد يجييل اإلبييالغ عيين نييواحي 

ة الحاصميية األخييرى  وقييد تطلييل القييوانين أو القصييور الهاميية إلييا السييلطة التكييريعية أو إلييا الجهيي
األنظميية أو سييلطة أخييرى كييذلك أن يقييوم مييدققوا القطيياع العييام بيياإلبالغ عيين نييواحي القصييور فييي 
الرقابة الداخلية بغ  النظر عن أهمية اآلثار المحتملة لهيا. إليا رانيل ذليك يتطليل التكيريم أن 

بالرقابية أصثير إتسياعا  مين نيواحي القصيور فيي يقوم مدققوا القطاع العام اإلبالغ عن أمور متعلقية 
الرقابة الداخلية التي يطلل هذا المعيار اإلبالغ عنهيا  عليا سيبي  المثيال أنظمية الرقابية المتعلقية 

 باإلمتثال للسلطات التكريعية أو األنظمة أو أح ام العقود أو إتفاقيات المن .
 

                                      
 .13  الفقرة )المنق ( 260معيار التدقيق الدولي  11



 واإلدارة بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للم لفين 

 265معيار التدقيق الدولي   271 

  

يق
تدق

ال
 

 (11)المررم: الفقرة  لرقابة الداخليةمحتوى اإلبالغ النتابي لنواحي القصور الهامة في ا
عنيد إيضياح اآلثيار المحتملية لنيواحي القصيور الهامية ال ي يون الميدقق بحارية لتحدييد مقيدار هييذه  .28أ

تقييديم التقييارير حيييق  هييدافاآلثييار  وميين المم يين رمييم نييواحي القصييور الهاميية فييي مجموعييات أل
اإلبييالغ النتييابي إقتراحييات بكييأن  ي ييون ميين المناسييل إرييرا  ذلييك  كمييا يم يين للمييدقق أن يضييمن

ييان حيول ميا إذا  اإلررا  التصحيحي لنواحي القصيور واإلسيتجابات الفعليية أو المقترحية ليإلدارة ًو
صييان الميييدقق قيييد إتخيييذ أو لييم يتخيييذ أيييية خطيييوات للتحقيييق فيمييا إذا كانيييت إسيييتجابات اإلدارة قيييد تيييم 

 تنفيذها.
 
سيييل أن يكيييم  المعلوميييات التاليييية كسيييياق إىيييافي مييين المم ييين أن يعتبييير الميييدقق أن مييين المنا  .29أ

 لإلبالغ:

  إشيييارة إليييا ليييو أن الميييدقق قيييد قيييام بيييقررا ات أصثييير إتسييياعا  بكيييأن الرقابييية الداخليييية فقنييي  مييين
المحتم  أن المدقق قد حدد مزيدا  من نيواحي القصيور التيي يجيل اإلبيالغ عنهيا  أو توصي  

لييم تنيين فييي الحقيقيية بحاريية لإلبييالغ إلييا أن بعيي  نييواحي القصييور التييي تييم اإلبييالغ عنهييا 
 عنها.

 وقييد ال ي ييون مناسييبا  بالحوكمييةالم لفييين  هييدافإشييارة إلييا أن هييذا اإلبييالغ قييد تييم تقديميي  أل  
 أخرى. هدافأل

 
قد تتطلل القوانين واألنظمة أن يقيوم الميدقق أو اإلدارة بتقيديم نسيخة مين اإلبيالغ النتيابي للميدقق  .30أ

إلييا السييلطات التنظيمييية المناسييبة  وحيييق تنييون الحاليية كييذلك ميين حييول نييواحي القصييور الهاميية 
 المم ن أن يحدد اإلبالغ النتابي للمدقق هذه السلطات التنظيمية.
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معييييار التيييدقيق فيييي سيييياق  "لتيييدقيق البيانيييات الماليييية "التخطييييط، 300معييييار التيييدقيق اليييدوليقيييرا ة  ينبغيييي
 .وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"للمدقق المستقل وإجرا  ضعملية تدقيق  األهداف العامة"، 200الدولي
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 ة ـمقدمال
 

 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
وييت  يييا ة مسؤولية المدقق في التخطيط لتدقيق البيانات الماليية.  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1

ت ضعتبييارات اإلضييافية فييي ضعمليييااإليييت  تحديييد كمييا هييذا المعيييار فييي سييياق ضعمليييات التييدقيق المت ييررة. 
 التدقيق األولية بشكل منفصل. 

 

 دور التخطيط وتوقيته
يتاييمن التخطيييط لعملييية التييدقيق وضييع إسييتراتيجية التييدقيق الشيياملة للعملييية وتطييوير  طيية تييدقيق.  .2

ويفيد التخطيط ال افي ضعملية تدقيق البيانات الماليية فيي ضعيدة  يرق تتايمن ميا يليي: )المرجيع: الفقيرة 
 (3أ-1أ

 ال افي للجوانب الهامة لعملية التدقيق. هتما ية اإلمساضعدة المدقق في تول 

 .مساضعدة المدقق في تحديد المشاكل المحتملة وحلها في الوقت المناسب 

   مناسب ليت  إجراؤها بطريقة فاضعلة. مساضعدة المدقق في تنظي  وإدارة ضعملية التدقيق بشكل 

 إلى  ستجابةقدرة وال فا ة لإلالمساضعدة في ا تيار أضعاا  فريق العملية بمستويات مناسبة من ال
 المخا ر المتوقعة وفي تحديد العمل المناسب له .

 . تيسير توجيه وإرشاد أضعاا  فريق العملية ومراجعة ضعمله 

 قتاا ، في تنسيق العمل الذي أنجزه مدققو العناير والخبرا .إلالمساضعدة، ضعند ا 
 

 تاريخ النفاذ

 *2009ديسمبر  15التي تبدأ في للفترات يانات المالية تدقيق البلهذا المعيار نافذ المفعول  يعتبر .3
 بعد ذلك.  أو

 

 الهدف

 . في التخطيط لعملية التدقيق بحيث يت  أداؤها بطريقة فعالةالمدقق  يتلخص هدف .4
 

 المتطلبات
 

 إشراك األعضاء الرئيسيين في فريق العملية

العملييية فييي التخطيييط لعملييية  يشييارك كييل ميين شييريك العملييية واألضعاييا  الرئيسيييين ا  ييرين فييي فريييق .5
التدقيق، بما في ذلك التخطيط والمشياركة فيي المناقشيات  يين أضعايا  فرييق العمليية. )المرجيع: الفقيرة 

 (4أ
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 األنشطة األولية للعملية

  -يقو  المدقق باألنشطة التالية في  داية ضعملية التدقيق الحالية: .6

يما يتعلق بإستمرار العالقة مع العميل ف 220أدا  إجرا ات يقتايها معيار التدقيق الدولي (أ)
 ؛۱وضعملية التدقيق المحددة

تقيي  اإلمتثال للمتطلبات األ القية، بما في ذلك اإلستقاللية، كما يقتاي معيار التدقيق  (ب)
 ؛ و۲ 220الدولي

. )المرجع: الفقرات ۳ 210تحقيق فه  لشروط العملية كما يقتاي معيار التدقيق الدولي (ج)
 (. 7أ-5أ

 
 لتخطيطأنشطة ا

نطيياق وتوقيييت واتجيياه التييدقيق، وتييوفر  توضيي إسييتراتيجية تييدقيق شيياملة  ينبغييي ضعلييى المييدقق وضييع .7
 التدقيق.  طة  في وضعاإلرشادات 

 

 -ما يلي: مراضعاة وضع  طة تدقيق شاملة حال ضعلى المدقق فيو  .8

 تحديد  صائص العملية التي تبين نطاقها؛ (أ)

عملية للتخطيط لتوقيت التدقيق و بيعة التحقق من أهداف إضعداد التقارير الخاية بال (ب)
 ت المطلوةة؛تصاالاإل

 دراسة العوامل التي تعتبر، وفق التقدير المهني للمدقق، هامة في توجيه جهود فريق العملية؛ (ج)
كانت المعرفة المكتسبة  إذاما في، ممكناً  ذلك ناك ماتحديد نتائج األنشطة األولية للعملية، وحيث (د)

 يت  أداؤها للمنشأة من قبل شريك العملية تعتبر مالئمة؛ و في العمليات األ رى التي
 .(11أ-8التحقق من  بيعة وتوقيت ونطاق الموارد الالزمة ألدا  العملية. )المرجع: الفقرات أ(  هـ)

 

  -لما يلي: ضعلى المدقق وضع  طة تدقيق تتامن  ياناً  .9

و محدد بموجب معيار  بيعة وتوقيت ونطاق إجرا ات تقيي  المخا ر المخطط لها، كما ه (أ)
 4 .)المنق ( 315التدقيق الدولي 

، كما هو إجرا ات التدقيق اإلضافية المخطط لها ضعند مستوى اإلثبات ونطاق بيعة وتوقيت  (ب)
  5 .330محدد بموجب معيار التدقيق الدولي

بحيث تمتثل العملية لمعايير التدقيق المطلوب تنفيذها و المخطط لها إجرا ات التدقيق األ رى  (ج)
 (14أ -12الدولية. )المرجع: الفقرة أ

 

                                                 
۱

 (. 13-12) ات، الفقر تدقيق البيانات المالية"لرقابة الجودة  "  220معيار التدقيق الدولي  
 

۲
 (.11-9، الفقرات )220معيار التدقيق الدولي 
۳

 .(13-9، الفقرات )شيروط الت ليف بالتدقييق" الموافقة ضعلى " 210معيار التدقيق الدولي   
 

 ."تحديد وتقيي  مخا ر الخطأ الجوهري من  الل فه  المنشأة وةيئتها" )المنق ( 315ولي معيار التدقيق الد  4
 

 ."إستجابة المدقق للمخا ر المقيمة"  330معيارالتدقيق الدولي   5
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  يون تحييث بإسيتراتيجية التيدقيق الشياملة و طية التيدقيق يتعين ضعلى الميدقق أن يقيو   تحيديث وتغييير  .10
 (15 الل سياق التدقيق. )المرجع: الفقرة أ إلزامية

 

ضعليييى الميييدقق أن يخطيييط لطبيعييية وتوقييييت ونطييياق توجييييه وإشيييراف أضعايييا  فرييييق العمليييية ومراجعييية  .11
 (17أ-16اله . )المرجع: الفقرات أأضعم

 

 التوثيق
 -:6ضعلى المدقق توثيق ما يلي  .12

 إستراتيجية التدقيق الشاملة؛ (أ)

 و  طة التدقيق؛ (ب)

 طيييية  أوأي تغيييييرات هاميييية تطييييرأ  ييييالل ضعملييييية التييييدقيق ضعلييييى إسييييتراتيجية التييييدقيق الشيييياملة  (ج)
 (21أ-18التدقيق، وأسباب هذه التغيرات. )المرجع: الفقرات أ

 

   اإلضافية في عمليات التدقيق األولية اإلعتبارات

  -ولية:األتدقيق ال ضعلى المدقق القيا  باألنشطة التالية قبل البد  بعملية  .13

فيما يتعلق بقبول العالقة مع العميل  220يقتايها معيار التدقيق الدولي التي جرا اتاإلأدا   (أ)
 و ؛التدقيق المحددة ۷وضعملية

إمتثااًل لمتطلبات  وذلك هناك تغيير في المدققين، ون يكمع المدقق السا ق، حيث  تصالاإل (ب)
 (20)المرجع: الفقرة أ .ذات يلة يةأ الق

*** 

 خرى األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 
 (2)المرجع: الفقرة  دور التخطيط وتوقيته

 

تختليييف  بيعيييية ونطيييياق أنشييييطة التخطيييييط حسييييب حجييي  وتعقيييييد المنشييييأة والخبييييرة السييييابقة ل ضعاييييا   .1أ
 ين في فريق العملية في المنشأة والتغيرات في الظروف التي تحدث أثنا  ضعملية التدقيق.الرئيسي

 

وكثيييرًا مييا يبييدأ بعييد  قيق،  ييل هييو ضعملييية مسييتمرة ومت ييررةإن التخطيييط ليييح مرحليية منفصييلة ميين التييد . 2أ
التيدقيق حتيى إكميال ضعمليية فيما يتعلق  ي( إكمال ضعملية التدقيق السيابقة ويسيتمر  أو) من وقت قصير

التييييي ينبغييييي تييييدقيق النشييييطة وإجييييرا ات بعيييي  األتوقيييييت  يشييييمل دراسييييةالتخطيييييط  إال أن الحالييييية.
يشيمل التخطييط الحاجية للنظير  ،ضعليى سيبيل المثيالو مزيد من إجرا ات التيدقيق. البل أدا   مالها قستإ

 -:اوتقييمهلمخا ر األ طا  الجوهرية قبل تحديد المدقق  وذلك في المسائل التالية،

                                                 
 . 6أو  11-8ائق التدقيق" الفقرات من " وث 230معيار التدقيق الدولي    6
 . 13-12، الفقرات220معيار التدقيق الدولي    ۷
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 إلجرا ات التحليلية التي سيت  تطبيقها ضعلى أنها إجرا ات تقيي  للمخا را. 

 لحصول ضعلى فه  ضعا  لإل ار القانوني والتنظيميي المطبيق ضعليى المنشيأة وكييف تمتثيل المنشيأة ا
 .لذلك اإل ار

 األهمية النسبية. تحديد 

  خبرا .الإشراك 

  .أدا  إجرا ات أ رى لتقيي  المخا ر 

 
أن يقييييرر مناقشيييية ضعناييييير التخطيييييط مييييع إدارة المنشييييأة لتيسييييير أدا  ضعملييييية التييييدقيق  يمكيييين للمييييدقق . 3أ

 ضعلى سبيل المثال تنسيق بع  إجرا ات التدقيق المخطط لها مع ضعميل ميويفي المنشيأة(.و وإدارتها )
 طيية التييدقيق تبقييى إسييتراتيجية التييدقيق الشيياملة و  إال أنر يي  أنييه كثيييرًا مييا تحييدث هييذه المناقشييات، و 

 ، طية التيدقيق أوضمن إسيتراتيجية التيدقيق الشياملة  يت  مناقشة مسائل تردوضعندما  ية المدقق.مسؤول
مناقشيية ل يمكيين ،فعلييى سيبيل المثييال التقييوي  ميين فاضعليية التييدقيق.العناييية مطلوةيية حتيى ال يييت  ت يون 

را ات مين فاضعلييية التيدقيق بجعيل إجيي أن تقيو  بيعية وتوقييت إجييرا ات التيدقيق المفصيلة مييع اإلدارة 
 أكثر قا لية للتنبؤ  ها. التدقيق 

 

 (5)المرجع: الفقرة  إشراك أعضاء فريق العملية الرئيسيين
 

ا  رين في فريق العملية فيي التخطييط لعمليية التيدقيق  نإشراك شريك العملية واألضعاا  الرئيسيي إن   .4أ
 ۸التخطيط.يزيد من فاضعلية وكفا ة ضعملية و ضعلى  برته  ومعرفته  المتعمقة يعتمد 

 (6)المرجع: الفقرة  األنشطة األولية للعملية
 

في  داية ضعملية التدقيق الحاليية الميدقق فيي  6يساضعد أدا  األنشطة األولية للعملية المحددة في الفقرة  . 5أ
الظروف التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي ضعلى قدرة الميدقق ضعليى التخطييط  أوتحديد وتقيي  األحداث 

 وأدائها.  لعملية التدقيق
 
ضعليييى سيييبيل  والتييييوليييية للعمليييية يسييياضعد الميييدقق فيييي التخطييييط لعمليييية التيييدقيق األإن أدا  األنشيييطة  . 6أ

  -المثال:
 .يحتفظ لها المدقق باإلستقاللية والقدرة الالزمتين ألدائها 

  .ال توجد أمور تتعلق  نزاهة اإلدارة قد تؤثر ضعلى ر بة المدقق في اإلستمرار بالعملية 

                                                 
، المتطلبات وييوفر إرشيادات حيول مناقشية فرييق العمليية المتعليق بقا ليية تعير  10، الفقرة )المنق ( 315يحدد معيار التدقيق الدولي    ۸

 اإلحتيييال ضعنييد المتعلقييةالمييدقق  مسييؤوليات"  240المنشييأة ل  طييا  الجوهرييية فييي البيانييات المالييية. كمييا يييوفر معيييار التييدقيق الييدولي 
، إرشييادات حييول التركيييز أثنييا  هييذا النقييا  ضعلييى قا لييية تعيير  البيانييات المالييية للمنشييأة أل طييا  16انييات المالييية"، الفقييرة تييدقيق البي

 حتيال.إلجوهرية بسبب ا
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 وجد سو  تفاه  مع العميل فيما يتعلق بشروط العمليةال ي . 
 

، بميا فيي ذليك اإلسيتقاللية، المالئمية سيتمرارية العمييل والمتطلبيات األ القييةإضعلى المدقق النظر فيي  . 7أ
 ييالل ضعملييية التييدقيق مييع حييدوث الظييروف والتغيييرات فييي األحييوال.  ييير أن أدا  اإلجييرا ات األولييية 

)بما في ذلك اإلسيتقاللية( فيي  دايية  المالئمة لعميل وتقيي  المتطلبات األ القيةفيما يتعلق بإستمرار ا
سيييت مالها قبيييل أدا  األنشيييطة الهامييية األ يييرى لعمليييية التيييدقيق إضعمليييية التيييدقيق الحاليييية يعنيييي أنيييه ييييت  

صيير مين الحالية. وةالنسبة لعمليات التدقيق المستمرة، كثيرًا ما تت  هذه اإلجرا ات األولية بعد وقت ق
 فيما يتعلق  ي( إكمال ضعملية التدقيق السابقة.  أو)

 

 أنشطة التخطيط
 (8-7)المرجع: الفقرات  استراتيجية التدقيق الشاملة

تساضعد ضعملية وضع إستراتيجية تدقيق شاملة المدقق ضعلى تحديد المسائل التالية، مع مراضعاة إكمال  . 8أ
  -إجرا ات المدقق لتقيي  المخا ر:

 أضعاا  فريق يتمتعون بالخبرة  إستخدا لنواحي تدقيق محددة، مثل  هاإستخداملتي سيت  الموارد ا
 ؛المعقدة المسائل برا  في  إشراك أوالمخا رة المرتفعة  في مجاالتالمناسبة 

 محددة، مثل ضعدد أضعاا  الفريق المعينين وارد التي سيت  تخصيصها لنواحي تدقيق مقدار الم
ضعمليات  جعة ضعمل المدققين ا  رين في حالواقع هامة، ومدى مرالمراقبة جرد المخزون في م

 المخا رة المرتفعة؛ لمجاالتموازنة التدقيق بالساضعات التي ستخصص  أوتدقيق المجموضعات، 

   في تواريخ قطع رئيسية  أوهذه الموارد، سواً  في مرحلة تدقيق مرحلية  إستخدا متى سيت
Cut-Off Dates؛ و 

  جتماضعات إضعقد فيه يتوقع  الوقت الذيمثل  ها واإلشراف ضعليها،وتوجيهلموارد هذه اكيفية إدارة
شريك ومدير ال، وكيف يتوقع أن تت  مراجعات هاستخاليإ أو ال  ضعلى معلومات الفريق لإل

ت  إكمال مراجعات كان سي إذاما في ارج الموقع(، و  أوالعملية )ضعلى سبيل المثال في الموقع 
 . ليةعمرقابة الجودة ضعلى ال

 

 ضعتبارات في وضع استراتيجية تدقيق شاملة. اإليورد الملحق أمثلة ضعلى   . 9أ
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تناول توضع إستراتيجية التدقيق الشاملة، يصب  من الممكن وضع  طة تدقيق لما أن يت   . 10أ
اإلضعتبار الحاجة  بعين آ ذينمختلف األمور التي ت  تحديدها في إستراتيجية التدقيق الشاملة، 

إستراتيجية التدقيق  إن وضع ال فؤ لموارد المدقق. ستخدا ل اإلتحقيق أهداف التدقيق من  ال إلى
متسلسلتين، ول نهما  أوبالارورة ضعمليتين منفصلتين  ليستا طة التدقيق المفصلة و الشاملة 

 .ين بشكل وثيق حيث أن التغيرات في إحداهما قد يترتب ضعليها تغيرات في األ رى تمرتبط
 

 ات الخاية بالمنشآت الصغيرة ضعتبار إلا
 ضعمليةفي ضعمليات تدقيق المنشآت الصغيرة، يمكن أن يقو  بأدا  ضعملية التدقيق بكاملها فريق  . 11أ

يغير جدًا. والعديد من ضعمليات تدقيق المنشآت الصغيرة تشمل شريك ضعملية التدقيق )الذي قد 
 دون أي أضعاا  في فريق  أو) يكون ممارسًا وحيدًا( يعمل مع ضعاو واحد في فريق العملية

 ين أضعاا  الفريق أسهل. كما أن  تصالفي فريق التدقيق الصغير، يكون التنسيق واإلفالعملية(. 
 أووضع إستراتيجية تدقيق شاملة لتدقيق منشأة يغيرة ليح بحاجة ألن يكون ممارسة معقدة 

ضعلى و  فريق العملية.مستهل ة للوقت. وهي تختلف حسب حج  المنشأة وتعقيد التدقيق وحج  
ضعلى  اً ةنا و  ، مال ضعملية التدقيق السابقةستإ ضعندمذكرة مختصرة معدة ، يمكن لسبيل المثال

في ضعملية التدقيق التي ت  إنجازها وتحديثها في  المحددةالمواضيع إ راز مراجعة أوراق العمل و 
عملية اتيجة تدقيق موثقة لاستر أن ت ون  ،المدير -المناقشات مع المالكأساس الفترة الحالية ضعلى 

 .8 طت المسائل المشار إليها في الفقرة  إذا التدقيق الحالية
 

 (9)المرجع: الفقرة   طة التدقيق
.  ت ون  طة التدقيق أكثر تفصياًل من إستراتيجية التدقيق الشاملة في أنها تشمل  بيعة وتوقيت 12أ

يق العملية. ويحدث التخطيط إلجرا ات ونطاق إجرا ات التدقيق التي سيقو  بأدائها أضعاا  فر 
التدقيق هذه من  الل سياق التدقيق مع تطور  طة التدقيق للعملية. وضعلى سبيل المثال، يت  
التخطيط إلجرا ات المدقق في تقيي  المخا ر في  داية ضعملية التدقيق. يعتمد التخطيط لطبيعة 

تيجة تلك اإلجرا ات لتقيي  المخا ر. وتوقيت ونطاق إجرا ات التدقيق اإلضافية المحددة ضعلى ن
باإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يبدأ المدقق تنفيذ إجرا ات تدقيق إضافية لبع  فئات 
المعامالت وأريدة الحساب واإلفصاحات قبل التخطيط ل افة إجرا ات التدقيق اإلضافية 

 المتبقية. 
 

خا ر المخطط لها، وإجرا ات التدقيق إن تحديد  بيعة وتوقيت ونطاق إجرا ات تقيي  الم . 13أ
األ رى، من حيث ارتبا ها باإلفصاحات هو أمر مه  في ضو  المجموضعة الواسعة من 
المعلومات ومستوى التفاييل التي يمكن إدراجها في هذه اإلفصاحات. وضعالوًة ضعلى ذلك، يمكن 

األستاذ العا  أن تحتوي بع  اإلفصاحات ضعلى معلومات يت  الحصول ضعليها من  ارج دفتر 
ودفتر األستاذ المساضعد، والتي قد تؤثر أياًا ضعلى المخا ر المقّيمة وضعلى  بيعة وتوقيت ونطاق 

 إجرا ات التدقيق لمعالجتها.
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إن بحث اإلفصاحات في مرحلة مبكرة من ضعملية التدقيق يساضعد المدقق في إيال  اهتما  مناسب،  . 14أ
ات  نفح الطريقة التي ُتعالج  ها أيناف المعامالت وتخطيط الوقت ال افي، لمعالجة اإلفصاح

واألحداث وأريدة الحسابات. كما أن بحثها في مرحلة مبكرة قد يساضعد أياًا المدقق ضعلى تحديد 
 ا ثار المترتبة ضعلى تدقيق ما يلي:

اإلفصاحات الجديدة أو المنقحة الهامة المطلوةة نتيجة التغيرات في  يئة المنشأة أو وضعها  •
الي أو أنشطتها )ضعلى سبيل المثال، التغيير في التحديد المطلوب للقطاضعات وإضعداد الم

 التقارير حول المعلومات القطاضعية الناجمة ضعن ضعملية هامة إلندماج األضعمال(؛

اإلفصاحات الجديدة أو المنقحة الهامة الناجمة ضعن التغيرات في إ ار إضعداد التقارير المالية  •
 المعمول به؛

الحاجة إلشراك  بير تابع للمدقق للمساضعدة في إجرا ات التدقيق المتعلقة بإفصاحات محددة  •
 )ضعلى سبيل المثال، اإلفصاحات المتعلقة بالتقاضعد أو التزامات منافع التقاضعد األ رى(؛ و

األمور المتعلقة باإلفصاحات التي قد ير ب المدقق بمناقشتها مع أولئك المكلفين  •
   9بالحوكمة.

 

 (10)المرجع: الفقرة  لتغييرات التي تطرأ ضعلى قرارات التخطيط  الل سياق التدقيقا
 

أدلة التدقيق التي يت  الحصول ضعليها من  أوتغيرات في الظروف  أونتيجة ألحداث  ير متوقعة  . 15أ
و طة  أن يعدل إستراتيجية التدقيق الشاملة إلىيحتاج المدقق  فقد ،نتائج إجرا ات التدقيق

، إجرا ات التدقيق اإلضافية الناجمة المخطط لها ونطاق ذلك  بيعة وتوقيت  معدالً ، قيقالتد
تصل  ة للمخا ر المقّيمة. ويمكن أن يكون هذا هو الحال ضعندمامعدلضعلى أساس الدراسة الوذلك 

ضعل  المدقق تختلف بشكل جوهري ضعن المعلومات المتوفرة ضعندما  طط المدقق  إلىمعلومات 
التي يت  الحصول ضعليها تدقيق الأدلة  يمكن أن تتعار  ،ضعلى سبيل المثالو . تدقيقجرا ات الإل

أنظمة  اتإ تبار  منت  الحصول ضعليها يمن  الل أدا  إجرا ات أساسية مع أدلة التدقيق التي 
 الرقابة. 

 

 ( 11)المرجع: الفقرة  التوجيه واإلشراف والمراجعة
 

التوجيه واإلشراف ضعلى أضعاا  فريق العملية ومراجعة .  تختلف كل من  بيعة وتوقيت ونطاق 14أ
  -ضعلى ضعدة ضعوامل، منها: ضعمله   نا ً 

 .حج  وتعقيد المنشأة 

 .مكان التدقيق 

                                                 
 13.، الفقرة أ" اإلتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة ")المنق (  260معيار التدقيق الدولي    ٩
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 ( زيادة في ال ضعلى سبيل المثال، ضعادة ما تقتايالمخا ر المقّيمة ل  طا  الجوهرية
ا لة في نطاق وتوقيت زيادة مقالمخا ر المقّيمة ل  طا  الجوهرية ألحد مجاالت التدقيق 

 التوجيه واإلشراف ضعلى أضعاا  فريق التدقيق ومراجعة أكثر تفصيال ألضعماله (.

  الذين يقومون بأدا  ضعمل التدقيقمختلف أضعاا  الفريق قدرات وكفا ة . 

 
إرشادات إضافية حول توجيه أضعمال التدقيق واإلشراف ضعليها  220ويحتوي معيار التدقيق الدولي

 . 10ومراجعتها
 
 ضعتبارات الخاية بالمنشآت الصغيرة إلا
، ال يت  إثارة أسئلة حول توجيه واإلشراف ضعلى ك العمليةشري من قبل التدقيق بكامله يت  إجرا  إذا . 17أ

شريك ضعملية التدقيق الذي قا  . وفي هذه الحاالت، يكون أضعاا  فريق العملية ومراجعة ضعمله 
وجهة ت وين  إذا كان   بكافة المواضيع الجوهرية.ضعلى ضعلشخصيًا بإجرا  جميع نواحي العمل 

أثنا  سير ضعملية التدقيق يمكن أن يخلق مشاكل  ُتتخذمة األحكا  التي ئحول مال ةموضوضعي نظر
 ير  أووضعندما يشمل األمر مواضيع معقدة  ضعملية التدقيق بكاملها.نفح الفرد  يؤديضعملية ضعندما 

لتشاور افقد يكون من المر وب فيه  ،ممارس وحيدقبل من أدا  التدقيق ويت   ،ضعادية بشكل  اص
 . مع هيئة التدقيق المهنية أومع مدققين آ رين يتمتعون بخبرة مناسبة 

 
 (12)المرجع: الفقرة  التوثيق

 

يجب أن يسجل توثيق المدقق إلستراتيجية التدقيق الشاملة القرارات الرئيسية التي تعتبر ضرورية . 18أ
 فإنه ضعلى سبيل المثالو فريق العملية.  إلىل سلي  وإ الغ األمور الهامة شكلتخطيط التدقيق ب

يمكن للمدقق تلخيص إستراتيجية التدقيق الشاملة ضعلى شكل مذكرة تحتوي ضعلى القرارات الرئيسية 
 المتعلقة بالنطاق والتوقيت واألدا  الشامل لعملية التدقيق.

 

 تقيي  المخا رإجرا ات  ونطاقيعة وتوقيت  ب  يان طة التدقيق .  يجب أن يسجل توثيق 19أ
كما ينبغي أن يسجل  للمخا ر المقيمة. إستجابةوإجرا ات التدقيق اإلضافية ضعند مستوى اإلثبات 

ويمكن التخطيط السلي  إلجرا ات التدقيق التي يمكن مراجعتها والمصادقة ضعليها قبل أدائها. 
مصممة وضعلى أن ت ون إلكتمال التدقيق،  قوائ  فحص أو رامج تدقيق موحدة  إستخدا للمدقق 
 . للعملية المحددةلتعكح الظروف  كما يلز 

 
.  إن سجل التغيرات الهامة التي تطرأ ضعلى استراتيجية التدقيق الشاملة و طة التدقيق، والتغيرات 20أ

يفسر السبب ورا   إنما ،دقيق وتوقيتها ونطاقها المخطط لهالناجمة ضعلى  بيعة إجرا ات الت
ستراتيجية الشاملة و طة التدقيق التي ت  تبنيهما بشكل نهائي للتدقيق. اإلدوث التغيرات الهامة و ح

 لتغيرات الهامة التي تحدث  الل التدقيق. لالمناسبة  ستجابةاإلكما يعكح 
 

 ضعتبارات الخاية بالمنشآت الصغيرة إلا
 

                                                 
 (.17-15رات )، الفق220معيار التدقيق الدولي  ١٠
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سبة ومختصرة كاستراتيجية موثقة يمكن أن تعمل مذكرة منا فإنه ،11كما نوقش في الفقرة أو  . 21أ
 أو رامج تدقيق موحدة  إستخدا يمكن  فإنه لتدقيق منشأة يغيرة. وفيما يخص  طة التدقيق،

كما  فترا  أنشطة رقابة قليلة ذات يلةساس اأ( مصا ة ضعلى 19)انظر الفقرة أ قوائ  فحص
مها بحيث تناسب هو من المحتمل أن يكون الوضع في منشأة يغيرة ما، شريطة أن يت  تصمي

 روف العملية، بما في ذلك ضعمليات تقيي  المدقق للمخا ر. ي
 

 (13عتبارات اإلضافية في عمليات التدقيق األولية )المرجع: الفقرة إلا
 

مت ررة.  ير أنه  أوكانت ضعملية التدقيق أولية أ إن  ر  وهدف تخطيط التدقيق متماثالن، سوا ً  . 20أ
أن يوسع األنشطة المخطط لها ألنه ال يتمتع  إلىولية قد يحتاج المدقق بالنسبة لعملية التدقيق األ

ضعتبار ضعند تخطيط العمليات المت ررة. اإلضعادة بالخبرة السابقة في المنشأة التي ُتأ ذ بعين 
اإلضافية التي يمكن للمدقق  المسائلتشمل  يجب أن فإنه وةالنسبة لعمليات التدقيق األولية،

 -ما يلي: وهي و طة التدقيقالشاملة إستراتيجية التدقيق  وضعند أ ذها في الحسبان ضع
  الترتيبات التي سيت  إجراؤها مع المدقق السا ق، ضعلى سبيل المثال مراجعة أوراق ضعمل

 األنظمة. أوالمدقق السا ق، ما ل  يكن ذلك ممنوضعًا بموجب القانون 

  معايير التدقيق وإضعداد  وأرئيسية )بما في ذلك تطبيق المبادئ المحاسبية  قااياأية
مناقشتها مع اإلدارة فيما يتعلق باإل تيار األولي كمدققين، وإ الغ هذه  تت التقارير( 
الشاملة ضعلى إستراتيجية التدقيق  المسائل، وكيفية تأثير هذه المكلفين بالحوكمة إلى المسائل

 و طة التدقيق.

  ية ومناسبة فيما يتعلق باألريدة للحصول ضعلى أدلة تدقيق كاف الالزمةإجرا ات التدقيق
األريدة  -ضعمليات التدقيق األولية" 510اإلفتتاحية )أنظر معيار التدقيق الدولي

 .۰1(اإلفتتاحية"

 في الشركة اإلجرا ات األ رى التي يتطلبها نظا  رقابة الجودة لعمليات التدقيق األولية 
فرد  أوشريك آ ر  إشراك ةفي الشركنظا  رقابة الجودة قد يتطلب  ،)ضعلى سبيل المثال

مراجعة  أوقبل البد  في إجرا ات تدقيق هامة  اجعة إستراتيجية التدقيق الشاملةرئيسي لمر 
 التقارير قبل إيدارها(.

 

                                                 
 .األريدة اإلفتتاحية" -" ضعمليات التدقيق األولية 510معيار التدقيق الدولي   ١١
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 (11أ-8وأ 8-7)المرجع: الفقرات 

 عتبارات في وضع إستراتيجية تدقيق شاملةإلا
وضع إستراتيجية  قق أ ذها بعين اإلضعتبار ضعندالتي يمكن للمد المسائليقد  هذا الملحق أمثلة ضعلى 

كذلك ضعلى  طة التدقيق المفصلة للمدقق. تغطي األمثلة  المسائلالعديد من هذه تؤثر و  التدقيق الشاملة.
طلب أدا  بع  وةينما قد يُ  تي تنطبق ضعلى العديد من العمليات.ال المسائلواسعة من  مجموضعةالمقدمة 
مناسبة ل ل ضعملية المسائل ال تعتبر جميع  فإنه ،معايير التدقيق األ رى ل اً وفقالمشار إليها أدناه المسائل 

 يق والقائمة ليست كاملة الارورة.تدق
 

 خصائص العملية
 ت  بموجبه إضعداد المعلومات المالية التي سيت  تدقيقها، بما في ذلك ر إضعداد التقارير المالية الذي إ ا

 التقارير المالية.الحاجة للمطابقة مع إ ار آ ر إلضعداد 
  القطا . مثل التقارير التي يفرضها منظمو متطلبات إضعداد التقارير الخاية بالقطا 
 .تغطية التدقيق المتوقعة، بما في ذلك ضعدد ومواقع األقسا  )المكونات( التي سيت  شمولها 
   المجموضعة. توحيد)أقسامها( مكوناتها التي تحدد كيف سيت  و بيعة ضعالقات الرقابة  ين شركة أ 
 ( المكونات من قبل مدققين آ رين.األقسا تدقيق ) مدى 
  معرفة متخصصة. إلى بيعة قطاضعات األضعمال التي سيت  تدقيقها، بما في ذلك الحاجة 
  فيما يخص العملة  تحويل إلىها، بما في ذلك الحاجة إستخدامالتقارير التي سيت  إضعداد ضعملة

 لمعلومات المالية المدققة.ا
  التوحيد هدافالتدقيق أل إلىتدقيق قانوني للبيانات المالية القائمة  ذاتها باإلضافة  لىإالحاجة. 
   ما إذا كانت المنشأة تمتلك قس  للتدقيق الدا لي، وإن يّ  ذلك ما إذا يمكن استخدا  ضعمل القس

ي  تدقيق وفي أي مجاالت وإلى أي حد، أو يمكن للمدققين الدا ليين إستخدامها لتقدأل را  ال
 المساضعدة المباشرة.

  أوة وكيف يمكن للمدقق الحصول ضعلى أدلة فيما يتعلق  تصمي  يالخدم للمؤسساتالمنشأة  إستخدا 
 ضعمل أنظمة الرقابة التي يت  تطبيقها.

 ت  الحصول ضعليها في ضعمليات تدقيق سابقة، ضعلى سبيل يالمتوقع ألدلة التدقيق التي  ستخدا اإل
 لقة بإجرا ات تقيي  المخا ر وإ تبارات أنظمة الرقابة.المثال أدلة التدقيق المتع

 المتوقع ألساليب  ستخدا أثر تقنية المعلومات ضعلى إجرا ات التدقيق، بما في ذلك توفر البيانات واإل
 التدقيق بمساضعدة الحاسب ا لي.
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 الية المرحلية تنسيق التغطية والتوقيت المتوقعين لعمل التدقيق مع أية ضعمليات مراجعة للمعلومات الم
 هذه ضعلى التدقيق. المراجعةت  الحصول ضعليها أثنا  ضعمليات يوأثر المعلومات التي 

 .توفر مويفي وةيانات العميل 

 

 ت تصاااإل طبيعة وتوقيت التدقيق و  التقارير أهداف إعداد
 

 

 المرحلية والنهائية. في الفترات إضعداد التقارير، مثالب الزمني للمنشأة الخاصجدول ال 

 وتوقيت ضعمل التدقيق. ونطاقلمناقشة  بيعة  المكلفين بالحوكمةنظي  اإلجتماضعات مع اإلدارة و ت 

  التي سيت  يدورهافيما يتعلق  نو  وتوقيت التقارير  المكلفين بالحوكمةالمناقشة مع اإلدارة و 
مع  تصالت األ رى ال تا ية والشفوية، بما في ذلك تقرير المدقق وكتب اإلدارة واإلتصاالواإل

 .المكلفين بالحوكمة

 العملية.  الل سيرت المتوقعة بشأن وضع ضعمل التدقيق تصاالالمناقشة مع اإلدارة فيما يتعلق باإل 

 مكونات( الشركة فيما يتعلق باألنوا  والتوقيت المتوقع للتقارير التي سيت   أقسا مع مدققي  تصالاإل(
 ( المكونات.األقسا تدقيق )يخص ت األ رى فيما تصااليدورها واإل

 ت  ين أضعاا  فريق العملية، بما في ذلك  بيعة وتوقيت تصااللإل ينالطبيعة والتوقيت المتوقع
 .المنجزإجتماضعات الفريق وتوقيت مراجعة العمل 

 متوقعة مع أ راف أ رى، بما في ذلك أية مسؤوليات أ رى ت إتصاالكانت هناك أية  إذاما  يان في
 تقارير ناجمة من التدقيق.تعاقدية إلضعداد ال أوقانونية 

 

 العوامل الهامة واألنشطة األولية للعملية والمعرفة المكتسبة حول عمليات أخرى 
 

 ضعندما يكون ، 320١بما يتفق مع معيار التدقق الدولي  همية النسبيةتحديد المستويات المناسبة ل
 -:ذلك مالئماً 

o  ۲.600معيار التدقيق الدوليفقًا لتحديد أهمية العناير وتبليغ مدققي العناير  ها و 

o  التحديييييد األولييييي للعناييييير الرئيسييييية وأيييييناف المعييييامالت وأريييييدة الحسييييابات واإلفصيييياحات
 الهامة.

 حيث توجد مخا رة أضعلى ل  طا  الجوهرية. التحديد األولي للمجاالت 

                                                 
1

 .األهمية النسبية في تخطيط وأدا  ضعملية تدقيق""، 320معيار التدقيق الدولي   
، فيي ذليك ضعميل ميدققي العنصير(" ضعملييات تيدقيق البيانيات الماليية للمجموضعية ) بميا -"اإلضعتبيارات الخايية، 600معيار التدقيق الدولي  ۲

 )ج(.40والفقرة 23-21الفقرات 
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 ه أثر المخا رة المقيمة ل  طا  الجوهرية ضعند المستوى ال لي للبيانات المالية ضعلى التوجي
 واإلشراف والمراجعة.

  اإلحتفاظ بعقل متسائل  إلىاألسلوب الذي يؤكد به المدقق ألضعاا  فريق العملية ضعلى الحاجة
 وممارسة التشكك المهني ضعند جمع وتقيي  أدلة التدقيق.

  تقيي  فاضعلية ضعمل الرقابة الدا لية، بما في ذلك  تتامننتائج ضعمليات التدقيق السابقة التي
 لاعف المحددة واإلجرا ات المتخذة لمعالجتها. بيعة نواحي ا

  مناقشة المسائل التي قد تؤثر ضعلى التدقيق مع مويفي الشركة المسؤولين ضعن أدا   دمات
 أ رى للمنشأة. 

  بما في ذلك أدلة سليمة وتنفيذها والمحافظة ضعليهارقابة دا لية  أدلة ضعلى إلتزا  اإلدارة  تصمي ،
 لرقابة الدا لية.ضعلى التوثيق المناسب لهذه ا

  ،التغييرات ضمن إ ار إضعداد التقارير المالية المعمول به، مثل التغيرات في معايير المحاسبة
 التي قد تتامن إفصاحات جديدة أو منقحة هامة.

  كان من األفال بالنسبة للمدقق اإلضعتماد ضعلى  إذاما فيكمية المعامالت التي يمكن أن تحدد
 الرقابة الدا لية.

 المنشأة للتشغيل الناج  للعمل. مختلف أقسا  عطي للرقابة الدا لية فيالتي تُ  األهمية 

  العملية )العمليات( التي تستخدمها اإلدارة لتحديد وإضعداد اإلفصاحات التي يتطلبها إ ار إضعداد
التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك اإلفصاحات التي تتامن معلومات يت  الحصول 

 دفتر األستاذ العا  ودفتر األستاذ المساضعد. ضعليها من  ارج
  التي تؤثر ضعلى المنشأة، بما في ذلك التغيرات في تقنية المعلومات و التطورات الهامة في العمل

 وأساليب العمل والتغيرات في اإلدارة الرئيسية واإلمتالك والدمج ونز  المل ية.

 لصناضعة والمتطلبات الجديدة إلضعداد التطورات الهامة في الصناضعة مثل التغيرات في أنظمة ا
 التقارير.

 .التطورات الهامة األ رى ذات العالقة، مثل التغيرات في البيئة القانونية التي تؤثر ضعلى المنشأة 

 الموارد وتوقيتها ونطاقها طبيعة

  مراجعي رقابة الجودة ضعلى إ تيار فريق العملية )بما في ذلك، حيث يكون ضرورياً يجب ،
سناد ضعمل التدقيق ألضعاا  الفريق، بما في ذلك تعيين أضعاا  فريق يتمتعون بالخبرة العملية( وإ

 المناسبة في النواحي التي قد يوجد فيها مخا ر أضعلى ل  طا  الجوهرية.

  وضع موازنة العملية، بما في ذلك دراسة مقدار الوقت المناسب الذي ينبغي تخصيصه للنواحي
   طا  الجوهرية. التي قد توجد فيها مخا ر أضعلى ل
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 .عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

 )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي  287 

 

يق
تدق
 ال

 المقدمة
  التدقيق الدولي هذامعيار نطاق 

يتعامج معيار التدقيق الدولي هذا مد  مسدئولية المددقق فدي تحديدد وتقيديم مخداطر األخطداء الجوهريدة  .1
 في البيانات المالية من خالل فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية.

 تاريخ النفاذ
ديسدمبر  15أو بعدد  فدي  تنتهيالتي فترات للتدقيق البيانات المالية لمعيار نافذ المفعول ال يعتبر هذا .2

2013.  

 الهدف
 أو حتيددالإلكاند  ناجمددة عدن ا إن هددف المددقق هددو تحديدد وتقيدديم مخداطر األخطدداء الجوهريدة اددواءً  .3

الخطأ عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى اإلثبات من خالل فهم المنشدأة وبيئتهدا بمدا فدي ذلدك 
ات للمخداطر المقيمدة اإلادتجابتدوفير أادات تيدميم وتطبيدق  إلدىؤدي رقابتها الداخلية األمر الدذي يد

 لألخطاء الجوهرية.

 التعريفات
 -تحمج الميطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه: ،معيار التدقيق الدولي هدافأل .4

غيددر ذلددك( تشدددمج  أوبيانددات تمليددج مددن قبددج اإلدارة )صددريحة  -(Assertions) التأكيدددات (أ)
 يستخدمها المدققون لدرااة األخطاء المحتملة التي قد تحدث. التيالبيانات المالية 

 أوظددروف  أوأحدداث  أومخداطر ناتجدة عددن أوضدا   -(Business risk) مخداطرة العمدج (ب)
 أوعدم القيام بأفعال قد تؤثر بشكج البي على قدرة منشأة ما علدى تحقيدق أهددافها  أوأفعال 

 يجيات غير مناابة.وض  أهداف وااترات أوتنفيذ ااتراتيجياتها 

 أوالعمليدة التدي يقدوم األصدخام المكلفدون بالرقابدة  -(Internal control) الرقابدة الداخليدة (ج)
المدوظفين بتيدميمها وتطبيقهدا والمحافظدة عليهدا مدن أجدج تدوفير تأكيدد  غيرهم من أواإلدارة 

ة وفعاليددة أهددداف منشددأة مددا فيمددا يتعلددق بموثوقيددة إعددداد البيانددات الماليدد معقددول حددول تحقيددق
للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة. وتشير كلمدة "عنيدر الرقابدة"  متلالواإل وكفاءة العمليات

 أكلر من عناصر الرقابة الداخلية. أولعنير واحد  أي وجه إلى

إجدراءات التددقيق التدي تدم  -(Risk assessment procedures)إجدراءات تقيديم المخداطر (د)
نشدددأة وبيئتهدددا بمدددا فدددي ذلدددك رقابتهدددا الداخليدددة وتحديدددد وتقيددديم أداؤهدددا للحيدددول علدددى فهدددم للم

أم الخطددددأ عنددددد مسددددتوى  حتيددددالمخدددداطر األخطدددداء الجوهريددددة اددددواًء كاندددد  ناجمددددة عددددن اإل
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 البيانات المالية وعند مستوى اإلثبات. 

مخددداطرة محدددددة ومقيتمدددة ذات أخطددداء جوهريدددة  -(Significant risk) المخددداطر الهامدددة )ه(   
 تدقيق خاصة. إعتباراتم المدقق تتطلب حسب حك

 المتطلبات
 إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

يجدددب علدددى المددددقق أداء إجدددراءات تقيددديم المخددداطر لتدددوفير أادددات لتحديدددد وتقيددديم مخددداطر األخطددداء  .5
ال تددوفر إجددراءات تقيدديم  ،الجوهريددة عنددد مسددتوى البيانددات الماليددة وعنددد مسددتوى اإلثبددات. ومدد  ذلددك

 (.5أ -1خاطر بحد ذاتها أدلة تدقيق كافية ومناابة لدعم رأي المدقق. )المرج : الفقرة أالم

 -يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المخاطر ما يلي: .6

واألفددراد المنااددبين ضددمن قسددم التدددقيق الددداخلي )فددي حددال وجددود هددذا  ات مددن اإلدارةإاتفسددار  (أ)
هم معلومدددات حسدددب حكدددم المددددقق وآخدددرين داخدددج المنشدددأة مدددن المحتمدددج أن ت دددون لدددديالقسدددم( 

الخطدأ. )المرجد : الفقدرة  أو حتيالتساعد في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
 (13أ-6أ

 (17أ-14اإلجراءات التحليلية. )المرج : الفقرة أ (ب)

 (18المالحظة والتفتيش. )المرج : الفقرة أ (ج)

علومات التي تم الحيدول عليهدا مدن قبدول كان  الم إذافيما  عتباريجب على المدقق األخذ بعين اإل .7
 عملية االاتمرار ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية. أوالمدقق للعميج 

كانددد   إذامدددا  إعتبددداريجدددب علدددى صدددريك العمليدددة  ،أدى صدددريك العمليدددة عمليدددات أخدددرى للمنشدددأة إذا .8
 جوهرية أم ال.المعلومات التي تم الحيول عليها ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء ال

المعلومدات التدي تدم الحيدول عليهدا مدن خبدرة المددقق السدابقة مد  المنشددأة  إادتخداميندوي المددقق  إذا .9
 إذايجدب أن يحددد المددقق مدا  فإنده ،والتي تتعلق بإجراءات التدقيق التي تم أداؤها في تدقيقات ادابقة

المعلومددات منااددبة للتدددقيق كاندد  قددد حيددل  تغييددرات منددذ التدددقيق السددابق قددد تددؤثر علددى كددون هددذه 
 .(20أ -19الجاري. )أ

يجددب علددى صددريك العمليددة واألعضدداء الرئيسدديين ااخددرين لفريددق العمليددة مناقشددة حسااددية البيانددات  .10
الماليددددة للمنشددددأة لألخطدددداء الجوهريددددة وتطبيددددق إطددددار تقددددديم التقددددارير الماليددددة المنطبددددق علددددى حقددددائق 

يدددد أي مسدددائج اددديتم تبادلهدددا مددد  أعضددداء فريدددق وظدددروف المنشدددأة. ويجدددب علدددى صدددريك العمليدددة تحد
 .(24أ-21العملية التي لم تتناولها المناقشة. )المرج : الفقرة أ
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 فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
 المنشأة وبيئتها

 -يجب أن يحيج المدقق على فهم لما يلي: .11
ألخرى الخارجية بما في ذلك إطار عوامج القطا  ذات العالقة والعوامج التنظيمية والعوامج ا (أ)

 ( 30أ-25إعداد التقارير المالية المطبق. )المرج : الفقرة أ
 -بما في ذلك: ،طبيعة المنشأة  (ب)

 عملياتها؛ (1)
 مل يتها والهيكج اإلداري فيها؛ (2)

ات في اتلمار ، بما في ذلك اإلات التي تقوم بها المنشأة وتخطط إلجرائهااتلمار أنوا  اإل (3)
 و ؛الخاصة افهدالمنشآت ذات األ

 طريقة هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها؛ (4)

تمكين المدقق من فهدم فئدات المعدامالت وأرصددة الحسدابات واإلفيداحات التدي  إلىويؤدي ذلك 
 (35أ-31في البيانات المالية. )المرج : الفقرة أ ات ون متوقعة

  ر. ويجددب أن يقدديمبمددا فددي ذلددك أاددباب التغييدد ،ختيددار المنشددأة وتطبيقهددا للسيااددات المحااددبيةإ (ج)
كانددد  السياادددات المحاادددبية للمنشدددأة مناادددبة لعملهدددا وتتفدددق مددد  إطدددار إعدددداد  إذاالمددددقق فيمدددا 

المالية المطبق والسيااات المحاابية المستخدمة في القطدا  المناادب. )المرجد : الفقدرة  التقارير
 (36أ

 إلددىالممكددن أن تددؤدي التددي مددن و أهددداف وااددتراتيجيات المنشددأة ومخدداطر العمددج المتعلقددة بددذلك  (د)
 (43أ-37أخطاء جوهرية في البيانات المالية. )المرج : الفقرة أ

 (49أ-44قيات ومراجعة األداء المالي للمنشأة. )المرج : الفقرة أ )ه( 

 الرقابة الداخلية للمنشأة
يجددب أن يحيددج المدددقق علددى فهددم للرقابددة الداخليددة المتعلقددة بالتدددقيق. وعلددى الددرغم مددن أن معظددم  .12

فليسد  جميد   ،اصر الرقابة المتعلقة بالتددقيق ت دون علدى األرجدح مرتبطدة بإعدداد التقدارير الماليدةعن
الحكدددم  إلدددىعناصدددر الرقابدددة المرتبطدددة بإعدددداد التقدددارير الماليدددة ذات عالقدددة بالتددددقيق. ويعدددود األمدددر 

خدددرى، ذو مددد  عناصدددر أ صدددترا باإل أوكدددان عنيدددر الرقابدددة، فرديدددًا  إذا لتحديدددد فيمددداالمهندددي للمددددقق 
 .(73أ -50عالقة بالتدقيق. )المرج : الفقرة أ

 طبيعة ومدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقة
يجددب أن يقدديم المدددقق تيددميم عناصددر  ،عنددد الحيددول علددى فهددم لعناصددر الرقابددة المتعلقددة بالتدددقيق .13

مدن  اتفسداراإل إلدىمدن خدالل أداء اإلجدراءات باإلضدافة  ،قدد تدم تنفيدذها إذاالرقابة هدذه ويحددد فيمدا 
 .(76أ-74موظفي المنشأة. )المرج : الفقرة أ
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 عناصر الرقابة الداخلية
 بيئة الرقابة

يم يجدب أن يقتد ،يجب أن يحيج المدقق على فهم لبيئة الرقابة. وكجزء من الحيول على هذا الفهدم .14
  إذاالمدقق فيما 

ث والمحافظدة علدى ثقافدة بإحددا ،(المكلفين بالحوكمدة)م  النظرة العميقة ألولئك  ،قام  اإلدارة (أ)
 ؛ واألمانة والسلو  األخالقي

كان  جمي  عوامج القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناابة للعناصر األخدرى للرقابدة  (ب)
 .(87أ-77الداخلية، وال تؤثر عليها نواحي الضعف في بيئة الرقابة. )المرج : الفقرة أ

 عملية تقييم مخاطر المنشأة
 -كان  المنشأة تملك عملية لما يلي: إذادقق على فهم فيما يجب أن يحيج الم .15

 تحديد مخاطر العمج المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية؛ (أ)

 تقدير أهمية المخاطر؛ (ب)

 وحدوثها؛  إحتمالتقييم  (ج)

 .(88القرارات لمعالجة هذه المخاطر. )المرج : الفقرة أ إتخاذ (د)

يجدب  ،إليها هنا فيما بعد "عملية تقيديم مخداطر المنشدأة"(نفذت المنشأة ملج هذه العملية )المشار  إذا .16
يحدددد المددقق مخدداطر األخطدداء الجوهريددة  وأن يحيدج المدددقق علددى فهدم لهددا والنتددائ  المتعلقدة بهددا. 

كاندد  هنددا  مخدداطر ذاتيددة مددن  إذافيجددب أن يقدديم المدددقق فيمددا  ،التددي عجددزت اإلدارة عددن تحديدددها
ل عمليددة تقيدديم مخدداطر المنشددأة. وفددي حددال وجددود ملددج هددذه النددو  الددذي كددان يجددب تحديددده مددن خددال

أاددباب فشددج تلددك العمليددة فددي تحديددد المخدداطرة  فهددم يجددب أن يحيددج المدددقق علددى فإندده ،المخدداطرة
هامدة كاند  هندا  ندواحي ضدعف  تم تحديددها إذا إذاكان  العملية مناابة لظروفها أم  إذاويقيم فيما 

 المنشأة للمخاطر.  في عملية تقييم في الرقابة الداخلية

يجدب أن ينداقش المددقق مد   فإنده ،كدان لدديها عمليدة خاصدة أولم تنفدذ المنشدأة ملدج هدذه العمليدة  إذا .17
قددد تددم تحديددد مخدداطر العمددج المتعلقددة بأهددداف إعددداد التقددارير الماليددة وكيددف قددد تددم  إذااإلدارة فيمددا 

أو قيدديم مخدداطر موثقددة أمددرًا منااددبًا كددان غيدداب عمليددة ت إذاتناولهددا. كمددا يجددب أن يقدديم المدددقق فيمددا 
يملددج نددواحي ضددعف جوهريددة فددي الرقابددة الداخليددة للمنشددأة. )المرجدد : الفقددرة  أوفددي الظددروف محدددد 

 (89أ
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 نظام المعلومات بما في ذلك أااليب العمج ذات العالقة الخاصة بإعداد  التقارير المالية واإلبالغ
  علومات، بما في ذلك أااليب العمج ذات العالقةيجب على المدقق الحيول على فهم لنظام الم .18

أ 92-90أ)المرج : الفقرات  والخاصة بإعداد التقارير المالية، كما يجب فهم النواحي التالية:
 (96أ-95وأ

 فئات المعامالت في عمليات المنشأة الهامة بالنسبة للبيانات المالية؛ (أ)

 دويددة التددي يددتم مددن خاللهددا مباصددرةاإلجددراءات ضددمن كددج مددن تقنيددة المعلومددات واألنظمددة الي (ب)
دفتدر األادتاذ  إلدىهذه المعامالت وتسدجيلها ومعالجتهدا وتيدحيحها حسدب الضدرورة ونقلهدا 

 العام واإلبالغ عنها في البيانات المالية؛

اددددجالت المحااددددبة ذات العالقددددة والمعلومددددات المدعمددددة والحسددددابات المعينددددة فددددي البيانددددات  (ح)
سددجيج ومعالجددة واإلبددالغ عددن المعددامالت؛ ويتضددمن هددذا الماليددة المسددتخدمة فددي مباصددرة وت

دفتر األاتاذ العام. وقدد ت دون هدذه  إلىتيحيح المعلومات الخاطئة وكيفية نقج المعلومات 
 ؛إل ترونية أوالسجالت إما يدوية 

المعددددامالت الهامددددة بالنسددددبة  إاددددتلناءكيددددف يلددددتقط نظددددام المعلومددددات األحددددداث واألوضددددا  ب (د)
 ؛للبيانات المالية

عمليدددة إعدددداد التقدددارير الماليدددة المسدددتخدمة إلعدددداد البياندددات الماليدددة للمنشدددأة بمدددا فدددي ذلدددك    ه( )
 والتقديرات المحاابية الهامة واإلفياحات؛ 

عناصدددر الرقابدددة التدددي تحددديط بدددالقيود اليوميدددة بمدددا فدددي ذلدددك القيدددود الغيدددر عاديدددة لتسدددجيج  )و( 
 (94أ-93أ)المرج : الفقرة  .المعامالت غير المت ررة وغير العادية والتسويات

يجب أن يشمج هذا الفهم لنظام المعلومات المتعلق بإعداد التقارير المالية الجوانب ذات اليلة من 
ذلك النظام المرتبطة بالمعلومات المفيح عنها في البيانات المالية والتي يتم الحيول عليها من 

 ساعد.داخج أو خارج دفتر األاتاذ العام ودفتر األاتاذ الم

يجدددب أن يحيدددج المددددقق علدددى فهدددم ل يفيدددة تبليدددل المنشدددأة أدوار ومسدددؤوليات إعدددداد التقدددارير الماليدددة  .19
 (98أ-97)المرج : الفقرة أ -بما في ذلك: ،واألمور الهامة المتعلقة بإعداد التقارير المالية

 و؛ المكلفين بالحوكمةبين اإلدارة وأولئك  تتياالاإل (أ)

 م  السلطات التنظيمية. تتياالاإلالخارجية ملج  تتياالاإل (ب)

 أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق

يجددب أن يحيددج المدددقق علددى فهددم ألنشددطة الرقابددة المتعلقددة بالتدددقيق التددي يعتبددر المدددقق مددن أجلهددا  .20
مدددن الضدددروري الحيدددول علدددى فهدددم مدددن أجدددج تقيددديم مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة عندددد  مسدددتوى  هأنددد

إجددراءات التدددقيق التددي تسددتجيب للمخدداطر المقيمددة. وعمليددة  اإلثبددات ومددن أجددج تيددميم المزيددد مددن
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 التددددقيق ال تتطلددددب فهددددم جميدددد  أنشدددطة الرقابددددة الخاصددددة بكددددج فئدددة هامددددة مددددن المعددددامالت وأرصدددددة 
-99ل دددج  إثبدددات خدددام بهدددا. )المرجددد : الفقدددرة أ أوالحسدددابات واإلفيددداحات فدددي البياندددات الماليدددة 

 .(106أ

ااتجاب  المنشأة للمخداطر الناجمدة  ةييجب أن يفهم المدقق كيف ،عند فهم أنشطة الرقابة في المنشأة .21
 (109أ-107من تقنية المعلومات. )المرج : الفقرة أ

 متابعة عناصر الرقابة
يجب أن يحيج المدقق على فهم لألنوا  الرئيسدية لألنشدطة التدي تسدتخدمها المنشدأة لمتابعدة الرقابدة   .22

ليدة، بمدا فدي ذلدك تلدك المتعلقدة بأنشدطة الرقابدة الخاصدة بعمليدة إعدداد التقدارير الماب المتعلقةالداخلية 
-110لعناصددددر رقابتهددددا. )المرجدددد : الفقددددرة أ العالجيددددةالتدددددقيق، وكيددددف تباصددددر المنشددددأة اإلجددددراءات 

 .(112أ

مسدددئوليات وظيفدددة  ، ينبغدددي علدددى المددددقق فهدددم طبيعدددة1إذا كدددان لددددى المنشدددأة وظيفدددة تددددقيق داخلدددي .23
)المرجددد : . أو التدددي اددديتم إنجا هدددا، األنشدددطة المنجدددزة، لتنظيمدددي للمنشدددأةالهيكدددج االتددددقيق الدددداخلي، 

 و  (120أ-113الفقرة أ

يجب أن يحيج المددقق علدى فهدم لميدادر المعلومدات المتعلقدة بأنشدطة المتابعدة للمنشدأة واألادات  .24
 . )المرجددد : الفقدددرةالهددددفالدددذي بموجبددده تعتبدددر المنشدددأة المعلومدددات أنهدددا موثوقدددة بشدددكج كددداف  لهدددذا 

 .(121أ

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 
 -يجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية فيما يلي: .25

 .(125أ-122عند مستوى البيانات المالية؛ )المرج : الفقرة أ (أ)

عنددد مسددتوى اإلثبددات لفئددات المعددامالت وأرصدددة الحسددابات واإلفيدداحات؛ )المرجدد : الفقددرة  (ب)
  .(131أ-126أ

 لتوفير أاات لتيميم وأداء المزيد من إجراءات التدقيق.وذلك 

 -يجب أن يقوم المدقق بما يلي: ،الهدفلهذا  .26

تحديد المخاطر مدن خدالل عمليدة الحيدول علدى فهدم للمنشدأة وبيئتهدا بمدا فدي ذلدك عناصدر  (أ)
فئددات المعددامالت وأرصدددة  إعتبددارالرقابددة الخاصددة بتلددك التددي تتعلددق بالمخدداطر ومددن خددالل 

فدي )بما في ذلدك الجواندب ال ميدة أو النوعيدة فدي هدذه اإلفيداحات( واإلفياحات الحسابات 
 (136أ-132البيانات المالية؛ )المرج : الفقرة أ
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كان  تتعلق بشكج أكلر انتشارًا بالبيانات المالية ككج،  إذاما فتقييم المخاطر المحددة و  (ب)
 ومن المحتمج أن تؤثر على كلير من اإلثباتات؛

آخذًا بعين  ،محددة م  األخطاء التي قد تحدث عند مستوى اإلثباتربط المخاطر ال (ج)
)المرج : الفقرة  و ها؛إختبار عناصر الرقابة ذات العالقة التي ينوي المدقق  عتباراإل
 (139أ-137أ

احتمال وجود أخطاء، بما في ذلك إمكانية وجود أخطاء متعددة،  عتباراإل بعينأن يأخذ  (د)
 )المرج : الفقرةملة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية. وما إذا كان  األخطاء المحت

 (140أ

 تدقيق خام إعتباراتالمخاطر التي تتطلب 
أن على المدقق أن يحدد أي من  أو ،25كجزء من تقييم المخاطر كما هي مبينة في الفقرة   .27

ني المخاطر التي تم تحديدها هي حسب حكم المدقق مخاطر هامة. وعند مماراة هذا الحكم يستل
 المدقق أثر عناصر الرقابة التي تم تحديدها والمتعلقة بالمخاطرة.

ما يلي على  إعتبارعلى المدقق  ،وعند مماراة الحكم حول أي المخاطر تعتبر مخاطر هامة .28
 -األقج:

 ؛إحتيالكان  المخاطرة مخاطرة  إذا فيما (أ)

 أومؤخرًا  محاابية هامة تم  أوية إقتيادكان  المخاطرة تتعلق بتطورات  إذافيما  (ب)
 هتمامًا خاصًا؛إ تطورات أخرى، ولذلك تتطلب 

 مدى تعقيد المعامالت؛ (ج)

 كان  المخاطرة تشمج معامالت هامة م  األطراف ذات العالقة؛ إذافيما  (د)

درجدة الحكددم الددذاتي فددي قيددات المعلومددات الماليددة المتعلقددة بالمخدداطرة، خاصددة تلددك المتعلقددة  )ه(     
 والقيات؛  بنطاق واا  من عدم اليقين في

ماذا كان  المخاطرة تشمج معامالت هامة هي خارج اير العمدج العدادي للمنشدأة،  إذافيما  (و)
 (145أ-141التي تبدو خالفًا لذلك غير عادية. )المرج : الفقرة أ أو

عليده أن يحيدج علدى فهدم لعناصدر رقابدة المنشدأة بمدا فدي  ،عندما يقرر المدقق وجود مخاطرة هامة .29
 (148أ-146المتعلقة بتلك المخاطرة. )المرج : الفقرة أ ذلك أنشطة الرقابة

 المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األاااية لوحدها أدلة تدقيق مناابة وكافية 
العملدي الحيدول علدى أدلدة  أومدن غيدر الممكدن  بأندهقد يحكم المدقق  ،فيما يتعلق ببعض المخاطر .30

فقددط. وقددد تتعلددق ملددج هددذه المخدداطر بتسددجيج غيددر تدددقيق منااددبة وكافيددة مددن اإلجددراءات األاااددية 
أرصدددددة الحسددددابات حيدددد  تسددددمح  أوغيددددر مكتمددددج لفئددددات المعددددامالت الروتينيددددة والهامددددة  أودقيددددق 
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بددون تددخج. وفدي ملدج هدذه  أوحد كبير مد  تددخج يددوي ضدئيج  إلىخيائيها عادة بمعالجة آلية 
مخداطر ذات عالقدة بالتددقيق ويجدب أن ت ون عناصر الرقابة في المنشأة على ملج هدذه ال ،الحاالت

 (151أ-149يحيج المدقق على فهم لها. )المرج : الفقرة أ

 مراجعة تقييم المخاطر
قدد يتغيدر تقيدديم المددقق لمخدداطر األخطداء الجوهريددة عندد مسدتوى اإلثبددات خدالل اددير التددقيق عندددما  .31

مددقق علدى أدلدة تددقيق مدن يتم الحيول على أدلة تدقيق إضافية. وفي األحوال التي يحيج فيهدا ال
تميددددج أي منهمددددا ألن  ،تددددم الحيددددول علددددى معلومددددات جديدددددة إذا أو ،أداء إجددددراءات تدددددقيق إضددددافية

علدى المددقق إعدادة النظدر  فدإنتتعارض م  أدلة التدقيق التي بندى المددقق فدي األصدج التقيديم عليهدا 
 (152ك. )المرج : الفقرة أفي التقييم وتعديج إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها تبعًا لذل

 التوثيق
 -:٢ما يلي على المدقق أن يتضمن ضمن وثائق التدقيق .32

 والقرارات الهامة التي تم التوصج إليها؛ 10المناقشة بين فريق العملية حي  تقتضي الفقرة  (أ)

العناصددر األاااددية للفهددم التددي تددم الحيددول عليهددا فيمددا يتعلددق بكددج ناحيددة للمنشددأة وبيئتهددا  (ب)
، بمدددا فدددي ذلدددك كدددج واحدددد مدددن العناصدددر المكوندددة للرقابدددة 11حديددددها فدددي الفقدددرة التدددي تدددم ت

؛ وميدادر المعلومدات التدي تدم الحيدول علدى 24-14الداخلية التي تم تحديدها في الفقرة 
 الفهم منها وءجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها؛

يانددات الماليددة وعنددد مخدداطر األخطدداء الجوهريددة التددي تددم تحديدددها وتقييمهددا عنددد مسددتوى الب (ج)
 و؛ 25مستوى اإلثبات، حسبما تتطلب الفقرة 

المخاطر المحددة وعناصر الرقابة ذات العالقة التي حيج المدقق على فهدم حولهدا نتيجدة  (د)
 (156أ-153. )المرج : الفقرة أ30-27للمتطلبات في الفقرات 

* * * 
 خر  األتوضيحية ال والمادةالتطبيق 

 (5)المرج : الفقرة  ألنشطة ذات العالقةإجراءات تقييم المخاطر وا
. إن الحيددول علددى فهددم للمنشددأة وبيئتهددا، بمددا فددي ذلددك رقابتهددا الداخليددة )المشددار إليهددا فيمددا بعددد "فهددم 1أ

المنشددأة"(، هددو عمليددة مسددتمرة وديناميكيددة لجمدد  وتحدددي  وتحليددج المعلومددات خددالل عمليددة التدددقيق. 
ط المددقق ضدمنه لعمليدة التددقيق ويمدارت الحكدم المهندي أثنداء ويحدد هذا المفهوم إطارًا مرجعيًا يخط

 -فعلى ابيج الملال: ،عملية التدقيق
 عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية؛ 
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  3؛320تحديد األهمية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  

 ت البيانددددات مدددددى مناادددبة اختيددددار وتطبيدددق السيااددددات المحاادددبية وكفايددددة إفيددداحا إعتبدددار
 المالية؛

 المجاالت المتعلقة بالمبالل أو اإلفياحات في البيانات المالية التي قد يكون من  تحديد
الضروري بذل اهتمام خام في تدقيقها، على ابيج الملال: معامالت األطراف ذات 

ن العالقة، تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلاتمرار كمنشأة مستمرة؛ أو عند األخذ بعي
 اإلعتبار الغرض التجاري من المعامالت؛

 ها عند أداء إجراءات تحليلية؛اتخدامتطوير التوقعات إل 

 بمدا فدي ذلدك تيدميم وأداء إجدراءات تددقيق  ،ة لمخاطر األخطاء الجوهريدة المقيمدةاإلاتجاب
 وإضافية للحيول على أدلة تدقيق مناابة وكافية؛ 

 وءقدرارات  فتراضداتم الحيدول عليهدا، ملدج كدون اإلتقييم كفاية ومناابة أدلة التدقيق التدي تد
 اإلدارة الشفوية والخطية مناابة.

يستخدم المدقق المعلومات التي تدم الحيدول عليهدا مدن خدالل إجدراءات تقيديم المخداطر واألنشدطة  .2أ
قدددد  ،ذلدددك إلدددىذات العالقدددة كأدلدددة تددددقيق لددددعم تقيددديم  مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة. وباإلضدددافة 

ق علددى أدلددة تدددقيق فيمددا يتعلددق بفئددات المعددامالت وأرصدددة الحسددابات واإلفيدداحات يحيددج المدددق
واإلثباتات المتعلقة بذلك، وفيما يتعلق بفاعلية عمج أااليب الرقابة، حتدى بدالرغم مدن أن إجدراءات 

 فإندهات ألاداليب الرقابدة. إختبدار ك أوالتدقيق هذه لم ت ن مخططة بشكج محدد كدإجراءات أااادية 
ات ألادداليب الرقابددة بددالتزامن مدد  إختبددار  أودقق كددذلك اختيددار أداء اإلجددراءات األاااددية يمكددن للمدد

 إجراءات تقييم المخاطر ألن إجراء ذلك يتسم بال فاءة.

 إذاالرئيسدي للمددقق فيمدا  عتباريستخدم المدقق الحكم المهني لتحديد مدى الفهم المطلوب. وءن اإل . 3أ
كداف  لتحقيدق األهدداف الموضدحة فدي معيدار التددقيق هدذا. وءن كان الفهم الذي تم الحيدول عليده 

 عمق الفهم ال لي المطلوب من المدقق هو أقج مما لدى اإلدارة في إدارة المنشأة.

وتلدك الناجمدة مدن الخطدأ وكالهمدا  حتيدالتتضمن المخداطر المقيمدة كدال المخداطر الناجمدة مدن اإل .4أ
  240فدي أن معيدار التددقيق الددولي  حتيدالر أهميدة اإلتظهد ،يتناوله معيار التدقيق هدذا. ومد  ذلدك

ويشددتمج علددى مزيددد مددن المتطلبددات واإلرصددادات فيمددا يتعلددق بددإجراءات تقيدديم المخدداطر واألنشددطة 
ذات العالقددة مددن أجددج الحيددول علددى معلومددات تسددتخدم فددي تحديددد مخدداطر األخطدداء الجوهريددة 

 .4حتيالالناجمة عن اإل

 
3

 ." األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق" 320معيار التدقيق الدولي  
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 . 24-12، الفقرات" مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية" 240ر التدقيق الدولي معيا  
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  296 )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي 

يطلددب مددن المدددقق أداء كافددة إجددراءات تقيدديم المخدداطر المبينددة أعدداله فددي علددى الددرغم مددن أندده ال  . 5أ
إال أنده يطلدب مدن  ،(24-11أثناء الحيول على الفهم المطلوب للمنشأة )راجد  الفقدرات  6الفقرة 

المدقق أداء جمي  إجراءات تقييم المخاطر ل ج ناحية من الفهدم. وقدد يقدوم المددقق بدأداء إجدراءات 
المعلومات التي يتم الحيول عليها في تحديدد مخداطر األخطداء الجوهريدة.  أخرى حي  قد تساعد

 -وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات:
  مراجعددة المعلومدددات التدددي تدددم الحيدددول عليهدددا مددن ميدددادر خارجيدددة ملدددج المجدددالت التجاريدددة

المنشدددددورات  أووكددددداالت التقيددددديم  أوالبندددددو   أوتقدددددارير مدددددن قبدددددج المحللدددددين  أوية قتيدددددادواإل
 المالية.  أومية التنظي

  مددددن خبددددراء التقيدددديم الددددذين  أوات مددددن المستشددددار القددددانوني الخددددارجي للمنشددددأة إاتفسددددار إجددددراء
 ااتخدمتهم المنشأة.

 )أ((6)المرج : الفقرة  دقيق الداخلي وآخرين ضمن المنشأةتوجيه اإلاتفسارات لإلدارة وقسم الت

ات مددن اتفسددار اإلعليهددا مددن خددالل  يحيددج المدددقق علددى كليددر مددن المعلومددات التددي تددم الحيددول . 6أ
يمكدن أيضدًا الحيدول علدى معلومدات مدن قبدج  ولين عن إعداد التقارير الماليةاإلدارة وأولئك المسئ

المدقق من خالل توجيده اإلاتفسدارات لقسدم التددقيق الدداخلي، فدي حدال كدان يوجدد ملدج هدذا القسدم 
 ضمن المنشأة، واخرين ضمن المنشأة.

منظددور مختلددف فددي تحديددد مخدداطر األخطدداء الجوهريددة مددن  أوعلددى معلومددات  قددد يحيددج المدددقق . 7أ
ات مددن ااخددرين ضددمن المنشددأة والمددوظفين ااخددرين الددذين لهددم مسددتويات مختلفددة اتفسددار اإلخددالل 

  -من اليالحية. فعلى ابيج الملال:
 التدي يدتم  قد تساعد المدقق في فهدم البيئدة المكلفين بالحوكمةأولئك  إلىات الموجهة اتفسار اإل

دال )المنقح(  5260يحدد معيار التدقيق الدولي. فيها إعداد البيانات المالية أهمية التواصدج الفعت
 .في هذا اليدد بالحوكمةفي مساعدة المدقق للحيول على المعلومات من أولئك المكلفين 

 أوتسدجيج معدامالت معقددة  أومعالجدة  أوات مدن المدوظفين المشداركين فدي مباصدرة اتفسار اإل 
ختيدددار وتطبيدددق اياادددات محاادددبية إغيدددر عاديدددة قدددد تسددداعد المددددقق فدددي تقيددديم مددددى مناادددبة 

 معينة.

 ات الموجهددددة للمستشددددار القددددانوني الددددداخلي قددددد تددددوفر معلومددددات  حددددول أمددددور ملددددج اتفسددددار اإل
الددذي يددؤثر  حتيددالصددتباه باإلإلا أو حتيددالللقددوانين واألنظمددة والمعرفددة باإل متلددالالمقاضدداة واإل

بعدددد البيددد  والترتيبدددات )ملدددج المشددداري  المشدددتركة( مددد   لتزامددداتإلنشدددأة والضدددمانات واعلدددى الم
 صركاء العمج ومعنى صروط العقد.
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 )ب(.4، الفقرة "بالحوكمة"اإلتيال م  أولئك المكلفين  260معيار التدقيق الدولي  
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 المبيعات أن توفر معلومات حول  يمكن للتفسيرات الموجهة إلى موظفي قسم التسويق أو
لتعاقدية المبيعات أو الترتيبات ا التغيرات في ااتراتيجيات المنشأة للتسويق أو اتجاهات

  .المبرمة م  عمالؤهم

 الموجهة إلى قسم إدارة المخاطر )أو من يقومون بهذا الدور(  يمكن أن توفر اإلاتفسارات
التشغيلية والتنظيمية التي يمكن أن تؤثر على إعداد التقارير  معلومات حول المخاطر

  .المالية

 ت معلومات حول التغييرات الموجهة إلى موظفي أنظمة المعلوما يمكن أن توفر اإلاتفسارات
 .الرقابة أو النظام، أو مخاطر أخرى تتعلق بأنظمة المعلومات في النظام، أو قيور

 حيدد  أن الحيددول علددى فهددم للمنشددأة وبيئتهددا هددي عمليددة مسددتمرة وديناميكيددة، فددإن إاتفسددارات .8أ

  .المدقق يمكن أن تحدث في مختلف مراحج عملية التدقيق

 لى قسم التدقيق الداخليالموجهة إ اإلاتفسارات
ضددمن  إذا تددوفر لدددى المنشددأة قسددم تدددقيق داخلددي، فددإن اإلاتفسددارات الموجهددة لألفددراد المنااددبين .9أ

وتقيدديم  القسددم يمكددن أن تددوفر معلومددات مفيدددة للمدددقق فددي ت ددوين فهددم للمنشددأة وبيئتهددا وفددي تحديددد
وأثنداء قيدام قسدم  ى التوكيدد.ياندات الماليدة وعلدى مسدتو مخداطر األخطداء الجوهريدة علدى مسدتوى الب

حدول عمليدات المنشدأة  التدقيق الداخلي بدأداء مهامده، فإنده مدن المدرجح أن يحيدج علدى معلومدات
إلى عمله، ملج أوجده قيدور  ومخاطر األعمال الخاصة بها، وقد يتوصج أيضًا إلى نتائ  مستندة

المدددقق للمنشددأة أو فددي  فددي فهددم أو مخدداطر الرقابددة المحددددة التددي يمكددن أن تددوفر مدددخالت قيتمددة
ولذلك يتم توجيده إاتفسدارات المددقق . تقييمات مخاطر المدقق أو في الجوانب األخرى من التدقيق

قسدم التددقيق الدداخلي لتعدديج طبيعدة أو توقيد   اواًء كان المدقق يتوق  أو ال يتوق  إاتخدام عمدج
ت دون اإلاتفسدارات ذات األهميدة  ويمكدن أن 6.اديتم تنفيدذها أو تقليج نطداق إجدراءات التددقيق التدي

التدقيق الداخلي مد  أولئدك المكلفدين بالرقابدة وبمخرجدات  الخاصة متعلقة بمسائج معينة يليرها قسم
  .بالقسم عملية تقييم المخاطر الخام

 علددى الددردود علددى إاتفسددارات المدددقق، أن هنددا  نتددائ  يمكددن أن ت ددون ذات بندداءً تبددين أندده و إذا   .10أ

مدن المالئدم قدراءة  د التقارير المالية والتدقيق الخاصين بالمنشأة، فقد يعتبدر المددقق أندهعالقة بإعدا
ذات العالقدددة لقسدددم  التقدددارير ذات العالقدددة لقسدددم التددددقيق الدددداخلي. وتشدددمج األمللدددة علدددى التقدددارير

ئددك إعدددادها لددإلدارة أو ألول التدددقيق الددداخلي وثددائق وتقددارير ااددتراتيجية وتخطدديط القسددم التددي تددم
  .التدقيق الداخلي المكلفين بالرقابة والتي تيف نتائ  عمليات فحص قسم
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 (.2013 )المنقح 610في معيار التدقيق الدولي  إن المتطلبات ذات العالقة مشمولة  
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  298 )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي 

إذا قددددم قسدددم التددددقيق الدددداخلي معلومدددات  ،7270إضدددافة إلدددى ذلدددك، ووفقدددا لمعيدددار التددددقيق الددددولي  .11أ
مزعدوم، فينبغدي علدى المددقق أن يأخدذ هدذا األمدر  للمدقق تتعلق بأي احتيال فعلي أو مشتبه به أو

 .حتيالإلاألخطاء الجوهرية الناجمة عن ا تبار في تحديده لمخاطرعإلبعين ا

هددم، فددي  يكدون األفددراد المنااددبون ضددمن قسددم التدددقيق الددداخلي الددذين يددتم توجيدده اإلاتفسددارات لهددم .12أ
التنفيدددذي الرئيسدددي  تقددددير المددددقق، مدددن يمل دددون المعرفدددة والخبدددرة والسدددلطة المالئمدددة، ملدددج المددددير

يعتبدر المددقق أنده مدن المالئدم  ظروف، موظفين آخرين ضمن القسم. ويمكن أنللتدقيق أو، وفقا لل
  فراد.عقد اجتماعات دورية م  هؤالء اال

 أ(()6الخاصة بمنشآت القطا  العام )المرج : الفقرة  عتباراتإلا
ة الداخلي غالبًا ما يق  على مدققي منشآت القطا  العام مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقابة .13أ

لموجهة إلى األفراد ا وااللتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها. ويمكن أن تساعد اإلاتفسارات
لعدم االلتزام بالقوانين  المناابين في قسم التدقيق الداخلي المدققين في تحديد المخاطر الجوهرية

  المالية. إعداد التقارير واألنظمة المعمول بها ومخاطر القيور في الرقابة الداخلية على

 )ب((6)المرج : الفقرة  اإلجراءات التحليلية
قد تحدد اإلجراءات التحليلية التي تم تأديتها كإجراءات لتقييم المخاطر جوانب المنشأة التي لم  . 14أ

يكن المدقق على علم بها وقد تساعد في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية لوض  أاات لتيميم 
المقيمة. وقد تتضمن اإلجراءات التحليلية التي تم تأديتها كإجراءات  وتطبيق الردود على المخاطر

لتقييم المخاطر معلومات مالية وغير مالية، ومنها على ابيج الملال، العالقة بين المبيعات 
 والمساحة المخيية للبي  أو حجم السل  المباعة.

حددداث غيددر عاديددة، ومبددالل ونسددب أ أوقددد تسدداعد اإلجددراءات التحليليددة فددي تحديددد وجددود معددامالت  . 15أ
 أوأمددور لهددا دالالت بالنسدبة للتدددقيق. وقددد تسداعد العالقددات غيددر العاديددة  إلدىتجاهدات قددد تشددير ءو 

غيدر المتوقعددة التددي قدام المدددقق بتحديدددها فدي تحديددد مخدداطر األخطداء الجوهريددة وخاصددة مخدداطر 
 .حتيالاألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل

ندددما تسددتخدم اإلجددراءات التحليليددة بيانددات مجمعددة عنددد مسددتوى عددال  )وهددذا هددو ع فإنددهومدد  ذلددك  . 16أ
نتدددائ  اإلجدددراءات  فدددإنالوضدد  مددد  اإلجدددراءات التحليليدددة التددي تدددم أداؤهدددا كدددإجراء تقيدديم للمخددداطر( 

 فددإن ،كددان هنددا  خطددأ جددوهري، وتبعددًا لددذلك إذاالتحليليددة تددوفر فقددط داللددة مبدئيددة وااددعة حددول مددا 
جاندب نتدائ  ملدج  إلدىت األخرى التدي جمعد  لتحديدد مخداطر األخطدار الجوهريدة المعلوما إعتبار

 هذه اإلجراءات التحليلية قد تساعد المدقق في فهم وتقييم نتائ  اإلجراءات التحليلية. 

 اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت اليغيرة
ها إاتخداميمكن  قد ال تملك بعض المنشآت اليغيرة معلومات مالية مرحلية أو صهرية التي . 17أ

اإلجراءات التحليلية. وفي هذه الظروف، على الرغم من قدرة المدقق على أداء إجراءات  هدافأل
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التخطيط لعملية التدقيق أو الحيول على بعض المعلومات عن طريق  هدافتحليلية محدودة أل
م مخاطر األخطاء اإلاتفسار، قد يحتاج المدقق للتخطيط ألداء اإلجراءات التحليلية لتحديد وتقيي

 الجوهرية عند توافر مسودة مسبقة عن البيانات المادية الخاصة بالمنشأة.

 )ج((6)المرج : الفقرة المالحظة والتفتيش 
كمددا قددد تددوفر معلومددات حددول  ،ات مددن اإلدارة وااخددريناتفسددار اإلعم المالحظددة والتفتدديش قددد تدددت  .  18أ

 -ذه اإلجراءات ما يلي:المنشأة وبيئتها. وتتضمن األمللة على ملج ه

 .عمليات المنشاة 

 .المستندات )ملج خطط وءاتراتيجيات المنشأة( والسجالت وأدلة الرقابة الداخلية 

  التقددارير التددي تعدددها اإلدارة ) ملددج تقددارير اإلدارة الفيددلية والبيانددات الماليددة المرحليددة( وأولئددك
 .) ملج محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة( المكلفين بالحوكمة

 . مقر المنشأة ومرافق المين 

 (9)المرج : الفقرة  المعلومات التي تم الحيول عليها في فترات اابقة
قددد تددزود الخبددرة السددابقة للمدددقق مدد  المنشددأة وءجددراءات التدددقيق التددي تددم أداؤهددا فددي تدددقيقات اددابقة  . 19أ

 -بمعلومات حول األمور التالية:
  حح  في الوق  المنااب أم ال.كان  قد ص   إذااألخطاء السابقة وفيما 

 بمدددا فدددي ذلدددك ندددواحي القيدددور فدددي الرقابدددة  وبيئتهدددا والرقابدددة الداخليدددة فيهدددا طبيعدددة المنشددداة (
 .الداخلية(

  عملياتها مندذ الفتدرة الماليدة األخيدرة والتدي قدد تسداعد  أوالتغيرات الهامة التي مرتت بها المنشأة
 د وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية.المدقق في الحيول على فهم كاف  للمنشأة وتحدي

  تلددك األنددوا  المحددددة مددن المعددامالت واألحددداث األخددرى أو أرصدددة الحسددابات )واإلفيدداحات
ذات العالقددة( التددي واجدده فيهددا المدددقق صددعوبات فددي تأديددة إجددراءات التدددقيق الال مددة، علددى 

 ابيج الملال بسبب تعقيدها.

ند  المعلومدات التدي تدم الحيدول عليهدا فدي فتدرات ادابقة مددا كا إذايطلدب مدن المددقق تحديدد فيمدا  . 20أ
ويعددود  التدددقيق الجدداري. هدددافتلددك المعلومددات أل إاددتخدام الدد   ذات عالقددة حيدد  ينددوي المدددقق 

أن التغيرات في بيئة الرقابة ملاًل قد تؤثر على مدى عالقة المعلومدات التدي تدم الحيدول  إلىهذا 
كاند  التغيدرات التدي حددث  قدد تدؤثر علدى مددى عالقدة  إذافيمدا عليها في السنة السدابقة. ولتحديدد 

ات ويددؤدي إجددراءات تدددقيق منااددبة أخددرى ملددج إاتفسددار وقددد يجددري المدددقق  ،ملددج هددذه المعلومددات
 مراجعات للنظم ذات العالقة. 
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 (10)المرج : الفقرة  مناقشة بين فريق العملية
 -نات المالية للمنشأة لألخطاء الجوهرية:إن المناقشة بين فريق العملية لحسااية البيا . 21أ

  ،تدددوفر المناقشدددة فرصدددة ألعضددداء فريدددق العمليدددة األكلدددر خبدددرة، بمدددا فدددي ذلدددك صدددريك العمليدددة
 على معرفتهم بالمنشأة. بناءاً للمشاركة في إدراكهم 

 التدي تخضد  لهدا المنشدأة، )تسمح ألعضاء فريق العمج بتبادل المعلومات حول مخاطر العمدج
 حتيدالكن أن ت ون البيانات المالية حسااة لألخطاء الجوهريدة الناجمدة عدن اإلوكيف وأين يم

 الخطأ. أو

  كتسدداب أعضدداء فريددق العمليددة فهمددًا أفضددج إلمكانيددة حدددوث أخطدداء جوهريددة فددي إتسدداعد فددي
وفهدم كيدف يمكدن أن تدؤثر نتدائ  إجدراءات  ،البيانات المالية في النواحي المعينة الموكلة إلديهم

يؤدونهددا علددى النددواحي األخددرى لعمليددة التدددقيق، بمددا فددي ذلددك القددرارات الخاصددة  التدددقيق التددي
 بطبيعة وتوقي  ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية.

  تدددوفر األادددات الدددذي بموجبدددده يتبدددادل ويتشدددار  أعضددداء فريددددق العمليدددة معلومدددات جديددددة تددددم
طر األخطددداء الحيدددول عليهدددا أثنددداء عمليدددة التددددقيق والتدددي يمكدددن أن تدددؤثر علدددى تقيددديم مخدددا

 إجراءات التدقيق التي تم أداؤها لتتناول هذه المخاطر. أوالجوهرية 

المزيدددد مدددن المتطلبدددات واإلرصدددادات فيمدددا يتعلدددق بالمناقشدددة بدددين  240يدددوفر معيدددار التددددقيق الددددولي
 .8حتيالأعضاء فريق العملية حول مخاطر اإل

، يساعد بح  متطلبات 10وجب الفقرة . كجزء من المناقشة بين أفراد فريق العملية المطلوبة بم22أ
 اإلفياح في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية فيما 
يتعلق باإلفياحات في مرحلة مبكرة من عملية التدقيق. تشمج األمللة على األمور التي يمكن أن 

 يناقشها فريق العملية ما يلي:
إعداد التقارير المالية التي قد تؤدي إلى إفياحات جديدة أو منقحة  التغيرات في متطلبات •

 هامة؛
التغيرات في بيئة المنشأة أو وضعها المالي أو أنشطتها والتي قد تؤدي إلى إفياحات  •

جديدة أو منقحة هامة، على ابيج الملال، عملية هامة إلندماج األعمال خالل الفترة 
 الخاضعة التدقيق؛

ا عتبر الحيول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حولها أمرا صعبا في  اإلفياحات التي •
 السابق؛ و

اإلفياحات حول األمور المعقدة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أحكام هامة لإلدارة  •
 بخيوم المعلومات التي يتعين اإلفياح عنها.
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عضددداء فدددي مناقشدددة واحددددة العملدددي دائمدددًا أن تشدددمج المناقشدددة جميددد  األ أولددديس مدددن الضدددروري  . 23أ
ولدديس مددن الضددروري أن يكددون جميدد  أعضدداء فريددق  ،)كعمليددة تدددقيق تددتم فددي مواقدد  متعددددة مددلاًل(

العملية على دراية بجمي  القرارات التي تدم التوصدج إليهدا فدي المناقشدة. وقدد ينداقش صدريك العمليدة 
ن ذوي ال فدداءات الخاصددة مدد أمددورًا مدد  األعضدداء الرئيسددين فددي فريددق العمليددة بمددا فددي ذلددك الخبددراء

 إلدىاعتبدر ذلدك مناادبًا بينمدا يسدند المناقشدة  إذاوأولئك المسئولين عدن تددقيقات العناصدر  والمعرفة
الددذي يعتبددر ضددروريًا مدد  فريددق العمليددة. وقددد ت ددون  تيددالاإلمدددى  عتبددارآخددذًا بعددين اإل ،ااخددرين
 موافق عليها من قبج صريك العملية مفيدة. تتياالخطة لإل

 خاصة بالمنشآت األصغر اراتإعتب
تنفددذ العديددد مددن عمليددات التدددقيق  اليددغيرة بشددكج كامددج مددن قبددج صددريك العمليددة )الددذي قددد يكددون  . 24أ

 ،بما أنده قدام بتخطديط التددقيق صخيدياً  ،صريك العملية فإن ،مماراًا فردًا(. وفي ملج هذه الحاالت
ة لألخطدددداء الجوهريددددة الناجمددددة عددددن حسااددددية البيانددددات الماليددددة للمنشددددأ إعتبددددارهددددو المسددددئول عددددن 

 الخطأ. أو حتيالاإل

 فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
 المنشأة وبيئتها

 )أ((11)المرج : الفقرة  القطا  والعوامج التنظيمية والعوامج الخارجية األخرى 

 عوامج القطا 

ئددة التنافسددية والعالقددات بددين المددزود تشددمج عوامددج القطددا  ذات العالقددة ظددروف القطددا  ملددج البي . 25أ
 -:عتباروالعميج والتطورات التقنية. ومن األمللة على األمور التي قد يأخذها المدقق بعين اإل

 بما في ذلك الطلب والقدرة وتنافس األاعار. ،السوق والمنافسة 

  الفيلية. أواألنشطة الدورية 

 .تقنية المنتجات الخاصة بمنتجات المنشأة 

 اقة والت لفة.تزويد الط 
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إن القطا  الذي تعمج فيه المنشأة قد يتسبب فدي مخداطرة محدددة لألخطداء الجوهريدة الناجمدة عدن  . 26أ
درجة التنظيم، فعلدى ادبيج الملدال، قدد تشدمج العقدود طويلدة األجدج تقدديرات هامدة  أوطبيعة العمج 

مددن  فإندده ،ذه الحدداالتمخدداطر أخطدداء جوهريددة. وفددي ملددج هدد إلددىلإليددرادات والت دداليف التددي تددؤدي 
 .المهم أن يشمج فريق العملية أعضاء لديهم معرفة وخبرة كافية ومناابة

 العوامج التنظيمية
تتضمن العوامج التنظيمية ذات العالقة البيئة التنظيمية. وتشمج البيئة التنظيمية، مدن بدين األمدور  . 27أ

نونيدة والسياادية. ومدن األمللدة علدى األمدور األخرى إطار إعداد التقارير المالية المطبق والبيئة القا
 -:۹ما يلي عتبارالتي قد يأخذها المدقق بعين اإل

 .المبادئ المحاابية ومماراات القطا  المحددة 
 بما في ذلك متطلبات اإلفياح.، اإلطار التنظيمي لقطا  منظم 

 ة اإلصدراف التشري  واألنظمة التي تؤثر بشكج كبير علدى عمليدات المنشدأة بمدا فدي ذلدك أنشدط
 المباصرة.

 .)الضرائب )للشركات وجهات أخرى 
  السياادددات الحكوميدددة التدددي تدددؤثر حاليدددًا علدددى أداء عمدددج المنشدددأة ملدددج النقديدددة، بمدددا فدددي ذلدددك

عناصددر الرقابددة علددى اليددرف األجنبددي والماليددة والحددوافز الماليددة )وعلددى اددبيج الملددال بددرام  
 . المساعدة الحكومية( والتعرفة والقيود التجارية

 .المتطلبات البيئية التي تؤثر على القطا  وأعمال المنشأة 

مراعدددداة القدددوانين واألنظمدددة عندددد تددددقيق البيانددددات )المدددنقح(  250يتضدددمن معيدددار التددددقيق الددددولي  . 28أ
بعدددض المتطلبدددات المعيندددة المتعلقدددة باإلطدددار القدددانوني والتنظيمدددي المطبدددق علدددى المنشدددأة  الماليدددة"
 .ذي تعمج به المنشأةأو القطا  ال ۱۰والقطا 

 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
أيدددة صدددالحية  أوتشدددري  قدددانون، جاندددب  إلدددى ،عندددد إجدددراء عمليدددات تددددقيق لمنشدددآت القطدددا  العدددام . 29أ

قدد يكدون هندا  تعليمدات و اريدة ومتطلبدات اياادة الحكومدة وقدرارات الهيئدة التشدريعية  فإنده ،أخرى 
أة. وتعتبر ملج هذه العناصر أمدرًا هامدًا عندد الحيدول علدى فهدم التي قد تؤثر على عمليات المنش

 للمنشأة وبيئتها.

 العوامج الخارجية األخرى 
تتضمن العوامج الخارجيدة األخدرى التدي تدؤثر حاليدًا علدى أعمدال المنشداة والتدي قدد يأخدذها المددقق  . 30أ

مويددج والتضددخم وءعددادة تقيدديم ية العامددة وأاددعار الفائدددة وتددوفر التقتيددادالظددروف اإل عتبدداربعددين اإل
 العملة.

                                                 
۹

 .14الفقرة  "رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية " 220معيار التدقيق الدولي   
 

۱۰
 .13الفقرة  "ية مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المال"  )المنقح(  250معيار التدقيق الدولي   
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 )ب((11)المرج : الفقرة  طبيعة المنشأة
 -يمكن للمدقق فهم طبيعة المنشأة وفهم بعض األمور ملج: . 31أ

ما إذا كان  المنشأة ذات هيكج معقد، على ابيج الملال، م  الشركات التابعة أو عناصر  •
ي الغالب أمورًا يمكن أن تؤدي إلى أخرى في مواق  متعددة. ينشأ عن الهياكج المعقدة ف

مخاطر لألخطاء الجوهرية. وقد تشمج هذه األمور ما إذا تتم محاابة الشهرة أو المشاري  
المشتركة أو اإلاتلمارات أو المنشآت ذات األغراض الخاصة بشكج  منااب وما إذا تم 

 .اإلفياح بشكج  كافي عن هذه األمور في البيانات المالية
 

لعالقات بين المال ين واألصخام ااخرين أو المنشآت األخرى. يساعد هذا الفهم المل ية وا •
المدقق في تحديد ما إذا كان  معامالت األطراف ذات العالقة قد تم تحديدها بشكج  

ينص معيار التدقيق الدولي  منااب، واإلفياح عنها بشكج  كافي في البيانات المالية.
ينة حول إعتبارات المدقق ذات اليلة باألطراف ذات على متطلبات وءرصادات مع 16550

 العالقة.

عنددد الحيددول علددى فهددم  عتبددارمددن األمللددة علددى األمددور التددي يمكددن أن يأخددذها المدددقق بعددين اإل . 32أ
 -لطبيعة المنشأة ما يلي:

 ملج: -عمليات المنشأة- 

o  مشاركة في بما في ذلك ال ،الخدمات واألاواق أوطبيعة ميادر اإليرادات والمنتجات
 ، ملج مبيعات اإلنترن  وأنشطة التسويق.ل ترونيةالتجارة اإل

o  األنشطة المعرضة  أوإجراء العمليات )على ابيج الملال مراحج وأااليب اإلنتاج
 للمخاطر البيئية(.

o  ميادر خارجية. إلىالتحالفات والمشاري  المشتركة وأنشطة اللجوء 

o .التو ي  الجغرافي وقطاعات اليناعة 

o مرافق اإلنتاج والمستودعات والمكاتب وموق  وكميات المخا ن.موق   

o  العمالء الرئيسيون ومزودو البضائ  والخدمات الهامة وترتيبات التوظيف )بما في
 أوخيار المخزون  أوتحادات والتقاعد والمناف  األخرى بعد الخدمة إلذلك عقود ا

 بشؤون التوظيف(.ترتيبات مكافأة الحوافز، واألنظمة الحكومية الخاصة 

o .أنشطة وميروفات البح  والتطوير 

o .المعامالت م  أطراف ذات عالقة 
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 ملج: اتلمارات وأنشطة اإلاتلمار إلا- 
o التي تم تنفيذها مؤخرًا. أوالتيرف بأنشطة األعمال المخططة  أو متال إلا 

o ات والتيرف في األوراق المالية والقروض.اتلمار إلا 

o الرأامالي. اتلمارأنشطة اإل 

o بما في ذلك صركات األصخام والمشاري   ،ات في منشآت غير موحدةاتلمار إلا
 الخام الهدفالمشتركة والمنشآت ذات 

 ملج: التمويج وأنشطة التمويج- 
o   الشركات الفرعية الرئيسية والشركات الزميلة، بما في ذلك الهياكج الموحدة وغير

 الموحدة.

o ذلك الترتيبات المالية خارج الميزانية  بما في ،هيكج الدين والتسهيالت ذات العالقة
 العمومية وترتيبات اإليجار.

o .)المال ون المنتفعون )المحليون واألجانب وامعة الشركة وخبرتها 

o األدوات المالية المشتقة. إاتخدام 

  ملج: إعداد التقارير الماليةمماراات- 

 األصناف  مبادئ المحاابة والمماراات الخاصة باليناعة، بما في ذلك ما يخص
الهامة الخاصة باليناعة من المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفياحات ذات 
العالقة في البيانات المالية )على ابيج الملال، القروض واإلاتلمارات للبنو ، أو 

 البح  والتطوير لليناعات الدوائية(.
o .االعتراف باإليراد 

o .محاابة القيم العادلة 

o ت بالعمالت األجنبية.والمعامال لتزاماتاألصول واإل 

o  المعقدة، بما في ذلك تلك التي في المجاالت  أومحاابة المعامالت غير العادية
 الناصئة )ملال على ذلك محاابة التعويض على أاات المخزون(. أوالمليرة للجدل 

مخددداطر األخطددداء  ،تغيدددر أو ،إلدددىإن التغيدددرات الهامدددة فدددي المنشدددأة مدددن فتدددرات ادددابقة قدددد تدددؤدي  .33أ
 جوهرية.ال

 الخاصة هدافطبيعة المنشآت ذات األ
محدد كالتأثير على  لهدفالخاصة بأنها منشأة مؤاسة عمومًا  هدافتعرتف المنشأة ذات األ . 34أ

تأجير أو توريق األصول المالية أو القيام بأنشطة البح  والتطوير. وقد تأخذ صكج صركة أو 
 هدافالمنشأة، التي تم إنشاء المنشأة ذات األعهدة أو صراكة أو منشأة غير مساهمة. وقد تقوم 
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الخاصة نيابًة عنها، بتحويج األصول المالية إلى األخير )على ابيج الملال كجزء من إلغاء 
أصول المنشأة ذات  إاتخداماالعتراف بمعاملة تتضمن أصول مالية( أو الحيول على الحق في 

األطراف األخرى بتقديم المال للمنشأة ذات الخاصة أو تقديم الخدمات لها بينما تقوم  هدافاأل
 هداف، قد ت ون المنشأة ذات األ550الخاصة. وكما يشير معيار التدقيق الدولي هدافاأل

 ۱۲الخاصة في بعض الظروف طرف ذي عالقة بالمنشأة.

ظروف تحدد أطر إعداد التقارير المالية غالبا الشروط المفيلة التي تعتبر مكافئة للسيطرة، أو ال . 35أ
الخاصة. ويتطلب تفسير متطلبات هذه  هدافالتي ينظر بموجبها في توحيد المنشأة ذات األ

 الخاصة. هدافاألطر معرفة مفيلة باالتفاقيات ذات العالقة التي تضم المنشأة ذات األ

 )ج((11)المرج : الفقرة  اختيار وتطبيق المنشأة للسيااات المحاابية
 -لمنشأة لسيااات محاابية قد يشمج أمور ملج:إن فهم اختيار وتطبيق ا . 36أ

 .األااليب التي تستخدمها المنشأة لمحاابة المعامالت الهامة وغير العادية 

  مواضي  ناصئة  أوأثر السيااات المحاابية الهامة في النواحي التي بينها موض  خالف
 مجم  عليها. أووالتي ال يتوفر لها إرصادات صادرة عن الطة مختية 

 يرات في السيااات المحاابية للمنشأة.التغ 

 ،متى وكيف  معايير إعداد التقارير المالية والقوانين واألنظمة التي هي جديدة بالنسبة للمنشأة
 اتتبنى المنشأة هذه المتطلبات.

 )د((11)المرج : الفقرة  األهداف واإلاتراتيجيات ومخاطر العمج ذات العالقة

الهدددا فدددي نطددداق القطدددا  والعوامدددج التنظيميدددة والعوامدددج األخدددرى الداخليدددة تقدددوم المنشدددأة بدددإجراء أعم .  37أ
بتحديددددد  المكلفددددين بالحوكمددددةأولئددددك  أووالخارجيددددة. ولالاددددتجابة لهددددذه العوامددددج تقددددوم إدارة المنشددددأة 

األهدددداف والتدددي هدددي الخطدددط العامدددة للمنشدددأة. وتعتبدددر هدددذه اإلادددتراتيجيات األاددداليب التدددي تندددوي 
 يق أهدافها. وتتغير ااتراتيجيات وأهداف المنشأة بمرور الوق .المنشأة من خاللها تحق

إن مخاطرة العمج أوا  من مخاطرة األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بالرغم من أنها تشدمج  . 38أ
التعقيدد. كمدا أن عددم إدرا  الحاجدة  أواألخطار الجوهرية . وقد تدنجم مخداطرة العمدج مدن التغييدر 

 -في نشوء مخاطرة، وقد ينشأ التغيير على ابيج الملال من: أيضاً ب للتغيير قد يتسب

  خدمات جديدة قد تفشج؛ أوتطوير منتجات 

   أوالخدمة حتى لو تم تطويره بنجاح؛  أواوق غير منااب لدعم المنت 

                                                
 

۱۲
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   ومخاطرة في السمعة. إلتزاماتالخدمة قد ينجم عنها  أوعيوب في المنت 

فهددم مخدداطر العمددج التددي  فددإن ج ادديكون لهددا فددي النهايددة نتددائ  ماليددةبمددا أن معظددم مخدداطر العمدد . 39أ
لهددا أثدددر علدددى  فدددإن يددة تحديدددد مخددداطر األخطدداء الجوهريدددة، ولددذلكإحتمالتواجدده المنشدددأة تزيددد مدددن 

تقيدديم جميدد  مخدداطر العمددج  أوالمدددقق لدديس مسددؤواًل عددن تحديددد  فددإن ،البيانددات الماليددة. ومدد  ذلددك
 حدوث مخاطر أخطاء جوهرية.  إلىؤدي ألنه ليس  جمي  مخاطر العمج ت

عنددد الحيددول علددى فهددم  عتبددارمددن األمللددة علددى األمددور التددي يمكددن أن يأخددذها المدددقق بعددين اإل .  40أ
ألهداف وءاتراتيجيات ومخاطر العمدج ذات العالقدة للمنشدأة التدي قدد يندت  عنهدا مخداطر األخطداء 

  -الجوهرية في البيانات المالية ما يلي:
  في القطاعات )قد ت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج فعلى ابيج الملال التطورات

 الخبرة للتعامج م  التغيرات في القطا (. أوليس لدى المنشأة الموظفين 

  المنتجات والخدمات الجديدة )قد ت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج، فعلى ابيج
 (. ائدة على المنتجات إلتزاماتالملال وجود 

 ،على ابيج الملال لم يتم فالتوا  في العمج )قد ت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج
 تقدير الطلب بدقة(. 

  متطلبات محاابية جديدة )قد ت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج فعلى ابيج
 ت اليف  ائدة(.  أوغير منااب،  أوالملال تنفيذ غير مكتمج 

 ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج فعلى ابيج الملال وجود متطلبات تنظيمية )قد ت 
 مخاطرة قانونية  ائدة(.

  متطلبات تمويج حالية ومتوقعة )قد ت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج فعلى ابيج
 تمويج بسبب عدم قدرة المنشأة على تلبية المتطلبات(. الالملال خسارة 

 ت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج فعلى ابيج تقنية المعلومات )قد  إاتخدام
 الملال عدم توافق األنظمة والعمليات(.

  متطلبات محاابية جديدة )قد  إلىآثار تنفيذ إاتراتيجية، وبشكج خام أية آثار تؤدي
 أوت ون هنا  مخاطرة محتملة متعلقة بالعمج فعلى ابيج الملال التنفيذ الغير مكتمج 

 الغير منااب(.
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مدددن الممكدددن أن يكدددون لمخددداطرة عمدددج نتيجدددة فوريدددة بحددددوث مخددداطرة أخطددداء جوهريدددة فدددي فئدددات  . 41أ
البياندات الماليدة. فعلدى ادبيج  أوالمعامالت وأرصدة الحسابات واإلفياحات عندد مسدتوى اإلثبدات 

الملال قد تزيد مخاطرة العمج الناجمة عدن قاعددة عمدالء مقداولين مدن مخداطرة األخطداء الجوهريدة 
مقددداوالت  إقتيدددادمددد   صدددترا نفدددس المخددداطرة باإل فدددإن ،رتبطدددة بتقيددديم الدددذمم المديندددة. ومددد  ذلدددكالم

عنددد  عتبدداربشددكج خددام قددد يكددون لهددا نتددائ  علددى المدددى الطويددج، حيدد  يأخددذها المدددقق فددي اإل
مخدداطرة العمددج عددن  أندده اددينجم المدددقق إعتبددارتقيدديم مدددى منااددبة فرضددية المنشددأة المسددتمرة. إن 

( علددددى أمللددددة علددددى الظددددروف 2فددددي ظددددج ظددددروف المنشددددأة. ويحتددددوي الملحددددق )ة أخطددددار جوهريدددد
 واألحداث التي قد تدل على مخاطر أخطاء جوهرية.

تقوم اإلدارة عادة بتحديد مخاطر العمج وتطوير أااليب لتناولها. وعملية تقيديم المخداطر هدذه تفيدد  .  42أ
 .89أ-88والفقرات أ 15جزءًا من الرقابة الداخلية، وتتم مناقشتها في الفقرة 

 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
المتعلقدة بالمسدؤولية العامدة، وقدد تشدمج  هتمامداتأهداف اإلدارة لمنشآت القطا  العام قد تتأثر باإل . 43أ

 . أو أي صالحية أخرى تشري  القانون أو أهدافًا ميدرها في 

 )ه((11 )المرج : الفقرةقيات ومراجعة األداء المالي للمنشأة 
 إن قياادات األداء ادواءً  .اتقوم اإلدارة وآخرين بقيات ومراجعدة تلدك األمدور التدي يعتبرونهدا هامدة .44أ

 إتخدداذحددث ضددغوطًا علدى المنشداة، وهدي بدددورها قدد تحفدز اإلدارة علدى داخليدة ت   أوكاند  خارجيدة 
يسدداعد  ،بالتدداليإظهددار البيانددات الماليددة بشددكج غيددر صددحيح. و  أوإجددراءات لتحسددين أداء العمددج 

كانددد  قدددد نجمددد  عدددن هدددذه الضدددغوط  إذافيمدددا  إعتبدددارالمددددقق علدددى فهدددم قياادددات أداء المنشدددأة ب
 -حتيدالبما فدي ذلدك تلدك الناجمدة مدن اإل ،إجراءات لإلدارة قد تزيد من مخاطر األخطاء الجوهرية

المخدداطر للحيددول علددى المتطلبددات واإلرصددادات فيمددا يتعلددق ب  240أنظددر معيددار التدددقيق الدددولي 
 .حتيالالناجمة عن اإل

إن قيدددات ومراجعدددة األداء المدددالي مختلدددف عدددن متابعدددة أاددداليب الرقابدددة )نوقشددد  كعنيدددر رقابدددة  . 45أ
 -ها قد تتداخج:أهداف( بالرغم من أن 121أ-110داخلية  في الفقرات أ

  كان أداء العمج يحقق األهداف التي  إذاإن قيات ومراجعة األداء موجهة نحو فيما
 أم ال. أطراف أخرى( أوتها اإلدارة ) وضع

  عال للرقابة الداخلية.إن متابعة أااليب الرقابة معنية بالتحديد بالتشغيج الفت 

فددي بعددض الحدداالت تددوفر كددذلك مؤصددرات األداء معلومددات تمكددن اإلدارة مددن تحديددد العيددوب فددي  
 الرقابة الداخلية.
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تخدمها اإلدارة لقيددات ومراجعددة األداء المددالي والتددي قددد تشددمج المعلومددات المنتجددة داخليددًا والتددي تسدد  . 46أ
 -ما يلي: عتباريأخذها المدقق بعين اإل

  مؤصددرات أداء رئيسدددية ) ماليددة وغيدددر ماليددة( والنسدددب الرئيسددية واالتجاهدددات واإلحيدددائيات
 التشغيلية.

 .تحليالت األداء المالي فترة بعد فترة 

 معلومدات حدول القطاعدات وتقدارير أداء علدى نحرافدات و إلالموا نات والتوقعات وتحلديالت ا
 أي مستوى آخر. أوالدائرة  أومستوى القسم 

 .قيات أداء الموظفين وايااات التعويض التشجيعي 

 .مقارنة أداء المنشأة م  أداء المنافسين 

يمكن للجهات الخارجية كدذلك قيدات ومراجعدة األداء المدالي للمنشدأة. فعلدى ادبيج الملدال قدد تدوفر  . 47أ
معلومددددات مفيدددددة  ئتمددددانإللمعلومددددات الخارجيددددة ملددددج تقددددارير المحللددددين وتقددددارير وكدددداالت تقيدددديم اا

 ما يتم الحيول على هذه التقارير من المنشأة التي يتم تدقيقها. . وعادةً ينللمدقق

اتجاهددات غيددر متوقعددة تتطلددب أن تحدددد اإلدارة  أوقددد تلقددي القيااددات الداخليددة الضددوء علددى نتددائ   . 48أ
وتيددحيح  إكتشددافيددتم  التددي شددأنها )بمددا فددي ذلدك فددي الحدداالتبوتتخددذ اإلجددراء التيددحيحي  ادببها

بالنسدددبة للمددددقق قدددد تددددل قياادددات األداء علدددى وجدددود و  األخطددداء الجوهريدددة فدددي الوقددد  المناادددب(.
مخدداطرة أخطدداء فددي معلومددات البيانددات الماليددة ذات العالقددة. فعلددى اددبيج الملددال قددد تدددل قيااددات 

ربددح  أون للمنشددأة نمددوًا وربحددًا اددريعين بشددكج غيددر عددادي عنددد مقارنددة ذلددك مدد  نمددو األداء علددى أ
معد  مد  عوامدج أخدرى ج   إذاالمنشآت األخرى في نفس القطا . وهذه المعلومات، بشدكج خدام، 

التعدويض التشدجيعي قدد تددل علدى المخداطر المحتملدة بانحيدا   أوملج المكافأة على أاات األداء 
 البيانات المالية.اإلدارة عند إعداد 

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
ال توجددددد عددددادة لدددددى المنشددددآت األصددددغر عمليددددات لقيددددات ومراجعددددة األداء المددددالي. وقددددد ت شددددف  . 49أ

 ءتخداذات من اإلدارة علدى أنهدا تعتمدد علدى مؤصدرات رئيسدية معيندة لتقيديم األداء المدالي و اتفسار اإل
فمدن  ،مراجعدة األداء أوغيداب قيدات  إلدىات اتفسدار اإلهذه اإلجراءات المناابة. وءذا أصارت ملج 

 الممكن أن ت ون هنا  مخاطرة أخطاء متزايدة لم يتم ال شف عنها وتيحيحها.

 (12)المراج : الفقرة  الرقابة الداخلية للمنشأة
ر علددى يسدداعد فهددم الرقابددة الداخليددة المدددقق فددي تحديددد أنددوا  األخطدداء المحتملددة والعوامددج التددي تددؤث . 50أ

مزيددد مددن إجددراءات ال إلددىالحاجددة  مخدداطر األخطدداء الجوهريددة فددي تيددميم طبيعددة وتوقيدد  ومدددى
 التدقيق.
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 -يتم عرض مادة التطبيق التالية في أرب  أجزاء كااتي: . 51أ
 .الطبيعة العامة وخيائص الرقابة الداخلية 

  .أااليب الرقابة المتعلقة بالتدقيق 

  ذات العالقة.طبيعة مدى فهم أااليب الرقابة 

 .عناصر الرقابة الداخلية 

 الطبيعة والخيائص العامة للرقابة الداخلية 
 الهدف من الرقابة الداخلية 

مخددداطر العمدددج المحدددددة التدددي تهددددد  لتنددداولإن الرقابدددة الداخليدددة ميدددممة ومنفدددذة ومحددداف  عليهدددا  . 52أ
 -تحقيق أي من أهداف المنشأة التي تتعلق بد:

 رير المالية للمنشأة؛موثوقية إعداد التقا 

 و فاعلية وكفاءة عملياتها؛  

 ها للقوانين واألنظمة التي تنطبق عليها.إمتلال 

 تختلف الطريقة التي يتم تيميم وتنفيذ الرقابة الداخلية فيها حسب حجم وتعقيد المنشأة. 

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات

 ج وعمليات وءجراءات أبسط لتحقيق أهدافها. قد تستخدم المنشآت األصغر واائج رامية بشكج أق . 53أ

 حدود الرقابة الداخلية

الة، أن تزود المنشأة فقط بتأكيد معقول بشدأن تحقيدق أهدداف يمكن للرقابة الداخلية، مهما كان  فعت  . 54أ
بالحددود الذاتيدة للرقابدة الداخليدة، وهدذه تشدمج  حتمدالإعداد التقدارير الماليدة للمنشدأة. ويتدأثر هدذا اإل

القددرارات يمكددن أن يكددون خاطئددًا وأن الرقابددة الداخليددة قددد  إتخدداذالحكددم اإلنسدداني فددي  بددأنالحقددائق 
عنددد  أوكددون هنددا  خطددأ فددي التيددميم يقددد  ،تتعطددج بسددبب اإلخفدداق البشددري. فعلددى اددبيج الملددال

 كملدددال مكدددان ،رقابدددة فعددداالً القدددد ال يكدددون أادددلوب  ،أادددلوب رقابدددة. وعلدددى حدددد ادددواء إلدددىالتحدددول 
( غير مسدتخدمة بفعاليدة ألن إاتلناءالرقابة الداخلية )ملال ذلك تقرير  هدافومات المنتجة ألالمعل

 اإلجراء المنااب. إتخاذيفشج في  أومنها  لهدفالفرد المسئول عن مراجعة المعلومات ال يفهم 

اإلدارة  بتجداو  أوأكلدر  أويمكدن تجندب عناصدر الرقابدة بدالتواطؤ بدين فدردين  فإندهجانب ذلدك  إلى  .55أ
قدددد تددددخج اإلدارة فدددي اتفاقيدددات جانبيدددة مددد   ،غيدددر المناادددبة للرقابدددة الداخليدددة. فعلدددى ادددبيج الملدددال

العمددالء تغيددر أحكددام وصددروط عقددود المبيعددات الموحدددة للمنشددأة ممددا قددد يددنجم عندده اعتددراف غيددر 
ي ات التعدددديج فدددي برندددام  حاادددب آلدددإختبدددار إضدددعاف  أومناادددب بددداإليرادات. كمدددا قدددد يدددتم تجددداو  

 .ئتمانميممة لتحديد المعامالت التي تتعدى حدود اإل
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قددد تيدددر اإلدارة أحكامددًا حددول طبيعددة  ،ذلددك وعنددد تيددميم وتنفيددذ عناصددر الرقابددة إلددىوباإلضددافة   .56أ
 ومدى عناصر الرقابة التي تختار تنفيذها وطبيعة ومدى المخاطر التي تختار افتراضها.

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
كليرًا ما يكون للمنشدآت اليدغيرة عددد أقدج مدن المدوظفين ممدا قدد يحدد مدن المددى الدذي يكدون فيده   .57أ

 قدددد يكدددون المالدددك ،وفدددي المنشدددآت اليدددغيرة التدددي يدددديرها المالدددك  فيدددج المهدددام عمليدددًا. ومددد  ذلدددك
)المدددير(  أكلددر قدددرة علددى مماراددة رقابددة أكلددر فعاليددة ممددا يمكددن مماراددته فددي منشددأة أكبددر. وقددد 

 عام لفيج المهام. وض هذه الرقابة المالك عن الفرم المحدودة أكلر بشكج  تع

)المدير( أكلر قددرة علدى تجداو  عناصدر الرقابدة ألن نظدام  قد يكون المالك فإنهومن ناحية أخرى  .58أ
عندددد تحديدددد مخددداطر األخطددداء  عتبدددارالرقابدددة الداخليدددة أقدددج رادددمية. ويأخدددذ المددددقق هدددذا بعدددين اإل

 .حتيالاإل عنجمة الجوهرية النا

 عناصر إلىتقسيم الرقابة الداخلية 
إطددارًا  ، ألهددداف معيددار التدددقيق الدددولي،العناصددر الخمددس التاليددة إلددىيددوفر تقسدديم الرقابددة الداخليددة  .59أ

كيددف يمكددن أن تددؤثر علددى مختلددف نددواحي الرقابددة الداخليددة لمنشددأة  عتبددارإلمفيدددًا للمدددققين آخددذًا با
 -على التدقيق:

 رقابة؛بيئة ال (أ)
 عملية تقييم المخاطر للمنشأة؛ (ب)

 بما في ذلك عمليات المنشاة المتعلقة بإعداد التقارير المالية واإلبالغ؛ ،نظام المعلومات (ج)

 وأنشطة الرقابة؛  (د)
 متابعة عناصر الرقابة. )ه(  

كيددف  أووال يعكددس التقسدديم بالضددرورة كيددف تيددمم وتنفددذ وتحدداف  المنشددأة علددى الرقابددة الداخليددة 
إطددارات  أوميددطلحات  إاددتخداممكددن أن تيددنف أي عنيددر معددين. ويمكددن للمدددققين مددن الم

مختلفددة لبيددان مختلددف نددواحي الرقابددة الداخليددة وتأثيرهددا علددى التدددقيق ولدديس تلددك المسددتخدمة فددي 
معيددار التدددقيق الدددولي هددذا، صددريطة أن يددتم تندداول جميدد  العناصددر المبينددة فددي معيددار التدددقيق 

 الدولي هذا.

ادة التطبيددق المتعلقددة بعناصددر الرقابددة الداخليددة الخمسددة بمددا أنهددا تددرتبط بتدددقيق بيانددات ماليددة إن مدد .60أ
( المزيددد مددن التوضدديح حددول عناصددر 1أدندداه. ويددوفر الملحددق ) 121أ-77موضددحة فددي الفقددرات أ

 الرقابة الداخلية.
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 لمخاطرخيائص عناصر الرقابة الداخلية اليدوية واالية ذات العالقة بتقييم المدقق ل
يحتوي نظام الرقابة الداخلية في منشدأة علدى عناصدر يدويدة وعدادة مدا يحتدوي علدى عناصدر آليدة.  . 61أ

جاندب مزيدد مدن  إلدىاالية ذات عالقة بتقييم المدقق للمخاطر  أووءن خيائص العناصر اليدوية 
 إجراءات التدقيق المبنية على ذلك.

ليدة فدي الرقابدة الداخليدة كدذلك علدى أادلوب مباصدرة وتسدجيج اا أوالعناصدر اليدويدة  إاتخداميؤثر    .62أ
 -ومعالجة المعامالت وتقديم التقارير حولها:

  وقدددددد تشدددددمج عناصدددددر الرقابدددددة فدددددي نظدددددام آلدددددي إجدددددراءات ملدددددج الموافقدددددات وعمليدددددات مراجعدددددة
المعددامالت والمطابقددة ومتابعددة بنددود المطابقددة. وبالتبددادل يمكددن للمنشددأة أن تسددتخدم إجددراءات 

لمباصدددرة وتسدددجيج ومعالجدددة وءعدددداد التقدددارير حدددول المعدددامالت، وفدددي هدددذه الحالدددة تحدددج  آليدددة
 السجالت التي هي بالشكج اإلل تروني محج المستندات الورقية.

 فعلى لجم  بين عناصر الرقابة االية )وتت ون عناصر الرقابة في نظم تقنية المعلومات من ا
  الحااددب االددي( وعناصددر الرقابددة اليدويددة. اددبيج الملددال عناصددر الرقابددة المدمجددة فددي بددرام

مددددن الممكددددن أن ت ددددون عناصددددر الرقابددددة اليدويددددة مسددددتقلة عددددن تقنيددددة  فإنددددهعددددالوة علددددى ذلددددك 
قد تقتير على  أوالمعلومات التي تنتجها تقنية المعلومات،  إاتخدامالمعلومات، كما يمكنها 

ات. وعنددما ادتلناءاإليدة ومعالجدة متابعة العمج الفعال لتقنية المعلومدات وعناصدر الرقابدة اال
إعدددددداد التقدددددارير حددددددول  أومعالجددددددة  أوتسدددددجيج  أوتقنيدددددة المعلومددددددات لمباصدددددرة  إادددددتخداميدددددتم 

مدددن  فإنددهالمعلومددات الماليدددة األخددرى مددن أجدددج تضددمينها فددي البياندددات الماليددة  أوالمعددامالت 
ة للحسددددابات الممكددددن أن تشددددمج األنظمددددة والبددددرام  عناصددددر رقابددددة خاصددددة باإلثباتددددات المقابلدددد

قد ت ون ضرورية جدًا للعمج الفعال لعناصر الرقابة اليدوية التي تعتمد على تقنية  أوالهامة، 
 المعلومات. 

 

المنشدددأة لمدددزي  مدددن عناصدددر الرقابدددة اليدويدددة وااليدددة يختلدددف حسدددب طبيعدددة وتعقيدددد  إادددتخدامإن 
 المنشأة لتقنية المعلومات. إاتخدام

معلومددات بالفائدددة علددى الرقابددة الداخليددة للمنشددأة ألنهددا تتدديح للمنشددأة مددا تعددود تقنيددة ال ،بشددكج عددام . 63أ
 -يلي:
  التطبيدق بشددكج متسددق لقواعددد عمددج محددددة اددلفًا وأداء حسددابات معقدددة عنددد معالجددة كميددات

 البيانات؛ أوكبيرة من المعامالت 

 تعزيز ااتمرارية وتوفر ودقة المعلومات؛ 

 تسهيج التحليج اإلضافي للمعلومات؛ 

 ادة القدرة على متابعة أداء أنشطة المنشأة واياااتها وءجراءاتها؛ ي 

  والرقابة ايتم تفاديها؛  بأنتقليج المخاطرة 

 دد ال للمهددام مددن خددالل تنفيددذ عناصددر رقابددة وأمددن فددي  يددادة القدددرة علددى تحقيددق الفيددج الفعت
 التطبيقات وقواعد البيانات واألنظمة التشغيلية.
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 -كذلك مخاطر محددة للرقابة الداخلية للمنشأة، بما في ذلك ما يلي: تشكج تقنية المعلومات . 64أ
  معالجددددة  أوالبددددرام  التددددي تعددددال  البيانددددات بشددددكج غيددددر دقيددددق  أوعتمدددداد علددددى األنظمددددة إلا

 كالهما. أوالبيانات غير الدقيقة، 

  تغييدرات غيدر مناادبة  أوإتدالف هدذه البياندات  إلدىالوصول غير الميرح به للبيانات يؤدي
تسددجيج غيددر  أوغيددر موجددودة،  أوهددا، بمددا فددي ذلددك تسددجيج معددامالت غيددر ميددرح بهددا في

دقيددق للمعدددامالت، وقدددد تدددنجم مخددداطرة معيندددة عندددما يدددتمكن عددددة مسدددتخدمين مدددن الوصدددول 
 لقاعدة بيانات مشتركة.

  لبياندددات تتعددددى تلدددك لوصدددول للإمكانيدددة حيدددول مدددوظفي تقنيدددة المعلومدددات علدددى امتيدددا ات
 هام الموكلة إليهم، وبذلك يتعطج فيج المهام. الال مة ألداء الم

 .تغييرات غير ميرح بها في البيانات في الملفات الرئيسية 

 . تغييرات غير ميرح بها في األنظمة والبرام 

  البرام . أوعدم إجراء التغييرات الال مة في األنظمة 

  خج يدوي غير منااب.تدت 

  البيانات حسبما هو مطلوب. إلىعدم القدرة للوصول  أوخسارة محتملة للبيانات 

قد ت ون النواحي اليدوية لألنظمة مناابة أكلر حي  يكون الحكدم الشخيدي والحيدافة مطلدوبين،  . 65أ
 -ملج ما هو بالنسبة للحاالت التالية:

  غير مت ررة. أوغير عادية  أومعامالت كبيرة 

  التنبؤ بها. أوتوقعها  أوظروف ييعب فيها تحديد األخطاء 

 ظروف المتغيرة التي تتطلب ااتجابة رقابية خارج نطاق الرقابة االية الموجودة.في ال 

 .في متابعة فاعلية عناصر الرقابة االية 

قد ت ون العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية أقج موثوقية من العناصر االيدة ألنده يمكدن بسدهولة  . 66أ
ألخطداء البسديطة. ولدذلك ال يمكدن افتدراض لرضدة تجاو ها، كما أنها أكلدر ع أوإهمالها  أوتجنبها 

 -اللبات في تطبيق عنير رقابي يدوي في الظروف التالية:
  أوفددي الحدداالت التددي يمكددن فيهددا مندد   أومعددامالت مت ددررة،  أوعدددد كبيددر مددن المعددامالت 

التنبدددؤ بهدددا، وذلدددك مدددن خدددالل مقددداييس  أووتيدددحيح األخطددداء التدددي يمكدددن توقعهدددا  إكتشددداف
Parameters .الرقابة المعدة آليًا 

 .أنشطة الرقابة حي  يمكن تيميم وأتمتة الطرق المحددة إلجراء الرقابة بالشكج المنااب 

يختلددف مدددى وطبيعددة المخدداطر للرقابددة الداخليددة اعتمددادًا علددى طبيعددة وخيددائص نظددام معلومددات  . 67أ
 إادددتخدامعدددن  أوت تقنيدددة المعلومدددا إادددتخدامالمنشدددأة. وتسدددتجيب المنشدددأة للمخددداطر الناجمدددة عدددن 

العناصددر اليدويددة فددي الرقابددة الداخليددة مددن خددالل وضدد  عناصددر رقابددة فعالددة فددي ظددج خيددائص 
 نظام المعلومات للمنشأة.
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 عناصر الرقابة ذات العالقة بالتدقيق
هنا  عالقة مباصرة بين أهداف المنشأة وعناصدر الرقابدة  التدي تقدوم بتنفيدذها لتدوفير تأكيدد معقدول  . 68أ

عناصدددر رقابتهدددا تتعلدددق بإعدددداد التقدددارير الماليدددة  فدددإنحقيدددق أهدددداف المنشدددأة وتبعدددًا لدددذلك بشدددأن ت
، علددى أندده ليسد  جميدد  هددذه األهددداف وعناصدر الرقابددة متعلقددة بتقيدديم المدددقق متلددالوالعمليدات واإل

 للمخاطرة.

مد  عناصدر  صترا باإل أوكان عنير رقابة، فرديًا  إذاإن العوامج ذات العالقة بحكم المدقق فيما  . 69أ
 -أخرى، مناابًا للتدقيق قد تشمج أمورًا ملج:

 .األهمية النسبية 

 .أهمية المخاطرة ذات العالقة 

 .حجم المنشأة 

 بما في ذلك خيائص تنظيمها ومل يتها. ،طبيعة عمج المنشاة 

 .تشعب وتعقيد عمليات المنشأة 

 .المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة 

 بة الداخلية المطبق.الظروف وعنير الرقا 

  إاددتخدامطبيعددة وتعقيددد األنظمددة التددي هددي جددزء مددن الرقابددة الداخليددة للمنشددأة، بمددا فددي ذلددك 
 منظمات الخدمة.

  أومن  اليقددوم  بددمدد  عناصددر أخددرى  صددترا باإل أوعنيددر رقابددة معددين، منفددردًا كددان  إذامددا 
  .وكيف يتم ذلك تيحيح األخطاء الجوهرية أوال شف عن 

ودقدة المعلومدات التدي تنتجهدا المنشدأة مناادبة للتددقيق فيمدا  إكتمدالون عناصدر الرقابدة علدى قدد ت د . 70أ
مددن المعلومددات فددي تيددميم وأداء إجددراءات إضددافية.كما يمكددن أن  اددتفادةكددان المدددقق ينددوي اإل إذا

كانددد   إذامناادددبة لعمليدددة التددددقيق  متلدددالت دددون عناصدددر الرقابدددة الخاصدددة بأهدددداف العمليدددات واإل
 يستخدمها المدقق في تطبيق إجراءات التدقيق. أويانات يقيمها تخص ب

البيد  غيدر الميدرح  أو اتخداماإل أو متال قد تشمج الرقابة الداخلية على حماية األصول ضد اإل . 71أ
المددقق لعناصددر  إعتبدداربهدا عناصددر رقابدة خاصددة بإعدداد التقددارير الماليدة وأهددداف العمليدات. وءن 

 بشكج عام على تلك الخاصة بموثوقية إعداد التقارير المالية.الرقابة هذه تقتير 

للمنشأة عادة عناصر رقابة تتعلدق بأهدداف ليسد  خاصدة بعمليدة التددقيق، وعلدى ذلدك فهدي ليسد   . 72أ
، فعلدددى ادددبيج الملدددال يمكدددن أن تعتمدددد المنشدددأة علدددى نظدددام متقددددم عتبددداربحاجدددة ألخدددذها فدددي اإل

ليدات كفدؤة وفعالدة ) ملدج نظدام عناصدر رقابدة آلدي لخطدوط جويدة لعناصر الرقابة االية لتوفير عم
للمحافظة على جداول الطيران(، ول ن عناصر الرقابة هذه ال ت ون عادة مناادبة لعمليدة التددقيق. 
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علددى أي مددن  أوعددالوة علددى ذلددك وبددالرغم مددن أن الرقابددة الداخليددة تنطبددق علددى المنشددأة بكاملهددا 
مدددج فقدددد ال يكدددون فهدددم الرقابدددة الداخليدددة الخاصدددة بكدددج واحدددد مدددن أاددداليب الع أووحدددداتها العاملدددة 

 الوحدات العاملة للمنشأة مناابًا لعملية التدقيق.

 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
كليدرًا مددا يكددون علددى مددققي القطددا  العددام مسددؤوليات إضددافية فيمدا يتعلددق بالرقابددة الداخليددة، وعلددى  . 73أ

لقواعددد مماراددة موضددوعة. كمددا يمكددن أن يكددون علددى  متلددالير حددول اإلاددبيج الملددال تقددديم التقددار 
 ،لقدانون أو تشدري  أو صدالحية أخدرى  متلالمدققي القطا  العام مسؤوليات إعداد التقارير حول اإل

 وعليه قد ت ون مراجعتهم للرقابة الداخلية أوا  وأكلر تفيياًل.

 (13الفقرة  )المرج : طبيعة ومدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقة
مجتمعدددًا مددد   أوكدددان عنيددر الرقابدددة )فرديدددًا  إذافيمدددا  إعتبددداريشددمج تقيددديم تيدددميم عنيدددر رقابددة ب . 74أ

األخطددداء الجوهريدددة بشدددكج فعدددال. وءن تنفيدددذ  إكتشددداف أوعناصدددر رقابدددة أخدددرى(، قدددادرًا علدددى منددد  
مدن تقيديم  عنير رقابة يعني أن عنير الرقابة موجود وأن المنشدأة تسدتخدمه. ولديس هندا  هددف

عنيددر  بددأنتيددميم عنيددر الرقابددة أواًل. علمددًا  إعتبددارتنفيددذ عنيددر رقابددة غيددر فعددال ولددذلك يددتم 
 في الرقابة الداخلية. قد يعرض نواحي القيور الرقابة الميمم بشكج غير منااب 

للحيدول علدى أدلدة تددقيق بشدأن تيدميم وتنفيدذ   كوذلدمدا يلدي قد تشمج إجراءات تقيديم المخداطر  . 75أ
 -عناصر رقابة مناابة:

 من موظفي المنشأة. اتفساراإل 
  .مالحظة تطبيق عناصر رقابة معينة 

  .فحص المستندات والتقارير 

 .تتب  المعامالت من خالل نظام المعلومات الخام بإعداد التقارير المالية 

 .هدافلوحده ال يكفي لملج هذه األ اتفساراإل فإن ،وم  ذلك

مدا  ،لعناصدر الرقابدة الداخليدة للمنشدأة لديس كافيدًا ليختبدر فعاليتهدا التشدغيليةإن الحيول على فهم  . 76أ
( والتدددي تسددداعد علدددى العمدددج اللابددد  لعنيدددر Automationلدددم يكدددن هندددا  صددديء مدددن األتمتدددة )

الحيدول علدى أدلدة تددقيق بشدأن تنفيدذ عنيدر رقابدة يعمدج يددويًا  فدإن ،الرقابة. فعلى ابيج الملال
أدلددة تدددقيق لفاعليددة عمددج عنيددر الرقابددة فددي أوقددات أخددرى خددالل الفتددرة  فددي نقطددة  منيددة ال يددوفر

التي يتم فيها تدقيقها. وبناء على ذلك بسبب اللبات الذاتي لمعالجة تقنيدة المعلومدات )أنظدر الفقدرة 
كددان عنيددر الرقابددة االددي قددد تددم تنفيددذه يعمددج  إذاأداء إجددراءات التدددقيق لتحديددد فيمددا  فددإن( 63أ
عناصددر  ءختبددارلفاعليددة عمددج عنيددر الرقابددة هددذا، كددج ذلددك يعتمددد علددى تقيدديم المدددقق و  إختبددارك



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

 )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي  315 

 

يق
تدق
 ال

ات ختبددار الرقابددة ملددج عناصددر الرقابددة علددى التغيددرات فددي البددرام . وهنددا  المزيددد مددن الوصددف إل
 .۱۳ 330الفاعلية التشغيلية لعناصر الرقابة في معيار التدقيق الدولي رقم 

 (14)المرج : الفقرة  الرقابة بيئة -عناصر الرقابة الداخلية
 المكلفدددين بالحوكمدددةتشدددمج بيئدددة الرقابدددة: الرقابدددة ومهدددام اإلدارة ومواقدددف ومعرفدددة وءجدددراءات أولئدددك  . 77أ

واإلدارة فيمدددا يتعلدددق بالرقابدددة الداخليدددة للمنشدددأة وأهميتهدددا فدددي المنشدددأة. وتحددددد بيئدددة الرقابدددة أادددلوب 
 ا. المنظمة الذي يؤثر على وعي الرقابة بأفراده

إن عناصددر بيئددة الرقابددة التددي قددد ت ددون منااددبة عنددد الحيددول علددى فهددم لبيئددة الرقابددة تشددمج مددا  . 78أ
  -يلي:

كالعناصددددر األااادددية التددددي تدددؤثر علددددى فاعليددددة -إييدددال وفددددرض النزاهدددة والقدددديم األخالقيدددة (أ)
 وتيميم وءدارة ومتابعة الرقابة.

ال فدداءة لوظددائف معينددة، وكيددف تتددرجم أمددورًا ملددج إدارة مسددتويات  -تشددمجو  االلتددزام بال فدداءة (ب)
 مهارات ومعرفة أاااية. إلىهذه المستويات 

 -ملج: المكلفين بالحوكمةكسمات أولئك  -المكلفين بالحوكمةمشاركة أولئك  (ج)
 يتهم عن اإلدارة.إاتقالل 

 .خبرتهم ومكانتهم 

 .مدى مشاركتهم والمعلومات التي يستلمونها وفحص األنشطة 

 بمددا فددي ذلددك الدرجددة التددي تلددار إليهددا المسددائج اليددعبة وتددتم  ،مدددى مالئمددة تيددرفاتهم
 متابعتها م  اإلدارة وتفاعلهم م  المدققين الداخليين والخارجيين.

 -كسمات ملج أن يكون: -فلسفة اإلدارة وأالوبها التشغيلي  (د)
 .أالوب اإلدارة  في تقبج وءدارة مخاطر العمج 

 المالية. مواقف وءجراءات اإلدارة بشأن إعداد التقارير 

 .مواقف بشأن معالجة المعلومات والمهام المحاابية والموظفين 

اإلطدددار الدددذي يدددتم ضدددمنه تخطددديط وتنفيدددذ ومراقبدددة ومراجعدددة أنشدددطة ك -الهيكدددج التنظيمدددي )ه(
 المنشأة لتحقيق أهدافها.

كيدددددف يدددددتم تو يدددد  السدددددلطة والمسدددددؤولية الخاصدددددة باألنشدددددطة  – تو يدددد  السدددددلطة والمسدددددؤولية (و)
 ف يتم وض  هرم العالقات والتفويض.التشغيلية وكي

                                                
 

۱۳
 ." إاتجابة المدقق للمخاطر المقيمة"  330معيار التدقيق الدولي   
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السيااددات والمماراددات التددي تتعلددق مددلال  بددالتعيين ك – ايااددات ومماراددات المددوارد البشددرية ( )
 والتوجيه والتدريب والتقييم وتقديم المشورة والترقية والتعويض واإلجراءات التيحيحية.

 

 أدلة التدقيق لعناصر بيئة الرقابة

ات وءجدراءات تقيديم اتفسدار اإللدة تددقيق ذات عالقدة مدن خدالل الجمد  بدين قد يتم الحيول على أد . 79أ
فحدددددص  أوات مددددن خددددالل مالحظددددة اتفسددددار اإلالمخدددداطر األخددددرى، فعلددددى اددددبيج الملددددال تعزيددددز 

الحيدددول علدددى فهدددم مدددن لمددددقق ا دددن يمت الدددذي ات مدددن اإلدارة والمدددوظفين اتفسدددار اإلكالمسدددتندات، 
آراءهددددا حددددول مماراددددات العمددددج والسددددلو  األخالقددددي  لمددددوظفينا بهددددا الطريقددددة التددددي تبلددددل اإلدارة

كاندد  عناصددر الرقابددة ذات العالقددة قددد تددم تنفيددذها، مدد   إذاللمددوظفين، وعلددى المدددقق تحديددد فيمددا 
كانددد   إذاكانددد  اإلدارة قدددد وضدددع  قواعدددد رئيسدددية للسدددلو ، وفيمدددا  إذا، فيمدددا عتبددداراألخدددذ فدددي اإل

 تتيرف بطريقة تدعم القواعد.  

الدداخلي فيمدا  ادتجابة اإلدارة لنتدائ  وتوصديات قسدم التددقيقإكيفيدة  يددرت المددقق أيضداً يمكدن أن  .80أ
بالتددقيق، بمدا فدي ذلدك مدا إذا تدم  يتعلدق بأوجده القيدور المحدددة فدي الرقابدة الداخليدة ذات العالقدة

 .يمن قبج قسم التدقيق الداخل تقييمها الحقاً  اتجابة وكيفية تنفيذها وما إذا تمإلتنفيذ هذه ا

 أثر بيئة الرقابة على تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 
إن لددبعض عناصددر بيئددة الرقابددة فددي منشددأة مددا أثددر منتشددر فددي تقيدديم مخدداطر األخطدداء الجوهريددة.  . 81أ

ألن أحددد  المكلفدين بالحوكمددةفعلدى اددبيج الملدال يتددأثر وعددي الرقابدة للمنشددأة بشدكج ملحددو  بأولئددك 
علدى اإلدارة فيمدا يتعلدق بإعدداد التقدارير الماليدة التدي قدد تنشدأ مدن أدوارهم هدو موا ندة الضدغوطات 

بدرام  التعددويض. ولددذلك تتدأثر فاعليددة تيدميم بيئددة الرقابددة فيمدا يتعلددق بمشدداركة  أوطلبدات السددوق 
 -بأمور ملج: المكلفين بالحوكمةأولئك 

 ية عن اإلدارة وقدرتهم على تقييم إجراءات اإلدارة.اتقاللاإل 

  عمج المنشأة.فهم معامالت 

  مدددى تقيدديمهم لمددا إذا كددان يددتم إعددداد البيانددات الماليددة وفقددًا إلطددار إعددداد التقددارير الماليددة
 المعمول به، بما في ذلك ما إذا كان  البيانات المالية تشمج إفياحات كافية.
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ون يدددؤثر مجلدددس إدارة نشدددط ومسدددتقج علدددى فلسدددفة وأادددلوب عمدددج اإلدارة العليدددا. ومددد  ذلدددك قدددد ت ددد .  82أ
العناصدددر األخدددرى محددددودة أكلدددر فدددي أثرهدددا. فعلدددى ادددبيج الملدددال وعلدددى الدددرغم مدددن أن اياادددات 

مددوظفي ماليددة ومحااددبة وتقنيددة معلومددات قددد  إاددتخدامومماراددات المددوارد البشددرية الموجهددة نحددو 
فدإنهم قدد ال تخفدف مدن ميدج  اإلدارة  ،يخفف من مخاطر األخطداء فدي معالجدة المعلومدات الماليدة

 لشديد للمبالغة في األرباح.العليا ا

يمكن أن يكون وجود بيئة رقابة مرضية عاماًل إيجابيًا عندما يقوم المدقق بتقيديم مخداطر األخطداء  . 83أ
الجوهريدددة. ومددد  ذلدددك وبدددالرغم مدددن قدددد بيئدددة الرقابدددة المرضدددية التدددي تسددداعد علدددى تقليدددج مخددداطرة 

قددد تددؤثر نددواحي الضددعف فددي بيئددة الرقابددة . وبددالعكس حتيددالليسدد  رادعددًا مطلقددًا لإل فإنهددا حتيددالاإل
إن عدددم  ،فعلددى اددبيج الملددال. حتيددالعناصددر الرقابددة، وبشددكج خددام فيمددا يتعلددق باإلعلدى فاعليددة 

قيام اإلدارة بتخييص  موارد كافية لمعالجة مخاطر األمن التدي تبدديها تقنيدة المعلومدات قدد يدؤثر 
ييددرات غيدددر منااددبة فددي بددرام  الحاادددب بشددكج عكسددي علددى الرقابددة الداخليدددة بالسددماح بددإجراء تغ

بالسماح بمعالجدة معدامالت غيدر ميدرح بهدا. وكمدا هدو موضدح فدي معيدار  أوالبيانات،  أواالي 
تؤثر بيئدة الرقابدة  كدذلك علدى طبيعدة وتوقيد  ومددى إجدراءات المددقق  ، 330التدقيق الدولي رقم 

 .4۱اإلضافية

 تشددف وتيددحح خطددأ جوهريددًا ول نهددا قددد تددؤثر علددى تقيدديم ت أوال تمندد  بيئددة الرقابددة فددي حددد ذاتهددا  . 84أ
المدقق لفاعلية عناصر الرقابة األخرى )ملدج متابعدة عناصدر الرقابدة وعمدج أنشدطة رقابدة محدددة( 

 وعلى تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية.

 خاصة بمنشآت أصغر إعتبارات

رجدح عدن بيئدة الرقابدة فدي المنشدآت ال بيدرة. إن بيئة الرقابة في المنشآت اليدغيرة تختلدف علدى األ . 85أ
فددي المنشددآت اليددغيرة عضددوا  المكلفددين بالحوكمددةال يجددو  أن يشددمج أولئددك  ،فعلددى اددبيج الملددال

وقددد يتددولى دور الرقابددة المالددك )المدددير( مباصددرة عندددما ال يوجددد مددال ون  ،مددن الخددارج أو مسددتقالً 
غيددابهم. فعلددى  أويددة عناصددر الرقابددة األخددرى آخددرون. كمددا قددد تددؤثر طبيعددة بيئددة الرقابددة علددى أهم

)مدير( من مخاطر معينة ناجمة عن عددم فيدج  قد تخفف المشاركة النشطة لمالك ،ابيج الملال
ول نهددا قددد تزيددد مددن مخدداطر أخددرى ملددج مخدداطرة تجدداو  عناصددر  ،المهددام فددي المنشددآت اليددغيرة

 الرقابة.

 علددىقيق لعناصددر بيئددة الرقابددة فددي المنشددآت اليددغيرة فقددد ال تتددوفر أدلددة التددد ،ذلددك إلددىباإلضددافة  . 86أ
بدين اإلدارة والمدوظفين ااخدرين غيدر رادمية، ومد   تتيداالاإلصكج وثدائقي، وخاصدة حدين ت دون 

قددد ال يكددون لدددى المنشددآت اليددغيرة قواعددد اددلو  مكتوبددة،  ،الددة. فعلددى اددبيج الملددالذلددك ت ددون فعت 
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لددى أهميددة النزاهددة والسددلو  األخالقددي مددن خددالل مددن ذلددك تقددوم بتطددوير ثقافددة تؤكددد ع ول ددن بدددالً 
 الشفوية ومن خالل اإلدارة ملاًل.  تتياالاإل

)المددير( ذات أهميدة خاصدة فدي فهدم  المالدك أووتبعًا لذلك تعتبدر مواقدف ووعدي وءجدراءات اإلدارة  . 87أ
 المدقق لبيئة الرقابة في منشأة صغيرة.

 (15)المرج : الفقرة:  طر للمنشأةعملية تقييم المخا -عناصر الرقابة الداخلية
تشكج عملية تقييم مخاطر للمنشأة األاات ل يفية تحديدد اإلدارة للمخداطر التدي ادتتم إدارتهدا. وءذا  . 88أ

 ،كان  عملية تقيديم المخداطر للمنشدأة مناادبة للظدروف بمدا فدي ذلدك طبيعدة وحجدم وتعقيدد المنشدأة
كاند  عمليدة تقيديم  إذافيمدا  إعتبدارالجوهرية. وءن تساعد المدقق في تحديد مخاطر األخطاء  فإنها

 المخاطر للمنشأة مناابة للظروف هي مسألة حكم.

 (17خاصة بالمنشآت األصغر )المرج : الفقرة  إعتبارات
من غير المحتمج أن ت ون عملية تقييم مخاطر قائمة في منشأة صدغيرة. وفدي ملدج هدذه الحداالت  . 89أ

دارة اددتحدد المخدداطر مددن خددالل المشدداركة الشخيددية المباصددرة فددي مددن المحتمددج أن عدددد اإل فإندده
ات حددول المخدداطر المحددددة وكيفيددة اتفسددار اإلومددا  الدد   ،العمددج. وبيددرف النظددر عددن الظددروف

 تناولها من قبج اإلدارة أمرًا ضروريًا.

بإعداد  بما في ذلك أااليب العمج ذات العالقة والخاصة ،نظام المعلومات - عناصر الرقابة الداخلية
 التقارير المالية واإلبالغ

 (18)المرج : الفقرة المتعلقة بإعداد التقارير المالية  العمليات التجاريةنظام المعلومات، بما في ذلك 

ذو العالقة بأهداف اإلبدالغ المدالي الدذي يشدمج النظدام المحاادبي المؤلدف  نظام المعلوماتيتألف   .90أ
  المقررة.من اإلجراءات والسجالت الميممة و 

األحداث وتسجيج ومعالجة وتقديم التقرير عن معامالت المنشأة ) بما في ذلك بدء  •
 ؛العالقةوالشروط( والمحافظة على المساءلة عن األصول وااللتزامات وحقوق المل ية ذات 

ملفات تعليق آلي لل، على ابيج الملال، غير اليحيحةلمعامالت ا معالجة إجراءات •
 في الوق  المنااب؛ البنود المعلقةإل الة  واإلجراءات المتبعة

 ؛التحكم لضوابط طبقاً  النظام تحويالت أو تجاو ات ومحاابة معالجة •

 ؛ العام األاتاذ دفتر إلى العمليات معالجة نظم من المعلومات نقج •

 غير األخرى  والظروف عن األحداث العالقة بإعداد التقارير ذات المعلومات تجمي  •
 الذمم حسابات ااترداد قابلية في والتغييرات األصول  وااتهال  ال إه ملج، المعامالت

 و؛ المدينة
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 المطبق في إطار إعداد التقارير الماليةعنها  اإلفياح المطلوب المعلومات تراكم ضمان •
 .البيانات المالية في منااب نحو على عنها واإلبالغ وتلخييها، ومعالجتها، وتسجيلها

انات المالية معلومات يتم الحيول عليها من خارج دفتر األاتاذ العام يمكن أن تتضمن البي .91أ
 ودفتر األاتاذ المساعد. ويمكن أن تشمج األمللة على هذه المعلومات ما يلي:

المعلومات التي يتم الحيول عليها من إتفاقيات اإليجار المفيح عنها في البيانات المالية،  •
  المستقبلية. ملج خيارات التجديد أو دفعات اإليجار

المعلومات المفيح عنها في البيانات المالية التي يتم إنتاجها عبر نظام إدارة المخاطر في  •
 المنشأة.

 معلومات القيمة العادلة التي ينتجها خبراء اإلدارة والمفيح عنها في البيانات المالية. •

النماذج، أو من  المعلومات المفيح عنها في البيانات المالية التي تم الحيول عليها من •
العمليات الحسابية األخرى التي ت ستخدم لوض  التقديرات المعترف بها أو المفيح عنها في 
البيانات المالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالبيانات األاااية والفرضيات المستخدمة 

 في تلك النماذج، ملج:

o اإلنتاجي لألصج؛ أو الفرضيات الموضوعة داخليًا والتي قد تؤثر على العمر 

o .بيانات معينة ملج أاعار الفائدة التي تتأثر بعوامج خارجة عن ايطرة المنشأة 

المعلومات المفيح عنها في البيانات المالية حول تحليالت الحسااية المستمدة من النماذج  •
 .المالية التي تلب  بأن اإلدارة قد أخذت في إعتبارها الفرضيات البديلة

معترف بها أو المفيح عنها في البيانات المالية والتي تم الحيول عليها من المعلومات ال •
 .اإلقرارات الضريبية للمنشأة واجالتها

ة  • المعلومات المفيح عنها في البيانات المالية والتي تم الحيول عليها من التحليالت المعدت
ج اإلفياحات، إن لدعم تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلاتمرار كمنشأة مستمرة، مل

وجدت، المتعلقة باألحداث أو الظروف التي تم تحديدها والتي يمكن أن تشكك بشكج  كبير 
 5۱في قدرة المنشأة على اإلاتمرار كمنشأة مستمرة.

من هذا المعيار )بما  18إن فهم نظام المعلومات المتعلق بالتقارير المالية والذي تقتضيه الفقرة  . 92أ
نب ذات اليلة من ذلك النظام المتعلقة بالمعلومات المفيح عنها في في ذلك فهم الجوا

البيانات المالية التي يتم الحيول عليها من داخج أو خارج دفتر األاتاذ العام ودفتر األاتاذ 
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المساعد( هو مسألة تخص الحكم المهني للمدقق. على ابيج الملال، يمكن أن تستند مبالل أو 
ات المالية للمنشأة )ملج اإلفياحات عن مخاطر االئتمان ومخاطر إفياحات محددة في البيان

السيولة ومخاطر السوق( إلى معلومات تم الحيول عليها من نظام إدارة المخاطر في المنشأة. 
وم  ذلك، ال ي طلب من المدقق فهم جمي  جوانب نظام إدارة المخاطر، ويستخدم حكمه المهني 

 في تحديد الفهم الال م.

 )و(( 18)المرج : الفقرة.  اليوميةالقيود 
قيددود موحدددة فددي دفتددر اليوميددة مطلوبددة علددى أاددات  إاددتخداميشددمج نظددام معلومددات المنشددأة عددادة  . 93أ

مت رر لتسجيج المعدامالت مدلاًل تسدجيج المبيعدات والمشدتريات والددفعات النقديدة فدي دفتدر األادتاذ 
كدددالتغيرات فدددي تقدددديرات الدددذمم  اإلدارة دوريدددًا، لتسدددجيج التقدددديرات المحاادددبية التدددي تجريهدددا أوالعدددام 

 المدينة الغير قابلة للتحييج.

قيددددود يوميددددة غيددددر عاديددددة لتسددددجيج  إاددددتخدامكمددددا تشددددمج عمليددددة إعددددداد التقددددارير الماليددددة للمنشددددأة  . 94أ
المعددددامالت غيددددر المت ددددررة وغيددددر العاديددددة والتسددددويات، وتشددددمج األمللددددة علددددى هددددذه القيددددود توحيددددد 

التقديرات غير المت ررة ملدج انخفداض  أوالتيرف بها  أويود لدم  منشآت األعمال التسويات والق
مدن  قدد يدتم تحديدد القيدود اليوميدة غيدر العاديدة فإنده ،في أنظمدة األادتاذ العدام اليدويدةو قيمة أصج. 

خددالل فحددص دفتددر األاددتاذ العددام ودفتددر اليوميددة والمسددتندات المدعمددة. وعندددما تسددتخدم إجددراءات 
هدذه القيدود قدد توجدد فقدط بالشدكج اإلل تروندي  فدإنفتر األادتاذ العدام وءعدداد البياندات الماليدة آلية لدد

 أااليب التدقيق بمساعدة الحااب االي. إاتخدامومن الممكن تحديدها بسهولة أكبر من خالل 

 (18)المرج : الفقرة. أااليب العمج ذات العالقة 
 -ة الميممة من أجج:إن أااليب العمج للمنشأة هي األنشط . 95أ

 تطوير وصراء وءنتاج وبي  وتو ي  منتجات وخدمات المنشأة؛ 

 وللقوانين واألنظمة؛  متلالضمان اإل 

 .تسجيج المعلومات، بما في ذلك المعلومات المحاابية وءعداد التقارير المالية 

ل نظددام ينددت  عددن أادداليب عمددج المعددامالت التددي تددم تسددجيلها ومعالجتهددا واإلبددالغ عنهددا مددن خددال
 ،المعلومات. وءن الحيول علدى فهدم ألاداليب عمدج المنشدأة والتدي تشدمج كيفيدة نشدوء المعدامالت

يسدداعد المدددقق فددي الحيددول علددى فهددم لنظددام معلومددات المنشددأة المتعلددق بإعددداد التقددارير الماليددة 
 بطريقة مناابة لظروف المنشأة.

 (18)المرج : الفقرة  خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
إن نظام المعلومات، والعمليات التجارية ذات اليلة، المتعلقة بإعداد التقارير المالية في المنشآت  . 96أ

اليغيرة، بما في ذلك الجوانب ذات اليلة من ذلك النظام المتعلقة بالمعلومات المفيح عنها في 
م ودفتر األاتاذ البيانات المالية التي يتم الحيول عليها من داخج أو خارج دفتر األاتاذ العا
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مما هو عليه في المنشآت ال بيرة، ل ن دوره على نفس  المساعد، من المرجح أن يكون أقج تطوراً 
القدر من األهمية. وقد ال تحتاج المنشآت اليغيرة التي تنطوي على مشاركة نشطة من قبج 

يااات اإلدارة إلى أوصاف صاملة لإلجراءات المحاابية أو اجالت محاابية متطورة أو ا
مكتوبة. لذلك فإن فهم نظام المعلومات في المنشأة المتعلق بإعداد التقارير المالية قد يكون أاهج 
في تدقيق المنشآت اليغيرة، ويمكن أن يعتمد على اإلاتفسار أكلر من اعتماده على مراجعة 

 الوثائق. ل ن الحاجة للحيول على الفهم تبقى حاجة مهمة في جمي  األحوال.

 (19)المرج : الفقرة  تيالاإل
يشمج إبدالغ المنشدأة عدن أدوار ومسدئوليات إعدداد التقدارير الماليدة واألمدور الهامدة المتعلقدة بإعدداد  . 97أ 

التقدددارير الماليدددة تدددوفير فهدددم لدددألدوار والمسدددئوليات الفرديدددة الخاصدددة بالرقابدددة الداخليدددة علدددى إعدددداد 
ذي يفهددم الموظفدون ضددمنه كيددف تتعلددق أنشددطتهم التقدارير الماليددة. كمددا تشددمج أمدورًا ملددج المدددى الدد

 إلددىات اددتلناءاإلفددي نظددام معلومددات إعددداد التقددارير الماليددة بعمددج ااخددرين وواددائج اإلبددالغ عددن 
مسددتوى أعلددى منااددب ضددمن المنشددأة. وقددد يتخددذ اإلبددالغ أصددكااًل ملددج أدلددة السيااددة وأدلددة إعددداد 

ات وأنده يدتم اتلناءاإلاعد في ضمان اإلبالغ عن المفتوحة تس تيالاإلالتقارير المالية. إن قنوات 
 التيرف بشأنها.

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
أقددج مددن الناحيددة الراددمية وأاددهج تحقيقدا فددي منشددأة صددغيرة ممددا هددو فددي منشددأة  تيددالاإلقدد يكددون  . 98أ

 أكبر بسبب المستويات األقج عددا، وكذلك وضوح وتوفر اإلدارة بشكج أكبر.

 (20)المرج : الفقرة  المتعلقة بالتدقيق أنشطة الرقابة -ابة الداخليةعناصر الرق
إن أنشطة الرقابة هدي السياادات واإلجدراءات التدي تسداعد فدي ضدمان تنفيدذ إجدراءات اإلدارة. كمدا  . 99أ

األنظمددة اليدويددة لهددا أهدددافًا متنوعددة،  أوضددمن أنظمددة تقنيددة المعلومددات  إن أنشددطة الرقابددة اددواءً 
الوظيفيدة. وتشدمج األمللدة علدى أنشدطة الرقابدة  أوهدا عندد مختلدف المسدتويات التنظيميدة ويتم تطبيق

 -المحددة تلك المتعلقة بما يلي:
 .التفويض 
 .مراجعات األداء 

 معالجة المعلومات 

 .عناصر الرقابة الفعلية 

 .فيج المهام 
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 -فيما يلي أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق: . 100أ
 جتها كونها أنشطة رقابة تتعلق بمخاطر هامة وتلك المتعلقة بمخداطر تلك التي تتطلب معال

كمدا هدو مطلدوب فدي  ،ال توفر لهدا اإلجدراءات األااادية لوحددها أدلدة تددقيق مناادبة وكافيدة
 أوعلى التوالي؛  30و 29الفقرة 

  .تلك التي تعتبر مناابة في حكم المدقق 

 بة مناابًا للتدقيق يتأثر بالمخاطرة التي قد حددها كان نشاط الرقا إذاإن حكم المدقق حول ما  . 101أ
مددن المحتمددج أن يكددون  بأنددهكددان المدددقق يعتقددد  إذاقددد يددنجم مندده خطددأ جددوهري وفيمددا  بأنددهالمدددقق 
 األاااي. ختبارالفاعلية التشغيلية لعنير الرقابة في تحديد مدى اإل ختبارمناابًا إل

د والحيددول علددى فهددم ألنشددطة الرقابددة التددي تتندداول النددواحي قددد يكددون تركيددز المدددقق هددو علددى التحديدد . 102أ
 للحدددوث فيهددا. وعندددما تحقددق أنشددطة الرقابددة إحتمدداالً التددي يعتبددر المدددقق أن األخطدداء الجوهريددة أكلددر 

لدديس مددن الضددروري الحيدددول علددى فهددم ل ددج نشددداط مددن أنشددطة الرقابدددة  فإندددهالمتعددددة نفددس الهدددف 
 المتعلقة بهذا الهدف.

أن تشمج أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق أنظمة الرقابة التي تضعها اإلدارة لمعالجة . يمكن 103أ
مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة باإلفياحات التي ال يجري إعدادها وفقًا إلطار إعداد التقارير 

حسابات المالية المعمول به، باإلضافة إلى أنظمة الرقابة التي تعال  المخاطر المرتبطة بأرصدة ال
والمعامالت. يمكن أن تتعلق أنشطة الرقابة هذه بالمعلومات المدرجة في البيانات المالية التي يتم 

 الحيول عليها من خارج دفتر األاتاذ العام ودفتر األاتاذ المساعد.

عددددم وجدددود أنشدددطة تددددقيق تدددم الحيدددول عليهدددا مدددن فهدددم العناصدددر  أوإن معرفدددة المددددقق بوجدددود  .104أ
كدان مدن الضدروري تخيديص عنايدة  إذاوندة للرقابدة الداخليدة تسداعده فدي تحديدد فيمدا األخرى المك

 إضافية للحيول على فهم ألنشطة الرقابة.

 خاصة بمنشآت أصغر إعتبارات
مدددن المحتمدددج أن ت دددون المفددداهيم الضدددمنية فدددي أنشدددطة الرقابدددة فدددي المنشدددآت اليدددغيرة مماثلدددة لتلدددك  . 105أ

 إلدىول ن قد تختلف الطريقة الرامية التي يعملدون ضدمنها. وباإلضدافة الموجودة في المنشآت ال بيرة 
فقددد تجددد المنشددآت اليددغيرة أن أنواعددًا معينددة مددن أنشددطة الرقابددة ليسدد  منااددبة بسددبب عناصددر  ،ذلددك

اإلدارة بيدددددالحية الموافقدددددة علدددددى  إحتفدددددا  فدددددإن ،الرقابدددددة التدددددي تطبقهدددددا اإلدارة. فعلدددددى ادددددبيج الملدددددال
يمكدن أن تدوفر رقابدة قويدة علدى أرصددة الحسدابات والمعددامالت  ئتمدانإلحددود االمشدتريات الهامدة مدن 

 مزيلة الحاجة لمزيد من أنشطة الرقابة التفييلية.  أوالمهمة مقللة 

من المحتمج أن ت ون أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق لمنشأة صغيرة مرتبطدة بالفئدات الهامدة ملدج  . 106أ
 ات التوظيف.اإليرادات والمشتريات وميروف
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 (21المخاطر الناجمة عن تقنية المعلومات )المرج : الفقرة 
تقنيدددة المعلومدددات علدددى طريقدددة تنفيدددذ أنشدددطة الرقابدددة. ومدددن منظدددور المددددقق ت دددون  إادددتخداميدددؤثر  . 107أ

الددة عندددما تحدداف  علددى  نزاهددة المعلومددات وأمددن البيانددات الرقابددة علددى أنظمددة تقنيددة المعلومددات فعت 
رقابدة الوتشدمج عناصدر الرقابدة العامدة علدى تقنيدة المعلومدات وعناصدر  هذه األنظمة التي تعالجها

 على التطبيقات.

إن عناصددر الرقابددة العامددة علددى تقنيددة المعلومددات هددي السيااددات واإلجددراءات التددي تتعلددق بالعديددد  . 108أ
لعناصدر علدى من التطبيقات وتددعم العمدج الفعدال لعناصدر الرقابدة علدى التطبيقدات. وتطبدق هدذه ا

( وبيئدددددات المسدددددتخدم Miniframe( واإلطدددددارات الميدددددغرة )Mainframeاإلطدددددارات الرئيسدددددية )
النهددائي. إن عناصددر الرقابددة العامددة لتقنيددة المعلومددات التددي تحدداف  علددى نزاهددة المعلومددات وأمددن 

 -البيانات تشمج بشكج عام الرقابة على ما يلي:

 .مركز بيانات وعمليات الشبكة 

  ير وصيانة برمجيات النظام.وتغي إمتال 

 . تغيير البرنام 

 .أمن الوصول 

  تطبيقات.الوتطوير وصيانة نظام  إمتال 

 أعاله. 64وتنفذ بشكج عام للتعامج م  المخاطر المشار إليها في الفقرة أ
آليدددة تعمدددج عدددادة عندددد مسدددتوى عمليدددات  أوعناصدددر الرقابدددة علدددى التطبيدددق هدددي إجدددراءات يدويدددة  . 109أ

. ويمكدددن أن ت دددون عناصدددر الرقابدددة الفرديدددة العمليدددات التطبيقدددات  ق علدددى معالجدددةالمنشدددأة وتطبددد
ية بطبيعتها، وهي ميممة لضمان نزاهة السجالت المحاابية، وتبعًا لدذلك تتعلدق إكتشاف أووقائية 

عناصددر رقابددة التطبيددق بدداإلجراءات المسددتخدمة لمباصددرة وتسددجيج ومعالجددة وءعددداد التقددارير حددول 
لبيانددات الماليددة األخددرى. وعناصددر الرقابددة هددذه تسدداعد فددي ضددمان أن المعددامالت ا أوالمعددامالت 

حدددددث  وأنهددددا ميددددرح بهددددا ومسددددجلة ومعالجددددة بشددددكج كامددددج ودقيددددق، وتشددددمج األمللددددة علددددى ذلددددك 
فحوصات تعديج بيانات المدخالت وفحوصات التتداب  العدددي مدن خدالل المتابعدة اليدويدة لتقدارير 

 نقطة إدخال البيانات.التيحيح عند  أوات اتلناءاإل

 (22)المرج : الفقرة  متابعة عناصر الرقابة -عناصر الرقابة الداخلية
إن متابعة عناصر الرقابدة هدي عمليدة تقيديم لفاعليدة أداء الرقابدة الداخليدة علدى مددى الوقد ، وهدي  .110أ

الال مددة. اإلجددراءات التيددحيحية  ءتخدداذتشددمج تقيدديم فاعليددة عناصددر الرقابددة فددي الوقدد  المنااددب و 
الجمدد   أوتقييمددات منفيددلة  أووتحقددق اإلدارة متابعددة عناصددر الرقابددة مددن خددالل أنشددطة مسددتمرة 

بينهما. وكليرًا ما يتم إدخال أنشطة المتابعة في األنشطة العاديدة المت دررة للمنشدأة، وتشدمج اإلدارة 
 المنتظمة واألنشطة اإلصرافية.
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مددن  تإتيدداالالمعلومددات مددن  إاددتخدامة بالمتابعددة كددذلك تشددمج أنشددطة اإلدارة الخاصدديمكددن أن و  . 111أ
 أومشداكج  إلدىأطراف خارجية ملج صدكاوى العمدالء ومالحظدات واضدعي األنظمدة التدي قدد تشدير 

 تلقي الضوء على نواح  بحاجة للتحسين.

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
 المالددددك أوخددددالل مشددداركة اإلدارة  كليدددرًا مدددا يددددتم تحقيدددق متابعددددة عناصدددر الرقابدددة فددددي اإلدارة مدددن . 112أ

الوثيقددة فددي العمليددات. وكليددرا مددا تحدددد المشدداركة الوثيقددة لددإلدارة فددي العمليددات اختالفددات  (المدددير)
 إجراءات تيحيحية للرقابة. إلىدقة في المعلومات المالية التي تؤدي الهامة عن التوقعات وعدم 

 (23وظائف التدقيق الداخلي )المرج : الفقرة 
المددقق  إذا كان لدى المنشأة قسم تدقيق داخلي، فإن الحيول على فهم لهدذا القسدم يسدهم فدي فهدم  .113أ

ذلدك القسدم فدي إصدراف  الددور الدذي يقدوم بده للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخليدة، وتحديدداً 
الفهدم، إلدى جاندب  ويمكدن أن يدوفر هدذا. المنشأة علدى الرقابدة الداخليدة علدى إعدداد التقدارير الماليدة

)أ( مددن هددذا المعيددار، 6المدددقق فددي الفقددرة  المعلومددات التددي يددتم الحيددول عليهددا مددن إاتفسددارات
 .وتقييمه لمخاطر األخطاء الجوهرية معلومات ذات عالقة مباصرة بتحديد المدقق

في  تتباين أهداف ونطاق قسم التدقيق الداخلي وطبيعة مسؤولياته ووضعه ضمن المؤاسة، بما .114أ
اإلدارة،  ذلك صالحيات القسم ومسائلته، بشكج كبير وتعتمد على حجم وهيكج المنشأة ومتطلبات

التدقيق الداخلي أو  وحيلما أمكن، أولئك المكلفين بالرقابة. ويمكن توضيح هذه المسائج في ميلاق
  .في البنود والشروط المرجعية

تأكيددد  تنفيددذ اإلجددراءات وتقيدديم النتددائ  لتددوفيريمكددن أن تشددمج مسددؤوليات قسددم التدددقيق الددداخلي  .115أ
والرقابددة الداخليددة  بخيددوم تيددميم وفاعليددة إدارة المخدداطر بالحوكمددةلددإلدارة وأولئددك المكلفددين 

الددداخلي بدددور هددام فددي  وعمليددات الحوكمددة. وءن كددان الحددال كددذلك، يمكددن أن يقددوم قسددم التدددقيق
 الماليدة. ل دن يمكدن أن تتركدز مسدؤوليات  التقداريرإصراف المنشأة على الرقابة الداخليدة علدى إعدداد 

وفاعليدة وكفداءة العمليدات، وءن كدان الحدال كدذلك، فقدد ال  قتيدادإقسم التدقيق الدداخلي علدى تقيديم 
  اد التقارير المالية للمنشأة.بإعد يرتبط عمج القسم مباصرة

)أ( 6للفقدرة  التددقيق الدداخلي وفقداتساعد إاتفسارات المدقق الموجهة لألفراد المناابين ضمن قسم   .116أ
وءذا حددد المدددقق أن  .مدن هدذا المعيددار المددقق علدى فهددم طبيعدة مسدؤوليات قسددم التددقيق الددداخلي

للمددقق الحيدول علدى فهدم أعمدق  مسؤوليات القسدم تدرتبط بإعدداد التقدارير الماليدة للمنشدأة، فديمكن
تدددقيق الددداخلي مددن خددالل مراجعددة خطددة لا للنشدداطات المنفددذة أو التددي ادديتم تنفيددذها مددن قبددج قسددم

إن وجدددت، ومناقشددتها مدد  األفددراد المنااددبين فددي  التدددقيق للفتددرة الخاصددة بقسددم التدددقيق الددداخلي،
  .القسم
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المالية في  إذا ارتبط  طبيعة مسؤوليات قسم التدقيق الداخلي ونشاطات التأكيد بإعداد التقارير .117أ
الداخلي لتعديج طبيعة أو  على ااتخدام عمج قسم التدقيق دراً قا المنشأة، فقد يكون المدقق أيضاً 

مباصرة من قبج المدقق في الحيول  توقي ، أو تقليج نطاق، إجراءات التدقيق التي ايتم تنفيذها
أكلر قدرة على ااتخدام عمج قسم التدقيق  على أدلة التدقيق. ومن المرجح أن يكون المدققون 

إلى الخبرة المكتسبة في عمليات  اتناداً إالملال،  و، على ابيجالداخلي في المنشأة عندما يبد
المخاطر الخاصة بالمدقق، أن لدى المنشاة قسم تدقيق داخلي  التدقيق السابقة أو إجراءات تقييم

والمالئمة مقارنة بحجم المنشأة وطبيعة عملياتها ولها عالقة مباصرة في  مجهز بالموارد ال افية
 .بالحوكمةلئك المكلفين م  أو  إعداد التقارير

التدددقيق  علددى فهمدده األولددي لقسددم التدددقيق الددداخلي، ااددتخدام عمددج قسددم إذا توقدد  المدددقق، بندداءً   .118أ
تنفيددذها، فإندده  الددداخلي لتعددديج طبيعددة أو توقيدد ، أو تقليددج نطدداق، إجددراءات التدددقيق التددي ادديتم

 (.2013 )المنقح 610ي طبق حينها معيار التدقيق الدولي

(، تختلف نشاطات قسم 2013 )المنقح 610كما نوقش بإاهاب في معيار التدقيق الدولي  .119أ
ملج  الداخلي عن أنظمة الرقابة األخرى التي قد ت ون ذات عالقة بإعداد التقارير المالية، التدقيق

ن  المنشأة بم عمليات مراجعة المعلومات المحاابية لإلدارة التي ت يمم للمساهمة في كيفية قيام
 .األخطاء أو ال شف عنها

فددي  مدد  األفددراد المنااددبين ضددمن قسددم التدددقيق الددداخلي فددي المنشددأة إتيددالقامددة عالقددات إإن   .120أ
العمليددة،  هددذه خددالل مختلددف مراحددج تيددالمرحلددة مبكددرة مددن العمليددة، والحفددا  علددى عالقددات اإل

للمدددقق أن يطلدد  علددى  يهدايمكدن أن يسددهج المشدداركة الفعالددة للمعلومدات. فهددي توجددد بيئددة يمكددن ف
مددن الممكددن أن تددؤثر هددذه  مسددائج هامددة قددد تتندداهى إلددى علددم قسددم التدددقيق الددداخلي عندددما يكددون 

أهميددة تخطدديط وتنفيددذ المدددقق  200المسددائج علددى عمددج المدددقق. ويندداقش معيددار التدددقيق الدددولي
التددي تشددكك فددي  التنبدده للمعلومددات لعمليددة التدددقيق بدرجددة معينددة مددن الشددك المهنددي، بمددا فددي ذلددك

علددى  ادديتم ااددتخدامها كأدلددة تدددقيق. وبندداءً  موثوقيددة المسددتندات والددردود علددى اإلاتفسددارات التددي
 الددداخلي خددالل مختلددف مراحددج العمليددة فرصدداً  مدد  قسددم التدددقيق تيددالإلذلددك، يمكددن أن يددوفر ا

علدى أخدذ هدذه  المعلومات. عندئذ يكدون المددقق قدادراً  للمدققين الداخليين إلطال  المدقق على هذه
 .تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عتبار عندإلالمعلومات بعين ا

 (24ميادر المعلومات )المرج : الفقرة 
يمكدددن إنتددداج ال ليدددر مدددن المعلومدددات المسدددتخدمة فدددي عمليدددة المتابعدددة مدددن خدددالل نظدددام معلومدددات  . 121أ

بعدددة المنشدددأة دقيقدددة دون وجدددود أادددات المنشدددأة. وءذا افترضددد  اإلدارة أن البياندددات المسدددتخدمة لمتا
 إلدىمن الممكن أن توجد أخطاء في المعلومدات والتدي مدن المحتمدج أن تدؤدي  فإنهلهذا االفتراض 

 -فهم: فإناتنتاجات غير صحيحة بشأن أنشطة المتابعة فيها. وتبعًا لذلك إلأن تتوصج اإلدارة 
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  وميادر المعلومات المتعلقة بأنشطة متابعة المنشأة؛ 
 ؛للهدفاات الذي تعتبر عليه اإلدارة المعلومات على أنها موثوقة بشكج كاف  األ 

 مطلوبين كجزء من فهم المدقق ألنشطة متابعة المنشأة كعنير للرقابة الداخلية. 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
 أ(()25)المرج : الفقرة  تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية

المخدداطر التددي تتعلددق بشددكج  إلددىتشددير مخدداطر األخطدداء الجوهريددة عنددد مسددتوى البيانددات الماليددة  . 122أ
. إن مخاطر مدن هدذا تكبير بالبيانات المالية ككج ومن المحتمج أن تؤثر على العديد من اإلثباتا

فئدددات  الندددو  ليسددد  بالضدددرورة أن ت دددون مخددداطر قابلدددة للتحديدددد فدددي إثباتدددات معيندددة عندددد مسدددتوى 
تملدج الظدروف التدي قدد تزيدد مدن  فإنهدا ،المعامالت وأرصدة الحسدابات واإلفيداح. وبدداًل مدن ذلدك

تجدددداو  اإلدارة للرقابددددة  مخدددداطر األخطدددداء الجوهريددددة عنددددد مسددددتوى اإلثبددددات وعلددددى اددددبيج الملددددال
 عتبدارالداخلية. وقد ت ون المخاطر عندد مسدتوى البياندات الماليدة علدى وجده الخيدوم مناادبة إل

 .حتيالإللمدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اا

. يمكن أن ت ستمد المخاطر على مستوى البيانات المالية بشكج  خام من بيئة الرقابة الضعيفة 123أ
)على الرغم من أن هذه المخاطر قد ترتبط أيضًا بعوامج أخرى، ملج تردتي األوضا  

نعدام إوجه القيور ملج عدم كفاءة اإلدارة أو اإلقتيادية(. على ابيج الملال، قد يكون أل
الرقابة على إعداد البيانات المالية أثرًا وااعًا على البيانات المالية وقد يتطلب إاتجابة صاملة من 

 قبج المدقق.

قد يلير فهم المدقق للرقابة الداخلية صكوكًا حول قابلية تدقيق البيانات الماليدة لمنشدأة. فعلدى ادبيج  . 124أ
 -لال:الم
 الحد الذي يجعج المدقق يستنت  أن  إلىبشأن نزاهة إدارة المنشأة جادة  هتماماتقد ت ون اإل

مخاطرة إعطاء معلومات غير صحيحة في البيانات المالية هو بالشكج الذي ال يمكن معه 
 إجراء تدقيق.

 نه من أن يستنت  المدقق أ إلىبشأن ظروف وموثوقية اجالت المنشأة  هتماماتقد تسبب اإل
متحف  حول البيانات غير غير المحتمج أن تتوفر أدلة تدقيق كافية ومناابة لدعم رأي 

 المالية.

كان   إذاما فالمتطلبات ويوفر اإلرصادات لتحديد  6۱ )المنقح( 705يض  معيار التدقيق الدولي . 125أ
 ،الحاالت كما تتطلب بعض أوحاجب لرأيه  أورأيه متحفظًا  إعتبارهنا  حاجة للمدقق في 

 . قانون أو تشري  مالئمفتنسحب من العملية عندما يكون ذلك ممكنًا بموجب 

                                                 
 ."التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقج" ) المنقح(   705معيار التدقيق الدولي   ٦۱
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 )ب((25)المرج : الفقرة  تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات
تحتددداج مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة عندددد مسدددتوى اإلثبدددات لفئدددات المعدددامالت وأرصددددة الحسدددابات  . 126أ

ألنهدددا تسددداعد بشدددكج مباصدددر فدددي تحديدددد طبيعدددة  عتبدددارأخدددذها بعدددين اإلوجدددوب  إلدددىواإلفيددداحات 
وتوقي  ومدى إجدراءات التددقيق اإلضدافية عندد مسدتوى اإلثبدات الدال م للحيدول علدى أدلدة تددقيق 

قددد يسددتنت   منااددبة وكافيددة. وعنددد تحديددد وتقيدديم مخدداطر األخطدداء الجوهريددة عنددد مسددتوى اإلثبددات
ق بشددكج أكبددر بالبيانددات الماليددة ككددج ومددن المحتمددج أن تددؤثر المدددقق أن المخدداطر المحددددة تتعلدد

 على العديد من اإلثباتات.

  اإلثباتاتإاتخدام 
عند اإلقرار بأن البيانات المالية منسجمة م  إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، تقدم اإلدارة  . 127أ

صناف من المعامالت واألحداث صراحًة أو ضمنًا توكيدات بشأن اإلعتراف والقيات والعرض أل
 وأرصدة الحسابات واإلفياحات.

)ب( أدناه أو يمكن أن -)أ(29أ يمكن أن يستخدم المدقق التوكيدات على النحو المبين في الفقرة  .128أ
يعبتر عنها بشكج  مختلف صريطة أن يتم تغطية جمي  الجوانب المذكورة أدناه. على ابيج الملال، 

م  بين التوكيدات حول فئات المعامالت واألحداث واإلفياحات ذات قد يختار المدقق الد
 العالقة، م  التوكيدات حول أرصدة الحسابات واإلفياحات ذات العالقة.

 التوكيدات حول فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفياحات ذات العالقة 
المختلفة من األخطاء المحتملة تنقسم التوكيدات التي يستخدمها المدقق في بح  األنوا   قد . 129أ

 التي قد تحدث إلى الفئات التالية:
)أ( التوكيدات بشأن فئات المعامالت واألحداث، واإلفياحات ذات العالقة، للفترة الخاضعة  

 التدقيق:
أن المعامالت واألحداث التي تم تسجيلها أو اإلفياح عنها قد وقع ،  - الحدوث (1)

 علق بالمنشأة.وأن هذه المعامالت واألحداث تت
أن جمي  المعامالت واألحداث التي كان ينبغي أن ت سجج قد تم  - اإلكتمال (2)

تسجيلها، وأن جمي  اإلفياحات ذات العالقة التي ينبغي أن ت درج في البيانات 
 المالية قد تم إدراجها.

أن المبالل والبيانات األخرى المتعلقة بالمعامالت واألحداث المسجلة قد تم  - الدقة (3)
تسجيلها بشكج  منااب، وأنه تم قيات اإلفياحات ذات العالقة ووصفها بشكج  

 منااب.

 .أنه تم تسجيج المعامالت واألحداث في الفترة المحاابية اليحيحة -القط  (4)
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 .أنه تم تسجيج المعامالت واألحداث في الحسابات اليحيحة -التينيف (5)

م المعامالت واألحداث بشكج  من -العرض (6) ااب وتوصف بشكج  ت جم  أو ت قست
واضح، وت ون اإلفياحات ذات العالقة مالئمة واهلة الفهم في اياق متطلبات 

 إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.

 التوكيدات بشأن أرصدة الحسابات، واإلفياحات ذات العالقة، في نهاية الفترة:)ب( 

 .أن األصول واإللتزامات وحيص حقوق المل ية موجودة - الوجود (1)

تملك المنشأة أو تسيطر على الحقوق في األصول،  - الحقوق واإللتزامات (2)
 واإللتزامات هي التزامات المنشأة.

أن جمي  األصول واإللتزامات وحيص حقوق المل ية التي كان  - اإلكتمال (3)
ج قد تم تسجيلها، وأن جمي  اإلفياحات ذات العالقة التي كان  ينبغي أن ت سجت

 بيانات المالية قد تم إدراجها.ينبغي أن ت درج في ال

أنه تم إدراج األصول واإللتزامات وحيص حقوق المل ية  - الدقة والتقييم والتو ي  (4)
في البيانات المالية بمبالل مناابة وتم تسجيج أي تعديالت ناتجة تخص التقييم أو 
التخييص بشكج  مالئم، وتم قيات اإلفياحات ذات العالقة ووصفها بشكج  

 مالئم. 

أنه قد تم تسجيج األصول واإللتزامات وحيص حقوق المل ية في  - لتينيفا (5)
 الحسابات اليحيحة.

م األصول واإللتزامات وحيص حقوق المل ية بشكج   -العرض (6) ت جم  أو ت قست
منااب وتوصف بشكج  واضح، وت ون اإلفياحات ذات العالقة مالئمة واهلة 

 المالية المعمول به. الفهم في اياق متطلبات إطار إعداد التقارير 

 التوكيدات بشأن اإلفياحات األخرى 
ل حسبما -)أ(129يمكن أن ت ستخدم أيضًا التوكيدات المبينة في الفقرات أ . 130أ )ب( أعاله، التي ت عدت

يكون مناابًا، من قبج المدقق في بح  األنوا  المختلفة من األخطاء المحتملة التي قد تحدث 
تبط مباصرة بالفئات المسجلة من المعامالت أو األحداث أو أرصدة في اإلفياحات التي ال تر 

الحسابات. وكملال على هذا اإلفياح، يمكن أن ي طلب من المنشأة وصف تعرضها للمخاطر 
الناتجة عن األدوات المالية، بما في ذلك كيفية نشوء المخاطر؛ واألهداف والسيااات والعمليات 

 رق المستخدمة لقيات المخاطر.المتبعة في إدارة المخاطر؛ والط
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 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
جاندب اإلثباتددات الموضددحة  إلددى ،عندد القيددام بإثباتدات حددول البياندات الماليددة لمنشدآت القطددا  العدام . 131أ

لقددانون قددد تلبدد  اإلدارة عددادة أندده تددم تنفيددذ المعددامالت واألحددداث وفقددًا )ب(، -)أ(129فددي الفقددرة أ
 . وقد تق  هذه اإلثباتات ضمن نطاق تدقيق البيانات المالية.أخرى الطة  أوتشري  أو 

 )أ((26)المرج : الفقرة  عملية تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية
ت ستخدم المعلومات التي ت جم  عن طريق تأدية إجراءات تقييم المخاطر، بما في ذلك أدلة  .132أ

ميم أنظمة الرقابة وتحديد ما إذا كان قد تم التدقيق التي يتم الحيول عليها في تقييم تي
تنفيذها، كأدلة تدقيق لدعم تقييم المخاطر. يحدد تقييم المخاطر طبيعة وتوقي  ونطاق إجراءات 
التدقيق األخرى التي يجب القيام بها. وعند تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات 

  17. 200ر التدقيق الدولي المالية، يمارت المدقق الشك المهنى وفقًا لمعيا

أمللة على الظروف واألحداث التي قد تشير إلى وجود مخاطر األخطاء  2يقدم الملحق  . 133أ
 الجوهرية، بما في ذلك مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة باإلفياحات.

دقيق بعين ت ؤخذ األهمية النسبية ومخاطر الت 18،320كما هو مبين في معيار التدقيق الدولي  . 134أ
اإلعتبار عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في فئات المعامالت وأرصدة الحسابات 
واإلفياحات. ويعتبر تحديد المدقق لألهمية النسبية هي مسألة تخص الحكم المهني، وتتأثر 

 19بإدرا  المدقق إلحتياجات مستخدمي البيانات المالية من التقارير المالية.

بح  المدقق لإلفياحات في البيانات المالية عند تحديد المخاطر يتضمن إفياحات  إن . 135أ
كمية ونوعية، والتي قد يكون الخطأ فيها هو خطأ هام )أي بشكج  عام، تعتبر األخطاء بأنها 
أخطاء هامة إذا كان من المتوق  بشكج  معقول أن تؤثر على القرارات اإلقتيادية التي يتخذها 

لى أاات البيانات المالية ككج(. وتبعًا لظروف المنشأة والعملية، تشمج األمللة المستخدمون ع
على اإلفياحات التي ايكون لها جوانب نوعية والتي قد ت ون ذات صلة عند تقييم مخاطر 

 األخطاء الجوهرية إفياحات معينة حول:

 .مواثيق السيولة والديون الخاصة بالمنشأة التي تواجه ع سر مالي 

 اث أو الظروف التي أدت إلى اإلعتراف بخسارة انخفاض القيمة.األحد 

 

 

                                                 
 . 15، الفقرة " األهداف العامة للمدقق المستقج وءجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية " 200معيار التدقيق الدولي   ۱٧
 . 1"، الفقرة أاألهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق" 320معيار التدقيق الدولي   ۱٨
 . 4، الفقرة 320معيار التدقيق الدولي   ۱٩
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 .الميادر الرئيسية لشكو  التقدير، بما في ذلك الفرضيات حول المستقبج 

  طبيعة التغير في السيااة المحاابية، واإلفياحات األخرى ذات العالقة التي يتطلبها
  على ابيج الملال أن يكون إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، حي  من المتوق

لمتطلبات إعداد التقارير المالية الجديدة تأثير كبير على المركز المالي واألداء المالي 
 للمنشأة. 

  ترتيبات الدف  على أاات األاهم، بما في ذلك المعلومات حول كيفية تحديد أي مبالل
 معترف بها، واإلفياحات األخرى ذات العالقة.

 قة، ومعامالت األطراف ذات العالقة.األطراف ذات العال 

  تحليج الحسااية، بما في ذلك آثار التغيرات في الفرضيات المستخدمة في أااليب
التقييم الخاصة بالمنشأة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم صكو  القيات 

 األاااية للمبلل المسجج أو المفيح عنه. 

 اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت اليغيرة
)على  أو أقج تعقيداً  .  قد ت ون اإلفياحات في البيانات المالية للمنشآت اليغيرة أقج تفييالً 136أ

ابيج الملال، تسمح بعض أطر إعداد التقارير المالية للمنشآت اليغيرة بتقديم إفياحات أقج 
منشأة في البيانات المالية(. وم  ذلك، هذا ال يعفي المدقق من مسؤولية الحيول على فهم لل

 وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية، من حي  عالقتها باإلفياحات.

 )ج((26)المرج : الفقرة  عناصر الرقابة المتعلقة باإلثباتات
 أوعنددد إجددراء تقيدديم للمخدداطر يمكددن للمدددقق تحديددد عناصددر الرقابددة التددي مددن المحتمددج أن تمندد   . 137أ

ت محددة، وبشدكج عدام فعلدى المددقق اكتسداب فهدم ت تشف وتيحح األخطاء الجوهرية في إثباتا
لعناصددر الرقابددة وربطهددا مدد  اإلثباتددات فددي نطدداق العمليددات واألنظمددة التددي هددي موجددودة فيهددا، 
وءجراء ذلك مفيدد ألنده كليدرًا مدا تتنداول أنشدطة الرقابدة الفرديدة فدي حدد ذاتهدا المخداطرة، وكليدرًا مدا 

 أخرى للرقابة الداخلية كافية لتناول مخاطرة.ت ون أنشطة الرقابة متعددة فقط م  عناصر 

وبددالعكس قددد يكددون لددبعض أنشددطة الرقابددة أثددر محدددد علددى إثبددات فددردي يتضددمنه نددو  معددين مددن  . 138أ
أرصددددة الحسدددابات، فعلدددى ادددبيج الملدددال قدددد ت دددون أنشدددطة الرقابدددة التدددي وضدددعتها  أوالمعدددامالت 

رد وتسددجيج المخددزون الفعلددي السددنوي المنشددأة لضددمان أن موظفيهددا يقومددون بالشددكج اليددحيح بجدد
 اإلثباتات لرصيد حساب المخزون. ءكتمالتتعلق مباصرة بوجود و 

غير مباصر بإثباتها، وكلمدا كاند  العالقدة غيدر  أوقد ت ون عناصر الرقابة متعلقة بشكج مباصر  .139أ
لدددك وتيدددحيح األخطددداء فدددي ذ إكتشددداف أومباصدددرة فقدددد ت دددون تلدددك الرقابدددة أقدددج فاعليدددة فدددي منددد  

اإلثبدددات، فعلدددى ادددبيج الملدددال إن مراجعدددة المددددير لملخدددص عدددن أنشدددطة المبيعدددات لتددداجر معدددين 
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إيددراد المبيعددات، وتبعددًا لددذلك قددد  إكتمددالحسددب المنطقددة يتعلددق فقددط بشددكج غيددر مباصددر بإثبددات 
ت ون أقج فاعلية في تقليج المخاطر لذلك اإلثبات من عناصر الرقابة التدي تتعلدق بشدكج مباصدر 

 ك اإلثبات كمطابقة مستندات الشحن م  مستندات الفواتير.أكلر بذل
 األخطاء الجوهرية 

يمكن أن ي حكم على األخطاء المحتملة في البيانات واإلفياحات الفردية بأنها أخطاء هامة  . 139أ
 )د((26بسبب حجمها أو طبيعتها أو ظروفها. )المرج : الفقرة 

 المخاطر الهامة
 (28مرج : الفقرة تحديد المخاطر الهامة )ال

كليددرًا مددا تتعلددق المخدداطر الهامددة بمعددامالت هامددة غيددر روتينيددة وأمددور حكميددة، والمعددامالت غيددر  . 140أ
طبيعتهددا ولدذلك ال تحددث كليدرًا. وقددد  أوالروتينيدة هدي المعدامالت غيدر العاديددة أمدا بسدبب حجمهدا 

تدديقن كبيددر فددي قيااددها. إن تشددمج األمددور الحكميددة تطددوير التقددديرات المحااددبية التددي هنددا  عدددم 
 فدي أن تتسددبب إحتمداالً المعدامالت الروتينيدة غيدر المعقددة التددي تخضد  لمعالجدة منهجيدة هددي أقدج 

 في نشوء مخاطر هامة.

قدددد ت دددون مخددداطرة األخطددداء الجوهريدددة أكبدددر بالنسدددبة للمخددداطر الخاصدددة بمعدددامالت هامدددة غيدددر  . 141أ
 -روتينية ناجمة عن أمور ملج ما يلي:

 بر لإلدارة لتحديد المعاملة المحاابية.تدخج أك 

 .تدخج يدوي أكبر لجم  ومعالجة البيانات 

  مبادئ محاابية معقدة. أوحسابات 

  طبيعددة المعددامالت غيددر الروتينيددة، ممددا قددد يجعددج مددن اليددعب علددى المنشددأة تنفيددذ رقابددة فعالددة
 على المخاطر.

خددداطر المتعلقدددة بدددأمور حكميدددة هامدددة تتطلدددب قدددد ت دددون مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة أكبدددر بالنسدددبة للم . 142أ
 -تطوير تقديرات محاابية، ناجمة عن أمور ملج ما يلي:

   االعتدددراف بددداإليراد خاضدددعة لتفسددديرات  أوقدددد ت دددون المبدددادئ المحاادددبية للتقدددديرات المحاادددبية
 تختلف فيما بينها.

  ألحددددداث بشددددأن آثددددار ا إفتراضدددداتيتطلددددب  أومعقدددددًا  أوقددددد يكددددون الحكددددم المطلددددوب صخيدددديًا
 المستقبلية، فعلى ابيج الملال الحكم بشأن القيمة العادلة.
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مخداطر علدى أنهدا   نتائ  المزيد من إجدراءات التددقيق لتحديدد  330ييف معيار التدقيق الدولي  . 143أ
 .20هامة

 حتيالالمخاطر الهامة المتعلقة بمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
مزيددددًا مدددن المتطلبدددات واإلرصدددادات فيمدددا يتعلدددق بتحديدددد وتقيددديم  240ق الددددولييدددوفر معيدددار التددددقي . 144أ

 21 .حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل

 (29فهم عناصر الرقابة المتعلقة بالمخاطر الهامة )المرج : الفقرة 
ليددرًا مددا ت ددون أقددج أمددور حكميددة ك أوعلددى الددرغم مددن أن المخدداطر المتعلقددة بددأمور هامددة غيددر روتينيددة  . 145أ

التعامدج  إلدىأن ت ون خاضدعة لرقابدة روتينيدة وقدد يكدون لددى اإلدارة اادتجابات أخدرى تهددف  إحتماالً 
كاندد  المنشددأة قددد صددمم  ونفددذت عناصددر  إذافهددم المدددقق فيمددا  فددإن ،مدد  هددذه المخدداطر. وتبعددًا لددذلك

كاندد  اإلدارة  إذايشددمج فيمددا  حكميددة أورقابددة لهددذه المخدداطر الهامددة الناجمددة عددن أمددور غيددر روتينيددة 
 -ات ما يلي:اإلاتجابتستجيب لهذه المخاطر وكيفية ااتجابتها. وقد تشمج هذه 

 الخبراء.  أومن قبج اإلدارة العليا  فتراضاتأنشطة الرقابة ملج مراجعة اإل 

 .العمليات الموثقة للتقديرات 

  بالحوكمةالموافقة من قبج أولئك المكلفين. 

 إعتبددار فدإنحدين توجدد أحدداث تدتم مدرة واحددة ملدج اادتالم بدالغ بقضدية هامدة  ،لملدال.  علدى ادبيج ا146أ
 أوالخبددددراء )ملددددج المستشددددار القددددانوني الددددداخلي  إلددددىااددددتجابة المنشددددأة قددددد يشددددمج أمددددورًا كددددالرجو  

تم إجدراء تقيديم لألثدر المحتمدج، وكيدف يقتدرح أن يدتم اإلفيداح عدن الظدروف  إذاالخارجي(، وفيما 
 المالية. في البيانات

. في بعض الحاالت، قد ال تستجيب اإلدارة للمخاطر الهامة لألخطاء الجوهرية بشكج منااب من 147أ
خالل فرض ضوابط على هذه المخاطر. ويعد فشج اإلدارة في فرض ملج هذه الضوابط مؤصرًا 

 22لعيب كبير في الرقابة الداخلية.

 (30)المرج : الفقرة  وحدها أدلة تدقيق مناابة وكافيةالمخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األاااية ل

أرصدددددة  أوقددددد تتعلددددق مخدددداطر األخطدددداء الجوهريددددة مباصددددرة بتسددددجيج فئددددات المعددددامالت الروتينيددددة  . 148أ
غيدددر  أوموثوقددة. وقددد تشددمج مخددداطر المعالجددة غيددر الدقيقددة الماليدددة البيانددات الالحسددابات وءعددداد 

 أوملددج اإليددرادات والمشددتريات والمقبوضددات النقديددة  ،يددة والهامددةالمكتملددة لفئددات المعددامالت الروتين
 المدفوعات النقدية للمنشأة.

                                                 
 . 21و 15الفقرة   330معيار التدقيق الدولي    ٢٠
 . 28-26، الفقرات 240معيار التدقيق الدولي   ٢۱
 . 7، الفقرة أ" اإلبالغ عن نواحي القيور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارية"، 265لدولي معيار المحاابة ا  ٢٢
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حددد كبيددر مدد  تدددخج  إلددىحددين ت ددون المعددامالت التجاريددة الروتينيددة اليوميددة خاضددعة لمعالجددة آليددة  . 149أ
لدددق بددددون تددددخج، قدددد ال يكدددون مدددن الممكدددن أداء إجدددراءات أااادددية فقدددط فيمدددا يتع أويددددوي ضدددئيج 

قددد يعتبددر المدددقق هددذه الحالددة فددي الظددروف التددي تددتم فيهددا مباصددرة  ،بالمخدداطرة. فعلددى اددبيج الملددال
 مقدار كبير من 

إعددداد التقددارير حولهددا إل ترونيددًا ملددج نظددام مت امددج.  أومعالجتهددا  أوتسددجيلها  أومعلومددات المنشددأة 
 -وفي هذه الحاالت:

 امالءمتهدد/و أو ترونددي، وتعتمددد عددادة كفايتهددا يمكددن أن تتددوفر أدلددة التدددقيق فقددط بالشددكج اإلل 
 ها.ءكتمالعلى فاعلية الرقابة على دقتها و 

  إذاعنهدا أكبدر  ال شدفغير مناادب دون  تغيير المعلومات بشكج   أومباصرة  إحتمالقد يكون 
 فعال. لم تعمج عناصر الرقابة المناابة بشكج  

 .23تدقيق إضافية لتحديد هذه المخاطر نتائ  إجراءات  330يوضح معيار التدقيق الدولي . 150أ

 (31)المرج : الفقرة  مراجعة تقييم المخاطر
جددوهري عددن المعلومددات  عنايددة المدددقق بشددكج   إلددىأثندداء التدددقيق قددد تختلددف المعلومددات التددي تددأتي  . 151أ

 بددأنقددد يعتمددد تقيدديم المخدداطر علددى التوقدد   ،التددي بنددي عليهددا تقيدديم المخدداطر. فعلددى اددبيج الملددال
ددع قددد يحيددج  ،ات علددى هددذه العناصددرإختبددار ال. وعنددد إجددراء ناصددر رقابددة معينددة تعمددج بشددكج فعت

ال في األوقات المناابة أثناء التددقيق. وعلدى فعت  لم ت ن تعمج بشكج   بأنهاالمدقق على أدلة تدقيق 
ممدا  ت درارًا أكبدر أووعند أداء إجراءات أاااية قد يكتشف المدقق أخطاًء في المبدالل  ،نحو مماثج

قدد ال يعكدس تقيديم المخداطر والظدروف  ،يتفق م  تقييم المدقق للمخاطر. وفدي ملدج هدذه الظدروف
الحقيقيددة للمنشدداة بشددكج منااددب وقددد ال ت ددون إجددراءات التدددقيق اإلضددافية المخطددط لهددا فعالددة فددي 

للحيدددول علددى المزيددد مدددن  330ال شددف عددن األخطددداء الجوهريددة. أنظددر معيدددار التدددقيق الدددولي 
 ادات.اإلرص

 (32)المرج : الفقرة  التوثيق

الحكددم المهنددي. فعلددى اددبيج  إاددتخدامللمدددقق لتحديددده ب 32يعددود أاددلوب التوثيددق متطلبددات الفقددرة  . 152أ
وفددي تدددقيقات المنشددآت اليددغيرة قددد يددتم دمدد  الوثددائق بتوثيددق المدددقق لإلاددتراتيجية العامددة  ،الملددال

 أوثيددق نتدائ  تقيدديم المخداطر مددلاًل بشدكج منفيددج قددد يدتم تو  ،. وعلدى نحددو مماثدج24وخطدة التدددقيق
. ويتأثر صكج ومدى التوثيق بطبيعة وحجدم وتعقيدد 25كجزء من توثيق المدقق لمزيد من اإلجراءات

                                                 
 . 8، الفقرة  330معيار التدقيق الدولي   ٢٣
 . 9و 7، الفقرات "التخطيط لتدقيق البيانات المالية"  300معيار التدقيق الدولي  ٢٤
 .28، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  ٢٥
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المنشدأة ورقابتهدا الداخليددة وتدوفر المعلومدات مددن المنشدأة ومنهجيدة التدددقيق والتقنيدة المسدتخدمة فددي 
 نطاق التدقيق. 

يددق للمنشددآت التددي لددديها أعمددال وعمليددات غيددر معقدددة تتعلددق بإعددداد التقددارير الماليددة قددد يكددون التوث . 153أ
اددهاًل مددن حيدد  الشددكج ومختيددر نسددبيًا. ولدديس مددن الضددروري توثيددق فهددم المدددقق كدداماًل للمنشددأة 
واألمدور المتعلقدة بدذلك. وتشدمج العناصدر الرئيسدية التدي يوثقهدا المددقق تلدك التدي بندى عليهدا تقيديم 

 خطاء الجوهرية.مخاطر األ

ادددتيفاء إقدددد يعكدددس مددددى التوثيدددق خبدددرة وقددددرات أعضددداء فريدددق عمليدددة التددددقيق. وصدددريطة أن يدددتم  . 154أ
كمدا يتطلدب تددقيق يتدواله فريدق عمليدة مكدون مدن أفدراد ذوي  ،230متطلبات معيار التددقيق الددولي

شأة ممدا يتطلبده فريدق خبرة أقج توثيقًا أكلر تفيياًل لمساعدتهم في الحيول على فهم منااب للمن
 مكون من أفراد ذوي خبراء.

يدددتم نقدددج وتحددددي  بعدددض الوثدددائق حسدددب الضدددرورة لدددتعكس   ،عندددد إجدددراء عمليدددات تددددقيق مت دددررة  .155أ
 عمليات المنشأة. أوالتغيرات في أعمال 
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 1 الملحق
 (121أ-77أ ،24-14 ،)ج(4)المرج : الفقرات 

 عناصر الرقابة الداخلية
)ج( 4شكج أوا  عناصر الرقابة الداخلية كما هي موضحة في الفقرات يوضح هذا الملحق ب .1

 بما أنها تتعلق بتدقيق البيانات المالية. ،121أ-77وأ 24-14و

 بيئة الرقابة
 -تشمج بيئة الرقابة العناصر التالية: .2

ال تسددتطي  فاعليددة عناصددر الرقابددة أن تعلددوا عددن  :إييدال وتنفيددذ النزاهددة والقدديم األخالقيددة (أ)
وكيدف يدتم إييدالها  ة والقديم األخالقيدة لألفدراد الدذين يضدعونها ويدديرونها ويتابعونهداالنزاه

إن النزاهدددة والسدددلو  األخالقدددي همدددا نتددداج المعدددايير  وكيدددف يدددتم تعزيزهدددا فدددي الممارادددة،
األخالقيدة والسددلوكية للمنشدأة، وممددا يشدمله تنفيددذ النزاهدة والقدديم األخالقيدة إجددراءات اإلدارة 

الدددخول فددي إجددراءات  إلددىج الدددواف  واإلغددراءات التددي قددد تدددف  المددوظفين تقليدد أوإل الددة 
غيدر أخالقيدة. وقدد يشدمج إييدال اياادات المنشدأة بشدأن  أوغير قانونيدة  أوغير صريفة 

المدددوظفين مدددن خدددالل بياندددات  إلدددىالنزاهدددة والقددديم األخالقيدددة إييدددال المعدددايير السدددلوكية 
 .السيااة وقواعد السلو  ومن خالل األمللة

 

. ال فاءة هي المعرفة والمهارات الال مة إلنجا  األعمال التي تحدد االلتزام بال فاءة  (ب)
 وظيفة الفرد. 

 

حد كبير  إلىفي المنشأة  بالحوكمة. يتأثر الوعي المكلفين بالحوكمةمشاركة أولئك  )ج( 
رف بها معت المكلفين بالحوكمة. وءن أهمية المسؤوليات ألولئك المكلفين بالحوكمةبأولئك 

في قواعد المماراة والقوانين واألنظمة واإلرصادات األخرى المقدمة لمنفعة أولئك 
اإلصراف ب المكلفين بالحوكمةكما تشمج المسؤوليات األخرى ألولئك  .المكلفين بالحوكمة

ال إلجراءات اإلبالغ عن األفعال غير القانونية وعملية على التيميم والعمج الفعت 
 قابة الداخلية للمنشأة.مراجعة فاعلية الر 

 

. تشمج فلسفة اإلدارة وأالوبها التشغيلي السلة وااعة فلسفة اإلدارة وأالوبها التشغيلي )د(
قد تظهر مواقف وءجراءات اإلدارة بشأن إعداد  ،من الخيائص. فعلى ابيج الملال
ة من المبادئ المحاابي (جريء أومحاف  )ختيار إالتقارير المالية نفسها  من خالل 

المحاف  الذي يتم من خالله  إلىهذا باإلضافة األالوب المجتهد  أوالبديلة المتاحة 
 تطوير التقديرات المحاابية. 
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النواحي  عتبار. تتضمن إقامة هيكج تنظيمي منااب آخذين باإلالهيكج التنظيمي )ه( 
د كون الرئيسية لليالحيات والمسؤوليات والخطوط المناابة إلعداد التقارير. ويعتم

 على حجمها وطبيعة أنشطتها. جزئياً  الهيكج التنظيمي منااباً 
 

يشمج تفويض اليالحيات والمسئوليات السيااات تفويض اليالحيات والمسؤوليات.  )و( 
الخاصة بمماراات العمج المناابة ومعرفة وخبرة الموظفين الرئيسيين والموارد المتوفرة 

الموجهة نحو  تتياالاإلتشمج السيااات و  نهافإ ،ذلك إلىللقيام بالواجبات. إضافة 
ضمان فهم جمي  الموظفين ألهداف المنشأة ومعرفة كيفية العالقة المتبادلة الموجودة 
بين إجراءاتها الفردية ومساهمتها في هذه األهداف، وءدرا  كيف ومن أجج ماذا اوف 

 هم مسئولين.إعتبار يتم 
ظهر ايااات ومماراات الموارد البشرية أمورًا . تايااات ومماراات الموارد البشرية ) ( 

هامة فيما يتعلق بوعي الرقابة لمنشأة. فعلى ابيج الملال تظهر معايير تعيين أكلر 
م  التركيز على الخلفية التعليمية وخبرة العمج السابقة واالنجا ات  - األفراد تأهيالً 

باألصخام ال فؤين الذين يمكن  التزام المنشأة -السابقة وأدلة النزاهة والسلو  األخالقي
الوثوق بهم. إن ايااات التدريب التي توصج األدوار والمسؤوليات المحتملة وتشمج 

مماراات ملج المدارت والندوات التدريبية توضح المستويات المتوقعة من األداء ال
تقدم والسلو . وتظهر الترقيات التي تتم من خالل تقييم األداء الدوري التزام المنشأة ب

 مستويات أعلى من المسؤولية. إلىالموظفين المؤهلين 

 عملية تقييم المخاطر للمنشأة
عملية تقييم المخاطر للمنشأة تشمج ال يفية التي تحدد بها  فإن ،إعداد التقارير المالية هدافأل .3

ي ينطبق على اإلدارة المخاطر المتعلقة بإعداد البيانات المالية حسب إطار إعداد التقارير المالية الذ
وقوعها وتقرر اإلجراءات لالاتجابة لها وإلدارتها والنتائ   إحتمالالمنشأة، وتقدر أهميتها وتقيم 

المتعلقة بذلك. فعلى ابيج الملال قد تتناول عملية تقييم المخاطر للمنشأة ال يفية التي تعتبر المنشأة 
ديرات الهامة المسجلة في البيانات تحدد وتحلج التق أو لوجود معامالت غير مسجلة إحتماالً فيه 

 المالية.

 

تشمج المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية الموثوقة األحداث والمعامالت والظروف الخارجية  .4
والداخلية التي قد تحدث وتؤثر بشكج عكسي على قدرة المنشأة على مباصرة وتسجيج ومعالجة 

 كما يمكن لإلدارة إصدار تات اإلدارة في البيانات المالية.وءعداد البيانات المالية بما يتفق م  إثبا
 أوقد تقرر قبول مخاطرة بسبب الت لفة  أوإجراءات لتتناول مخاطر معينة،  أوبرام   أوخطط 

 -التغير بسبب الظروف ملج ما يلي: أوأخرى. وقد تنشأ المخاطر  إعتبارات
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 إلىالتشغيلية  أوفي البيئة التنظيمية  . يمكن أن تؤدي التغيراتتغيرات في البيئة التشغيلية 
 حد كبير. إلىتغيرات في الضغوط التنافسية والمخاطر المختلفة 

 فهمًا مختلفًا للرقابة الداخلية. أو. قد يكون للموظفين الجدد تركيزًا الموظفون الجدد 

  يمكن أن تغير التغيرات الهامة والسريعة في نظمالمجددة أونظم المعلومات الجديدة . 
 المعلومات المخاطرة الخاصة بالرقابة الداخلية.

  يمكن للتوا  ال بير والسري  في العمليات أن يجهد الرقابة ويزيد من مخاطر النمو السري .
 حدوث تعطج في الرقابة.

 نظم المعلومات من  أو. قد يغير إدخال تقنيات جديدة في عمليات اإلنتاج التقنية الجديدة
 قابة الداخلية.المخاطرة المرتبطة بالر 

 معامالت للمنشأة  أو. إن الدخول في مجاالت عمج النماذج والمنتجات واألنشطة الجديدة
 خبرة ضئيلة بها قد يدخج مخاطر جديدة مرتبطة بالرقابة الداخلية.لها 

 قد يياحب إعادة الهيكلة تخفيضات في الموظفين وتغييرات في إعادة هيكلة الشركة .
 مما قد يغير من المخاطرة المرتبطة بالرقابة الداخلية.اإلصراف وفياًل للمهام 

 ها مخاطر جديدة، إمتالك أو. يحمج التوا  في عمليات أجنبية عمليات أجنبية مواعة
ما ت ون تلك المخاطر ذات أثر على الرقابة الداخلية، وعلى ابيج الملال مخاطر  وكليراً 

 معدلة من معامالت صرف العمالت األجنبية. أوإضافية 

 تغيير المبادئ  أو. قد يؤثر تبني مبادئ محاابية جديدة اإلصدارات المحاابية الجديدة
 المحاابية على المخاطر عند إعداد البيانات المالية.

نظام المعلومات بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة والخاصة بإعداد التقارير المالية 
 تاالوال 
)عناصر مادية ومعدات الحااوب( وبرمجيات وأصخام  يت ون نظام المعلومات من بنية تحتية .5

 إاتخدامعلى نطاق واا  من  إاتفادةوءجراءات وبيانات. وتحقق العديد من نظم المعلومات 
 تقنية المعلومات.

 
يت ون نظام المعلومات الخام بأهداف إعداد التقارير المالية التي تشمج نظام إعداد التقارير  .6

 -جالت التي:المالية من األااليب والس

 .تحدد وتسجج جمي  المعامالت اليحيحة 

  تبين في الوق  المنااب المعامالت بتفاصيج كافية إلتاحة التينيف المنااب للمعامالت
 إلعداد التقارير المالية.
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 .تقات قيمة المعامالت بأالوب يتيح تسجيج قيمتها النقدية اليحيحة في البيانات المالية 

 نية التي حدث  فيها العمليات للسماح بتسجيج المعامالت في يجب أن تحدد الفترة الزم
 الفترة المحاابية اليحيحة.

  يجب أن تعرض بالشكج المنااب المعامالت واإلفياحات ذات العالقة في البيانات
 المالية.

 

قرارات مناابة في إدارة  إتخاذوتؤثر نوعية المعلومات التي ينتجها النظام على قدرة المنشأة على  .7
 راقبة أنشطة المنشأة وءعداد تقارير مالية موثوقة.وم

 

الذي يوفر فهمًا لألدوار والمسؤوليات الفردية الخاصة بالرقابة الداخلية على  تيالاإلقد يأخذ  .8
تقديم التقارير المالية أصكااًل ملج أدلة السيااة وأدلة المحاابة وءعداد التقارير المالية والمذكرات. 

 من خالل إجراءات اإلدارة.  أوصفويا  أوإل ترونيا  التياإلكما يمكن إجراء 

 

 أنشطة الرقابة
يمكن تينيف أنشطة الرقابة التي قد ت ون مناابة لعملية تدقيق على أنها ايااات  ،بشكج عام .9

 -وءجراءات تخص ما يلي:

 تشمج أنشطة الرقابة هذه مراجعات وتحليالت األداء الفعلي مقابج مراجعات األداء .
وذلك من خالل ربط مجموعات مختلفة من  ت والتوقعات وأداء الفترات السابقة؛الموا نا

تحليج للعالقات  إلىباإلضافة  ،م  بعضها البعض - المالية أوالتشغيلية  -البيانات 
وءجراءات ااتقيائية وتيحيحية، ومقارنة البيانات الداخلية م  الموارد الخارجية 

 أداء النشاط. أو للمعلومات، ومراجعة األداء الوظيفي

 إن المجموعتان الوااعتان ألنشطة الرقابة لنظم المعلومات هما معالجة المعلومات .
وعناصر الرقابة العامة  ،عناصر رقابة التطبيق التي تطبق على معالجة التطبيقات الفردية

لتقنية المعلومات هي السيااات واإلجراءات التي تتعلق بالعديد من التطبيقات وتدعم 
مج الفعال لعناصر رقابة التطبيق من خالل المساعدة في ضمان التشغيج اليحيح الع

فحص  التطبيق غير الواضحالمستمر لنظم المعلومات. كما تشمج األمللة على عناصر 
الدقة الحسابية للسجالت وعمج ومراجعة الحسابات وموا ين المراجعة وعناصر الرقابة 

اإلدخال وفحوصات التسلسج العددي والمتابعة االية ملج فحوصات التعديج لبيانات 
ات. ومن األمللة على عناصر الرقابة العامة لتقنية المعلومات اتلناءاإلاليدوية لتقارير 

 أوالبرام   إلىعناصر رقابة التغير في البرام  وعناصر الرقابة التي تحد من الوصول 
وعة تطبيقات البرمجيات البيانات، وعناصر الرقابة على تنفيذ إصدارات جديدة لمجم
مرافق النظام  إاتخدام إلىوعناصر الرقابة على برمجيات النظام التي تحد من الوصول 

 السجالت المالية دون تر  اجالت للتدقيق. أوتتابعها والتي يمكن أن تغير البيانات  أو
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 عناصر الرقابة التي تشمج:عناصر الرقابة الفعلية .- 

o  في ذلك واائج الحماية المالئمة ملج التسهيالت اامنة األمن الفعلي لألصول، بما
 األصول والسجالت. إلىللوصول 

o  ملفات برام  وبيانات الحااوب. إلىالتفويض بالوصول 
o دورية م  المبالل المبينة في اجالت الرقابة )على ابيج الملال المقارنة لجرد و ال

 محاابية(.مقارنة نتائ  النقد واألمن وجرد المخزون م  السجالت ال
 

من  ارقة األصول ذات عالقة  إلىإن مدى مالئمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف 
بموثوقية إعداد البيانات المالية، وتبعًا لذلك يعتمد التدقيق على الظروف، كاألصول 

 ختالت.حد كبير لإل إلىالحسااة 
 

 حتفا واإل هات وتسجيل. توكيج أفراد مختلفين بمسؤوليات التيريح بالمعامالفيج المهام 
تقليج فرم السماح ألي صخص أن  إلىباألصول في عهدتهم. ويهدف فيج المهام 
 أثناء التنفيذ العادي لمهامه. حتيالاإل أويكون في موقف يرت ب ويخفي األخطاء فيه 

 

 أوقد تعتمد أنشطة رقابة معينة على وجود ايااات عالية المستوى ومناابة وضعتها اإلدارة  .10
من الممكن التيريح بعناصر رقابة التفويض  فإنه، فعلى ابيج الملال المكلفين بالحوكمة أولئك

، المكلفين بالحوكمةالتي وضعها أولئك  اتلماربموجب إرصادات موضوعة ملج مقاييس اإل
النز  الرئيسية موافقة  أو متال وبالتبادل قد تتطلب المعامالت غير الروتينية ملج عمليات اإل

، كالحاالت التي تحتاج محددة من   موافقة المساهمين. إلىمستوى عال 
 

 متابعة عناصر الرقابة 
إن أحد المسؤوليات الهامة لإلدارة هي إنشاء رقابة داخلية واإلبقاء عليها على أاات مستمر، إن  .11

كان  تعمج كما هو مقيود منها وأنه يتم تعديلها  إذامتابعة اإلدارة لعناصر الرقابة تشمج فيما 
سبما هو منااب وذلك حسب التغيرات في الظروف. كما قد تشمج متابعة عناصر الرقابة ح

كان  المطابقات يتم إعدادها في الوق  المنااب، وتقييم  إذاأنشطة ملج مراجعة اإلدارة فيما 
موظفي المبيعات لسيااات المنشأة فيما يتعلق بشروط عقود المبيعات  متلالالمدققين الداخليين إل

 ايااات مماراات العمج. أولسيااات المنشأة األخالقية  متلالف الدائرة القانونية على اإلوءصرا

الموظفون الذين يؤدون مهام مماثلة في متابعة عناصر الرقابة  أوقد يساهم المدققون الداخليون  .12
منتظم المعلومات حول عمج  الداخلية للمنشأة من خالل تقييمات منفيلة، وهم يوفرون بشكج  

كما أنهم يبلغون المعلومات  ،هتمام كبير على تقييم فاعلية الرقابة الداخليةإرقابة الداخلية، وبال
 حول نواحي القوة والضعف والتوصيات لتحسين الرقابة الداخلية.
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م  أطراف خارجية  تتياالاإلالمعلومات من  إاتخداممن الممكن أن تشمج أنشطة المتابعة  .13
التحسين. ويؤيد العمالء  إلىتلقي الضوء على النواحي التي تحتاج  أووالتي قد تدل على مشاكج 

يمكن للهيئات  فإنهجانب ذلك  إلىالشكوى بشأن الراوم.  أوبيانات الفواتير بدف  فواتيرهم  ضمنياً 
تؤثر على عمج الرقابة الداخلية، فعلى  يم  المنشأة فيما يتعلق باألمور الت تيالاإلالتنظيمية 

من  فإنهبشأن الفحوصات من قبج الهيئات التنظيمية للبنو ، كذلك  تتياالاإلابيج الملال 
المتعلقة بالرقابة الداخلية من المدققين الخارجيين  تتياالاإل عتبارالممكن أن تأخذ المنشأة في اإل

 عند أداء أنشطة المتابعة.
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 (133وأ 41)المرج : الفقرة أ

 

 ى مخاطر أخطاء جوهريةالظروف واألحداث التي قد تدل عل
في البيانات  فيما يلي أمللة على الظروف واألحداث التي قد تدل على وجود مخاطر أخطاء جوهرية

حي  تغطي األمللة المقدمة السلة وااعة من الظروف واألحداث، على أنه ليس  كج الظروف  .المالية
 األمللة كاملة. واألحداث تتعلق بكج عملية تدقيق، وليس بالضرورة أن ت ون قائمة

  أو، على ابيج الملال بلدان بها تخفيض كبير للعملة ياً إقتيادعمليات في مناطق غير مستقرة 
 يات تضخمية بشكج مرتف .إقتياد

 .عمليات معرضة ألاواق متقلبة، على ابيج الملال تجارة العقود المستقبلية 

 .عمليات خاضعة لدرجة عالية من التعقيد في األنظمة 

 صة بالمنشأة المستمرة والسيولة، بما في ذلك خسارة العمالء المهمين.مواضي  خا 

 ئتمانإلقيود على توفر رأت المال وا. 

 .تغيرات في القطا  الذي تعمج به المنشأة 

 .تغيرات في السلة اإلمداد 

  خطوط عمج جديدة. إلىنتقال إلا أوخدمات جديدة،  أوعرض منتجات  أوتطوير 

   مواق  جديدة. إلىالتوا 

  أحداث أخرى غير عادية. أوإعادة تنظيم  أوكبيرة  إمتال تغيرات في المنشأة ملج عمليات 

  أعمال من المحتمج أن يتم بيعها.  أوقطاعات منشآت 

 .تحالفات معقدة ومشاري  مشتركة 

 الخام وترتيبات تمويج أخرى معقدة. الهدفالميزانية والمنشآت ذات  ستمويج خارج إاتخدام 

 األطراف ذات العالقة.معامالت هامة م   

 .نقص في الموظفين الذين لهم مهارات إعداد تقارير محاابية ومالية مناابة 

 .تغيرات في الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك مغادرة المدراء التنفيذيين الرئيسيين 

 .نواحي ضعف في الرقابة الداخلية، خاصة تلك التي ال تتناولها اإلدارة 

 فين عن مشاركتهم في اإلبالغ عن التقارير المالية اإلحتيالية.حوافز اإلدارة والموظ 

 .عدم توافق بين إاتراتيجية المنشأة الخاصة بتقنية المعلومات وءاتراتيجيتها الخاصة بالعمج 

 .تغيرات في بيئة تقنية المعلومات 
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 .تركيب أنظمة تقنية معلومات جديدة هامة خاصة بإعداد التقارير المالية 

  الحكومية. أوالنتائ  المالية من قبج الهيئات التنظيمية  أوشأن عمليات المنشأة ات بإاتفسار 

  مقدار كبير من التسويات في نهاية الفترة. أوأخطاء اابقة في البيانات، وتاريخ من األخطاء 

  غير المنهجية، بما في ذلك معامالت داخج الشركة،  أومقدار كبير من العمليات غير الروتينية
 ذات إيراد كبير في نهاية الفترة. ومعامالت

   ل على رغبة اإلدارة، على ابيج الملال إعادة تمويج الدين وأصول ايتم  بناءاً معامالت اجت
 بيعها وتينيف لألوراق المالية القابلة للتداول.

 .تطبيق إصدارات محاابية جديدة 

 .قيااات محاابية تتضمن عمليات معقدة 

  قن كبير بالنسبة للقيات، بما في ذلك التقديرات المحاابيةمعامالت تتضمن عدم تي أوأحداث 
 .واإلفياحات ذات العالقة

  على ابيج الملال ضمانات المبيعات وال فاالت المالية وءعادة محتملة ءلتزاماتمقاضاة معلقة و ،
 إصالح البيئة.
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 مقدمةال
  امعيار التدقيق الدولي هذنطاق 

يتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية المدقق في تطبيق مفهيو  األهميية النسيبية فيي تخطييط  .1
كيفيية تطبييق األهميية  4501وأداء عمليية تيدقيق البيانيات المالييةو ويوعيا معييار التيدقيق اليدولي

 ييدتو و إن و أثيير األاطيياء المحييددة علييق التييدقيق واألاطيياء  ييير الم ييححةالنسييبية عنييد تقيييي  
 علق البيانات المالية.

 
 األهمية النسبية في سياق عملية التدقيق

كثييييرا  ميييا تنيييافا أطييير إعيييداد التقيييارير الماليييية مفهيييو  األهميييية النسيييبية فيييي سيييياق إعيييداد وعييير   .2
البيانات المالييةو وايالر   مين أن أطير إعيداد التقيارير الماليية قيد تنياقا األهميية النسيبية  تعبييرات 

 ها توعا بشكل عا  أن: مختلفة فإن
  األاطيياء فييي البيانييات الماليييةو بمييا فييي ذلييك الحييذا تعتبيير أنهييا مهميية نسييبيا  إذا  ييان ميين

المتوقع أن تؤثر فرديا  أو في مجموعها علق القرارات اإلقت يادية للمسيتخدمين التيي أتخيذت 
 ؛علق أساس البيانات المالية

  ر بحجييي  وطبيعييية ا المحيطيييةو وتتييي ثاألحكيييا  حيييول األهميييية النسيييبية تيييت  فيييي عيييوء ال يييرو
 الخط  أو بمجموعها؛ و

  األحكييا  حييول األمييور الهاميية لمسييتخدمي البيانييات المالييية مبينيية علييق إعتبييار اإلحتياطييات
و واألثييير المحتميييل لألاطييياء عليييق 2العامييية مييين المعلوميييات الماليييية للمسيييتخدمين  مجموعييية
 ياته  إليق حيد  بيير لييو مي اوذا  فيي المستخدمين الفرديين المحددين الذين قد تختلف إحتيا

 اإلعتبار.

 

يييوفر هييذا النقييا و إذا  ييان مو ييودا  فييي إطييار إعييداد تقييارير مالييية منطبييق إطييارا  مر عيييا  للمييدقق  .3
عنييد تحديييد األهمييية النسييبية للتييدقيقو و ذا ليي  يكيين إطييار إعييداد التقييارير المالييية المنطبييق يشييمل 

توفر للمدقق هذا اإلطيار  2الخ ائص المشار لها في الفقرة  مناقشة لمفهو  األهمية النسبية فإن
 المر عي.

 
للحك  المهنيو ويت ثر بيإدرا  الميدقق إلحتيا يات إن تحديد المدقق لألهمية النسبية هو أمر يعود  .4

المعلومات المالية لمستخدمي البيانات الماليةو وفيي هيذا السيياق مين المنطيق أن يفتير  الميدقق 
 :أن المستخدمين

                                      
 ."التدقيقتقيي  البيانات الخاطئة المحددة االل عملية " 450معيار التدقيق الدولي   1
ييدل عليق أني   2001اليذ  تتبنياا مجليو معيايير المحاسيبة الدوليية فيي إ رييل  "إطار إعداد وعر  البيانيات الماليية"علق سبيل المثال   2

فيمييا يتعلييق بالمنشيي ة المو هيية نحييو الييراا حييين أن المسييتثمرين هييي  فييرودو رأس المييال المسييتثمر فييي نشييا  ذ  مخيياطر فييإن تيييوفير 
 ية التي تفي بإحتيا اته  ستفي  ذلك بمع   إحتيا ات المستخدمين اآلارين التي يمكن أن تلبيها البيانات المالية.البيانات المال



 

يق
تدق

ال
 

 األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق
 

 320معيار التدقيق الدولي   345 

لهييييي  معرفييييية معقولييييية باألعميييييال واألنشيييييطة اإلقت يييييادية والمحاسيييييبة ور بييييية فيييييي دراسييييية  (أ)
 ؛المعلومات في البيانات المالية بإ تهاد معقول

 بيانات المالية عند مستويات هامة؛يفهمون أن  ت  إعداد وعر  وتدقيق ال (ب)

  و عتبييار لحكييعلييق إسييتخدا  التقييديرات وا يييدر ون الشييكو  الذاتييية فييي قييياس المبييال   نيياء   (ج)
 األحداث المستقبلية؛ و

 في البيانات المالية.علق المعلومات الواردة  يتخذون قرارات إقت ادية معقولة  ناء   (د)
 

علق المدقق تطبيق مفهو  األهمية النسبية في  يل مين تخطييط وأداء عمليية التيدقيقو وعنيد تقييي   . 5
حةو إن و ييدتو علييق البيانييات أثيير األاطيياء المحييددة علييق التييدقيق وأثيير األاطيياء عنييد الم ييح

 (.1الماليةو وعند تكوين الرأ  في تقرير المدقق. )المر ع: الفقرة أ
 

األاطاء التي سوا ُتعتبر  حج في التخطيط لعملية التدقيقو ي در المدقق أحكاما  بش ن  .6
 هامة. وتوفر هذا األحكا  أساسا لما يلي:

   المخاطر؛تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إ راءات تقيي  )أ( 
 تحديد وتقيي  مخاطر األاطاء الجوهرية؛ و )ب( 
 تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إ راءات التدقيق األارى.  )ج( 

إن األهمية النسبية المحددة عند التخطيط لعملية التدقيق ال تحدد بالضرورة مبل  معين يت  دون  
ما  علق أنها أاطاء  ير هامة.  ما تقيي  األاطاء  ير الم ححةو سواء  منفردة  أو مجتمعة و دائ

أن ال روا المتعلقة  بعض األاطاء قد تدفع المدقق لتقييمها علق أنها أاطاء هامة حتق لو 
كانت أقل من األهمية النسبية. من  ير الممكن ت مي  إ راءات تدقيق للكشف عن  ميع 

طبيعة األاطاء  راسةاألاطاء التي يمكن أن تكون هامة فقط بسبب طبيعتها. ومع ذلكو فإن د
المحتملة في اإلف احات هو أمر ذو صلة  ت مي  إ راءات التدقيق لمعالجة مخاطر األاطاء 

وااإلعافة إلق ذلكو عند تقيي  أثر  افة األاطاء  ير الم ححة علق البيانات  3الجوهرية.
 ير الماليةو ي اذ المدقق بعين اإلعتبار ليو فقط الحج  ولكن أيضا  طبيعة األاطاء 

 (2)المر ع: الفقرة أ 4الم ححةو وال روا الخاصة  وقوعها.
 

                                      
 . 135أ –134"و الفقرات أوتقيي  مخاطر الخط  الجوهر  من االل فه  المنش ة وايئتها تحد  " 315أن ر معيار التدقيق الدولي   3 
 .21و الفقرة أ045أن ر معيار التدقيق الدولي  4 
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 تاريخ النفاذ
ديسيييمبر  15تيييدقيق البيانيييات الماليييية للفتيييرات التيييي تبيييدأ فيييي لهيييذا المعييييار نافيييذ المفعيييول يعتبييير  .7

 أو بعد ذلك. 2009
 الهدف

 اء عملية التدقيق.إن الهدا هو تطبيق مفهو  األهمية النسبية بالشكل المناسب عند تخطيط وأد .8
 

 تعريفال
تعنييي  (Performance materiality) معييايير التييدقيق الدولييية األهمييية النسييبية لييألداء هييدااأل .9

المبليي  أو المبييال  التييي حييددها المييدقق ب قييل ميين األهمييية النسييبية للبيانييات المالييية  كييل ميين أ ييل 
لي األاطيياء  ييير الم ييححة أن يزيييد إ مييا إحتمييالالتقليييل إلييق مسييتوى ميينخفض بشييكل معقييول 

و يير المكتشيفة عين األهميية النسيبية للبيانيات الماليية  كيلو و ذا  يان ذليك منطبقيا  تشيير األهمييية 
النسييبية لييألداء  ييذلك إلييق المبليي  أو المبييال  التييي حييددها المييدقق ب قييل ميين مسييتوى أو مسييتويات 

 أو اإلف احات.األهمية النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات 
 

 المتطلبات
 عملية تدقيقلتخطيط التحديد األهمية النسبية واألهمية النسبية لألداء عند 

عند وعع إستراتيجية التدقيق الكليية عليق الميدقق تحدييد األهميية النسيبية للبيانيات الماليية  كيلو و ذا  .10
الحسيابات أو الت أو أرصيدة كان هنا  في ال روا المحددة للمنش ة فئة واحيدة أو أكثير مين المعيام

اإلف احات التي يتوقع بشكل معقيول أن تيؤثر األاطياء التيي مبالغهيا دون األهميية النسيبية للبيانيات 
الماليية  كيل علييق القيرارات اإلقت ييادية للمسيتخدمين التييي تتخيذ  نياء علييق البيانيات المالييية فيإن علييق 

ة التييي سيييت  تطبيقهييا علييق هييذا الفئييات ميين المييدقق أيضييا  تحديييد مسييتوى أو مسييتويات األهمييية النسييبي
 (.12أ-3أو اإلف احات )المر ع: الفقرات أالمعامالت أو أرصدة الحسابات 

 

تقييييي  مخيياطر األاطيياء الجوهرييية وتحدييييد  هييدااعلييق المييدقق تحديييد األهميييية النسييبية لييألداء أل .11
 (.14طبيعة وتوقيت ومدى إ راءات تدقيق إعافية. )المر ع: الفقرة أ

 
 التعديل أثناء سير عملية التدقيق

عليييق الميييدقق تعيييديل األهميييية النسيييبية للبيانيييات الماليييية  كيييل )و ذا  يييان ذليييك منطبقيييا  مسيييتوى أو  .12
مسييتويات األهمييية النسييبية لفئييات معينيية ميين المعييامالت أو أرصييدة الحسييابات أو )اإلف يياحات( 

يحيدد مبلغيا  )مبيال ( مختلفية مبيدئيا .  إذا أصبا مطلقا  عليق معلوميات أثنياء التيدقيق تجعيل الميدقق
 (.14)المر ع: الفقرة أ

 

إذا توصل المدقق إليق أن أهميية نسيبية أقيل للبيانيات الماليية  كيل )و ذا  يان ذليك منطبقيا  مسيتوى  .13
أو مسييييييتويات األهمييييييية النسييييييبية ألصييييييناا معينيييييية ميييييين المعييييييامالت أو أرصييييييدة الحسييييييابات أو 

يا  مناسييب فييإن علييق المييدقق تحديييد مييا هييو الضييرور  لتعييديل اإلف يياحات( ممييا  ييان محييددا  مبييدئ
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األهميييية النسيييبية ليييألداءو وميييا إذا  انيييت طبيعييية وتوقييييت وميييدى إ يييراءات تيييدقيق إعيييافية تبقيييق 
 مناسبة.

 التوثيق
عتبييار عنييد إلعلييق المييدقق أن يضييمن وثييائق التوثيييق المبييال  التالييية والعوامييل التييي أاييذت فييي ا .14

 :5تحديدها

 ؛(10لنسبية للبيانات المالية  كل )أن ر الفقرة األهمية ا (أ)

إذا  ان ذلك منطبقا  مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينية مين المعيامالت أو  (ب)
 ؛(10أرصدة الحسابات أو اإلف احات )أن ر الفقرة 

 ؛ و(11األهمية النسبية لألداء )أن ر الفقرة  (ج)

 (.13-12ة التدقيق )أن ر الفقرتين )ج( أثناء سير عملي – أ  تعديل للبنود )أ( (د)
 

*** 
 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  

 (5)المر ع: الفقرة  التدقيق ومخاطرةاألهمية النسبية 
عند إ راء عملية تدقيق للبيانات المالية تكيون األهيداا العامية للميدقق هيي الح يول عليق ت كييد  .1أ

 انيت بسيبب  ية  كل االية من األاطاء الجوهرييةو سيواء  معقول بش ن ما إذا  انت البيانات المال
اإلحتيال أو الخط و مما يمكن المدقق من إ داء رأ  حيول ميا إذا  انيت البيانيات الماليية منطبيقو 
وتقدي  التقارير حول البيانات المالية واإلت ال  ما تتطلب  معايير التدقيق الدولييةو حسيب النتيائ  

ق الميدقق أن يح يل عليق ت كييد معقيول مين ايالل الح يول عليق . علي6التي توصل لها الميدقق
و 7أدلييية تيييدقيق  افيييية ومناسيييبة مييين أ يييل تقلييييل مخييياطرة التيييدقيق إليييق مسيييتوى مييينخفض مقبيييول

ومخاطرة التدقيق هي المخاطرة ب ن يبيد  الميدقق رأ  تيدقيق  يير مناسيب عنيدما تكيون البيانيات 
دقيق هيييي دالييية مخييياطر األاطييياء الجوهريييية الماليييية تحتيييو  عليييق أاطييياء  وهرييييةو ومخييياطرة التييي

و وييييت  إعتبيييار األهميييية النسيييبية ومخييياطرة التيييدقيق طيلييية عمليييية التيييدقيقو 8ومخييياطرة اإلكتشييياا
 واشكل ااص عند:

 .9تحديد وتقيي  مخاطر األاطاء الجوهرية (أ)

 .10تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إ راءات التدقيق اإلعافية (ب)
                                      

 .6أو  11-8و الفقرات "وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي     5

 .11و الفقرة "األهداا العامة للمدقق المستقل و  راء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية" 200معيار التدقيق الدولي     6

 .17و الفقرة 200معيار التدقيق الدولي    7

 )ج(. 13و الفقرة 200تدقيق الدولي معيار ال   8

 ."تحديد وتقيي  مخاطر الخط  الجوهر  من االل فه  المنش ة وايئتها")المنقا(  315معيار التدقيق الدولي    9
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و وعنييد تكييوين 11و ييدتو علييق البيانييات المالييية تقيييي  أثيير األاطيياء  ييير الم ييححةو إن (ج)
 .12الرأ  في تقرير المدقق

 

 في سياق عملية التدقيقاألهمية النسبية 
إستخدا  الحك  المهني لتحديد تلك الفئات من  12يتضمن تحديد وتقيي  مخاطر األاطاء الجوهرية . 2أ

نوعيةو التي يمكن أن المعامالت وأرصدة الحسابات واإلف احاتو بما في ذلك اإلف احات ال
يكون الخط  فيها هو اط  ها  )أ  بشكٍل عا و تعتبر األاطاء الجوهرية هي أاطاء هامة إذا  ان 
من المتوقع بشكٍل معقول أن تؤثر علق القرارات اإلقت ادية التي يتخذها المستخدمون علق أساس 

ف احات النوعية هي أاطاء البيانات المالية  كل(. وعند الن ر فيما إذا  انت األاطاء في اإل
 هامةو يمكن أن يحدد المدقق عوامل ذات صلة  التالي:

  ظروا المنش ة االل الفترة )علق سبيل المثالو قد تكون المنش ة قد نفذت عملية اندماج
 أعمال  بيرة االل الفترة(.

 مثالو قد إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب و بما في ذلك أ  تغيرات في  )علق سبيل ال
 يتطلب معيار التقارير المالية الجديد إف احات نوعية  ديدة تعتبر هامة للمنش ة(.

  اإلف احات النوعية التي تعتبر مهمة لمستخدمي البيانات المالية بسبب طبيعة المنش ة
)علق سبيل المثالو يمكن أن تكون اإلف احات عن مخاطر السيولة مهمة لمستخدمي 

 البيانات المالية لمؤسسة مالية ما(. 
 

 قلألداء عند تخطيط عملية التدقي تحديد األهمية النسبية واألهمية النسبية
 (10)المر ع: الفقرة  اإلعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العا 

فييي حاليية منشيي ة القطيياع العييا   ثيييرا  مييا يكييون المشييروعون وواعييعوا األن ميية هيي  المسييتخدمون  .3أ
الرئيسيييون لبيانيياته  الماليييةو إلييق  انييب ميين الممكيين إسييتخدا  البيانييات المالييية إلتخيياذ قييرارت عييدا 

يةو ولذلك فإن تحديد األهمية النسيبية للبيانيات الماليية  كيل )و ذا  يان ذليك عن القرارات اإلقت اد
منطبقييا  مسييتوى أو مسييتويات األهمييية النسييبية لفئييات معينيية ميين المعييامالت أو أرصييدة الحسييابات 
أو اإلف احات( في عمليية تيدقيق للبيانيات الماليية لمنشي ة قطياع عيا  يتي ثر بيالقوانين أو األن مية 

ألارىو و ذلك بإحتيا ات المعلومة المالية للمشرعين والجمهور فيما يتعليق  بيرام  أو السلطات ا
 القطاع العا .

 

                                                                                                          
 ."إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة" 330معيار التدقيق الدولي     9

 .450معيار التدقيق الدولي    01

 ."تكوين رأ  و عداد التقارير حول البيانات المالية" 700معيار التدقيق الدولي    ١٢
و من المدقق تحديد وتقيي  مخاطر األاطاء الجوهرية علق مستوى البيانات 25)المنقا(و الفقرة  315يتطلب معيار التدقيق الدولي    12 

 المالية وعلق مستوى الت كيد.
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 (.10)المر ع: الفقرة  إستخدا  أساس قياس عند تحديد األهمية النسبية للبيانات المالية  كل
سيياس يتضييمن تحديييد األهمييية النسييبية ممارسيية الحكيي  المهنيييو وعييادة تطبييق نسييبة مؤييية علييق أ .4أ

قياس مختار  نقطة  داية عند تحديد األهمية النسيبية للبيانيات الماليية  كيل. تشيمل العواميل التيي 
 تؤثر علق تحديد أساس قياس مناسب ما يلي:

 لمسيياهمينو و المطلوايياتو حقييوق اصييولعناصيير البيانييات المالييية )علييق سييبيل المثييال األ
 اإليراداتو الم روفات(؛

 إنتبيياا مسييتخدمي البيانييات المالييية لمنشيي ة معينيية أن تر ييز  مييا إذا  انييت هنييا   نييود يميييل
تقييييي  األداء الميييالي يمييييل المسيييتخدمون للتر ييييز عليييق   هيييداعليهيييا )عليييق سيييبيل المثيييال 
 (؛األصولالراا أو اإليراد أو صافي 

  طبيعيية المنشيي ةو وأييين هييي المنشيي ة فييي دورة حياتهيياو وال ييناعة والبيئيية اإلقت ييادية التييي
 و ؛نش ةتعمل  ها الم

  هيكييل ملكييية المنشيي ة وطريقيية تمويلهييا )علييق سييبيل المثييال إذا  انييت المنشيي ة محوليية فقييط
ت والمطالبيا صيولبالدين وليو باألسه  قيد يضيع المسيتخدمون مزييدا  مين الت كييد عليق األ

 وعليها وليو علق أرااح المنش ة(؛ 
 .التقلب النسبي ألساس القياس 

 
س التييي قييد تكييون مناسييبةو إعتمييادا  علييق ظييروا المنشيي ةو فئييات تشييمل األمثليية علييق أسييو القيييا .5أ

الييييدال المبليييي  عنيييي  مثييييل الييييراا قبييييل الضييييريبة أو إ مييييالي اإليييييراد أو إ مييييالي الييييراا و  مييييالي 
و و ثييييرا  ميييا يسيييتخد  اليييراا قبيييل الضيييريبة مييين العملييييات صيييولالم يييروفات أو صيييافي قيمييية األ

ا يكيون اليراا قبيل الضيريبة مين العملييات المسيتمرة المستمرة للمنشآت المو هة نحو الرااو وعندم
 متقلبا  قد تكون أسو قياس أارى أكثر مالئمةو مثل إ مالي الراا أو إ مالي اإليرادات.

 
فيميييا يتعليييق ب سييياس القيييياس اليييذ  تييي  إاتييييارا تشيييمل البيانيييات الماليييية ذات العالقييية عيييادة النتيييائ   .6أ

ليييية والنتيييائ  الماليييية والمر يييز الميييالي للفتيييرة حتيييق تاريخيييي  الماليييية للفتيييرات السيييابقة والمراكيييز الما
والموازنيييات والتوقعيييات للفتيييرة الحاليييية معدلييية حسيييب التغييييرات الهامييية فيييي ظيييروا المنشييي ة )عليييق 
سييبيل المثييال إمييتال  منشيي ا هاميية(و والتغيييرات فييي ظييروا ال ييناعة أو البيئيية اإلقت ييادية التييي 

 دايية األهميية النسيبية للبيانيات الماليية نيدما تحيدد  نقطية تعمل  ها المنشي ةو عليق سيبيل المثيال ع
ككيييل لمنشييي ة معينييية  نييياء عليييق نسيييبة مؤيييية مييين اليييراا قبيييل الضيييريبة مييين العملييييات المسيييتمرةو 
وال ييروا التييي تتسييبب فييي حييدوث إنخفييا  أو زيييادة فييي هييذا الييراا قييد تييؤد  إلييق أن يسييتنت  

كيييل تحيييدد بشيييكل مناسيييب أكثييير بإسيييتخدا  اليييراا الميييدقق أن األهميييية النسيييبية للبيانيييات الماليييية  
 العاد  قبل الضريبة من العمليات المستمرة  ناء علق النتائ  السابقة.
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تتعلييق األهمييية النسييبية بالبيانييات المالييية التييي يقييد  المييدقق تقيياريرا حولهيياو وحييين تكييون البيانييات  .7أ
ر شيهرا   ميا هيو الحيال بالنسيبة لمنشي ة المالية معدة لفترة تقيارير ماليية تزييد أو تقيل عين إثنيق عشي

 ديييدة أو تغيييير فتييرة إعييداد التقييارير المالييية فييإن األهمييية النسييبية تتعلييق بالبيانييات المالييية المعييدة 
 لفترة التقارير المالية تلك.

 
يتضمن تحديد نسبة مؤية ليت  تطبيقها عليق أسياس قيياس مختيار ممارسية الحكي  المهنييو وهنيا   .8أ

لنسبة المئوية وأسياس القيياس المختيار بحيين أن النسيبية المئويية المطبقية عليق اليراا عالقة  ين ا
قبل الضريبة من العمليات المستمرة سيكون عادة أعلق من النسيبة المئويية المطبقية عليق إ ميالي 
اإليرادو فعلق سبيل المثال يمكن أن يعتبر المدقق أن امسية بالمائية مين اليراا قبيل الضيريبة مين 

ات المسيييتمرة مناسيييبة لمنشييي ة مو هييية نحيييو اليييراا فيييي القطييياع ال يييناعيو  ينميييا قيييد يعتبييير العمليييي
الميدقق أن واحيد فيي المائية مين إ ميالي اإليييراد أو إ ميالي الم يروفات إني  مناسيب لمنشي ة  ييير 

 راحيةو علق أن نسبا  أعلق أو أقل من الممكن أن تعتبر أنها مناسبة في ظل ال روا.
 

 بالمنشآت ال غيرةاإلعتبارات الخاصة 
عنييدما يكيييون راييا المنشييي ة قبييل الضيييريبة مييين العمليييات المسيييتمرة إسييميا  بإسيييتمرار  مييا هيييي مييين  .9أ

الييراا قبييل الممكيين أن تكييون حاليية المنشيي ة التييي يييديرها صيياحبهاو حييين ي اييذ المالييك الكثييير ميين 
يكيون مناسيبا   الضريبة علق شكل أتعاب فيإن أسياس قيياس مثيل اليراا قبيل األتعياب والضيريبة قيد

 بشكل أكبر.
 

 لمنشآت القطاع العا اإلعتبارات الخاصة 
 فييي عملييية تيييدقيق منشيي ة قطييياع عييا  قيييد يكييون إ ميييالي التكلفيية أو صيييافي التكلفيية )الم يييروفات  .10أ

ناق ييا  اإليييرادات أو اإلنفيياق نقاصييا  المقبوعييات( أسيياس قييياس مناسييب ألنشييطة البييرام و وحييين 
 .أساس قياس مناسب صولهدة منش ة قطاع عا  قد تكون األالعامة في ع صولتكون األ

 
 مسيتوى أو مسيتويات األهميية النسييبية لفئيات معينية مين المعييامالت أو أرصيدة الحسيابات أو اإلف يياحات

 (.10)المر ع: الفقرة 
إن العوامييييل التييييي قييييد تييييدل علييييق و ييييود فئيييية معينيييية واحييييدة أو أكثيييير ميييين المعييييامالت أو أرصييييدة  .11أ

اإلف يياحات التييي أاطاتهييا تقييل عيين األهمييية النسييبية للبيانييات المالييية  كييل والتييي  الحسييابات أو
يمكيين أن يتوقييع بشييكل معقييول أن تييؤثر علييق القييرارات اإلقت ييادية للمسييتخدمين التييي تتخييذ  نيياء 

 علق البيانات المالية تشمل ما يلي:
 ول بي  ييؤثر عليق توقعيات ما إذا  ان القانون أو الن ا  أو إطار إعداد التقارير الماليية المعمي

المسييييتخدمين فيمييييا يتعلييييق بقييييياس بعييييض البنييييود أو اإلف يييياح عنهييييا )علييييق سييييبيل المثييييالو 
معيييامالت األطيييراا ذات العالقيييةو وتعويضيييات اإلدارة وأولئيييك المكلفيييين بالحو ميييةو وتحلييييل 

 الحساسية لتقديرات محاسبة القيمة العادلة التي تنطو  علق شكو  تقدير  بيرة(.

 ت الرئيسيييية فيمييا يتعليييق بال ييناعة التيييي تعميييل فيهييا المنشييي ة )علييق سيييبيل المثيييال اإلف يياحا
 تكاليف األبحاث والتطوير لشر ة صيدالنية(.



 

يق
تدق

ال
 

 األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق
 

 320معيار التدقيق الدولي   351 

  مييا إذا  ييان اإلنتبيياا مر ييزا  علييق ناحييية معينيية ميين أعمييال المنشيي ة التييي يييت  اإلف يياح عنهييا
القطاعييات أو اإلف يياحات حييول  بشييكل منف ييل فييي البيانييات المالييية )علييق سييبيل المثييال

 (.عملية إندماج أعمال  بيرة
 
فييي ال ييروا المحييددة لمنشيي ة عنييد إعتبييار مييا إذا  انييت هييذا الفئييات ميين المعييامالت أو أرصييدة  .12أ

الحسيييابات أو اإلف ييياحات مو يييودة قيييد يجيييد الميييدقق أنييي  مييين المفييييد الح يييول عليييق فهييي  آلراء 
 واإلدارة. حو مةوتوقعات المكلفين بال

 
 (11)المر ع: الفقرة  لألداء األهمية النسبية

إن تخطيييط عملييية التييدقيق فقييط إلكتشيياا األاطيياء الجوهرييية الفردييية يتجاهييل حقيقيية أن إ مييالي  .13أ
األاطاء الفردية  يير الجوهريية قيد يتسيبب فيي تحرييا البيانيات الماليية بشيكل  يوهر و وال يتير  

داء )التييي  مييا هييي معروفيية مبليي  هامشييا  ألاطيياء محتمليية  ييير مكتشييفة. إن األهمييية النسييبية لييأل
أن إ مييالي األاطيياء  إحتمييالواحييد أو أكثيير( محييدد للتقليييل إلييق حييد ميينخفض بشييكل معقييول ميين 

و يييير المكتشيييفة فيييي البيانيييات الماليييية  كيييلو واالمثيييل األهميييية النسيييبية ليييألداء  يييير الم يييححة 
الحسييييابات أو بمسييييتوى أهمييييية نسييييبية محييييددة لفئيييية معينيييية ميييين المعييييامالت أو أرصييييدة المتعلييييق 

أن إ مييالي األاطيياء  ييير  إحتمييالاإلف يياح محييددة للتقليييل إلييق مسييتوى ميينخفض بشييكل معقييول 
الم ححة و ير المكتشيفة فيي تليك الفئية مين المعيامالت أو أرصيدة الحسيابات أو اإلف ياح تزييد 
عييين مسيييتوى األهميييية النسيييبية لتليييك الفئييية مييين المعيييامالت أو أرصيييدة الحسيييابات أو اإلف يييياحو 

د األهمييية النسييبية لييألداء ليييو حسييابا  ميكانيكيييا  بسيييطا و ويتضييمن ممارسيية الحكيي  المهنيييو وتحدييي
وهييو يتيي ثر بفهيي  المييدقق للمنشيي ة الييذ  يييت  تحديثيي  أثنيياء أداء إ ييراءات تقيييي  المخيياطرة واطبيعيية 
ا ومدى األاطاء التي ت  تحديدها فيي عملييات التيدقيق السيابقةو وايذلك تتي ثر توقعيات الميدقق فيمي

 يتعلق باألاطاء في الفترة الحالية.
 

 (12)المر ع: الفقرة  التعديل أثناء سير عملية التدقيق
إن األهمييية النسييبية للبيانييات  كييل )مييا  ييان ذلييك منطبقييا  مسييتوى أو مسييتويات األهمييية النسييبية  .14أ

يير فيي لفئات معينية مين المعيامالت أو أرصيدة الحسيابات أو اإلف ياحات( قيد تحتياج للتعيديل لتغ
ال ييروا حييدث أثنيياء عملييية التييدقيق )علييق سييبيل المثييال قييرار بالت ييرا بجييزء رئيسييي ميين عمييل 
المنشيي ة( أو معلومييات  ديييدة أو تغييير فييي فهيي  المييدقق للمنشيي ة وعملياتهييا نتيجيية ألداء إ ييراءت 

ة مين الماليية الفعلييتضيا أثنياء التيدقيق  ميا ليو أن النتيائ  إتدقيق إعافيةو فعلق سبيل المثيال إذا 
المحتميييل أنهيييا سيييتكون مختلفييية بشيييكل أساسيييي عييين النتيييائ  الماليييية لنهايييية الفتيييرة التيييي إسيييتخدمت 
  مبدئيا  لتحديد األهمية النسبية للبيانات المالية  كل فإن علق المدقق تعديل هذا األهمية النسبية.
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 63أ .........  ......................................................................التوثيق
 

معياار التادقيق تساياق فاي  المدقق للمخااطر المقيماة"إتستاابة " 330م معيار التدقيق الدولي رق قراءة ينبغي
 .للمدقق المستقل، وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية" األهداف العامة "  200الدولي 
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 ة ـمقدمال

 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
لمخااطر األخطااء  تساتااباتتنفياذ اإلمساوولية المادقق فاي تصاميم و  معيار التدقيق الادولي هاذايتناول  .1

فاااي تااادقيق  )المعااادل( ۱ 315التااادقيق الااادولي  وفقاااا لمعياااار الاوهرياااة التاااي يااااددها المااادقق ويقّيمهاااا
 .البيانات المالية

 

 تاريخ النفاذ

 2009ديساامبر  15التااي تبادأ فاي للفتارات تادقيق البيانااات المالياة لهاذا المعياار نافااذ المفعاول  يعتبار  .2
  بعد ذلك. أو

 

 الهدف

الاصاااول علااا  ماااا يلفاااي ماااا أدلاااة التااادقيق المناتسااابة  اااول المخااااطر المقّيماااة  إلااا يهااادف المااادقق  .3
 مناتسبة لتلك المخاطر.  إتستااباتلألخطاء الاوهرية ما خالل تصميم وتنفيذ 

 

 التعريفات

  -معايير التدقيق الدولية، يلون للمصطلاات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .4

هاااو إجاااراء تااادقيق مصااامم للك ااا  عاااا  -(Substantive procedure) هري إجاااراء جاااو  (أ)
  -. وت مل اإلجراءات الاوهرية اآلتي:اإلثباتاألخطاء الاوهرية عند مستوى 

 ات تفاصيل )فئات المعامالت وأرصدة الاسابات واإلفصا ات(؛ وإختبار  (2)

 اإلجراءات التاليلية الاوهرية.  (3)

هااو إجااراء تاادقيق مصاامم لتقياايم الفعاليااة  -(Test of controls) أنظمااة الرقابااة إختبااار (ب)
الك ا  عنهاا  أو اإلثبااتالت غيلية ألنظمة الرقابة فاي مناا األخطااء الاوهرياة عناد مساتوى 

 وتصاياها.

 المتطلبات
 الكلية ستجاباتاإل

المخاطر المقّيمة لألخطااء الاوهرياة عناد  لتتناولكلية  إتستااباتينبغي عل  المدقق أن يصمم وينفذ  .5
 .(3أ-1وى البيانات المالية. )المرجا: الفقرات أمست

 
 اإلثباتللمخاطر المقي مة لألرخطاء الجوهرية عند مستو   إستجابةإجراءات التدقيق 

 إلاا تساتند طبيعتهاا وتوقيتهاا ونطاقهاا  إجاراءات تاادقيق إياافيةينبغاي علا  المادقق أن يصامم وياودي  .6
 .(8أ-4وتستايب لها. )المرجا: الفقرات أ ثباتاإلالمخاطر المقّيمة لألخطاء الاوهرية عند مستوى 

 

                                                 
۱

 ."" تاديد وتقييم مخاطر الخطأ الاوهري ما خالل فهم المن أة وبيئتها)المعدل(  315معيار التدقيق الدولي  
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 -:عل  المدقق ،عند تاديد إجراءات التدقيق التي تسيتم أداؤها .7

لكااال فئاااة معاااامالت  اإلثبااااتأتساااباب تقيااايم مخااااطر األخطااااء الاوهرياااة عناااد مساااتوى  دراتساااة (أ)
  -بما في ذلك: ورصيد  ساب وإفصاح،

 أومعاااامالت دة لكااال فئاااة الخصاااائل المااااد  تمالياااة وجاااود أخطااااء جوهرياااة بساااببإ (1)
 المتأصلة(؛ وأي المخاطرة إفصاح ) أورصيد  ساب 

)أي مخااطرة  ذات الصالةالرقاباة  أنظماةاإلعتباار  بعايالمخااطر يأخاذ اكان تقييم  إذا (2)
كانا   إذاماا يفبايث يقتضي ما المدقق الاصول علا  أدلاة تادقيق لتادياد  الرقابة(،

علاااا  الفاعليااااة  عتماااااداإلينااااوي الماااادقق  كااااان إذا)أي  أنظمااااة الرقابااااة تعماااال بفاعليااااة
؛ (الت ااغيلية ألنظمااة الرقابااة فااي تاديااد طبيعااة وتوقياا  ونطاااق اإلجااراءات الاوهريااة

 .(18أ-9)المرجا: الفقرات أ

)المرجااا: الفقاارة كلمااا ااداد تقياايم الماادقق للمخاااطر.  الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق أكااار إقناعاااً  (ب)
 .(19أ

 

 أنظمة الرقابة إختبار

ات ألنظماة الرقاباة للاصاول علا  ماا يلفاي ماا أدلاة التادقيق إختباار المدقق تصاميم وأداء يتعيا عل   .8
  -:إذاالمناتسبة فيما يخل فعالية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة 

توقعاا بعماال أنظمااة  تقياايم الماادقق لمخااطر األخطاااء الاوهريااة عناد مسااتوى اإلثباااتيتضاما  (أ)
عل  الفاعلية الت غيلية ألنظماة الرقاباة  عتماداإلينوي المدقق  ماالرقابة ب لل فعال )أي  يا

  أوفي تاديد طبيعة وتوقي  ونطاق اإلجراءات الاوهرية(؛ 

إن اإلجااراءات الاوهريااة لو اادها   يملااا أن تقاادم مااا يلفااي مااا أدلااة التاادقيق المناتساابة عنااد  (ب)
 (24أ-20مستوى اإلثبات. )المرجا: الفقرات أ

 

ات أنظمااة الرقابااة علاا  الم يااد مااا أدلااة التاادقيق إختبااار وأداء  ينبغااي أن ياصاال الماادقق أثناااء تصااميم .9
 (25المدقق عل  فعالية نظام رقابة معيا. )المرجا: الفقرة أ إعتمادالمقنعة كلما ااداد 

 

 ات أنظمة الرقابةإختبار طبيعة ونطاق 
 

  -ات أنظمة الرقابة، يتعيا عل  المدقق:إختبار أثناء تصميم وأداء   .10

بهدف الاصول علا  أدلاة تادقيق  اول  تستفسارق أخرى باإلشتراك ما اإلأداء إجراءات تدقي (أ)
  -الفعالية الت غيلية ألنظمة الرقابة، بما في ذلك:

  ؛كيفية تطبيق أنظمة الرقابة في مرا ل مالئمة خالل الفترة قيد التدقيق (1)

 ؛ والذي كان يتم به أداؤها الابات (2)

  (29أ-26أ )المرجا: الفقرة وتسائل تطبيقها. أو تطبيقها جهة (3)
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هااا تعتمااد علاا  أنظمااة الرقابااة  ياار إختبار كاناا  أنظمااة الرقابااة التااي تساايتم  إذامااا فيتاديااد  (ب)
ما الضروري الاصول عل  أدلاة تادقيق تادعم العمال  فإنهالمباشرة، وإذا كان الاال كذلك، 

 (31أ-30الفعال لتلك األنظمة  ير المباشرة. )المرجا: الفقرات أ
 

 ابةأنظمة الرق إختبارتوقي  
 

خاااالل الفتااارة، التاااي يناااوي فيهاااا المااادقق  أوينبغاااي أن يختبااار المااادقق أنظماااة الرقاباااة للوقااا  الماااادد،   .11
أدناه، ماا أجال تقاديم أتسااا مناتساب  15و 12عل  أنظمة الرقابة تلك، ما مراعاة الفقرتيا  عتماداإل
 .(32المدقق المقصود. )المرجا: الفقرة أ عتمادإل

 

 يتم الاصول عليها خالل فترة مر لية ماأدلة التدقيق التي  إتستخدام
 

 فإنااهأنظمااة الرقابااة خااالل فتاارة مر ليااة مااا،  عماال فاعليااة صاال الماادقق علاا  أدلااة تاادقيق  ااول  إذا  .12
  -يتعيا عليه:

الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق  ااول التغياارات الهامااة التااي تطاارأ علاا  أنظمااة الرقابااة تلااك بعااد  (أ)
 الفترة المر لية؛ و

يااافية التااي تساايتم الاصااول عليهااا للفتاارة المتبقيااة. )المرجااا: الفقاارات تاديااد أدلااة التاادقيق اإل (ب)
 (34أ-33أ

 

 أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها خالل عمليات التدقيق السابقة إتستخدام
 

الرقابااة التااي  أنظمااةأدلااة التاادقيق ب ااأن فاعليااة عماال  إتسااتخدامكااان مااا المناتسااب  إذامااا في تادياادعنااد  .13
طااول الفتاارة ال منيااة التااي قااد  فااإنوإذا كااان كااذلك،  ،تسااابقة عمليااات تاادقيقتم الاصااول عليهااا فااي ياا

  -ما يلي:النظر فيعل  المدقق  يتوجب فإنه عنصر رقابة، إختباري قبل إعادة تنقض

 ألنظماةفاعلية العناصر األخرى للرقابة الداخلية، بما في ذلك بيئاة الرقاباة ومتابعاة المن اأة  (أ)
 للمخاطر؛ لمن أةالرقابة وعملية تقييم ا

 ؛آلية أوان  يدوية ك إذا فيما المخاطر الناجمة ما خصائل الرقابة (ب)

 ؛تقنية المعلوماتأنظمة الرقابة العامة لفاعلية  (ج)

فاي تطبياق  ات، بما فاي ذلاك طبيعاة ومادى اإلنارافاها ما قبل المن أةفاعلية الرقابة وتطبيق (د)
 ن هنااك تغيارات فاي المااوظفياكااا إذاماا في، و فاي عمليااات التادقيق الساابقةالملاوظاة الرقاباة 

 ؛توثر ب لل كبير عل  تطبيق الرقابة

؛ كان عدم وجود تغيير فاي عنصار رقاباة معايا ي الل مخااطرة بسابب الظاروف المتغيارة إذا ( هـ)
 و

 (35)المرجا: الفقرة أ عل  الرقابة. عتماداألخطاء الاوهرية ومدى اإل مخاطر (و)

 



  للمخاطر المقيمة المدقق إتستاابة

   356 330معيار التدقيق الدولي 

رقاباااة أنظمااة ب اااأن فاعليااة عمااال  ليااة تااادقيق تسااابقةماااا عم أدلاااة تاادقيق تسااتخدامخطااا المااادقق إل إذا .14
الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق مالئمااة تلااك األدلااة مااا خااالل  إتسااتمرارإثبااات  يتعاايا عليااه فإنااهماااددة، 
وعلا  المادقق الاصاول علا  أدلاة  تلاك بعاد التادقيق الساابق.الرقاباة  أنظمةتغييرات في   دوثب أن 

  -تلك:الرقابة الماددة  أنظمةلتأكيد فهم  الفال أواقبة المر  جانب إل  إتستفساربإجراء  هذه تدقيقال

مالئمااة أدلااة التادقيق مااا التاادقيق السااابق،  إتساتمراروفاي  ااال كااان هنااك تغياارات تااوثر علاا   (أ)
 .(36ينبغي أن يختبر المدقق أنظمة الرقابة في التدقيق الاالي. )المرجا: الفقرة أ فإنه

أنظماة الرقاباة علا   إختبااريتعيا علا  المادقق  فإنهادث مال هذه التغييرات، تفي  ال لم و  (ب)
بعااأ أنظمااة الرقابااة فااي كاال  إختبااارتاادقيق، كمااا ينبغااي عليااه  ماارات ثااالثاألقاال فااي كاال 

عليهاا  عتمااداإلجميا أنظمة الرقاباة التاي يناوي المادقق  إختبارعملية تدقيق لتفادي ا تمالية 
رتاي التادقيق التااليتيا. )المرجاا: أنظماة الرقاباة فاي فت إختباارفاي فتارة تادقيق وا ادة ماا عادم 

 .(39أ-37الفقرات أ
 

 الرقابة عل  المخاطر الهامة

مخاااطرة  بأنهاااعلاا  أنظمااة الرقابااة علاا  مخاااطرة معينااة  ااددها الماادقق  عتمااادخطااا الماادقق لإ إذا .15
 أنظمة الرقابة تلك في الفترة الاالية.  إختبارهامة، يتعيا عليه 

 

  تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة

كانا  األخطااء  إذاماا فييتعيا عل  المدقق عند تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة أن يقيم  .16
أن أنظمة الرقابة   تعمل ب الل فعاال.  إل التي تم الك   عنها بواتسطة اإلجراءات الاوهرية ت ير 

أنظماة  باأنق تابا  كما أن  ياب األخطااء الملت افة بواتساطة اإلجاراءات الاوهرياة   تقادم أدلاة تادقي
 .(40الة. )المرجا: الفقرة أه فعّ إختبار الرقابة المتعلقة باإلثبات الذي يتم 

 

عليهاا، ينبغاي علا  المادقق  عتمااداإل م المادقق تانارافاات عاا أنظماة الرقاباة التاي يعاإلك ا  تم  إذا .17
  (41جا: الفقرةأ)المر  ات ماددة لفهم هذه المسائل وعواقبها الماتملة، وياب أن يادد:إتستفسار طرح 

علاا  أنظمااة  عتمااادات أنظمااة الرقابااة التااي تاام تأديتهااا أتساتسااا مناتساابا لإإختبااار تقاادم  إذامااا في (أ)
 الرقابة؛

  أوات اإليافية ألنظمة الرقابة يرورية؛ ختبار كان  اإل إذاما في (ب)

اإلجاااراءات الاوهرياااة.  إتساااتخدامينبغاااي تنااااول المخااااطر الماتملاااة لألخطااااء ب كاااان إذاماااا في (ج)
 .(41ا: الفقرة أ)المرج

 

 اإلجراءات الاوهرية

ينبغااااي علاااا  الماااادقق تصااااميم وأداء  فإنااااه بغااااأ النظاااار عااااا المخاااااطر المقّيمااااة لألخطاااااء الهامااااة،  .18
لكااال فئاااة هاماااة ماااا المعاااامالت وأرصااادة الاسااااب واإلفصااااح. )المرجاااا: الفقااارات  إجاااراءات أتساتساااية

 .(47أ-42أ



  ةالمقيمّ  للمخاطرالمدقق إتستاابة  

 357  330معيار التدقيق الدولي 

  

يق
تدق
 ال

 

المصااادقة الخارجيااة تسااتنفذ علاا  أنهااا إجااراءات ينبغااي علاا  الماادقق النظاار فيمااا إذا كاناا  إجااراءات  .19
 (51أ-48تدقيق جوهرية. )المرجا: الفقرة أ

 
 -:اإلجراءات الاوهرية المتعلقة بعملية إقفال البيانات المالية

ينبغااااي أن تتضااااما اإلجااااراءات الاوهريااااة للماااادقق إجااااراءات التاااادقيق التاليااااة المتعلقااااة بعمليااااة إقفااااال  .20
 البيانات المالية:

ة أو مطابقة المعلومات في البيانات المالية ما الساالت المااتسبية األتساتسية، بما مقارن )أ( 
في ذلك مقارنة أو مطابقة المعلومات في اإلفصا ات، تسواًء تم الاصول عل  تلك 

 المعلومات ما داخل أو خارج دفتر األتستاذ العام ودفتر األتستاذ المساعد؛ و
ت األخرى التي تتم في تسياق إعداد البيانات المالية. فال قيود اليومية الهامة والتعديال )ب( 

 (52)المرجا: الفقرة أ
 

 للمخاطر الهامة إتستاابةاإلجراءات الاوهرية 

 فإنااهمقّيمااة عنااد مسااتوى اإلثبااات تكااون مخاااطرة هامااة، خطااأ جااوهري مخاااطرة  بااأن اادد الماادقق  إذا .21
. وعناااادما يتااااأل  ماااانه  ةر تسااااتايب ب اااالل مااااادد لتلااااك المخاااااط إجااااراءات أتساتساااايةينبغااااي أن يااااودي 

تفاصايل.  إختباارينبغاي أن تتضاما تلاك اإلجاراءات  فإنه فقا، إجراءات أتساتسيةالمخاطر الهامة ما 
 .(53)المرجا: الفقرة أ

 
 توقي  اإلجراءات الاوهرية 

عل  المدقق تغطياة الفتارة المتبقياة  فإنعندما يتم أداء اإلجراءات الاوهرية في تاريخ مر لي معيا،   .22
  -:ما يلي ل أداءما خال

 أومعترية؛ أنظمة الرقابة للفترة ال إختبار، باإلشتراك ما إجراءات أتساتسية (أ)

 إيافية فقا، في  ال  دد المدقق أنها كافية.  إجراءات أتساتسية (ب)
 

نهايااة الفتاارة. )المرجااا: الفقاارات  إلاا لتمديااد نتااائ  التاادقيق مااا التاااريخ المر لااي  معقااو ً  تقاادم أتساتساااً 
 .(57أ-54أ

 

ما يااتم الك اا  عااا األخطاااء التااي لاام يتوقعهااا الماادقق عنااد تقياايم مخاااطر األخطاااء الاوهريااة فااي عنااد .23
كاان ينبغاي تعاديل التقيايم ذي العالقاة للمخااطر  إذاماا فييتعيا عل  المدقق تقيايم  فإنهتاريخ مر لي، 

متبقياااة. النطااااق المخطاااا لاااه لإجاااراءات الاوهرياااة التاااي تغطاااي الفتااارة ال أوالتوقيااا   أوالطبيعاااة  أو
 .(58)المرجا: الفقرة أ

 

 كفاية عرض البيانات المالية
ينبغاااي أن ينفاااذ المااادقق إجاااراءات تااادقيق معيناااة لتقيااايم ماااا إذا كاااان العااارض الكلاااي للبياناااات المالياااة،  .24

متوافق ما إطار إعاداد التقاارير المالياة المعماول باه. وعناد إجاراء هاذا التقيايم، يااب علا  المادقق أن 
 ر ما إذا كان يتم عرض البيانات المالية بطريقة تعلس ما هو مالئم مما يلي:يأخذ بعيا اإلعتبا
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 تصني  ووص  المعلومات المالية والمعامالت واأل داث والظروف األتساتسية؛ و •

 (59عرض وهيلل وماتوى البيانات المالية. )المرجا: الفقرة أ •
 

 تقييم كفاية أدلة التدقيق ومد  مالئمتها

  أتساااا إجااراءات التاادقيق التااي يااتم أدائهااا وأدلااة التاادقيق التااي يااتم الاصااول علاايتعاايا علاا  الماادقق  .25
كان  تقييمات مخااطر األخطااء الاوهرياة عناد مساتوى  إذاما فيأن يقّيم التدقيق  إتستكمالقبل عليها و 

 .(61أ-60اإلثبات تبق  مناتسبة. )المرجا: الفقرات أ
 

أثنااء ت اليله  يلفاي ماا أدلاة التادقيق المناتسابةتام الاصاول علا  ماا  إذاماا فيعل  المدقق أن يساتنت   .26
كانا  تبادو أنهاا  إذادراتسة جميا أدلة التدقيق ذات الصالة بغاأ النظار عماا  أيضاً  لرأي معيا، عليه

 .(62تناقأ التأكيدات الواردة في البيانات المالية. )المرجا: الفقرة أ أوتدعم 
 

تاادقيق فيمااا يخاال تأكيااد هااام للبيانااات فااي  ااال لاام ياصاال علاا  مااا يلفااي مااا أدلااة العلاا  الماادقق  .27
أن يااااول الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق إيااافية. وإذا لاام يااتملا مااا الاصااول علاا  مااا يلفااي الماليااة، 

 . في البيانات المالية يااب الرأي أو متافظاً  أن يبدي رأياً  عليه فإنما أدلة التدقيق المناتسبة، 
 

 التوثيق

  -:٢ليلتدقيق ما يأن ي مل في وثائق اعل  المدقق ينبغي   .28

العامة لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية عند مساتوى البياناات المالياة  تستااباتاإل (أ)
 التي يتم أدائها؛ إجراءات التدقيق اإليافية ونطاق  وطبيعة وتوقي

 و؛ صلة هذه اإلجراءات ما المخاطر المقيمة عند مستوى اإلثبات (ب)

وايااااة النتاااائ  تساااتنتاجات  ياااث   تكاااون هاااذه اإل ، بماااا فاااي ذلاااكنتاااائ  إجاااراءات التااادقيق (ج)
  .(63. )المرجا: الفقرة أأخرى بطريقة 

 

تم الاصااول يااالرقابااة التااي  أنظمااةأدلااة التاادقيق الخاصااة بفاعليااة عماال  تسااتخدامخطااا الماادقق إل إذا  .29
تساتنتاجات التاي إلاأن ي امل ياما وثاائق التادقيق عل  المادقق  فإن ،عليها في عمليات تدقيق تسابقة

هاا فاي عملياات التادقيق إختبار الرقاباة هاذه التاي تام  أنظماةعل   عتماداإلم التوصل لها فيما يتعلق بيت
 .السابقة

 

ينبغي أن تويح وثائق المدقق بأن المعلومات الواردة في البيانات المالية تتفق أو تتطابق ما  . 30
ات، تسواًء تم الاصول الساالت المااتسبية األتساتسية، بما في ذلك مقارنة أو مطابقة اإلفصا 

 عل  تلك المعلومات ما داخل أو خارج دفتر األتستاذ العام ودفتر األتستاذ المساعد.

                                                 
2

 . 6، والفقرة أ11-8الفقرات  "وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي  
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 رخر  األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (5)المرجا: الفقرة  الكلية ستجاباتاإل
 

وى البياناات تناول المخاطر المقّيمة لألخطااء الاوهرياة عناد مساتتالكلية ل تستااباتاإل. يملا أن ت مل 1أ
  -المالية ما يلي:

  الافاظ عل  الت لك المهني. إل عل  الااجة  العمليةالتأكيد لفريق 

  خبراء إتستخدام أوالخاصة  المهاراتموظفيا ما ذوي  أوتعييا موظفيا أكار خبرة. 

 توفير م يد ما اإلشراف. 

  ة التي تسيتم أداؤها.في إختيار إجراءات التدقيق اإليافي التنبوإدخال عناصر إيافية ما عدم 

  إجراءات أتساتسايةأداء  مال ،إجراءات التدقيق نطاق أوتوقي   أوإجراء تغييرات عامة في طبيعة 
تعااديل طبيعااة إجااراءات التاادقيق للاصااول علاا  أدلااة  أو فااي نهايااة الفتاارة باادً  مااا تاااريخ مر لااي

 . تدقيق أكار إقناعاً 
 

الكلياااة  تساااتااباتالبياناااات المالياااة، وبالتاااالي اإلساااتوى يتاااأثر تقيااايم مخااااطر األخطااااء الاوهرياااة عناااد م .2أ
بيئاة رقاباة فعالاة للمادقق أن يلاون لدياه ثقاة أكبار  تتايحويملاا أن  .بفهم المدقق لبيئاة الرقاباة للمدقق،

 تسامح وبالتااليداخليًا يما المن اأة،  يتم إعدادهاأدلة التدقيق التي  موثوقيةوفي في الرقابة الداخلية 
نااوا ي إ  أن  ريخ مر لااي باادً  مااا نهايااة الفتاارة.داء بعااأ إجااراءات التاادقيق فااي تاااأماااال بااللماادقق 
لبيئاة رقاباة فعالاة المادقق عل  تسبيل الماال، قد يستايب و ذات أثر معاكس. في بيئة الرقابة  القصور

  -ما خالل ما يلي:

 أداء إجراءات تدقيق إيافية في نهاية الفترة بدً  ما تاريخ مر لي.  

 ار شموً  ما اإلجراءات الاوهرية.عل  أدلة تدقيق أكلاصول ا 

  عدد المواقا التي تسي ملها نطاق التدقيقايادة . 

 

التأكياااد علااا  علااا  تسااابيل المااااال و العاااام للمااادقق،  األتسااالوبأثااار هاااام علااا   عتبااااراتاإل. إن لماااال هاااذه 3أ
الرقاباااة، وكاااذلك  ألنظماااةات إختباااار يساااتخدم  أتسااالوب أواألتساتساااي(  الاوهرياااة )األتسااالوب اإلجاااراءات

 . م ترك(أتسلوب ) إجراءات أتساتسية
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 للمخاطر المقي مة لألرخطاء الجوهرية عند مستو  اإلثبات إستجابةإجراءات التدقيق 
 

 (6)المرجا: الفقرة  طبيعة وتوقي  ونطاق إجراءات التدقيق اإليافية
أتساالوب التاادقيق المناتسااب  ةلدراتساايااوفر تقياايم الماادقق للمخاااطر الماااددة عنااد مسااتوى اإلثبااات أتساتسااًا . 4أ

  -:عل  تسبيل الماال، يملا أن يادد المدقق ما يليو ء إجراءات تدقيق إيافية. لتصميم وأدا

فعالاااة للمخااااطر  إتساااتاابةيساااتطيا المااادقق تاقياااق  فقااااالرقاباااة  ألنظماااةات إختباااار أناااه باااأداء  (أ)
 معيا؛ المقيمة لألخطاء الاوهرية إلثبات

يساتبعد المادقق أثار  وبالتااليمناتساب إلثباتاات مااددة، مار هاو أفقاا  إجراءات أتساتسيةأداء  نإ (ب)
لماااادقق لتقياااايم إجااااراءات ا أن إلاااا وقااااد يعاااود تساااابب هااااذا  .الرقابااااة مااااا تقياااايم المخاااااطر أنظماااة

الرقاباااة  أنظماااة إختباااارألن  أورقاباااة فعالاااة مناتسااابة لإثباااات،  أنظماااة المخااااطر لااام تاااادد أي
علا  فعالياة عمال أنظماة الرقاباة فاي تادياد  عتمااداإللذلك   ينوي المدقق ، فعالتسيلون  ير 

 أوطبيعة وتوقي  ونطاق اإلجراءات الاوهرية؛ 

هاو أتساالوب  الاوهرياةالرقاباة واإلجااراءات  أنظماةات إختباار  إتسااتخدامب يعتبار األتسالوب الم اترك (ج)
 . فعال

 

، وبغأ النظر عا النه  المختار، يقوم المدقق بتصميم وأداء 18وما ذلك، كما تتطلب الفقرة 
 إلجراءات الاوهرية لكل صن  رئيسي ما أصناف المعامالت ورصيد الاساب واإلفصاح.ا

 

وعهااا ( ونالاوهريااةاإلجااراءات  أوالرقابااة  أنظمااة إختبااار)أي  هدفااه إلاا ت ااير طبيعااة إجااراء التاادقيق  . 5أ
وقاد  اإلجاراءات التاليلياة(. أوة الاسااب إعااد أوالمصادقة  أو تستفساراإل أوالمراقبة  أوأي الفال )

 للمخاطر المقّيمة.  تستاابةذات أهمية قصوى في اإلتدقيق الإجراءات  طبيعة تكون 
 

 التاريخ الذي تنطبق عليه أدلة التدقيق. أوالفترة  أو أدائهوق   إل ي ير توقي  إجراء التدقيق  . 6أ
 

عاادد مال ظااات  أوعينااة عااا الاااام  المقاادار الااذي تساايتم أداؤه، ماااالً  إلاا ي اير نطاااق إجااراء التاادقيق  . 7أ
 ن اط رقابة معيا. 

 

لمخااااطر المقيماااة ا إلااا ونطاقهاااا طبيعتهاااا وتوقيتهاااا  تساااتندإن تصاااميم وأداء إجاااراءات تااادقيق إياااافية  . 8أ
صااالة وايااااة بااايا إجاااراءات التااادقيق مساااتوى اإلثباااات يقااادم عناااد  وتساااتايب لهاااا لألخطااااء الاوهرياااة

 م المخاطر. يللمدققيا وتقياإليافية 
 

 )أ((7)المرجا: الفقرة  اطر المقيمة عند مستوى اإلثباتللمخ تستاابةاإل
 الطبيعة 

 

قااد تااوثر المخاااطر المقيمااة للماادقق علاا  كاال أنااواق إجااراءات التاادقيق التااي تساايتم أداؤهااا والامااا فيمااا  . 9أ
ماااة مرتفعاااة، يملاااا أن يوكاااد المااادقق علااا  علااا  تسااابيل المااااال، عنااادما تكاااون المخااااطرة المقيّ و بينهاااا. 

 فإنااه فااال الوثيقااة. وعااالوة علاا  ذلااك، إلاا د معاايا مااا الطاارف النظياار، باإليااافة إكتمااال بنااود عقاا
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علااا  تسااابيل و يملاااا أن تكاااون بعاااأ إجاااراءات التااادقيق مناتسااابة أكاااار لااابعأ اإلثباتاااات ماااا  يرهاااا. 
للمخاااطر  إتسااتاابةات أنظمااة الرقابااة أكااار إختبااار يملااا أن تكااون  فإنااه الماااال، فيمااا يتعلااق باااإليراد،

للمخااااطر  إتساااتاابةء فاااي إثباااات اإلكتماااال، بينماااا تكاااون اإلجاااراءات الاوهرياااة أكاااار المقيماااة لألخطاااا
 في إثبات الادوث. لألخطاء المقّيمة 

 
 إذاعلاا  تساابيل الماااال، و مناتساابة فااي تاديااد طبيعااة إجااراءات التاادقيق.  مخاااطرة ماااتقياايم تكااون أتسااباب  . 10أ

فئااة مااا المعااامالت دون اعتبااار بساابب الخصااائل الماااددة ل متاادنيمسااتوى ب مقّيمااةكاناا  مخاااطرة 
المادقق قاد ياادد أن اإلجاراءات التاليلياة الاوهرياة لو ادها تقادم ماا  فإنذات العالقة،  الرقابةألنظمة 

بسابب متادني بمساتوى كان  المخاطرة المقيماة  إذايلفي ما أدلة التدقيق المناتسبة. وما جهة أخرى، 
جااراءات الاوهريااة علاا  أتساااا ذلااك التقياايم المتاادني، أنظمااة الرقابااة الداخليااة، وينااوي الماادقق أداء اإل

)أ(. وقد يلاون هاذا هاو الااال 8ات ألنظمة الرقابة تلك كما تقتضي الفقرة إختبار ينبغي أن يودي  فإنه
و يار معقادة ياتم معالاتهاا ب الل  ت ذات خصاائل مو ادة علا  نااو معقاولماال لفئة ما المعاامال

 معلومات في المن أة. روتيني والسيطرة عليها ما قبل نظام ال
 

 التوقي  
فاااي نهاياااة  أوتااااريخ مر لاااي  فاااي إجاااراءات أتساتساااية أوالرقاباااة  ألنظماااةات إختباااار يملاااا للمااادقق أداء  . 11أ

أن يقاااارر الماااادقق أن أداء  يااااةإ تمال تااد ،وكلمااااا كاناااا  مخاااااطرة األخطاااااء الاوهريااااة أعلاااا  الفتاااارة.
في نهاية الفتارة بادً  ماا  أونهاية الفترة  إل قرب ار فاعلية في تاريخ أكتسيلون أ الاوهريةاإلجراءات 
فاي أوقاات  يار متنباأ بهاا )علا  تسابيل المااال  أوأداء إجاراءات تادقيق لام يعلاا عنهاا  أوتاريخ أبلر، 

وهاذا األمار مالئام ب الل خاا  فاي  مواقا مختارة عل  أتساا  يار معلاا(.أداء إجراءات تدقيق في 
علااا  تسااابيل المااااال، قاااد يساااتنت  المااادقق عناااد تادياااد مخااااطر و  تياااال. اإللمخااااطر  تساااتاابةدراتساااة اإل

إجااراءات التاادقيق لتمديااد اتسااتنتاجات التاادقيق مااا تاااريخ مر لااي  بااأنالتالعااب  أواألخطاااء المقصااودة 
 .  فعا ً نهاية الفترة   يلون  إل 

 

الماادقق فااي  مااا المملااا أن يساااعد أداء إجااراءات التاادقيق قباال نهايااة الفتاارة فإنااهومااا جهااة أخاارى،  . 12أ
وب أتسال وياا أوالهامة في مر لة مبلرة ما التادقيق، وبالتاالي  لهاا بمسااعدة اإلدارة  المسائلتاديد 

 هذه المسائل. لتتناولتدقيق فعال 
 

باإليافة إل  ذلك، يملا تأدية إجراءات تدقيق ماددة فقا في نهاية الفترة أو بعد ذلك، عل   . 13أ
 تسبيل الماال:

  المعلومات الواردة في البيانات المالية ما الساالت المااتسبية األتساتسية، مقارنة أو مطابقة
بما في ذلك مقارنة أو مطابقة اإلفصا ات، تسواًء تم الاصول عل  تلك المعلومات ما 

 داخل أو خارج دفتر األتستاذ العام ودفتر األتستاذ المساعد؛

 فال التعديالت التي تم  في تسياق إعداد البيانات المالية؛ و 
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 لمخاطرة أن تكون المن أة قد أبرم ، في نهاية الفترة، عقود  تستاابةإجراءات معينة لإ
 مبيعات  ير مالئمة، أو أن المعامالت لم يتم اتستكمالها. 

 

أداء  الااااذي ينبغاااي فيااااه وقااا لت ااامل العوامااال المالئمااااة اإلياااافية التااااي تاااوثر علاااا  دراتساااة الماااادقق ل . 14أ
 -:إجراءات التدقيق ما يلي

  الرقابة.بيئة 

 إتالف البيانات  يتم   قاً عل  تسبيل الماال قد فكون المعلومات المناتسبة متوفرة )عندما ت
 قد تادث اإلجراءات التي تستتم مراقبتها في أوقات معينة أو ،القديمة في الملفات اإللكترونية

 (.فقا

 لبية توقعات لت مضخمةكان  هناك مخاطرة إيرادات  إذاعل  تسبيل الماال فالمخاطرة ) طبيعة
المدقق قد ير ب في فال العقود  فإنبيا  ير صاياة   قًا،  إتفاقياتبإبرام األرباح 

 المتوفرة في تاريخ نهاية الفترة(.

  التاريخ اللذان تتعلق بهما أدلة التدقيق أوالفترة. 

  ًما التوييح  لتلك اإلفصا ات التي توفر م يداً  توقي  إعداد البيانات المالية، خصوصا
ل المبالغ المسالة في بيان المرك  المالي أو بيان الدخل ال امل أو بيان التغيرات في  و 

  قوق الملكية أو بيان التدفقات النقدية.
 

 النطاق
 النظاار فااي األهميااة النساابية والمخاااطربعااد الااذي يعتباار يااروريا تاادقيق الإجااراء  نطاااقد ياايااتم تاد . 15أ

مفاارد مااا خااالل  هاادفقق للاصااول عليهااا. وعنااد تلبيااة د التااي يخطااا الماادمااة ودرجااة التأكيااالمقيّ 
إجااراءات  نطاااق ماموعااة مااا اإلجااراءات، يينظاار فااي نطاااق كاال إجااراء علاا   اادة. ويتسااا عموماااً 

يملاا أن تكاون اياادة  اام  فإناه تسابيل المااال، عل ف ما ايادة مخاطر األخطاء الاوهرية.التدقيق 
للمخاااطر المقّيمااة  إتسااتاابة، اً وى أكااار تفصاايليأداء إجااراءات تاليليااة جوهريااة علاا  مساات أوالعينااة 

. إ  أن اياااادة نطااااق إجاااراء تااادقيق معااايا يلاااون مناتساااباً   تياااال، أماااراً اإللألخطااااء الاوهرياااة بسااابب 
 فقا في  ال كان إجراء التدقيق باد ذاته ذو صلة بالمخاطر الماددة. فعا ً 

 

الااتسااب اإللكترونااي إجااراء فااال أكااار أتساااليب التاادقيق بمساااعدة  إتسااتخدام تاايحمااا المملااا أن ي . 16أ
والملفات المااتسبية اإللكترونية، والذي قد يلون مفيدا عندما يقرر المادقق تعاديل  شموً  للمعامالت
وماااا المملاااا   تياااال.اإللمخااااطر األخطااااء الاوهرياااة بسااابب  تساااتاابةإلال امااااك ،نطااااق الفاااال

فارا معاامالت  أواإللكترونية الرئيساية  معامالت ما الملفاتهذه األتساليب إلختيار عينة  إتستخدام
 ماموعة بلاملها بدً  ما عينة. إختبار أو ماددةذات خصائل 
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 الخاصة بمن آت القطاق العام  عتباراتإلا
بالنسبة لعمليات تدقيق من آت القطاق العام، قد ياوثر تكليا  التادقيق وأي متطلباات تادقيق خاصاة  . 17أ

 إجراءات التدقيق اإليافية وتوقيتها ونطاقها. أخرى عل  دراتسة المدقق لطبيعة 
 

 الخاصة بالمن آت الصغيرة عتباراتإلا
قد   يوجد العديد ما أن طة الرقابة التي يملا تاديادها ماا قبال ، في  ال المن آت الصغيرة جداً  . 18أ

هاذه  عملهاا ماا قبال المن اأة. وفاي أوأنه قد ياتم الااد ماا مادى توثياق وجاود األن اطة  أوالمدقق، 
الاالة، قد يلون ما أكار فاعلية بالنسبة للمدقق أداء إجراءات تادقيق إياافية تكاون ب الل رئيساي 

. وفاي بعااأ الاااا ت النااادرة جاادا، قاد يلااون مااا المسااتايل الاصااول إجااراءات أتساتساايةعباارة عااا 
 قابة. العناصر األخرى للر  أوعل  ما يلفي ما أدلة التدقيق المناتسبة بسبب  ياب أن طة الرقابة 

 

 )ب((7تقييم أعل  للمخاطر )المرجا: الفقرة 
ماا كمياة ي ياد المدقق  فإنعند الاصول عل  أدلة تدقيق أكار إقناعا بسبب تقييم أعل  للمخاطر،  . 19أ

مااا خااالل الم يااد  علاا  تساابيل الماااالموثوقيااة،  أوياصاال علاا  أدلااة تكااون أكااار مالئمااة  أواألدلااة 
داعماة ماا ماا خاالل الاصاول علا  أدلاة  أواألطراف الاالااة  ما التأكيد عل  الاصول عل  أدلة

 عدد ما المصادر المستقلة. 
 

 أنظمة الرقابة إختبار
 (8أنظمة الرقابة )المرجا: الفقرة  إختبارتصميم وأداء 

 

مصاممة  بأنهااالتاي يااددها المادقق  أنظمة الرقابة فقا عل  تلاك األنظماة إختباريتم أداء عمليات   .20أ
وإذا كاان ياتم الك   عنهاا وتصااياها.  أوتسب لمنا األخطاء الاوهرية في إثبات معيا ب لل منا
 فإناه ،فاي أوقاات مختلفاة أثنااء الفتارة الخاياعة للتادقيقكبيار  اد  إلا رقابة مختلفة  أنظمة إتستخدام

 ينبغي النظر في كل منها عل   دة. 
 

عل  فهم لتصميم وتنفيذ أنظماة الرقاباة  فاعلية عمل أنظمة الرقابة يختل  عا الاصول إختبارإن  . 21أ
فاعلياة  إختباارنفاس أناواق إجاراءات التادقيق. لاذلك قاد يقارر المادقق  إتساتخداموتقييمهما. إ  أنه يتم 

 يلاون  تام تنفياذها إذا عمل أنظمة الرقابة في نفس الوقا  الاذي ياتم فياه تقيايم تصاميمها وتادياد أناه
 . فعا ً  اً أمر 

 

ور ام أناه لاام ياتم تصاميم بعااأ إجاراءات تقيايم المخاااطر ب الل ماادد كعمليااات علا  ذلااك،  عاالوةً  . 22أ
ألنظمة الرقابة، إ  أنها قد تقدم أدلة تدقيق  ول فاعلية عمل أنظمة الرقاباة وتعمال بالتاالي  إختبار

علاا  تساابيل الماااال يملااا أن ت اامل إجااراءات تقياايم المخاااطر الخاصااة فألنظمااة الرقابااة.  إختبااارك
  -بالمدقق ما يلي:

 اإلدارة للمواانات. إتستخدامب أن  تستفساراإل 

  ًالنظر في مقارنة اإلدارة للمصاريف المقدرة والفعلية شهريا . 

  ختالفات بيا المبالغ المقدرة والفعلية. اإلمراجعة التقارير المتعلقة بتقصي 
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تام  إذاماا فيإجراءات التدقيق هذه معرفاة  اول تصاميم تسياتساات إعاداد الموااناات فاي المن اأة و تقدم 
أدلاااة تااادقيق  اااول فاعلياااة عمااال تسياتساااات إعاااداد الموااناااة فاااي مناااا  أيضااااً تنفياااذها، لكنهاااا قاااد تقااادم 

 الك   عنها.  أواألخطاء الاوهرية في تصني  المصاريف 
 

 إختباارألنظماة الرقاباة ياتم أداؤه فاي نفاس وقا  أداء  إختباارق ذلك، قد يصامم المادق إل باإليافة  . 23أ
 إختباار هادفأنظماة الرقاباة يختلا  عاا  إختباارما  الهدفنفس المعاملة. ور م أن  في تفاصيلال

ماااا خاااالل أدائهماااا فاااي نفاااس فاااي نفاااس الوقااا  يا ختباااار ناااه قاااد ياااتم إناااااا كاااال اإلالتفاصااايل، إ  أ
 علاا  تساابيل الماااال، يملااا أن يصاامم الماادققف. الهاادفماا دوج  إختبااارب أيضاااً ييعاارف وهااو المعاملااة، 
وتقاديم أدلاة تادقيق  تام المصاادقة عليهاا إذاماا فيما لفاال فااتورة معيناة لتادياد  إختبارويقّيم نتائ  

كاال  هاادفمااا خااالل دراتسااة  الهاادفماا دوج  ختبااارجوهريااة لمعاملااة معينااة. ويااتم تصااميم وتقياايم اإل
 عل   دة.  إختبار

 

فعالااة تااوفر  أتساتساايةقااد ياااد الماادقق أنااه مااا  ياار المملااا تصااميم إجااراءات أ الاااا ت، فااي بعاا . 24أ
عنااادما تاااودي  . ويملاااا أن ياااادث هاااذا۳بنفساااها أدلاااة تااادقيق كافياااة ومناتسااابة عناااد مساااتوى اإلثباااات

عاادا  الافاااظ علاا  توثيقهااا أو لمعااامالتا توثيااقتقنيااة المعلومااات و  يااتم  إتسااتخدامب أعمالهاااالمن ااأة 
)ب( مااا الماادقق 8. وفااي هااذه الاااا ت، تقتضااي الفقاارة ا خااالل نظااام تقنيااة المعلوماااتعمااا يااتم ماا

 ألنظمة الرقابة ذات الصلة.  إختبارأداء 
 

 (9المن ود )المرجا: الفقرة  عتماداإلأدلة التدقيق و 
ن فاعليااة عماال أنظمااة الرقابااة عناادما أ.  يملااا السااعي للاصااول علاا  مسااتوى أعلاا  مااا التأكيااد ب اا25أ

مااا يلااون  يااث  وخصوصااارقابااة، الات إختبااار ب االل رئيسااي مااا  األتساالوب الااذي يااتم تبنيااهيتكااون 
 ناتسبة فقا ما اإلجراءات األتساتسية. العملي الاصول عل  أدلة تدقيق كافية وم أو ير المملا 

 

 أنظمة الرقابة إختبارطبيعة ونطاق عمليات 
 

 )أ((10رة )المرجا: الفق تستفسارشتراك ما اإلاإلإجراءات تدقيق أخرى ب
 

يااااتم أداء  فإنااااه فاعليااااة عماااال أنظمااااة الرقابااااة. وعليااااه، ختبااااارإللو ااااده لاااايس كافيااااًا  تستفسااااارن اإلإ . 26أ
 تستفساااار. وفاااي هاااذا الخصاااو ، يملاااا أن يقااادم اإلتستفساااارجاناااب اإل إلااا إجاااراءات تااادقيق أخااارى 

المراقباة مالئماة  ،  يث تكون والمراقبة تستفسارما اإلإعادة األداء تأكيدًا أكبر  أوبالفال  مم وجاً 
 فقا في وق  إجرائها. 

 

تاوثر طبيعااة عنصار الرقابااة المعايا علاا  ناوق إجااراء التادقيق المطلااوب للاصاول علاا  أدلاة تاادقيق .  27أ
تاااام إثبااااات فاعليااااة العماااال  إذاعلاااا  تساااابيل الماااااال، ف .عماااال بفاعليااااةتالرقابااااة كاناااا   إذامااااا فيب ااااأن 

ه المساتندات للاصاول علا  أدلاة تادقيق ب ااأن يملاا أن يقارر المادقق فاال هااذ فإناهبالمساتندات، 
قاااد   تكاااون  أوالمساااتندات  قاااد   تتاااوفر هاااذه ،الرقاباااة األخااارى  ألنظماااةبالنسااابة فاعلياااة العمااال. و 

                                                 
۳

 . 30 الفقرة)المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  
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قاد   تكاون هنااك مساتندات لفاعلياة العمال بسابب بعاأ العوامال فاي  ،فعل  تسبيل المااال مناتسبة.
بعاااأ أناااواق األن اااطة الرقابياااة ماااال بسااابب  أوويأ الصاااال ية والمساااوولية، بيئاااة الرقاباااة ماااال تفااا

يملاا الاصاول علا  أدلااة  فإناه ،وفاي هاذه الااا ت رقابياة التاي يوديهاا الااتساب اآللاي.األن اطة ال
باإلشتراك ما إجراءات تدقيق أخرى ماال المراقباة  تستفسارالتدقيق ب أن فاعلية العمل ما خالل اإل

 ي.أتساليب التدقيق بمساعدة الااتسب اآلل إتستخدام أو
 

 أنظمة الرقابة  إختبارنطاق 
عندما تكون هناك  اجة ألدلة تدقيق أكاار إقناعاا فيماا يخال فاعلياة نظاام رقاباة معايا، قاد يلاون  . 28أ

علا  أنظماة الرقاباة، ت امل  عتمااداإلدرجاة  إلا الرقاباة. وإياافة  إختباارما المناتسب اياادة نطااق 
  -أنظمة الرقابة ما يلي: إختبارتاديد نطاق  عتبار فياإلالمسائل التي قد يأخذها المدقق بعيا 

 .تكرار أداء الرقابة ما قبل المن أة خالل الفترة 

  أثناء فترة التدقيق التي يعتمد فيها المدقق عل  فاعلية عمل الرقابة الفترة ال منيةطول.  

  اإلناراف المتوقا عا الرقابة.معدل 

 فيمااا يخاال فاعليااة عماال الرقابااةعليهااا مااة وموثوقيااة أدلااة التاادقيق التااي تساايتم الاصااول مالئ 
 عند مستوى اإلثبات.

 متعلقة باإلثبات.أنظمة رقابة أخرى ات إختبار الاصول عل  أدلة تدقيق ما  مدى 
 

 ات. ختبار إرشادات إيافية  ول نطاق اإل عل  4 530وياتوي معيار التدقيق الدولي
 
 اياااادة مااادىيلاااون ماااا الضاااروري قاااد    إنااهف ،للمعالااااة بتقنياااة المعلوماااات للاباااات المتأصااالنظاارًا  . 29أ

ماا لام ياتم تغييار البرناام   ثابا تعمل الرقاباة اآللياة ب الل  بأن ويملا التوقا لية.اآلرقابة ال إختبار
وعناادما  الدائمااة التااي يسااتخدمها البرنااام (.البيانااات األخاارى  أوالملفااات  أوبمااا فااي ذلااك الاااداول )

 سابما هاو مقصاود )والاذي يملاا عملاه فاي الوقا  الاذي ياتم باة اآللياة تعمال ايادد المادقق أن الرق
ات لتادياد أن إختباار أداء  فايالمادقق  فقد ينظر ،في تاريخ آخر( أوفيه مبدئيًا تنفيذ عنصر الرقابة 

  -ما يلي:تاديد ات ختبار وما المملا أن ت مل هذه اإل .بفاعليةالرقابة مستمرة في العمل 
 ؛الرقابة المناتسبة ألنظمةعملها دون أن تكون خايعة  أن التغييرات في البرنام    يتم 

 و؛ ستخدم لمعالاة المعامالتن النسخة المصرح بها للبرنام  تي أ 

  أنظمة الرقابة العامة األخرى فعالة.أن 
 

 تغييرات في البرام  لم تتم كما هاوتاديد أن ال أيضاً ات ختبار كما أنه ما المملا أن ت مل هذه اإل
فعلااا  تسااابيل  صااايانتها. أوم المن اااأة تطبيقاااات ماموعاااة بااارام  دون تعاااديلها عنااادما تساااتخد لالااااا
لام  بأناهيملاا للمادقق فاال تساال إدارة أماا تقنياة المعلوماات للاصاول علا  أدلاة تادقيق  ،المااال
 وصول  ير مصرح به أثناء الفترة. يادث

 

                                                 
 ." أخذ عينات التدقيق " 530 معيار التدقيق الدولي  ٤



  للمخاطر المقيمة المدقق إتستاابة

   366 330معيار التدقيق الدولي 

 )ب((10أنظمة الرقابة  ير المباشرة )المرجا: الفقرة  إختبار
 ألنظماةالاصول عل  أدلة تدقيق تادعم العمال الفعاال ما الضروري في بعأ الظروف  قد يلون  . 30أ

مراجعااة مسااتخدم فاعليااة  إختبااارعناادما يقاارر الماادقق و ال، علاا  تساابيل الماااف ياار المباشاارة. الرقابااة 
تكااون مراجعااة ، ت يااد عااا  ااد اإلئتمااان المصاارح بااه والتااي مبيعاااتالتفصاايل لتقااارير إتسااتانائية تاارد ب

والمتابعااة ذات العالقااة همااا عبااارة عااا الرقابااة التااي تكااون ذات صاالة مباشاارة بالماادقق. المسااتخدم 
وتوص  أنظمة الرقابة عل  دقة المعلومات الم مولة في التقارير )مال أنظمة الرقابة العامة علا  

 أنظمة رقابة " ير مباشرة".  بأنهاتقنية المعلومات( 
 

تطبيقياة رقاباة الخاصاة بتنفياذ أدلة التادقيق  فإن ،ية المعلوماتتقنبلمعالاة ل المتأصل الاباتبسبب .  31أ
أنظمااة الرقابااة العامااة للمن ااأة فاعليااة عماال دراتسااتها باإلشااتراك مااا أدلااة التاادقيق  ااول عنااد آليااة، 

 لة تدقيق هامة ب أن فاعلية عملها. الرقابة عل  التغيير( قد توفر أد أنظمةوب لل خا  )
 

 أنظمة الرقابة إختبارتوقي  
 

 (11المقصودة )المرجا: الفقرة  عتماداإلمدة 
 

علا  تسابيل فالمادقق،  لهادفما المملا أن تكون أدلة التدقيق التاي تخال فقاا نقطاة امنياة كافياة  . 32أ
وماا نا ياة  الفعلاي للمن اأة فاي نهاياة الفتارة. الرقاباة علا  جارد المخا ون  أنظمة إختبارالماال عند 

ات التاي ختباار اإل فاإن معيناة، فتارة خااللرقاباة  نظاامعلا   عتماادنية لإ المدقق كان لدى إذاأخرى 
تعتبار يملنها تقديم أدلة تدقيق علا  عمال الرقاباة ب الل فعاال فاي أوقاات مناتسابة خاالل تلاك الفتارة 

 ات اإلشراف عل  أنظمة الرقابة في المن أة.إختبار ات يملا أن ت مل ختبار . وهذه اإلمالئمة
 

 )ب(( 12يتم الاصول عليها خالل فترة مر لية ما )المرجا: الفقرة  أدلة التدقيق التي إتستخدام
تتضااما العواماال ذات الصاالة فااي تاديااد إجااراءات التاادقيق اإليااافية التااي ينبغااي الاصااول عليهااا  . 33أ

  -ة بعد فترة مر لية معينة ما يلي:ي ول أنظمة الرقابة التي كان  تعمل خالل الفترة المتبق
 ة لألخطاء الاوهرية عند مستوى اإلثباتأهمية المخاطر المقيم. 

 التاي تطارأ  ، والتغيارات الهاماةهاا خاالل الفتارة المر لياةإختبار الرقاباة المااددة التاي تام  أنظمة
 ها، بما في ذلك التغيرات في نظام المعلومات والعمليات والموظفيا. إختبار عليها منذ 

 تلكلرقابة ا أنظمةصول عل  أدلة تدقيق ب أن فاعلية عمل ادرجة ال . 

 طول الفترة المتبقية. 

 عتمااادعلاا  اإل بناااءاً الماادقق تخفاايأ اإلجااراءات األتساتسااية اإليااافية  فيااهالااذي ينااوي  الاااد 
 .الرقابة أنظمةعل  

 بيئة الرقابة. 
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ات أنظماااة إختبااار تمديااد  علاا  تساابيل الماااالماااا خااالل يملااا الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق إيااافية  . 34أ
 إشراف المن أة عل  أنظمة الرقابة.  إختبار أومتبقية الرقابة خالل الفترة ال

 
 (13أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها في عمليات التدقيق السابقة )المرجا: الفقرة  إتستخدام

يملا أن تقدم أدلة التدقيق التي يتم الاصاول عليهاا فاي عملياات التادقيق  فإنهفي بعأ الاا ت،  . 35أ
علاا  إلثبااات مالئمتهااا المسااتمرة.  يااث يااودي الماادقق إجااراءات تاادقيق  ى أخاار  السااابقة أدلااة تاادقيق

تسبيل الماال، قد يادد المادقق فاي أداء تادقيق تساابق عنصار رقاباة آلياة معايا كاان يعمال بالطريقاة 
ياارات علاا  الرقابااة يتاام إجااراء تغ إذافيمااا المن ااودة. وقااد ياصاال الماادقق علاا  أدلااة تاادقيق لتاديااد 

ات لاإدارة وفاال إتستفساار ، ماا خاالل عمال مااالً فعالياة عملهاا المساتمر، توثر علا  ف التي اآللية
أنظمااة الرقابااة التااي تاام تغييرهااا. ويملااا أن تاادعم دراتسااة أدلااة التاادقيق  ااول  إلاا الساااالت لإشااارة 

أدلااة التاادقيق المتوقعااة التااي تساايتم الاصااول عليهااا فااي الفتاارة  تخفاايأ أوإمااا ايااادة  التغييااراتهااذه 
 لية عمل أنظمة الرقابة. الاالية ب أن فاع

 
 ((أ)14)المرجا: الفقرة  عا عمليات التدقيق السابقة تغيرتأنظمة الرقابة التي 

 عملياات التادقيقتم الاصول عليها فاي يمة أدلة التدقيق التي ئما المملا أن توثر التغييرات عل  مال . 36أ
ماا الماتمال أن    فإناه ،بيل المااالعلا  تسافعليهاا.  عتمااديتوفر بعد ذلاك أتساتساًا لإالسابقة بايث   

تاادقيق الماة أدلااة ئالمن ااأة ماا إتسااتالم تقرياار جدياد مااا النظاام علاا  مال يمّلااتاوثر التغيياارات فاي نظااام 
اساااب ب ااالل تي  أوأن التغييااار الاااذي يتسااابب فاااي جعااال البياناااات تتاااراكم  إ تساااابقة، ماااا عملياااة تااادقيق 

 .مختل    يوثر عليها
 

 )ب((14تغير عا عمليات التدقيق السابقة )المرجا: الفقرة أنظمة الرقابة التي لم ت
إن قرار المدقق في أن يعتمد عل  أدلة التدقيق التي ياتم الاصاول عليهاا فاي عملياات التادقيق الساابقة  . 37أ

  -ألنظمة الرقابة:
 ها آلخر مرة؛ وإختبار التي لم تتغير منذ  (أ)

 التي ليس  أنظمة تاد ما المخاطر الهامة؛ (ب)
 

أنظماة الرقاباة  إختباارتاديد الفتارة ال منياة بايا إعاادة  فإنذلك،  إل باإليافة فة  لم مهني. هي مسأل
)ب( أن ياتم ذلاك مارة وا ادة علا  األقال كال 14مسألة  لم مهناي، لكاا تقتضاي الفقارة  أيضاً هذه هي 

 ثالث تسنة. 
 

كلمااا  ،الرقابااة أكباار نظمااةأعلاا   عتمااادكااان اإل أوكلمااا اادت مخاااطرة األخطاااء الاوهريااة  ،ب االل عااام . 38أ
قااد ت اامل العواماال التااي و  .ن وجاادتإ، تنقضااي أقصاارالفتاارة ال منيااة التااي تكااون مااا الماتماال أن  كااان
تم ياأبادًا علا  أدلاة التادقيق التاي  عتماادينام عنها عدم اإل أو ما رقابة نظام إختبارفترة إعادة  ماتقلل 

 -الاصول عليها في عمليات تدقيق تسابقة ما يلي:
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 ئة رقابة يعيفة.بي 

  الرقابة. ألنظمةمتابعة يعيفة 

  الرقابة ذات العالقة. أنظمةعنصر يدوي هام في 

  ٍد كبير عل  تطبيق الرقابة. إل تغيرات في الموظفيا توثر  

  تغييرات في الرقابة. إل ظروف متغيرة تدل عل  الااجة 

 رقابة عامة يعيفة لتقنية المعلومات.  أنظمة 
 

علا  أدلاة التادقيق التاي ياتم  عتمااداإلهناك عدد ما أنظمة الرقابة التي ينوي فيها المدقق عندما يلون  . 39أ
أنظمااة الرقاباة تلااك فاي كاال تادقيق يقاادم بعاأ  إختباار فااإنالاصاول عليهاا فااي عملياات تاادقيق تساابقة، 

ا كااان ماا إذامااا فيفاعليااة بيئااة الرقابااة. وهااذا يساااهم فااي القاارار ب ااأن  إتسااتمرارمعلومااات داعمااة  ااول 
 عل  أدلة التدقيق التي تم الاصول عليها في عمليات التدقيق السابقة.  عتمادالمناتسب اإل

 

 (17-16تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة )المرجا: الفقرات 
 

 نااوا ي قصااوروجااود  إلاا موشاار قااوي قااد ي ااير الخطااأ الاااوهري الااذي تك اا  عنااه إجااراءات الماادقق  . 40أ
 في الرقابة الداخلية.  ةجوهري

نارافاااات فاااي طريقاااة تطبياااق اإليااانل مفهاااوم فاعلياااة عمااال أنظماااة الرقاباااة علااا  أناااه قاااد تاااادث بعاااأ  .41أ
 ما عوامل مال التغيرات  الماددةالرقابة  أنظمةوقد تنت  اإلنارافات عا  ألنظمة الرقابة.المن أة 

ري. وقااد ي ااير فااي كميااة المعااامالت والخطااأ الب ااالهامااة  الموتسااميةفااي المااوظفيا الرئيساايا والتذبااذبات 
علا   عتمااداإلأناه   يملاا  إلا بالمقارنة ماا المعادل المتوقاا،  ناراف الملت  ، وخصوصاً اإلمعدل 

 مها المدقق. مقدار المخاطر التي يقيّ  إل الرقابة لتخفيأ المخاطر عند مستوى اإلثبات 
 

 (18) المرجا: الفقرة  اإلجراءات األتساتسية
 

تصميم وأداء إجراءات أتساتسية لكل فئاة هاماة ماا المعاامالت بالمدقق  ومعل  أن يق 18تقتضي الفقرة  . 42أ
وأرصاادة الاساااب واإلفصاااح، بغااأ النظاار عااا المخاااطر المقّيمااة لألخطاااء الاوهريااة. ويعلااس هااذا 

( إن تقييم المدقق للمخاطر هاي مساألة تقديرياة وقاد   ياادد بالتاالي جمياا أ)المتطلب الاقائق التالية: 
( أناه يوجاد قياود متأصالة علا  الرقاباة الداخلياة، بماا فاي ذلاك تاااوا بلاوهرية، و)مخاطر األخطاء ا

 اإلدارة. 
 

 طبيعة ونطاق اإلجراءات األتساتسية
 

  -الظروف: إل  قد يادد المدقق ما يلي، اتستناداً  . 43أ
  مستوى متدني إل لتخفيأ مخاطر التدقيق  كافياً  فقاتسيلون أداء اإلجراءات التاليلية األتساتسية 

ات إختباار بأدلة تادقيق ماا  يلون تقييم المدقق للمخاطر مدعوماً  ماعل  تسبيل الماال،  يافمقبول. 
 أنظمة الرقابة. 

  ات التفاصيل هي المناتسبة فقا.إختبار تكون 
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  للمخاطر  إتستاابةات التفاصيل هو األكار إختبار الاما بيا اإلجراءات التاليلية األتساتسية و  يلون
 المقّيمة. 

 

اإلجااااراءات التاليليااااة األتساتسااااية أكااااار قابليااااة للتطبيااااق علاااا  األعااااداد الكبياااارة مااااا  عموماااااً  تكااااون  .44أ
520 5المعامالت التي تميل ألن تكون قابلة للتنبو عل  مّر الوق . وينل معياار التادقيق الادولي

 رشادات ب أن تطبيق اإلجراءات التاليلية أثناء عملية تدقيق معينة. اإلعل  المتطلبات ويوفر 
 

علاا  تساابيل الماااال، قااد فات التفاصاايل. إختبااار إن طبيعااة المخاااطر واإلثباتااات ذات صاالة بتصااميم  .45أ
ختياار ماا البناود الاواردة فاي اإل ادوث اإلثباات علا   أوات التفاصيل المتعلقة بوجود إختبار تنطوي 

  قدفمبلغ يما البيانات المالية والاصول عل  أدلة التدقيق ذات الصلة. وما جهة أخرى، 
ختيااار مااا البنااود المتوقااا تضاامينها اإلات التفاصاايل المتعلقااة بإثبااات اإلكتمااال علاا  إختبااار تنطااوي 

 تضمينها.  ماوالتاقق في المبلغ ذي الصلة يما البيانات المالية 
 

ينبغاي اياادة  فإناه عتباار الرقاباة الداخلياة،اإل يث أن تقيايم مخااطر األخطااء الاوهرياة يأخاذ بعايا  . 46أ
ات أنظماة الرقاباة  يار مرياية. إختبار جراءات األتساتسية عندما تكون النتائ  المتأتية عا نطاق اإل

كان إجراء التادقيق ذو صالة بالمخااطر  إذافقا  إ  أن ايادة نطاق إجراء تدقيق معيا يلون مناتسباً 
 الماددة. 

. إ  أن هنااك يناة ساب  اام الع ختبااراإل نطاق إل عادة  يينظر ،ات التفاصيلإختبار عند تصميم  . 47أ
تساايلون هاال ة أخاارى إختيارياا إختباااروتسااائل  إتسااتخدام، بمااا فااي ذلااك مسااائل أخاارى ذات صاالة أيضاااً 

 للاصول عل  م يد ما اإلرشادات.  6معيار التدقيق الدولي أنظر. أم   أكار فاعلية
 

 (19النظر فيما إذا كان  إجراءات المصادقة الخارجية تستنفذ )المرجا: الفقرة 
تعتبااار إجاااراءات المصاااادقة الخارجياااة ذات عالقاااة ب ااالل متكااارر عناااد تنااااول التأكيااادات المتعلقاااة   .48أ

بأرصااادة الاساااابات وملوناتهاااا ولكنهاااا   تقتصااار علااا  هاااذه البناااود فقاااا. فعلااا  تسااابيل المااااال، قاااد 
أو العقاااود أو المعاااامالت بااايا المن اااأة  تفاقيااااتيطلاااب المااادقق مصاااادقة خارجياااة علااا  شاااروط اإل

األخرى. كماا يملاا أداء إجاراءات المصاادقة الخارجياة للاصاول علا  أدلاة تادقيق  اول  واألطراف
 ياب بعأ ال روط. فعل  تسبيل الماال، قد يسع  الطلاب تاديادًا للاصاول علا  معلوماات بعادم 

جانبياااة" قاااد تكاااون ذات أهمياااة فيماااا يتعلاااق بتأكياااد القطاااا لإياااراد. وت ااامل الااااا ت  إتفاقياااةوجاااود "
دم إجااراءات المصااادقة الخارجيااة أدلااة تاادقيق ذات عالقااة ردًا علاا  المخاااطر التااي األخاارى  يااث تقاا

 تم تقييمها للخطأ الاوهري:
 أرصدة البنوك والمعلومات األخرى المتعلقة بالعالقات المصرفية. 

 أرصدة الذمم المدينة وفتراتها. 

 ة أو ال ااالمخ ون الذي تاتفظ به األطراف الاالاة في المستودعات الامركية للمعالا 

                                                 
 ."اإلجراءات التاليلية"  520معيار التدقيق الدولي   ٥
6

 .10الفقرة ، التدقيق" " أدلة 500معيار التدقيق الدولي   
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 في ملان آما أو  متيااتسندات  قوق الملكية التي ياتفظ بها الماامون أو أصااب اإل
 كضمان.

 الماتفظ بها للاماية ما قبل األطراف الاالاة أو التي تم شراؤها ما تسماتسرة  تستاماراتاإل
 األتسهم ولكا لم يتم تسليمها في تاريخ المي انية العمومية.

 يا بما في ذلك شروط الدفا ذات العالقة والتعهدات التقييديةالمبالغ المستاقة للمقري 

 أرصدة الذمم الدائنة وفتراتها. 
 

عل  الر م ما أن المصاادقات الخارجياة قاد تقادم أدلاة تادقيق ذات عالقاة بتأكيادات مااددة، إ  أن  . 49أ
علاا  تساابيل هناااك بعااأ التأكياادات التااي تقاادم لهااا المصااادقات الخارجيااة أدلااة تاادقيق أقاال أهميااة. ف

تساااترداد أرصااادة إالمااااال، تقااادم المصاااادقات الخارجياااة أدلاااة تااادقيق أقااال أهمياااة فيماااا يتعلاااق بإملانياااة 
 الاسابات المدينة عما تقدمه لوجود هذه األرصدة.

 

وا ااد تقاادم فرصااة  لهاادفقااد يتوصاال الماادقق إلاا  أن إجااراءات المصااادقة الخارجيااة التااي تاام أداؤهااا  . 50أ
ول مسااااائل أخاااارى. فعلاااا  تساااابيل الماااااال، تتضااااما  البااااًا طلبااااات للاصااااول علاااا  أدلااااة تاااادقيق  اااا

المصاااادقة ألرصااادة البناااوك طلباااات للاصاااول علااا  معلوماااات متعلقاااة بتأكيااادات البياناااات المالياااة 
علاا  قارار المادقق  ااول ماا إذا كااان ينبغاي أداء إجااراءات  عتبااراتاألخارى. وقاد تااوثر ماال هااذه اإل

 المصادقة الخارجية.
ل التااي قاااد تساااعد الماادقق فاااي تاديااد مااا إذا كاااان ينبغااي أداء إجااراءات المصاااادقة تتضااما العواماا . 51أ

 الخارجية كإجراءات تدقيق مويوعية:
  قد تكون الردود أكار موثوقية إذا قدمها فرد في الاهة  –معرفة الاهة المصادقة بالمويوق

 عليها.المصادقة والذي يملك المعرفة المطلوبة  ول المعلومات التي يتم المصادقة 

  فعل  تسبيل الماال، الاهة المصادقة: –الاهة المصادقة المعنية للرد  إتستعدادقدرة و 

o ؛قد   توافق عل  تامل مسئولية الرد عل  طلب المصادقة 
o  ً؛قد تعتبر الرد مللفًا جدًا أو يستغرق وقتًا طويال 

o النات  عا الرد؛القانوني الماتمل  لت امقد يساورها شلوك  ول اإل 

o أو ؛ب المعامالت بعمالت مختلفةقد تااتس 

o  قد تعمل في بيئة  يث الرد عل  طلبات المصادقة   يعتبر جانبًا أتساتسيًا للمعامالت
 اليومية

في  ا ت كهذه، قد   تستايب الاهات المصادقة أو قد تستايب بطريقة عريية أو قد 
 عل  الرد. عتمادتاد ما اإل
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  ال كان  الاهة المصادقة جهة ذات عالقة في   –مويوعية الاهة المصادقة المعنية
 بالمن أة، قد تكون الردود عل  طلبات المصادقة أقل موثوقية.

 

 (20)المرجا: الفقرة  اإلجراءات الاوهرية المتعلقة بعملية إقفال البيانات المالية
نات المالية . تعتمد طبيعة، وأيضا نطاق، اإلجراءات الاوهرية للمدقق المتعلقة بعملية إقفال البيا52أ

 عل  طبيعة وتعقيد عملية إعداد التقارير المالية للمن أة ومخاطر األخطاء الاوهرية ذات العالقة.
 

 (21للمخاطر الهامة )المرجا: الفقرة  إتستاابةاإلجراءات األتساتسية 
 أداء إجراءات أتساتسية تستايب ب لل ماددبالمدقق  يقوم بأنما هذا المعيار  21تقتضي الفقرة  . 53أ

إن أدلة التدقيق، في شلل مصادقات خارجية،  التي يادد المدقق أنها مخاطر هامة.  لمخاطرل
تستلمها المدقق مباشرة ما جهات المصادقة المعنية قد تساعد المدقق في الاصول عل  إالتي 

للرد عل  المخاطر الهامة للبيان   أدلة تدقيق بدرجة عالية ما الموثوقية والتي يتطلبها المدقق
 دد المدقق أن اإلدارة  إذاتسبيل الماال  عل ف  تيال أو الخطأ.إللخاطئ الاوهري الناتاة عا اا

قد تكون هناك مخاطرة تضخيم اإلدارة للمبيعات  فإنه ،تتعرض لضغوط لتلبية توقعات األرباح
المبيعات ذات ال روط  إتفاقياتاإلعتراف ب لل  ير مناتسب باإليراد المتعلق بوذلك ما خالل 

 فإنه ،وفي هذه الاا ت إصدار فواتير للمبيعات قبل ال اا.ب أوتي تمنا اإلعتراف باإليراد ال
فقا لتأكيد المبالغ  ير  ليس مصادقات خارجيةإجراءات بيل الماال تصميم يملا للمدقق عل  تس

المبيعات، بما في ذلك التاريخ وأية  قوق إعادة  إتفاقياتلتأكيد تفاصيل  أيضاً ولكا  المسددة
الخارجية  المصادقات إجراءاتقد ياد المدقق أن تع ي   ،جانب ذلك إل وشروط التسليم. 

المبيعات  إتفاقياتات لموظفيا  ير مالييا في المن أة فيما يتعلق بأية تغييرات في إتستفسار ب
 . فعالهو أمر  وشروط التسليم

 

 (23-22توقي  اإلجراءات األتساتسية )المرجا: الفقرات 
توفر أدلة التادقيق ماا أداء اإلجاراءات األتساتساية فاي عملياة تادقيق تساابقة أدلاة  ،الاا ت في معظم . 54أ

علااا  تساابيل المااااال فإ  أناااه يوجااد اتسااتاناءات،    تاااوفر أدلااة تاادقيق للفتااارة الااليااة. أوتاادقيق قليلااة 
ق يتعلاق بهيلال التوريا يملا أن يلون رأي قانوني معيا يتم الاصول عليه في عملية تدقيق تساابقة

خاااالل الفتااارة الاالياااة. وفاااي هاااذه  مالئمااااً  الاااذي لااام ياااادث فياااه تغيااارات Securitizationالماااالي 
أداء اإلجااراءات األتساتسااية فااي عمليااة أدلااة تاادقيق مااا  إتسااتخدامالاااا ت، قااد يلااون مااا المناتسااب 

لاام تتغياار تلااك األدلااة ولاام يتغياار المويااوق ذو العالقااة ب االل أتساتسااي، وتاام أداء  إذا تاادقيق تسااابقة
 راءات التدقيق خالل الفترة الاالية إلثبات مالئمتها المستمرة. إج

 

 (22أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها خالل فترة مر لية معينة )المرجا: الفقرة  إتستخدام
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تااريخ  أتساتساية فايإجاراءات يملا أن يادد المدقق في بعأ الاا ت أنه ما الفاعلية بملان أداء  . 55أ
طابقة المعلومات الخاصة بالرصايد فاي نهاياة الفتارة ماا المعلوماات المقارناة فاي ومومقارنة مر لي 

 -:التاريخ المر لي
  ؛لتاديد المبالغ التي تبدو  ير عادية (أ)

 و؛ تاقق ما أي ما هذه المبالغلل (ب)

الفتاارة التااي تتخلاال  إختبااارجاال أات للتفاصاايل مااا إختبااار  أوإجااراءات تاليليااة أتساتسااية  ألداء (ج)
 . ذلك

 

دون أداء إجااراءات إيااافية فااي تاااريخ   ااق ي يااد  أداء اإلجااراءات األتساتسااية فااي تاااريخ مر لااي إن  .56أ
قاااد تكاااون موجاااودة فاااي نهاياااة الفتااارة. وتااا داد  األخطااااء التاااي  يلت ااا  المااادقق  باااأنمخااااطرة  ماااا

ينبغااي أداء إجااراءات  كااان إذامااا فيكلمااا طالاا  الفتاارة المتبقيااة. وقااد تااوثر العواماال التاليااة  المخاااطر
 -: ً  أو في تاريخ مر لي أتساتسية

  الرقابة األخرى ذات العالقة. وأنظمةبيئة الرقابة 

  في تاريخ   ق. يرورية إلجراءات المدقق تعتبرتوفر المعلومات التي 

 .هدف اإلجراءات األتساتسية 

  ّمة لألخطاء الاوهرية.المخاطر المقي 

  قة.رصيد الاساب واإلثباتات ذات العال أوطبيعة فئة المعامالت 

  شتراك ما إلإجراءات أتساتسية با أوقدرة المدقق عل  أداء إجراءات أتساتسية مناتسبة
 الك   عاجل تقليل مخاطرة عدم أالرقابة لتغطية الفترة المتبقية ما  ألنظمةات إختبار 

  األخطاء الموجودة في نهاية الفترة.

 

تاليلية أتساتسية فيما يخل الفترة الممتدة  ينبغي أداء إجراءاتكان  إذاما فيقد توثر العوامل التالية  . 57أ
  -بيا التاريخ المر لي ونهاية الفترة:

 أرصدة الاسابات يملا  أوكان  أرصدة نهاية الفترة للفئات المعينة ما المعامالت  إذا
 . التنبو بها ب لل معقول فيما يتعلق بالمبلغ واألهمية النسبية والتكويا

 أرصدة  أووتعديل هذه الفئات ما المعامالت  كان  إجراءات المن أة لتاليل إذا
 .أمور مناتسبة هيمااتسبية  Cutoffالاسابات في تواريخ مر لية ولتاديد تواريخ قطا 

 باألرصدة  تتعلقيوفر معلومات الخا  بإعداد التقارير المالية  كان نظام المعلومات إذا
  -فية للسماح بباث:كا تكون تبقية التي في نهاية الفترة والمعامالت في الفترة الم

في نهاية القيود  أوقيود  ير عادية هامة )بما في ذلك المعامالت  أومعامالت  (أ)
 بالقرب منها(؛ أوالفترة 
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 و؛ التذبذبات المتوقعة التي لم تادث أواألتسباب األخرى للتذبذبات الهامة  (ب)

 .أرصدة الاسابات أوالتغيرات في تركيب فئات المعامالت  (ج)
 

 (23ي تاريخ مر لي )المرجا: الفقرة األخطاء الملت فة ف
المخطا  إلجراءات األتساتسيةا نطاق أوتوقي   أوطبيعة تعديل ينبغي  بأنهالمدقق  عندما يستنت . 58أ

نتياة األخطاء  ير المتوقعة الملت فة في تاريخ مر لي معيا،  التي تغطي الفترة المتبقيةو  لها
في نهاية في التاريخ المر لي  التي تم أدائهاراءات جاإل إعادة أوتمديد  هذا التعديل قد ي مل فإن
 . الفترة

 

 (24)المرجا: الفقرة  كفاية عرض البيانات المالية

إن تقييم العرض المناتسب للبيانات المالية وترتيبها وماتواها، ي مل عل  تسبيل الماال، األخذ  . 59أ
ار إعداد التقارير المالية بعيا اإلعتبار المصطلاات المستخدمة عل  الناو المطلوب في إط

المقدمة، وتاميا وتقسيم المبالغ وأتسس المبالغ  المعطاةالمعمول به، مستوى التفاصيل 
 المنصو  عليها.

 

 ( 27-25)المرجا: الفقرات  تقييم كفاية ومالئمة أدلة التدقيق
إجراءات التدقيق ي المدقق وعندما يود هي عملية تراكمية ومتكررة.إن تدقيق البيانات المالية  . 60أ

توقي   أوتم الاصول عليها قد تاعل المدقق يعدل طبيعة يأدلة التدقيق التي  فإن المخطا لها،
 إل علم المدقق تختل   إل وقد تصل معلومات  نطاق إجراءات التدقيق األخرى المخطا لها. أو

  -: د كبير عا المعلومات التي بني عليها تقييم المخاطرة، فعل  تسبيل الماال
 أداء إجراءات أتساتسية ما دى األخطاء التي يلت فها المدقق ما خالل ما المملا أن يغير م

 في الرقابة الداخلية. نوا ي قصور هامة   لم المدقق  ول تقييم المخاطر، وقد يدل عل

  المفقودة. أواألدلة المتضاربة  أوفي الساالت المااتسبية  التناقضاتيملا أن يدرك المدقق 

  إل التدقيق  العامة مامر لة المراجعة في جراءات التاليلية التي يتم أداؤها اإل ت يرقد 
 جوهرية لم تتم معرفتها في السابق.مخاطرة أخطاء 

 

عل   اً بناء يد تقييم إجراءات التدقيق المخطا لها،أن يع إل قد ياتاج المدقق  ،الظروفوفي هذه 
 أوأرصدة الاسابات  أوفئات المعامالت بعأ  أومة لاميا للمخاطر المقيّ  ةمعدلال الدراتسة

م يد عل  ال)المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  وياتوي اإلفصا ات واإلثباتات ذات العالقة. 
 . 7تقييم المدقق للمخاطر تنقيحما اإلرشادات ب أن 

 

                                                 
 . 31، الفقرة )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي   ٧
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النظر  الخطأ هي واقعة منع لة. لذلك، يعتبر أو تيال اإل  يملا للمدقق أن يفترض إن  ادثة  . 62أ
 كان إذاما فيفي تاديد  هاماً  في كيفية تأثير الك   عا األخطاء عل  المخاطر المقّيمة أمراً 

 . أم   يبق  التقييم مناتسباً تس
 

 -كافية ومناتسبة بالعوامل التالية: كان  إذافيما  تدقيقالدلة أليتأثر  لم المدقق بالنسبة  . 62أ
  أوفرديًا  اً أن يلون له أثر جوهري، تسواءأهمية الخطأ الماتمل في اإلثبات وا تمال 

 باإلشتراك ما أخطاء جوهرية أخرى ماتملة في البيانات المالية.
  الرقابة في تناول المخاطر. وأنظمةاإلدارة  إتستااباتفاعلية 
  تم الاصول عليها أثناء عمليات التدقيق السابقة فيما يتعلق باألخطاء الم ابهة يالخبرة التي

 الماتملة.
 أوإجراءات التدقيق هذه  ا ت ا تيال  أظهرت إذاتم أداؤها، ي  إجراءات التدقيق التي نتائ 

 خطأ ماددة.
 .مصدر وموثوقية المعلومات المتوفرة 
 أدلة التدقيق.في قناق اإل 
 .فهم المن أة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية 

 

 (28)المرجا: الفقرة  التوثيق
تدقيق هي مسألة  لم مهني وتتأثر بطبيعة و ام وتعقيد المن أة ورقابتها إن شلل ونطاق توثيق ال. 63أ

 الداخلية وتوفر المعلومات ما المن أة ومنهاية التدقيق والتقنية المستخدمة في التدقيق. 
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 مقدمةال

 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
 

 يتنيياول معيييار التييدقيق الييدولي هييذا مسييؤولية مييدقق المنشييأة فييي الحصييول علييى أدليية تييدقيق  افييية . 1
ومناسبة عندما نستخدم المنشأة خدمات مؤسسة خدمية واحيدة أو أرثيرب وتالتحدييد يتوسيع المعييار 

التيدقيق اليدولي  )المينق(( ومعييار 1315 اليدوليبشأن  يفية تطبيق ميدقق المنشيأة معييار التيدقيق 
ة عنييد الحصييول علييى فهييم للمنشييأةب بمييا فييي ذلييك الرقابيية الداخلييية الخا يية بالتييدقيق ال افييي 2330

 إسييتاابةتييدقيق إفييافية  إاييراءات أداءلتحديييد وتقييييم مخيياطر األخطيياء الاوهريييةب وعنييد تصييميم و 
 لهذه المخاطر.

 
تقييوم العديييد ميين الشيير ات عت ليييي بعييل نييواحي أعمالهييا لمصييادر خاراييية مثييل مؤسسييات تقييدم  .2

وظييا ي  عمييل محيدد تحييي تواييش المنشييأة إليى إسييتبدال  افية وحييدات أو أداءخيدمات تتييراوي عيين 
الضيريبيب والعدييد مين الخيدمات التيي تقيدمها هيذه المنظميات  متثيالأعمال المنشيأة مثيل مهمية اإل

 مكملة لعمليات المنشأةب على أنش ليس  افة هذه الخدمات متعلقة بالتدقيق.
 

إن الخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة مناسبة لتدقيق البيانات المالية "للمنشأة عنيدما ت يون هيذه  .3
خدمات وأنظمة الرقابة عليها ازء من نظيام المعلوميات للمنشيأةب بميا فيي ذليك أسياليل األعميال ال

التقيارير المالييةب وتييالرغم مين أن معظيم أنظمية الرقابية فيي مؤسسيية  عيدادذات العالقية المناسيبة إل
قييد التقييارير المالييية فقييد ت ييون هنيياا أنظميية رقابيية أخيير   إعييدادالخدميية ميين المحتمييل أنهييا تتعلييق ب

ب وتعتبير خيدمات مؤسسية الخدمية  يولت ون أيضا  مناسبة للتيدقيقب مثيل الرقابية عليى حمايية األ
بميا فييي ذلييك أسيياليل األعمييال التيي لهييا عالقيية بالتقييارير المالييية إذا ايزءا  ميين معلومييات المنشييأةب 

 راني هذه الخدمات تؤثر على أي مما يلي:
 ؛أنها هامة للبيانات المالية للمنشأة فئات المعامالت في عمليات المنشأة التي تعتبر (أ)
فيييمن  يييلق مييين تقنيييية المعلوميييات واألنظمييية اليدويييية التيييي تبيييدأ عهيييا معيييامالت  ايييراءاتاإل (ب)

المنشييأة ويييتم تسييايلها ومعالاتهييا وتصييحيحها حسييبما هييو فييروريب وتحويلهييا إلييى دفتيير 
  العالغ عنها في البيانات المالية؛األستاذ العامب وا

ذات العالقيييييةب أميييييا بالشيييييكل اإلل ترونيييييي أو الييييييدوي والمعلوميييييات السييييياالت المحاسيييييبية  (ج)
المدعمة والحسابات المحددة في البيانات المالية للمنشأة التي تستخدم للبدء فيي معيامالت 
المنشأة وتسايلها ومعالاتها وتقديم التقارير حولهاب وهيذا يشيمل تصيحي( المعلوميات غيير 

 ؛فتر األستاذ العامالصحيحةب و يفية تحويل المعلومات إلى د

                                      
 .وهري من خالل فهم المنشأة وتينها"الا الخطأ"تحديد وتقييم مخاطر )المنق((  315معيار التدقيق الدولي  1
 ."إستاابة المدقق للمخاطر المقيمة" 330معيار التدقيق الدولي  2
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 يفييية التقيياا نظييام المعلومييات للمنشييأة األحييداد والظييروفب عييدا عيين المعييامالت التييي   (د)
 ؛تعتبر هامة للبيانات المالية

البيانييات المالييية للمنشييأةب بمييا فييي ذلييك  عييدادالتقييارير المالييية المسييتخدمة إل إعييدادعملييية  (هـ)
 حات الهامة؛ والتقديرات المحاسبية واإلفصا

ظميية الرقابيية المحيطيية بييالقيود فييي دفتيير اليوميييةب بمييا فييي ذلييك القيييود غييير القياسييية فييي أن (و)
 .عتياديةدفتر اليومية المستخدمة لتسايل المعامالت أو التسويات غير المت ررة وغير اإل

 
تعتميد طبيعيية وميد  العمييل اليذي سيييقوم ميدقق المنشييأة بأدا يش فيمييا يتعليق بالخييدمات التيي تقييدمها  .4

خدميية علييى طبيعيية وأهمييية هييذه الخييدمات بالنسييبة للمنشييأة ومييد  عالقيية هييذه الخييدمات  مؤسسيية
 بالتدقيق.

 
ال ينطبق هذا المعيار على الخدمات المحيددة بالمعالاية التيي تقيدمها المؤسسيات الماليية لحسياب  .5

أو المعامالت المصيري عهيا بشيكل خيا  مين قبيل المنشيأة منشأة متحفظ بش في المؤسسة المالية 
مثييل معالايية معييامالت حسييابق اييارق ميين قبييل البنييك أو معالايية معييامالت أوراق مالييية ميين قبييل 
الوسييي . إلييى اانييل ذلييك ال ينطبييق هييذا المعيييار علييى تييدقيق المعييامالت النااميية ميين مصييال( 
ماليييية امتالريييية فيييي منشيييآت أخييير ب مثيييل كييير ات األكيييخا  والشييير ات المسييياهمة والمشييياريع 

 اسبة المصال( االمتالرية واالعالغ عنها أل حاب المصال(.المشتر ة عندما تتم مح
 

 تاريخ النفاذ
 *ديسييمبر  15تييدقيق البيانييات المالييية للفتييرات التييي تبييدأ فييي لهييذا المعيييار نافييذ المفعييول يعتبيير  .6

 أو بعد ذلك. 2009
 

 الهدف
 :إن أهداف مدقق المنشأة عندما تستخدم المنشأة خدمات مؤسسة خدمة هي  ما يلي .7

الحصييول علييى فهييم لطبيعيية وأهمييية الخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية الخدمييةب وأثرهييا علييى  (أ)
الرقابييية الداخليييية للمنشيييأة المتعلقييية بعمليييية التيييدقيقب وت يييون  افيييية لتحدييييد وتقيييييم مخييياطر 

 ؛ واألخطاء الاوهرية
 تدقيق تستايل لهذه المخاطر. إاراءات أداءتصميم و  (ب)

 

 تعريفاتال
 دقيق الدولية التعبيرات التالية لها المعاني المخصصة لها أدناه:معايير الت هدافأل .8

أنظميية  -(Complementary user entity controls) أنظميية الرقابيية المكمليية للمنشييأة (أ)
الرقابة التي تفترض مؤسسة الخدمة عند تصيميم خيدمتها أن المنشيآت سيتنفذهاب والتيي إذا 

 تحديدها في و ي نظامها.ران ذلك فروريا  لتحقيق أهداف الرقابة يتم 
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التقرير حول و ي وتصميم أنظمة الرقابة في منظمة خدمية )مشيار ليش فيي هيذا المعييار  (ب)
 وهو تقرير يشمل: –( 1بالتقرير نوع 

و ي أعدتش إدارة منظمة الخدمة لنظيام خدمية المنظمية وأهيداف الرقابية وأنظمية  (1)
 ؛ وحددالرقابة ذات العالقة التي تم تصميمها وتنفيذها في وقي م

تقريييير مييين قبيييل ميييدقق الخدمييية عهيييدف إيصيييال تأرييييد معقيييول يشيييمل رأي ميييدقق  (2)
الخدمة حول و يي نظيام الخدمية للمنظمية وأهيداف الرقابية وأنظمية الرقابية ذات 
العالقيييية ومييييد  مال ميييية تصييييميم أنظميييية الرقابيييية لتحقيييييق أهييييداف رقابيييية محييييددةب 

 وفاعلية عمل أنظمة الرقابة.
لية عمل أنظمة الرقابة في مؤسسة خدمة )مشار ليش فيي تقرير حول و ي وتصميم وفاع (ج)

 ويشمل هذا التقرير: –( 2هذا المعيار بالتقرير نوع 
و يييي أعدتيييش إدارة منظمييية الخدمييية لنظيييام منظمييية الخدمييية وأهيييداف الرقابييية لهيييا  (1)

واألنظميييية ذات العالقييييةب وتصييييميمها وتنفيييييذها فييييي تيييياريخ محييييدد أو طيليييية فتييييرة 
 ؛ وعلية عملها طيلة فترة محددةمحددةب وفي بعل الحاالت فا

 تقرير من قبل مدقق الخدمة عهدف إيصال تأريد معقول يشمل ما يلي: (2)

رأي ميييييدقق الخدمييييية حيييييول نظيييييام منظمييييية الخدمييييية وأهيييييداف الرقابييييية لهيييييا  .أ
واألنظميييية ذات العالقييييةب ومييييد  مال ميييية تصييييميم أنظميييية الرقابيييية لتحقيييييق 

 أهداف رقابة محددةب وفاعلية عمل أنظمة الرقابة.

 مدقق الخدمة ألنظمة الرقابة ونتا ج ذلك. ختبارات ي إلو  .ب
الميدقق اليذي عنياء علييى طليل مين مؤسسية الخدميية  –(Service auditor) ميدقق الخدمية (د)

 يقدم تقرير تأريد حول أنظمة الرقابة لمؤسسة الخدمة.

مؤسسيييية طييييرف قخيييير )أو قطيييياع ميييين  – (Service organization) مؤسسيييية الخدميييية (هـ)
تقيدم الخييدمات للمنشيآت التيي هيي اييزء مين أنظمية المعلوميات لهييذه  (مؤسسية طيرف قخير
 التقارير المالية. إعدادالمنشآت الخا ة ب

 اييراءاتالسياسييات واإل – (Service organization's system) نظييام مؤسسيية الخدميية (و)
المصممة والمنفيذة والميتحفظ عهيا مين قبيل مؤسسية خدمية لتزوييد المنشيآت بالخيدمات التيي 

 قرير مدقق الخدمة.يغطيها ت
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مؤسسية خدمية تسيتخدمها  – (Subservice organization) مؤسسية الخدمية مين البياطن (ز)
بعييل الخييدمات المقدميية للمنشييآت التييي هييي اييزء ميين نظييام  داءمؤسسيية خدميية أخيير  أل

 التقارير المالية. إعدادمعلومات المنشآت المستخدمة الخا ة ب
 

ذي ييدقق البيانيات الماليية لمنشيآت مسيتخدمة الميدقق الي –(User auditor)ميدقق المنشيأة  (ي)
 للخدمات ويقدم التقارير حولها.

 

المنشأة التي تستخدم خدمة مؤسسية خدميةب والتيي  –( User entity) المنشأة المستخدمة (ا)
 يتم تدقيق عياناتها المالية.

 
 المتطلبات

 خليةمة بما في ذلك الرقابة الداللخدمات التي تقدمها مؤسسة خد فهمالحصول على 
علييى )الميينق((  3315عنييد الحصييول علييى فهييم للمنشييأة المسييتخدمة حسييل معيييار التييدقيق الييدولي . 9

منشييأة مسييتخدمة خييدمات مؤسسيية خدميية فييي  إسييتخداممييدقق الخدميية الحصييول علييى فهييم ل يفييية 
 (.2أ-1عمليات المنشأة المستخدمةب بما في ذلك: )المراع: الفقرتان أ

سسييية الخدمييية وأهميييية هيييذه الخيييدمات بالنسيييبة للمنشيييأة طبيعييية الخيييدمات التيييي تقيييدمها مؤ  (أ)
 – 3)المراييع: الفقييرات أ ؛المسييتخدمةب بمييا فييي ذلييك األثيير علييى الرقابيية الداخلييية للمنشييأة

 (5أ
التقييارير  إعييدادالطبيعيية واألهمييية النسييبية للمعييامالت المعالايية أو الحسييابات أو عمليييات  (ب)

 (6: الفقرة أنظمة الخدمة؛ )المراعالمالية التي تؤثر عليها م
 ؛ ودرايييية التفاعييييل عييييين أنشييييطة مؤسسيييية الخدميييية وتلييييك الخا يييية بالمنشييييأة المسييييتخدمة (ج)

 (.7)المراع: الفقرة أ
طبيعة العالقية عيين المنشيأة المسيتخدمة ومؤسسية الخدميةب بميا فيي ذليك األحكيام التعاقديية  (د)

 (.11أ-8ذات العالقة لألنشطة التي تقدمها مؤسسة الخدمة )المراع: الفقرات أ
 
)الميينق((  4315عنييد الحصييول علييى فهييم للرقابيية الداخلييية بالتييدقيق حسييل معيييار التييدقيق الييدولي  10.

تقييييييم تصييييميم وتنفيييييذ أنظميييية الرقابيييية المناسييييبة فييييي المنشييييأة المسييييتخدمة الخا يييية علييييى المييييدقق 
بالخدمات التي تقدمها مؤسسية الخدميةب بميا فيي ذليك تليك التيي تطبيق عليى المعيامالت المعالاية 

 (.14أ-12بل مؤسسة الخدمة )المراع: الفقرات أمن ق
 

 على مدقق الخدمة أن يحدد ما إذا  ان فهم  افق لطبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسة  .11

                                      
 .11ب الفقرة )المنق(( 315معيار التدقيق الدولي  3
 .12الفقرة  )المنق(( 315معيار التدقيق الدولي  4
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الخدميية وقثارهييا علييى أنظميية الرقابيية الداخلييية للمنشييأة المسييتخدمة الخا يية بالتييدقيق تييم الحصييول 
 األخطاء الاوهرية. عليها لتوفير أساس لتحدي وتقييم مخاطر

 
إذا لم يكن مدقق الخدمية قيادرا  عليى الحصيول عليى فهيم  يافق مين المنشيأة المسيتخدمة فيإن عليى  .12

 التالية: اراءاتمدقق المنشأة الحصول على ذلك الفهم من خالل واحد أو أرثر من اإل
 

 ؛ب إذا  ان متوفرين2أو النوع  1الحصول على التقرير نوع  (أ)
 

مةب للحصييول علييى معلومييات الخدمييةب ميين خييالل المنشييأة المسييتخد التعاقييد مييع مؤسسيية (ب)
 محددة؛

 

 تييوفر المعلومييات الضييرورية حييول أنظميية الرقابيية إاييراءات أداءزيييادة مؤسسيية الخدميية و  (ج)
 ذات العالقة في مؤسسة الخدمة؛ أو

 

تيوفر المعلومييات الالزمية حييول أنظمية الرقابيية ذات  إاييراءات داءمييدقق قخير أل إسيتخدام (د)
 (.20أ – 15ي مؤسسة الخدمة )المراع: الفقرات أالعالقة ف

 
 لدعم فهم مدقق المنشأة لمؤسسة الخدمة 2أو نوع  1التقرير نوع  إستخدام

ياييل أن يكيييون  2أو نيييوع  1عنييد تحديييد  فايييية ومال ميية أدليية التيييدقيق التييي يوفرهيييا التقرييير نييوع  .13
 المدقق مقتنعا  بما يلي:

 

 ؛ ومؤسسة الخدمة ستقاللية عنإلال فاءة المهنية وا (أ)
 

 (.21)المراع: الفقرة أ 2أو نوع  1مال مة المعايير التي  در بموابها التقرير نوع  (ب)
 

 أدلييية تيييدقيق ليييدعم فهيييم  2أ و نيييوع  1التقريييير نيييوع  سيييتخدامإذا  يييان ميييدقق المسيييتخدم يخطييي  إل .14
 أة ما يلي:المدقق بشأن تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمةب فإن على مدقق المنش

 

تقييييم مييا إذا  ييان و ييي وتصييميم أنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية همييا فييي تيياريخ  (أ)
 ؛مدقق لمنشأة هدافمناسل أو لفترة مناسبة أل

 

شيأة المسيتخدمة تقييم  فاية ومال مة األدلة التي يقدمها التقرير لفهم الرقابية الداخليية للمن (ب)
 المتعلقة بالتدقيق؛ و

 

مييية الرقابيية المكمليية للمنشييأة المسيييتخدمة التييي حييددتها مؤسسييية تحديييد مييا إذا  انييي أنظ (ج)
الخدميية مناسييبة للمنشييأة المسييتخدمةب ورذا  ييان األميير  ييذلك الحصييول علييى فهييم لمييا إذا 

 – 22راني المنشأة المستخدمة  ممي ونفذت أنظمة الرقابية هيذه )المرايع: الفقرتيان أ
 (.23أ
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 ةللمخاطر المقيمة لألخطاء الاوهري ستاابةاإل
 على مدقق المنشأة ما يلي: 330لألخطاء المقيمة حسل معيار التدقيق الدولي ستاابةعند اإل .15

تحديد ما إذا  اني أدلة تدقيق  افية ومناسبة فيميا يتعليق بإثباتيات البيانيات الماليية ذات  (أ)
ورذا ليم يكين األمير  ؛العالقة متوفرة من الساالت المحيتفظ عهيا ليد  المنشيأة المسيتخدمة

 برذلك
 

 إسيتخدامالتيدقيق للحصيول عليى أدلية تيدقيق  افيية ومناسيبةب أو  إاراءاتمزيد من  أداء (ب)
في مؤسسة الخدمة نيابة عن ميدقق المنشيأة )المرايع:  اراءاتهذه اإل داءمدقق قخر أل

 (.28أ – 24الفقرات أ
 

 أنظمة الرقابة إختبارات
ظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية تعمييل عنييدما يشييمل تقييييم مييدقق المنشييأة للمخيياطرة توقعييا  بييأن أن .16

بفاعلية فإن على مدقق المنشأة الحصول على أدلة تدقيق بشيأن فاعليية عميل أنظمية الرقابية هيذه 
 التالية: اراءاتمن خالل واحد أو أرثر من اإل

 ؛ب إذا توفرا2أو نوع  1الحصول على تقرير نوع  (أ)
 أو؛ دمةمناسبة ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخ إختبارات إاراءات (ب)
ألنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية نيابيية عيين  إختبيياراتمييدقق قخيير الاييراء  إسييتخدام (ج)

 (.30ب أ 29مدقق المنشأة )المراع: الفقرتان أ
 

 بة في مؤسسة الخدمة تعمل بفاعلية أدلة تدقيق بأن أنظمة الرقا 2التقرير نوع  إستخدام

 أدلييية تيييدقيق بيييأن  2التقريييير نيييوع  سيييتخدام)أ( إل16إذا خطييي  الميييدقق المسيييتخدمب حسيييل الفقيييرة  .17
أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمل بفعالية فإن عليى ميدقق المنشيأة تحدييد ميا إذا  يان تقريير 
مييدقق المنشييأة يييوفر أدليية تييدقيق  افييية ومناسييبة بشييأن فاعلييية أنظميية الرقابييةب وذلييك لييدعم تقييييم 

 مدقق المنشأة لتقييم المخاطرة من خالل ما يلي:
 

ما إذا  ان و ي وتصميم وفاعلية عميل أنظمية الرقابية فيي مؤسسية الخدمية هيي تقييم  (أ)
 مدقق المنشأة؛ هداففي تاريخ أو لفترة مناسبة أل

تحديييد مييا إذا  انييي أنظمييية رقابيية المكمليية للمنشييأة المسيييتخدمة التييي حييددتها للمؤسسييية  (ب)
فهييم مييا المسييتخدمة مناسييبة للمنشييأة المسييتخدمةب ورذا  ييان األميير  ييذلك الحصييول علييى 
األميير  إذا  انييي المنشييأة المسييتخدمة قييد  ييممي ونفييذت أنظميية الرقابيية هييذهب ورذا  ييان

 رذلك إختبار فاعلية عملها؛
نقضييى إأنظميية الرقابيية والييزمن الييذي  إختبيياراتتقييييم مال ميية الفتييرة الزمنييية التييي تغطيهييا  (ج)

 ؛ وأنظمة الرقابة إختبارات أداءمنذ 
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ة الرقابية التيي أاراهيا ميدقق الخدمية ونتيا ج ذليكب  ميا أنظمي إختبياراتتقييم ما إذا  اني  (د)
هيييي مبينييية فيييي تقريييير ميييدقق الخدميييةب مناسيييبة للثباتيييات فيييي البيانيييات الماليييية للمنشيييأة 
المسييتخدمةب وتييوفر أدليية تييدقيق  افييية ومناسييبة لييدعم تقييييم المييدقق المسييتخدم للمخيياطر 

 (.39أ – 31)المراع: الفقرات أ
 

 التي تستثنى خدمات مؤسسة خدمة من الباطن 2والنوع  1تقريرا النوع 
اليذي يسيتثنى الخيدمات التيي تقيدمها  2أو النيوع  1تقرير النوع  ستخدامإذا خط  مدقق المنشأة إل .18

مؤسسة خدمة من الباطنب و اني هذه الخدمات مناسبة للبيانات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة فيإن 
يييار فيمييا يتعلييق بالخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية علييى مييدقق المنشييأة تطبيييق متطلبييات هييذا المع

 (.40الخدمة من الباطن )المراع: الفقرة أ
 

يتعلرق باألنشرطة فري  للقوانين واألنظمة واألخطاء غيرر المصرححة فيمرا متثالوعدم اإل تحتيالاإل
 مؤسسة الخدمة

الخدمييية  المنشيييأة المسيييتخدمة ميييا إذا أعلغيييي مؤسسييية إدارةعليييى ميييدقق المنشيييأة أن يستفسييير مييين  .19
للقييوانين واألنظميية أو أخطيياء غييير مصييححة  إمتثييالأو عييدم  إحتيييالالمنشييأة المسييتخدمة عيين أي 

تؤثر عليى البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمةب أو إنهيا خالفيا  ليذلك عليى عليم عهياب وعليى ميدقق 
فييافية التييدقيق اإل إاييراءاتومييد  المنشييأة تقييييم  يفييية تييأثير هييذه األمييور علييى طبيعيية وتوقيييي 

لمدقق المنشأةب بما في ذلك األثر على إستنتااات مدقق المنشأة وتقرير مدقق المنشيأة )المرايع: 
 (.41الفقرة 

 
 إعداد التقارير من قبل مدقق  المنشأة

إذا  5705على مدقق المنشأة تعديل الرأي في تقرير مدقق المنشيأة حسيل معييار التيدقيق اليدولي  . 20
قيييادر عليييى الحصيييول عليييى أدلييية تيييدقيق  افيييية ومناسيييبة فيميييا يتعليييق ريييان الميييدقق المنشيييأة غيييير 

بالخيدمات التيي تقيدمها مؤسسية الخدمية الخا ية عتيدقيق البيانيات الماليية للمنشيأة )المرايع: الفقييرة 
 (.42أ

 
علييى مييدقق المنشييأة عييدم اإلكييارة إلييى عمييل مييدقق الخدميية فييي تقرييير المنشييأة الييذي يحتييوي علييى  .21

انيييي القيييوانين أو األنظمييية تتطليييل إايييراء ذليييكب ورذا  انيييي هيييذه اإلكيييارة رأي غيييير معيييدلب إذا  
تطلبهيييا القيييوانين أو األنظمييية فيييإن تقريييير ميييدقق المنشيييأة يايييل أن يبيييين أن اإلكيييارة ال تقليييل مييين 

 (.43مسؤولية مدقق المنشأة بالنسبة لرأي التدقيق )المراع: الفقرة أ
 

                                      
 . 6ب الفقرة تقرير المدقق المستقل" فيالوارد "التعديالت على الرأي  )المنق(( 705معيار التدقيق الدولي  5
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ل لفهيم تعيديل عليى رأي ميدقق المنشيأة فيإن تقريير إذا  اني اإلكارة إلى عميل ميدقق خدمية مناسي .22
مييدقق المنشييأة ياييل أن عييين أن هييذه اإلكييارة ال تقلييل ميين مسييؤولية مييدقق المنشييأة بالنسييبة لهييذا 

 (.44الرأي )المراع: الفقرة أ
 

*** 
 األخرى  والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 

 ابة الداخليةالحصول على فهم للخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة بما في ذلك الرق
 

 (9مصادر المعلومات )المراع: الفقرة 
 

قييد تتييوفر المعلومييات حييول طبيعيية الخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية خدميية ميين ماموعيية متنوعيية  .1أ
 واسعة من المصادر مثل:

 أدلة المنشأ المتسخدمة. 

 ملخصات األنظمة. 

 .األدلة الفنية 

 مة ومؤسسة الخدمة.إتفاقية مستو  الخدمة عين المنشأة المستخد العقد أو 

  أو السييلطات التنظيمييية حييول أنظميية  مهنيية التييدقيق الييداخليتقييارير مؤسسييات الخدميية أو
 الرقابة في مؤسسة الخدمة.

 .تقارير مدقق الخدمةب بما في ذلك  تل اإلدارةب إذا  اني متوفرة 
 
سيبيل المثيال  المعرفة التي يتم الحصول عليها من خالل خبرة المدقق لد  مؤسسة الخدمةب على .2أ

مين خيالل الخبيرة مين عملييات تيدقيق أخير  قيد تسياعد فيي الحصيول عليى فهيم لطبيعية الخيدمات 
التييي تقييدمها مؤسسيية الخدمييةب وقييد يكييون ذلييك ذا عييون إذا  انييي الخييدمات وأنظميية الرقابيية فييي 

 مؤسسة الخدمة على هذه الخدمات موحدة إلى حد  بير.
 

 أ(9)المراع: الفقرة  دمةؤسسة الخطبيعة الخدمات التي تقدمها م
مؤسسيية خدميية مثييل مؤسسيية تعييالج المعييامالت وتحييافظ علييى  إسييتخداميمكيين لمنشييأة مسييتخدمة  .3أ

المسيييييؤولية ذات العالقيييييةب أو التيييييي تسيييييال البيانيييييات الخا ييييية بالمعيييييامالت والعملييييييات. تشيييييمل 
وا التيييي مؤسسييات الخدمييية التيييي تقييدم هيييذه الخيييدمات عليييى سييبيل المثيييال دوا ييير األمانيية فيييي البنييي

لخطيي  منييافع المييوظفين أو لخطيي  أخيير ب وموظفييوا الييرهن فييي البنييوا   ييولتسييتثمر وتخييدم األ
الييييذين يخييييدمون الرهييييون لوخييييرينب ومييييزودوا خدميييية التطبيييييق الييييذين يقييييدمون  ييييفقات تطبيقييييات 

 البرماياتب وتيئة ت نولوايا ت من العمالء من معالاة المعامالت المالية والتشغيلية.
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 مات مؤسسات الخدمة المتعلقة بالتدقيق ما يلي:تشمل خد .4أ
  .تاديد الساالت المحاسبية للمنشأة المستخدمة 
  ولإدارة األ . 
  .البدء في معامالت أو تسايلها أو معالاتها  و يل للمنشأة المستخدمة 

 

 الخا ة بالمنشأة الصغيرة عتباراتاإل
الييدفاتر تتييراوي ميين معالايية معييامالت  قييد تسييتخدم المنشييآت الصييغيرة الخييدمات الخاراييية لمسييك .5أ

 إعييدادمعينية )عليى سيبيل المثيال دفيع فيرا ل ايدول المرتبيات( وتادييد سياالتها المحاسيبية إليى 
مؤسسة الخدمة هذه ال يعفي إدارة المنشيأة الصيغيرةب وحييك يكيون ذليك  رستخدامعياناتها الماليةب و 

 .6ت الماليةمن مسؤولياتهم عن البيانا حو مةمناسبا  المكلفين بال
 

 ب( 9فقرة الطبيعة واألهمية النسبية للمعامالت التي تعالاها مؤسسة الخدمة )المراع: ال
تؤثر عليى األنظمية الداخليية للمنشيأة المسيتخدمةب  راراءاتيمكن لمؤسسة خدمة وفع سياسات و  .6أ

نشييييأة هييييي علييييى األقييييل از يييييا  منفصييييلة ماديييييا  وتشييييغيليا  عيييين الم اييييراءاتوهييييذه السياسييييات واإل
المنشييأة  راييراءاتالمسييتخدمةب وتعتمييد أهمييية أنظميية الرقابيية لمؤسسيية الخدميية بالنسييبة لسياسييات و 

المسييتخدمة علييى طبيعيية الخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية الخدمييةب بمييا فييي ذلييك الطبيعيية واألهمييية 
ت النسبية للمعامالت التيي تعالاهيا للمنشيأة المسيتخدمةب وفيي حياالت معينية قيد ال تبيدو المعيامال

المعالاة والحسابات التي تأثرت أنها اوهرية بالنسبة للبيانات المالية للمنشيأة المسيتخدمةب إال أن 
طبيعة المعامالت المعالاية قيد ت يون هاميةب وقيد يحيدد ميدقق المنشيأة أن فهيم أنظمية الرقابية هيذه 

 فروري في ظل الظروف.
 

 (ج 9ة )المراع: الفقرة دراة التفاعل عين أنشطة مؤسسة الخدمة والمنشأة المستخدم
تعتمييد أهمييية أنظميية الرقابيية  مؤسسيية الخدميية بالنسييبة لتلييك الخا يية بالمنشييأة المسييتخدمة  ييذلك  .7أ

التفاعيل إليى الميد  على دراة التفاعيل عيين أنشيطتها وأنشيطة المنشيأة المسيتخدمةب وتشيير دراية 
الييية عليييى المعالاييية التيييي اليييذي تسيييتطيع فييييش المنشيييأة المسيييتخدمة وتختيييار تنفييييذ أنظمييية رقابييية فع

تاريهيييا مؤسسييية الخدميييةب فعليييى سيييبيل المثيييالب توايييد دراييية تفاعيييل عاليييية عيييين أنشيييطة المنشيييأة 
المستخدمة وأنشطة مؤسسة الخدمة عنيدما تفيوض المنشيأة المسيتخدمة المعيامالت وتقيوم مؤسسية 

العمليييي الخدمييية بمعالاييية ورايييراء المحاسيييبة لهيييذه المعيييامالتب وفيييي هيييذه الحييياالت قيييد يكيييون مييين 
بالنسييبة للمنشييأة المسييتخدمة تنفيييذ أنظميية رقابيية فعاليية علييى هييذه المعييامالتب وميين ناحييية أخيير  
عنييييدما تبييييدأ مؤسسيييية الخدميييية أو تسييييال مبييييد يا  وتعييييالج وتييييؤدي المحاسييييبة لمعييييامالت المنشييييأة 
المسيييتخدمة ت يييون هنييياا دراييية تفاعيييل أقيييل عيييين المنظمتيييينب وفيييي هيييذه الحييياالت قيييد ال تسيييتطيع 

                                      
 . 3أ – 2أو  4ب الفقرات معايير التدقيق الدولية"ل وفقا  تدقيق عملية "األهداف العامة للمدقق المستقل وراراء  200معيار التدقيق الدولي  6
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المسييتخدمة أو قييد ال تختييار تنفيييذ أنظميية رقابيية فعاليية علييى هييذه المعييامالت فييي المنشييأة  المنشييأة
 المستخدمةب وقد تعتمد على أنظمة رقابة في مؤسسة الخدمة.

 

 د( 9)المراع: الفقرة طبيعة العالقة عين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة 
ين المنشييأة المسييتخدمة ومؤسسيية الخدميية ميين الممكيين أن يييند العقييد و إتفاقييية مسييتو  الخدميية عيي .8أ

 على أمور مثل ما يلي:
  المعلومات التيي سييتم تقيديمها للمنشيأة المسيتخدمة ومسيؤوليات البيدء فيي معيامالت تتعليق

 ؛باألنشطة التي تقوم عها مؤسسة الخدمة
 حتفياب عهيا تطبيق متطلبيات الهيئيات التنظيميية فيميا يتعليق بشيكل السياالت التيي سييتم اإل

 كانية الو ول لها؛أو إم
 داء؛التعويلب إن وادب الذي سيقدم للمنشأة المستخدمة في حالة فشل األ 
  ما إذا  اني مؤسسة الخدمة ستقدم تقريرا  حول أنظمتها الرقاعيةب ورذا  ان األمر  يذلك ميا

 ؛2أو نوع  1ير سيكون التقرير نوع إذا   ان التقر 
 ليييى سييياالت المنشيييأة المسيييتخدمة التيييي ميييا إذا  يييان ميييدقق المنشيييأة ليييش حقيييوق اإلطيييالع ع

 الالزمة إلاراء التدقيق؛ و تحتفظ عها مؤسسة الخدمة والمعلومات األخر  
 .ما إذا  اني اإلتفاقية تسم( باإلتصال المباكر عين مدقق المنشأة ومدقق الخدمة 

 
 هنييياا عالقييية مباكيييرة عيييين مؤسسييية الخدمييية والمنشيييأة المسيييتخدمة وتيييين مؤسسييية الخدمييية وميييدقق .9أ

الخدميييةب وهيييذه العالقيييات ال تنشيييق الخدمييية وميييدقق الخدميييةب وهيييذه العالقيييات ال تنشيييق بالضيييرورة 
عالقة مباكرة عين مدقق المنشأة ومدقق الخدمةب وعندما ال ت ون هناا عالقة مباكيرة عيين ميدقق 
المنشييأة ومييدقق الخدميية فييإن اإلتصيياالت عييين مييدقق المنشييأة ومييدقق الخدميية تييتم عييادة ميين خييالل 

أة المستخدمة ومؤسسة الخدمة. يمكن  ذلك إنشاء عالقة مباكرة عين ميدقق المنشيأة وميدقق المنش
األخالقييية والخا يية بالسييريةب ويمكيين لمييدقق المنشييأة علييى سييبيل  عتبيياراتالخدمييةب مييع مراعيياة اإل

 نيابة عن مدقق المنشأة مثل: إاراءات داءمدقق خدمة أل إستخدامالمثال 
 ؛ أوي مؤسسة الخدمةألنظمة الرقابة ف إختبارات (أ)
اوهريية فيي المعيامالت واألر يدة فيي البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة التيي  إايراءات (ب)

 تحتفظ عها مؤسسة الخدمة.
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 الخا ة بمنشآت القطاع العام عتباراتاإل
إن منشآت القطاع العام لها بشكل عام حقوق الو ول التي وفعها التشريعب على أنيش قيد ت يون  .10أ

االت ال تتييوفر فيهيييا حقييوق الو ييولب عليييى سييبيل المثييالب عنيييدما يكييون موقييع مؤسسييية هنيياا حيي
الخدمييية موايييود فيييي إختصيييا  مختلييييب وفيييي هيييذه الحييياالت قيييد يحتييياج ميييدقق قطييياع عيييام أن 
يحصل على فهم للتشريع الذي ينطبق في اإلختصا  المتخلي لتحدييد ميا إذا  يان مين الممكين 

 يذلك أن يحصيل ميدقق القطياع العيام أو يطليل مين  الحصول على حقوق و ول مناسبة. يمكن
حقييوق الو ييول فييي أييية إتفاقيييات تعاقدييية عييين المنشييأة المسييتخدمة المنشييأة المسييتخدمة أن تييدخل 

 ومؤسسة الخدمة.
 
يمكييين  يييذلك لميييدقق القطييياع العيييام أن يسييييتخدم ميييدققا  قخييير إلايييراء إختبيييار ألنظمييية الرقابيييية أو  .11أ

 للقوانين واألنظمة أو سلطة أخر . متثالباإلاوهرية فيما يتعلق  إاراءات
 

 (10)المراع: الفقرة  فهم أنظمة الرقابة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة
من الممكن أن تضع المنشيأة المسيتخدمة أنظمية رقابية عليى خيدمات مؤسسية الخدمية التيي يمكين  .12أ

ة أن يسيييتنتج أن أنظمييية رقابييية المنشيييأة أن يختبرهيييا ميييدقق المنشيييأة والتيييي قيييد تمكييين ميييدقق المنشيييأ
المسيييتخدمة تعميييل بفاعليييية ليييبعل أو ل افييية االثباتيييات ذات العالقيييةب بغيييل النظييير عييين أنظمييية 

 إسيتخدامالرقابة المواودة في مؤسسة الخدميةب ورذا قاميي منشيأة مسيتخدمةب عليى سيبيل المثيالب ب
مة وفييع أنظميية رقابيية علييى مؤسسيية خدميية لمعالايية اييدول رواتبهييا فإنييش يمكيين للمنشييأة المسييتخد

تقيديم ورسيتالم معلوميات ايدول الرواتيل التيي قييد تمنيع أو ت تشيي أخطياء اوهرييةب ومين الممكيين 
 أن تشمل أنظمة الرقابة هذه ما يلي:

  مقارنة البيانات التي قدمي لمؤسسية الخدمية ميع تقيارير المعلوميات المسيتلمة مين مؤسسية
 لاتها.الخدمة بعد أن ت ون البيانات قد تمي لمعا

  إعييادة حسيياب عينيية ميين مبييالو اييدول الرواتييل ميين أاييل الدقيية ال تاعيييةب ومرااعيية إامييالي
 مبلو ادول الرواتل من أال التأرد من أنش معقول.

 
ألنظمية الرقابية للمنشيأة المسيتخدمة عليى  إختبياراتفي هذه الحالة يمكن لمدقق المنشأة أن ييؤدي  .13أ

سييا  لمييدقق المنشييأة ألن يتو ييل إلييى أن أنظميية الرقابيية معالايية اييدول الرواتييل التييي سييتوفر أسا
 تعمل بفاعلية للثباتات المتعلقة بمعامالت ادول الرواتل.

 
فيميا يتعليق عيبعل المخياطر بمكين لميدقق )المينق((  ۷315رما أكيير فيي معييار التيدقيق اليدولي  . 14أ

يق  افيية ومناسيبة فقي  المنشأة أن يحكم أنش ليس من الممكين أو العمليي الحصيول عليى أدلية تيدق
التحقيييقب وهييذه المخيياطر قييد تتعلييق بالتسييايل غييير الييدقيق أو غييير المكتمييل لفئييات  إاييراءاتميين 

مييا تسييم( خصا صييها بالمعالايية والتييي  ثيييرا   روتينييية وهاميية ميين المعييامالت وأر ييدة الحسيياباتب
لمعالايية اآللييية الممكيين أن ت ييون خصيا د ااآلليية العالييية ميع تييدخل يييدوي قلييل أو عدونييشب ومين 

                                      
 .30ب الفقرة )المنق(( 315معيار التدقيق الدولي  ۷
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مواييودة بشييكل خييا  عنييدما تسييتخدم المنشييأة المسييتخدمة مؤسسييات خدمييةب وفييي هييذه الحيياالت 
ت يون أنظمية الرقابية للمنشيأة المسييتخدمة عليى هيذه المخياطر مناسييبة للتيدقيقب ويطليل مين مييدقق 

مييين معييييار  10ب 9المنشيييأة الحصيييول عليييى فهيييم ألنظمييية الرقابييية هيييذه وتقييمهيييا حسيييل الفقيييرتين 
 دقيق الدولي هذا.الت

)المراييع:  ة المسيتخدمةاإلفيافية عنييدما ال يمكين الحصييول عليى فهيمق  ييافق مين المنشييأ ايراءاتاإل
 (12الفقرة 

سيييتم إتخاذهييا  12فردييية أو ماتمعيية فييي الفقييرة  إاييراءاتإن قيرار مييدقق المنشييأة فيمييا يتعلييق بأييية  .15أ
ييييد وتقيييييم مخييياطر األخطييياء مييين أايييل الحصيييول عليييى المعلوميييات الالزمييية لتيييوفير أسييياس لتحد

 المنشأة لمؤسسة خدمة قد يتأثر بأمور ما يلي: إستخدامالاوهرية فيما يتعلق ب

  المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة؛حام  لق من 

 خدمة وتعقيد الخدمات التي تقدمها؛تعقيد المعامالت في المنشأة المست 

 قخيير مييدقق  إسييتخدامنشييأة علييى سييبيل المثييال قييد يقييرر مييدقق المب موقييع مؤسسيية الخدميية
 انيي مؤسسية الخدمية فيي  في مؤسسة الخدمة نيابة عن مدقق المنشيأة إذا إاراءات داءأل

 موقع بعيد؛

 منشييأة بأدليية تييدقيق ( إن تزويييد بفاعلييية مييدقق الاييراءاتمييا إذا  ييان يتوقييع أن اإلاييراء )اإل
 رافية ومناسبة؛ و

 .طبيعة العالقة عين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة 
 
يمكن لمؤسسة خدمة أن تعين مدقق خدمة لتقديم التقارير حول و ي وتصميم أنظمتهيا الرقاعيية  .17أ

(. 2( أو حيييول و يييي وتصيييميم أنظمتهيييا الداخليييية وفاعليييية عملهيييا )التقريييير نيييوع 1)القريييير نيييوع 
أو  ۸3402بمواييل المعيييار الييدولي لعمليييات التأريييد  2أو نييوع  1يمكيين إ ييدار التقريييرين نييوع 

بمواييل معييايير وفييعتها منظميية وفييع معييايير مخوليية أو معتييرف عهييا )والتييي يمكيين أن تحييددها 
 (.2أو النوع  1حسل أسماء مختلفة مثل تقريري النوع 

 
خدميية  ييان العقييد عييين مؤسسيية بشييكل عييام علييى مييا إذا  2أو النييوع  1يعتمييد تييوفر تقرييير النييوع  .17أ

ومنشأة مستخدمة يشتمل تقديم هذا التقرير مين قبيل مؤسسية الخدميةب وقيد تختيار مؤسسية الخدمية 
أو نييوع  متييوفرا  للمنشييآت المسييتخدمةب علييى أنييش  1رييذلك ألسييباب عملييية أن تحصييل التقرييير نييوع 

 للمنشآت المستخدمة. 2أو نوع  1في بعل الحاالت قد ال يتوفر التقرير نوع 
 

                                      
 ."على أنظمة الرقابة في منظمة خدمةير التأريد "تقار  3402المعيار الدولي لعمليات التأريد  ۸
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حيياالت قييد تلاييأ المنشييأة المسييتخدمة إلنايياز واحييدق أو أرثيير ميين أعمالهييا أو مهامهييا فييي بعييل ال .18أ
أو التموييل والمحاسييبة  متثيالالهامية مين خيالل مصيادر خاراييةب مثيل ت لييي مهيام التخطيي  واإل

أو مهمة الرقابة لمؤسسة خدمة واحدة أو أرثرب وحيك قد ال يتوفر تقرير حول أنظمة الرقابية فيي 
فاعليية  ايراءاتفيي ظيل هيذه الظيروف فقيد ت يون زييارة مؤسسية الخدمية أرثير اإل مؤسسية الخدمية

لمييدقق المنشييأة المسييتخدمةب وذلييك إلرتسيياب فهييم ألنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدمييةب حيييك أنييش 
 من المحتمل أن يكون هناا تفاعل مباكر إلدارة المنشأة المستخدمة مع إدارة مؤسسة الخدمة.

 
تييوفر المعلومييات الالزميية حييول أنظميية الرقابيية  إاييراءات داءمييدقق قخيير أل مإسييتخداميين الممكيين  .19أ

فإنيش يمكين لميدقق المنشيأة  2أو نيوع  1المناسبة في مؤسسة الخدمةب ورذا تم إ دار التقريير نيوع 
ب حيييك يواييد لمييدقق الخدميية عالقييات اييراءاتهييذه اإل داءمييدقق الخدميية أل إسييتخدامالمسييتخدمة 

وقد ياد مدقق المنشأة المستخدمة اليذي يسيتخدم عميل ميدقق قخير إن قا مة مع مؤسسة الخدمةب 
اإلركيادات المسيتخدمة الييذي يسيتخدم عميل مييدقق قخير إن اإلركيادات فييي معييار التيدقيق الييدولي 

نافعييييةب حيييييك أنهييييا تتعلييييق بفهييييم مييييدقق قخيييير )بمييييا فييييي ذلييييك إسييييتقاللية المييييدقق و فاءتييييش  ۹600
وميد  هيذا العميلب وعنيد  وتوقييي طبيعيةو ي تخطيي  المهنية(ب والمشار ة في عميل ميدقق قخير في

 رفاية ومال مة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.
 
ميين الممكيين أن تسييتخدم منشييأة مؤسسيية خدميية تسييتخدم عييدورها مؤسسيية خدميية ميين البيياطن لتقييديم  .20أ

بعييييل الخييييدمات المقدميييية للمنشييييأة المسييييتخدمةب والتييييي هييييي اييييزء ميييين نظييييام معلومييييات المنشييييأة 
التقيارير الماليييةب وميين الممكين أن ت ييون مؤسسيية الخدمية ميين البيياطن  إعييدادسيتخدمة الخييا  بالم

منشأة منفصلة عن مؤسسة الخدميةب أو قيد ت يون ذات عالقية بمؤسسية الخدمية. قيد يحتياج ميدقق 
المنشأة المستخدمة النظر في أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة مين البياطنب وفيي الحياالت التيي 

مؤسسيية خدميية ميين البيياطن واحييدة أو أرثيير فييإن التفاعييل عييين أنشييطة المنشييأة  تخدامإسيييييتم فيهييا 
المسيييتخدمة وأنشيييطة مؤسسييية الخدمييية تتوسيييع لتشيييمل التفاعيييل عيييين المنشيييأة المسيييتخدمة ومؤسسييية 
الخدميية ومؤسسييات الخدميية ميين البيياطنب ودرايية هييذا التفاعييلب و ييذلك الطبيعيية واألهمييية النسييبية 

الخدميية ومؤسسييات الخدميية ميين البيياطن هييي أهييم العوامييل ألن مؤسسيية للمعييامالت التييي تعالاهييا 
ينظر مدقق المنشأة المستخدمة في تحديد أهمية أنظمة الرقابة لمؤسسة الخدمية ومؤسسية الخدمية 

 من الباطن بالنسبة ألنظمة الرقابة للمنشأة المستخدمة.
 

)المراييع: الفقييرة  ة لمؤسسيية الخدمييةلييدعم فهييم مييدقق المنشييأة المسييتخدم 2أو نييوع  1التقرييير نييوع  إسييتخدام
13-14) 

يمكيين أن يقييوم مييدقق المنشييأة بييإاراء إستفسييارات عيين مييدقق الخدميية ميين مؤسسيية الخدميية المهنييية  .21أ
للمييدقق أو ممارسييين قخييرينب ومييا إذا  ييان مييدقق الخدميية خافييعا  إلكييراف تنظيميييب وقييد يكييون 

مختلفية فيميا يتعليق بالتقيارير حيول  مدقق الخدمية ممارسيا  فيي إختصيا  حييك ييتم إتبياع معيايير

                                      
ب ("العنصرعمليات تدقيق البيانات المالية للماموعة )بما في ذلك عمل المدققين  –"اإلعتبارات الخا ة  600معيار التدقيق الدولي   ۹

ا ياعل ذلك المدقق مدققين تبين أنش "قد ياد المدقق هذا المعيارب مكيي  ما هو فروري في ظل الظروف نافعا  عندم 2الفقرة 
من معيار التدقيق الدولي  19قخرين يشار ون في تدقيق البيانات المالية التي هي ليسي عيانات مالية للماموعة. "أنظر  ذلك الفقرة 

600 . 
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أنظمية الرقابيية فيي مؤسسيية خدمييةب ويمكين أن يحصييل الميدقق علييى معلومييات عين المعييايير التييي 
 يستخدمها مدقق الخدمة من منظمة وفع المعايير.

 
إلى اانل المعلوميات حيول المنشيأة المسيتخدمة  2أو النوع  1من الممكن أن يساعد التقرير نوع  .22أ

 شأة في الحصول على فهم لما يلي:مدقق المن
نواحي أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة التيي قيد تيؤثر عليى معالاية معيامالت المنشيأة  (أ)

 مؤسسات الخدمة من الباطن؛ إستخدامالمستخدمةب بما في ذلك 
تدفق المعامالت الهامة مين خيالل مؤسسية الخدمية لتحدييد النقياا فيي تيدفق المعيامالت  (ب)

 يانات المالية للمنشأة المستخدمة؛طاء اوهرية في البحيك يمكن أن تحدد أخ
يانيييييات الماليييييية للمنشيييييأة أهيييييداف الرقابييييية فيييييي مؤسسييييية الخدمييييية المناسيييييبة إلثباتيييييات الب (ج)

 المستخدمة؛ و
ما إذا  اني أنظمة الرقابية فيي مؤسسية الخدمية مصيممة ومنفيذة بالشيكل المناسيل لمنيع  (د)

هريية فيي البيانيات الماليية للمنشيأة أخطاء قد ينام عنها أخطياء او ومعالاة أو إرتشاف 
 المستخدمة.

 
مدقق المنشأة المستخدمة في الحصيول عليى فهيمق  2أو نوع  1من الممكن أن يساعد التقرير نوع 

ال ييوفر أيية أدلية لفاعليية  1رافق لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الاوهريةب على أن التقريير نيوع 
 عمل أنظمة الرقابة ذات العالقة.

 
المييؤرف فييي تياريخ حييالي أو الييذي هيو لفتييرة خييارج فتييرة  2أو النييوع  1ن الممكيين أن التقرييير نيوع مي .23أ

للمنشأة المستخدمة من الممكن أن يسياعد ميدقق المنشيأة المسيتخدمة فيي الحصيول التقارير  إعداد
علييى فهييم مبييد ي ألنظميية الرقابيية المطبقيية فييي مؤسسيية الخدميية إذا  ييان التقرييير معييززا  بمعلومييات 

الييية إفييافية ميين المصييادر األخيير ب ورذا  ييان و ييي مؤسسيية الخدميية ألنظميية الرقابيية هييو فييي ح
 إايييراءات أداءالتيياريخ الحيييالي أو لفتيييرة تسيييبق عدايييية الفتيييرة التييي ييييتم عتيييدقيقها فإنيييش يمكييين للميييدقق 

 مثل ما يلي: 2أو النوع  1لتحديك المعلومات في التقرير نوع 
 ميييع مييوظفي المنشييأة المسيييتخدمة الييذين هييم فيييي  مناقشيية التغيييرات فيييي مؤسسيية الخدميية

 ؛وفع يعرفون فيش هذه التغيرات
 لحالية التي تصدرها مؤسسة الخدمة؛ ومرااعة الوثا ق والمراسالت ا 
 .مناقشة التغيرات مع موظفي مؤسسة الخدمة 
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 (15)المراع: الفقرة  للمخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية ستاابةاإل
 

مؤسسية خدمية يزييد مين مخياطرة األخطياء الاوهريية فيي المنشيأة المسيتخدمة  دامإسيتخما إذا  ان  .24أ
يعتمد على طبيعة الخدمات المقدمة وأنظمة الرقابة على هذه الخيدماتب وفيي بعيل الحياالت قيد 

مؤسسيية خدميية.  مخيياطرة األخطيياء الاوهرييية للمنشييأة المسييتخدمةب وتشييكل خييا   إسييتخداميقلييل 
نفسها ال تمليك الخبيرة الالزمية للقييام بأنشيطة معينيةب مثيل البيدء فيي  إذا  اني المنشأة المستخدمة

معييامالت ومعالاتهييا وتسييايلهاب أو ليييس لييديها المييوارد المناسييبة )علييى سييبيل المثييال نظييام تقنييية 
 معلومات(.

 
 

عنييدما تحييتفظ مؤسسيية الخدميية بعنا يير هاميية ميين السيياالت المحاسييبية للمنشييأة المسييتخدمة قييد  .25أ
ل المباكيييير لهييييذه السيييياالت فييييروريا  حتييييى يسييييتطيع مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة يكييييون الو ييييو 

الحصول عليى أدلية تيدقيق  افيية ومناسيبة تتعليق بعملييات الرقابية عليى هيذه السياالتب أو لتؤ يد 
 ييحة المعييامالت واألر ييدة المسييالة فيهيياب أو  ليهميياب وقييد يتضييمن هييذا الو ييول إمييا الفحييد 

الخدميية أو اإلسييتفهام عيين السيياالت المحاسييبية المحييتفظ عهييا الفعلييي للسيياالت فييي مقيير مؤسسيية 
إل ترونييييا  مييين المنشيييأة المسيييتخدمة أو موقيييع قخيييرب أو  يلهميييا. وحييييك يتحقيييق الو يييول المباكييير 
إل ترونييا  يمكين لمييدقق المنشيأة المسيتخدمة عييذلك الحصيول علييى أدلية فيميا يتعلييق بمال مية أنظميية 

ى إرتمييال ونزاهيية عيانييات المنشييأة المسييتخدمة التييي ت ييون الرقابيية التييي تشييغلها مؤسسيية الخدميية عليي
 مؤسسة الخدمة مسؤولة عنها.

 
عند تحديد طبيعة ومد  أدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق باألر يدة التيي تمثيل  .26أ

محييتفظ عهييا أو معييامالت تقييوم عهييا مؤسسيية خدميية نيابيية عيين المنشييأة المسييتخدمةب يمكيين  أ ييول
 التالية من قبل مدقق المنشأة المستخدمة: اراءاتاإلإعتبار 

فحد الساالت والوثا ق التي تحفظ عها المنشأة المسيتخدمة: ييتم تحدييد موثوقيية مصيدر  (أ)
األدليية هييذا ميين خييالل طبيعيية ومييد  السيياالت المحاسييبية والوثييا ق المدعميية التييي تحييتفظ 

شيأة المسيتخدمة بسياالت أو عها المنشأة المستخدمة. في بعل الحاالت قد ال تحتفظ المن
 وثا ق مستقلة ومفصلة لعمليات محددة تتم نيابة عنها.

 

فحييد السيياالت والوثييا ق التييي تحييتفظ عهييا مؤسسيية الخدميية: ميين الممكيين تحقيييق و ييول  (ب)
مييدقق المنشييأة المسييتخدمة لسيياالت مؤسسيية الخدميية  اييزء ميين الترتيبييات التعاقدييية عييين 

كيين  ييذلك أن يسييتخدم مييدقق المنشييأة مييدققا  قخيير ومؤسسيية الخدميية. يمالمنشييأة المسييتخدمة 
نيابيية عنييش للحصييول علييى و ييول لسيياالت المنشييأة المسييتخدمة التييي تحييتفظ عهييا مؤسسيية 

 الخدمة.
 

الحصيول عليى مصيادقات علييى األر يدة والمعيامالت مين مؤسسيية الخدمية: حييك تحييتفظ  (ج)
تشيييييكل المنشيييييأة المسيييييتخدمة بسييييياالت مسيييييتقلة لألر يييييدة والمعيييييامالت مييييين الممكييييين أن 
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مصادقة من مؤسسة الخدمة تؤ د  حة سياالت المنشيأة المسيتخدمة أدلية تيدقيق موثوقية 
المعنيييييةب فعلييييى سييييبيل المثييييال عنييييد إسييييتعمال   ييييولفيمييييا يتعلييييق عواييييود المعييييامالت واأل

مؤسسات خدمة متعددة مثل ميدير إسيتثمار وحيافظ أميينب وتحيتفظ مؤسسيات الخدمية هيذه 
لمنشأة المصادقة على األر يدة ليد  هيذه المؤسسيات بساالت مستقلة فإنش يمكن لمدقق ا

 من أال مقارنة هذه المعلومات مع الساالت المستقلة للمنشأة المستخدمة.
 

إذا  انييييي المنشييييأة المسييييتخدمة ال تحييييتفظ بسيييياالت مسييييتقلة فييييإن المعلومييييات التييييي يييييتم 
الحصول عليها في المصادقات من مؤسسة الخدمية هيي مايرد عييان ميا هيو معكيوس فيي 
الساالت التي تحتفظ عها مؤسسة الخدمةب ولذلك فإن هذه المصيادقاتب ميأخوذة لوحيدهاب 
ال تشكل أدلة تدقيق موثوقةب وفي هذه الحاالت يمكن أن ينظر مدقق المنشيأة المسيتخدمة 

 فيما إذا  ان من الممكن تحديد مصدر عديل لألدلة المستقلة.
 

المنشيأة المسيتخدمة أو للتقيارير المسيتلمة  تحليلية للساالت التي تحيتفظ عهيا إاراءات أداء (د)
التحليلييية عنييد اإلثبيياتب  اييراءاتميين مؤسسيية الخدميية: ميين المحتمييل أن تتبيياين فاعلييية اإل

 وستتأثر بمد  وتفصيل المعلومات المتوفرة.
 
تحقيقييييية بطبيعتهييييا لمنفعيييية مييييدققي المنشييييأة  إاييييراءات أداءميييين الممكيييين أن يقييييوم مييييدقق قخيييير بيييي .27أ

متفيق عليهيا مين قبيل  إايراءات أداءد تتضيمن مثيل هيذه العمليية قييام ميدقق قخير بيالمستخدمةب وق
المنشييأة المسييتخدمة ومييدققها وميين قبييل مؤسسيية الخدميية ومييدققهاب وتييتم مرااعيية النتييا ج التييي تييم 

التييي قييام عهييا مييدقق قخيير ميين قبييل مييدقق المنشييأة المسييتخدمة  اييراءاتالتو ييل لهييا ميين خييالل اإل
كل أدلية تيدقيق  افيية ومناسيبةب إليى اانيل ذليك قيد ت يون هنياا متطلبيات لتحديد ما إذا  اني تشي

 إايراءات أداءتفرفها السلطات الحكومية أو بموال ترتيبات تعاقدية حيك يقيوم ميدقق الخدمية بي
المطلوتية  ايراءاتتحقيق معينية بطبيعتهيا. مين الممكين أن يسيتخدم ميدققو المنشيأة المسيتخدمة اإل

تعالاهييا مؤسسيية الخدمييةب وذلييك  اييزء ميين األدليية الالزميية لييدعم قراء لألر ييدة والمعييامالت التييي 
المسييتخدمة ومييدقق التييدقيق لهييمب وفييي هييذه الحيياالت قييد يكييون ميين المفيييد بالنسييبة لمييدقق المنشييأة 

علييى وثييا ق التييدقيق أو الو ييول إلييى وثييا ق التييدقيق التييي  اييراءاتاإل أداءالخدميية أن يتفقييا قبييل 
 ة المستخدمة.سيتم تزويدها لمدقق المنشأ

 
في بعل الحاالتب وخا ة عندما تتعهد منشأة مستخدمة إلى مصادر خارايية بعيل أو امييع  .28أ

مهامها المالية مثل مؤسسة خدمية فقيد يواايش ميدقق المنشيأة المسيتخدمة وفيعا  حييك يعتميد ايزء 
فييي  تحقيييق إاييراءات أداءربييير ميين أدليية التييدقيق علييى مؤسسيية الخدمييةب وقييد تييدعو الحاايية إلييى 

مؤسسيية الخدميية ميين قبييل مييدقق المنشييأة المسييتخدمة أو مييدقق قخيير نيابيية عنييشب وميين الممكيين أن 
 إايراءاتب وتاإلفافة إلى ذلك مين الممكين أن ييؤدي 2أو نوع  1يقدم مدقق الخدمة التقرير نوع 

تحقيق نيابة عن مدقق المنشيأة المسيتخدمة. إن مشيار ة ميدقق قخير ال يغيير مين مسيؤولية ميدقق 
أة المستخدمة في الحصول على أدلة تدقيق  افية ومناسبة لتيوفير أسياس معقيول ليدعم رأي المنش

مدقق المنشأة المسيتخدمةب وتبعيا  ليذلك فيإن إعتبيار ميدقق المنشيأة المسيتخدمة فيميا إذا  يان قيد تيم 
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تحقيييق  إاييراءات داءالحصييول علييى أدلييية تييدقيق  افييية ومناسيييبةب ومييا إذا  ييان الميييدقق بحاايية أل
التحقيق التيي يؤديهيا ميدقق  إايراءاتيشمل مشار ة ميدقق المنشيأة المسيتخدمة فيي تواييش افافية 

 قخر واإلكراف عليها أو إعطاء دليل على ذلك.
 

 (16)المراع: الفقرة  أنظمة الرقابة إختبارات
 إختبييياراتأن يصيييمم وييييؤدي ميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة  10330يتطليييل معييييار التيييدقيق اليييدولي . 29أ

قابييية للحصيييول عليييى أدلييية تيييدقيق  افيييية ومناسيييبة فيميييا يتعليييق بفاعليييية تشيييغيل أنظمييية ألنظمييية الر 
 الرقابة ذات العالقة في ظروف محددةب وفي سياق منظمة الخدمة ينطبق هذا المتطلل عند ما:

يتضييمن تقييييم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة لمخيياطر األخطيياء الاوهرييية توقعييا  بييأن أنظميية  (أ)
عمييييل بفاعلييييية )أي أن مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة ينييييوي الرقابيييية فييييي مؤسسيييية الخدميييية ت

اإلعتماد على فاعلية عمل أنظمة الرقابية فيي مؤسسية الخدمية عنيد تحدييد طبيعية وتوقييي 
 ؛ أوالتحقيق إاراءاتومد  

فاعليييية عميييل أنظمييية الرقابييية فيييي المنشيييأة  إختبييياراتالتحقييييق لوحيييدها أو ميييع  إايييراءاتإن  (ب)
 لة تدقيق  افية ومناسبة عند مستو  اإلثبات.المستخدمة ال تستطيع أن توفر أد

 
يمكيين لمييدقق المنشييأة المسييتخدمة اإلتصييال بمؤسسيية الخدميية ميين خييالل  2إذا لييم يتييوفر التقرييير نييوع  .30أ

 إختبيياراتالييذي يشييتمل علييى  2مييدقق خدميية لتييوفير التقرييير نييوع  إسييتخدامالمنشييأة المسييتخدمة لطلييل 
مييدقق قخيير  إسييتخدامةب أو يمكيين لمييدقق المنشييأة المسييتخدمة لفاعلييية عمييل أنظميية الرقابيية ذات العالقيي

فييي مؤسسيية الخدميية تختبيير فاعلييية عمييل أنظميية الرقابيية هييذه. يمكيين لمييدقق المنشييأة  إاييراءات داءأل
ألنظميييية الرقابيييية ذات العالقيييية إذا وافقييييي  إختبييييارات أداءالمسييييتخدمة  ييييذلك زيييييادة مؤسسيييية الخدميييية و 

مييدقق المنشييأة المسييتخدمة مبينيية علييى األدليية ماتمعيية التييي مؤسسيية الخدميية علييى ذلييك. إن تقييمييات 
 مدقق المنشأة المستخدمة الخا ة بش. راراءاتيوفرها عمل مدقق قخر و 

 
عمل بفاعليية )المرايع: الفقيرة  أدلة تدقيق بأن أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة ت 2التقرير نوع  إستخدام

17) 
 

تياايات عيدة ميدققين مختلفيين لمنشيأة مسيتخدمةب وليذلك فقيد تلبيية إح 2قد يقصد من التقريير نيوع  .31أ
أنظميية الرقابيية والنتييا ج المبينيية فييي تقرييير مييدقق الخدميية غييير مناسييبة للثباتييات  إختبيياراتت ييون 

المناسيبة ألنظمية  ختبياراتالتي تعتبر هامة في البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة. ييتم تقيييم اإل
ن تقرييير مييدقق الخدميية يييوفر أدليية تييدقيق  افييية ومناسييبة بشييأن فاعلييية الرقابيية ونتا اهييا لتحديييد أ

أنظمييية الرقابييية ليييدعم تقيييييم ميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة للمخييياطرب وتيييإاراء ذليييك يمكييين أن يعتبييير 
 مدقق المنشأة المستخدمة العوامل التالية:

 

 أداءنييييذ أنظميييية الرقابييييةب والوقييييي الييييذي إنقضييييى م إختبيييياراتغطيهييييا الفتييييرة الزمنييييية التييييي ت (أ)
 ؛أنظمة الرقابة إختبارات
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نطاق عمل مدقق الخدمية والخيدمات والعملييات التيي تميي تغطيتهياب وأنظمية الرقابية التيي  (ب)
أختيرت واإلختيارات التي أدييب والطريقة التيي تتعليق عهيا أنظمية الرقابية المختبيرة بأنظمية 

 ؛ والرقابة للمنشأ المستخدمة
 

بييية ورأي ميييدقق الخدمييية حيييول فاعليييية عميييل أنظمييية ألنظمييية الرقا ختبييياراتنتيييا ج هيييذه اإل (ج)
 الرقابة.

 

بالنسبة لبعل اإلثباتات  لما  اني الفترة التي يغطيهيا إختبيار محيدد و انيي الفتيرة التيي إنقضيي  .32أ
اإلختبييار أطييول فقييد ت ييون أدليية التييدقيق التييي يوفرهييا اإلختبييار أقييلب وعنييد مقارنيية الفتييرة  أداءمنييذ 

التقييارير المالييية للمنشييأة المسييتخدمة فقييد يسييتنتج مييدقق  إعييدادلفتييرة  2ع التييي يغطيهييا التقرييير نييو 
يوفر أدلية تيدقيق أقيل إذا  يان هنياا تيداخل قلييل عيين الفتيرة  2المنشأة المستخدمة أن التقرير نوع 

والفتيييرة التيييي ينيييوي لهيييا ميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة اإلعتمييياد عليييى  2التيييي يغطيهيييا التقريييير نيييوع 
سيابقة أو الحقية قيد ييوفر الذي يغطي فتيرة  2ت ون الحالة  ذلك فإن التقرير نوع  التقريرب وعندما

أدليية تييدقيق إفييافية. فييي حيياالت أخيير  ميين الممكيين أن يحييدد مييدقق المنشييأة المسييتخدمة إنييش ميين 
مييدقق قخيير ألدا هيياب  إسييتخدامألنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية أو  إختبييارات أداءالضييروري 

 على أدلة تدقيق  افية ومناسبة بشأن فاعلية عمل أنظمة الرقابة هذه.وذلك من أال الحصول 
 
قييد يكييون  ييذلك ميين الضييروري أن يقييوم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة بالحصييول علييى أدليية إفييافية  .33أ

بشييأن التغيييرات الهاميية فييي أنظميية الرقابيية المعنييية فييي مؤسسيية الخدميية خييارج الفتييرة التييي يغطيهييا 
تييدقيق إفييافية ليييتم أدامهيياب وميين الممكيين أن تشييمل العوامييل  إاييراءاتد ب أو يحييد2التقرييير نييوع 

المناسييبة لتحديييد مييا هييي أدليية التييدقيق اإلفييافية التييي سيييتم الحصييول عليهييا بشييأن أنظميية الرقابيية 
 في منشأة الخدمة التي  اني تعمل خارج الفترة التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة ما يلي:

 

 خطاء الاوهرية عند مستو  اإلثبات؛أهمية المخاطر المقيمة لأل 
 

  أنظمة الرقابة المحددة التي اختبرت أثناء الفترة المرحلة والتغيرات الهامة فيهيا منيذ اختبارهياب
 م المعلومات والعمليات والموظفين؛بما في ذلك التغيرات في نظا

 

 أن فاعلية عمل أنظمة الرقابة هذه؛دراة الحصول على أدلة التدقيق بش 
 

 ؛فترة المتبقية.طول ال 
 

  عليى اإلعتمياد  التحقييق عنياء إايراءاتالمد  الذي ينوي بيش ميدقق المنشيأة المتسيخدمة تقلييل
 على أنظمة الرقابة؛ و

 

 .فاعلية عيئة الرقابة ومتابعة أنظمة الرقابة في المنشأة المستخدمة 
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أنظمية  إختبياراتفيي من الممكن الحصول على أدلة تيدقيق إفيافيةب عليى سيبيل المثيال بالتوسيع  .34أ
 الرقابة على مد  الفترة المتبقيةب أو اختبار متابعة أنظمة الرقابة للمنشأة المستخدمة.

 
التقييارير المالييية للمنشيأة المسييتخدمة فييإن  إعيدادإذا  انيي فتييرة االختبيار لمييدقق الخدميية خيارج فتييرة  .35أ

ليتو ييل إلييى أن أنظميية  اتختبييار مييدقق المنشييأة المسييتخدمة ليين يسييتطيع اإلعتميياد علييى هييذه اإل
الرقابيية فييي المنشييأة المسييتخدمة تعمييل بفاعلييية ألنهييا ال تييوفر أدليية فييي فتييرة التييدقيق الحالييية علييى 

 أخر . إاراءات أداءفاعلية أنظمة الرقابةب إال إذا تم 
 
في حياالت معينية قيد ت يون الخدمية التيي تقيدمها مؤسسية خدمية مصيممة عليى إفتيراض أنيش سييتم  .36أ

نظميية رقابيية معينيية ميين قبييل المنشييأة المسييتخدمةب فعلييى سييبيل المثييال قييد ت ييون الخدميية تطبيييق أ
مصيييممة عليييى إفتيييراض أنيييش سييييكون ليييد  المنشيييأة المسيييتخدمة أنظمييية رقابييية موايييودة لتفيييويل 
المعيييامالت قبيييل أن ترسيييل إليييى مؤسسييية الخدمييية لمعالاتهييياب وفيييي هيييذه الحالييية يمكييين أن يشيييمل 

ابيية و ييفا  ألنظميية الرقابيية المكمليية هييذه للمنشييأة المسييتخدمةب و ييي منظميية الخدميية ألنظميية الرق
وعلييييى ميييييدقق المنشيييييأة المسيييييتخدمة أن ينظييييير فيميييييا إذا  انيييييي أنظمييييية الرقابييييية المكملييييية للمنشيييييأة 

 المستخدمة مناسبة للخدمة التي تقدم للمنشأة المستخدمة.
 
ال يييوفر أدليية تييدقيق  افييية إذا  ييان مييدقق المنشييأة المسييتخدمة يعتقييد أن تقرييير مييدقق الخدميية قييد  .37أ

ميدقق  ختبياراتومناسبةب على سبيل المثال إذا  ان تقرير مدقق الخدمة ال يحتوي على و ي إل
 إاييراءاتالخدميية ألنظميية الرقابيية ونتييا ج ذلييكب فإنييش يمكيين لمييدقق المنشييأة المسييتخدمة تعزيييز فهييم 

المسيييتخدمة لطليييل  ميييدقق الخدمييية ورسيييتنتاااتش باإلتصيييال بمؤسسييية الخدمييية مييين خيييالل المنشيييأة
مناقشة مع مدقق الخدمة بشيأن  نطياق ونتيا ج عميل ميدقق المنشيأة المسيتخدمةب و يذلك  إاراءات

إذا  ان مدقق المنشيأة المسيتخدمة يعتقيد أن ذليك فيروري فإنيش يمكين لميدقق المنشيأة المسيتخدمة 
 أداءأن يتصييل بمؤسسيية الخدميية ميين خييالل المنشييأة المسييتخدمة لطلييل أن يقييوم مييدقق الخدميية بيي

فييي مؤسسيية الخدمييةب وتالتنيياوب وتنيياء علييى طلييل مييدقق المنشييأة المسييتخدمة يمكيين أن  إاييراءات
 .اراءاتيؤدي مدقق المنشأة المستخدمة أو مدقق قخر هذه اإل

 
ب بميييا فيييي ذليييك اإلسيييتثناءات والمعلوميييات ختبييياراتلميييدقق الخدمييية نتيييا ج اإل 2يحيييدد تقريييير النيييوع  .38أ

لييييى إسييييتنتااات مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمةب ال تعنييييي تلقا يييييا  األخيييير  التييييي يمكيييين أن تييييؤثر ع
لمييدقق الخدميية أن  2اإلسييتثناءات التييي يشييير لهييا مييدقق الخدميية أو رأي معييدل فييي التقرييير نييوع 

عنييد تقيييم مخيياطر  لميدقق الخدميية لين يكييون مفييدا  لتييدقيق البيانيات المالييية للمنشيأة 2التقريير نييوع 
 2ثناءات واألميير الييذي يتسييبل فييي رأي معييدل فييي التقرييير نييوع األخطيياء الاوهريييةب عييل أن اإلسييت

لمييدقق الخدميية سيييتم إعتبارهييا فييي تقييييم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة إلختبييار أنظميية الرقابيية التييي 
يؤديها مدقق الخدمةب وعند إعتبار اإلستثناءات واألمور التي تتسبل في رأي معدل يمكين لميدقق 

ألمييور مييع مييدقق الخدمييةب ويعتمييد هييذا اإلتصييال علييى إتصييال المنشييأة المسييتخدمة مناقشيية هييذه ا
المنشيأة المسييتخدمة مييع مؤسسية الخدميية والحصييول عليى موافقيية مؤسسيية الخدمية علييى أن يحييدد 

 اإلتصال.
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 اإلعالغ عن نواحي النقد في الرقابة الداخلية التي حددت أثناء التدقيق
 

عين نيواحي الينقد الهامية التيي حيددت أثنياء يطلل من مدقق المنشأة المسيتخدمة أن يبليو  تابية  .39أ
ب  ما يطليل مين ميدقق المنشيأة 11في الوقي المناسل حو مةالتدقيق ل ل من اإلدارة والمكلفين بال

المستخدمة أن يبليو اإلدارة عنيد مسيتو  مناسيل مين المسيؤولية وفيي الوقيي المناسيل عين نيواحي 
التييدقيقب والتييي هييي فييي الحكييم المهنييي  القصييور األخيير  فييي الرقابيية الداخلييية التييي حييددت أثنيياء

. يشيييمل األميييور التيييي قيييد 12لميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة ذات أهميييية  افيييية لتسيييتحق عنايييية اإلدارة
يحييييددها مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة أثنيييياء التييييدقيق والتييييي يمكيييين اللعييييالغ عنهييييا إلدارة المنشييييأة 

 فيها ما يلي: حو مةالمستخدمة والمكلفين بال
  ألنظميية الرقابيية التييي يمكيين أن يطبقهييا مييدقق المنشييأة المسييتخدمةب بمييا فييي ذلييك أييية متابعيية

 ؛2أو نوع  1أنظمة الرقابة التي حددت نتياة للحصول على التقرير نوع 
  أو نيوع  1الحاالت حييك يشيار ألنظمية الرقابية المكملية للمنشيأة المسيتخدمة فيي التقريير نيوع

 و تم تطبيقها في المنشأة المستخدمة؛ولم ي 2
  أنظمة الرقابة التي قد تدعوا الحااة لها في مؤسسة الخدمية التيي ال تظهير أنهيا تيم تنفييذهاب

 .2أو التي ال يغطيها بالتحديد التقرير نوع 
 

 (18)المراع: الفقرة  خدمات مؤسسة خدمة من الباطن التي تستثني 2نوع الو  1نوع ال تقارير
الباطن فإن تقريير ميدقق الخدمية مين الممكين إميا إذا إستخدمي مؤسسة خدمة مؤسسة خدمة من  .40أ

أن يشييمل أو ال يشييمل أهييداف الرقابيية لمؤسسيية الخدميية وأنظميية الرقابيية ذات العالقيية فييي و ييي 
التقريير  عيدادمؤسسة الخدمة لنظامها وفي نطاق عملية مدقق الخدميةب ويعيرف هيذه األسيلوتين إل

أنظمية  2أو نيوع  1ورذا إستثنى التقرير نيوع أسلوب اإلستثناء على التواليب باألسلوب الشامل أو 
خدمية مين البياطن و انيي الخيدمات التيي تقيدمها مؤسسية الخدمية مين البياطن الرقابة في مؤسسية 

و انييييي الخييييدمات التييييي تقييييدمها مؤسسيييية الخدميييية ميييين البيييياطن مناسييييبة لتييييدقيق البيانييييات المالييييية 
تطبيق متطلبات هيذا المعييار فيميا للمؤسسة المستخدمة فإنش يطلل من مدقق المنشأة المستخدمة 

يتعليق بمؤسسية الخدمية مين البياطن. تعتميد طبيعية وميد  العميل اليذي سييتم أدامه مين قبيل ميدقق 
المنشييأة المسييتخدمة فيمييا يتعلييق بالخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية خدميية ميين البيياطن علييى طبيعيية 

مات للتيييدقيقب ويسييياعد وأهميييية هيييذه الخيييدمات بالنسيييبة للمنشيييأة المسيييتخدمةب ومال مييية هيييذه الخيييد
مييدقق المنشييأة المسييتخدمة علييى تحديييد أثيير مؤسسيية الخدميية ميين البيياطن  9المتطلييل فييي الفقييرة 

 وطبيعة ومد  العمل الذي سيتم أدامه.
 

                                      
 . 10-9ب الفقرتان واإلدارة" بالحو مةالداخلية للمكلفين اإلعالغ عن نواحي القصور في الرقابة " 265معيار التدقيق الدولي  11
 .10ب الفقرة 265معيار التدقيق الدولي  12
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واألخطاء غير المصححة فيمرا يتعلرق باألنشرطة فري مؤسسرة  للقوانين واألنظمة متثالوعدم اإل تحتيالاإل
 (19)المراع: الفقرة  الخدمة

قد يطلل من مؤسسة الخدمةب بموال أحكام العقد ميع المنشيآت المسيتخدمة أن تفصي( للمنشيآت  .41أ
للقيييوانين واألنظمييية أو األخطييياء غيييير  إمتثيييالأو عيييدم  إحتييييالالمسيييتخدمة التيييي تيييأثرت عييين أي 

عليييى ميييدقق  19المصيييححة التيييي تعيييزي إلدارة أو ميييوظفي مؤسسييية الخدمييية.  ميييا تتطليييل الفقيييرة 
مة إايييراء إستفسيييارات مييين إدارة المنشيييأة المسيييتخدمة فيميييا يتعليييق ميييا إذا  انيييي المنشيييأة المسيييتخد

 إايييراءاتمؤسسييية الخدمييية قيييد أعلغيييي عنهيييا مؤسسييية الخدمييية تيييؤثر عليييى طبيعييية وتوقييييي وميييد  
التييييدقيق اإلفييييافية لمييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة. فييييي حيييياالت معينيييية قييييد يطلييييل مييييدقق المنشييييأة 

ا التقييييمب وقييد يطلييل ميين المنشييأة المسييتخدمة اإلتصييال المسييتخدمة معلومييات إفييافية إلاييراء هييذ
 بمؤسسة الخدمة للحصول على المعلومات الضرورية.

 
 (20)المراع: الفقرة  تقديم التقرير من قبل المنشأة المستخدمة

عندما ال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الحصول على أدلة تدقيق  افية ومناسبة فيميا يتعليق  .42أ
تي تقدمها مؤسسية الخدمية الخا ية عتيدقيق البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة فيإن بالخدمات ال

 هناا تحديدا  لنظام التدقيقب ومن الممكن أن ت ون  ذلك عندما:
  ال يسيييتطيع مييييدقق المنشيييأة المسييييتخدمة الحصيييول علييييى فهيييم  ييييافق للخيييدمات التييييي تقييييدمها

 ؛األخطاء الاوهرية مؤسسة الخدمةب وليس لديش أساس لتحديد وتقييم مخاطر
  المنشييأة المسييتخدمة توقعييا  بييأن أنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية تعمييل يشييمل تقييييم مييدقق

بفاعليييةب وال يسييتطيع مييدقق المنشييأة المسييتخدمة الحصييول علييى أدليية تييدقيق  افييية ومناسييبة 
 ؛ بشأن فاعلية تشغيل هذه األنظمة

  ميين السيياالت التييي تحييتفظ عهييا مؤسسيية  ت ييون أدليية التييدقيق ال افييية والمناسييبة متييوفرة فقيي
 الخدمةب وال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الو ول مباكرة لهذه الساالت.

 
ميييا إذا  يييان الميييدقق يبيييدي رأييييا  متحفظيييا  أو يحايييل اليييرأي يعتميييد عليييى إسيييتنتاج ميييدقق المنشيييأة 

 رة.المستخدمة فيما إذا  اني اآلثار محتملة على البيانات المالية هامة أو مؤث
 

 (22-21)المراع: الفقرتان  الخدمةاإلكارة إلى عمل مدقق 

في بعل الحاالت قد تتطلل القوانين أو األنظمة إكارة إلى عمل مدقق الخدمة فيي تقريير ميدقق  .43أ
الشفافية في القطاع العيامب وفيي هيذه الحياالت قيد  هدافالمنشأة المستخدمةب على سبيل المثال أل

 ستخدمة إلى موافقة مدقق الخدمة قبل عمل مثل هذه اإلكارة.يحتاج مدقق المنشأة الم
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إن حقيقييية أن المنشيييأة المسيييتخدمة تسيييتخدم مؤسسييية خدمييية ال يغيييير مييين مسيييؤولية ميييدقق المنشيييأة  .44أ
المستخدمة بموال معايير التدقيق الدولية فيما يتعلق بالحصول عليى أدلية تيدقيق  افيية ومناسيبة 

ميدقق المنشيأة المسيتخدمةب وليذلك فيإن عليى ميدقق الخدمية از ييا  لتوفير أساس معقول لدعم رأي 
رأسييياس ليييرأي ميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة حيييول البيانيييات المالييييةب عليييى أنيييش عنيييدما يبيييدي ميييدقق 
المنشييأة المسييتخدمة رأييييا  معقييوال  بسيييبل رأي معييدل فيييي تقرييير ميييدقق الخدميية فيييإن مييدقق المنشيييأة 

ريييير ميييدقق الخدمييية إذا  انيييي تليييك اإلكيييارة تسييياعد فيييي المسيييتخدمة ال يمنيييع مييين اإلكيييارة إليييى تق
إيضيياي السييبل للييرأي المعييدل لمييدقق المنشييأة المسييتخدمةب وفييي هييذه الحيياالت قييد يحتيياج مييدقق 

 المنشأة المستخدمة إلى موافقة مدقق الخدمة قبل إاراء هذه اإلكارة.
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

ئااة المحااددة علاا  عاان تقياايم تااأثير البيانااات الخاط ة الماادققمساالولي معيااار التاادقيق الاادولي هااذايتناااول  .1
ويتنااول معياار عملية التدقيق والبيانات الخاطئة غيار المصاححةإ إن وجادتإ علا  البياناات المالياة. 

ماااا إذا تاااام  إساااتنتا مسااالولية المااادقق فاااي تحاااوين رأا  اااول البياناااات المالياااة و  700التااادقيق الااادولي
 ويأخاذالخاطئاة الجوهرياة. الحصول عل  تأكيد معقول بشأن خلاو البياناات المالياة  مال مان البياناات 

تقياايم الماادقق للبيانااات  عتباااربعااين اإل 700الماادقق المطلااوي  سااير معيااار التاادقيق الاادولي إسااتنتا 
. ويتنااااول معياااار 1لهاااذا المعياااار وفقااااً الخاطئاااة غيااار المصاااححةإ إن وجااادتإ علااا  البياناااات المالياااة 

بصاورة مالمماة فاي تخطايد وأداء مسلولية المادقق عان تطبياق مفهاوم األهمياة  2 320التدقيق الدولي
 عملية تدقيق البيانات المالية.

 

 تاريخ النفاذ
أو  2009 ديسامبر 15تدقيق البيانات المالية للفتارات التاي تبادأ فاي ل يعتبر هذا المعيار نافذ المفعول .2

 بعد ذلك. 
 

 الهدف

 يهدف المدقق إل  تقييم ما يلي: .3

 تدقيق؛ وتأثير البيانات الخاطئة المحددة عل  عملية ال (أ)

 تأثير البيانات الخاطئة غير المصححةإ إنإ وجدتإ عل  البيانات المالية. (ي)
 

  التعريفات

 ألغراض معايير التدقيق الدوليةإ يمون للمصطلحات التالية المعاني المنسوبة لها أدناه: .4

رض أو التصنيف أو الع المبلغ المعلن عنهالفرق بين (  Misstatement) – البيانات الخاطئة )أ( 
 فصا عن البند في البيان المالي والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإل فصا أو اإل

المطلوي لحي يمون البند متوافقا مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يممن أن ينشأ 
 (1. )المرجع: الفقرة أ تيالالتحريف من الخطأ أو اإل

 ان يتم عرض البيانات المالية بصورة  عندما يعبر المدقق عن رأا معين  ول ما إذا
عادلةإ من جميع النوا ي الجوهريةإ أو ما إذا  انت تعطي صورة  قيقية وعادلةإ تشمل 

ات التي فصا تلك التعديالت عل  المبالغ أو التصنيفات أو العرض أو اإل أيضاً األخطاء 

                                                 
 .11-10إ الفقرات تحوين رأا وإعداد التقارير  ول البيانات المالية" ")المنقح(  700يق الدولي معيار التدق 1

 .في تخطيد وأداء عملية التدقيق"النسبية "األهمية   320معيار التدقيق الدولي  2
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دلةإ من جميع النوا ي تعتبرإ وفق تقدير المدققإ ضرورية لعرض البيانات المالية بصورة عا
 الجوهريةإ أو لتعطي صورة  قيقية وعادلة.

 

وعندما يعبر المدقق عن رأا  ول ما إذا  انت البيانات المالية معروضاة بصاورة عادلاةإ مان 
كافاااة الناااوا ي الهاماااةإ أو يعطاااي وجهاااة ن،ااار صاااادقة وعادلاااةإ فااا ن البياناااات الخاطئاااة تشااامل 

يفات أو العاااااروض أو اإلفصاااااا ات التاااااي تعتبااااار أيضاااااا التعاااااديالت علااااا  المباااااالغ أو التصااااان
ضروريةإ بتقدير المدققإ لعرض البيانات المالية بصورة عادلةإ مان  افاة الناوا ي الهاماةإ أو 

 عطاء وجهة ن،ر صادقة وعادلة.إل
البيانات الخاطئة التي قام المدقق بتجميعها خالل  –البيانات الخاطئة غير المصححة  )ي(  

 تم تصحيحهاالتدقيق والتي لم ي

 المتطلبات

 تجميع البيانات الخاطئة المحددة
يقوم المدقق بتجمياع البياناات الخاطئاة المحاددة خاالل عملياة التادقيق عاد تلاك البياناات الخاطئاة غيار  .5

 (6أ-2)المرجع: الفقرة أ .المهمة
 

 دراسة البيانات الخاطئة المحدد خالل تقدم عملية التدقيق
 راتيجية التدقيق العامة وخطة التدقيق بحاجة إل  المراجعة في  ال:يحدد المدقق ما إذا  انت إست .6

 إ تماليااةكاناات طبيعااة البيانااات الخاطئااة المحااددة وال،ااروف التااي  صاالت فيهااا تشااير إلاا   (أ)
وجود بيانات خاطئة أخرى والتيإ إن تمت تجميعها ماع البياناات الخاطئاة التاي تام تجميعهاا 

 (7هرية؛ أو )المرجع: الفقرة أخالل عملية التدقيقإ يممن أن تصبح جو 

مجموع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق يقتاري مان األهمياة المحاددة  (ي)
 (8. )المرجع: الفقرة أ320لمعيار التدقيق الدولي وفقاً 

 
ققإ بفحص صنف معين من المعاامالت أو أرصادة الحساابات المد طلر عل  بناءً إذا قامت اإلدارةإ  .7

فصااا ات والبيانااات الخاطئااة المصااححة التااي تاام  شاافهاإ فيتعااين علاا  الماادقق القيااام باا جراءات أو اإل
 (6. )المرجع: الفقرة أتدقيق إضافية لتحديد ما إذا  ان البيان الخاطئ ال يزال موجوداً 

 
 وتصحيحها البيانات الخاطئة اإلبالغ عن

التااي تاام  يح،اار القااانون أو اللااوامح ذلااك() مااا لاام   افااة البيانااات الخاطئااة عاان باااإلبالغيقااوم الماادقق  .8
تجميعها خالل عملية التدقيق فاي الوقات المحادد إلا  مساتوى اإلدارة المالمام ماا لام يح،ار القاانون أو 

لبياناااات الخاطئاااة. )المرجاااع: ويطلااار المااادقق مااان اإلدارة تصاااحيح تلاااك ا .3الن،اااام مهااال هاااذا األمااار
 (9أ-7أ الفقرات

 

                                                 
 .7إ الفقرة "بالحو مةاإلتصال مع أولئك المملفين "إ 260معيار التدقيق الدولي  3
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فينبغااي عليااه ابلااغ عنهااا الماادققإ و جميااع البيانااات الخاطئااة التااي إذا رفضاات اإلدارة تصااحيح بعاا  أ .9
الحصااول علاا  تبرياار ألسااباي رفاا  اإلدارة عماال التصااحيحات وينبغااي أن يأخااذ هااذا التبرياار بعااين 

عنااااد تقياااايم مااااا إذا  اناااات البيانااااات الماليااااة  ماااال خاليااااة ماااان البيانااااات الخاطئااااة الجوهريااااة.   عتباااااراإل
 (10)المرجع: الفقرة أ

 ثير البيانات الخاطئة غير المصححةأت تقييم
 

األهمياة المحاددة قبل تقييم تاأثير البياناات الخاطئاة غيار المصاححةإ يجار علا  المادقق إعاادة تقيايم   .10
ليل اد ماا إذا  اناات ال تازال مالمماة فاي ساياق النتاام  المالياة لفعليااة  320لمعياار التادقيق الادولي وفقااً 

 (15أ-14للمنشأة. )المرجع: الفقرات أ
 
يحاادد الماادقق مااا إذا  اناات البيانااات الماليااة غياار المصااححة جوهريااةإ بشاامل منفااردة أو بمجموعهااا.  .11

 :عتبارما يلي باإل أخذوخالل القيام بهذا التحديدإ ينبغي عل  المدقق 

 جاااام وطبيعااااة البيانااااات الخاطئااااةإ فيمااااا يتعلااااق بصاااانف معااااين ماااان المعااااامالت أو أرصاااادة  (أ)
ت الماليااة  ماال وال،ااروف الخاصااة بحصااولها؛ و)المرجااع: الحسااابات أو اإلفصااا ات والبيانااا

 (25أ-24وأ 22أ-16الفقرات أ

تااأثير البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة المتعلقااة لفتاارات سااابقة علاا  أصااناف المعااامالت أو  (ي)
 (23أرصدة الحسابات أو اإلفصا ات ذات الصلة والبيانات المالية  مل. )المرجع: الفقرة أ

 
 ن عن الحو مةالتواصل مع المسلولي

ينبغاي علا  المادقق إباالغ المسالولين عان الحو مااة عان البياناات الخاطئاة غيار المصاححة وتأثيرهاااإ  .12
. 4منفاردة أو مجتمعاةإ علاا  الارأا الااوارد فاي تقرياار المادققإ مااا لام يح،اار ذلاك األماار قاانون أو ن،ااام

مل منفارد. وينبغاي أن وينبغي عن يحدد إبالغ المدقق البيانات الخاطئة غير المصححة الجوهرياة بشا
 (28أ-26يطلر المدقق تصحيح البيانات الخاطئة غير المصححة. )المرجع: الفقرات أ

 

يقااوم الماادقق باا بالغ المساالولين عاان الحو مااة عاان تااأثير البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة المتعلقااة  .13
والبيانااات بفتاارات سااابقة علاا  أصااناف المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو اإلفصااا ات ذات الصاالة 

 المالية  مل.
 

 اإلقرار الخطي
 

إ من المسالولين عان الحو ماة بشاأن ماا إذا من اإلدارةإ و يهما  ان مالمماً  خطياً  يطلر المدقق إقراراً  .14
كان يعتقدون أن تأثيرات البيانات الخاطئة غير المصاححة تعتبار جوهرياةإ منفاردة أو مجتمعاةإ علا  

خااص لهااذه البنااود أو إرفاقااه باااإلقرار الخطااي. )المرجااع: الفقاارة البياناات الماليااة  ماال. ويااتم تضاامين مل
 (29أ
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 التوثيق
 (30: )المرجع: الفقرة أ5ينبغي أن يضمن المدقق ما يلي في وثامق التدقيق .15

 (؛ و5منها )الفقرة  أقلالقيمة التي تعتبر البيانات الخاطئة غير مهمة إذا  انت  (أ)

ل عملياة التادقيق وماا إذا تام تصاحيحها )الفقاارات كافاة البياناات الخاطئاة التاي تام تجميعهاا خاال (ي)
 (؛ و12و 8و 5

الماادقق فيمااا إذا  اناات البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة تعتباار جوهريااةإ منفااردة أو  إسااتنتا  ( )
 (. 11)الفقرة  ستنتا مجتمعةإ وأساس ذلك اإل

 

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 ()أ(4الفقرة المرجع: ) تعريف البيان الخاطئ
 يممن أن تنت  األخطاء من: .16

 عدم الدقة في جمع أو معالجة البيانات التي يتم من خاللها إعداد البيانات المالية؛ (أ)

 ذف المبلغ أو اإلفصا إ بما في ذلك اإلفصا ات غير الحافية أو غير الحاملةإ وتلك  (ي)
الية  يث اإلفصا ات المطلوبة لتحقيق أهداف اإلفصا  في بع  أطر إعداد التقارير الم

 6أممن؛

 والتقدير المحاسبي الخاطئ الناجم عن إغفال الحقامق أو سوء تفسيرها الواضح؛  ( )

أ مام اإلدارة بخصوص التقديرات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير معقولة أو اختيار  (د)
 وتطبيق السياسات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير مالممة؛

 تإ أو تجميعها أو تقسيمها بشمٍل غير مالمم؛ والتصنيف غير المالمم للمعلوما (ه)

بالنسبة للبيانات المالية المعدة وفقًا إلطار العرض العادلإ  ذف اإلفصا  الالزم للبيانات  (و)
 7المالية لتحقيق العرض العادل فيما عدا اإلفصا ات المطلوبة تحديدًا بموجر اإلطار.

 

                                                 
 .6أو  11-8إ الفقرات "وثامق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي        5

  منه عل  أنه 42في الفقرة  " األدوات المالية: اإلفصا ات " 7عل  سبيل المهالإ ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   6 
 ها ضرورية لتحقيق أهداف اإلفصا  في الفقرة ..."."يتعين عل  المنشأة اإلفصا  عن أا معلومات إضافية ترا 

متهال إلعل  سبيل المهالإ يتطلر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من المنشأة تقديم إفصا ات إضافية عندما يمون ا  7 
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  240.8من معيار التدقيق الدولي ض  تيالَتِرد أمهلة عل  األخطاء الناجمة عن اإل

 (5)المرجع: الفقرة  تراكم األخطاء المحددة
 "واضح بشملٍ ضئيلة "
في هذا المعيار من المدقق أن يراكم األخطاء التي تم تحديدها خالل عملية  5تتطلر الفقرة  . 2أ

لة بشمٍل التدقيق ب ستهناء تلك األخطاء التي تعتبر ضئيلة بشمٍل واضح. وال تعد عبارة "ضئي
واضح" تعبيرا آخرا لمصطلح "ليست هامة". ويمون لألخطاء التي تعتبر ضئيلة بشمٍل واضح 
ترتير مختلف  ليا )أصغر( من  يث األهميةإ أو طبيعة مختلفة  ليًا عن تلك األخطاء التي 

سواء ُتحدد بأنها أخطاء هامةإ أخطاء غير منطقية بشمٍل واضحإ سواًء ُأخذت منفردًة أو مجتمعًة و 
ُ حم عليها وفق أا معايير تخص  جمها أو طبيعتها أو ظروفها. وفي  ال وجود أا شموك 
 ول ما إذا  ان وا د أو أكهر من البنود ضئيلة بشمٍل واضحإ ال يعتبر الخطأ هو خطأ ضئيل 

 بشمٍل واضح.

 األخطاء في البيانات الفردية
نه من أخطاء المبالغ في البيانات الفردية هي يممن أن يحدد المدقق مبلغا معينا يمون ما يقل ع . 3أ

أخطاء ضئيلة بشمٍل واضحإ وال تحون هناك  اجة لمراكمتها ألن المدقق يتوقع بأن تراكم هذه 
المبالغ لن يمون له تأثير جوهرا واضح عل  البيانات المالية. لحن األخطاء في المبالغ التي تزيد 

من هذا المعيار. باإلضافة  5و مطلوي بموجر الفقرة عن المبلغ المحدد يتم مراكمتها وفق ما ه
ضئيلة بشمٍل واضح عند الحمم عليها هي أخطاء إل  ذلكإ قد ال تحون األخطاء المتعلقة بالمبالغ 

وفق معايير طبيعتها أو ظروفهاإ وإن لم تحن  ذلكإ ف نه يتم مراكمتها وفق ما هو مطلوي بموجر 
  من هذا المعيار. 5الفقرة 

 في اإلفصا ات األخطاء
يممن أن تحون األخطاء في اإلفصا ات أيضًا ضئيلة بشمٍل واضح سواًء ُأخذت منفردًة أو  . 4أ

مجتمعًةإ وسواء ُ حم عليها وفق أا معايير تخص  جمها أو طبيعتها أو ظروفها. يتم أيضًا 
في تقييم  مراكمة األخطاء في اإلفصا ات التي ليست أخطاء ضئيلة بشمٍل واضح لمساعدة المدقق

أ من هذا 13تأثير هذه األخطاء عل  اإلفصا ات ذات العالقة والبيانات المالية  مل. تقدم الفقرة أ
 المعيار أمهلة عل  المواضع التي تحون فيها األخطاء في اإلفصا ات النوعية هي أخطاء هامة. 
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 تراكم األخطاء
يإ 2أ-أ2تها  ما هو موضح في الفقرات أإن األخطاء  سر طبيعتها أو ظروفهاإ التي تتم مراكم . 5أ

ال يممن أن تضاف معًا  ما هو الحال بخصوص األخطاء في المبالغ. ومع ذلكإ يجر عل  
من هذا المعيار أن يقّيم تلك األخطاء بشمٍل فردا وجماعي )أا بشمٍل  11المدقق بموجر الفقرة 

 جماعي مع األخطاء األخرى( لتحديد ما إذا  انت هامة.

مساعدة المدقق في تقييم تأثير األخطاء التي تراكمت خالل عملية التدقيق وفي اإلبالغ عن ل . 6أ
األخطاء لإلدارة وأولئك المملفين بالحو مةإ قد يمون من المفيد أن نميز بين األخطاء الواقعية 

 واألخطاء التقديرية واألخطاء المتوقعة. 
 ا أا شك.األخطاء الواقعية هي األخطاء التي ال يدور  وله •
األخطاء التقديرية هي الفروقات الناجمة عن أ مام اإلدارة بما في ذلك تلك المتعلقة باإلعتراف  •

والقياس والعرض واإلفصا  في البيانات المالية )بما في ذلك اختيار أو تطبيق السياسات 
 المحاسبية( التي يعتبرها المدقق غير معقولة أو غير مالممة.

أفضل تقدير يجريه المدقق لألخطاء في المجتمعات اإل صاميةإ والذا األخطاء المتوقعة هي  •
يشمل اإلسقاط اإل صامي لألخطاء التي تم تحديدها في عينات التدقيق عل  المجتمعات 
اإل صامية بأكملها التي ُسحبت منها العينات. وَتِرد إرشادات بشأن تحديد األخطاء المتوقعة 

  530.9ق الدوليوتقييم النتام  ضمن معيار التدقي
 

  دراسة البيانات الخاطئة المحددة خالل تقدم عملية التدقيق
علاا  وجااود بياناااات خاطئااة أخاارىإ علاا  سااابيل  دلااة. وتشاامل األقااد ال يمااون البيااان  ااادث مساااتقالً   .7أ

 إفتراضااتأو مان المهالإ عندما يحدد المدقق نشوء بيان خاطئ من خلل فاي ن،اام الرقاباة الداخلياة 
 ة أو طرق تقييم تم تطبيقها بشمل واسع من قبل المنشأة. غير مالمم

 

 وفقااً إذا وصل مجموع البيانات الخاطئة المجمعة خالل عملياة التادقيق إلا  معناي الجوهرياة المحادد  .8أ
تجااوز البياناات الخاطئاة غيار   تماليةإ فقد يمون هناك مستوى متدني مقبول إل320للمعيار الدولي

لبياناااات الخاطئاااة المجمعاااة خاااالل عملياااة التااادقيقإ لمفهاااوم األهمياااة. مجماااوع ا أخاااذالممتشااافةإ عناااد 
العيناات ومخااطر عادم  أخاذمخااطر ويممن أن توجاد البياناات الخاطئاة غيار الممتشافة بسابر وجاود 

 .10العينات أخذ
 
قااد يطلاار الماادقق ماان اإلدارة فحااص صاانف ماان المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو اإلفصااا ات  .9أ

قيمااة البيااان ر البيااان الخاااطئ الااذا  اادده الماادقق والقيااام باااإلجراءات لتحديااد لحااي تفهاام اإلدارة بسااب
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الخاااطئ الفعلااي فااي صاانف ماان المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو اإلفصااا ات وعماال التعااديالت 
علاا  تقاادير الماادقق للبيانااات  بناااءً  مااهالً ويمماان عماال هااذا الطلاار المالممااة علاا  البيانااات الماليااة. 

 في عينة التدقيق إل   امل المجموعة التي أخذت منها العينة. الخاطئة المحددة 
 

 (9-8)المرجع: الفقرات  اإلبالغ عن البيانات الخاطئة وتصحيحها
إن اإلباالغ فاي الوقات المناساار عان األخطااء إلاا  المساتوى المناسار فاي اإلدارة هااو أمار هاام ألنااه  .10أ

الحساااابات واإلفصاااا ات تشاااتمل علااا   يتااايح لاااإلدارة تقيااايم ماااا إذا  انااات فئاااات المعاااامالت وأرصااادة
أخطاء جوهريةإ وإعالم المدقق في  ال عادم موافقتهاا واتخااذ ماا يلازم مان اإلجاراءات. ويماون عاادًة 
المسااتوى المناساار فااي اإلدارة هااو الااذا يتحماال المساالولية ولديااه الصااال ية لتقياايم األخطاااء واتخاااذ 

 اإلجراءات الالزمة.
 

ح،ر القوانين أو األن،مة تواصل المدقق بشأن بعا  األخطااء في بع  دوامر االختصاصإ قد ت  .11أ
مااع اإلدارة أو غيرهااا بااداخل المنشااأة. فقااد تمنااع القااوانين أو األن،مااة بشاامل محاادد التواصاالإ أو أيااة 
إجراءات أخرى قد تمس بسير تحقيق تجريه سلطة مختصة في وقوع تصرف غيار قاانوني محادد أو 

المنشاااأة فاااي  اااال  اااان مااان المطلاااوي مااان المااادقق أن يبلاااغ سااالطة مشاااتبه باااهإ بماااا فاااي ذلاااك تنبياااه 
مختصااة عاان عاادم امتهااال محاادد أو مشااموك فيااه وفقااًا لقااوانين ممافحااة غساايل األمااوالإ علاا  ساابيل 
المهاااال. وفاااي تلاااك الحااااالتإ قاااد تحاااون المساااامل التاااي ين،ااار فيهاااا المااادقق معقااادة وقاااد يأخاااذ المااادقق 

 تبار. الحصول عل  استشارة قانونية بعين االع
 

بلااااغ عنهااااا الماااادقق يممنهااااا ماااان أإن تصااااحيح اإلدارة لحافااااة البيانااااات الخاطئااااة بمااااا فيهااااا تلااااك التااااي  .12أ
المحاف،اة علا  دفاااتر وساجالت محاساابية دقيقاة ويقلاال مان البيانااات الخاطئاة الجوهريااة فاي البيانااات 

لجوهرياة المتعلقاة المالية المستقبلية بسبر التأثير التراكمي للبيانات الخاطئة غيار المصاححة وغيار ا
 بفترات سابقة. 

 

مان المادقق تقيايم ماا إذا تام إعاداد وعارض البياناات المالياةإ مان  700يقتضي معيار التادقيق الادولي .13أ
ويشامل هاذا التقيايم دراساة لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق.  وفقاً كافة الجوانر الهامةإ 

بية بمااااا فيهااااا ملشاااارات التحيااااز المحتماااال لتقااااديرات الجواناااار النوعيااااة لممارسااااات المنشااااأة المحاساااا
 إ والتي يممن أن تتأثر بفهم المدقق لمبررات اإلدارة لعدم عمل التصحيحات. 11اإلدارة

 

 (11-10)المرجع: الفقرات  تقييم تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة
  تقااديرات نتااام  المنشااأة علاا غالباااً  320لمعيااار التاادقيق الاادولي وفقاااً يعتمااد تحديااد الماادقق لألهميااة  .14أ

ن النتام  المالية الفعلية قد ال تحون معروفة بعد. لذلكإ وقبال تقيايم المادقق لتاأثير البياناات ألالمالية 
لمعيااار التاادقيق  وفقاااً الخاطئااة غياار المصااححةإ فقااد يمااون ماان الضاارورا مراجعااة األهميااة المحااددة 

 عل  النتام  المالية الفعلية. بناءً  320الدولي
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أهميااة البيانااات  يااتم مراجعااةأنااهإ وخااالل تقاادم عمليااة التاادقيقإ  320ضااح معيااار التاادقيق الاادولييو  .15أ
أو أرصاادة الحسااابات أو المالياة  ماال )وإن أمماانإ مسااتوى أو مسااتويات أهمياة أصااناف المعااامالت 

فااي  ااال إطااالع الماادقق علاا  معلومااات خااالل عمليااة التاادقيق يمماان أن تاالدا إلاا   اإلفصااا ات(
وبالتاااليإ فا ن أا مراجعااة هاماة سااتحون قباال . 12قق لقيماة أخاارى )أو قايم أخاارى( مبادمياً تحدياد المااد

تقيااايم المااادقق لتاااأثير البيانااااات الخاطئاااة غيااار المصاااححة. ولحاااانإ إذا أدى تقيااايم المااادقق لألهميااااة 
ماان هااذا المعيااار( إلاا  نشااوء قيمااة )أو  10الفقاارة أن،اار) 320لمعيااار التاادقيق الاادولي وفقاااً المحااددة 

ومجاال إجاراءات التادقيق إ عندمذ يتم إعادة دراسة أهمياة األداء ومالمماة الطبيعاة والتوقيات قلأقيم( 
 التدقيق.  رأاتدقيق مالممة و افية يستند إليها  أدلةاإلضافية بهدف الحصول عل  

 

يااتم دراسااة  اال بيااان خاااطئ منفاارد لتقياايم تااأثيره علاا  أصااناف المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو  .16أ
تجااوز مساتوى األهمياة للحال الصانف المعاين مان  إ تمالياةذات الصالةإ بماا فاي ذلاك  اإلفصا ات

 المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصا ات. 
 

باإلضااافة إلاا  ذلااكإ تااتم دراسااة  اال خطااأ فااردا فااي اإلفصااا  النااوعي لتقياايم تااأثيره علاا  اإلفصااا   .17أ
ياناات المالياة  مال.  ماا أن تحدياد ماا )اإلفصا ات( ذات العالقةإ إل  جانر التأثير العام عل  الب

إذا  ااان الخطااأ )األخطاااء( فااي اإلفصااا  النااوعي هااو خطااأ هااامإ فااي سااياق إطااار إعااداد التقااارير 
المالياااة المعماااول باااه وال،اااروف المحاااددة للمنشاااأةإ هاااو أمااار ينطاااوا علااا  ممارساااة الحمااام المهناااي. 

 طاء هامة ما يلي:تشمل األمهلة عل  الحاالت التي تحون فيها هذه األخطاء هي أخ

  األوصاف غير الدقيقة أو غير الحاملة للمعلومات  ول األهداف والسياسات والعمليات
 سمال المنشآت التي تشتمل عل  أنشطة تأمينية ومصرفية.أالمتبعة في إدارة ر 

   إغفال المعلومات  ول األ داث أو ال،روف التي أدت إل  خسامر انخفاض القيمة )عل
فاض  بير وطويل األجل في  جم الطلر عل  معدن أو سلعة ما( في سبيل المهالإ انخ

 منشأة تشتمل عل  عمليات تعدين.

  الوصف غير الصحيح للسياسة المحاسبية المتعلقة ببند هام في بيان المر ز المالي أو
 بيان الدخل الشامل أو بيان التغيرات في  قوق الملحية أو بيان التدفقات النقدية.
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 حافي لجانر  ساس في سعر الصرف في المنشأة التي تقوم بأنشطة الوصف غير ال
 تجارية دولية. 

 

ما إذا  انت األخطاء غير المصححة  سر طبيعتها هي أخطاء هامة  ما هو مطلاوي  تحديدعند  .18أ
مااان هاااذا المعياااارإ يأخاااذ المااادقق بعاااين اإلعتباااار األخطااااء غيااار المصاااححة فاااي  11بموجااار الفقااارة 

يمماان إعتبااار هااذه األخطاااء بأنهااا هامااة سااواًء بشاامٍل فاارداإ أو عنااد أخااذها المبااالغ واإلفصااا ات. و 
إل  جانار أخطااء أخارى. علا  سابيل المهاالإ اعتماادا علا  األخطااء المحاددة فاي اإلفصاا اتإ قاد 

 يأخذ المدقق بعين اإلعتبار ما إذا  انت:
 األخطاء المحددة هي أخطاء مستمرة أو واسعة؛ أو (أ)
هي ذات صلة باألمر نفسهإ وما إذا  انت قد تلثر عل  فهم عدد من األخطاء المحددة  (ي)

 المستخدمين لذلك األمر في  ال ُأخذت في اإلعتبار بشمٍل جماعي.

)د( من 13إن بحث األخطاء المتراكمة هو أيضًا أمر مفيد عند تقييم البيانات المالية وفقًا للفقرة 
أن يأخذ بعين اإلعتبار ما إذا  ان  )المنقح(إ ويتطلر من المدقق 700معيار التدقيق الدولي 

العرض الحلي للبيانات المالية قد تأثر سلبا بدم  معلومات غير ذات صلة أو تحجر الفهم 
 الصحيح لألمور المفصح عنها.

 

جوهراإ ف نه من غير المرجح إممانياة تساويته بالبياناات  أنهفي  ال تقدير بيان خاطئ منفرد عل   .19أ
إ فسايمون بياان اإليارادات بصاورة مباالغ بهاا جوهريااً المهاالإ فاي  اال  الخاطئاة األخارى. فعلا  سابيل

بها  تا  لاو تام تساوية تاأثير البياان الخااطئ علا  األرباا  بالحامال  بيان البيانات المالية  مل مبالغاً 
ماان خااالل بيااان مبااالغ بااه للمصاااريف. وقااد يمااون ماان المالماام تسااوية البيانااات الخاطئااة ضاامن نفااس 

مخاااطر وجااود المزيااد ماان  عتبااارنف المعااامالتإ لحاان ينبغااي األخااذ بعااين اإلرصاايد الحساااي أو صاا
البيانااااات الخاطئااااة غياااار الجوهريااااة  بااااأن تسااااوية سااااتنتا البيانااااات الخاطئااااة غياااار الممتشاااافة قباااال اإل

 .13المتعادلة أمر مالمم
 

ثير ات النوعيااة مهاال تااأعتبااار يشامل تحديااد مااا إذا  ااان بيااان خاااطئ للتصاانيف يعتبار جوهريااا تقياايم اإل .20أ
التعاقديااة األخاارى أو التااأثير علاا  بنااود السااطر  تفاقياااتالبيااان الخاااطئ للتصاانيف علاا  الاادين أو اإل

ويمماان أن تحااون هناااك ظااروف المختلفااة أو اإلجماليااات الفرعيااة أو التااأثير علاا  النساار الرميسااية. 
ة  مااالإ يساااتنت  فيهاااا لمااادقق أن البياااان الخااااطئ للتصااانيف لااايس جوهرياااا فاااي ساااياق البياناااات الماليااا

قااد يتجااوز مسااتوى أو مسااتويات األهمياة فااي تقيايم البيانااات الخاطئاة األخاارى. فعلاا   أناهباالرغم ماان 
ساابيل المهااالإ قااد ال يعتباار التصاانيف الخاااطئ بااين بنااود السااطر فااي الموازنااة العموميااة جوهريااا فااي 
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بناود الساطر  سياق البيانات المالية  مل عندما تحون قيمة التصانيف الخااطئ صاغيرة بالنسابة لحجام
 المعنية في الميزانية العمومية وال يلثر التصنيف الخاطئ عل  قيمة البيان أو النسر الرميسية. 

 

مماان أن تااالدا بعاا  ال،اااروف المتعلقاااة بالبيانااات الخاطئاااة إلاا  قياااام المااادقق بتقييمهااا علااا  أنهاااا ي .21أ
لياة التادقيقإ  تا  لاو جوهريةإ منفاردة أو دراساتها ماع البياناات الخاطئاة األخارى المجمعاة خاالل عم

من مساتوى األهمياة بالنسابة للبياناات المالياة  مال. وتشامل ال،اروف التاي يممان  أقلكانت بمستوى 
 أن تلثر عل  التقييم الحد الذا يممن للبيانات الخاطئة أن:

 بالمتطلبات التن،يمية؛  لتزامتلثر عل  اإل 

 ة األخرى؛ بمواثيق الدين أو المتطلبات التعاقدي لتزامتلثر عل  اإل 

 لسياساة محاسابية لهاا تاأثير غيار جاوهرا علا  البياناات ختيار أو تطبيق غير صحيح  ترتبد ب
ماان الماارجح أن يمااون لهااا تااأثير جااوهرا علاا  لبيانااات الماليااة  أنااهالماليااة للفتاارة الحاليااة غياار 

 للفترات المستقبلية؛ 

  ًقتصاااادية،اااروف اإلفاااي األرباااا  أو التوجهاااات األخااارىإ خصوصاااا فاااي ساااياق ال تخفاااي تغيااارا 
 والصناعية العام؛ 

   تاالثر علاا  النساار المسااتخدمة لتقياايم المر ااز المااالي للمنشااأة أو نتااام  العمليااات أو التاادفقات
 النقدية؛ 

 ( إ أهميااة المسااألة بالنساابة مااهالً تاالثر علاا  معلومااات القطاااع المعروضااة فااي البيانااات الماليااة
ديااادها علااا  أنهاااا تلعااار دورا هاماااا فاااي لقطااااع أو جااازء آخااار مااان أعماااال المنشاااأة التاااي تااام تح

 عمليات المنشاة أو ربحيتها(؛ 

  إ من خالل ضامان تلبياة متطلباات مانح العاالوات مهالً لها تأثير عل  تعوي  اإلدارة المتزايدإ
 أو الحوافز األخرى؛ 

  ة ماع المساتخدمين فيماا يتعلاق بالمراسالت السابقة المعروفتعتبر هامة بالن،ر إل  فهم المدقق
 ؛ مهالً المتوقعة  ربا باأل

  إ مااا إذا  اناات األطااراف الخارجيااة للمعاملااة ماارتبطين مااهالً ببنااود تشاامل أطااراف معينااة )تاارتبد
 بأعضاء من إدارة المنشأة(؛ 

  ًإ أناهإلطار إعاداد التقاارير المالياة المطباق غيار  وفقاً  سهو في المعلومات غير مطلوي تحديدا
مر اااز الماااالي أو األداء الماااالي أو التااادفقات النقدياااة بتقااادير المااادققإ مهااام لفهااام المساااتخدمين لل

 للمنشأة؛ أو 

  الحد الذا تلثر فيه األخطاء عل  المعلومات األخرى التي سيتم تضمينها فاي التقريار السانوا
للمنشااأة )علاا  ساابيل المهااالإ المعلومااات التااي ساايتم تضاامينها فااي "مناقشااة وتحلياال اإلدارة" أو 

يااااة"( والتااااي ماااان المتوقااااع بشاااامٍل معقااااول أن تاااالثر علاااا  القاااارارات "المراجعااااة التشااااغيلية والمال
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 14)المااانقح( 720 اإلقتصاااادية لمساااتخدمي البياناااات المالياااة. يتنااااول معياااار التااادقيق الااادولي
 .مسلوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى 

 

دقيق موجااودة فااي  افااة عمليااات التااوماان غياار الماارجح أن تحااون أمهلااة فقااد؛ تعتباار هااذه ال،ااروف 
ال يالدا بالضارورة إن وجاود أياة ظاروف مهال تلاك  وليس من الضارورا أن تحاون القامماة ممتملاة.

 أن البيان الخاطئ جوهرا.  إستنتا إل  
 

 يف أنه يتوجر دراساة آثاار األخطااء التاي تحاونإ أو يممان  24015 يوضح معيار التدقيق الدولي .22أ
ى مان عملياة التادقيقإ  تا  لاو  اان  جام إ ناتجاة عان اإل تياال فيماا يتعلاق بجوانار أخار تحاون أن 

علا  ال،اروفإ يممان أن تحاون األخطااء  األخطاء لايس جوهرياا بالنسابة للبياناات المالياة. وإعتمااداً 
 في اإلفصا ات أيضًا ملشرا عل  اإل تيالإ وقد تنشأ عل  سبيل المهال عن:

 اإلفصا ات المضللة التي نتجت عن التحيز في أ مام اإلدارة؛ أو 

 ات المزدوجة أو غير المفيدة واسعة النطاق التي ُيقصد منها  جر الفهم اإلفصا 
 الصحيح لألمور الواردة في البيانات المالية.

عند بحث آثار األخطاء في فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصا اتإ يمارس المدقق 
  200.16الشك المهن  وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 

تااراكم للبيانااات الماليااة غياار الجوهريااة وغياار المصااححة المتعلقااة بفتاارات سااابقة قااد يمااون للتااأثير الم .23أ
تأثير جاوهرا علا  البياناات المالياة للفتارة الحالياة. وهنااك طارق مقبولاة مختلفاة لتقيايم المادقق لهاذه 
البياناااات الخاطئاااة غيااار المصاااححة للبياناااات المالياااة للفتااارة الحالياااة. وياااوفر اساااتخدام نفاااس طريقاااة 

 اتساقا بين الفترات.  التقييم
 

 ات خاصة لمنشآت القطاع العامإعتبار 
ف ن تقييم ما إذا  ان البياان الخااطئ جوهرياا إ منشأة في القطاع العاملتدقيق إجراء عملية في  ال  .24أ

قااد يتااأثر بمساالوليات الماادقق التااي  ااددها القااانون أو الن،ااام أو ساالطة أخاارى باااإلبالغ عاان مسااامل 
 .  تيالالمهال اإل خاصة بما فيها عل  سبيل

 

النزاهاة وضامان فاعلياة اإلشاراف لة و والمسااءعلا  ذلاكإ فا ن القضاايا مهال المصالحة العاماة  عالوةً  .25أ
بساابر طبيعتااه. وهااذا هااو الحااال  قااد تاالثر علاا  تقياايم مااا إذا  ااان البنااد جوهرياااً تحديااداإ التشااريعيإ 

 م أو متطلبات السلطات األخرى. بالقانون أو الن،ا لتزامبالنسبة للبنود التي تتعلق باإل تحديداً 
 

                                                 

 ." مسلوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى  ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي  14 
 .35إ الفقرة 024معيار التدقيق الدولي  15 
 . 15إ الفقرة 200معيار التدقيق الدولي  16 
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 (12)المرجع: الفقرة  إبالغ المسلولين عن الحو مة

عاااان البيانااااات الخاطئااااة غياااار المصااااححة و ااااان لهاااالالء  فااااي اإلدارةفااااي  ااااال إبااااالغ المساااالولين  .26أ
 بناااءً فلاايس هناااك داع لإلبااالغ عنهااا ماارة أخاارى لاانفس األشااخاص األشااخاص مساالوليات  و مااةإ 

أن إباالغ األشاخاص الاذا يتحملاون  . لحان ال باد أن يماون المادقق مقتنعااً عل  دورهم في الحو ماة
علاا  دورهاام فااي  بناااءً مساالوليات إداريااة يمفااي إلطااالع  افااة ماان يمماان أن يقااوم الماادقق باا بالغهم 

 .  17الحو مة
 

عندما يمون هناك عدد  بير من البيانات الخاطئة غير المصححة وغير الجوهرية المنفاردةإ يممان  .27أ
 المدقق باإلبالغ عن العدد وإجمالي التاأثير النقادا للبياناات الخاطئاة غيار المصاححة بادالً أن يقوم 

 من تفاصيل  ل بيان خاطئ غير مصحح. 
 
الخطيااة المطلوبااة إلاا  المساالولين  اإلقااراراتماان الماادقق تقااديم  260يقتضااي معيااار التاادقيق الاادولي .28أ

ن ينااق  المادقق ماع المسالولين عان ويممان أ .18مان هاذا المعياار( 14الفقارة  أن،رعن الحو مة )
الحو مة أسباي ودالالت اإلخفاق فاي تصاحيح البياناات الخاطئاة باالن،ر إلا   جام وطبيعاة البياان 
الخااااطئ المقااادر فاااي ظااال ال،اااروف المحيطاااة والااادالالت المحتملاااة فيماااا يتعلاااق بالبياناااات المالياااة 

 المستقبلية. 

 (14)المرجع: الفقرة  ةيالخط اإلقرارات
إ ماان المساالولين عاان الحو مااة اد البيانااات الماليااة يقتضااي ماان اإلدارةإ و يهمااا  ااان مالمماااً ألن إعااد .29أ

تعديل البيانات المالية لتصحيح البيانات الخاطئة الجوهريةإ يتعاين علا  المادقق تقاديم إقارار خطاي 
 اول البياناات الخاطئاة غيار المصاححة. وفاي بعا  ال،اروفإ يممان أن ال تعتقاد اإلدارةإ و يهمااا 

إ مان المسالولون عان الحو ماة أن بعا  البياناات الخاطئاة هاي بياناات خاطئاة. ولهااذا ان مالممااً كا
فقاااد يرغباااون ب ضاااافة  لماااات إلااا  إقااارارهم الخطاااي مهااال "نحااان ال نوافاااق علااا  البناااود..... السااابرإ 

ألن )وصاف لألساباي(". غيار أن الحصاول علا  هاذا اإلقارار ال يعفاي  خاطئااً  و...... تشمل بيانااً 
  ول تأثير البيانات المالية غير المصححة.  إستنتا ق من الحاجة إل  تقديم المدق

 
 (15)المرجع: الفقرة  التوثيق

 : عتباريممن أن يأخذ توثيق المدقق للبيانات الخاطئة ما يلي بعين اإل .30أ

 دراسة التأثير اإلجمالي للبيانات الخاطئة غير المصححة؛  (أ)

                                                 
 .13إ الفقرة 260معيار التدقيق الدولي   71
 .(2) ()16إ الفقرة 260معيار التدقيق الدولي  81
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ألهميااة ألصااناف معينااة ماان المعااامالت أو أرصاادة تقياايم مااا إذا  ااان مسااتوى أو مسااتويات ا (ي)
 الحسابات أو اإلفصا اتإ إن وجدتإ قد تم تجاوزها؛ و

 لتاازامتقياايم تااأثير البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة علاا  النساار الرميسااية أو التوجهااات واإل ( )
 إ مواثيق الدين(. مهالً بالمتطلبات القانونية والتن،يمية والتعاقدية )
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 مقدمةال
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

يوضح معيار التدقيق الدولي هذا ما الذي يشكل أدلة تدقيق في عملية تدقيق للبيانات المالية،  . 1
صميم وأدا  إجرا ات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية ويتناول مسؤولية المدقق بشأن ت

 ومناسبة حتى يستطيع التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليه رأي المدقق.
 
ينطبق هذا المعيار على كافة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها أثنا  التدقيق، وتتناول  .2

 3151بيل المثال معيار التدقيق الدولي معايير التدقيق األخرى نواحي تدقيق محدد  )على س
(، وأدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق بموضوع معين )على سبيل )المنقح(

(، واإلجرا ات المحدد  للحصول على أدلة تدقيق )على سبيل 5702المثال معيار التدقيق الدولي
د تم الحصول على أدلة تدقيق كافية (، وتقييم ما إذا كان ق5203المثال معيار التدقيق الدولي

 (.3305و 2004ومناسبة )معيار التدقيق الدولي
 

 تاريخ النفاذ
ديسمبر  15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمعيار نافذ المفعول يعتبر هذا  .3

 أو بعد هذا التاريخ. 2009
 

 الهدف
يقة تتيح للمدقق الحصول على أدلة تدقيق إن هد  المدقق تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق بطر  .4

 كافية ومناسبة ليستطيع التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق.
 

 تعريفاتال
 للتعبيرات التالية المعاني المحدد  لها أدناه: معيار التدقيق الدولي، ألهدا  .5

اسبية األولية سجالت القيود المح –(Accounting records) السجالت المحاسبية (أ)
والسجالت المدعمة، مثل مراجعات وسجالت التحويالت النقدية اإللكترونية والفواتير 
والعقود ودفتر األستاذ العام ودفاتر األستاذ المساعد  والقيود في دفتر اليومية 
والتعديالت األخرى للبيانات المالية التي لم تعكس في قيود دفتر اليومية، والسجالت 

األشغال واللوحات الجدولية التي تدعم مخصصات التكلفة والحسابات  مثل مذكرات
 والمطابقات واإلفصاحات.

                                      
 .نشأ  وبيئتها"الجوهري من خالل فهم الم الخطأ"تحديد وتقييم مخاطر )المنقح(   315يار التدقيق الدولي مع 1

 ."المنشأ  المستمر "  )المنقح( 570معيار التدقيق الدولي  2

 ."اإلجرا ات التحليلية" 520معيار التدقيق الدولي  3

 .معايير التدقيق الدولية" وفقا  تدقيق عملية "األهدا  العامة للمدقق المستقل وإجرا   200معيار التدقيق الدولي  4

 ."إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة" 330معيار التدقيق الدولي  5
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قياس جود   – (Appropriateness (of audit evidence)) مالئمة )أدلة التدقيق( (ب)
أدلة التدقيق، أي مالئمتها وموثوقيتها في توفير الدعم لإلستنتاجات التي تبني 

 إستنتاجات المدقق.

المعلومات التي يستخدمها المدقق للتوصل إلى  – (Audit evidence) لتدقيقأدلة ا (ج)
اإلستنتاجات التي يبني عليها رأي المدقق، وتشمل أدلة التدقيق كال  من المعلومات 

 الوارد  في السجالت المحاسبية التي تدعم البيانات المالية والمعلومات األخرى.

فرد أو منظمة تمتلك الخبر  في مجال  – (Management's expert) خبير اإلدار  (د)
عدا عن المحاسبة أو التدقيق والذي تستخدم المنشأ  عمله لمساعدتها في إعداد 

 البيانات المالية.

مقياس كمية أدلة  – (Sufficiency(of audit evidence)) كفاية )أدلة التدقيق( (هـ)
األخطا  الجوهرية وكذلك  التدقيق، وتتأثر كمية أدلة التدقيق بتقييم المدقق لمخاطر

 بنوعية أدلة التدقيق هذه.
 

 المتطلبات
 أدلة التدقيق الكافية والمناسبة

الحصول على أدلة  لهد على المدقق تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق مناسبة في ظل الظرو   .6
 (25أ-1)المرجع: الفقرات أ .تدقيق كافية ومناسبة

 

 المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق
عند تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق على المدقق إعتبار مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم  .7

 (34أ-26)المرجع: الفقرات أ .إستخدامها كأدلة تدقيق
 

إذا كانت المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدار   .8
المدقق  ألهدا ، إعتبار أهمية عمل ذلك الخبير فإن على المدقق، إلى المدى الضروري 

 (.37-35)المرجع: الفقرات 
 (44أ-38)المرجع: الفقرات أ ؛تقييم كفا   وقدرات وموضوعية ذلك الخبير (أ)
 (48أ-45)المرجع: الفقرات أ ؛ والحصول على فهم لعمل ذلك الخبير (ب)
 (49الفقر  أ )المرجع: .تقييم مالئمة عمل الخبير كأدلة تدقيق لإلثبات المناسب (ج)
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عند إستخدام معلومات تنتجها المنشأ  على المدقق تقييم ما إذا كانت المعلومات موثوقة بشكٍل  .9
 المدقق، بما في ذلك ما يلي حسبما هو ضروري في ظل الظرو : ألهدا كاٍ  

 

-50)المرجع: الفقرتان أ ؛ ووماتالحصول على أدلة تدقيق بشأن دقة وإكتمال المعل (أ)
 (51أ

 

 (.52)المرجع: الفقر  أ .المدقق ألهدا يم ما إذا كانت المعلومات صحيحة ومفصلة تقي (ب)
 

 إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق
عند تصميم إختبارات ألنظمة الرقابة وإختبارات التفاصيل على المدقق أن يحدد وسائل إختيار  .10

 (.57أ-53را ات المدقق )المرجع: الفقرات أإج هد البنود لإلختبار التي تعتبر فعالة في تلبية 
 

 عدم اإلتساق في أدلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتها
 إذا: .11

كانت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر واحد غير متسقة مع تلك التي  (أ)
 أو ؛الحصول عليها من مصدر آخر

 

 .خدامها كأدلة تدقيقكان المدقق شكوك حول موثوقية المعلومات التي سيتم إست (ب)
 

فإن على المدقق أن يحدد ما هي التعديالت أو اإلضافات إلى إجرا ات التدقيق التي تعتبر 
ضرورية لحل هذا األمر، وعليه إعتبار أثر هذا األمر إن وجد على النواحي األخرى من 

 (.58التدقيق )المرجع: الفقر  أ
 

*** 
 األخرى  والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (6  )المرجع: الفقر  تدقيق الكافية والمناسبةأدلة ال
إن أدلة التدقيق ضرورية لدعم رأي المدقق وتقريره، وهي تراكمية بطبيعتها، ويتم الحصول عليها  .1أ

بشكل رئيسي من خالل إجرا ات التدقيق التي تتم تأديتها أثنا  التدقيق، على أنه يمكن كذلك 
مصادر أخرى مثل عمليات التدقيق السابقة أن تتضمن معلومات تم الحصول عليها من 

)شريطة أن يكون المدقق قد حدد ما إذا كانت تغيرات قد حدثت منذ عملية التدقيق السابقة التي 
، أو إجرا ات رقابة جود  لشركة لقبول العميل 6قد تؤثر على مالئمتها لعملية التدقيق الحالية

ارج المنشأ  تعتبر السجالت المحاسبية وإستمراريته. باإلضافة إلى مصادر أخرى داخل وخ
للمنشأ  مصدرا  هاما  ألدلة التدقيق، وكذلك المعلومات التي يمكن أن تستخدم كأدلة تدقيق من 
الممكن أنها قد تكون قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدار . تشمل أدلة التدقيق كال  من 

ات تناقض هذه اإلثباتات. إلى جانب المعلومات التي تدعم وتؤكد إثباتات اإلدار  وأية معلوم
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ذلك في بعض الحاالت عدم وجود معلومات )على سبيل المثال رفض اإلدار  تقديم اإلقرارات 
 المطلوبة( هو أمر يستغله المدقق، ولذلك يشكل أيضا  أدلة تدقيق.

 

، ومن يتكون معظم عمل المدقق عند تكوين رأي المدقق من الحصول على أدلة تدقيق وتقييمها .2أ
الممكن أن تشمل إجرا ات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق الفحص والمالحظة والمصادقة 
وإعاد  الحساب وإعاد  أدا  اإلجرا ات التحليلية، وكثيرا  ما تكون هذه مجتمعة مع بعضها، 
باإلضافة إلى اإلستفسار، وبالرغم من أن اإلستفسار قد يوفر أدلة تدقيق هامة، ومن الممكن 

أن ينتج أدلة على وجود خطأ فإن اإلستفسار لوحده ال يوفر أدلة تدقيق كافية على عدم  حتى
 وجود خطأ جوهري عند مستوى اإلثبات، وال أدلة على فاعلية عمل أنظمة الرقابة.

 

يتم الحصول على تأكيد معقول عندما يحصل  2007كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي .3أ
ق كافية ومناسبة لتخفيض مخاطر  التدقيق )أي مخاطر  أن يبدي المدقق المدقق على أدلة تدقي

رأيا  غير مناسب عندما تكون البيانات المالية تحتوي على أخطا  جوهرية( إلى مستوى منخفض 
 بشكل مقبول.

 

إن كفاية ومالئمة أدلة التدقيق بينهما عالقة متبادلة، والكفاية هي مقياس كمية أدلة التدقيق،  .4أ
مية أدلة التدقيق الالزمة تتأثر بتقييم المدقق لمخاطر األخطا  الجوهرية )كلما كانت وك

المخاطر المقيمة أعلى فإنه من المحتمل أن تكون أدلة التدقيق المطلوبة أكثر(، وكذلك تتأثر 
أدلة التدقيق بنوعية أدلة التدقيق هذه )كلما كانت النوعية أعلى كان المطلوب أقل(، على أن 

 ول على أدلة تدقيق أكثر قد ال يعوض عن نوعيتها الضعيفة.الحص
 

إن المالئمة هي مقياس نوعية أدلة التدقيق، أي مالئمتها وموثوقيتها في توفير الدعم  .5أ
لإلستنتاجات التي يبني عليها رأي المدقق. تتأثر موثوقية األدلة بمصدرها وبطبيعتها، وتعتمد 

 جبها الحصول عليها.على الظرو  الفردية التي يتم بمو 
 

أن يستنتج المدقق ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية  330يتطلب معيار التدقيق الدولي .6أ
. ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقليل مخاطر  التدقيق إلى 8ومناسبة

معقولة يبني مستوى منخفض بشكل مقبول، وبذلك يستطيع المدقق التوصل إلى إستنتاجات 
على مناقشة  200عليها رأي المدقق هو أمر يعود للحكم المهني. يحتوي معيار التدقيق الدولي 

لهذه األمور مثل طبيعة إجرا ات التدقيق وعدم محدودية إعداد التقارير المالية بالوقت، والتوازن 
المهني فيما يتعلق  بين المنفعة والتكلفة، والتي هي عوامل مناسبة عندما يمارس المدقق الحكم

 ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
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 مصادر أدلة التدقيق
يتم الحصول على بعض أدلة التدقيق بأدا  إجرا ات إلختبار السجالت المحاسبية، على سبيل  .7أ

لمالية، المثال من خالل التحليل والمراجعة، وإعاد  اإلجرا ات المتبعة في عملية إعداد التقارير ا
وإجرا  مطابقة بين األنواع والتطبيقات التي بينها عالقة لنفس المعلومات، ويمكن للمدقق من 
خالل أدا  إجرا ات التدقيق هذه تحديد إن السجالت المحاسبية متسقة داخليا  وتتفق مع 

 البيانات المالية.
 
التي تم الحصول عليها من  يتم الحصول على مزيد من التأكيد عاد  من أدلة التدقيق المتسقة .8أ

مصادر مختلفة أو التي هي ذات طبيعة مختلفة عن بنود أدلة التدقيق المعتبر  فرديا ، فعلى 
سبيل المثال تأكيد المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل عن المنشأ  قد يزيد 

داخليا ، مثل األدلة  من التأكيد الذي يحصل عليه المدقق من أدلة التدقيق التي يتم توليدها
 الموجود  ضمن السجالت المحاسبية أو محاضر اإلجتماعات أو إقرار اإلدار .

 
إن المعلومات من مصادر مستقلة عن المنشأ  التي قد يستخدمها المدقق كأدلة تدقيق قد تحتوي  .9أ

فسين على مصادقات من أطرا  أخرى وتقارير المحللين والبيانات المقارنة الخاصة بالمتنا
 )بيانات أساس القياس(.

 
 إجرا ات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق

يتم الحصول  330ومعيار التدقيق الدولي 315حسبما يتطلبه ويوضحه معيار التدقيق الدولي  .10أ
 على أدلة تدقيق للتوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق من خالل أدا  ما يلي:

 ؛ واطر إجرا ات تقييم المخ (أ)
 إجرا ات تدقيق إضافية تشمل ما يلي: (ب)

، أو عندما يختار يتطلبها معيار التدقيق الدوليإختبارات أنظمة الرقابة عندما  (1)
 ؛ والمدقق إجرا  ذلك

 إجرا ات تحقق، بما في ذلك إختبارات التفاصيل وإجرا ات التحقق التحليلية. (2)
 
أدناه كإجرا ات تقييم  25أ-14الفقرات أ من الممكن إستخدام إجرا ات التدقيق المبينة في .11أ

المخاطر  أو إختبارات أنظمة الرقابة أو إجرا ات التحقق، إعتمادا  على السياق الذي طبقت فيه 
يمكن في حاالت معينة أن  330من قبل المدقق، وكما تم إيضاحه في معيار التدقيق الدولي 

تدقيق سابقة أدلة تدقيق مناسبة حيث توفر أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من عمليات 
 .9يؤدي المدقق إجرا ات تدقيق لتثبيت مالئمتها المستمر 

 
قد تتأثر طبيعة وتوقيت إجرا ات التدقيق التي سيتم إستخدامها بحقيقة أن بعض البيانات  .12أ

ية المحاسبية ومعلومات أخرى قد تتوفر فقط بالشكل اإللكتروني أو فقط في نقاط أو فترات زمن
معينة، فعلى سبيل المثال قد تكون وثائق المصدر مثل أوامر الشرا  والفواتير موجود  فقط 
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بالشكل اإللكتروني عندما تستخدم المنشأ  التجار  اإللكترونية، أو أن يتم التخلص منها بعد 
 المسح عندما تستخدم المنشأ  أنظمة المعالجة التصويرية لتسهيل التخزين والرجوع لها.

 
هناك معلومات إلكترونية معينة قد ال تكون قابلة لإلسترجاع بعد فتر  محدد  من الوقت، على  .13أ

سبيل المثال إذا تم تغيير الملفات، وإذا لم تكن ملفات الدعم موجود ، وتبعا  لذلك قد يجد المدقق 
إن من الضروري نتيجة لسياسات اإلحتفاظ للمنشأ  أن يطلب اإلحتفاظ ببعض المعلومات 

 لمراجعة المدقق أو ألدا  إجرا ات تدقيق في الوقت الذي تكون فيه المعلومات متوفر .
 

 الفحص
كانت داخلية أو خارجية، في الشكل الورقي  يشمل الفحص فحص السجالت أو الوثائق، سوا    .14أ

أو الشكل اإللكتروني أو في واسطة أخرى، أو فحص فعلي لألصل، ويوفر فحص السجالت 
دلة تدقيق على درجات مختلفة من الموثوقية، إعتمادا  على طبيعتها ومصدرها في والوثائق أ

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.

 
على وجود أصل، على سبيل المثال وثيقة تشكل إدار   أدلة تدقيق مباشر  تمثل بعض الوثائق .15أ

مالية مثل السهم أو السند، وال يوفر فحص هذه الوثائق بالضرور  أدلة تدقيق على الملكية أو 
القيمة، إلى جانب ذلك قد يوفر فحص عقد منفذ أدلة تدقيق مناسبة لتطبيق المنشأ  للسياسات 

 ا  باإليراد.المحاسبية مثل اإلعتر 
 
الملموسة أدلة تدقيق فيما يتعلق بوجودها، ولكن ليس  األصولمن الممكن أن يوفر فحص  .16أ

، ومن الممكن أن يرافق فحص بنود األصولبالضرور  بشأن حقوق وإلتزامات المنشأ  أو تقييم 
 المخزون الفردية مراقبة جرد المخزون.

 
 المراقبة

عملية أو إجرا  يقوم به آخرون، على سبيل المثال مراقبة المدقق تتكون المراقبة النظر إلى  .17أ
لجرد المخزون من قبل موظفي المنشأ ، أو مراقبة أدا  أنشطة الرقابة. توفر المراقبة أدلة تدقيق 
بشأ، أدا  عملية أو إجرا ، إال أنها محدود  بالنقطة الزمنية في الوقت الذي تحدث فيه المراقبة، 

الشي  مراقبا  قد يؤثر على كيفية أدا  العملية أو اإلجرا . أنظر معيار التدقيق وبحقيقة أن كون 
 .10من أجل مزيد من اإلرشادات بشأن مراقبة جرد المخزون  501الدولي 
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 المصادقة الخارجية
تمثل المصادقة الخارجية أدلة تدقيق حصل عليها المدقق كإستجابة مباشر  كتابية للمدقق من  .18أ

الطر  المصادق( بالشكل الورقي أو بواسطة إلكترونية أو واسطة أخرى، وكثيرا  ما طر  آخر )
تكون إجرا ات المصادقة الخارجية مناسبة عند تناول اإلثباتات المرتبطة بأرصد  محاسبية 
معينة وعناصرها، على أن المصادقات الخارجة ليست بحاجة ألن تكون مقتصر  على األرصد  

سبيل المثال من الممكن أن يطلب المدقق المصادقة على أحكام إتفاقيات  المحاسبية فقط، فعلى
أو معامالت للمنشأ  مع أطرا  أخرى، ومن الممكن أن يكون طلب المصادقة مصمما  للسؤال 
عما إذا كانت أية تعديالت قد تمت على اإلتفاقية، وإذا كان األمر كذلك ما هي التفاصيل 

المصادقة الخارجية كذلك للحصول على أدلة تدقيق بشأن الخاصة بذلك. تستخدم إجرا ات 
عدم وجود شروط معينة، على سبيل المثال عدم وجود "إتفاقية جانبية" قد تؤثر على اإلعترا  

 .11من أجل مزيد من اإلرشادات 505باإليراد. أنظر معيار التدقيق الدولي 
 

 إعاد  الحساب
ابية للوثائق أو السجالت، ومن الممكن إجرا  إعاد  تتكون إعاد  الحساب من فحص الدقة الحس .19أ

 الحساب يدويا  أو إلكترونيا .
 

 إعاد  األدا 
تتضمن إعاد  األدا  التنفيذ المستقل للمدقق إلجرا ات أو أنظمة رقابة كانت قد أجريت في األصل  .20أ

 كجز  من الرقابة الداخلية للمنشأ .
 

 اإلجرا ات التحليلية
ا ات التحليلية من تقييمات للمعلومات المالية من خالل تحليل العالقة المعقولة بين كل تتكون اإلجر  .21أ

من البيانات المالية وغير المالية، وتشمل اإلجرا ات التحليلية كذلك حسبما هو ضروري بحث 
 التقلبات أو العالقات المحدد  التي ال تتفق مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو التي تختلف عن

 لمزيد من اإلرشادات. 520القيم المتوقعة بمقدار كبير. أنظر معيار التدقيق الدولي
 

 اإلستفسار
يتكون اإلستفسار من طلب المعلومات المالية وغير المالية من األشخاص المطلعين ضمن المنشأ   .22أ

التدقيق  وخارج المنشأ ، ويستخدم اإلستفسار على نطاق واسع طيلة التدقيق إلى جانب إجرا ات
األخرى. من الممكن أن يترواح اإلستفسار من إستفسارات رسمية كتابية إلى إستفسارات غير 

 رسمية شفوية، ويعتبر تقييم اإلستجابات لإلستفسارات جز ا  ال يتجزأ من عملية اإلستفسار.
 

دقيق مؤكد ، من الممكن أن توفر اإلستفسارات للمدقق معلومات لم تكن معروفة من قبل أو أدلة ت .23أ
وبالتناوب من الممكن أن توفر اإلستجابات معلومات تختلف بشكل جوهري عن المعلومات األخرى 
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التي حصل عليها المدقق، على سبيل المثال معلومات تتعلق بإحتمال تجاوز اإلدار  ألنظمة 
 يق إضافية.الرقابة. توفر اإلستجابات لإلستفسارات أساس  ألن يعدل أو يؤدي المدقق إجرا ات تدق

 
بالرغم من أنه كثيرا  ما يكون تأكيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل اإلستفسار ذو  .24أ

أهمية خاصة فإنه في حالة اإلستفسارات حول نية اإلدار  قد تكون المعلومات المتوفر  لدعم نية 
يذ نواياها المبينة اإلدار  محدود ، وفي هذه الحاالت فإن فهم التاريخ السابق لإلدار  لتنف

واألسباب المبينة لإلدار  إلختيار إجرا  معين وقدره اإلدار  على إتباع إجرا  محدد يمكن أن 
 توفر معلومات مناسبة لتأكيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل اإلستفسار.

 
ت كتابية من فيما يتعلق ببعض األمور قد يعتبر المدقق أن من الضروري الحصول على إقرارا .25أ

لتأكيد اإلستجابات لإلستفسارات  حوكمةاإلدار ، وحيث يكون ذلك مناسبا  من المكلفين بال
 .12من أجل مزيد من اإلرشادات 580الشفوية. أنظر معيار التدقيق الدولي

 

 كأدلة تدقيق ستستخدمالمعلومات التي 
 (7)المرجع: الفقر   المالئمة والموثوقية

بينما يتم الحصول على أدلة التدقيق بشكل رئيسي من إجرا ات التدقيق  1  أكما ورد في الفقر  . 26أ
التي تتم أثنا  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 إجرا ات رقابة 

واالمتثال لبعض المسؤوليات اإلضافية بموجب  واستمراريتهقبول العميل  الجود  للشركة من أجل
القوانين، أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة )فيما يتعلق بعدم امتثال المنشأ  

، وتتأثر جود  كافة أدلة التدقيق بمالئمة وموثوقية للقوانين واألنظمة، على سبيل المثال(
 مبينة عليها.المعلومات التي هي 

 

 المالئمة
إجرا ات التدقيق، وحيث يكون ذلك  هد تتناول المالئمة الصلة المنطقية أو التي تؤثر على  .27أ

مناسبا  اإلثبات الذي هو موضع اإلعتبار، ومن الممكن أن تتأثر مالئمة المعلومات التي 
إجرا ات التدقيق   هدستستخدم كأدلة تدقيق بإتجاه اإلختيار، فعلى سبيل المثال إذا كان 

إختبار المبالغة في وجود أو تقييم حسابات الذمم الدائنة فإن إختيار حسابات الذمم الدائنة 
المسجلة قد يكون إجرا  تدقيق مالئم، ومن ناحية أخرى عند إختبار ما إذا كان هناك تقليل في 

المسجلة لن يكون  وجود أو تقييم حسابات الذمم الدائنة فإن إختبار حسابات الذمم الدائنة
مناسبا ، إال أن إختبار هذه المعلومات على أنها دفعات الحقة وفواتير غير مدفوعة وبيانات 

 مزودين وتقارير إستالم غير مطابقة قد يكون مناسبا .
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من الممكن أن توفر مجموعة معينة من إجرا ات التدقيق أدلة تدقيق مالئمة إلثباتات معينة،  .28أ
ى، فعلى سبيل المثال فحص الوثائق المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة بعد نهاية ولكن ليس ألخر 

دلة تدقيق فيما يتعلق بالوجود والتقييم، ولكن ليس بالضرور  القطع )تمييز الفقر  قد يوفر أ
معامالت فتر  محاسبية معينة عن معامالت الفترات السابقة والالحقة(، وبالمثل الحصول على 
أدلة تدقيق فيما يتعلق بإثبات معين، على سبيل المثال، وجود المخزون ليس بديال  للحصول 

يتعلق بإثبات آخر، على سبيل المثال تقييم ذلك المخزون، ومن ناحية  على أدلة تدقيق فيما
أخرى فإن أدلة التدقيق من مصادر مختلفة أو التي هي ذات طبيعة مختلفة كثيرا  ما تكون 

 مناسبة لنفس اإلثبات.
 
ح إن إختبارات أنظمة الرقابة مصممة لتقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة لمنع أو إكتشا  وتصحي .29أ

األخطا  الجوهرية عنند مستوى اإلثبات، ويشمل تصميم إختبارات ألنظمة الرقابة للحصول 
على أدلة تدقيق مناسبة تحديد الشروط )الخصائص أو الصفات( التي تدل على أدا  نظام 
رقابة وشروط اإلنحرا  التي تدل على الخروج عن األدا  المناسب، وإختيار وجود أو عدم 

 يمكن عندئٍذ أن يختبره المدقق.وجود هذه الشروط 
 
إن إجرا ات التحقق مصممة إلكتشا  األخطا  الجوهرية عند مستوى اإلثبات، وهي تشمل  .30أ

إختبارات للتفاصيل وإجرا ات تحقيق تحليلية، ويشمل تصميم إجرا ات التحقق تحديد الشروط 
 اإلختبار الذي يشكل خطأ في اإلثبات المناسب. بهد الخاصة 

 
 وقيةالموث

تتأثر موثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق، ولذلك تتأثر أدلة التدقيق نفسها  .31أ
بمصدرها وطبيعتها والظرو  التي تم بموجبها الحصول عليها، بما في ذلك أنظمة الرقابة على 

ية مختلف إعدادها والحفاظ عليها حيث يكون ذلك مناسبا ، ولذلك فإن التعليمات بشأن موثوق
أنواع أدلة التدقيق تكون خاضعة إلستثنا ات هامة، وحى ولو تم الحصول على معلومات 
إلستخدامها كأدلة تدقيق من مصادر خارجية عن المنشأ فمن الممكن أن تكون هناك ظرو  
يمكن أن تؤثر على موثوقيتها، فعلى سبيل المثال قد ال تكون المعلومات التي تم الحصول 

در مستقل خارجي موثوقة إذا كان المصدر غير مطلع، أو إذا كان خبير اإلدار  عليها من مص
يفتقر للموضوعية، وبينما هناك إعترا  بأنه قد تكون هناك إستثنا ات فقد تكون التعميمات 

 بشأن أدلة التدقيق مفيد :
 

  تزيد موثوقية أدلة التدقيق عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة من خارج
 نشأ .الم

  تزيد موثوقية أدلة التدقيق التي تولد داخليا  عندما تكون أنظمة الرقابة، بما في ذلك
 أنظمة الرقابة على إعدادها واإلحتفاظ بها التي تفرضها المنشأ  فعالة.
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  إن أدلة التدقيق التي يحصل عليها المدقق مباشر  )على سبيل المثال مالحظة تطبيق
وقية من أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها بشكل غير نظام رقابة( تكون أكثر موث

 مباشر أو باإلستنتاج )على سبيل المثال اإلستفسار عن تطبيق نظام رقابة(.
 

    كانت ورقية أو إلكترونية أو بوسيلة أخرى  إن أدلة التدقيق في الشكل الوثائقي، سوا
لى سبيل المثال سجل كتابي أكثر موثوقية من األدلة التي يتم الحصول عليها شفويا  )ع

 متزامن إلجتماع أكثر موثوقية من إقرار كتابي الحق لألمور التي تتم مناقشتها(.
 

  إن أدلة التدقيق التي توفرها وثائق أصلية أكثر موثوقية من أدلة التدقيق التي توفرها
لذلك  النسخ أو الفاكس، أو الوثائق التي تم تصويرها في فيلم وجعلت رقمية، أو خالفا  

حولت إلى الشكل اإللكتروني، والتي تعتمد موثقيها على أنظمة الرقابة على إعدادها 
 واإلحتفاظ بها.

 
مزيدا  من اإلرشادات فيما يتعلق بموثوقية البيانات المستخدمة  520يوفر معيار التدقيق الدولي .32أ

 . 13تصميم إجرا ت تحليلية كإجرا ات التحقق ألهدا 
 
الحاالت حيث يكون للمدقق سبب لإلعتقاد بأن وثيقة قد ال  240ر التدقيق الدولييتناول معيا .33أ

 .14تكون صحيحة، أو إنه تم تعديلها بدون اإلفصاح عن ذلك التعديل للمدقق
 
المزيد من اإلرشادات المتعلقة بالتزام المدقق بأية  15)المنقح( 250يقدم معيار التدقيق الدولي  . 34أ

ب القوانين، أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما مسؤوليات إضافية بموج
يخص عدم امتثال المنشأ  المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة والذي قد يقدم مزيدا  من 
المعلومات ذات العالقة بعمل المدقق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية ويقيم تبعات عدم االمتثال 

 بجوانب أخرى من التدقيق.المذكور فيما يتعلق 
 

 (8)المرجع: الفقر   موثوقية المعلومات التي ينتجها خبير اإلدار 
 

قد يتطلب إعداد البيانات المالية لمنشأ  خبر  في مجال عاد عن المحاسبة أو التدقيق، مثل  .35أ
وظيف خبرا  الحسابات االكتوارية أو التقييمات أو البيانات الهندسية، ويمكن للمنشأ  تعيين أو ت

في هذه المجاالت للحصول على الخبر  الالزمة إلعداد البيانات المالية، وعدم القيام بذلك 
 عندما تكون هذه الخبر  ضرورية يزيد من مخاطر األخطا  الجوهرية.

 
عندما تكون المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدار  فإن  .36أ

من هذا المعيار ينطبق، فعلى سبيل المثال قد يتملك فرد أو منظمة خبر   8الفقر   المتطلب في
في تطبيع النماذج لتقدير القيمة العادلة لألوراق المالية التي ال يوجد لها سوق يمكن 

                                      
 أ. 5، الفقر  520معيار التدقيق الدولي  13
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مالحظاتها، وإذا قام الفرد أو المنظمة بتطبيق هذه الخبر  لعمل تقدير تستخدمة المنشأ  في 
، ومن 8المالية فإن الفرد أو المنظمة هي خبير  اإلدار ، وعندئذ تنطبق الفقر   إعداد بياناتها

ناحية أخرى إذا قدم ذلك الفرد أو المنظمة بيانات السعر فيما يتعلق بالمعامالت الخاصة والتي 
هي خالفا  لذلك غير متوفر  لدى المنشأ  التي تستخدمها المنشأ  في أساليب التقدير الخاصة 

من هذا المعيار،  7هذه المعلومات إذا إستخدمت كأدلة تدقيق تكون خاضعة للفقر  بها فإن 
 ولكنها ال تكون إستعمال خبير اإلدار  من قبل المنشأ .

 

من هذا المعيار قد  8إن طبيعة وتوقيت ومدى إجرا ات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلب في الفقر   .37أ
 تتأثر بأمور مثل ما يلي:

  األمر الذي لخبير اإلدار  عالقة به.طبيعة وتعقيد 

 .مخاطر األخطا  الجوهرية في هذا األمر 

 .توفر مصادر بديلة ألدلة التدقيق 

 . طبيعة ونطاق وأهدا  عمل خبير اإلدار 

 .ما إذا كان خبير اإلدار  توظفه المنشأ  أو أنه جهة تستخدمه لتقديم خدمات مناسبة 

  الرقابة أو التأثير على عمل خبير اإلدار .المدى الذي تستطيع فيه اإلدار  ممارسة 

  ما إذا كان خبير اإلدار  خاضع لمعايير أدا  فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية
 أخرى.

 . طبيعة ومدى أية أنظمة رقابة ضمن المنشأ  على عمل خبير اإلدار 

 . معرفة وخبر  المدقق في مجال خبر  خبير اإلدار 

 ذلك الخبير. الخبر  السابقة للمدقق في عمل 
 

 أ(8بير اإلدار  )المرجع: الفقر  كفا   وقدرات وموضوعية خ
تتعلق الكفا   بطبيعة ومستوى خبر  خبير اإلدار ، وتتعلق القدر  بمقدر  خبير اإلدار  على  .38أ

ممارسة هذه الكفا   في ظل الظرو ، ومن الممكن أن تشمل العوامل التي تؤثر على القدر  
الموقع الجغرافي وتوفر الوقت والموارد. تتعلق الموضوعية باآلثار المحتملة على سبيل المثال 

للتحيز أو تضارب المصالح أو تأثير اآلخرين التي قد تكون على الحكم المهني أو التجاري 
لخبير اإلدار ، وتعتبر كفا   وقدرات وموضوعية خبير اإلدار  وأية أنظمة رقابة ضمن المنشأ  

 ر أنها عوامل مهمة فيما يتعلق بموثوقية أية معلومات ينتجها خبير اإلدار .على عمل ذلك الخبي
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إن المعلومات الخاصة بكفا   وقدرات وموضوعية خبير اإلدار  قد تأتي من مجموعة متنوعة  .39أ
 من المصادر مثل:

 .الخبر  الشخصية بالعمل السابق لذلك الخبير 
 .المناقشات مع ذلك الخبير 
 آلخرين الذين هم على معرفة بعمل ذلك الخبير.المناقشات مع ا 
  المعرفة بمؤهالت ذلك الخبير وعضويته في هيئة مهنية أو إتحاد صناعي وترخيص

 الممارسة أو األشكال األخرى من اإلعترا  الخارجي.
 .األوراق أو الكتب المنشوره التي كتبها ذلك الخبير 
 صول على أدلة تدقيق كافية خبير المدقق، إن وجد، الذي يساعد المدقق في الح

 ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات التي ينتجها خبير اإلدار .
 
تشمل األمور المتعلقة بتقييم كفا   وقدرات وموضوعية خبير اإلدار  ما إذا كان عمل ذلك  .40أ

 الخبير خاضع لمعايير أدا  فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى، على سبيل المثال 
ر األخالقية ومتطلبات العضوية األخرى لهيئة مهنية أو إتحاد صناعي ومعايير اإلعتماد المعايي

 لهيئة ترخيص أو متطلبات تفرضها القوانين واألنظمة.
 
 تشمل األمور األخرى التي قد تكون مناسبة ما يلي: .41أ

 ك أية مالئمة كفا   خبير اإلدار  لألمر الذي سيتم إستخدام عمل الخبير له، بما في ذل
نواحي تخصص ضمن مجال الخبير، على سبيل المثال يمكن أن يتخصص اكتواري 
معين في تأسيس الممتلكات واإلصابات، ولكن يكون لديه خبر  محدد  فيما يتعلق 

 بحسابات التقاعد.
  كفا   خبير اإلدار  فيما يتعلق بالمتطلبات المحاسبية المناسبة، على سبيل المثال

ت واألساليب، بما في ذلك النماذج حيث ينطبق ذلك، التي تتفق مع المعرفة باإلفتراضا
 إطار إعداد التقارير المالية المنطبق.

  ما إذا كانت أحداث محتملة أو تغيير في الظرو  أو أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها من إجرا ات التدقيق تدل على أنه قد يكون من الضروري إعاد  الننظر في 

 دئي لكفا   وقدرات وموضوعة خبير اإلدار  أثنا  سير التدقيق.التقييم المب
 

هناك سلسلة واسعة من الحاالت التي تهدد الموضوعية، على سبيل المثال، تهديدات المصلحة  .42أ
الذاتية وتهديدات الدفاع وتهديدات المعرفة وتهديدات المراجعة الذاتية وتهديدات التخويف، ومن 

الحماية من هذه التهديدات، كما أنه من الممكن خلقها إما بالهياكل الممكن أن تقلل وسائل 
الخارجية )على سبيل المثال مهنة مدقق اإلدار  أو التشريع أو األنظمة( أو من خالل بيئة عمل 

 خبير اإلدار  )على سبيل المثال سياسات وإجرا ات رقابة الجود (.
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تبعاد كافة التهديدات لموضوعية خبير اإلدار ، فإن بالرغم من أن وسائل الحماية ال تستطيع إس .43أ
تهديدات مثل تهديدات التخويف قد تكون أقل أهمية بالنسبة لخبير تستخدمه المنشأ  من خبير 
توظفه المنشأ ، ومن الممكن أن تكون فاعلية وسائل الحماية مثل سياسات وإجرا ات رقابة 

لذي يحصل لكون الخبير موظفا  في المنشأ  الجود  أكبر، ونظرا  ألن التهديد للموضوعية ا
سيكون دائما  موجودا  فإن الخبير الذي تستخدمه المنشأ  ال يمكن إعتباره عاد  أنه أكثر إحتماال  

 أن يكون موضوعيا  من موظفي المنشأ  اآلخرين.
 

  وذلك عند تقييم موضوعية خبير تستخدمه المنشأ  قد يكون من المناسب أن يناقش مع اإلدار  .44أ
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 الحماية 

 مناسبة. من الممكن أن تشمل المصالح والعالقات التي تخلق التهديدات ما يلي:
  الماليةالمصالح 
 .عالقات العمل والعالقات الشخصية 
 .تقديم خدمات أخرى 

 ب( 8الحصول على فهم لعمل خبير اإلدار  )المرجع: الفقر  
 

يشمل فهم عمل خبير اإلدار  فهم مجال الخبر  المناسب، ومن الممكن فهم مجال الخبر   .45أ
تقييم عمل خبير اإلدار ، أو المناسب في سياق تحديد المدقق ما إذا كان المدقق له الخبر  في 

 .16ما إذا كان المدقق بحاجة إلى خبير مدقق لهذا الفرص
 
 من الممكن أن تشمل نواحي مجال خبير اإلدار  المتعلقة بفهم المدقق ما يلي: .46أ

 .ما إذا كان مجال الخبير فيه نواٍح من التخصص ضمنه مناسبة للتدقيق 

 ر أخرى أو متطلبات تنظيمية أو قانونية تنطبق.ما إذا كانت أية معايير مهنية أو معايي 

  ما هي اإلفتراضات واألساليب التي يستخدمها خبير اإلدار ، وما إذا كانت مقبولة شكل

 إعداد التقارير المالية. ألهدا عام ضمن مجال ذلك الخبير ومناسبة 

   ر خبير اإلداوالمعلومات التي يستخدمها الداخلية والخارجية طبيعة البيانات. 
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في حالة إستخدام المنشأ  لخبير اإلدار  يكون هناك عاد  كتاب إستخدام أو شكل كتابي آخر  .47أ
إلتفاقية بين المنشأ  وذلك الخبير، ومن الممكن أن يساعد تقييم تلك اإلتفاقية على الحصول 

 :المدقق التالي أهدا على فهم لعمل خبير اإلدار  قد يساعد المدقق في تحديد مالئمة 
 ؛طبيعة ونطاق وأهدا  عمل ذلك الخبير 

 ؛ ويات الخاصة باإلدار  وذلك الخبيراألدوار والمسؤول 

  طبيعة وتوقيت ومدى اإلتصال بين اإلدار  وذلك الخبير، بما في ذلك شكل أي تقرير

 سيقدمه الخبير.
 
تفاقية كتابية من في حالة خبير اإلدار  الذي توظفه المنشأ  يكون اإلحتمال أقل أن تكون هناك إ .48أ

هذا النوع، واإلستفسار من الخبير أو األعضا  اآلخرين في اإلدار  قد يكون أفضل طريقة ألن 
 يحصل المدقق على الفهم الالزم.

 
 ج( 8تقييم مال مة عمل خبير اإلدار  )المرجع: الفقر  

ة تدقيق لإلثبات من الممكن أن تشمل اإلعتبارات عند تقييم مالئمة عمل خبير اإلدار  كأدل .49أ
 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 إذا كان عمل ذلك الخبير يتضمن إستخدام إفتراضات وأساليب هامة مالئمة وم
 ؛ألساليبهذه اإلفتراضات وا

  إذا كان عمل ذلك الخبير يتضمن اإلستخدام المهم لبيانات المصدر مالئمة وإكتمال
 ودقة بيانات المصدر تلك.

 
 ب(-أ9المرجع: الفقرتان ) المدقق هدا المعلومات التي تنتجها المنشأ  وتستخدم أل

تجها المنشأ  التي من أجل أن يحصل المدقق على أدلة تدقيق موثوقية فإن المعلومات التي تن .50أ
تستخدم ألدا  إجرا ات تدقيق بحاجة ألن تكون مكتملة ودقيقة بشكل كاٍ ، فعلى سبيل المثال 
فاعلية تدقيق اإليراد بتطبيق أسعار موحد  على سجالت كميات المبيعات تتأثر بدقة معلومات 

إختبار مجموعة  األسعار وإكتمال ودقة بيانات كمية المبيعات، وبالمثل إذا كان المدقق ينوي 
)على سبيل المثال الدفعات( لخاصية معينة )على سبيل المثال التفويض( فإن نتائج اإلختبار 

 ستكون أقل موثوقية إذا كانت المجموعة التي أختيرت منها البنود لإلختبار ليست مكتملة.
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التزامن مع إن الحصول على أدلة تدقيق بشأن دقة وإكتمال هذه المعلومات يمكن أداؤه ب .51أ
إجرا ات التدقيق الفعلية المطبقة على المعلومات عندما يكون الحصول على أدلة التدقيق هذه 
جز  ال يتجزأ من إجرا ات التدقيق نفسها، وفي حاالت أخرى من الممكن أن يكون المدقق قد 

اد حصل على أدلة تدقيق على دقة وإكتمال هذه المعلومات بإختبار أنظمة الرقابة على إعد
المعلومات واإلحتفاظ بها، على أنه في بعض الحاالت قد يحدد المدقق أن هناك حاجة ألدلة 

 تدقيق إضافية.
 
تدقيق  هدا في بعض الحاالت قد ينوي المدقق إستخدام المعلومات التي تنتجها المنشأ  أل .52أ

 لهد   أخرى، فعلى سبيل المثال قد ينوي المدقق إستخدام إجرا ات قياس أدا  المنشأ
مهنة اإلجرا ات التحليلية، أو إستخدام معلومات المنشأ  المنتجة لمتابعة األنشطة مثل تقارير 

الداخلي، وفي هذه الحاالت تتأثر مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها بما إذا التدقيق 
مثال قد ال المدقق، فعلى سبيل ال ألهدا كانت المعلومات دقيقة بشكٍل كاٍ  أو إنها مفصلة 

 تكون قياسات األدا  التي تستخدمها اإلدار  دقيقة بشكل كاٍ  إلكتشا  األخطا  الجوهرية.
 

 (10)المرجع: الفقر   إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق

يوفر أختيار فعال أدلة تدقيق مناسبة إلى المدى الذي إذا أخذ مع أدلة تدقيق أخرى تم الحصول  .53أ
المدقق، وعند إختيار بنود لإلختبار  ألهدا أو سيتم الحصول عليها ستكون كافية عليها 

أن يقوم المدقق بتحديد مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة  7تتطلب الفقر 
تدقيق، والناحية األخرى للفاعلية )الكفاية( هي إعتبار هام عند إختيار البنود التي سيتم 

 وفيما يلي الرسائل المتوفر  للمدقق إلختيار بنود لإلختبار:إختبارها، 
 

 ؛(%100إختيار كافة البنود )فحص  (أ)

 ؛ وإختيار بنود محدد  (ب)

 إختيار عينات التدقيق. (ج)
 

إن تطبيق أي واحد  من مجموعات هذه الرسائل قد يكون مناسبا  إعتمادا  على الظرو  
ة المتعلقة باإلثبات الذي يتم إختباره، المعينة، على سبيل المثال مخاطر األخطا  الجوهري

 والناحية العملية وكفا   مختلف الوسائل.
 

 إختيار كافة البنود 
قد يقرر المدقق أن أكثر ما يكون مناسبا  هو فحص كافة مجموعة البنود التي تشكل فئة  .54أ

غير  %100معامالت أو رصيد حساب )أو طبقة ضمن تلك المجموعة(، والفحص بمقدار 
تمل في حالة إختبارات أنظمة الرقابة، على أن األكثر شيوعا  هو فحص التفاصيل، ومن مح

 مناسبا  على سبيل المثال عندما: %100الممكن أن يكون الفحص بمقدار 
 

  ؛تشكل المجموعة عددا  صغيرا  من بنود ذات قيمة كبير 
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  ؛ أوية ومناسبةاألخرى أدلة تدقيق كافتكون هناك مخاطر  كبير  وال توفر الوسائل 
 

  تجعل الطبيعة المتكرر  لحساب أو عملية أخرى تؤدي تلقائيا  من قبل نظام معلومات
 فعال من ناحية التكلفة. %100الفحص بمقدار

 
 إختيار بنود محدد 

قد يقرر المدقق إختيار بنود محدد  من مجموعة، وعند إتخاذ هذا القرار تشمل العوامل التي قد  .55أ
هم المدقق للمنشأ  والمخاطر المقيمة لألخطا  الجوهرية وخصائص المجموعة تكون مناسبة ف

التي يتم إختبارها، والحكم بإختبار بنود محدود  خاضع لمخاطر  عدم إختيار عينات، ومن 
 الممكن أن تشمل البنود المحدد  المختار  ما يلي:

 بنود محدد  ضمن مجموعة  . قد يقرر المدقق إختيارالبنود ذات القيمة العالية أو الرئيسية
ألنها ذات قيمة عالية أو تظهر بعض الخصائص األخرى، على سبيل المثال البنود التي 
تثير الشك أو غير العادية، وبخاصة التي هي عرضة للمخاطر  أو لها تاريخ وجود أخطا  

 فيها.
 

 د قيمتها . قد يقرر المدقق فحص البنود التي تزيكافة البنود التي تزيد عن مبلغ معين
المسجلة عن مبلغ معين من أجل التحقق من نسبة كبير  من المبلغ اإلجمالي لفئة 

 معامالت أو رصيد حساب.
 

 قد يفحص المدقق بنودا  للحصول على معلومات حول أمور بنود للحصول على معلومات .
 مثل طبيعة المنشأ  أو طبيعة المعامالت.

 

قائي لبنود محدد  من فئة معامالت أو رصيد حساب وسيلة بينما كثيرا  ما يكون الفحص اإلنت .56أ
كفؤه للحصول على أدلة تدقيق فإنه ال يشكل إختيار تدقيق، وال يمكن توقع نتائج إجرا ات 
التدقيق المطبقة على بنود مختار  بهذه الطريقة بالنسبة لكافة المجموعة، وتبعا  لذلك فإن 

 لة تدقيق فيما يتعلق ببقية المجموعة.الفحص اإلنتقائي لبنود محدد  ال يوفر أد
 

 إختيار عينات التدقيق
إن إختيار عينات التدقيق مصمم إلتاحة التوصل إلى إستنتاجات بشأن المجموعة الكاملة على  . 57أ

أساس إختيار عينة مؤخوذ  منها، وتتم مناقشة إختيار عينات التدقيق في معيار التدقيق 
 .53017الدولي

 

 (11)المرجع: الفقر   دلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتهاعدم اإلتساق في أ
قد يدل الحصول على أدلة تدقيق من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة أن بندا  فرديا  من  . 58أ

أدلة التدقيق ليس موثوقا  به، مثل عندما تكون أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر 
                                      

 .عينات التدقيق"أخذ  " 530معيار التدقيق الدولي  16
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التي تم الحصول عليها من مصدر آخر، وقد تكون الحالة كذلك  غير متسقة مع أدلة التدقيق
وآخرين  والمدققين الداخليينعلى سبيل المثال عندما تكون اإلستجابات لإلستفسارات من اإلدار  

التي تتم لتأكيد  حوكمةغير متسقة، أو عندما تكون اإلستجابات لإلستفسارات من المكلفين بال
سارات غير متسقة مع إستجابة اإلدار . يتضمن معيار التدقيق إستجابات اإلدار  على اإلستف

متطلب وثائق محدد إذا حدد المدقق معلومات غير متسقة مع اإلستنتاج النهائي  230الدولي
 .18للمدقق فيما يتعلق بمسألة هامة

 

                                      
 .11، الفقر  "وثائق التدقيق" 230لي معيار التدقيق الدو  17
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 مقدمةال
 قيق الدولي هذامعيار التدنطاق 

يتناول معيار التدقيق الدولي هذا اإلعتبارات الخاصة التي يجب على المدق مراعاتها عند  . 1
ومعيار التدقيق  3301الحصول على أدلة تدقيق كافية ومنايبة، حسب معيار التدقيق الدولي

عينة من ومعايير التدقيق الدولية األخرى ذات العالقة، فيما يتعلق بنواٍح م 5002الدولي
المخزون والمقضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة ومعلومات القطاعات في عملية التدقيق 

 للبيانات المالية.
 

 تاريخ النفاذ
ديسمبر  15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لهذا المعيار نافذ المفعول يعتبر  .2

 أو بعد هذا التاريخ. 2009
 

 الهدف
 ف المدقق هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومنايبة فيما يتعلق بما يلي:إن هد .3

 

 ؛وجود حالة المخزون  (أ)
 

 ؛ ومطالبات التي لها عالقة بالمنشأةإكتمال المقاضاة وال (ب)
 

 العرض واإلفصاح لمعلومات القطاعات حسب إطار إعداد التقارير المالية المنطبق. (ج)
 

 المتطلبات
 المخزون 

هاما  بالنسبة للبيانات المالية فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية إذا كان المخزون  .4
 ومنايبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون من خالل ما يلي:

حضور الجرد الفعلي للمخزون، إال إذا كان ذلك غير عملي، من أجل ما يلي: )المرجع:  (أ)
 (:3أ-1الفقرات أ

)المرجع:  ؛جيل ومراقبة نتائج الجرد الفعليتقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة لتس (1)
 (4الفقرة أ

 (5)المرجع: الفقرة أ ؛مالحظة أداء إجراءات اإلدارة الخاصة بالجرد (2)
 (6)المرجع: الفقرة أ ؛ وفحص المخزون  (3)
 (.8أ-7أداء جرد إختباري )المرجع: الفقرتان أ (4)

                                      
 ." إيتجابات المدقق للمخاطر المقيمة " 033معيار التدقيق الدولي  1
 ". أدلة التدقيق " 500معيار التدقيق الدولي  2
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إذا كانت تعكس بدقة  أداء إجراءات تدقيق السجالت المخزون النهائية للمنشأة لتحديد ما  (ب)
 نتائج الجرد الفعلي للمخزون.

 
تاريخ البيانات المالية فإن على المدقق،  بإيتثناءإذا تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ  .5

، أداء إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق 4باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها الفقرة 
في المخزون بين تاريخ الجرد وتاريخ البيانات المالية مسجلة بشأن ما إذا كانت التغيرات 

 (11أ-9منايب. )المرجع: الفقرات أبالشكل ال
 

إذا لم يستطع المدقق حضور الجرد الفعلي للمخزون بسبب ظروف غير مرئية فإن على المدقق  .6
عامالت إجراء أو مالحظة بعض عمليات جرد فعلي في تاريخ بدل، وأداء إجراءات تدقيق للم

 بين التاريخين.
 

إذا كان حضور الجرد الفعلي غير عملي فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة للحصول  .7
على أدلة تدقيق كافية ومنايبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون، وإذا لم يكن من الممكن 

. 7053تدقيق الدولي إجراء ذلك فإن على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق حسب معيار ال
 (14أ-12)المرجع: الفقرات أ

 
إذا كان المخزون الذي هو في حوزة وتحت رقابة طرف آخر هام بالنسبة للبيانات المالية فإن  .8

على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومنايبة فيما يتعلق بوجود وحالة ذلك المخزون، 
 وذلك بأداء إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

 

طلب المصادقة من طرف آخر فيما يتعلق بكميات وحالة المخزون المحتفظ به نيابة  (أ)
 (15)المرجع: الفقرة أ .عن المنشأة

 

 (16)المرجع: الفقرة  .أداء فحص أو إجراءات تدقيق أخرى في ظل الظروف (ب)
 

 المقاضاة والمطالبات
المطالبات التي لها عالقة على المدقق تصميم وأداء إجراءات تدقيق من أجل تحديد المقاضاة و  .9

بالمنشأة، والتي تتسبب في نشوء مخاطرة األخطاء الجوهرية، بما في ذلك )المرجع: الفقرات 
 (.19أ-17أ

اإليتفسار من اإلدارة، وحيث ينطبق ذلك من اآلخرين ضمن المنشأة، بما في ذلك  (أ)
 ؛المستشار القانوني الداخلي

والمرايالت بين المنشأة ومستشارها  حوكمةمراجعة محاضر إجتماعات المكلفين بال (ب)
 ؛ والقانوني الخارجي

 (20)المرجع: الفقرة أ .مراجعة حسابات التكلفة القانونية (ج)
 

إذا قام المدقق بتقييم مخاطرة خطأ جوهري فيما يتعلق بالمقاضاة أو المطالبات التي تم  .10
قد توجد هناك مقاضاة أو تحديدها، أو عندما تدل إجراءات التدقيق التي يتم أداؤها على أنه 

                                      
 ". في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  ")المنقح(   705معيار التدقيق الدولي  3
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مطالبات هامة فإن على المدقق، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها معايير التدقيق الدولية 
األخرى، محاولة اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة، ويقوم المدقق بذلك 

من المستشار القانوني من خالل كتاب إيتفسار تعده اإلدارة ويريله المدقق، يطلب فيه 
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 

 (.25أ-21أفإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة: )المرجع: الفقرات 
 

 إذا: .11
رفضت اإلدارة إعطاء المدقق اإلذن باإلتصال مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة  (أ)

أو مقابلته، أو إذا رفض المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أن يستجيب بالشكل 
 ؛ والمنايب لكتاب اإليتفسار أو منع من اإليتجابة

 

 ق كافية ومنايبة بأداء وإجراءات تدقيق بديلة،لم يستطع المدقق الحصول على أدلة تدقي (ب)
 

 .705فإن على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق حسب معيار التدقيق الدولي 
 

 اإلقرارات الكتابية
، تقديم إقرارات حوكمةعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة، وحيث يكون ذلك منايبا  المكلفين بال .12

اة أو المطالبات الفعلية أو الممكنة التي يجب إعتبارها عند إعداد كتابية بأن كافة حاالت المقاض
البيانات المالية تم اإلفصاح عنها للمدقق ومعاملتها محايبيا ، واإلفصاح عنها حسب إطار 

 إعداد التقارير المالية المنطبق.
 

 معلومات القطاعات
ق بعرض معلومات القطاعات على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومنايبة فيما يتعل .13

 (26ة المنطبق: )المرجع: الفقرة أواإلفصاح عنها حسب إطار إعداد التقارير المالي
 

الحصول على فهم لألياليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات  (أ)
 (.27)المرجع: الفقرة أ

 

حسب  تقييم ما إذا كان من المحتمل أن ينجم عن هذه األياليب إفصاحات (1)
 إطار إعداد التقارير المالية المنطبقة.

 

 إختبار تطبيق هذه السياية حسب يكون منايبا :   (2)
 

 أداء إجراءات تحليلية أو إجراءات تدقيق منايبة أخرى في ظل الظروف. (ب)
 

*** 
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 والمادة التوضيحية األخرى التطبيق 
 المخزون 

 أ(4)المرجع: الفقرة  حضور الجرد الفعلي للمخزون 
 

اإلدارة عادة إجراءات يتم بموجبها إجراء جرد فعلي للمخزون مرة واحدة في السنة على  تحدد .1أ
األقل، وذلك ليكون أيايا  إلعداد البيانات المالية، وإذا كان ذلك منطبقا  لتأكيد موثوقية نظام 

 المخزون الدائم.
 

 يتضمن حضور الجرد الفعلي للمخزون ما يلي: .2أ
 

  ؛جوده وتقييم حالته، وإجراء جرد إختباري فحص المخزون للتأكد من و 
 

  اقبة نتائج الجرد الفعلي مالحظة اإلمتثال لتعليمات اإلدارة وأداء إجراءات التسجيل ومر
 ؛ وللمخزون 

 

 .الحصول على أدلة تدقيق فيما يتعلق بموثوقية إجراءات جرد اإلدارة 
 

بة أو إجراءات التحقق إعتمادا  من الممكن أن تكون هذه اإلجراءات بمثابة إختبار ألنظمة الرقا
 على تقييم المدقق للمخاطرة واأليلوب المريوم واإلجراءات المحددة التي تم أداؤها.

 
تشمل األمور المنايبة عند التخطيط لحضور الجرد الفعلي للمخزون )أو عند تصميم وأداء  .3أ

 لمثال:من هذا المعيار( ما يلي على يبيل ا 8-4إجراءات تدقيق حسب الفقرات 
 

 .مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة بالمخزون 
 

 .طبيعة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمخزون 
 

  ما إذا كان من المتوقع وضع إجراءات مالئمة وإصدار تعليمات منايبة للجرد الفعلي
 للمخزون.

 

 .توقيت الجرد الفعلي للمخزون 
 

 .ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بنظام مخزون دائم 
 

 مواقع التي يتم اإلحتفاظ بالمخزون فيها، بما في ذلك أهمية المخزون ومخاطر األخطاء ال
الجوهرية في المواقع المختلفة عند تقرير في أي المواقع ييكون الحضور منايبا . يتناول 

مشاركة مدققين آخرين، وتبعا  لذلك تكون منايبة إذا كانت  6004معيار التدقيق الدولي
 فيما يتعلق بحضور الجرد الفعلي في موقع بعيد.هذه المشاركة هي 

                                      
 .("العنصر مدققيللمجموعة )بما في ذلك عمل عمليات تدقيق البيانات المالية  –اإلعتبارات الخاصة  " 600معيار التدقيق الدولي  4
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 6205ما إذا كانت هناك حاجة لمساعدة خبير المدقق. يتناول معيار التدقيق الدولي 
 إيتخدام خبير المدقق لمساعدة المدقق في الحصول على أدلة تدقيق منايبة.

 
 (1أ4تقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة )المرجع: الفقرة 

الخاصة بتقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة الجرد الفعلي للمخزون  تشمل األمور .4أ
 ما إذا كانت تتناول ما يلي على يبيل المثال:

  تطبيق أنشطة الرقابة المنايبة، على يبيل المثال جميع يجالت الجرد الفعلي للمخزون
وإجراءات الجرد المستعمل، ومحايبة يجالت الجرد الفعلي للمخزون غير المستعمل، 

 وإعادة الجرد.
  التحديد الدقيق لمرحلة إكتمال العمل الجاري والبنود بطيئة الحركة والقديمة والتالفة

 والمخزون الذي تملكه أطراف أخرى، على يبيل المثال بضاعة األمانة.
  اإلجراءات المستخدمة لتقدير الكميات الفعلية، حيث ينطبق ذلك، مثل اإلجراءات التي قد

 عو الحاجة لها لتقييم الكمية الفعلية لكومة فحم.تد
 .الرقابة على حركة المخزون بين المناطق وشحن وإيتالم المخزون قبل وبعد تاريخ القطع 

 
 (2أ4لفقرة مالحظة أداء إجراءات جرد اإلدارة )المرجع: ا

بالرقابة على إن مالحظة أداء إجراءات جرد اإلدارة، على يبيل المثال اإلجراءات المتعلقة  .5أ
حركة المخزون قبل وأثناء وبعد الجرد، تساعد المدقق في الحصول على أدلة تدقيق بأن 
تعليمات اإلدارة وإجراءات جردها مصممة ومنفذة بالشكل المنايب، إلى جانب ذلك يمكن 
للمدقق الحصول على نسخ من معلومات القطع، مثل تفاصيل حركة المخزون لمساعدة المدقق 

 إجراءات التدقيق لمحايبة هذه الحركات في تاريخ الحق.في أداء 
 
 (3أ4حص المخزون )المرجع: الفقرة ف
يساعد فحص المخزون عند حضور الجرد الفعلي للمخزون المدقق على التأكد من وجود  .6أ

المخزون )بالرغم من أن ملكيته قد ال تعود بالضرورة للمنشأة(، وعلى تحديده، على يبيل 
 ون، الذي بطل إيتعماله والتالف والقديم.المثال المخز 

 
 (4أ4جراءات جرد إختباري )المرجع إ
ل تتبع بنود مختارة من يجالت جرد اإلدارة إلى المخزون إن إجراء إختباري، على يبيل المثا .7أ

الفعلي، وتتبع بنود مختارة من المخزون الفعلي إلى يجالت جرد اإلدارة، يوفر أدلة تدقيق بشأن 
 إكتمال ودقة هذه السجالت.

 
 إلى جانب تسجيل الجرد اإلختباري يساعد الحصول على نسخ من يجالت اإلدارة الخاصة  .8أ

زون المكتمل المدقق على أداء إجراءات تدقيق الحقة لتحديد ما إذا كانت يجالت بجرد المخ
 المخزون النهائي للمنشأة تعكس بدقة النتائج الفعلية لجرد المخزون الفعلي.

 

                                      
 ". المدققالتابع خبير الاإليتفادة من عمل  " 620معيار التدقيق الدولي  5
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 (5)المرجع: الفقرة  جرد المخزون الفعلي الذي يتم في تاريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية
 

راء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ أو تواريخ عدا تاريخ البيانات أليباب عملية يمكن إج .9أ
المالية، ويمكن إجراء ذلك بغض النظر عما إذا كانت اإلدارة تجدد كميات المخزون بإجراء جرد 
ينوي للمخزون أو تحتفظ بنظام مخزون دائم، وفي أي من الحالتين تحدد فاعلية تصميم وتنفيذ 

قابة على التغيرات في المخزون ما إذا كان إجراء الجرد الفعلي والمحافظة على أنظمة الر 
التدقيق. يحدد  هدافللمخزون في تاريخ أو تواريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية منايب أل

المتطلبات ويوفر اإلرشادات بشأن إجراءات التحقق التي تم إجراؤها  330معيار التدقيق الدولي
 .6في تاري مرحلي

 
حتفظ بنظام مخزون دائم يمكن لإلدارة إجراء جرد فعلي أو إختبارات أخرى للتأكد من حيث ي .10أ

موثوقية المعلومات الخاصة بموثوقية كميات المخزون التي تشملها يجالت المخزون الدائمة 
للمنشأة، وفي بعض الحاالت من الممكن أن تحدد اإلدارة أو المدقق الفروقات بين يجالت 

كميات المخزون الفعلية الموجودة، ومن الممكن أن يدل ذلك على أن أنظمة المخزون الدائمة و 
 الرقابة على التغيرات في المخزون ال تعمل بفاعلية.

 
تشمل األمور التي تؤخذ في اإلعتبار عند تصميم إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق  .11أ

و تواريخ الجرد ويجالت المخزون بشأن ما إذا كانت التغيرات في مبالغ المخزون بين تاريخ أ
 النهائية إنها مسجلة بالشكل المنايب ما يلي:

 

 .ما إذا كانت يجالت المخزون الدائمة معدلة بالشكل المنايب 
 

 .موثوقية يجالت المخزون الدائمة للمنشأة 
 

  أيباب الفروقات الهامة بين المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء الجرد الفعلي
 مخزون الدائمة.ويجالت ال

 
 (7)المرجع: الفقرة  حضور جرد المخزون الفعلي غير عملي

في بعض الحاالت قد يكون حضور الجرد الفعلي للمخزون غير عملي، وقد يعود ذلك لعوامل  .12أ
مثل طبيعة وموقع المخزون، على يبيل المثال حيث يحتفظ بالمخزون، على يبيل المثال 

قد يشكل تهديدات لسالمة المدقق، على أن مسألة عدم حيث يحتفظ بالمخزون في موقع 
المالئمة للمدقق ليس كافية لدعم قرار من قبل المدقق أن الحضور غير عملي. إلى جانب 

فإن مسائل الصعوبة والوقت والتكلفة  2007ذلك، وكما تم إيضاحه في معيار التدقيق الدولي
حذف إجراء تدقيق ليس له بديل أو أن التي لها عالقة بذلك ليست أيايا  صحيحا  للمدقق ل

 يكون راضيا  عن أدلة تدقيق أقل من مقنعة.
 

                                      
 .23-22، الفقرتان 330معيار التدقيق الدولي  6
 .50، الفقرة أ" دوليةمعايير التدقيق الل وفقا  تدقيق عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وأداء  " 200معيار التدقيق الدولي  7
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في بعض الحاالت حيث يكون الحضور غير عملي من الممكن أن توفر إجراءات تدقيق بديلة،  .13أ
على يبيل المثال فحص وثائق البيع الذي تم الحقا  لبنود مخزون محددة تم الحصول عليها أو 

 جرد الفعلي للمخزون، أدلة تدقيق كافية ومنايبة بشأن وجود حالة المخزون.شراؤها قبل ال
 
على أنه في بعض الحاالت قد ال يكون ممكنا  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومنايبة فيما  .14أ

يتعلق بوجود وحالة المخزون، وذلك بأداء إجراءات تدقيق بديلة، وفي هذه الحالة يتطلب معيار 
 .8إن يعدل المدقق الرأي في تقرير المدقق نتيجة لتحديد النطاق 705ي التدقيق الدول

 
 المخزون في عهدة وتحت مراقبة طرف آخر

 (ب8المصادقة )المرجع: الفقرة 
 المتطلبات ويقدم اإلرشادات ألداء إجراءات مصادقة خارجية. 5059يحدد معيار التدقيق الدولي .15أ

 
 ب( 8فقرة إجراءات التدقيق األخرى )المرجع: ال

إعتمادا  على الظروف، على يبيل المثال حيث يتم الحصول على معلومات تزيد الشك حول  .16أ
نزاهة وموضوعية الطرف اآلخر، ممن الممكن أن يعتبر المدقق أن من المنايب أداء إجراءات 
تدقيق أخرى بدال  من المصادقة لدى طرف آخر أو باإلضافة إلى ذلك، وتشمل األمثلة على 

 جراءات التدقيق األخرى ما يلي:إ
  حضور أو إعداد الترتيبات لحضور مدقق آخر الجرد الفعلي للمخزون للطرف اآلخر، إذا

 كان ذلك عمليا .
  الحصول على تقرير مدقق آخر أو تقرير مدقق خدمة حول مالئمة الرقابة الداخلية

 بالشكل المالئم.للطرف اآلخر لضمان أنه تم جرد المخزون بالشكل المنايب وحمايته 
  فحص الوثائق الخاصة بالمخزون الذي تحتفظ به أطراف أخرى، على يبيل المثال

 وصوالت المستودع.
 .طلب المصادقة من أطراف أخرى عند رهن المخزون كضمان 

 
 المقاضاة والمطالبات

 (9)المرجع: الفقرة  إكتمال المقاضاة والمطالبات
ي لها عالقة بالمنشأة أثر جوهري على البيانات المالية، وهكذا قد يكون للمقاضاة والمطالبات الت .17أ

 قد يطلب اإلفصاح عنها أو محايبتها في البيانات المالية.
 
تشمل اإلجراءات األخرى المنايبة، على يبيل  9باإلضافة إلى اإلجراءات المحددة في الفقرة  .18أ

ات تقييم المخاطرة التي تم أداؤها كجزء المثال، إيتخدام المعلومات التي تم الحصول عليها، إجراء
من الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها لمساعدة المدقق ليصبح على علم بالمقاضاة والمطالبات 

 التي لها عالقة بالمنشأة.
 

                                      
 .13، الفقرة 705معيار التدقيق الدولي   8
 .المصادقات الخارجية" " 505معيار التدقيق الدولي  9
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تحديد المقاضاة والمطالبات والتي قد تتسبب في  هدافإن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها أل .19أ
جوهري قد توفر كذلك أدلة تدقيق تتعلق بإعتبارات أخرى ذات عالقة، مثل تقييم  نشوء مخاطرة خطأ

المتطلبات ويقدم اإلرشادات  54010أو قياس المقاضاة والمطالبات، ويحدد معيار التدقيق الدولي 
المتعلقة بإعتبار المدقق للمقاضاة والمطالبات التي تتطلب تقديرات محايبية أو إفصاحات ذات 

 لبيانات المالية.عالقة في ا
 

 ج( 9مراجعة حسابات المصروف القانوني )المرجع: الفقرة 
إعتمادا  على الظروف يمكن للمدقق أن يحكم أن من المنايب فحص وثائق المصدر ذات العالقة،  .20أ

 مثل فواتير المصروفات القانونية كجزء من مراجعة المدقق لحسابات التكلفة القانونية.
 

 (11-10)المرجع: الفقرتان  شار القانوني الخارجي للمنشأةاإلتصال مع المست
يساعد اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة في الحصول على أدلة تدقيق  .21أ

كافية ومنايبة فيما إذا كانت المقاضاة والمطالبات الهامة المحتملة معروفة، وإن تقديرات اإلدارة 
 في ذلك التكاليف معقولة.للتبعات المالية، بما 

 

في بعض األحيان قد يطلب المدقق اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة من  .22أ
يطلب كتاب اإليتفسار العام أن يقوم المستشار الخارجي  هدفخالل كتاب إيتفسار عام، ولهذا ال

المدقق، مع تقييم نتيجة المقاضاة  للمنشأة أن يبلغ المدقق بأية مقاضاة أو مطالبات يعلم بها
 والمطالبات، وتقدير للتبعات المالية، بما في ذلك التكاليف الخاصة بذلك.

 

إذا أعتبر أن من غير المحتمل أن المستشار القانوني الخارجي ييستجيب بالشكل المنايب لكتاب  .23أ
ينتمى لها المستشار القانوني اإليتفسار العام، على يبيل المثال إذا كانت الهيئة المهنية التي 

الخارجي تحظر اإليتجابة لمثل هذا الكتاب، من الممكن أن يحاول المدقق اإلتصال المباشر من 
 يشمل كتاب اإليتفسار المحدد ما يلي: هدفخالل كتاب إيتفسار محدد، ولهذا ال

 ؛قائمة بالمقاضاة والمطالبات (أ)
أو مطالبات محددة، وتقديرها للتبعات  حيث يتوفر ذلك تقييم اإلدارة لنتيجة كل مقاضاة (ب)

 ؛ والمالية، 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.

 

                                      
 "تدقيق التقديرات المحايبية، بما في ذلك التقديرات المحايبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة". 540معيار التدقيق الدولي   10
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ي أحوال معينة قد يحكم المدقق كذلك أن من الضروري اإلجتماع مع المستشار القانوني ف .24أ
الخارجي لمناقشة النتيجة المحتملة للمقاضاة أو المطالبات، وقد تكون الحالة كذلك، على يبيل 

 المثال حيث:
 .يحدد المدقق أن األمر هو مخاطرة هامة 
 . يكون األمر معقدا 
 دارة والمستشار القانوني الخارجي للمنشأة.يكون هناك خالفا  بين اإل 

 
 تحتاج هذه اإلجتماعات عادة إلذن اإلدارة، وتعقد بحضور ممثل لإلدارة.

 
يطلب من المدقق أن يؤرخ تقرير المدقق بحيث ال يكون  70011حسب معيار التدقيق الدولي  .25أ

بني عليها رأي المدقق قبل التاريخ الذي حصل فيه المدقق على أدلة تدقيق كافية ومنايبة ي
حول البيانات المالية، ومن الممكن الحصول على أدلة التدقيق حول وضع المقاضاة 
والمطالبات حتى تاريخ تقرير المدقق من خالل اإليتفسار من اإلدارة، بما في ذلك المستشار 

يتعلق القانوني الداخلي المسؤول واإلتساق مع الفترات السابقة، ومالئمة اإلفصاحات فيما 
 باإلختالفات.

 
 (13)المرجع: الفقرة  معلومات القطاعات

إعتمادا  على إطار إعداد التقارير المالية المنطبق قد يطلب من المنشأة أو يسمح لها اإلفصاح  .26أ
عن معلومات حول القطاعات في البيانات المالية، ومسؤولية المدقق فيما يتعلق بعرض 

ا تتعلق بالبيانات المالية مأخوذة ككل، وتبعا  لذلك ال يطلب معلومات القطاعات واإلفصاح عنه
من المدقق أداء إجراءات تدقيق ضرورية إلبداء رأي حول معلومات القطاعات المقدمة على 

 أياس أنها قائمة لوحدها.
 

 أ(13)المرجع  فهم األياليب التي تستخدمها اإلدارة
مور التي قد تكون لها عالقة عند الحصول على إعتمادا  على الظروف تشمل األمثلة على األ .27أ

فهم لألياليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات، وما إذا كان من المحتمل 
 أن ينتج عن هذه األياليب إفصاح حسب إطار إعداد التقارير المالية المنطبق ما يلي:

  المبالغ بين القطاعات.المبيعات والتحويالت والريوم بين القطاعات وإيتبعاد 

                                      
 .49الفقرة  " تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح(   700الدولي معيار التدقيق  11
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  المقارنات مع الموازنات والنتائج األخرى المتوقعة، على يبيل المثال األرباح التشغيلية
 كنسبة مؤية من المبيعات.

 والتكاليف بين القطاعات. صولتوزيع األ 

  ،وكفاءة اإلفصاحات ذات الصلة بالماضي.التنايق مع الفترات السابقة 
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 لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ المفعول نافذ)
 (أو بعد ذلك 2009 ديسمبر 15ًا من إعتبار 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 1 ...........................................................معيار التدقيق الدولي هذا.نطاق 

 3-2 ...............................التدقيق...... أدلةللحصول على إجراءات المصادقة الخارجية 
 4 ................................................................................تاريخ النفاذ

 5 ....................................................................................الهدف
 6 .................................................................................التعريفات

  المتطلبات
 7 ...............................................................إجراءات المصادقة الخارجية

 9-8 .........................................مصادقةبإرسال طلب للمدقق  السماحرفض اإلدارة 
 14-10 ..........................................................إجراءات المصادقة الخارجيةنتائج 

 15 ...........السلبية............................................................. المصادقات
 16 .............................التي تم الحصول عليها............................ دلةقييم األت
 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 

 

 7أ-1أ ...............................................................إجراءات المصادقة الخارجية
 10أ -8أ .........................................مصادقةسال طلب للمدقق بإر  السماحرفض اإلدارة 

 22أ -11أ ..........................................................إجراءات المصادقة الخارجيةنتائج 
 23أ .....السلبية................................................................... المصادقات

 25أ -24أ ........................التي تم الحصول عليها................................. دلةتقييم األ
 

األهداف " 200في سياق معيار التدقيق الدولي "الخارجية المصادقات" 505الدولي  التدقيق معيار ينبغي قراءة
 ."العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 أدلةللحصول على  جراءات المصادقة الخارجيةإل إستخدام معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1
. وهو ال يتناول 5002ومعيار التدقيق الدولي 3301التدقيق الدوليلمتطلبات معيار  وفقاً تدقيق 

 .5013المتعلقة بالتقاضي والمطالبات التي يتناولها معيار التدقيق الدولي اتستفسار اإل
 

 التدقيق أدلةللحصول على  إجراءات المصادقة الخارجية

مصدرها وطبيعتها وتعتمد التدقيق تتأثر ب أدلةإلى أن موثوقية  500يشير معيار التدقيق الدولي .2
التعميمات  أيضاً . ويشمل ذلك المعيار 4على الظروف المختلفة التي تم الحصول عليها في ظلها

 .5التدقيق أدلةالتالية المطبقة على 

 .يعتبر إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند الحصول عليه من مصادر مستقلة خارج المنشأة 

  المدقق مباشرة أكثر موثوقية من إثبات التدقيق يكون إثبات التدقيق الذي يحصل عليه
 .ستنتاجالذي يتم الحصول بصورة غير مباشرة أو باإل

   ،اً إلكترونيأو  كان ورقياً  سواءً يعتبر إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند وجود بشكل موثق 
 أو أي شكل آخر. 

 
التدقيق على شكل  لةأدكون تيمكن أن عملية التدقيق،  على ظروف اً إعتمادو عليه،  وبناءً 

 دلةيحصل المدقق عليها مباشرة من األطراف المؤكدة أكثر موثوقية من األ مصادقات خارجية
إجراءات . ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المدقق في تصميم وتنفيذ التي تولدها المنشأ داخلياً 

 تدقيق موثوقة وذات عالقة.  أدلةللحصول على  المصادقة الخارجية
 

. فعلى سبيل تدقيق أدلةك المصادقات الخارجيةمعايير التدقيق الدولية األخرى بأهمية  تعترف .3
 :المثال

  مسؤولية المدقق عن تصميم وتنفيذ الردود اإلجمالية  330يناقش معيار التدقيق الدولي
لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى البيانات المالية 

م وتأدية إجراءات تدقيق إضافية تعتمد طبيعتها وتوقيتها ومداها على المخاطر التي وتصمي
إضافة  وتعتبر متجاوبة معها. 6تم تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات

، بغض النظر عن المخاطر التي تم تقييمها 300إلى ذلك، يقتضي معيار التدقيق الدولي 
                                                 

 ."المقيّمةلمخاطر لالمدقق  إستجابة " 330معيار التدقيق الدولي   1

 .التدقيق" أدلة " 500معيار التدقيق الدولي  2

 .ختارة"لبنود م محددةات عتبار إ  –التدقيق  أدلة " 501معيار التدقيق الدولي  3
 .5، الفقرة أ500معيار التدقيق الدولي   4
 .31، الفقرة أ500معيار التدقيق الدولي   5
 .6-5، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي  6
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لجوهرية، من المدقق تصميم وتنفيذ اإلجراءات الجوهرية لكل صنف للبيانات الخاطئة ا
 أيضاً جوهري من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات. ويتعين على المدقق 

 .7كإجراءات تدقيق جوهرية إجراءات المصادقة الخارجيةدراسة ما إذا سيتم تنفيذ 

 8إقناعاتدقيق أكثر  أدلة أن يحصل المدقق على 330يقتضي معيار التدقيق الدولي .
أكثر موثوقية أو  أدلةأو يحصل على  دلةوللقيام بذلك يمكن أن يزيد المدقق من كمية األ

مباشرة  دلةصلة أو كالهما. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يبرز المدقق الحصول على األ
ير مؤيدة من عدد من المصادر المستقلة. ويش أدلةمن أطراف ثالثة أو الحصول على 

يمكن أن تساعد  إجراءات المصادقة الخارجيةإلى أن  أيضاً  330معيار التدقيق الدولي
ذات مستوى عالي من الموثوقية والتي يحتاجها  تدقيق أدلةالمدقق في الحصول على 

 حتيالكانت بسبب اإل سواءً المدقق للرد على المخاطر الهامة للبيانات الخاطئة الجوهرية، 
 .9أو الخطأ

 للحصول  مصادقةإلى أن المدقق يمكن أن يصمم طلبات  240ار التدقيق الدولييشير معي
على معلومات مؤدية إضافية كنوع من الرد لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها للبيانات 

 . 10على مستوى اإلثبات حتيالالخاطئة الجوهرية بسبب اإل

 ي تم الحصول عليها من إلى أن المعلومات المؤيدة الت 500يشير معيار التدقيق الدولي
، يمكن أن تزيد من التأكيد الذي يتم المصادقات الخارجيةمصدر مستقل عن المنشأة، مثل 

الموجودة في السجالت المحاسبية أو من اإلقرارات التي قدمتها  دلةالحصول عليه من األ
 .  11اإلدارة

 تاريخ النفاذ

 ديسمبر 15الية للفترات التي تبدأ في تدقيق البيانات المنافذ المفعول لهذا المعيار  يعتبر .4
 أو بعد ذلك. 2009

 الهدف

، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات إجراءات المصادقة الخارجية إستخداميهدف المدقق، عند  .5
  أدلة تدقيق أكثر موثوقية وصلة.  للحصول على

 

 التعريفات

 صصة لها:لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخ .6

                                                 
 .19-18، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي    7
 .)ب(7، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي    8
 .53، الفقرة أ330لي معيار التدقيق الدو    9
 .38، الفقرة أفي تدقيق البيانات المالية" حتيال"مسؤوليات المدقق المتعلقة باإل 240معيار التدقيق الدولي  01

 .9أ-8، الفقرات أ500معيار التدقيق الدولي  11



 المصادقات الخارجية

   446 505معيار التدقيق الدولي 

كرد أدلة تدقيق تم الحصول عليها  –(External confirmation) المصادقة الخارجية (أ)
المصادق( على المدقق بصورة ورقية أو  خطي مباشر من طرف ثالث )الطرف

 أو بأي صورة أخرى. ةإلكتروني

طلب لكي يرد  -(Positive confirmation request) ةيجابيطلب المصادقة اإل (ب)
إلى ما إذا كان الطرف المصادق موافقا أو  مباشرة على المدقق مشيراً  الطرف المصادق

 غير موافق على المعلومات الواردة في الطلب، أو يقوم بتوفير المعلومات المطلوبة.
طلب لكي يرد الطرف  –(Negative confirmation) طلب المصادقة السلبية (ج)

المصادق للمعلومات الواردة المصادق مباشرة على المدقق فقط في حال مخالفة الطرف 
 في الطلب. 

إخفاق الطرف المصادق في الرد، أو الرد الكامل، على  –(Non-response) عدم الرد (د)
 أو طلب المصادقة العائد دون تسليم. ةيجابيطلب المصادقة اإل

بين المعلومات المطلوب مصادقتها أو  إختالفرد يشير إلى  –(Exception) ستثناءاإل ( هـ)
 ة في سجالت المنشأة والمعلومات المقدمة من قبل المنشأة المصادقة. الوارد

 

 المتطلبات
 إجراءات المصادقة الخارجية

يتابع المدقق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية، إجراءات المصادقة الخارجية،  إستخدامعند  .7
 التي تشمل ما يلي: 

 (1مرجع: الفقرة أ)ال؛ تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها (أ)

 (2)المرجع: الفقرة أ؛ الطرف المصادق المالئم إختيار (ب)

تصميم طلبات المصادقة، بما فيها تحديد أنه تم معالجة الطلبات بالشكل المالئم  (ج)
وتحتوي على معلومات اإلرجاع للردود التي سيتم إرسالها إلى المدقق؛ و)المرجع: 

 (6أ-3الفقرات أ

ابعة الطلبات حيثما أمكن، إلى الطرف المصادق. )المرجع: إرسال الطلبات، بما فيها مت (د)
 (.7الفقرة أ

 

 رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة 
 في حال رفضت اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة، فعلى المدقق أن: .8

 ؛أسبابهامنطقية و يستفسر عن أسباب رفض اإلدارة والبحث أن أدلة تدقيق تثبت صحة  (أ)
 (8المرجع: الفقرة أ)

 يقيم دالالت رفض اإلدارة على تقييم المدقق لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ذات  (ب)
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، وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق حتيالالعالقة، بما فيها مخاطر اإل
 (9األخرى؛ و)المرجع: الفقرة 

وثوقة وذات عالقة. القيام بإجراءات تدقيق بديلة مصممة للحصول على أدلة تدقيق م (ج)
  (.10)المرجع: الفقرة أ

 

المدقق أن رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة غير معقول، أو كان  إستنتجإذا  .9
المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عن طريق إجراءات تدقيق 

. ويجب على 26012لمعيار التدقيق الدولي فقاً و  مع المكلفين بالرقابة تصالبديلة، فعلى المدقق اإل
 .70513لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً المدقق  التدقيق ورأي دالالت أيضاً المدقق أن يحدد 

 

 نتائج إجراءات المصادقة الخارجية
 موثوقية الردود على طلبات المصادقة 

ب مصادقة ما، فعلة إذا حدد المدقق عوامل تؤدي إلى نشوء شكوك حول موثوقية الردود على طل .10
 (16أ-11للتأكد من هذه الشكوك. )المرجع: الفقرات أالمدقق الحصول على أدلة تدقيق إضافية 

 

إذا قرر المدقق أن الرد على طلب المصادقة غير موثوق، فعلى المدقق تقييم دالالت تقييم  .11
على طبيعة وتوقيت ، و حتيالمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ذات العالقة، بما فيها مخاطر اإل

 (17ومدى إجراءات التدقيق األخرى ذات العالقة. )المرجع: الفقرة أ
 

 عدم الرد
في حال عدم الرد، يقوم المدقق بعمل إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة تدقيق موثوقة  .12

 (19أ -18وذات عالقة. )المرجع: الفقرات أ
 

 للحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية  ضرورياً  إيجابيعندما يكون الرد على طلب مصادقة 
 

ضروري للحصول على أدلة تدقيق مالئمة  إيجابيإذا قرر المدقق أن الرد على طلب مصادقة  .13
وكافية، فإن إجراءات التدقيق البديلة لن تزود المدقق بأدلة التدقيق المطلوبة. وفي حال عدم 

 وفقاً دالالت التدقيق ورأي المدقق  فعلى المدقق أن يحددحصول المدقق على هذه المصادقة، 
 (20. )المرجع: الفقرة أ705لمعيار التدقيق الدولي 

 

 ات ستثناءاإل
على البيانات  ات لتحديد ما إذا كانت تعتبر مؤشراً ستثناءيجب على المدقق التحقق من اإل .14

 (22أ -21الخاطئة. )المرجع: الفقرات أ

                                                 
 . 16، الفقرة "بالحوكمةمع المكلفين  اإلتصال"  260معيار التدقيق الدولي  21
 .في تقرير المدقق المستقل"الوارد "التعديالت على الرأي  705ق الدولي معيار التدقي 31
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 المصادقات السلبية
. وعليه، ال يستخدم ةيجابيمن المصادقات اإل إقناعاً  أقلأدلة تدقيق تقدم المصادقات السلبية  .15

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: )المرجع: 

 (23الفقرة أ

المدقق بتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية على أنها متدنية وحصوله على  قيام (أ)
اإلثبات أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة على 

 ذات العالقة؛ 

أن تتألف مجموعة البنود الخاضعة إلجراءات المصادقة السلبية من عدد كبير من  (ب)
 مالت وأرصدة الحسابات الصغيرة والمتجانسة؛ الشروط والمعا

 متدني؛ و إستثناءأن يكون من المتوقع وجود معدل  (ج)

عدم علم المدقق بالظروف أو الشروط التي قد تؤدي إلى رفض مستقبلي طلبات  (د)
 المصادقة السلبية لهذه الطلبات.

 
 تقييم األدلة التي تم الحصول عليها

ئج إجراءات المصادقة الخارجية تقدم أدلة تدقيق موثوقة وذات يقوم المدقق بتقييم ما إذا كانت نتا .16
 – 24صلة، أو ما إذا كان من الضروري الحصول على أدلة تدقيق إضافية. )المرجع: الفقرات أ

 (25أ
*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 إجراءات المصادقة الخارجية

 )أ((7رجع: الفقرة )الم تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها
 

يتم عمل إجراءات المصادقة الخارجية عادة لمصادقة أو طلب معلومات تتعلق بأرصدة  .1أ
أو عقود أو  إتفاقياتلمصادقة بنود  أيضاً ها إستخدامالحسابات ومكوناتها. ويمكن أن يتم 

 ة". الجانبي تفاقياتمعامالت بين منشأة وأطراف أخرى أو لمصادقة غياب ظروف معينة مثل "اإل
 
 )ب((7)المرجع: الفقرة  الطرف المصادق المالئم إختيار

توفر الردود على طلبات المصادقة أدلة تدقيق أكثر مالءمة وموثوقية عند إرسال طلبات  .2أ
فعلى سبيل نه مطلع على معلومات ليتم تأكيدها. أالمصادقة إلى طرف مصادق يعتقد المدقق 

ية مطلع على معلومات عم معامالت أو ترتيبات المثال، يمكن أن يكون مسؤول في مؤسسة مال
 تحتاج إلى مصادقة الشخص األكثر مالئمة في المؤسسة المالية ليطلب منه تقديم مصادقة. 
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 )ج((7)المرجع: الفقرة  تصميم طلبات المصادقة
 

يمكن أن يؤثر تصميم طلب المصادقة مباشرة على معدل ردود على المصادقة وعلى موثوقية  .3أ
 دلة التدقيق التي تم الحصول عليها من الردود.وطبيعة أ

 
 عند تصميم طلبات المصادقة: عتبارتشمل العوامل التي تؤخذ بعين اإل .4أ

 اإلثباتات التي يتم تناولها. 

 حتيالمخاطر بيانات خاطئة جوهرية معينة تم تحديدها، بما فيها مخاطر اإل. 

 مخطط وعرض عمليات التدقيق والعمليات المشابهة. 

  أو وسيلة أخرى( ةإلكتروني، على صورة ورق أو بطريقة التواصل )مثالً طريقة. 

  تفويض أو تشجيع اإلدارة ألطراف المصادقة على الرد على المدقق. ويمكن أن يكون
 أطراف المصادقة راغبين فقط في الرد على طلب المصادقة التي يضم تفويض اإلدارة 

  توفير المعلومات المطلوبة )مثال، مبلغ قدرة طلب المصادقة المعني على المصادقة على
 .فاتورة منفصلة مقابل الرصيد اإلجمالي(

 
الرد على المدقق في جميع الحاالت، إما من طرف المصادقة  ةيجابيتطلب طلبات المصادقة اإل .5أ

من خالل اإلشارة إلى موافقة الطرف المصادق على المعلومات المقدمة أو بالطلب من الطرف 
بالعادة أدلة  يجابيمن المتوقع أن يقدم الرد على طلب المصادقة اإلالمصادق تقديم المعلومات. 

ادقة بالرد على طلب المصادقة دون تدقيق موثوقة. غير أن هناك مخاطرة أن يقوم طرف المص
طلبت  إستخدامالتحقق من صحة المعلومات. ويمكن أن يقلل المدقق من هذه المخاطرة ب

التي ال تحدد المبلغ )أو معلومات أخرى( في طلب المصادقة ويطلب من  ةيجابيالمصادقة اإل
خرى، يمكن أن يؤدي طرف المصادقة تعبئة المبلغ أو توفير المعلومات األخرى. من الناحية األ

بسبب الجهود اإلضافية  أقلهذا النوع من طلبات المصادقة "الفارغة" إلى معدالت ردود  إستخدام
 المطلوبة من أطراف المصادقة. 

 
صحة بعض أو كافة العناوين  إختباريشمل تحديد أن الطلبات قد تم معالجتها بالشكل المالئم  .6أ

 على طلبات المصادقة قبل إرسالها. 
 

 )د((7)المرجع: الفقرة  ابعة طلبات المصادقةمت
 

رد على طلب سابق خالل فترة  إستالميمكن أن يرسل المدقق طلب مصادقة إضافي عند عدم  .7أ
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يرسل المدقق، بعد إعادة التحقق من دقة العنوان األصلي، معقولة. 

 طلبا إضافية أو طلب متابعة. 
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 للمدقق بإرسال طلب مصادقةرفض اإلدارة السماح 
 ((أ)8)المرجع: الفقرة  رفض اإلدارة المعقول

على أدلة التدقيق التي يرغب  للمدقق بإرسال طلب مصادقة قيداً  السماحيعتبر رفض اإلدارة  .8أ
عن أسباب هذا القيد.  ستفسارعلى ذلك اإل بناءً المدقق بالحصول عليها. ويتعين على المدقق 

ذا القيد وجود نزاع قانوني أو مفاوضات مستمرة مع طرف المصادقة ومن األسباب الشائعة له
 ويتعين على المدققالمعني 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  إحتيالإلى أدلة التدقيق يمكن أن تكشف وجود  محاولة اإلدارة هو منع المدقق من الوصول

 خطأ.
 

 )ب((8)المرجع: الفقرة  دالالت تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية
)ب( انه من المالئم مراجعة تقييم مخاطر 8يمكن أن يستنج المدقق من التقييم الوارد في الفقرة  .9أ

 وفقاً ل إجراءات التدقيق المخطط لها البيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات وتعدي
. فعلى سبيل المثال، إذا كان طلب اإلدارة بعدم المصادقة )المنقح( 31514لمعيار التدقيق الدولي 

لمعيار التدقيق  وفقاً التي يقتضي التقييم  حتيالغير منطقي، فقد يشير هذا إلى عامل مخاطر اإل
 .24015الدولي 

 
 )ج((8ع: الفقرة )المرج إجراءات التدقيق البديلة

يمكن أن تكون إجراءات التدقيق البديلة التي يتم القيام بها مشابهة لتلك اإلجراءات المالئمة لعدم  .10أ
 عتبارمن هذا المعيار. وتأخذ هذه اإلجراءات بعين اإل 19أ -18الرد كما هي واردة في الفقرات أ

 )ب( من هذا المعيار. 8نتائج تقييم المدقق الوارد في الفقرة 
 

 نتائج إجراءات المصادقة الخارجية
 (10)المرجع: الفقرة  موثوقية الردود على طلبات المصادقة

نه حتى عند الحصول على أدلة تدقيق من مصادر أإلى  500يشير معيار التدقيق الدولي .11أ
تحميل جميع الردود . 16خارجية بالنسبة للمنشأة، فمن الممكن وجود ظروف تؤثر على موثوقيتها

أو التغيير. وتوجد هذه المخاطر بغض النظر عما إذا  حتيالأو اإل عتراضمخاطر اإلفي طياتها 
أو غيرها من الوسائل. وتشمل العوامل  ةإلكترونيتم الحصول على الرد بصورة ورقية أو بوسيلة 

 التي تشير إلى الشكوك حول موثوقية الردود ما يلي: 
 الرد من قبل المدقق بصورة غير مباشرة؛ أو إستالم 

                                                 
 . 31، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها" )المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  41
 .25، الفقرة 240معيار التدقيق الدولي  51

 .31أ ، الفقرة500معيار التدقيق الدولي  16
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  ه من طرف المصادقة المطلوب في األساسي.إستالمعدم 
 

، مخاطر مثالً  لكتروني، عن طريف الفاكس أو البريد اإلةإلكترونيتشمل الردود المستلمة بطريقة  .12أ
بالنسبة للموثوقية ألنه من الصعب إثبات منشأ ومرجعية المجاوب ومن الصعب كشف التغيرات. 

لمجاوب تعمل على إيجاد بيئة آمنة للردود المستلمة ويمكن تخفف عملية يستخدمها المدقق وا
بأن العملية آمنة وتدار حسب األصول، فإن  من المخاطر. وإذا كان المدقق مقتنعاً  اً إلكتروني

عدة  ةلكترونيموثوقية الردود ذات العالقة تصبح أفضل. ويمكن أن تشمل عملية المصادقة اإل
التشفير  إستخدام، مثال، من خالل ةإلكترونية وسائل لتحقق من هوية مرسل المعلومات بصور 

 . لكترونيوإجراءات التحقق من صحة الموقع اإل لكترونيوالتوقيع الرقمي اإل
 

لتنسيق وتقديم الردود على طلب المصادقة، فيمكن أن  ثالثاً  إذا استخدم طرف المصادقة طرفاً  .13أ
 يقوم المدقق بإجراءات لمعالجة مخاطر: 

 لمصدر الصحيح؛ أن ال يكون الرد من ا (أ)

 أن ال يكون المجاوب مخوال بالرد؛ و (ب)

 حتمال تعرض نزاهة وموثوقية اإلرسال إلى الخطر. إ (ج)
 

أو إضافة إجراءات تحديد إمكانية تعديل  500لمعيار التدقيق الدولي وفقاً  يتعين على المدقق .14أ
يختار ويمكن أن .17للتخلص من الشكوك حول موثوقية المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق

بطرف  تصالالمدقق التحقق من مصدر ومحتويات الرد على طلب المصادقة من خالل اإل
، لكترونيالمصادقة. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم طرف المصادقة بالرد عن طريق البريد اإل

لتقرير ما إذا كان طرف المصادقة هو من قام باإلرسال أم ال.  به هاتفياً  تصالفيمكن للمدقق اإل
ن طرف المصادقة أرسل الرد أل، ند إرجاع الردود إلى المدقق بطريقة غير مباشرة )مثالً وع

 من المدقق( يمكن أن يطلب المدقق من طرف المصادقة الرد خطياً  بالخطأ إلى المنشأة بدالً 
 وبصورة مباشرة للمدقق. 

 
على المدقق.  مباشراً  خطياً  ال يلبي الرد الشفهي، بحد ذاته، تعريف المصادقة الخارجية ألنه ليس رداً  .15أ

لكن يمكن للمدقق، عند الحصول على رد شفهي إلى طلب المصادقة، أن يطلب من طرف 
 إستالمعلى الظروف، الرد بصورة خطية ومباشرة على المدقق. وغي حال عدم  اً إعتمادالمصادقة، 
معومات الواردة في الرد فعلى المدقق البحث عن أدلة تدقيق أخرى تدعم ال، 12للفقرة  وفقاً هذا الرد، 
 الشفهي. 

 

                                                 
 .11، الفقرة 500معيار التدقيق الدولي  71
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ه. وال تلغي هذه التعليمات إستخداميمكن أن يحتوي الرد على طلب المصادقة تعليمات تحدد  .16أ
 بالضرورة موثوقية الرد كدليل تدقيق. 

 

 (11)المرجع: الفقرة  الردود غير الموثوقة
 

مراجعة تقييم مخاطر البيانات  عندما يستنج المدقق أن الرد غير موثوق، يمكن أن يحتاج المدقق إلى .17أ
لذلك، حسب معيار  وفقاً الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات وتعديل اإلجراءات المخطط لها 

. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشير الرد غير الموثوق إلى عامل )المنقح( 31518التدقيق الدولي
 .24019لدولي لمعيار التدقيق ا وفقاً الذي يقتضي التقييم  حتيالمخاطر اإل

 

 (12الفقرة  :)المرجع عدم الرد
 

 تشمل األمثلة على إجراءات التدقيق البديلة التي يمكن أن يقوم بها المدقق ما يلي: .18أ
  أرصدة الذمم المدينة، فحص مقبوضات نقدية الحقة محددة ووثائق الشحن والمبيعات

 القريبة من نهاية الفترة. 

  ،رف النقدية الالحقة أو المراسالت من األطراف فحص عمليات الصأرصدة الذمم الدائنة
 الثالثة والسجالت األخرى مثل مالحظات السلع المستلمة. 

 

تتأثر طبيعة ومدى إجراءات التدقيق البديلة بالحساب واإلثبات المعنيين. ويمكن أن يشير عدم الرد  .19أ
هذه الحاالت، قد . وفي على طلب مصادقة إلى مخاطر بيانات خاطئة جوهرية تم تحديدها سابقاً 

يحتاج المدقق إلى مراجعة مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي تم تقييمها على مستوى اإلثبات 
فعلى سبيل )المنقح(.  31520لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً وتعديل إجراءات التدقيق المخطط لها 

إلى  دود إلى طلبات المصادقةأو عدد أكبر من المتوقع من الر  أقلالمثال، يمكن أن يشير وجود عدد 
 .24021لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً والذي يحتاج إلى التقييم  تم تحديدها سابقاً  إحتيالعامل مخاطر 

 

 تدقيق مالئمة وكافية أدلةللحصول على  ضرورياً  إيجابيعندما يكون الرد على طلب مصادقة 
 (13)المرجع: الفقرة 

 

دقق مخاطر بيانات خاطئة جوهرية تم تقييمها على مستوى في ظروف معينة، يمكن أن يحدد الم .20أ
للحصول على أدلة تدقيق  الخاص بها ضرورياً  يجابياإلثبات يكون الرد على طلب المصادقة اإل

 كافية ومالئمة. ويمكن أن تشمل هذه الظروف:
 .أن تكون المعلومات المتوفرة إلثباتات إدارة الشركة متوفرة فقط خارجة المنشأة 

                                                 
 .31، الفقرة )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي  81
 .25، الفقرة 240معيار التدقيق الدولي  91
 .31، الفقرة )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي  02
 .25 ، الفقرة240معيار التدقيق الدولي  12
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 المحددة مقل مخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة أو  حتيالنع عوامل مخاطر اإلأن تم
على  عتمادمخاطر التواطؤ التي يمكن أن تشمل الموظفين و/أو اإلدارة، المدقق من اإل

 األدلة المأخوذة من المنشأة. 
 

 (14)المرجع: الفقرة  اتستثناءاإل
 

الردود على طلبات المصادقة إلى بيانات خاطئة أو ات المشار إليها في ستثناءيمكن أن تشير اإل .21أ
 وفقاً محتملة في البيانات المالية. وعند تحديد بيان خاطئ، يتعين على المدقق  بيانات خاطئ

ويمكن . 22إحتيالعلى وجود  تقييم ما إذا كان البيان الخاطئ مؤشراً  240لمعيار التدقيق الدولي
الردود من أطراف المصادقة المماثلين أو من حسابات ات إرشادات حول نوعية ستثناءأن توفر اإل

إلى عجز أو عيوب في الرقابة الداخلية للمنشاة على  أيضاً ات ستثناءمماثلة. ويمكن أن تشير اإل
 إعداد التقارير المالية. 

 

بيانات خاطئة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستنج المدقق أن  ستثماراتال تمثل بعض اإل .22أ
ردود على طلبات المصادقة تعود إلى أخطاء في التوقيت أو القياس أو أخطاء الفروقات في ال

 كتابية في إجراءات المصادقة الخارجية. 
 

 (15)المرجع: الفقرة المصادقات السلبية 
طرف  إستالمال يشير اإلخفاق في الحصول على رد على طلب مصادقة سلبي صراحة إلى  .23أ

فإن وعليه، حقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب. المصادقة المعني لطلب المصادقة أو الت
إقناعا بكثير من  أقلإخفاق طرف المصادقة في الرد على طلب المصادقة السلبي يقدم أدلة تدقيق 

. ومن المرجح أن يرد أطراف المصادقة مع اإلشارة إلى عدم يجابيالرد على طلب المصادقة اإل
كون المعلومات الواردة في طلب في صالحهم وغير المرجح موافقتهم مع طلب المصادقة عندما ال ت

لذلك. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يقوم أصحاب حسابات الودائع البنكية  أن يقوم بالرد خالفاً 
في طلب المصادقة، لكن من غير المرجح أن  أقلبالرد إذا اعتقدوا أن أرصدة حساباتهم مدونة بأرقام 

قدوا أن الرصيد الوارد في الطلب مدون بأرقام اكبر. لذلك، يمكن أن يكون يقوما بالرد في إذا اعت
إرسال طلب مصادقة سلبي إلى أصحاب حسابات الودائع البنكية إجراء مفيدا في معرفة ما إذا كانت 

، لكن من غير المرجح أن تكون فاعلة إذا كان المدقق يبحث عن أدلة أقلاألرصدة مدونة بأرقام 
 رقام أعلى. تتعلق بتدوين أ

 

 (16)المرجع: الفقرة  تقييم األدلة التي تم الحصول عليها
 

عند تقييم نتائج طلبات المصادقة الخارجية المختلفة، يمكن أن يصنف المدقق هذه النتائج كما  .24أ
 يلي:

رد من قبل طرق المصادقة المعني يشير إلى موافقة على المعلومات الواردة في طلب  (أ)
  ؛ إستثناءلومات المطلوبة دون المصادقة أو تقديم المع

                                                 
 .36قرة ، الف240معيار التدقيق الدولي  22
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 رد يعتبر غير موثوق؛  (ب)

 عدم الرد؛ أو  (ج)

 .إستثناءرد يشير إلى  (د)

إجراءات التدقيق األخرى التي يمكن  مع عتباراإلعين يمكن أن يساعد تقييم المدقق، عند أخذه ب .25أ
ما إذا  ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية أو إستنتاجالمدقق في يكون قد قام بها، 

لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي  وفقاً كان من الضروري الحصول على أدلة تدقيق إضافية 
33023. 

  

                                                 
 .27-26، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي  32
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

في عملية  ةفتتاييمسؤوليات المدقق فيما يتعلق باألرصدة اإل لدولي هذامعيار التدقيق ايتناول  .1
األمور التي  ةفتتاييوباإلضافة إلى قيم البيانات المالية، تتضمن األرصدة اإلالتدقيق األولية. 

وعندما تتضمن البيانات المالية . لتااماتطوارئ واإلفي بداية الفترة كالتتطلب القيام باإلفصاح 
لية مقارنة، تنطبق أيضًا المتطلبات واإلرشادات الواردة في معيار التدقيق معلومات ما

متطلبات وإرشادات إضافية فيما يتعلق  3002ويتضمن معيار التدقيق الدولي 710.1الدولي
 باألنشطة قبل البدء بعملية التدقيق.

 
 تاريخ النفاذ

 2009ديسمبر  15ترات التي تبدأ في تدقيق البيانات المالية للفلالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .2
 أو بعد ذلك التاريخ.

 
 الهدف

على  ةفتتاييينطوي هدف المدقق فيما يتعلق باألرصدة اإل، عند إجراء عملية تدقيق أولية .3
 :الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية يول ما إذا كانت

ات المالية للفترة محتوية على أخطاء تؤثر بشكل جوهري على البيان ةفتتايياألرصدة اإل (أ)
 ؛ والحالية

مطبقة بشكل متسق في  ةفتتاييالتي تعكسها األرصدة اإلالسياسات المحاسبية المناسبة  (ب)
وتم محاسبة التغيرات عليها بشكل مناسب  تتمأو ما إذا البيانات المالية للفترة الحالية، 

 المطبق. عرضها واإلفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية

 التعريفات

 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .4

 العملية التي فيها: – (Initial audit engagement) عملية التدقيق األولية (أ)

 أو ؛لم تدقق البيانات المالية للفترة السابقة (1)

 .دققت البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق (2)
 

 

                                                 
 .األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة" –نة "المعلومات المقار  710معيار التدقيق الدولي  1

 ."تدقيق البيانات الماليةلالتخطيط " 300معيار التدقيق الدولي  2



 فتتاييةإلاألرصدة ا –عمليات التدقيق األولية 
 

 510معيار التدقيق الدولي   457 

  

يق
تدق
ال

 

أرصدة الحسابات التي توجد في بداية  –(Opening balances) ةفتتاييألرصدة اإلا (ب)
ثار آللفترة السابقة وتعكس  قفالعلى أرصدة اإل ةفتتاييالفترة. تعتمد األرصدة اإل

كما والسياسات المحاسبية المطبقة في الفترة السابقة. المعامالت واأليداث للفترة السابقة 
األمور التي تتطلب القيام باإلفصاح في بداية الفترة  ةيفتتايتتضمن األرصدة اإل

 .لتااماتكالطوارئ واإل

المدقق من شركة تدقيق مختلفة والذي قام  –(Predecessor auditor) المدقق السابق (ج)
 بتدقيق البيانات المالية للمنشأة في الفترة السابقة والذي تم استبداله بالمدقق الحالي.

 

   المتطلبات  
 التدقيق إجراءات

 ةفتتايياألرصدة اإل

وتقرير المدقق السابق يولها، إن قراءة أيدث البيانات المالية، إن وجدت، ينبغي على المدقق  .5
 بما في ذلك اإلفصايات. ةفتتاييباألرصدة اإلوجد، للحصول على معلومات متعلقة 

 

األرصدة  ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية يول ما إذا كانت .6
 :عن طريقالبيانات المالية للفترة الحالية تؤثر بشكل كبير على تحتوي على أخطاء  ةفتتايياإل

 (2أ-1)المرجع: الفقرة أ

الفترة الحالية أو، ما إذا تم إرسال أرصدة اإلقفال للفترة السابقة بشكل صحيح إلى تحديد  (أ)
 ؛ييثما كان مناسبًا، تم إعادة بيانها بشكل صحيح

 ؛ وتعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة ةفتتاييا إذا كانت األرصدة اإلتحديد م (ب)

 (7أ-3)المرجع: الفقرة أ أداء وايد أو أكثر من األمور التالية: (ج)

عندما تكون البيانات المالية للفترة السابقة مدققة، مراجعة تقارير العمل الخاصة  (1)
  ؛ةفتتاييصدة اإلبالمدقق السابق للحصول على أدلة فيما يتعلق باألر 

ما إذا كانت إجراءات التدقيق التي تم القيام بها في الفترة الحالية تقدم أدلًة تقييم  (2)
 أو  ؛ةفتتاييمتعلقة باألرصدة اإل

 .ةفتتاييالقيام بإجراءات تدقيق محددة للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة اإل (3)
 
تحتوي على أخطاء قد تؤثر  ةفتتاييإلإذا يصل المدقق على أدلة تدقيق تفيد بأن األرصدة ا .7

القيام بإجراءات التدقيق ينبغي على المدقق بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية، 
وإذا ها مالئمة في الظروف لتحديد األثر على البيانات المالية للفترة الحالية. إعتبار اإلضافية هذه ب

ينبغي على ي البيانات المالية للفترة الحالية، موجودة ف األخطاءتوصل المدقق أن مثل هذه 
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المدقق إبالغ المستوى المناسب من اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة بهذه األخطاء وفقًا لمعيار 
 450.3التدقيق الدولي

 
 السياسات المحاسبية إتساق

 

ياسات ق مناسبة وكافية يول ما إذا تم تطبيق السينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقي .8
بشكل متسق في البيانات المالية للفترة الحالية وما  ةفتتاييي األرصدة اإلالمحاسبية المعكوسة ف

بشكل مناسب وتم عرضها واإلفصاح عنها إذا تمت محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية 
 بشكل كافي وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

 اردة في تقرير المدقق السابقالمعلومات ذات العالقة الو 
 

 في يال كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبل المدقق السابق وكان هناك تعديالً  .9
ينبغي على المدقق تدقيق أثر األمر الذي نتج عنه التعديل في تقييم مخاطر الخطأ على الرأي، 

 4) المنقح(. 315يار التدقيق الدولي في البيانات المالية للفترة الحالية وفقًا لمعالجوهري 
 

 ات التدقيق وإعداد التقاريرإستنتاج
 ةفتتايياألرصدة اإل

فيما يتعلق باألرصدة وكافية  ةإذا لم يكن المدقق قادرًا على الحصول على أدلة تدقيق مناسب .10
ثما ييرأي يول البيانات المالية، ال يجب، ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو ةفتتايياإل

 (8)المرجع: الفقرة أ  5.)المنقح( 705لمعيار التدقيق الدولي ، وفقًا كان مالئماً 
 

البيانات يؤثر بشكل كبير على تحتوي على خطأ  ةفتتاييمدقق إلى أن األرصدة اإلإذا توصل ال .11
م عرضه أو اإلفصاح بشكل مناسب أو لم يتوأنه لم يتم يساب أثر الخطأ  المالية للفترة الحالية

وفقًا ، ييثما كان مالئمًا، يجب الرأيينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو بشكل كافي،  عنه
 .705لمعيار التدقيق الدولي 

 
 السياسات المحاسبية إتساق

 إذا توصل المدقق إلى أن: .12

السياسات المحاسبية للفترة الحالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق باألرصدة  (أ)
 أو ؛ر إعداد التقارير المالية المطبقوفقًا إلطا ةفتتايياإل

                                                 
 .12و 8، الفقرات "تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق" 450معيار التدقيق الدولي  3

 ." يم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاتحديد وتقي ")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  4

 ."الواردة في تقرير المدقق المستقل الرأيتعديالت على ال ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  5
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التغير في السياسات المحاسبية لم يحاسب بشكل مناسب أو يعرض أو يفصح عنه بشكل  (ب)
 وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبقكافي 

 
، ييثما كان مالئمًا، وفقًا لمعيار التدقيق يجب الرأيأو ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ 

 .)المنقح( 705الدولي 
 

 تعديل على الرأي الوارد في تقرير المدقق السابق
 

تعدياًل على رأي المدقق للفترة السابقة إذا تضمن رأي المدقق السابق فيما يتعلق بالبيانات المالية  .13
ينبغي على المدقق تعديل رأي بحيث يبقى ذو صلة وهامًا بالنسبة للبيانات المالية للفترة الحالية، 

ومعيار التدقيق  705البيانات المالية للفترة الحالية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي المدقق يول 
 (9. )المرجع: الفقرة أ)المنقح( 710الدولي

 

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 إجراءات التدقيق

 (6)المرجع: الفقرة ات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص عتبار إلا
 

يمكن أن يحصل التي قانونية أو تنظيمية على المعلومات د يكون هناك قيود قالقطاع العام، في    . 1أ
إيدى منشآت من المدقق السابق. فعلى سبيل المثال، في يال خصخصة عليها المدقق الحالي 

المدقق العام المدقق المعين بشكل نظامي )على سبيل المثال، القطاع العام المدققة سابقًا من قبل 
قد ُتقيد إمكانية ، (ل بشكل مناسب يتم تعيينه نيابة عن المدقق العاممؤهأو أي شخص آخر 

أوراق العمل أو المعومات األخرى التي يقدمها المدقق المعين بشكل نظامي الحصول على 
في القطاع الخاص بقوانين أو أنظمية الخصوصية أو السرية. وفي الحاالت للمدقق المعين يديثًا 

على أدلة التدقيق عن طريق ، ينبغي الحصول ثل هذه اإلبالغاتتفرض فيها قيود على مالتي 
بالنظر إلى آثار المترتبة  وفي يال تعذر الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية، وسائل أخرى 

 على رأي المدقق.
 
إيدى تدقيق  شركة تدقيق في القطاع الخاصب نظامي المدقق المعين بشكل   استعانفي يال   . 2أ

شركة تدقيق غير تلك الشركة العام، وقام المدقق المعين بشكل نظامي بتعيين  منشآت القطاع
هذا تغيرًا فعادة ال يعتبر التي قامت بتدقيق البيانات المالية لمنشأة القطاع العام في الفترة السابقة، 

ترتيبات عتمادًا على طبيعة إ مع ذلك، و لمدقق المعين بشكل نظامي. في المدققين بنظر ا
قد تعتبر عملية التدقيق عملية تدقيق أولية من منظور مدقق القطاع نة بمصادر خارجية، االستعا

 وبالتالي ينطبق هذا المعيار. مسؤولية المدققاستيفاء الخاص في 
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 ((ج)6)المرجع: الفقرة  ةفتتايياألرصدة اإل
ة وكافية فيما يتعلق الالزمة للحصول على أدلة تدقيق مناسبتعتمد طبيعة ونطاق إجراءات التدقيق .  3أ

 على األمور التالي: ةفتتاييباألرصدة اإل

 السياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة. 

  في طبيعة األرصدة الحسابية وأصناف المعامالت واإلفصايات ومخاطر الخطأ الجوهري
 .البيانات المالية للفترة الحالية

 ية للفترة الحاليةالمتعلقة بالبيانات المال ةفتتاييأهمية 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 يال في    .4أ

من خالل مراجعة أوراق العمل  ةفتتاييق باألرصدة اإلعلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعل
 الخاصة بالمدقق السابق.

 
 المدقق الحالي مع المدقق السابق. إتصاالتالمتطلبات المهنية واألخالقية ذات العالقة توجه   . 5أ
 
ة يمكن الحصول على بعض أدلة التدقيق يول األرصد، متداولةال لتااماتألصول واإلفيما يتعلق با  .6أ

تحصيل )دفع( الذمم كجاء من إجراءات التدقيق للفترة الحالية. فعلى سبيل المثال،  ةفتتايياإل
 ويول خالل الفترة الحالية سيقدم بعض أدلة التدقيق يول وجودها ةفتتاييالمدينة )الدائنة( اإل

تقدم ، اية الفترة. ومع ذلك، في يالة المخاون دفي بواالكتمال والتقييم  لتااماتالحقوق واإل
فيما يتعلق على رصيد اإلقفال للمخاون أدلة تدقيق بسيطة  المطبقة إجراءات التدقيق للفترة الحالية

إجراءات التدقيق اإلضافية ضرورية، وقد اليد عند بداية الفترة. وبالتالي، قد تكون بالمخاون في 
 أدلة تدقيق مناسبة وكافية:يقدم وايد أو أكثر من األمور التالية 

 فتتاييبقته مع كميات المخاون اإلالفعلي للمخاون ومطا الجرد. 

  فتتاييلى تقييم بنود المخاون اإلعالقيام بإجراءات التدقيق. 

  القطعالقيام بإجراءات التدقيق على الربح اإلجمالي و. 
 
ين والد ستثماراتكالممتلكات والمصانع والمعدات واإلغير المتداولة،  لتااماتبالنسبة لألصول واإل . 7أ

من خالل فحص السجالت المحاسبية بعض أدلة التدقيق ، يمكن الحصول على طويل األجل
قد يتمكن المدقق . وفي بعض الحاالت، ةفتتاييالمتضمنة في األرصدة اإلوالمعلومات األخرى 

مع من خالل المصادقة  ةفتتاييمن الحصول على بعض أدلة التدقيق فيما يتعلق باألرصدة اإل
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وفي ياالت أخرى، . ستثماراتعلى سبيل المثال في يالة الدين طويل األجل واإل، أطراف ثالثة
 قد يحتاج المدقق إلى القيام بإجراءات تدقيق إضافية.

 
 ات التدقيق وإعداد التقاريرإستنتاج

 (10)المرجع: الفقرة  ةفتتايياألرصدة اإل
 

قد يول الظروف التي شادات متطلبات ويقدم إر )المنقح(  705يضع معيار التدقيق الدولي   . 8أ
أي المدقق يول البيانات المالية ويول الرأي المناسب في الظروف تتسبب في إجراء تعديل على ر 

الحصول على وإن عدم قدرة المدقق على عند تعديل رأي المدقق. ويول محتوى تقرير المدقق 
أيد التعديالت التالية في  قد تتسبب ةفتتاييأدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإل

 على الرأي الوارد في تقرير المدقق:

 أو ؛كلن مالئمًا في الظروفرأي، ييثما  يجبرأيًا متحفظًا أو  (أ)

رأيًا متحفظًا أو يجب رأي، ييثما كان مالئمًا، فيما ما لم يمنع القانون أو النظام ذلك،   (ب)
 فيما يتعلق بالمركا المالي. ورأيًا معدالً يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية 

 
 تقارير مدققين موضحة.يتضمن الملحق 

 
 (13)المرجع: الفقرة تعديل على الرأي الوارد في تقرير المدقق السابق 

 

في بعض الحاالت، قد ال يكون التعديل على رأي المدقق السابق ذو صلة أو أهمية للرأي يول    .9أ
و الحال، على سبيل المثال، عند وجود قيود على يكون هذا ه وقدالبيانات المالية للفترة الحالية. 

ولكن األمر الذي نتج عنه فرض قيود على النطاق لم يتم يله في الفترة النطاق في الفترة السابقة 
 الحالية.
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 الملحق
 (8أ)المرجع: الفقرة 

 أمثلة توضيحية على تقارير المدقق التي تشتمل على آراء معدلة 
لف أجااء تقارير المدقق التوضيحية هذه، تم وضع قسم الرأي أواًل وفقًا لمعيار التدقيق ماليظة: في مخت
)المنقح(، ويوضع قسم أساس الرأي مباشرًة بعد قسم الرأي. ُتدرج أيضًا الجملة  700الدولي

األولى واألخيرة، التي تم تضمينها في القسم الموجود لمسؤوليات المدقق، اآلن كجاء من قسم 
 لرأي الجديد.أساس ا

 
 :1مثال توضيحي 

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام
طبق معيار التدقيق يُ أنه ال  أي)هو تدقيق للمجموعة التدقيق ال يعتبر . إطار العرض العادل

 (.1 600وليالد

 الدولية إلعداد التقارير المالية  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وتفقًا للمعايير
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية تفي معيار التدقيق
 ٢. 210الدولي

 عملية جرد المخزون المادي تفي بداية الفترة الحالية ولم يتمكن من  لم يراقب المدقق
 الحصول على أدلة تدقيق كاتفية ومناسبة تفيما يخص األرصدة االتفتتايية للمخزون.

  تعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كاتفية ومناسبة تفيما يخص
األداء المالي مة لكنها ليست واسعة االنتشار تفي األرصدة االتفتتايية للمخزون هي آثار ها

 ٣.للمنشأة وتدتفقاتها النقدية

  .ُيعرض المركز المالي تفي نهاية الفترة بصورة عادلة 

 المحدد، تحظر القوانين واألنظمة على المدقق إبداء رأي متحفظ يول  ختصا تفي هذا اإل
 كز المالي.األداء المالي والتدتفقات النقدية ورأي غير معدل يول المر 

                                                 
 ". ي العنصر(عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدقق –ات الخاصة إلعتبار ا " 600معيار التدقيق الدولي    ١
 ". الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق " 210معيار التدقيق الدولي   ٢
إذا اُعتبرت اآلثار المحتملة، وفق الحكم المهني للمدقق، هي آثار هامة وواسعة في األداء المالي للمنشأة وتدفقاتها النقدية، فإن    3

 قدية.المدقق سيحجب رأيه يول األداء المالي والتدفقات الن
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  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية
 .لإلختصا 

  أنه ال توجد شكوك كبيرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق
ستمرار قدرة المنشأة على اإل التي قد تشكك بشكٍل كبير تفي باأليداث أو الظروف متعلقة

 ٤)المنقح(. 570وتفقًا لمعيار التدقيق الدولي كمنشأة مستمرة

  ال ُيطلب من المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية وتفقًا لمعيار
 5. 701التدقيق الدولي

  يصل المدقق على كاتفة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم يحدد أي خطأ
 لمعلومات األخرى.جوهري تفي ا

  يتم عرض األرقام المقارنة، وتم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق
السابق. وال ُيحظر على المدقق بموجب القوانين أو األنظمة الرجوع إلى تقرير المدقق 

 السابق بشأن األرقام المقارنة وقد قرر القيام بذلك.
 شراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد يختلف أولئك المسؤولين عن اإل

 .البيانات المالية
  ،بموجب  إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضاتفة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
 

 تقرير المدقق المستقل
 [ أو جهة أخرى مالئمة ] ABCإلى يملة أسهم شركة 

 ٦ البيانات المالية تقرير يول تدقيق
 الرأي المتحفظ

والتي تتكون من بيان المركا المالي كما في  )الشركة(، ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في يقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 20X1ديسمبر 31

ملخص السياسات  الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك واإليضاياتالمنتهية في ذلك التاريخ 
 المحاسبية الهامة.

                                                 
 ". المنشأة المستمرة ")المنقح(   570معيار التدقيق الدولي   4
 ". اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل " 701الدولي  التدقيقمعيار   5
لعنوان الفرعي الثاني "تقرير "تقرير يول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ُيطبق فيها ايعتبر العنوان الفرعي   ٦

 يول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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تعرض  من تقريرنا، أساس الرأي المتحفظ قسماآلثار المحتملة للمسألة المبينة في  إستثناءفي رأينا، وب
( لةأو تعطي صورة يقيقية وعاد بصورة عادلة، من جميع النوايي الجوهرية، ) المرفقةالبيانات المالية 
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في 20X1 ديسمبر 31كما في  للشركةالمركا المالي 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقاً ذلك التاريخ 

 أساس يجب الرأي 
خاون المادي في وبالتالي لم نراقب الجرد الفعلي للم 20X1يونيو  30تم تعييننا كمدققين للشركة بتاريخ 

 31بداية السنة. ولم نتمكن من إقناع أنفسنا عبر وسائل بديلة بشأن كميات المخاون المحتفظ بها في 
وييث أن المخاون في بداية الفترة يدخل في تحديد األداء المالي والتدفقات النقدية، . 20X0ديسمبر 

فيما يتعلق بربح السنة المعلن عنه في  فنحن لم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت التعديالت ضرورية
بيان الدخل الشامل وصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية المعلن عنها في بيان التدفقات 

 .النقدية

لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه 
في تقريرنا.  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المويدةضمن قسم  المعايير بمايد من التوضيح

ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في 
[، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة اإلختصاص]

 دقيق التي يصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ.الت

 مسألة أخرى 
من قبل مدقق آخر أبدى رأيًا  .20X0ديسمبر  31تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 .20X1مارس  31غير معدل يول تلك البيانات بتاريخ 

ان مناسبًا مثل "معلومات غير البيانات المالية المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن ك
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

أنظر المثال  -)المنقح( 720اإلبالغ وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  ]
 [)المنقح(. 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1التوضيحي 

 7ن بالحوكمة عن البيانات الماليةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفي

                                                 
عبر مختلف أجااء تقارير المدقق التوضيحية هذه، قد تكون هناك ياجة الستبدال مصطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة   ٧

 بمصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في اإلختصاص المحدد.
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في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -8)المنقح( 700]اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 
 )المنقح(.[ 700الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق  1وضيحي أنظر المثال الت -)المنقح( 700اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي ]

 .[)المنقح( 700الدولي 

 تقرير يول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  ]

 [)المنقح( 700الدولي 

 [يهما، بما يتناسب مع اإلختصاص المحددالتوقيع بإسم شركة التدقيق أو إسم المدقق أو كل ] 

 [عنوان المدقق]

 [التاريخ ]

                                                 
 ." تكوين رأي وإعداد التقارير يول البيانات المالية " )المنقح( 700التدقيق الدولي  معيار  ٨
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 :٢مثال توضيحي 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام
طبق معيار التدقيق يُ أنه ال  أي)و تدقيق للمجموعة هالتدقيق ال يعتبر . إطار العرض العادل

 (.600الدولي
 الدولية إلعداد التقارير المالية  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وتفقًا للمعايير

 (.غرض عامذو  إطار)
  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية تفي معيار التدقيق

 .210لدوليا
  لم يراقب المدقق عملية جرد المخزون المادي تفي بداية الفترة الحالية ولم يتمكن من

 الحصول على أدلة تدقيق كاتفية ومناسبة تفيما يخص األرصدة االتفتتايية للمخزون.
  تعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كاتفية ومناسبة تفيما يخص

األداء المالي تتايية للمخزون هي آثار هامة لكنها ليست واسعة االنتشار تفي األرصدة االتف
 ٩.للمنشأة وتدتفقاتها النقدية

  .ُيعرض المركز المالي تفي نهاية الفترة بصورة عادلة 
  إن الرأي المتحفظ يول األداء المالي والتدتفقات النقدية والرأي غير المعدل يول المركز

 تفي الظروف المحددة. المالي يعتبر رأيًا مناسباً 
  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية

 .لإلختصا 
  أنه ال توجد شكوك كبيرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق

أة على اإلستمرار قدرة المنش التي قد تشكك بشكٍل كبير تفي باأليداث أو الظروف متعلقة
 )المنقح(. 570وتفقًا لمعيار التدقيق الدولي كمنشأة مستمرة

  ال ُيطلب من المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية وتفقًا لمعيار
 .701التدقيق الدولي

  يصل المدقق على كاتفة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم يحدد أي خطأ
 ري تفي المعلومات األخرى.جوه

  يتم عرض األرقام المقارنة، وتم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق
السابق. وال ُيحظر على المدقق بموجب القوانين أو األنظمة الرجوع إلى تقرير المدقق 

 السابق بشأن األرقام المقارنة وقد قرر القيام بذلك.

                                                 
إذا اُعتبرت اآلثار المحتملة، وفق الحكم المهني للمدقق، هي آثار هامة وواسعة في األداء المالي للمنشأة وتدفقاتها النقدية، فإن   ٩

 دية.المدقق سيحجب رأيه يول األداء المالي والتدفقات النق
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 عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد  يختلف أولئك المسؤولين
 .البيانات المالية

  ،بموجب  إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضاتفة إلى تدقيق البيانات المالية
 .القانون المحلي
 تقرير المدقق المستقل

 [ أو جهة أخرى مالئمة ] ABCإلى يملة أسهم شركة 
 10تدقيق البيانات المالية تقرير يول
 اآلراء

)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركا المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في يقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 20X1ديسمبر 31

الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المنتهية في ذلك التاريخ واإليضايات 
 المحاسبية الهامة.

 الرأي المتحفظ يول األداء المالي والتدفقات النقدية
من تقريرنا، يعرض  أساس الرأي المتحفظفي رأينا، وبإستثناء اآلثار المحتملة للمسألة المبينة في قسم 

أو  المرفقان بصورة عادلة، من جميع النوايي الجوهرية، )بيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية 
 ديسمبر 31( األداء المالي والتدفقات النقدية للشركة للسنة المنتهية في يعطيان صورة يقيقية وعادلة

20X1.وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، 

 الرأي يول المركا المالي 
أو يعطي  بصورة عادلة، من جميع النوايي الجوهرية، ) المرفقالي في رأينا، يعرض بيان المركا الم

وفقًا للمعايير الدولية إلعداد 20X1 ديسمبر 31( المركا المالي للشركة كما في صورة يقيقية وعادلة
 التقارير المالية.

 أساس اآلراء، بما تفي ذلك أساس الرأي المتحفظ يول األداء المالي والتدتفقات النقدية 
وبالتالي لم نراقب الجرد الفعلي للمخاون المادي في  20X1يونيو  30يننا كمدققين للشركة بتاريخ تم تعي

 31بداية السنة. ولم نتمكن من إقناع أنفسنا عبر وسائل بديلة بشأن كميات المخاون المحتفظ بها في 
التدفقات النقدية، وييث أن المخاون في بداية الفترة يدخل في تحديد األداء المالي و . 20X0ديسمبر 

فنحن لم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت التعديالت ضرورية فيما يتعلق بربح السنة المعلن عنه في 
بيان الدخل الشامل وصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية المعلن عنها في بيان التدفقات 

 .النقدية

                                                 
غير ضروري في الحاالت التي ال ُيطبق فيها العنوان الفرعي الثاني  تقرير يول تدقيق البيانات المالية" "يعتبر العنوان الفرعي   ١٠

 "تقرير يول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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عايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا وفقًا لم
في تقريرنا.  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المويدةالمعايير بمايد من التوضيح ضمن قسم 

ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في 
نا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة [، وقد استوفياإلختصاص]

التدقيق التي يصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا غير المعدل يول المركا المالي 
 ورأينا المتحفظ يول األداء المالي والتدفقات النقدية.

 مسألة أخرى 
من قبل مدقق آخر أبدى رأيًا  20X0ديسمبر  31ركة للسنة المنتهية في تم تدقيق البيانات المالية للش

 .20X1مارس  31غير معدل يول تلك البيانات بتاريخ 
المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبًا مثل "معلومات غير البيانات المالية وتقرير المدقق 

 المتعلق بها"[
أنظر المثال  -)المنقح( 720ير في معيار التدقيق الدولي اإلبالغ وفقًا لمتطلبات إعداد التقار  ]

 .[)المنقح( 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1التوضيحي 
 11وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية مسؤوليات اإلدارة

معيار التدقيق  في 1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  ]
 )المنقح([. 700الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  ]

 .[)المنقح( 700الدولي 

 تقرير يول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  اإلبالغ وفقاً  ]

 [)المنقح( 700الدولي 
 [التوقيع بإسم شركة التدقيق أو إسم المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإلختصاص المحدد ] 
 [عنوان المدقق ]

 [التاريخ ]
 

                                                 
 مناسبة في سياق اإلطار القانوني لإلختصاص المحدد. ى مصطلحات أخر أو   ١١
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 لفتراتلتدقيق البيانات المالية ل المفعول نافذ)
 أو بعد ذلك التاريخ( 2009ديسمبر  15التي تبدأ في 

 

 المحتويات
 الفقرة 
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 1 ..........................................................معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 2 ..............................................................................تاريخ النفاذ
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  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
  

 3أ-1أ .........................................................تعريف اإلجراءات التحليلية....
 16أ-4أ ...........................................................الجوهريةاإلجراءات التحليلية 

 19أ-17أ ...............................كليال تستنتا اإلجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين اإل
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 21أ-20أ

 
 

 200معيار التدقيق الدوليفي تسياق  "اإلجراءات التحليلية" 520وليمعيار التدقيق الدينبغي قراءة 
 ."عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةللمدقق المستقل وإجراء "األهداف العامة 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

إجراءات  هاإعتبار من اإلجراءات التحليلية بالمدقق  إنتفاع معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1
باإلجراءات  يتناول مسئولية المدقق في قيامهكما  جوهرية )"اإلجراءات التحليلية الجوهرية"(.

 كلي حول البيانات المالية. إتستنتا في تكوين  عملية التدقيق التي تساعده قرب نهايةالتحليلية 
إجراءات  هاإعتبار لتحليلية بباإلجراءات ا نتفاعاإل)المنقح(  3151ويتناول معيار التدقيق الدولي

إجراءات متطلبات وإرشادات متعلقة بطبيعة  330يتقييم المخاطر. ويتضمن معيار التدقيق الدول
إجراءات تحليلية وقد تتضمن هذه اإلجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها ردًا على المخاطر المقيمة، 

 2جوهرية.
 

 تاريخ النفاذ

 2009ديسمبر  15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في ل المفعول نافذيعتبر هذا المعيار  .2
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 هدفال

 تكمن أهداف المدقق في: .3

مووون اإلجوووراءات التحليليوووة  نتفووواعالحصوووول علوووى أدلوووة تووودقيق موقوقوووة وذات ع قوووة عنووود اإل (أ)
 ؛ والجوهرية

ي تسواعد المودقق فوي تكووين وأداء اإلجراءات التحليلية قورب نهايوة عمليوة التودقيق والتووضع  (ب)
 للمنشأة.حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق الكلي  تستنتا اإل

 

 اتالتعريف 

تقييمات المعلومات المالية مون  معايير التدقيق الدولية، يقصد بمصطلح "اإلجراءات التحليلية" هدافأل .4
وتشومل اإلجوراءات التحليليوة  المالية وغير المالية.بين كل من البيانات المقبولة خ ل تحليل الع قات 

التقلبوووات أو الع قوووات غيووور المتسوووقة موووع المعلوموووات األخووور  ذات تحقيقوووًا يعووود ضوووروريًا لتحديووود أيضوووًا 
 (3أ-1مقدار كبير. )المرجع: الفقرة أالع قة أو المختلفة عن القيم المتوقعة ب

 

                                                 
 .)ب(6، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خ ل فهم المنشأة وبيئتها")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  1
 .18و 6فقرات ، ال"المدقق للمخاطر المقيمة ةإتستجاب" 330معيار التدقيق الدولي  2
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   المتطلبات  
 اإلجراءات التحليلية الجوهرية

التفاصيل،  إختباراتلوحدها أو مع  تسواءً  عند وضع وأداء اإلجراءات التحليلية الجوهرية، .5
، ينبغي على المدقق: )المرجع:  3330وفقًا لمعيار التدقيق الدوليإجراءات جوهرية  هاإعتبار ب

 (5أ-4الفقرة أ

بعين  ذاً آخلعمليات تأكيد معينة، اإلجراءات التحليلية الجوهرية المحددة تحديد م ءمة  (أ)
التفاصيل، إن وجدت، لعمليات  إختباراتو المخاطر المقيمة للخطأ الجوهري  عتباراإل

 (11أ-6)المرجع: الفقرة أ ؛التأكيد هذه

توقعات القيم أو النسب المسجلة، تقييم موقوقية البيانات التي يضع من خ لها المدقق  (ب)
ءمة المعلومات المتوافرة وطبيعة وم المصدر وقابلية المقارنة  عتبارآخذًا بعين اإل

 (14أ-12)المرجع: الفقرة أ ؛والرقابة على العملية

 ذات دقة متناهيةعات التوقوضع توقعات للقيم أو النسب المسجلة وتقييم ما إذا كانت  ( )
بوجود بيان عند جمعه مع األخطاء األخر ، لتحديد الخطأ الذي قد يتسبب، وحده أو 

 (15)المرجع: الفقرة أ و ؛البيانات المالية خاطئ جوهري في

المقبولة دون المزيد من تحديد قيمة أي فرق في القيم المسجلة عن القيم المتوقعة  (د)
 (16)المرجع: الفقرة أ .7الفقرة التحقق، كما تتطلبه 

 

 الكلي تستنتا في تكوين اإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد 
 

رب نهاية عملية التدقيق التي تساعد المدقق ينبغي على المدقق وضع وأداء اإلجراءات التحليلية ق .6
فهم المدقق للمنشأة. حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع كلي  إتستنتا في تكوين 

 (19أ-17)المرجع: الفقرة أ
 

 لإلجراءات التحليليةنتائج التحقيق 
 

لبات أو ع قات غير اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها وفقًا لهذا المعيار وجود تقإذا أظهرت  .7
أو مختلفة عن القيم المتوقعة بمقدار كبير ، ينبغي متسقة مع المعلومات األخر  ذات الع قة 

 عن مثل هذه الفروق عن طريق:على المدقق التحقق 

؛ ذات ع قة بردود اإلدارةمن اإلدارة والحصول على أدلة تدقيق مناتسبة وكافية  تستفساراإل (أ)
 و

 (21أ-20ر  حسبما تتطلبها الظروف )المرجع: الفقرة أأخأداء إجراءات تدقيق  (ب)
                                                 

 .18، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي   3
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*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 (4المرجع: الفقرة )تعريف اإلجراءات التحليلية 
النظر إلى مقارنات المعلومات المالية للمنشأة مع، على تسبيل تتضمن اإلجراءات التحليلية .   1أ

 المثال:
 لسابقةالمعلومات المقارنة للفترات ا. 
  تسته ..التنبؤات وتوقعات المدقق كتقدير اإلكالموازنات و النتائج المرتقبة للمنشأة 

 مع  المنشأة إلى الذمم المدينة لها مبيعاتكمقارنة نسبة  معلومات الصناعة المشابهة
 في الصناعة نفسها. ذات حجم مماقل منشآت أخر  صناعية أو مع معدالت الال

 

 التحليلية أيضًا النظر إلى الع قات، على تسبيل المثال:تتضمن اإلجراءات .    2أ
  تمتثل لنمط يمكن التنبؤ به اعتمادًا على التي يتوقع أن مكونات المعلومات المالية بين

 هامش الربح اإلجمالي.كمعدالت خبرة المنشأة 

  بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات الصلة كتكاليف الرواتب وعدد
 .وظفينالم

 
إجراء حيث تتراوح هذه الطرق من يمكن اتستخدام العديد من الطرق ألداء اإلجراءات التحليلية. .    3أ

ويمكن أن تطبق . معقدة باتستخدام تقنيات إحصائية متطورةإجراء تحلي ت مقارنات بسيطة إلى 
 ومات.اإلجراءات التحليلية على البيانات المالية الموحدة والعناصر ومكونات المعل

 
 (5)المرجع: الفقرة  اإلجراءات التحليلية الجوهرية

التفاصيل  إختباراتفي مرحلة التأكيد عبارة عن د تكون اإلجراءات الجوهرية الخاصة بالمدقق ق  . 4أ
إجراءات التدقيق تسيتم  من ويعتمد القرار حول أيأو إجراءات تحليلية جوهرية أو مزيجًا منها. 

على حكم من اإلجراءات التحليلية الجوهرية،  نتفاعاإلإذا كان تسيتم بما في ذلك ما  ،أداؤها
لتخفيض مخاطرة التدقيق في متوقعة إلجراءات التدقيق المتوافرة على الفعالية والكفاءة الالمدقق 

 مرحلة التأكيد إلى مستو  متدني مناتسب.
 
وقيتها لتطبيق اإلجراءات قد يستعلم المدقق من اإلدارة عن توافر المعلومات ال زمة وموق   .5أ

 وقد يكون فاعً  اتستخداموعن نتائج أي إجراءات تحليلية قامت بها المنشأة.  التحليلية الجوهرية
إلدارة شريطة أن يكون المدقق مقنعًا بأن مثل هذه البيانات معدة البيانات التحليلية التي أعدتها ا

 على النحو المناتسب.
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 )أ((5)المرجع: الفقرة لمحددة للتأكيدات المعنية م ءمة اإلجراءات التحليلية ا
 

األحجام الكبيرة للمعام ت بشكل عام، تنطبق اإلجراءات التحليلية الجوهرية بصورة أكبر على  .  6أ
ويعتمد تطبيق اإلجراءات التحليلية المخطط يصبح من الممكن التنبؤ بها مع مرور الزمن. التي 
الظروف المعروفة على ن البيانات موجودة ومستمرة في غياب على التوقع بأن الع قات بيلها 

في تقييم المدقق لمد  الفاعلية تستعتمد اإلجراءات التحليلية المحددة على العكس. ومع ذلك، 
خطأ قد يتسبب، وحده أو عند جمعه مع األخطاء األخر ، بوجود بيان خاطئ جوهري كشف 

 .في البيانات المالية
 
بنفس فاعلية اإلجراء التحليلي.  متطورغير الالتنبؤي نموذ  القد يكون ت، في بعض الحاال   . 7أ

بمعدالت دفع قابتة خ ل  معينًا من الموظفين عندما يكون للمنشأة عدداً  فعلى تسبيل المثال،
لرواتب للفترة بدرجة فعندها قد يستخدم المدقق هذه البيانات لتحديد التكاليف اإلجمالية لالفترة، 

وتقليل الحاجة الدقة وبالتالي تقديم أدلة تدقيق ألحد البنود الهامة في البيانات المالية عالية من 
المعترف اتستخدام المعدالت التجارية يمكن التفاصيل على كشف الرواتب.  إختباراتإلى إجراء 

في بشكل فاعل  )كهوامش الربح ألنواع مختلفة من منشآت البيع بالتجزئة( بها على نطاق واتسع
 معقولية القيم المسجلة.جراءات التحليلية الجوهرية لتقديم أدلة لدعم اإل

 
قد تقدم على تسبيل المثال،  درجات تأكيد مختلفة.األنواع المختلفة لإلجراءات التحليلية تقدم    . 8أ

، بالنظر إلى مبنى مقسم إلى شققدخل التأجيري من تنبؤ ال التي تتضمن اإلجراءات التحليلية
مزيد قضي على الحاجة إلى توقد وأتسعار الشغور، أدلة مقنعة وعدد الشقق أجيرية الت األتسعار
المكونات بشكل مناتسب. التفاصيل شريطة أن يتم التحقق من  إختباراتالتحقق من خ ل من 

 معدالت هامش الربح اإلجمالي أدلة أقل إقناعاً ومقارنة قد يقدم حساب وعلى خ ف ذلك، 
 مفيدة إذا اتستخدمت باالقتران مع إجراءات التدقيق األخر .ولكن قد توفر أدلة مساندة 

 
وتقييم المدقق لمخاطرة يتأقر تحديد م ءمة اإلجراءات التحليلية الجوهرية المحددة بطبيعة التأكيد   . 9أ

 جة طلباتمعاللضوابط المفروضة على إذا كانت االخطأ الجوهري. فعلى تسبيل المثال، 
التفاصيل بداًل من اإلجراءات  إختباراتقد يعتمد المدقق بصورة أكبر على المبيعات ضعيفة، 

 التحليلية الجوهرية للتأكيدات المتعلقة بالذمم المدينة.
 
التفاصيل في  إختباراتعند إجراء يلية الجوهرية المحددة مناتسبة أيضًا قد تعتبر اإلجراءات التحل  . 10أ

تأكيد على تسبيل المثال، عند حصول المدقق على أدلة تدقيق فيما يتعلق ب .عملية التأكيد نفسها
على تعمير حسابات قد يطبق المدقق اإلجراءات التحليلية التقييم ألرصدة الذمم المدينة، 
لتحديد قابلية اإليصاالت النقدية ال حقة التفاصيل على  إختباراتالعم ء باإلضافة إلى إجراء 

 نة.تحصيل الذمم المدي
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 ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتبار اإل
في عملية  عتبارقد ال تكون الع قات بين بنود البيانات المالية الفردية التي أخذت بعين اإل  .11أ

عملية تدقيق المنشآت الحكومية أو منشآت ذات ع قة دائمًا في تدقيق المنشآت التجارية 
بيل المثال، قد توجد في العديد من منشآت القطاع على تس لقطاع العام غير التجارية األخر ،ا

ألنه ال يمكن رتسملة باإلضافة إلى ذلك، العام ع قة مباشرة بين اإليراد والمصروف. 
، قد ال يكون هنا. ع قة بين المصاريف المترتبة مثً  رتب على تملك األصولتالمصروف الم

، قد وأيضاً  لغ عنها في البيانات المالية.وقيمة تلك األصول المبعلى المخزون واألصول الثابتة 
 قد ومع ذلك، المقارنة. هدافأل في القطاع العام ال تتوافر بيانات أو إحصائيات الصناعة

تغيرات التكلفة لكل كيلومتر من إنشاء  تكون الع قات األخر  ذات ع قة، على تسبيل المثال،
 ت المستبعدة.ة مقارنة مع المركبالوكممالطريق أو عدد المركبات ال

 
 )ب(( 5)المرجع: الفقرة موقوقية البيانات 

 

فيها الحصول على التي تتأقر موقوقية البيانات بمصدرها وطبيعتها واعتمادها على الظروف   . 12أ
تعتبر النقاط التالية ذات ع قة عند تحديد ما إذا كانت البيانات وفقًا لذلك،  هذه البيانات.

 الجوهرية:ءات التحليلية وضع اإلجرا هدافموقوقة أل
قد تكون البيانات أكثر موقوقية عند مصدر المعلومات المتوافرة. على تسبيل المثال،  (أ)

 4؛من مصادر مستقلة خار  المنشأةالحصول عليها 

قد تحتا  بيانات الصناعة واتسعة المعلومات المتوافرة. على تسبيل المثال، إمكانية مقارنة  (ب)
تنتج وتبيع منتجات لمنشأة التي اارنتها مع بيانات مقل النطاق ألن يتم اتستكمالها

 ؛ متخصصة

ما إذا تقررت الميزانيات على طبيعة وم ءمة المعلومات المتوافرة. على تسبيل المثال،  ( )
 ؛ وبداًل من أهداف يتعين تحقيقهاأنها نتائج متوقعة 

ة وصحة الضوابط المفروضة على إعداد البيانات، التي تم تصميمها لضمان اكتمال ودق (د)
 والحفاظ عليها. ومراجعتها الرقابة على إعداد الميزانياتعلى تسبيل المثال، المعلومات.

 
المفروضة على  ، إن وجدت،لية التشغيلية للضوابطعاالفاختبار  عتباربعين اإلقد يأخذ المدقق  . 13أ

وهرية ردًا الج في أداء اإلجراءات التحليليةالمستخدمة من قبل المدقق إعداد المنشأة للمعلومات 
أكبر في  تكون ققة المدققوعندما تكون هذه الضوابط فاعلة، . على المخاطر التي تم تقييمها

يتم اختبار الفاعلية التشغيلية وبالتالي في نتائج اإلجراءات التحليلية. وقد  موقوقية المعلومات
خر  للضوابط. األ ختباراتالمعلومات غير المالية إلى جانب اإلعلى لضوابط المفروضة ل

 تدر  المنشأة ضوابط علىقد عند فرض ضوابط على معالجة فواتير البيع، فعلى تسبيل المثال، 
للضوابط وفي هذه الظروف، قد يختبر المدقق الفاعلية التشغيلية . الوحدة اتمبيع تسجيل

التشغيلية للضوابط الفعالية  إختباراتيعات الوحدة إلى جانب المفروضة على تسجيل مب
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ما إذا  عتباروعلى نحو بديل، قد يأخذ المدقق بعين اإل مفروضة على معالجة فواتير البيع.ال
متطلبات  500يضع معيار التدقيق الدولي  كما ختبار التدقيق.إلالمعلومات قد خضعت كانت 

ا على المعلومات التي تسيتم حديد إجراءات التدقيق التي تسيتم أداؤهت حولويقدم إرشادات 
 5ي اإلجراءات التحليلية الجوهرية.اتستخدامها ف

 
 كان)د( ذات ع قة بصرف النظر عما إذا 12أ-)أ(12تعتبر المسائل التي نوقشت في الفقرات أ.  14أ

للمنشأة عند نهاية الفترة البيانات المالية ة الجوهرية على يالتحليلبأداء اإلجراءات  تسيقوم المدقق
للفترة المتبقية. اء اإلجراءات التحليلية الجوهرية ألدأو في تاريخ مرحلي وما إذا كان تسيخطط 

اإلجراءات التحليلية متطلبات ويقدم إرشادات حول  330يضع معيار التدقيق الدوليكما 
 6التي تم أداؤها في تاريخ مرحلي.الجوهرية 

 
 ) (( 5)المرجع: الفقرة تقييم ما إذا كانت التوقعات دقيقة بما فيه الكفاية 

 

دقيقة بما فيه الكفاية ممكنًا وضع توقعات  حول ما إذا كان بتقييم المدققئل المتعلقة المسامن .  15أ
التي يتسبب، عند دمجه مع البيانات الخاطئة األخر ، في احتواء تحديد البيان الخاطئ ل

 البيانات المالية على خطأ جوهري:
  على تسبيل المثال، قد فإلجراءات التحليلية الجوهرية. من ادقة التنبؤ بالنتائج المتوقعة

 في مقارنة هوامش الربح اإلجمالي من فترة ألخر   تساققدر أكبر من اإليتوقع المدقق 
 المصاريف االختيارية كمصاريف البحث أو اإلع ن.في مقارنة عنه 

  ،جراءات قد تكون اإلالحد الذي قد تكون فيه المعلومات مجزئة. فعلى تسبيل المثال
جزاء المتعلقة بأعلى المعلومات المالية عند تطبيقها فاعلية أكبر التحليلية الجوهرية ذات 

المتنوعة، عما هي عليه عند فردية للعملية أو على المعلومات المالية لعناصر المنشأة 
 تطبيقها على البيانات المالية للمنشأة ككل.

  .عتبارين اإلقد يأخذ المدقق بععلى تسبيل المثال، توافر المعلومات المالية وغير المالية 
كعدد  كالميزانيات أو التقديرات والمعلومات غير المالية المالية ما إذا كانت المعلومات

تحليلية الجوهرية. وفي حال الوحدات المنتجة أو المباعة متوافرة لوضع اإلجراءات ال
في كما هو وارد موقوقية المعلومات  عتباريأخذ المدقق بعين اإلتوافر المعلومات، 

 أع ه. 13أ-12أ الفقرات
 

                                                 
 .10، الفقرة 500تدقيق الدولي معيار ال 5
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 )د(( 5)المرجع: الفقرة القيمة المقبولة للفرق بين القيم المسجلة والقيم المتوقعة 
 

باألهمية  ،لمزيد من التحققدون ا ،بولةالمقيتأقر تحديد المدقق لقيمة الفرق من التوقعات   .16أ
ن يتسبب البيان أ إحتمالية عتبارمستو  الضمان المرغوب، مع األخذ بعين اإلمع  7تساقواإل

ود خطأ جوهري في الخاطئ، وحده أو عند جمعه مع البيانات الخاطئة األخر ، في وج
المزيد من أدلة  من المدقق الحصول على 330ويتطلب معيار التدقيق الدوليالبيانات المالية. 
التي تم  بزيادة المخاطروفقًا لذلك،  8.كلما كان تقييم المدقق للمخاطر مرتفعاً  التدقيق المقنعة

، تنخفض قيمة الفرق المقبولة دون المزيد من التحقق بهدف تحقيق المستو  المرغوب تقييمها
 9من األدلة المقنعة.

 
 (6)المرجع: الفقرة  كليال تستنتا اإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين 

 

وفقًا  المصممة والمؤديةتحليلية ات التي تم التوصل إليها من نتائج اإلجراءات التستنتاجاإليراد ب   .17أ
تدقيق العناصر عملية ات التي تم التوصل إليها خ ل تستنتاجالتأكد من صحة اإل 6ةللفقر 

ويعمل هذا على مساعدة المدقق في التوصل إلى  والمكونات الفردية للبيانات المالية.
 يعتمد عليها رأي المدقق.ات معقولة إتستنتاج

 
معترف الالخاطئ الجوهري غير  مخاطر البيانراءات التحليلية هذه على قد تتعرف نتائج اإلج . 18أ

من المدقق )المنقح(  315يتطلب معيار التدقيق الدولي بها تسابقًا. وفي مثل هذه الظروف،
تقييم المدقق لمخاطر البيان الخاطئ الجوهري وتعديل إجراءات التدقيق المخطط لها مراجعة 
 10وفقًا لذلك.

 
مشابهة لتلك اإلجراءات التي قد  6اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها وفقًا للفقرة  قد تكون   . 19أ

 تستخدم كإجراءات لتقييم المخاطر.
 

 (7)المرجع: الفقرة  نتائج التحقيق لإلجراءات التحليلية
 

خذ مع األمن خ ل تقييم تلك الردود بردود اإلدارة  ذات ع قة تدقيقيمكن الحصول على أدلة  . 20أ
فهم المدقق للمنشأة وبيئتها، إلى جانب أدلة التدقيق األخر  التي تم الحصول  عتباربعين اإل

 عليها خ ل عملية التدقيق.
 
بإجراءات تدقيق أخر ، على تسبيل المثال، عندما تكون اإلدارة غير  القيامإلى قد تنشأ الحاجة  . 21أ

تم الحصول ى جانب أدلة التدقيق التي إلأو عندما يكون التفسير، قادرة على تقديم تفسير 
 غير كافيًا. ،عليها والتي تتعلق بردود اإلدارة

                                                 
 .13، الفقرة أ" لية تدقيقاألهمية النسبية في تخطيط وأداء عم " 320معيار التدقيق الدولي     7
 .)ب(7، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي     8
 .19، الفقرة أ330معيار التدقيق الدولي     9
 .31الفقرة  ،)المنقح( 315معيار التدقيق الدولي    01
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

عينات التدقيق في أداء إجراءات  إستخدامالمدقق يقرر عندما  معيار التدقيق الدولي هذا يطبق .1
عينات  إختيارو عند وضع وغير اإلحصائية المدقق للعينات اإلحصائية  إستخدامويتناول التدقيق. 

 وتقييم نتائج العينات.اصيل ات التفإختبار و  أنظمة الرقابةات إختبار وإجراء  التدقيق
 

المدقق في تصميم وأداء مسؤولية الذي يتناول  1500يكمل هذا المعيار معيار التدقيق الدولي .2
إجراءات التدقيق للرصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حتى يتمكن من التوصل إلى 

إرشادات حول  500ويقدم معيار التدقيق الدولي .يستند عليها رأي المدققات معقولة إستنتاج
عينات التدقيق إحدى هذه ها، حيث تعتبر إختبار بنود ليتم  ختيارإلالوسائل المتاحة للمدقق 

 الوسائل.
 

 تاريخ النفاذ
 

 2009ديسمبر  15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .3
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 الهدف
 

يساعد المدقق في التوصل في توفير أساس عينات التدقيق،  إستخدامق، عند يكمن هدف المدق .4
 العينة. منها أختيرت التي المجموعةات حول ستنتاجإل

 

 التعريفات
 

 يكون للمصطلرات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .5

إجراءات تطبيق  –(Audit sampling (sampling)) العينات(أخذ عينات التدقيق )أخذ  (أ)
من المواد ذات العالقة   ضمن مجموعةمن البنود  %100التدقيق على ما يقل عن 

ها بهدف تقديم أساس إختيار العينات الفرصة ألن يتم  اتبالتدقيق حيث تملك جميع وحد
 حول المجموعة بأكملها.ات إستنتاجمعقول يعتمد عليه المدقق في توصله إلى 

العينة والتي الكاملة للبيانات التي أختيرت منها  المجموعة –(Population) المجموعة (ب)
 ات حولها.إستنتاجالتوصل إلى  في يرغب المدقق

لى المدقق المعتمد ع إستنتاج إختالفمخاطرة  –(Sampling risk) مخاطر أخذ العينات (ج)
وقد تؤدي في حال خضعت المجموعة الكاملة إلجراء التدقيق نفسه.  ستنتاجالعينة عن اإل
 ات الخاطئة:ستنتاجلى نوعين من اإلإ العيناتمخاطر أخذ 

هي ابة ذات فاعلية أكبر مما قأنظمة الر  تكون أنظمة الرقابة،  إختبارفي حالة  (1)
خطأ في حين أنه موجود عدم وجود التفاصيل،  إختبارأو في حالة  عليه فعالً 
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خاطئة لكونها ات الستنتاجفعاًل. ويعنى المدقق بشكل رئيسي بهذا النوع من اإل
رأي تدقيق غير وألنها قد تؤدي على األرجح إلى ؤثر على فاعلية التدقيق ت

 مناسب.

أنظمة الرقابة، تكون األنظمة ذات فاعلية أقل مما هي عليه فعاًل  إختبارفي حالة  (2)
وجود خطأ في حين أنه غير موجود فعاًل. ويؤثر التفاصيل،  إختبارأو في حالة 

فاعلية التدقيق حيث أنه سيتطلب عمل ى ات الخاطئة علستنتاجهذا النوع من اإل
 ات األولية غير صريرة.ستنتاجإضافي إليضاح أن اإل

مخاطرة أن  – (Non-sampling risk) غير المتعلقة بأخذ العينات المخاطر األخرى  (د)
 (1. )المرجع: الفقرة أمخاطر أخذ العيناتغير متعلق بخاطئ  إستنتاجيجد المدقق 

 بوضوح. اتنررافيمثل األخطاء أو اإلال  إنررافأ أو خط –(Anomaly) الشذوذ ( هـ)
 (2البنود الفردية التي تشكل مجموعة. )المرجع: الفقرة أ –(Sampling unit) وحدة العينة (و)

التي  على العينات طريقة تطبق –(Statistical sampling) أخذ العينات اإلحصائي (ز)
 تتميز بالخصائص التالية:

 ؛ ونةالعشوائي لبنود العي ختياراإل (1)
 أخذ قياس مخاطرلتقييم نتائج العينات بما في ذلك  حتماالتنظرية اإل إستخدام (2)

 العينات.

 

تعتبر طريقة أخذ العينات التي تتمتع بالخصائص الواردة في أ و ب طريقة أخذ عينات 
 إحصائية.

حيث تضم  عملية تقسيم المجموعة إلى مجموعات فرعية –(Stratification) تصنيفال (ح)
 )غالبًا القيمة النقدية( .العينات ذات الخصائص المتشابهة اتوحد كل مجموعة

لضمان أال مبلغ نقدي يردده المدقق  –(Tolerable misstatement) الخطأ المقبول (ط)
. )المرجع: الفقرة الذي وضعه المدققفي المجموعة المبلغ النقدي الخطأ الفعلي يتجاوز 

 (3أ
عن  إنررافمعدل  –(Tolerable rate of deviation) مقبولال نررافاإلمعدل  (ي)

الفعلي  نررافأال يتجاوز معدل اإلإجراءات الرقابة الداخلية المرددة يضعه المدقق لضمان 
 الذي وضعه المدقق. نرراففي المجموعة معدل اإل
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 المتطلبات

 ختبارالبنود لإل إختيارو  تصميم العينة وحجمها
وخصائص من إجراء التدقيق  هدفال ختبارإلعند تصميم عينة التدقيق، يأخذ المدقق بعين ا .6

 (9أ-4المجموعة التي ستؤخذ منها العينة. )المرجع: الفقرة أ
 

يردد المدقق حجم عينة كافي لتقليل مخاطر أخذ العينات إلى مستوى منخفض مقبول. )المرجع:  .7
 (11أ-10الفقرة أ

 
. ختيارنات فرصة اإلالعي اتتمنح كل وحدة من وحدبطريقة يختار المدقق بنود من العينة  .8

 (13أ-12)المرجع: الفقرة أ
 

 أداء إجراءات التدقيق
 

 على كل بند من البنود المختارة.، هدفالمناسبة لهذا الالتدقيق،  يؤدي المدقق إجراءات .9
 

على البند المختار، يؤدي المدقق اإلجراء على بند بديل. )المرجع: إن لم ينطبق إجراء التدقيق  .10
 (14الفقرة أ

 
على أحد أو إجراءات بديلة مناسبة، يتمكن المدقق من تطبيق إجراءات التدقيق المصممة، إن لم  .11

المرددة في حالة عن الرقابة  إنررافالبنود المختارة، ينبغي أن يعالج المدقق ذلك البند على أنه 
 (16أ-15ات التفاصيل. )المرجع: الفقرة أإختبار ات أنظمة الرقابة أو خطأ في حالة إختبار 

 
 واألخطاء اتنحرا يعة وسبب ال طب

 

أو أخطاء يتم ترديدها وأن يقوم  اتإنررافطبيعة وسبب أي أن يرقق في مدقق ينبغي على ال .12
 وعلى الجوانب األخرى لعملية التدقيق.من إجراء التدقيق  هدفالبتقييم أثرها المرتمل على 

 (17)المرجع: الفقرة أ
 

الذي تم اكتشافه في عينة  نررافق الخطأ أو اإليعتبر المدق، عندما ظروف نادرة الردوثفي  .13
ويتأكد ال يمثل المجموعة.  نررافمن كون الخطأ أو اإلينبغي على المدقق التأكد شذوذًا، التدقيق 

تدقيق مناسبة وكافية إجراءات تدقيق إضافية للرصول على أدلة عن طريق أداء المدقق من ذلك 
 المجموعة. ال يؤثر على باقي نررافبأن الخطأ أو اإل

 
 خطاءاألعرض 

خطاء التي تم إيجادها في العينة ينبغي على المدقق عرض األات التفاصيل، إختبار فيما يتعلق ب .14
 (20أ-18على المجموعة. )المرجع: الفقرة أ

 

 التدقيقتقييم نتائج عينات 
 ينبغي على المدقق تقييم: .15

 (22أ-21)المرجع: الفقرة أ ؛ ونتائج العينة (أ)



 أخذ عينات التدقيق

 

   482 530معيار التدقيق الدولي 

ات حول المجموعة التي تم ستنتاجعينات التدقيق قد وفر أساسًا معقواًل لإلما إذا كان أخذ  (ب)
 (23ها. )المرجع: الفقرة أإختبار 

 
*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 التعريفات

 ()د(5المرجع: الفقرة ) غير المتعلقة بأخذ العينات المخاطر األخرى 
 

إجراءات تدقيق  إستخدام ة بأخذ العيناتغير المتعلق من األمثلة على المخاطر األخرى تتض .1أ
 .إنررافالفشل في ترديد خطأ أو تفسير أدلة التدقيق بشكل خاطئ أو غير مناسبة أو 

 
 )و((5)المرجع: الفقرة  وحدة العينة

 

على كشوفات بنود مادية )على سبيل المثال: الشيكات المودعة العينات  اتقد تكون وحد .2أ
أو  (مدينينعلى البيانات المصرفية أو فواتير البيع أو أرصدة الأو القيود االئتمانية اإليداع 

 نقدية. اتوحد
 

 ((ط)5)المرجع: الفقرة  الخطأ المقبول
 

تجمع األخطاء  التي يسببهامخاطرة لمعالجة اليردد المدقق الخطأ المقبول عند تصميم العينة،  .3أ
وتقديم هامش لألخطاء  خاطئة جوهرياً غير الجوهرية بشكل فردي في جعل البيانات المالية 

هو تطبيق األهمية النسبية لألداء، كما هو كما أن الخطأ المقبول  غير المكتشفة المرتملة.
على إجراء مردد ألخذ العينات. وقد يكون الخطأ  ،3202معيار التدقيق الدولي في مردد

 بنفس القيمة أو بقيمة أدنى من األهمية النسبية لألداء.المرتمل 
 

 ختبارالبنود لإل إختيارو  نة وحجمهاتصميم العي
 (6)المرجع: الفقرة  تصميم العينة

 

بعض خصائص الرصول على وتقييم أدلة تدقيق حول أخذ عينات التدقيق يساعد المدقق في  .4أ
بالمجموعة التي متعلق  إستنتاجبهدف التوصل أو المساعدة على التوصل إلى البنود المختارة 

طريقة أخذ العينات اإلحصائي أو غير  إتباعينات التدقيق بتؤخذ منها العينة. وقد تؤخذ ع
 .اإلحصائي

 

ومجموعة إجراءات  الهدف المردد الذي سيتم ترقيقهيراعي المدقق عند تصميم عينة تدقيق،  .5أ
المطلوبة كما أن النظر في طبيعة أدلة التدقيق  التي من شأنها ترقيق ذلك الهدف.التدقيق 

ستساعد مرتملة وغيرها من الخصائص المتعلقة بأدلة التدقيق أو الخطأ ال نررافوحاالت اإل
وترديد المجموعة التي سيتم أو الخطأ  نررافالمدقق في ترديد األمور التي تشكل اإل
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، عند أخذ 500من معيار التدقيق الدولي 9 ولتلبية متطلبات الفقرةها في أخذ العينات. إستخدام
التي للرصول على أدلة بأن المجموعة ءات التدقيق عينات التدقيق، يقوم المدقق بأداء إجرا

 ها عينة التدقيق كاملة.أخذت من
 

واضرًا لألمور ، فهمًا 6للهدف من إجراء التدقيق، كما تقتضيه الفقرة  مراعاة المدقق تتضمن .6أ
بهدف إجراء المتعلقة  ،فقط إدراج جميع تلك الشروطيتم ل وذلكًا أو خطًأ إنررافالتي تشكل 

التفاصيل  إختبارفي فعلى سبيل المثال، أو عرض األخطاء.  اتنررافي تقييم اإل، فالتدقيق
ال تعتبر الدفعات كما هو الرال بالنسبة للمصادقة، و  مدينةبوجود حسابات الذمم ال المتعلق

بعد ذلك التاريخ من بوقت قصير  إستالمهاولكن تم قبل تاريخ المصادقة  الزبون التي يقدمها 
ال يؤثر على الرصيد الزبائن بين حسابات الخطأ في الترحيل كما أن  خطًأ. العميل قبل

في تقييم نتائج ذلك خطًأ  إعتباروبالتالي، قد ال يكون مالئمًا اإلجمالي لرسابات الذمم المدينة. 
لعملية قد يكون له أثر هام على جوانب أخرى ، ومع ذلك العينات إلجراء التدقيق المردد هذا

 للرسابات المشكوك في ترصيلها. المخصص أو كفاية حتيالاطرة اإلالتدقيق كتقييم مخ
 

ق بتقييم معدل قات الرقابة، يقوم المدإختبار فيما يتعلق ببالنظر إلى خصائص المجموعة،  .7أ
عند فرص عدد ذات العالقة أو بة على فهم المدقق ألنظمة الرقا اً إعتمادالمتوقع  نررافاإل

يتم القيام بهذا التقييم بهدف تصميم عينة التدقيق صغير من البنود من المجموعة. حيث 
المتوقع مرتفع بشكل  نرراففي حال كان معدل اإلفعلى سبيل المثال، وترديد حجم العينة. 

فيما يتعلق وعلى نرو مماثل، ات الرقابة. إختبار يقرر عادة المدقق عدم أداء غير مقبول، 
في حال كان الخطأ المتوقع في المجموعة. الخطأ يقوم المدقق بتقييم ات التفاصيل، إختبار ب

مالئمًا حجم عينة كبير  إستخدام( أو %100الفرص الدقيق )بنسبة  قد يكون مرتفعًا، المتوقع 
 ات التفاصيل.إختبار عند أداء 

 
تصنيف أو قد يرى المدقق مالءمة الالمجموعة التي ستؤخذ منها العينة،  بالنظر إلى خصائص .8أ

 ختيارتصنيف واإلالمزيد من النقاش حول ال 1يعرض الملرق . يمالمبني على الق ختياراإل
 المبني على القيم.

 
يعتمد على أخذ العينات اإلحصائي أو غير اإلحصائي  منهجما بين  ختيارالقرار حول اإلإن  .9أ

للتفريق بين منهجي أخذ العينات معيارًا سليمًا ال يعتبر حجم العينة حكم المدقق، ومع ذلك 
 اإلحصائي. حصائي وغيراإل

 

 (7)المرجع: الفقرة  حجم العينة
الرجم المطلوب يؤثر مستوى المخاطرة الناشئة عن أخذ العينات والذي يتقبله المدقق على  .10أ

 متدنيًا،  كلما كان حجم العينة أكبر.كان مستوى المخاطرة الذي يتقبله المدقق للعينة. وكلما 
 

ويشير أو من خالل ممارسة الركم المهني. معادلة إحصائية يمكن ترديد حجم العينة بتطبيق  .11أ
على ترديد حجم العينة. وعند تشابه الظروف، إلى تأثيرات العوامل المختلفة  2و 1الملرقان
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بغض  3و 2نتيجة لعوامل كتلك الواردة في الملرقين يتشابه األثر المترتب على حجم العينة 
 ائي.المنهج اإلحصائي أو غير اإلحص إختيارإذا تم النظر عما 

 

 (8)المرجع: الفقرة  ختبارالبنود لإل إختيار
ملك فيها كل وحدة عينة تبنود العينات بطريقة  إختياريتم في حالة أخذ العينات اإلحصائي،  .12أ

على الركم  عتماداإليتم أما في حالة أخذ العينات غير اإلحصائي،  ها.إختيار احتمالية أن يتم 
ليبني توفير أساس معقول للمدقق أخذ العينات هو  ألن الهدف منو بنود العينات.  إختيار يف

عينة  إختيارقيام المدقق بيعد ضروريًا اته حول المجموعة التي تؤخذ منها العينة، إستنتاجعليه 
بنود العينات التي تتمتع بخصائص مماثلة  إختيارعن طريق تمثيلية، لتجنب التريز، 

 لخصائص المجموعة.
 

تم و . وغير المنتظمالمنتظم العشوائي و  ختيارهي اإل العينات إختيارإن الطرق الرئيسية في  .13أ
 .4مناقشة كل من هذه الطرق في الملرق رقم 

 

 (11-10)المرجع: الفقرة  أداء إجراءات التدقيق
عندما  وهاالستبدال أداء اإلجراء على بند من األمثلة على الراالت التي يكون فيها ضروريًا  .14أ

وفي حال اقتناع المدقق بأنه قد تم . أدلة تفويض الدفع تبارإخأثناء  ملغي شيك إختياريتم 
االستبدال الذي تم بند يتم فرص ًا، إنررافبشكل مناسب بريث ال يشكل ذلك إلغاء الشيك 

 ه بشكل مناسب.إختيار 
 

غير قادرًا على تطبيق إجراءات التدقيق من األمثلة على الراالت التي يكون فيها المدقق  .15أ
 عند ضياع الوثائق المتعلقة بذلك البند.هو ه إختيار الذي تم  المصممة على البند

 

إلى جانب هو فرص اإليصاالت النقدية الالحقة اإلجراءات البديلة المناسبة من األمثلة على  .16أ
والبنود التي يعتزمون تسويتها عند عدم استالم رد على طلب األدلة المتعلقة بمصدرها 

 المصادقة اإليجابي.
 

 (12)المرجع: الفقرة  واألخطاء اتنحرا طبيعة وسبب ال 
 اصيةالعديد منها تملك خ قد يالحظ المدقق أنواألخطاء المرددة،  اتنررافعند ترليل اإل .17أ

تنوع المعاملة والموقع وخط المنتج والفترة الزمنية. وفي مثل هذه على سبيل المثال، مشابهة، 
التي تمتلك خاصية مشابهة وأداء ة في المجموعقد يقرر المدقق ترديد جميع البنود الظروف، 

أو األخطاء  اتنررافقد تكون هذه اإلباإلضافة إلى ذلك، إجراءات التدقيق على تلك البنود. 
 .حتيالمقصودة وقد تشير إلى احتمالية اإل
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 (14المرجع: الفقرة ) عرض األخطاء
 

ولكن  ،خطاءعرض أخطاء المجموعة للرصول على نظرة شاملة لنطاق األيتطلب من المدقق  .18أ
 هذا العرض كافيًا لترديد القيمة التي سيتم تسجيلها.قد ال يكون 

 
ومع ستثناؤه عند عرض أخطاء المجموعة. إيمكن أن يتم شذوذ، عندما يصنف الخطأ على أنه  .19أ

ظر إلى األثر المترتب على أي خطأ، إن لم يصرح، إضافًة إلى عرض ينبغي النذلك، 
 األخطاء غير الشاذة.

 
 إنررافحيث أن معدل  اتنررافصريح لإلالال يلزم العرض ات الرقابة، إختبار لق بفيما يتع .20أ

 3303ويقدم معيار التدقيق الدولي المعروض للمجموعة ككل.  نررافالعينة هو نفسه معدل اإل
 عن أنظمة الرقابة التي سيعتمد عليها المدقق. اتنررافاإلحول توقيت الكشف عن شادات إر 

 
 (15)المرجع: الفقرة  عينات التدقيقتقييم نتائج 

 

العينات المرتفع بشكل غير متوقع إلى  إنررافقد يؤدي ات أنظمة الرقابة، إختبار فيما يتعلق ب .21أ
المزيد من أدلة التدقيق للخطأ الجوهري إاّل في حال الرصول على زيادة في المخاطر المقّيمة 

المرتفعة قد تتسبب قيمة الخطأ ت التفاصيل، اإختبار أما فيما يتعلق ب التي تثبت التقييم األولي.
أو رصيد الرساب خاطئ مدقق يعتقد بأن صنف المعامالت بشكل غير متوقع إلى جعل ال

 خطًأ جوهريًا.أدلة تدقيق أخرى تثبت عدم وجود بشكل جوهري، في حال عدم وجود 
 

قدير المدقق ، تالخطأ الشاذ، إن وجداو يعتبر الخطأ المعروض ات التفاصيل، إختبار في حالة  .22أ
الخطأ والخطأ الشاذ، إن وجدا، المعروض وعند تجاوز الخطأ األفضل للخطأ في المجموعة. 

وكلما كان ها. إختبار حول المجموعة التي تم ات ستنتاجالمقبول، ال تقدم العينة أساسًا معقواًل لإل
أن يتجاوز بية حتمالاالول كلما زادت مقبالخطأ البين من الخطأ المعروض والخطأ الشاذ قري

وفي حال فاق الخطأ المعروض توقعات المدقق الخطأ الفعلي في المجموعة الخطأ المقبول. 
للخطأ المستخدم في ترديد حجم العينة، يتوصل المدقق إلى وجود مخاطرة عينات غير مقبولة 

ت نتائج إجراءاالنظر إلى كما أن بأن الخطأ الفعلي في المجموعة يتجاوز الخطأ المقبول. 
يتجاوز مجموعة يساعد المدقق على تقييم المخاطرة بأن الخطأ الفعلي في الالتدقيق األخرى 

 صول على المزيد من أدلة التدقيق.الخطأ المقبول وأنه يمكن تقليص المخاطرة في حال الر
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ات حول ستنتاجلإلإلى أن أخذ عينات التدقيق ال يقدم أساسًا معقواًل إذا توصل المدقق  .23أ
 :قد المدقق فإنها، إختبار التي تم  المجموعة

  يطلب من اإلدارة الترقق من األخطاء التي تم ترديدها واحتمالية وجود المزيد من األخطاء
 أو ،والقيام بأي تعديالت ضرورية

  لترقيق التأكيد المطلوب إجراءات التدقيق اإلضافية تلك  نطاقتكييف طبيعة وتوقيت و
بتوسيع حجم ات الرقابة، قد يقوم المدقق إختبار في ، فعلى سبيل المثالبالشكل األمثل. 

 اإلجراءات الجوهرية ذات العالقة.نظام رقابة بديل أو تعديل  إختبارالعينة أو 
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  (8)المرجع: الفقرة أ
 لقيماالمبني على  ختياروال التصنيف

 

 ختيارالتصنيف أو اإلة بالنظر إلى خصائص المجموعة التي أخذت منها العينة، يردد المدقق مالءم
تصنيف وأخذ العينات تقنيات ال إستخداملرق إرشادات إلى المدقق حول ويقدم هذا الم .المبني على القيم
 .المبني على القيم

 
 تصنيفال
تقسيمها إلى مجموعات عن طريق المجموعة  بتصنيفإذا قام المدقق يمكن ترسين فعالية التدقيق  .1

ضمن كل تقليص تعددية البنود  في تصنيفة. ويتلخص هدف المنفردة تملك خصائص مرددفرعية 
 وبالتالي تقليص حجم العينة بدون زيادة مخاطرة العينات.فئة 

ويجيز هذا توجيه المزيد بالقيمة النقدية. ات التفاصيل، يتم عادة تصنيف المجموعة إختبار عند أداء  .2
كثر قد تتضمن أخطاء أه البنود البنود ذات القيمة األكبر، حيث أن هذ نرومن جهود التدقيق 

يمكن تصنيف المجموعة وفقًا لخاصية وعلى نرو مثيل،  الزيادة في البيان.من حيث  احتماالً 
مخصص الرسابات  إختبارعند تشير إلى مخاطرة أعلى للخطأ، على سبيل المثال، مرددة 

 حسب القدم. في ترصيلها في تقييم حسابات الذمم المدينة، يمكن تصنيف األرصدةالمشكوك 

للفئة  ضمن الفئة على البنود المكونةيمكن عرض نتائج إجراءات التدقيق المطبقة على عينة البنود  .3
سيراعي المدقق مخاطرة الخطأ الجوهري فيما حول المجموعة بالكامل،  إستنتاجوللتوصل إلى  فقط.

من البنود  %20كل قد تشفعلى سبيل المثال،  فئات أخرى مكونة للمجموعة بالكامل.يتعلق بأي 
 من من قيمة رصيد الرساب. وقد يقرر المدقق فرص عينة %90في المجموعة نسبة تصل إلى 

بشكل  %90حول نسبة الي  إستنتاجتوصل إلى والويقوم المدقق بتقييم نتائج هذه العينة هذه البنود. 
لجمع أدلة  أو وسيلة أخرى )التي ستستخدم بشأنها عينة أخرى المتبقية  %10منفصل عن الي 

 .(التي قد تعتبر غير جوهرية التدقيق أو

يتم عرض الخطأ لكل فئة بشكل رصيد الرساب إلى فئات، في حال تقسيم صنف المعامالت أو  .4
عند تناول األثر المرتمل لألخطاء على لكل فئة األخطاء المعروضة ومن ثم يتم جمع منفصل. 

 إجمالي أصناف المعامالت أو رصيد الرساب.
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 المبني على القيم يارختال
تشكل فاعاًل ترديد وحدة العينة كوحدات نقدية منفردة ات التفاصيل، قد يكون إختبار  إجراءعند  .5

رصيد حسابات على سبيل المثال،  النقدية المرددة من المجموعة، اتالوحد إختيارالمجموعة. وب
يل المثال، األرصدة المنفردة قد يقوم المدقق عندها بفرص البنود المرددة، على سبالذمم المدينة، 

هي توجيه ترديد وحدة العينة في  منافع هذا المنهجومن  النقدية. اتالتي ترتوي على تلك الوحد
وقد ينتج عنها أحجام أكبر  إختيارجهود التدقيق إلى البنود ذات القيمة األكبر ألن لديها فرصة 

العينات )الوارد  ختيارإلريقة المنتظمة هذا المنهج باالتساق مع الط إستخدامويمكن عينات أصغر. 
 العشوائي. ختياراإل إستخدامبالبنود  إختيارعند  أكثر فاعليةكون يو ( 4ذكرها في الملرق 
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 ات أنظمة الرقابةختبار العوامل المؤثرة على حجم العينة لأمثلة على 

 

وتفترض هذه ات أنظمة الرقابة. ختبار إلحجم العينة رديد عند تق ينظر فيها المدقيرد أدناه العوامل التي 
ات أنظمة إختبار المنهج المتبع على  لم يقم بتعديلأن المدقق ، يتعين النظر فيها مجتمعةالعوامل، التي 

 مة.اإلجراءات الجوهرية ردًا على المخاطر المقيّ طبيعة أو توقيت  الرقابة أو تعديل
 

األثر على  العامل
 لعينةحجم ا

 

الييذي يتنيياول فيييه  ي النطيياقفييزيييادة  .1
أنظمييييييية  لمخييييييياطرل الميييييييدقق تقيييييييييم

 .الرقابة ذات العالقة
 

عتييييزم المييييدقق الرصييييول علييييى تأكيييييد إ  كلمييييا زيادة
الفعالييية التشييغيلية ألنظميية الرقابيية أكثيير ميين 

تقييييم المييدقق لمخيياطرة الخطييأ  إنخفييضكلمييا 
كلمييييا زادت الراجيييية ليييين يكييييون  والجييييوهري 

تقييييييم وعنييييدما يتضييييمن  .أكبييييرحجييييم العينيييية 
عنيييييييد لمخييييييياطرة الخطيييييييأ الجيييييييوهري الميييييييدقق 

توقعيييييًا للفعاليييييية التشيييييغيلية مسيييييتوى اإلثبيييييات 
يتطليييب مييين الميييدقق إجيييراء ألنظمييية الرقابييية، 

وبتعييييادل األمييييور  ات أنظميييية الرقابيييية.إختبييييار 
المييييييدقق علييييييى  إعتمييييييادكلمييييييا زاد األخييييييرى، 

الفعاليييية التشيييغيلية ألنظمييية الرقابييية فيييي تقيييييم 
ات الميدقق إختبيار تسيع نطياق إخاطر كلما الم

ألنظمييييييية الرقابييييييية )وبالتيييييييالي، ييييييييزداد حجيييييييم 
 العينة(.

   

 .المقبول نررافزيادة في معدل اإل .2
 

المقبييول كلمييا  نرييرافمعييدل اإل إنخفييضكلمييا  إنخفاض
 .زادت الراجة لن يكون حجم العينة أكبر

   

 المقبييول نرييرافزيييادة فييي معييدل اإل .3
 .هاإختبار للمجموعة التي سيتم 

  

كلما زاد معدل اإلنريراف المقبيول كلميا زادت  زيادة
الراجية لين يكيون حجييم العينية أكبير وبالتييالي 
يقوم المدقق بتقيدير معقيول لمعيدل اإلنريراف 

 لين العواميلي. وتتضميالفع
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األثر على  العامل
 حجم العينة

 

المتعلقيييية بتنيييياول الميييييدقق لمعييييدل اإلنريييييراف   
ق لألعمييييييال )وترديييييييدًا المتوقييييييع فهييييييم المييييييدق

إجييراءات تقييييم المخيياطر التييي يييتم القيييام بهييا 
لفهييييييييم الرقابيييييييية الداخلييييييييية( والتغيييييييييرات فييييييييي 
الميييييوظفين أو فيييييي الرقابييييية الداخليييييية ونتيييييائج 
إجيييييييراءات التيييييييدقيق المطبقييييييية فيييييييي الفتيييييييرات 
السييييابقة ونتييييائج إجييييراءات التييييدقيق األخييييرى. 
وتسيمح معييدالت اإلنريراف المتوقعيية ألنظميية 

بإنخفيييييياض قليييييييل، أو معييييييدوم، فييييييي  الرقابيييييية
 المخاطرة المقّيمة للخطأ الجوهري.

   

زيييادة فييي مسييتوى التأكيييد المرغييوب  .4
للمدقق بأن معدل اإلنريراف الفعليي 
ال يتجاوز معيدل اإلنريراف المقبيول 

 في المجموعة.
 

كلمييا زاد مسييتوى التأكيييد الييذي يرغييب المييدقق  زيادة 
مؤشيرًا الرصول عليه بأن تكون نتائج العينية 

على حصول اإلنرراف فعليًا في المجموعية، 
كلمييييا زادت الراجيييية ليييين يكييييون حجييييم العينيييية 

 أكبر.
   

زييادة فييي عيدد وحييدات العينيات فييي  .5
 .المجموعة

 

بالنسييييبة للمجموعييييات الكبيييييرة، يكييييون للرجييييم  أثر ال يذكر
الفعلييي للمجموعيية تييأثيرًا بسيييطًا، أو معييدومًا، 

لمجموعييات علييى حجييم العينيية. أمييا بالنسييبة ل
الصيييغيرة، قيييد ال يكيييون أخيييذ عينيييات التيييدقيق 
بييينفس فاعليييية الطيييرق البديلييية فيييي الرصيييول 

 على أدلة تدقيق مناسبة وكافية.
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 التفاصيلات ختبار العوامل المؤثرة على حجم العينة لأمثلة على 
 

. وتفترض هذه التفاصيلات ختبار يد حجم العينة إليرد أدناه العوامل التي ينظر فيها المدقق عند ترد
ات أنظمة إختبار العوامل، التي يتعين النظر فيها مجتمعة، أن المدقق لم يقم بتعديل المنهج المتبع على 

 الرقابة أو تعديل طبيعة أو توقيت اإلجراءات الجوهرية ردًا على المخاطر المقّيمة.
 

األثر على حجم  العامل
 العينة

 

تقييييم المييدقق لمخيياطرة فييي زيييادة  .1
 .الخطأ الجوهري 

 

زاد تقيييييييييم الميييييييدقق لمخييييييياطرة الخطيييييييأ كلميييييييا  زيادة
حجيم  زادت الراجة لن يكيون الجوهري، كلما 

لمخييياطرة ويتيييأثر تقيييييم الميييدقق عينييية أكبييير. ال
ومخياطرة بالمخياطرة الكامنية الخطأ الجوهري 

فيي حيال ليم يقيم الرقابة. فعلى سيبيل المثيال، 
ال ات أنظميييية الرقابيييية، ختبييييار إالمييييدقق بييييأداء 

عليييى  تقيييييم الميييدقق للمخييياطر حصيييريمكييين 
فيميا التشغيل الفاعل ألنظمة الرقابة الداخليية 

بهييييدف وبالتييييالي، يتعلييييق باإلثبييييات المرييييدد. 
إلييى مسييتوى ميينخفض تقليييل مخيياطرة التييدقيق 

يسييييتلزم المييييدقق بييييأن تكييييون بشييييكل مقبييييول، 
مخاطر الكشف متدنية وسيعتمد بشيكل أكبير 

وكلميا كانيت أدلية إلجراءات الجوهرية. على ا
التيييييييدقيق التيييييييي تيييييييم الرصيييييييول عليهيييييييا مييييييين 

ات التفاصييييييييييييل أكثييييييييييير )أي كلميييييييييييا إختبيييييييييييار 
زادت ، كلمييييييا (مخيييييياطر الكشييييييفت إنخفضيييييي

   الراجة لن يكون حجم العينة أكبر.
   

اإلجيييييراءات  إسيييييتخدام زييييييادة فيييييي .2
الجوهرييييية األخييييرى الموجييييه نرييييو 

 اإلثبات نفسه.
 

الميييييدقق عليييييى اإلجيييييراءات  تميييييادإعكلميييييا زاد  إنخفاض
ات التفاصيييييل أو إختبييييار الجوهرييييية األخييييرى )

لتقلييييييييييل اإلجيييييييييراءات الترليليييييييييية الجوهريييييييييية( 
مخيييياطرة الكشييييف إلييييى مسييييتوى مقبييييول فيمييييا 

  ضيإنخفيتعلق بالمجموعة المرددة، كلما 
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األثر على حجم  العامل
 العينة

 

التأكيد الذي يتطلبه المدقق مين أخيذ العينيات   
 الي كلما إنخفض حجم العينة.وبالت

   

زيييييييييييادة فييييييييييي مسييييييييييتوى التأكيييييييييييد  .3
المرغييييييوب للمييييييدقق بييييييأن معييييييدل 

الفعليييييييييي ال يتجييييييييياوز  نريييييييييرافاإل
المقبييييييول فييييييي  نرييييييرافمعييييييدل اإل
 المجموعة.

 

كلمييا زاد مسييتوى التأكيييد الييذي يرغييب المييدقق  زيادة 
الرصول عليه بأن تكون نتائج العينية مؤشيرًا 

المجموعية،  فعليًا في نررافعلى حصول اإل
كلمييييا زادت الراجيييية ليييين يكييييون حجييييم العينيييية 

 أكبر.

   

 .الخطأ المقبولزيادة في  .4
 

زادت الخطييييأ المقبييييول، كلمييييا  إنخفييييضكلمييييا  إنخفاض
 الراجة لن يكون حجم العينة أكبر.

   

زيادة في قيمة الخطأ اليذي يتوقيع  .5
 .المدقق إيجاده في المجموعة

قييع المييدقق كلمييا زادت قيميية الخطييأ الييذي يتو  زيادة
كلما زادت الراجة لين ، إيجاده في المجموعة

يكون حجم العينية أكبير للقييام بتقيدير معقيول 
قيميييييييية الفعلييييييييية للخطييييييييأ فييييييييي المجموعيييييييية. لل

العوامييييل المتعلقيييية بتنيييياول المييييدقق وتتضييييمن 
لقيمييية الخطيييأ المتوقيييع الريييد اليييذي تريييدد فييييه 

ونتييييائج  بشييييكل غييييير موضييييوعيقيييييم البنييييود 
ات إختبييييار ر ونتييييائج إجييييراءات تقييييييم المخيييياط

المطبقية فييي الرقابية ونتييائج إجيراءات التييدقيق 
الفتييرات السييابقة ونتييائج اإلجييراءات الجوهرييية 

 األخرى.
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 حجم العينة

 

تصنيف المجموعة عندما يكون  .6
 .مناسباً 

عنييييدما يكييييون هنيييياك مييييدى واسييييع )تبيييياين( فييييي  إنخفاض
عيية، قيد يكيييون الرجييم النقيدي للبنيود فييي المجمو 

مفيدًا تصنيف المجموعية. وعنيدما يكيون ممكنيًا 
 تصنيف المجموعة بشكيل 

مناسيييب، سييييكون مجميييوع أحجيييام العينيييات مييين 
الفئييات أقييل ميين حجييم العينيية الالزميية للرصييول 
علييييى مسييييتوى مرييييدد لمخيييياطر أخييييذ العينييييات، 

 وتؤخذ عينة واحدة من المجموعة بالكامل.
   

عيييييدد وحيييييدات العينيييييات فيييييي  .7
 .جموعةالم

بالنسيييييبة للمجموعييييييات الكبييييييرة، يكييييييون للرجييييييم  أثر ال يذكر
الفعلييييي للمجموعيييية تييييأثيرًا بسيييييطًا، أو معييييدومًا، 

بالنسييييييييييبة  بالتييييييييييالي،و  علييييييييييى حجييييييييييم العينيييييييييية.
للمجموعات الصغيرة، قيد ال يكيون أخيذ عينيات 
التييييييدقيق بيييييينفس فاعلييييييية الطييييييرق البديليييييية فييييييي 
 الرصييييول علييييى أدليييية تييييدقيق مناسييييبة وكافييييية.

نييد أخييذ عينييات الوحييدات النقدييية، فييإن ن عولكيي)
الزيييادة فييي القيميية النقديييية للمجموعيية تزيييد مييين 

بزيييادة معادليية ذلييك جييم العينيية، إال فييي حييال ح
و ،إذا نسييبية فييي أهمييية البيانييات المالييية ككييل  

مستوى أو مستويات األهمية كان ذلك منطبقًا، 
ألصييييناف مرييييددة ميييين المعييييامالت أو أرصييييدة 

 .([احاتالرسابات أو اإلفص
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 العينات إختيارطرق 
 

 وتشمل الطرق الرئيسية ما يلي:العينات.  ختيارإل يوجد عدة طرق 

جداول ، على سبيل المثال، طبق من خالل منظمات األرقام العشوائيةيالعشوائي ) ختياراإل (أ)
 .(األرقام العشوائية

للرصول على حجم العينة دد وحدات العينات في المجموعة يتم فيه تقسيم عالمنتظم،  ختياراإل (ب)
األولى، يتم بعد  50وبعد ترديد نقطة البداية للي، 50على حد فاصل للعينات، على سبيل المثال

بشكل غير وعلى الرغم أن نقطة البداية يمكن ترديدها . 50كل وحدة عينة رقمها  إختيارذلك 
منظم أرقام  إستخدامإذا ما تم ترديدها بر عشوائيًة فمن األرجح أن تكون العينة أكثمنتظم، 

 يتوصلالمنتظم،  ختياراإل إستخداموعند أو جداول األرقام العشوائية. عشوائية مروسب 
الرد الفاصل غير مرتبة بطريقة يتوافق فيها إلى أن وحدات العينات في المجموعة المدقق 

 للعينات مع نمط مردد في المجموعة.

المبني على القيم )كما هو وارد في  ختياردات النقدية هو نوع من أنواع اإلأخذ عينات الوح (ج)
 ًا في المبالغ النقدية.إستنتاجوالتقييم  ختيارينتج عن حجم العينة واإلحيث فيه  (1الملرق 

وعلى الرغم تقنية منتظمة.  إتباعبدون حيث فيه يختار المدقق العينة غير المنتظم،  ختياراإل (د)
سيتجنب المدقق أي تريز مقصود أو قدرة على التنبؤ )على تقنية منتظمة،  إستخداممن عدم 

األولى أو  للقيودأو التجنب الدائم  ختيارتجنب صعوبة ترديد البنود أو اإلسبيل المثال، 
أن تملك جميع البنود في المجموعة فرصة ضمان  مراولةوبالتالي  (األخيرة في الصفرة

 ر المنتظم مالئمًا في منهج أخذ العينات اإلحصائي.غي ختياروال يعد اإل. ختياراإل

 إستخداممن المجموعة. وال يمكن البنود المتجاورة  قوالب إختيارالذي يتضمن  القوالب إختيار ( هـ) 
بطريقة يتوقع في أخذ عينات التدقيق ألن غالبية المجموعات مرتبة  ختيارهذا النوع من اإل

ات خصائص مشابهة لبعضها البعض ولكن مختلفة عن السلسلة ذفيها أن تكون البنود في 
البنود إجراء تدقيق مالئم  قالبفرص  إعتبارالرغم من وعلى البنود األخرى في المجموعة. 

عندما يعتزم المدقق عينات مالئمة  إختياره تقنية إعتبار إال أنه من النادر ، في بعض الراالت
 على العينة. اً إعتمادالكامل ات حول المجموعة بستنتاجالتوصل للعديد من اإل
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 540معيار التدقيق الدولي 
 تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية

 للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة 
 

 تدقيق البيانات المالية للفترات التيلالمفعول  نافذ)
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رات المحاسييبية "تييدقيق التقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك التقييدي 540قييراءة معيييار التييدقيق الييدولي  ينبغييي
 األهيييدال العامييية "  200فيييي سيييياق معييييار التيييدقيق اليييدولي  للقيمييية العادلييية واإلفصييياحات ذات العالقييية"

 .المستقل، وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية" للمدقق
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

مسييؤوليات المييدقق المتعلقيية بالتقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك  عيييار التييدقيق الييدولي هييذاميتنيياول  .1
التقيييديرات المحاسيييبية للقيمييية العادلييية واإلفصييياحات ذات العالقييية فيييي عمليييية تيييدقيق البيانيييات الماليييية. 

 ۱ مينق(()ال 315على وجي  التحدييد ليتنياول ييفيية تطبييق معييار التيدقيق اليدولي ويتوسع هذا المعيار 
ة فيمييا يخييت التقييديرات ومعييايير التييدقيق الدولييية األخييرى ذات العالقيي 2330ومعيييار التييدقيق الييدولي 

ول أخطييياء التقيييديرات المحاسيييبية حيييالمحاسيييبية. يميييا يشيييتمل هيييذا المعييييار عليييى متطلبيييات وإرشيييادات 
 المختلفة والمؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة.

 
 حاسبيةطبيعة التقديرات الم

هيذا المعييار، يشيار  هيدالال يمكن قياس بعض بنود البيانات المالية بدقة، بل يمكن تقديرها فقط. وأل .2
يعيية وموثوقييية المعلومييات المتييوفرة إلييى بنييود البيانييات المالييية هييذا بالتقييديرات المحاسييبية. وتختليي  طب

. شيكو  التقيديرى درجية تقيدير محاسيبي عليى نطياق واسيع، مميا ييؤثر علي إعدادلإلدارة من أجل دعم 
بييدورها عليى مخيياطر الخطيير الجيوهرق فييي التقييديرات المحاسيبية، بمييا فييي  شيكو  التقييديروتيؤثر درجيية 

 (11أ-1ذلك قابلية تعرضها لتحيز مقصود أو غير مقصود من قبل اإلدارة. )المرجع: الفقرات أ
 

مييل إعييداد التقييارير المالييية علييى إطييار ع عتمييادقييياس التقييديرات المحاسييبية باإل ميين هييدلالقييد يتبيياين  .3
المعمول ب  والبنيد الميالي اليذق ييتم اإلبيال. عني . وإا هيدل القيياس ليبعض التقيديرات المحاسيبية هيو 

التقييييدير إعييييداد معامليييية أو حييييدة أو حاليييية واحييييدة أو أاجيييير تييييؤدق إلييييى الحاجيييية إلييييى  بنتيجييييةالتنبييييؤ 
العديييييد ميييين التقييييديرات  ا فييييي ذلييييكالمحاسييييبي. أمييييا فيمييييا يتعلييييق بالتقييييديرات المحاسييييبية األخييييرى، بميييي

لقيميية العادليية، فيي ا هييدل القييياس مختليي ، ويييتم التعبييير عنيي  فيمييا يتعلييق بقيميية معامليية المحاسييبية با
إلييى الوييرول السييا دة فييي تيياريخ القييياس، مجييل سييعر السييوق  سييتنادحالييية و بنييد فييي البييياا المييالي باإل

بيل المجييال، قييد يقتطييي إطييار عمييل إعييداد . فعلييى سيياتلتزامييالمقييدر لنييوي معييين ميين األلييول أو اإل
ية بييين أطييرال إفتراضييإلييى معامليية حالييية  سييتنادالتقييارير المالييية المعمييول بيي  قييياس القيميية العادليية باإل

عليييى يشيياب  ذلييك( فييي معامليية بالمشيياريين فييي السييوق أو مييا مطلعييين وراغبييين )يشييار إليييهم أحيانييًا 
 ۳يخ سابق أو الحق.أساس تجارق، بداًل من تسوية معاملة في تار 

 
التقدير المحاسبي والمبلي  المعتيرل بي  ألياًل أو المفصي( عني  فيي البيانيات  نتيجةإا وجود فرق بين  .4

 ة عليى وجي  الخصيول عليىحاليال وتنطبيق هيذاالمالية ال يمجل بالطرورة خطر في البيانيات الماليية. 

                                                 
 .د وتقييم مخاطر الخطر الجوهرق من خالل فهم المنشرة وبيئتها""تحدي) المنق((  315معيار التدقيق الدولي  ۱
 .ستجابة المدقق للمخاطر المقيمّة"إ"   330معيار التدقيق الدولي   ٢

 قد توجد تعريفات مختلفة للقيمة العادلة في أطر عمل إعداد التقارير المالية. ۳
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دا مييًا باألحييداة أو حوتهييا تتييرثر تمييم مال نتيجييةلقيميية العادليية، حيييي أا أق با التقييديرات المحاسييبية
 البيانات المالية. هدالالحاالت التي تحدة بعد تاريخ تقدير القياس أل

 

 تاريخ النفاذ
أو  2009 ديسيمبر 15تدقيق البيانات المالية للفتيرات التيي تبيدأ فيي لالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .5

 بعد ذلك.
 

 الهدف

 -تدقيق يافية ومناسبة حول ما إذا: يتلخت هدل المدقق في الحصول على أدلة .6
اانيييم التقيييديرات المحاسيييبية، بميييا فيييي ذليييك التقيييديرات المحاسيييبية للقيمييية العادلييية فيييي البيانيييات  (أ)

 بها أو اإلفصاح عنها، معقولة أم ال؛ و عترالتم اإل المالية، سواءً 

عميل إعيداد اانم اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية مال مة أم ال، في سياق إطيار  (ب)
 التقارير المالية المعمول ب .

 

 التعريفات

 -يكوا للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناا:معايير التدقيق الدولية،  هدالأل .7
فييي غييياب لمبليي  نقييدق التقريبييي  التقييدير -(Accounting estimates) التقييدير المحاسييبي (أ)

بلي  تيم قياسي  بالقيمية العادلية حييي يستخدم هذا المصطل( للتعبيير عين م وسا ل دقيقة للقياس.
وللتعبيييير أيطيييًا عييين مبيييال  أخيييرى تقتطيييي التقيييدير. وحييييي أا هيييذا  توجيييد شيييكو  فيييي التقيييدير

المعيييار يتنيياول التقييديرات المحاسيييبية التييي تنطييوق علييى قيييياس بالقيميية العادليية فقييط، يسيييتخدم 
 لذلك مصطل( "التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة".

 Auditor's point estimate or) ميييدى مبيييال  الميييدققللميييدقق أو  التقيييدير النقطيييي (ب)

auditor's range)- ليييي ، أو ميييدى المبيييال ، عليييى التييييوالي المشيييتقة مييين أدلييية التييييدقيق المب
 لتستخدم في تقييم التقدير النقطي لإلدارة.

تقييدير محاسييبي وإفصيياحات  قابلييية تعيير  -(Estimation uncertainty)التقييدير شييكو  (ج)
 فتقار مالزم إلى الدقة لدى قياسهم.إلة ذات عالق

ميييين قبييييل اإلدارة فييييي إعييييداد  فتقييييار إلييييى الحيييييادإلا -(Management bias) تحيييييز اإلدارة (د)
 وعر  المعلومات.

المبلي  اليذق تختيارا  -(Outcome of an accounting estimate) (   التقدير النقطي لإلدارة)ه 
   في البيانات المالية يتقدير محاسبي.ب  أو اإلفصاح عن عترالإلاإلدارة من أجل ا

المبل  النقدق الفعلي اليذق ينيتع عين تسيوية المعاملية )المعيامالت( أو  -تقدير محاسبي نتيجة(   )و 
 الحدة )األحداة( أو الحالة )الحاالت( المعنية التي يتناولها التقدير المحاسبي.
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 المتطلبات 
 قةإجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العال

واألنشييطة ذات العالقيية ميين أجييل الحصييول علييى فهييم للمنشييرة  عنييد القيييام بيي جراءات تقييييم المخيياطر .8
  315وبيئتهييييا، بمييييا فييييي ذلييييك الرقابيييية الداخلييييية للمنشييييرة، وفقييييًا لمييييا يقتطييييي  معيييييار التييييدقيق الييييدولي

يم يتعييين علييى المييدقق الحصييول علييى فهييم لمييا يلييي ميين أجييل تييوفير أسيياس لتحديييد وتقييي4، )الميينق((
 (12مخاطر األخطار الجوهرية في التقديرات المحاسبية: )المرجع: الفقرة أ

بالتقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك متطلبييات إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية ذو العالقيية  (أ)
 (15أ-13اإلفصاحات ذات العالقة. )المرجع: الفقرات أ

التيييي قيييد تيييؤدق إليييى الحاجييية إليييى  ايفييية تحدييييد المنشيييرة لهيييذا المعيييامالت واألحيييداة والحيياالت (ب)
أو اإلفصيياح عيين التقييديرات المحاسييبية فييي البيانييات المالييية. ولييدى الحصييول علييى  عتييرالاإل

ستفسير الميدقق مين اإلدارة حيول التغيييرات التيي تطيرأ فيي الويرول التيي قيد تيؤدق هذا الفهم، ي
ية القا ميية. )المرجييع: إلييى تقييديرات محاسييبية جديييدة أو الحاجيية إلييى مراجعيية التقييديرات المحاسييب

 (21أ-16الفقرات أ
اإلدارة للتقييديرات المحاسييبية والحصييول علييى فهييم للبيانييات التييي تسييتند إليهييا هييذا  إعييدادايفييية  (ج)

 (23أ-22التقديرات، بما في ذلك: )المرجع: الفقرتاا أ
الطريقة، بما في ذليك حييي يكيوا النميوذج قياباًل للتطبييق، المسيتخدمة فيي إعيداد تقيدير  (1)

 (26أ-24بي؛ )المرجع: الفقرات أمحاس
 (28أ-27أنومة الرقابة ذات العالقة؛ )المرجع: الفقرتاا أ (2)
 (30أ-29ما إذا استخدمم اإلدارة خبيرًا أم ال؛ )المرجع: الفقرتاا أ (3)
 (36أ-31ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية؛ )المرجع: الفقرات أ اتفتراضاإل (4)
يييير ميين الفتييرة السييابقة علييى طييرق إعييداد مييا إذا طييرأ أو ييياا ميين المفتيير  أا يطييرأ تغ (5)

 (37التقديرات المحاسبية، وإذا ياا الحال يذلك، فلماذا؛ و )المرجع: الفقرة أ
. شييييكو  التقييييديريييييي  قامييييم اإلدارة بتقييييييم تييييرثير  ، وإذا ييييياا الحييييال يييييذلك، مييييا إذا (6)

  (38)المرجع: الفقرة أ
 

المشيمولة فيي البيانيات الماليية للفتيرة السيابقة، التقيديرات المحاسيبية  نتيجيةيتعين عليى الميدقق مراجعية  .9
وترخييذ طبيعيية ونطيياق مراجعيية الفتييرة الحالييية.  هييدلأو، حيييي يكييوا ممكنييًا، إعييادة التقييدير الالحقيية ل

طبيعيية التقييديرات المحاسييبية، ومييا إذا سييتموا المعلومييات التييي تييم الحصييول  عتبييارالمييدقق بعييين اإل
يييم مخياطر األخطياء الجوهريية فيي التقيديرات المحاسيبية التيي عليها من المراجعية مرتبطية بتحدييد وتق

                                                 
 . 12-11و 6-5، الفقرات )المنق(( 315عيار التدقيق الدولي م  ٤
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يييتم إعييدادها فييي البيانييات المالييية للفتييرة الحالييية. ومييع ذلييك، ال تهييدل عملييية المراجعيية إلييى التسييا ل 
حول مدى لحة األحكام الصادرة في الفترات السابقة التي استندت إلى المعلومات المتيوفرة فيي ذليك 

 (44أ-39رات أالوقم. )المرجع: الفق
 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية

، )المينق(( 315عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وفقًا لما يقتطيي  معييار التيدقيق اليدولي  .10
 المرتبطة بتقدير محاسبي معين. شكو  التقديريقيم المدقق درجة  5
 

يرات المحاسبية التيي تيم التحدييد عليى أنهيا يحدد المدقق، حسب تقديرا، ما إذا يانم أق من هذا التقد .11
 .(51أ-47، تؤدق إلى مخاطر هامة. )المرجع: الفقرات أشكو تنطوق على 

 
 لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة ستجابةإجراءات اإل

 (52إلى مخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة، يحدد المدقق ما يلي: )المرجع: الفقرة أ ستنادإلبا .12
اإلدارة بتطبيييق متطلبييات إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي  المتعلييق مييا إذا قامييم  (أ)

 (56أ-53بالتقدير المحاسبي بالشكل المناسب؛ و)المرجع: الفقرات أ
مييا إذا يانييم الطييرق المسييتخدمة فييي إعييداد التقييديرات المحاسييبية مال ميية وتييم تطبيقهييا بانتوييام،  (ب)

اليلة فيي التقيديرات المحاسيبية أو فيي طريقية إعيدادها وما إذا يانم التغييرات، إا وجدت، الح
 (58أ-57من فترة سابقة، مناسبة في الورول القا مة. )المرجع: الفقرتاا أ

 
، 6330لمخاطر األخطياء الجوهريية المقيّمية، وفقيًا لميا يقتطيي  معييار التيدقيق اليدولي  ستجابةعند اإل .13

طبيعيية التقييدير المحاسييبي:  عتبييارآخييذًا بعييين اإل ينفييذ المييدقق أميير واحييد أو أاجيير ميين األمييور التالييية،
 (61أ-59)المرجع: الفقرات أ

تحدييد ميا إذا تيوفر األحييداة التيي تحيدة حتييى تياريخ إليدار تقريير المييدقق أدلية تيدقيق تتعلييق  (أ)
 (67أ-62بالتقدير المحاسبي. )المرجع: الفقرات أ

يسييتند إليهييا. وعنييد القيييام بييذلك،  ييفييية إعييداد اإلدارة للتقييدير المحاسييبي والبيانييات التييي إختبييار (ب)
 (70أ-68يقيم المدقق ما إذا: )المرجع الفقرات أ

اانيييم طريقييية القيييياس المسيييتخدمة مناسيييبة فيييي الويييرول القا مييية؛ و)المرجيييع: الفقيييرات  (1)
 (76أ-71أ

                                                 
 . 25، الفقرة )المنق(( 315معيار التدقيق الدولي   5
 . 5، الفقرة  330معيار التدقيق الدولي   6
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فيييي المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة معقولييية فيييي ضيييوء أهيييدال القيييياس  اتفتراضييياانيييم اإل (2)
 (83أ-77مالية المعمول ب . )المرجع: الفقرات أإطار عمل إعداد التقارير ال

الفعاليييية التشيييغيلية ألنومييية الرقابييية عليييى ييفيييية إعيييداد اإلدارة للتقيييدير المحاسيييبي، إليييى  إختبيييار (ج)
 (86أ-84جانب اإلجراءات الجوهرية المناسبة. )المرجع: الفقرات أ

: هيييدل. ولهيييذا الوضيييع تقيييدير نقطيييي أو ميييدى للمبيييال  مييين أجيييل تقيييييم التقيييدير النقطيييي ليييإلدارة (د)
 (91أ-87)المرجع: الفقرات أ

أو طييييرق تختليييي  عيييين تلييييك التييييي تسييييتخدمها اإلدارة،  اتإفتراضييييسييييتخدم المييييدقق إذا إ (1)
أو طيييرق اإلدارة يكفيييي لوضيييع التقيييدير النقطيييي  اتفتراضييييحصيييل الميييدقق عليييى فهيييم إل

تقيييم المتغييرات ذات العالقية ول عتبيارللمدقق أو مدى مبال  المدقق، مع األخذ بعيين اإل
 (92أية فروقات هامة عن التقدير النقطي لإلدارة. )المرجع: الفقرة أ

مييدى، يتعييين علييى المييدقق تحديييد نطيياق  إسييتخدامأنيي  ميين المناسييب المييدقق  إسييتنتع إذا (2)
يافيية النتييا ع التييي  إعتبييارإلييى أدليية التييدقيق المتييوفرة إلييى أا يييتم  سييتنادهييذا المييدى، باإل

 (95أ-93: الفقرات أتقع ضمن المدى معقولة. )المرجع
 

لمخاطر األخطاء الجوهريية المقيّمية وفقيًا  ستجابةأو عند اإل 12عند تحديد المسا ل المحدد في الفقرة  .14
يانييم هنييا  حاجيية إلييى مهييارات أو معرفيية متخصصيية فيمييا يتعلييق ، ينويير المييدقق فيمييا إذا 13للفقييرة 

حصييول علييى أدليية تييدقيق يافييية بجانييب واحييد أو أاجيير ميين جوانييب التقييديرات المحاسييبية ميين أجييل ال
 (101أ-96ومناسبة. )المرجع: الفقرات أ

 
 للمخاطر الهامة  ستجابةإجراءات جوهرية األخرى لإل

 شكو  التقدير

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تؤدق إلى مخياطر هامية، وباإلضيافة إليى اإلجيراءات الجوهريية  .15
، يتعيييين عليييى ۷ 330ات معييييار التيييدقيق اليييدولي األخيييرى التيييي تيييم اتخاذهيييا مييين أجيييل تحقييييق متطلبييي

 (102المدقق تقييم األمور التالية: )المرجع: الفقرة أ
أو نتيا ع بديلية والسيبب وراء رفطيها، أو ييفيية معالجية اإلدارة  اتفتراضاإلدارة إل إعتبارايفية  (أ)

 (106أ-103عند إعداد التقدير المحاسبي. )المرجع: الفقرات أ لشكو  التقدير
الهاميية المسييتخدمة ميين قبييل اإلدارة معقوليية أم ال. )المرجييع: الفقييرات  اتفتراضييا يانييم اإلمييا إذ (ب)

 (109-107أ

                                                 
 . 18، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  ۷
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نية اإلدارة في تنفيذ إجراءات عمل محددة وقدرتها عليى القييام بيذلك، حييي يكيوا ذليك مرتبطيًا  (ج)
إعيداد  الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة أو التطبيق المال م إلطيار عميل اتفتراضمعقولية اإلب

 (110التقارير المالية المعمول ب . )المرجع: الفقرة أ
 

علييى التقييديرات المحاسييبية شييكو  التقييدير لييم تعييالع اإلدارة، حسييب تقييدير المييدقق، تييرثيرات  فييي حييال .16
الشيكل المناسيب، يتعيين عليى الميدقق، إذا اسيتلزم األمير، تحدييد ميدى بالتي تؤدق إلى مخياطر هامية 

 (112أ-111ولية التقدير المحاسبي. )المرجع: الفقرتاا: أيتم من خالل  تقييم معق
 

 والقياس عترالمعايير اإل

فيما يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية التيي تيؤدق إليى مخياطر هامية، يتعيين عليى الميدقق الحصيول عليى  .17
 -أدلة تدقيق يافية ومناسبة حول ما إذا ياا:

المحاسييييبية فيييييي البيانييييات الماليييييية؛ و بالتقيييييديرات  عتييييرالأو عيييييدم اإل عترالقييييرار اإلدارة بيييياإل (أ)
 (114أ-113)المرجع: الفقرتاا أ

 (115أساس القياس المختار للتقديرات المحاسبية )المرجع: الفقرة أ (ب)
 

 وفقًا لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .
 

 تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء

إليى أدلية التيدقيق، يانيم التقيديرات المحاسيبية فيي البيانيات  سيتنادما إذا، باإل يتعين على المدقق تقييم .18
المالية إما معقولة في سياق إطار عمل إعداد التقارير المالية المعميول بي  أو تيم التعبيير عنهيا بشيكل 

 (119أ-116خاطئ. )المرجع: الفقرات أ
 

 اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية

حييول مييا إذا يانييم اإلفصيياحات فييي  دقق الحصييول علييى أدليية تييدقيق يافييية ومناسييبةيتعييين علييى الميي .19
البيانيييات الماليييية المتعلقييية بالتقيييديرات المحاسيييبية وفقيييًا لمتطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية 

 (121أ-120المعمول ب . )المرجع: الفقرتاا أ
 

هامييية، يتعيييين عليييى الميييدقق تقيييييم ميييدى  فيميييا يتعليييق بالتقيييديرات المحاسيييبية التيييي تيييؤدق إليييى مخييياطر .20
فييي البيانييات المالييية فييي سييياق إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية  شييكو  التقييديرمال ميية اإلفصيياح 

 (123أ-122المعمول ب . )المرجع: الفقرتاا أ
 

 مؤشرات على تحيز محتمل من قبل اإلدارة
ل اإلدارة لييييدى إعييييداد التقييييديرات يتعييييين علييييى المييييدقق مراجعيييية األحكييييام والقييييرارات الصييييادرة ميييين قبيييي .21

وال تشيكل المحاسبية من أجل تحديد ما إذا يانم مؤشرات على وجود تحييز محتميل مين قبيل اإلدارة. 
التولييييل إلييييى  هييييدالالمؤشييييرات علييييى وجييييود تحيييييز محتمييييل ميييين قبييييل اإلدارة بحييييد ذاتهييييا أخطيييياء أل

 (125أ-124الفقرتاا أحول معقولية التقديرات المحاسبية المختلفة. )المرجع:  إستنتاجات
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 اإلقرارات الخطية

،  وحيجميا يياا مناسيبًا حييي يعتقيد أولئيك يتعين على المدقق الحصول على إقرارات خطية من اإلدارة .22
الهامة المستخدمة من قبلها فيي إعيداد التقيديرات المحاسيبية معقولية  اتفتراضبرا اإل الملمفين بالرقابة

 (127أ-126أم ال. )المرجع: الفقرتاا أ
 

 التوثيق

 -:۸يجب على المدقق أا يطمن ضمن وثا ق التدقيق ما يلي .23
المدقق حول معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصياح عينهم اليذق ييؤدق إليى  إستنتاجاتأساس  (أ)

 مخاطر هامة؛ و

 (128المؤشرات إلى وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة، إا وجدت. )المرجع: الفقرة أ (ب)
 

*** 
 توضيحية األخرى التطبيق والمادة ال

 (2)المرجع: الفقرة  طبيعة التقديرات المحاسبية
 ، فييي ا بعيييض بنيييود البيانيييات الماليييية يمكييين تقيييديرها فقيييط.العميييلألنشيييطة مالزمييية  شيييكو إثييير وجيييود     .1أ

للمنشيرة، أو أسياس أو  عنصيرأو  إلتزامقد تؤدق الخصا ت المحددة أللل أو وباإلضافة إلى ذلك، 
بنيييود ير بنيييد مييين إليييى الحاجييية إليييى تقيييد ،طيييار عميييل إعيييداد التقيييارير المالييييةطريقييية القيييياس بموجيييب إ

معينية للقيياس واإلفصياحات المطلوبية وتحدد بعض أطر إعداد التقارير الماليية طرقيًا البيانات المالية. 
في البيانات المالية، بينما هنا  أطر عمل إلعداد التقيارير الماليية أقيل تحدييدًا. وينياقل الملحيق بهيذا 

 لمعيار قياسات وإفصاحات القيمة العادلة بموجب أطر عمل إعداد التقارير المالية المختلفة.ا
 

متدنييية نسييبيًا وقييد تييؤدق إلييى مخيياطر أقييل ل خطيياء  شييكو تنطييوق بعييض التقييديرات المحاسييبية علييى .   2أ
 -الجوهرية، مجل:

 عقدة.التقديرات المحاسبية الناشئة في المنشآت التي تشتر  في أنشطة عمل م 

 .التقديرات المحاسبية التي يتم إعدادها وتحديجها عادة ألنها ترتبط بمعامالت روتينية 

                                                 
 .6، والفقرة أ11-8الفقرات  ،" وثا ق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي   ۸
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  التقييديرات المحاسييبية المشييتقة ميين بيانييات متييوفرة بسييهولة، مجييل البيانييات المتعلقيية برسييعار الفا ييدة
بالبيانييات أسييعار لييرل األوراق المالييية المتبادليية. وقييد يشييار إلييى مجييل هييذا البيانييات الصييادرة أو 

 "الجديرة بالمالحوة" في سياق تقدير محاسبي للقيمة العادلة.

  التقييديرات المحاسييبية للقيميية العادليية حيييي أا طريقيية القييياس المحييددة بموجييب إطييار عمييل إعييداد
الذق يقتطيي القيياس  لتزامالتقارير المالية المعمول ب  بسيطة وسهلة التطبيق على األلل أو اإل

 بالقيمة العادلة.

  أا النمييييوذج المسييييتخدم لقييييياس التقييييدير المحاسييييبي التقييييديرات المحاسييييبية للقيميييية العادليييية حيييييي
أو الميدخالت الخالية بيالنموذج جيديرة  اتفتراضيمعرول أو مقبول عمومًا، شريطة أا تموا اإل

 بالمالحوة.
 

عنييدما تمييوا  مرتفعيية نسييبيًا، خاليية شييكو .   فيمييا يتعلييق بييبعض التقييديرات المحاسييبية، قييد تمييوا هنييا  3أ
 -هامة، ومجال ذلك ما يلي: اتإفتراضقا مة على 

 .التقدير المحاسبي المتعلق بنتيجة المقاضاة 

 .التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة ل دوات المالية المشتقة غير المتداولة بين العامة 

 سيييتوى التقيييديرات المحاسيييبية للقيمييية العادلييية يسيييتخدم  بشيييرنها نميييوذج متخصيييت متطيييور عليييى م
 ال يمكن مالحوتها في السوق. بشرنهاومدخالت  اتإفتراضالمنشرة أو هنا  

 
إلى طبيعة التقدير المحاسبي والحد اليذق توجيد عنيدا طريقية أو  ستنادباإل شكو  التقديرتختل  درجة   . 4أ

فيي  المسيتخدمة اتفتراضيلإل اليذاتينموذج مقبول عمومًا مستخدم إلعداد التقدير المحاسبي، والطابع 
إعداد التقدير المحاسبي. وفي بعض الحاالت، قيد تميوا شيكو  التقيدير المرتبطية بالتقيدير المحاسيبي 

فيي إطيار عمييل إعيداد التقيارير الماليية المعميول بيي   عتيرالاجييرة جيدًا بحييي ال ييتم تحقيييق معيايير اإل
 وال يمكن إعداد التقدير المحاسبي.

 
لييية التييي تقتطييي القييياس بالقيميية العادليية علييى شييكو  فييي التقييدير. .   ال تنطييوق يافيية بنييود البيانييات الما5أ

قد تموا هذا حال بعض بنود البيانيات الماليية حييي توجيد سيوق نشيطة ومفتوحية فعلى سبيل المجال، 
ي ييييالتييي تحييدة عنيييدها التبييادالت الفعلييية، ح سيييعاراألوموثوقيية حييول  المنيييالتييوفر معلومييات سييهلة 

ة هو أفطل دليل تدقيق للقيمة العادلة. ومع ذلك، قد توجيد شيكو  وجود عرو  أسعار منشور  يعتبر
حتييى وإا يانييم طريقيية التقييييم والبيانييات واضييحة تمامييًا. فعلييى سييبيل المجييال، قييد يتطلييب فييي التقييدير 

لييية فيييي البور  ةتقييييين األوراق الماليييية المعروضييية فيييي سيييوق نشيييطة ومفتوحييية بسيييعر السيييوق المدرجييي
اميية فيمييا يتعلييق بالسييوق أو خاضييعة لقيييود بشييرا قابلييية تييداولها. ه الحصييتالتعييديل فييي حييال يانييم 

العامية السييا دة فيي ذلييك الوقيم، مجييل عيدم تييوفر  ةقتصيياديوباإلضيافة إليى ذلييك، قيد تييؤثر الويرول اإل
 السيولة في سوق معينة، على شكو  التقدير.

 
بية مطلوبييية، عيييدا عييين تتطيييمن األمجلييية األخيييرى عليييى الحييياالت التيييي تميييوا فيهيييا التقيييديرات المحاسييي.   6أ

 -التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة، ما يلي:
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 .مخصت الديوا المشكو  فيها 

  تقادم المخزوا. 
 الطماا اتإلتزام. 
 طريقة االستهال  أو العمر المفيد ل لول. 
  سترداداإمعين حيي توجد شكو  حول إمكانية  ستجمارإلالمخصت مقابل القيمة المسجلة. 
 لة األجلنتيجة العقود طوي. 
 التمالي  الناشئة من التسويات واألحكام في المقاضاة. 
 

مطلوبية ميا ضيافية عليى حياالت قيد تميوا فيهيا التقيديرات المحاسيبية للقيمية العادلية اإلاألمجلية  تتطمن.   7أ
 -يلي:

 األدوات المالية المعقدة غير المتداولة في سوق نشطة ومفتوحة. 
 المدفوعات القا مة على الحصت. 
 متلمات أو المعدات المحتفظ بها من أجل التصرل بهاالم. 
  أعمال، بما في ذلك الشهرة واأللول غير  إندماجمعينة مستملمة في  اتإلتزامألول أو

 .الملموسة
  إعتباربين األطرال المستقلة دوا  اتإلتزامالمعامالت التي تنطوق على تبادل ألول أو 

 في مختل  خطوط األعمال.نقدق، مجل تبادل غير نقدق لمرافق المصنع 
 

يشييتمل التقييدير علييى أحكييام قا ميية علييى المعلومييات المتييوفرة عنييد إعييداد التقييارير المالييية. وفيمييا يتعلييق   . 8أ
حيول المسيا ل المشيكو  فيهيا وقيم  اتإفتراضيبالعديد من التقيديرات المحاسيبية، ف نهيا تتطيمن وضيع 
نبييييؤ بالحيييياالت أو المعييييامالت أو األحييييداة إجييييراء التقييييدير. ويقييييع علييييى عيييياتق المييييدقق مسييييؤولية الت

يكوا لها ترثير هام، في حيال يانيم معروفية وقيم التيدقيق، عليى أفعيال اإلدارة أو التي قد  المستقبلية
 المستخدمة من قبلها. اتفتراضاإل
 

 تحيز اإلدارة
وإا التقييديرات  تييدعو أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية عييادة إلييى الحيادييية أق االبتعيياد عيين التحيييز.  . 9أ

المحاسبية غير دقيقية، ويمكين أا تتيرثر بحكيم اإلدارة. وقيد يشيتمل هيذا الحكيم عليى تحييز مقصيود أو 
مييجاًل(. وتيييزداد قابليييية  تحفيييز مييين أجيييل تحقيييق نتيجييية مرجيييوةنتيجييية الغييير مقصيييود ميين قبيييل اإلدارة )

إعييدادا. ويعتبييير ليييدى  الشخصيييتعيير  تقييدير محاسيييبي لتحيييز ميين قبيييل اإلدارة مييع إضيييفاء الطييابع 
وجييود تحيييز مقصييود ميين قبييل اإلدارة مالزمييين فييي  إحتماليييةالتحيييز غييير المقصييود ميين قبييل اإلدارة و 

القييرارات غييير الموضييوعية المطلوبيية عييادة عنييد إعييداد تقييدير محاسييبي. وفيمييا يتعلييق بعمليييات التييدقيق 
دا أثنيياء عملييية تييدقيق المسييتمرة، تييؤثر المؤشييرات علييى وجييود تحيييز محتمييل ميين قبييل اإلدارة تييم تحدييي
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الفتييرات السييابقة علييى التخطيييط ونشيياطات تحديييد وتقييييم المخيياطر التييي يقييوم بهييا المييدقق فييي الفتييرة 
 الحالية.

 
قييد يييتم تحديييد و اتشييال تحيييز ميين قبييل اإلدارة علييى مسييتوى حسيياب معييين. إقييد يكييوا ميين الصييعب .  10أ

حاسيبية أو يافية التقيديرات المحاسيبية، أو ا فيي مجميل مجموعيات التقيديرات المإعتبار  التحيز فقط عند
وعليى اليرغم مين أا بعيض أوجي  تحييز اإلدارة ميالزم عند مالحوت  في عدد من الفتيرات المحاسيبية. 

فيي القيرارات غييير الموضيوعية، فقييد ال تميوا هنيا  نييية مين قبييل اإلدارة عنيد اتخياذ مجييل هيذا األحكييام 
حييي يكيوا هنيا  نيية للتطيليل، يعتبير تحييز اإلدارة بتطليل مسيتخدمي البيانيات الماليية. وميع ذليك، 

 يًا بطبيعت .إحتيال
 
 ات خالة بمنشآت القطاي العامإعتبار 

حصصيًا هامييًا مين األليول المتخصصية التيي ال يوجيد بشيرنها مييوارد  قيد تمليك منشيآت القطياي العيام.  11أ
خييرى للقيميية الحالييية، أو القييياس بالقيميية العادليية أو أسيي  أ هييدالمعلومييات سييهلة المنييال وموثوقيية أل

دمع بينهما. ال تولد األلول المتخصصة المحتفظ بها عادة تدفقات نقدية وليي  ليديها سيوق نشيطة. 
ولذلك، يقتطي القياس بالقيمة العادلة عمومًا التقدير وقيد يكيوا ذليك معقيدًا، وفيي بعيض الحياالت قيد 

 ال يكوا ذلك ممكنًا على اإلطالق.
 

 (8)المرجع: الفقرة  واألنشطة ذات العالقةإجراءات تقييم المخاطر 
فيييي هيييذا المعييييار  8ة تسييياعد إجيييراءات تقيييييم المخييياطر واألنشيييطة ذات العالقييية التيييي تقتطييييها الفقييير .  12أ

المييدقق فييي تحديييد توقييع حييول طبيعيية ونييوي التقييديرات المحاسييبية التييي قييد تمتلمهييا المنشييرة. ويتمجييل 
الفهيييم اليييذق تييم الحصيييول عليييي  يافييييًا لتحدييييد وتقيييييم مخييياطر األوليييي للميييدقق فيميييا إذا يييياا  عتبيياراإل

األخطييياء الجوهريييية فيميييا يتعليييق بالتقيييديرات المحاسيييبية، ولتخطييييط طبيييية وتوقييييم ونطييياق إجيييراءات 
 التدقيق األخرى.

 
 )أ(( 8)المرجع: الفقرة  الحصول على فهم لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب 

الحصول على فهم لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  الميدقق فيي تحدييد .  يساعد 13أ
  -ما إذا يانم على سبيل المجال:

 بالتقديرات المحاسبية أو طرقًا لقياسها. ۹عترالتحدد شروطًا معينة لإل 

  نوايياإليى  ميجالً تحدد شروطًا معينة تسيم( أو تقتطيي القيياس بالقيمية العادلية، مين خيالل الرجيوي 
  معين.  إلتزامفيما يخت ألل أو  تنفيذ إجراءات عمل معينةب المتعلقةاإلدارة 

  إفصاحات مطلوبة أو مسموح بها.تحدد 
 

                                                 
في الميزانية العمومية أو بياا الدخل. ال  عترالبنود التي تحقق معايير اإلتقتطي معوم أطر عمل إعداد التقارير المالية دمع ال  ۹

بمجل هذا البنود، بما  عتراليعالع اإلفصاح عن السياسات المحاسبية أو إضافة مالحوات إلى البيانات المالية حالة تخل  عن اإل
 في ذلك التقديرات المحاسبية.
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اما يزود الحصول على مجل هذا الفهم المدقق برساس للتحاور مع اإلدارة حول ييفية تطبيق اإلدارة 
وقرار المدقق حول ما إذا تم تطبيقها بالشكل لهذا المتطلبات ذات العالقة بالتقدير المحاسبي، 

 المناسب أم ال.
 

التقيديرات النقطيية حييي توجيد قد توفر أطر عمل إعداد التقارير المالية إرشيادات ليإلدارة حيول تحدييد  . 14أ
التقيييدير النقطيييي المختيييار أا يكيييوا وتقتطيييي بعيييض أطييير عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية ميييجاًل بيييدا ل. 

 وقييد تقتطييي أطيير العمييل األخييرى  10.إحتماليييةكيي  حكييم اإلدارة حييول النتيجيية األاجيير البييديل الييذق يع
بعييض الحيياالت، قييد تمييوا اإلدارة قييادرة . وفييي حتمييالإلقيميية متوقعيية مخصييومة مرجحيية با إسييتخدام

إعيداد تقيدير على إعداد تقدير نقطي مباشيرة. أميا فيي الحياالت األخيرى، فقيد تميوا اإلدارة قيادرة عليى 
أو النتييا ع البديليية التييي تسييتطيع ميين خاللهييا تحديييد تقييدير  اتفتراضييق بعييد النويير فييي اإلنقطييي موثييو 
 نقطي.

 
هامية يكيوا  ات فتراضيقد تقتطي أطير عميل إعيداد التقيارير الماليية اإلفصياح عين معلوميات تتعليق ب . 15أ

شيكو   على ذلك، عند وجود درجة عالية مين وعالوةً عندها التقدير المحاسبي حساسًا بشكل خال. 
بتقييدير محاسييبي فييي البيانييات  عترالبيياإلالتقييدير، ال تسييم( بعييض أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية 

 على البيانات المالية. المالية، ولمن قد تموا إفصاحات معينة مطلوبة في المالحوات
 

  الحصول على فهم حول ييفية تحديد اإلدارة للحاجة إلى تقديرات محاسبية
 )ب(( 8)المرجع: الفقرة 

 

يانيم تيؤدق معاملية أو حيدة أو اإلدارة مسيؤولية تحدييد ميا إذا يتطليب مين  إعداد البيانات المالية إا.  16أ
بكافية التقييديرات المحاسيبية الالزميية  عتييرالحالية إلييى الحاجية إلييى إعيداد تقييدير محاسيبي، وبرنيي  تيم اإل

 قارير المالية المعمول ب .وفقًا إلطار عمل إعداد الت واإلفصاح عنها في البيانات المالية
 

إلييييى الحاجيييية إلييييى إعييييداد تقييييديرات  تحديييييد اإلدارة للمعييييامالت واألحييييداة والوييييرول التييييي تييييؤدق إا  .17أ
 -:يستند على األرج( إلى محاسبية

 . معرفة اإلدارة لعمل المنشرة والقطاي الذق تعمل في 

 .معرفة اإلدارة بتنفيذ إستراتيجيات العمل في الفترة الحالية 

 يي يكيوا ممكنيًا، الخبيرة المتراامية ليإلدارة فيي مجيال إعيداد البيانيات الماليية للمنشيرة فيي فتيرات ح
 سابقة.

 

                                                 
 مالية المختلفة مصطلحات مختلفة لول  التقدير النقطي المحدد بهذا الطريقة.قد تستخدم أطر عمل إعداد التقارير ال  10
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يفيييية تحدييييد اإلدارة للحاجييية إليييى تقيييديرات فيييي هيييذا الحييياالت، قيييد يحصيييل الميييدقق عليييى فهيييم حيييول ي
يية اإلدارة عنيدما تميوا عملمين اإلدارة. أميا فيي حياالت أخيرى،  ستفسيارعن طريق اإل وذلك محاسبية

، قيد يييؤدق المييدقق إجييراءات عميل إدارة مخيياطر رسييميأاجير تنويمييًا، مجييال ذليك عنييدما يكييوا لييإلدارة 
تقيييييم المخييياطر الموجهييية نحيييو الطيييرق والممارسيييات التيييي تتبعهيييا اإلدارة مييين أجيييل المراجعييية الدوريييية 

ية حسييب الطييرورة. للوييرول التييي تييؤدق إلييى التقييديرات المحاسييبية وإعييادة تقييدير التقييديرات المحاسييب
ًا هامييًا بالنسييبة للمييدقق، خاليية التقييديرات المحاسييبية إعتبييار ويعييّد اسييتممال التقييديرات المحاسييبية عييادة 

 .اتلتزامالمتعلقة باإل
 
إا فهييم المييدقق للمنشييرة وبيئتهييا الييذق يييتم الحصييول علييي  أثنيياء أداء إجييراءات تقييييم المخيياطر، إلييى  . 18أ

تييي يييتم الحصييول عليهييا أثنيياء سييير عملييية التييدقيق تسيياعدا فييي تحديييد جانييب أدليية التييدقيق األخييرى ال
 الورول أو التغييرات في الورول التي قد تؤدق إلى الحاجة إلى إعداد تقدير محاسبي.

 
 -ات حول ما إذا:إستفسار ات الموجهة إلى اإلدارة حول التغييرات في الورول ستفسار إلقد تتطمن ا.  19أ

  جديدة من المعامالت التي قد تؤدق إلى إعداد تقدير محاسبي.شاريم المنشرة في أنواي 

 .تغيرات شروط المعامالت التي قد تؤدق إلى إعداد تقدير محاسبي 

  تغيرت السياسات المحاسيبية المتعلقية بالتقيديرات المحاسيبية، نتيجية للتغييرات التيي طيرأت عليى
 ر ذلك.متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  أو غي

  حيييدثم تغيييييرات تنويميييية أو تغيييييرات أخيييرى خيييارج نطييياق سييييطرة اإلدارة تقتطيييي مييين اإلدارة
 مراجعة أو إعداد تقديرات محاسبية جديدة.

  حيدثم حياالت أو أحيداة جدييدة قيد تيؤدق إلييى الحاجية إليى إعيداد تقيديرات محاسيبية جديييدة أو
 ة.معدل

 
عامالت واألحيداة والحياالت التيي قيد تيؤدق إليى الحاجية إليى قد يحدد المدقق أثناء عملية التدقيق الم.  20أ

)المييينق((  315يتنييياول معييييار التيييدقيق اليييدولي إعيييداد تقيييديرات محاسيييبية فشيييلم اإلدارة فيييي تحدييييدها. 
الحاالت التي يحدد فيها المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية التي أخفقم اإلدارة في تحدييدها، بميا فيي 

  قصييور يبييير فييي الرقابيية الداخلييية فيمييا يتعلييق بعمليييات تقييييم المخيياطر ذلييك تحديييد مييا إذا ييياا هنييا
 .11الخالة بالمنشرة

 

                                                 
 .16، الفقرة)المنق(( 315معيار التدقيق الدولي  11
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 ات خالة بالمنشآت الصغيرةإعتبار 
إا الحصييول علييى فهييم حييول المنشييآت الصييغيرة أقييل تعقيييدًا عييادة بمييا أا نشيياطات عملهييا محييدودة .  21أ

الميييدير ميييجاًل، -ة شيييخت واحيييد، يالماليييكومعامالتهيييا أقيييل تعقييييدًا. وباإلضيييافة إليييى ذليييك، يحيييدد عييياد
 ات تبعًا لذلك.ستفسار الحاجة إلى إعداد تقدير محاسبي وقد يريز المدقق على اإل

 

 )ج((8)المرجع: الفقرة  الحصول على فهم حول ييفية إعداد اإلدارة للتقديرات المحاسبية
ات إعييداد التقييارير المالييية ميين أجييل اإلدارة  تحديييد عملييي إعييداد البيانييات المالييية أيطييًا يتطلييب ميين إا.  22أ

إعييداد التقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك الرقابيية الداخلييية المناسييبة. وتشييتمل هييذا العمليييات علييى مييا 
 -يلي:

 بميا فيي ذليك طيرق التقيدير أو عملييات التقيديرالسياسيات المحاسيبية المناسيبة وتحدييد  إختييار ،
 يكوا ممكنًا. ، حييالنماذج بما في ذلكالتقييم المناسبة، 

 ذات العالقة التي تؤثر على التقديرات المحاسبية. اتفتراضوضع وتحديد البيانات واإل 

  المراجعيية الدورييية للوييرول التييي قييد تييؤدق إلييى التقييديرات المحاسييبية أو إعييادة تقييدير التقييديرات
 المحاسبية حسب الطرورة.

 

عنييد الحصييول علييى فهييم حييول ييفييية إعييداد  رعتبيياتشييتمل المسييا ل التييي قييد يرخييذها المييدقق بعييين اإل. 23أ
 -اإلدارة للتقديرات المحاسبية على األمجلة التالية:

  يانييم تنشييرأنييواي الحسييابات أو المعييامالت التييي تييرتبط بهييا التقييديرات المحاسييبية )مجييل مييا إذا 
أو مييا إذا يانييم تنشير ميين معيامالت غييير متمييررة أو مين تسييجيل معيامالت روتينييية أو متميررة 

 مرلوفة(.غير 

 اسيييتخدمم اإلدارة أسييياليب القيييياس المعتيييرل بهيييا فيييي  ييييي  ، إا يييياا الحيييال ييييذلك،و ميييا إذا
 تقدير محاسبي معين.إعداد 

  ًعليى البيانيات المتيوفرة فيي تياريخ مرحليي معيين، وإا  ما إذا تم إعداد التقديرات المحاسيبية بنياء
تيييرثير األحيييداة والمعيييامالت  عتبييياراييياا الحيييال ييييذلك، ميييا إذا وييييي  أخيييذت اإلدارة بعيييين اإل

 والتغييرات الحاللة في الورول التي تحدة بين ذلك التاريخ ونهاية الفترة.
 

 ((1)ج()8النماذج )المرجع: الفقرة  إستخدامطريقة القياس، بما في ذلك 
قيييد يحيييدد طييار عميييل إعييداد التقيييارير الماليييية المعمييول بييي  طريقيية قيييياس تقيييدير فييي بعيييض الحيياالت، .  24أ

  في قيياس تقيدير بالقيمية العادلية. إال أني  فيي العدييد إستخدامن، مجل نموذج معين ليتم ي معيمحاسب
من الحاالت ال يحدد إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  طريقية القيياس، أو قيد يحيدد طرقيًا 

 بديلة للقياس.
 
 ا في ييهإستخدامطريقة معينة ليتم  .  عندما ال يحدد إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب 25أ
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فيي الحصيول عليى فهيم للطريقية  عتبيارالورول القا مية، تتطيمن المسيا ل التيي قيد يرخيذها الميدقق بعيين اإل
 -أو، حيي يكوا ممكنًا، للنموذج المستخدم في إعداد التقديرات المحاسبية، على ما يلي:

  طريقة معينة. إختيارق يتم تقديرا عند الذ لتزاماإلدارة لطبيعة األلل أو اإل إعتبارايفية 

  طرق شا عة ما إذا يانم المنشرة تعمل في عمل أو قطاي أو بيئة معينة حيي يوجد
 في إعداد نوي معين من التقديرات المحاسبية. ستخداماإل

 
 داخلييياً  التييي طييورت فيهييا اإلدارة مييجالً  قييد توجييد مخيياطر أابيير ل خطيياء الجوهرييية، يمييا فييي الحيياالت.  26أ

طريقية  إسيتخدامعين  فيهيا تحييدالحياالت التيي المحاسيبي أو    فيي إعيداد التقيديرإسيتخدام نموذجًا ليتم
 في قطاي أو بيئة معينة. ستخدامشا عة اإل

 
 ((2)ج()8أنومة الرقابة ذات العالقة )المرجع: الفقرة 

لرقابيية ذات العالقيية .  تشييتمل المسييا ل التييي قييد يعتبرهييا المييدقق فييي الحصييول علييى فهييم حييول أنوميية ا27أ
 -على خبرة ويفاءة األشخال الذق يعّدوا التقديرات المحاسبية، وأنومة الرقابة المرتبطة بما يلي:

  فييييي وضييييع التقييييديرات ودقيييية البيانييييات المسييييتخدمة  إرتبيييياطايفييييية تحديييييد اإلدارة لممييييال ومييييدى
 المحاسبية.

  والميييييدخالت  اتفتراضيييييالتقيييييديرات المحاسيييييبية، بميييييا فيييييي ذليييييك اإلعليييييى مصيييييادقة الو مراجعييييية
من قبل مستويات مناسبة من اإلدارة و، حيي يكيوا ممكنيًا، مين قبيل  المستخدمة في وضعها،

 .بالحويمةالمكلفين 
  األشيييخال األشيييخال اليييذين يلزميييوا المنشيييرة بالمعيييامالت ذات الصيييلة و فصيييل المهيييام بيييين

ين المسيؤوليات بالشيكل تعيي ياابما في ذلك ما إذا عن إعداد التقديرات المحاسبية، المسؤولين 
طبيعيية المنشييرة ومنتجاتهييا وخييدماتها )فمييجاًل، فييي حاليية مؤسسيية  عتبيياربعييين اإل يرخييذ المناسييب

العالقية وييفية مسيتقلة مسيؤولة عين تقيدير وتصيديق  ومالية يبيرة، قيد يتطيمن فصيل المهيام ذ
أفييراد ال يييرتبط الخاليية بالمنشييرة المجهييزة ميين قبييل تسييعير بالقيميية العادليية للمنتجييات المالييية ال

 تعويطهم بمجل هذا المنتجات(.
 
علييى الوييرول. فعلييى  عتمييادقييد تييرتبط أنوميية رقابيية أخييرى ب عييداد التقييديرات المحاسييبية وذلييك باإل.   28أ

سبيل المجال، في حال استخدمم المنشرة نماذج محددة إلعداد التقديرات المحاسيبية، قيد تطيع اإلدارة 
النمييياذج. وقيييد تشيييتمل أنومييية الرقابييية ذات العالقييية ميييجاًل تليييك  سياسيييات وإجيييراءات محيييددة حيييول هيييذا

 -األنومة المطبقة على ما يلي:
  معين. هدلنموذج معين ل إختيارتصميم وتطوير أو 

 النموذج. إستخدام 

  من سالمة النموذج.الدورق  والتحققالصيانة 
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 ((3)ج()8اإلدارة للخبراء )المرجع: الفقرة  إستخدام
دارة، أو قييد توييي  المنشييرة، أفييرادًا يتمتعييوا بييالخبرة والمفيياءة الالزميية إلعييداد التقييديرات قييد تملييك اإل . 29أ

النقطية المطلوبة. ومع ذليك، قيد تحتياج اإلدارة فيي بعيض الحياالت إليى إشيرا  خبيير مين أجيل إعيداد 
 -أو المساعدة في إعداد التقديرات النقطية. وقد تنشا هذا الحاجة بسبب:

 أو الهييدرويربوا  المعياداحتيياطي إسرلة التي تقتطي التقدير، مجل قياس الطبيعة الخالة للم
 ستخراجية.إلا في الصناعات

  الطبيعيية الفنييية للنميياذج المطلوبيية لتحقيييق المتطلبييات ذات العالقيية إلطييار عمييل إعييداد التقييارير
 المالية المعمول ب ، يما قد يكوا الحال في قياسات معينة بالقيمة العادلة.

  عتيادييية للحاليية أو المعامليية أو الحييدة الييذق يقتطييي تقييديرًا إلاغييير المرلوفيية أو غييير الطبيعيية
 محاسبيًا.

 
 ات خالة بالمنشآت الصغيرةإعتبار 

ميدير قيادر  -عيادة عليى ماليك الويرول التيي تقتطيي تقيديرًا محاسيبياً  تنطيوق في المنشآت الصيغيرة، .  30أ
بعييض الحيياالت إليييى فييي د تمييوا هنيييا  حاجيية مييع ذلييك، قييإعييداد التقييدير النقطييي المطليييوب. و  علييى

المييدير فييي مرحليية مبكييرة ميين عملييية التييدقيق حييول طبيعيية أق تقييدير  -خبييير. إا النقييا  مييع المالييك
 -محاسيييبي ويميييال التقيييديرات المحاسيييبية المطلوبييية وميييدى مال مييية عمليييية التقيييدير قيييد يسييياعد الماليييك

 خبير ما. إستخدامالمدير في تحديد الحاجة إلى 
 
 ((4)ج()8)المرجع: الفقرة  اتراضفتاإل
جيييزءًا ال يتجيييزأ مييين التقيييديرات المحاسيييبية. وتتطيييمن المسيييا ل التيييي قيييد يعتبرهيييا  اتفتراضيييتشيييكل اإل.  31أ

 -ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية األمجلة التالية: اتفتراضالمدقق في الحصول على فهم حول اإل
 هامة. اتإفتراضتميل إلى يونها  التي اتفتراض، بما في ذلك اإلاتفتراضة اإلعطبي 

 عتبيارذات عالقية وياملية )أق تيم األخيذ بعيين اإل اتفتراضايفية تقييم اإلدارة لما إذا يانم اإل 
 اافة المتغيرات ذات العالقة(.

 مطابقة داخليًا.المستخدمة  اتفتراضحيي يكوا ممكنًا، ييفية تحديد اإلدارة برا اإل 

 حييول  اتفتراضييبمسييا ل تقييع ضييمن سيييطرة اإلدارة )مجييل اإلمرتبطيية  اتفتراضييمييا إذا يانييم اإل
برامع الصيانة التي قد تؤثر على تقدير العمر المفيد أللل معيين(، وييي  تتوافيق ميع خطيط 
العميييل الخالييية بالمنشيييرة والبيئييية الخارجيييية لهيييا، أو ميييا إذا يانيييم مرتبطييية بمسيييا ل تقيييع خيييارج 

 يييييدة أو معيييييدالت الوفييييييات أو األعميييييال حيييييول أسيييييعار الفا اتفتراضيييييسييييييطرة اإلدارة )مجيييييل اإل
 القطا ية أو التنويمية المحتملة أو قابلية تغير أو توقيم التدفقات النقدية المستقبلية(.

 اتفتراضطبيعة ونطاق الوثا ق، إا وجدت، التي تدعم اإل. 
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 من قبل خبير من أجل مساعدة اإلدارة في إعداد التقديرات اتفتراضقد يتم إعداد أو تحديد اإل
 اإلدارة. اتإفتراضها من قبل اإلدارة، إستخدام، عند اتفتراضالمحاسبية. وتصب( هذا اإل

 
علييى أنهييا مييدخالت، عنييدما تسييتخدم اإلدارة نموذجييًا  اتفتراضييفييي بعييض الحيياالت، قييد يشييار إلييى اإل.  32أ

نييات إلعييداد تقييدير محاسييبي مييجاًل، رغييم أا مصييطل( "مييدخالت" قييد يسييتخدم أيطييًا لإلشييارة إلييى البيا
 محددة. اتإفتراضذات الصلة التي تطبق عليها 

 
تحتوق على أنواي مختلفة من المعلومات التي تم الحصول عليهيا مصيادر  اتإفتراضقد تدعم اإلدارة .  33أ

بعيييض الحييياالت، قيييد يكييييوا وفيييي هيييا وموثوقيتهيييا. إرتباطداخليييية وخارجيييية، حييييي قيييد يختلييي  ميييدى 
ات مطبقية مين مصيادر خارجيية )مجيل سيعر الفا يدة المعلين قا مًا بشكل موثوق عليى معلومي فترا اإل

ل السييابقة عنيي  أو غيرهييا ميين البيانييات اإلحصييا ية( أو داخلييية )مجييل المعلومييات التاريخييية أو الوييرو 
أاجير ذاتيية، مجيال ذليك عنيدما  فتيرا التي مرت بها المنشرة(. أما في الحاالت األخيرى، قيد يكيوا اإل

 مصادر خارجية تحصل منها على معلومات.ال تملك المنشرة أية خبرة أو 
 
، أو تتوافيييق ميييع، ميييا سيسيييتخدم اتفتراضيييفيييي حالييية التقيييديرات المحاسيييبية بالقيمييية العادلييية، تعكييي  اإل.  34أ

األطرال المطلعين والراغبين في معاملة عليى أسياس تجيارق )المشيار إلييهم أحيانيًا بيي "المشياريين فيي 
. يمييا سييتتباين إلتيزاميمية العادليية عنييد تبيادل أثييل أو تسييوية السيوق" أو مصييطل( مكيافئ( فييي تحديييد الق

الييذق يييتم تقييميي ، وطريقيية التقييييم المسييتخدمة  لتييزامحسييب خصييا ت األلييل أو اإلمحييددة  اتإفتراضيي
 )مجل أسلوب السوق أو أسلوب الدخل( ومتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .

 
أو المييييدخالت ميييين حيييييي  اتفتراضييييلمحاسييييبية بالقيميييية العادليييية، تختليييي  اإلفيمييييا يتعلييييق بالتقييييديرات ا.  35أ

 -مصادرها وأسسها ياآلتي:
أو الميدخالت التيي تعكي  ميا سيسيتخدم المشياريوا فيي السيوق  اتفتراضييتم تطوير تلك اإل (أ)

إليى بيانيات السيوق التيي تيم الحصيول عليهيا مين  سيتنادمعيين باإل إلتيزامفيي تسيعير أليل أو 
ن المنشييييرة المبليييي  عنهييييا )المشييييار إليهييييا أحيانييييًا بييييي "المييييدخالت الجييييديرة مصييييادر مسييييتقلة عيييي

 بالمالحوة" أو مصطل( مكافئ(. 

أو الميييدخالت التيييي تعكييي  األحكيييام الخالييية بالمنشيييرة حيييول  اتفتراضيييييييتم تطيييوير تليييك اإل (ب)
 سيتنادباإل لتيزامالتي سيستخدمها المشريوا في السوق فيي تسيعير األليل أو اإل اتفتراضاإل

طل المعلومات المتوفرة من يل الويرول القا مية )المشيار إليهيا أحيانيًا بيي "الميدخالت إلى أف
 غير الجديرة بالمالحوة" أو مصطل( مكافئ(.

 
ومع ذلك، ال يكوا التمييز واضحًا دا ميًا بيين )أ( و)ب( ليدى التطبييق العمليي. وباإلضيافة إليى ذليك، 

المختلفيية المسييتخدمة ميين قبييل  اتفتراضييميين اإل ميين بييين عييدد ختيييارقييد يسييتلزم األميير ميين اإلدارة اإل
 مختل  المشاريين في السوق.

 

ة أم ال، يأو المييدخالت جييديرة بالمالحويي اتفتراضيييييؤثر نطيياق الطييابع الييذاتي، مجييل مييا إذا يانييم اإل . 36أ
 على درجة شكو  التقدير وبالتالي تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية لتقدير محاسبي معين.

 
 ((5)ج()8يرات الحاللة في طرق إعداد التقديرات المحاسبية )المرجع: الفقرة التغي
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عنييد تقييييم ييفييية إعييداد اإلدارة للتقييديرات المحاسييبية، يتعييين علييى المييدقق فهييم مييا إذا ييياا هنالييك أو .  37أ
اييياا مييين المفتييير  أا يكيييوا هنيييا  تغييييير عييين الفتيييرة السيييابقة فيييي الطيييرق المسيييتخدمة فيييي إعيييداد 

للتغييييرات فييي البيئيية أو  إسييتجابةات المحاسييبية. وقييد تحتيياج طريقيية تقييدير محييددة إلييى تغيييير التقييدير 
الويييرول التيييي تيييؤثر عليييى المنشيييرة أو للتغيييييرات فيييي متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية 
 المعمييول بهييا. فييي حييال قامييم اإلدارة بتغيييير الطريقيية المتبعيية فييي إعييداد التقييديرات المحاسييبية، ميين

لهييذا  إسييتجابةالجديييدة مناسييبة أاجيير، أو أنهييا بحييد ذاتهييا المهييم أا تسييتطيع اإلدارة إيهييار أا الطريقيية 
التغييرات. فعلى سبيل المجال، فيي حيال غّييرت اإلدارة أسياس إعيداد التقيديرات المحاسيبية مين أسيلوب 

 اتإفتراضيي نمييوذج معييين، يتحييدى المييدقق مييا إذا يانييم إسييتخدامالتقييدير حسييب أسييعار السييوق إلييى 
 .ةقتصادياإلدارة حول السوق معقول في ضوء الورول اإل

 
 ((6)ج()8شكو  التقدير )المرجع: الفقرة 

تتطييمن األمجليية علييى المسييا ل التييي قييد يعتبرهييا المييدقق لييدى الحصييول علييى فهييم حييول مييا إذا و، إا .  38أ
 -ترثير شكو  التقدير ما يلي:تقيم اإلدارة  ، يي حصل ذلك

 أو النتيييا ع البديلييية مييين خيييالل  اتفتراضييي، ييييي  نويييرت اإلدارة فيييي اإلحصيييل ذليييك ميييا إذا و، إا
المتعلقيييية بتقييييدير  اتفتراضييييلتحديييييد تييييرثير التغييييييرات الحالييييلة فييييي اإل إسييييتجابةإجييييراء تحليييييل 

 محاسبي.

 .اي  تحدد اإلدارة التقدير المحاسبي عندما يشير التحليل إلى عدد من السيناريوهات الناتجة 

 إلدارة تراقييييب نتيجيييية التقييييديرات المحاسييييبية المعييييّدة فييييي الفتييييرة السييييابقة، ومييييا إذا مييييا إذا يانييييم ا
 استجابم اإلدارة بالشكل المناسب لنتيجة إجراء المراقبة ذلك.

 
 (9)المرجع: الفقرة  مراجعة التقديرات المحاسبية للفترة السابقة

المعتييرل بي  فييي البيانييات المالييية سيتختل  نتيجيية تقييدير محاسيبي معييين عييادة عيين التقيدير المحاسييبي  . 39أ
وليييدى أداء إجيييراءات تقيييييم المخييياطر لتحدييييد وفهيييم اليييدواعي وراء هيييذا الفروقيييات، قيييد للفتيييرة السيييابقة. 

 -يحصل المدقق على:
  معلومات تتعلق بفعالية عملية التقدير للفترة السيابقة مين قبيل اإلدارة، والتيي قيد يحكيم الميدقق مين

 لة للعملية الحالية التي تقوم بها اإلدارة.خاللها على الفعالية المحتم

 .أدلة تدقيق مرتبطة ب عادة تقدير التقديرات المحاسبية للفترة السابقة في الفترة الحالية 

  أدلييية تيييدقيق حيييول مسيييا ل، مجيييل شيييكو  التقيييدير، التيييي قيييد يتعيييين اإلفصييياح عنهيييا فيييي البيانيييات
 المالية.
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تحدييييد فيييي  فيييي الفتيييرة الحاليييية اسيييبية للفتيييرة السيييابقة الميييدققيميييا قيييد تسييياعد مراجعييية التقيييديرات المح.  40أ
التقيديرات المحاسيبية، أو تشييير إليى وجيود، لتحيييز الويرول أو الحياالت التيي تزيييد مين قابليية تعيير  

ويسيياعد المييدقق المتمجييل فييي الشييكويية المهنييية فييي تحديييد هييذا الوييرول أو محتمييل ميين قبييل اإلدارة. 
 وقيم ونطاق إجراءات التدقيق األخرى.الحاالت وفي تحديد طبيعة وت

 
اإلدارة  اتإفتراضيييإجيييراء مراجعييية بيييرثر رجعيييي ألحكيييام و  ۲1240.  يميييا يقتطيييي معييييار التيييدقيق اليييدولي41أ

ويتم إجراء تلك المراجعة يجزء من المتطلب الذق يقتطيي مين  المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة.
عة التقديرات المحاسيبية فيميا يخيت وجيود حياالت تحييز المدقق تصميم وأداء إجراءات من أجل مراج
لمخييياطر هيمنييية اإلدارة عليييى أنومييية   سيييتجابة، يحتييييالقيييد تمجيييل مخييياطرة أخطييياء جوهريييية بسيييبب اإل

الرقابيية. ويمسييرلة عملييية، قييد يييتم تنفيييذ مراجعيية المييدقق للتقييديرات المحاسييبية الخاليية بييالفترة السييابقة 
مع المراجعة التي يقتطييها معييار التيدقيق اليدولي  رتباطا المعيار باإلا جراء لتقييم المخاطر وفقًا لهذ

240. 
 

التقيديرات المحاسيبية التيي تيم  لتليكقد يقرر المدقق برا هنا  حاجة إلى إجراء مراجعة أاجير تفصيياًل .  42أ
، أو على أنها تحتوق على نسيبة مرتفعية مين شيكو  التقيدير تدقيق الفترة السابقةعملية خالل  التحديد

تلك التقديرات المحاسبية التي تغيرات بشيكل يبيير مين الفتيرة السيابقة. ومين ناحيية أخيرى، فيميا يتعليق 
بالتقديرات المحاسبية التي تنشر من تسجيل معامالت روتينية أو متمررة، قد يقرر المدقق بيرا تطبييق 

 اجعة.المر  هداللتقييم المخاطر هو أمر ياٍل ألاإلجراءات التحليلية ي جراءات 
 

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية بالقيمة العادلية والتقيديرات المحاسيبية األخيرى القا مية عليى الويرول .  43أ
اختالل أاجر بين مقدار القيمية العادلية المعتيرل بي  فيي البيانيات  يوهرالحالية في تاريخ القياس، قد 

ويعييود هييذا إلييى أا  الفتييرة الحالييية. هييدليرا لنتيجيية أو المبليي  الييذق أعيييد تقييدالالمالييية للفتييرة السييابقة و 
قيمية فيي نقطية زمنيية معينية، هدل القياس لمجل هذا التقديرات المحاسبية يتعامل مع توقعيات حيول ال

وليييذلك، قييد يرييييز وسيييريع حيييي تتغيييير البيئيية التييي تعميييل فيهييا المنشييرة. التييي قييد تتغيييير بشييكل يبييير 
بتحدييد وتقيييم مخياطر األخطياء قد تموا ذات عالقية المدقق المراجعة على الحصول على معلومات 

الجوهرييية. فعلييى سييبيل المجييال، فييي بعييض الحيياالت، قييد ال يميييل الحصييول علييى فهييم حييول التغييييرات 
المشاريين في السوق التي أثيرت عليى نتيجية تقيدير محاسيبي بالقيمية العادلية  اتإفتراضالحاللة في 

التدقيق. وفي حال حصل ذليك، قيد ييتم توجيي   هدالالقة ألتوفير معلومات ذات عللفترة السابقة إلى 
المدقق لنتيجة التقيديرات المحاسيبية بالقيمية العادلية للفتيرة السيابقة بشيكل أابير نحيو فهيم فعاليية  إعتبار

عملية التقدير السابقة التي قامم بها اإلدارة، أق سجل أداء اإلدارة الذق يمكن أا يحكم الميدقق بنياء 
 الية المحتملة للعملية الحالية لإلدارة.علي  على الفع

 

                                                 
 .(2)ب()33، الفقرة "مسؤوليات المدقق المتعلق باإلحتيال في تدقيق البيانات المالية" 240معيار التدقيق الدولي  ٢١
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إا وجييود فييرق بييين نتيجيية تقييدير محاسييبي والمبليي  المعتييرل بيي  فييي البيانييات المالييية للفتييرة السييابقة ال .  44أ
إذا نشيير الفييرق ميين قييد يمجييل خطير ميع ذلييك، يمجيل بالطييرورة خطيير فييي البيانيات المالييية للفتييرة السييابقة. 

أو اسييتممال البيانييات المالييية للفتييرة السييابقة بصييورتها النها ييية، ارة عنييد معلومييات لييم تميين متييوفرة لييإلد
عنيييد إعيييداد البيانيييات الماليييية.  عتبيييارالتيييي قيييد يكيييوا مييين المتوقيييع الحصيييول عليهيييا وأخيييذها بعيييين اإل

وتحتيييوق العدييييد مييين أطييير عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية عليييى إرشيييادات حيييول التميييييز بيييين التغيييييرات 
تغيييييرات ال تتيييرل  منهيييا، والمعالجييية الديرات المحاسيييبية التيييي تتيييرل  مييين أخطييياء و الحاليييلة فيييي التقييي

 المحاسبية المطلوب إتباعها.
 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
 (10)المرجع: الفقرة  شكو  التقدير

 -قد تترثر درجة شكو  التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي معين بعوامل مجل:.  45أ
 مد عندا التقدير المحاسبي على الحكم.الحد الذق يعت 

 اتفتراضالتقدير المحاسبي للتغييرات الحاللة في اإل إستجابة. 
 اتفتراضوجود أساليب قياس معترل بها قد تحد من شكو  التقدير )رغم أا الطابع الذاتي لإل 

 المستخدمة يمدخالت قد تؤدق إلى شكو  في التقدير(.

  من أجل بيانات التي تم الحصول عليها من أحداة سابقة ال إرتباططول فترة التنبؤ، ومدى
 التنبؤ برحداة مستقبلية.

 .مدى توفر البيانات الموثوقة من مصادر خارجية 

  الحد الذق يعتمد عندا التقدير المحاسبي على مدخالت جديرة بالمالحوة أو غير جديرة
 بالمالحوة.

 
 معين على قابلية تعر  التقدير للتحيز. قد تؤثر درجة شكو  التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي

 
 -تتطمن المسا ل التي يعتبرها المدقق في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ما يلي:  .46أ

 .الحجم الفعلي أو المتوقع للتقدير المحاسبي 

   الييذق يتوقييع المبليي  المسييجل للتقييدير المحاسييبي )أق التقييدير النقطييي لييإلدارة( فيمييا يتعلييق بييالمبل
 ق تسجيلها.المدق

 .ما إذا استخدمم اإلدارة خبيرًا في إعداد التقديرات المحاسبية 

 .نتيجة مراجعة التقديرات المحاسبية للفترة السابقة 
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 (11)المرجع: الفقرة  شكو  تقدير مرتفعة ومخاطر هامة
 -تتطمن األمجلة على تقديرات محاسبية قد تحتوق على نسبة مرتفعة من الشكو  ما يلي: . 47أ

  التقييديرات المحاسييبية المعتمييدة بشييكل يبييير علييى الحكييم، مجييل األحكييام حييول نتيجيية دعييوى غييير
مبتوت فيها بعد أو مقدار وتوقيم التدفقات النقدية المسيتقبلية المعتميدة عليى أحيداة غيير مؤييدة 

 ستحدة في المستقبل.

 ل بها.أساليب القياس المعتر   ستخدامالتقديرات المحاسبية التي ال يتم حسابها ب 

  التقديرات المحاسبية التي تشير فيها نتيا ع مراجعية الميدقق لتقيديرات محاسيبية مماثلية تيم إعيدادها
فييي البيانييات المالييية للفتييرة السييابقة إلييى فييرق جييوهرق بييين التقييدير المحاسييبي األلييلي والنتيجيية 

 الفعلية.

  ر علييى مسييتوى المنشييرة التقييديرات المحاسييبية بالقيميية العادليية التييي يسييتخدم بشييرنها نمييوذج مطييو
 ومتخصت للغاية أو التي ال يوجد بشرنها مدخالت جديرة بالمالحوة.

 
أا ينتع عن  خطر جوهرق بسبب شيكو  التقيدير  إحتماليةقد يملك تقدير محاسبي يبدو غير جوهرق .  48أ

ا المرتبطييية بالتقيييدير؛ أق حجيييم المبلييي  المعتيييرل بييي  أو المفصييي( عنييي  فيييي البيانيييات الماليييية حييييي أ
 التقدير المحاسبي قد ال يشير تقدير محاسبي معين إلى شكو  التقدير المتعلقة ب .

 
.  في بعض الورول، تموا شكو  التقدير مرتفعة جدًا بحيي ال يمكين إعيداد تقيدير محاسيبي معقيول. 49أ

أو  بالبنييد فييي البيانييات المالييية، عتييرالولييذلك، قييد يحييول إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية دوا اإل
 عتييرالوجييب اإلقييياس البنييد بالقيميية العادليية. وفييي هييذا الحيياالت، ال تييرتبط المخيياطر الهاميية بمييا إذا ت

تيوجي قياسي  بالقيمية العادلية فحسيب، بيل تيرتبط أيطيًا بميدى مال مية أو ميا إذا  بتقدير محاسبي معين
عييداد التقييارير اإلفصيياحات. وفيمييا يتعلييق بمجييل هييذا التقييديرات المحاسييبية، قييد يقتطييي إطييار عمييل إ 

الماليييية اإلفصييياح عييين التقيييديرات المحاسيييبية وشيييكو  التقيييدير المرتفعييية المرتبطييية بهيييا )أنوييير الفقيييرات 
 (.123أ-120أ
 

قرر المدقق أا تقديرًا محاسبيًا يؤدق إلى مخاطرة هامة، يتعين على المدقق الحصيول عليى فهيم  إذا .  50أ
  ۱۳طة الرقابة.خول أنومة الرقابة في المنشرة، بما في ذلك أنش

 
 قد تشكل شكو  التقدير المتعلقة بتقدير محاسبي معين شكًا هامًا حول قدرة .  في بعض الحاالت، 51أ

                                                 
 . 29، الفقرة )المنق(( 315معيار التدقيق الدولي   ١۳
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المتطلبيات وييوفر  14 )المينق(( 570يحيدد معييار التيدقيق اليدولي المنشرة على البقاء يمنشيرة مسيتمرة.
 إرشادات في مجل هذا الورول.

 
 (12)المرجع: الفقرة  خطاء الجوهرية المقيّمةلمخاطر األ ستجابةإجراءات اإل

ميين الميدقق تصيميم وأداء إجييراءات تيدقيق تتسييم بطبيعية وتوقيييم  330يقتطيي معييار التييدقيق اليدولي . 52أ
لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمية فيميا يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية عليى  ستجابةونطاق سريعي اإل

عليى إجيراءات  115أ-53ينصب ترييز الفقرات أ 15ستوى الترايد.ال من مستوى البيانات المالية وم
 محددة على مستوى الترايد فقط. إستجابة

 
 )أ((12)المرجع: الفقرة  تطبيق متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية

ة بالتقييديرات المحاسييبي عتييرالميين أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية شييروطًا معينيية لإلتحييدد العديييد   .53أ
تميييوا مجيييل هيييذا المتطلبيييات معقيييدة قيييد  وطرقيييًا إلعيييداد التقيييديرات المحاسيييبية واإلفصييياحات المطلوبييية.

الييذق تييم الحصييول علييي  عنييد أداء إجييراءات تقييييم إلييى الفهييم  سييتنادوتقتطييي تطبيييق حكييم مييا. وباإل
لسيوء  التي قد تميوا عرضيةالمخاطر، تصب( متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  

 التطبيق أو تفسيرات متفاوتة محور ترييز المدقق.
 

بالشيييكل المعميييول بييي  إا تحدييييد ميييا إذا طبقيييم اإلدارة متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية .  54أ
فهييم المييدقق للمنشيرة وبيئتهييا. فعلييى سييبيل المجييال، قييد ينطييوق قييياس المناسيب يعتمييد إلييى حييد مييا علييى 

أعميييال، عليييى  إنيييدماجبنيييود، مجيييل األليييول غيييير الملموسييية المسيييتملمة فيييي القيمييية العادلييية ليييبعض ال
 ات خالة تترثر بطبيعة المنشرة وعملياتها.إعتبار 
 

.  فييي بعييض الحيياالت، قييد يسييتلزم األميير إجييراءات تييدقيق إضييافية، مجييل فحييت الحاليية المادييية الحالييية 55أ
متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد  ن أجيييل تحدييييد ميييا إذا طبقيييم اإلدارةألليييل معيييين مييين قبيييل الميييدقق، مييي

 بالشكل المناسب أم ال. المعمول ب  التقارير المالية
 

يقتطيييي تطبيييييق متطلبييييات إطييييار عمييييل إعييييداد التقييييارير المالييييية المعمييييول بيييي  أا ترخييييذ اإلدارة بعييييين .  56أ
فعليى سيبيل المجيال، قيد التغييرات الحاللة فيي البيئية أو الويرول التيي تيؤثر عليى المنشيرة.  عتباراإل

التييدفقات النقدييية  إسييتخدامإلييى أا  اتلتزاميييشييير طييرح سييوق نشييطة لفئيية معينيية ميين األلييول أو اإل
 لم يعد مناسبًا بعد اآلا. لتزاملمجل هذا األلل أو اإلالمخصومة في تقدير القيمة العادلة 

 

                                                 
 .المنشرة المستمرة" ")المنق((   570معيار التدقيق الدولي   14
 . 6-5، الفقرتاا  330معيار التدقيق الدولي  15
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 )ب((12)المرجع: الفقرة  الجبات في الطرق وأساس التغييرات
علييى الفتييرة  عتمييادحالييل فييي تقييدير محاسييبي، أو فييي طريقيية إعييدادا باإل المييدقق لتغيييير إعتبييارإا .  57أ

 السيييابقة، مهيييم ألا تغيييييرًا غيييير قيييا م عليييى تغييييير فيييي الويييرول أو معلوميييات جدييييدة يعتبييير عشيييوا يًا. 
وينتع عن التغييرات العشوا ية في تقدير محاسبي معين بيانات مالية متعارضة مع ميرور الوقيم وقيد 

 البيانات المالية أو قد تموا مؤشرًا على تحيز محتمل من قبل اإلدارة.تؤدق إلى خطر في 
 

.  إا اإلدارة قادرة عادة على إيجاد سبب جيد إلحداة تغيير في تقدير محاسبي معيين أو طريقية إعيداد 58أ
عليى تغييير فيي الويرول. وإا ميا يشيكل سيببًا جييدًا،  عتميادتقدير محاسبي من فترة ألخرى وذلك باإل

ال ميية دعميي  لحجيية اإلدارة فيمييا يخييت وجييود تغيييير فييي يييرول تطييمن إحييداة تغيييير فييي ومييدى م
 التقدير المحاسبي أو طرقة إعدادا هي مسا ل قا مة على إلدار األحكام.

 
 (13)المرجع: الفقرة  لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمّة ستجابةإجراءات اإل

يياا إجيراء فردييًا  اليذق سييتخذا، سيواءً  13ليوارد فيي الفقيرة ا ستجابةإا قرار المدقق المتعلق ب جراء اإل. 59أ
 -، ليستجيب لمخاطر األخطاء الجوهرية قد يترثر بمسا ل مجل:أو مجموعة من اإلجراءات

 .طبيعة التقدير المحاسبي، بما في ذلك ما إذا نشر من معامالت روتينية أم غير روتينية 

 المييدقق بردليية تييدقيق يافييية  الفّعيي بشييكلٍ  جييراءات(مييا إذا ييياا ميين المتوقييع أا يييزود اإلجييراء )اإل
 ومناسبة.

  مخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة، بما في ذلك ما إذا يانم المخاطرة المقيّمة مخاطرة هامية أم
 ال.

 
 عنيييد تقيييييم معقوليييية مخصيييت اليييديوا المشيييو  فيهيييا، قيييد يكيييوا اإلجيييراء الفعيييالعليييى سيييبيل المجيييال، . 60أ

اجعيية التحصيييالت النقدييية الالحقيية إلييى جانييب إجييراءات أخييرى. عنييدما تمييوا بالنسييبة للمييدقق هييو مر 
حييي شكو  التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي مرتفعة، مجل تقدير محاسبي قا م عليى نميوذج الملميية 

للمخيياطر  سييتجابةفقييد يكييوا هييذا الييدمع بييين إجييراءات اإل ال يوجييد بشييرن  مييدخالت جييديرة بالمالحويية،
 الزمًا من أجل الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة. 13رة المقيّمة في الفق

 
إرشيييادات إضيييافية توضييي( الويييرول التيييي قيييد يكيييوا فيهيييا ييييل إجيييراء مييين  95أ-62تيييوفر الفقيييرات أ.  61أ

 مناسبًا. ستجابةإجراءات اإل
 

 )أ((13األحداة التي تجرق حتى تاريخ إلدار تقرير المدقق )المرجع: الفقرة 
قد يكوا تحديد ما إذا يانم األحداة التي تجرق حتى تاريخ إليدار تقريير الميدقق تيوفر أدلية تيدقيق .  62أ

 -يكوا من المتوقع من هذا األحداة:مناسبة عندما  إستجابةتتعلق بالتقدير المحاسبي 
 أا تحدة؛ و 
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 .توفر أدلة تدقيق تتوافق أو تتعار  مع التقدير المحاسبي 
 

لتييي تجييرق حتييى تيياريخ إلييدار تقرييير المييدقق أحيانييًا أدليية تييدقيق يافييية ومناسييبة قييد تييوفر األحييداة ا.  63أ
بطيل اسيتعمال  حول تقدير محاسبي معين. فعلى سبيل المجال، قد يوفر بيع مخيزوا ياميل مين منيتع 

فييي بعييض  بعييد نهاييية الفتييرة بوقييم قصييير أدليية تييدقيق تتعلييق بتقييدير لييافي قيمتيي  القابليية للتحقيييق.
تنشيييا حاجييية إليييى تنفييييذ إجيييراءات تيييدقيق إضيييافية عليييى التقيييدير المحاسيييبي، شيييرطية  الحييياالت، قيييد ال

 الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة حول األحداة.
 

.  فيميييا يتعليييق بيييبعض التقيييديرات المحاسيييبية، مييين غيييير المحتميييل أا تيييوفر األحيييداة التيييي تجيييرق حتيييى 64أ
ير المحاسيييبي. فعليييى سيييبيل المجيييال، تتطيييور تييياريخ إليييدار تقريييير الميييدقق أدلييية تيييدقيق تتعليييق بالتقيييد

الورول أو األحداة المتعلقة ببعض التقديرات المحاسبية في فترة ممتدة فقيط. وباإلضيافة إليى ذليك، 
نتيجة لهدل القياس الخال بالتقديرات المحاسيبية بالقيمية العادلية، قيد ال تعكي  المعلوميات التيي ييتم 

أو الويرول القا مية فيي تياريخ الميزانيية العموميية، وبالتيالي  الحصول عليها بعد نهاية الفتيرة األحيداة
 إسييتجابةإجييراءات  13ف نهييا قييد ال تييرتبط بقييياس التقييديرات المحاسييبي بالقيميية العادليية. وتحييدد الفقييرة 

 أخرى لمخاطر األخطاء الجوهرية التي قد يتخذها المدقق.
 

ير المحاسيبي إليى قييام اإلدارة بعمليية غيير .  في بعض الحاالت، قد تشيير األحيداة التيي تنياقض التقيد65أ
فعاليية فييي إعييداد التقييديرات المحاسييبية، أو إلييى أا هنييا  تحيييز ميين قبييل اإلدارة فييي إعييداد التقييديرات 

 المحاسبية.
 

رغم أا المدقق قد يقرر عيدم تنفييذ هيذا األسيلوب فيميا يتعليق بتقيديرات محاسيبية محيددة، يتعيين عليى .  66أ
يمييييا يتعييييين علييييى المييييدقق أداء إجييييراءات تييييدقيق  6۱. 560يييييار التييييدقيق الييييدولي بمع لتييييزامالمييييدقق اإل

يافيية األحييداة التييي تجييرق بييين تيياريخ  أامصييممة للحصييول علييى أدليية تييدقيق يافييية ومناسييبة علييى 
قيد تيم  البيانات المالية وتاريخ تقرير المدقق اليذق يقتطيي التعيديل، أو اإلفصياح، فيي البيانيات الماليية

وبمييا أا قييياس العديييد ميين التقييديرات  8۱تيينعك  فييي البيانييات المالييية بالشييكل المناسييب.و  7۱تحديييدها 
المحاسيييبية، عيييدا عييين التقيييديرات المحاسيييبية بالقيمييية العادلييية، تعتميييد عيييادة عليييى نتيجييية الويييرول أو 

ذو عالقية   560المعامالت أو األحداة المستقبلية، ف ا عمل المدقق بموجيب معييار التيدقيق اليدولي
 خال.بشكل 

 

 ات خالة بالمنشآت الصغيرةإعتبار 
عند وجود فترة طويلة بيين تياريخ الميزانيية العموميية وتياريخ تقريير الميدقق، قيد تشيكل مراجعية الميدقق .  67أ

فعالة للتقديرات المحاسيبية عيدا التقيديرات المحاسيبية بالقيمية العادلية.  إستجابةل حداة في هذا الفترة 

                                                 
 ."األحداة الالحقة"  560معيار التدقيق الدولي  6۱
 . 6، الفقرة 560معيار التدقيق الدولي  7۱
 . 8، الفقرة 560معيار التدقيق الدولي  8۱
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ى وج  الخصول في بعض المنشآت الصغيرة المدارة مين قبيل الماليك، وقد تموا هذا هي الحال عل
 رسمية على التقديرات المحاسبية.الصبغة الب تتسمخالة عندما ال تملك اإلدارة إجراءات رقابة 

 
 )ب((13ييفية إعداد اإلدارة للتقدير المحاسبي )المرجع: الفقرة  إختبار

مناسييبة  إسييتجابةلتقييدير المحاسييبي والبيانييات التييي يسييتند إليهييا ييفييية إعييداد اإلدارة ل إختبييار.  قييد يكييوا 68أ
عندما يكوا التقدير المحاسبي تقديرًا محاسبية بالقيمة العادلة مطور حسيب نميوذج يسيتخدم ميدخالت 

 -قد يكوا مناسبًا عندما، على سبيل المجال:جديرة وأخرى غير جديرة بالمالحوة. يما 
 المعالجييية الروتينيييية للبيانيييات مييين قبيييل النويييام المحاسيييبي  يكيييوا التقيييدير المحاسيييبي مشيييتقًا مييين

 للمنشرة.

  تقتيييرح مراجعييية الميييدقق لتقيييديرات محاسيييبية مماثلييية معيييّدة فيييي البيانيييات الماليييية للفتيييرة السيييابقة أا
 العملية المتبعة في الفترة الحالية من قبل اإلدارة تميل إلى يونها فعالة.

 أا ييل وعة يبيرة من البنود ذات الطبيعية المماثلية حييي يكوا التقدير المحاسبي قا مًا على مجم
 منها على حدا ال يعتبر هامًا.

 
 -ر المحاسبي على سبيل المجال على:ييفية إعداد اإلدارة للتقدي إختبارقد ينطوق .  69أ

 الحييد الييذق تمييوا عنييدا البيانييات التييي يسييتند إليهييا التقييدير المحاسييبي دقيقيية ويامليية وذات  إختبييار
 اتإفتراضيهيذا البيانيات و   سيتخداموما إذا تم تحديد التقدير المحاسيبي بالشيكل المناسيب ب عالقة،
 اإلدارة.

 وموثوقيية البيانيات أو المعلوميات الخارجيية، بميا فيي ذليك تليك التيي  إرتبياطمصدر وميدى  إعتبار
ي تييم الحصييول عليهييا ميين خبييراء خييارجيين يعملييوا مييع اإلدارة للمسيياعدة فييي إعييداد تقييدير محاسييب

 معين.

  إعيييادة حسييياب التقيييدير المحاسيييبي، ومراجعييية المعلوميييات حيييول تقيييدير محاسيييبي معيييين مييين أجيييل
 .الجبات الداخلي

 .النور في مراجعة وعمليات المصادقة التي تقوم بها اإلدارة 
 
 ات خالة بالمنشآت الصغيرة إعتبار 

مين المنشيآت يونهيا أقيل تنويميًا في المنشيآت الصيغيرة، تمييل عمليية إعيداد التقيديرات المحاسيبية إليى .  70أ
المبيييييرة. قييييد ال تملييييك المنشييييآت الصييييغيرة ذات مشييييارية الفعاليييية ميييين قبييييل اإلدارة توليييييفات شيييياملة 
لإلجيييراءات المحاسيييبية أو السيييجالت المحاسيييبية المعقيييدة أو السياسيييات المكتوبييية. حتيييى وإا ليييم تمليييك 

ة علييى تييوفير أسيياس يمكيين أا يختبيير المنشييرة عملييية رسييمية، فيي ا هييذا ال يعنييي أا اإلدارة غييير قييادر 
 بناء علي  التقدير المحاسبي. المدقق

 
 ((1)ب()13تقييم طريقة القياس )المرجع: الفقرة 

ر الماليية المعميول بي  طريقية للقيياس، في ا تقيييم ميا إذا يانيم عندما ال يحدد إطار عمل إعداد التقاري.  71أ
 مناسبًا في الورول هو مسرلة حكم مهني.الطريقة المستخدمة، بما في ذلك أق نموذج مطبق، 



 تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 

  540معيار التدقيق الدولي  521 

  

يق
تدق

ال
 

 -قد يعتبرها المدقق مجاًل ما إذا:تتطمن المسا ل التي ، هدل.  لهذا ال72أ
 .ااا األساس المنطقي لإلدارة فيما يخت الطريقة المختارة معقواًل 

  قاميم اإلدارة بييالتقييم بشييكل ييياٍل وبييالتطبيق المناسيب للمعييايير، إا وجييدت، التييي يحييددها إطييار
 لدعم الطريقة المختارة.مل إعداد التقارير المالية ع

 الييذق يييتم تقييديرا ومتطلبييات  لتييزاماانييم الطريقيية مناسييبة فييي الوييرول نوييرًا لطبيعيية األول أو اإل
 إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  ذو العالقة بالتقديرات المحاسبية.

  القطاي والبيئة التي تعمل فيها المنشرة.اانم الطريقة مناسبة فيما يتعلق بمؤسسة العمل و 
 

قيييد تحيييدد اإلدارة الطيييرق المختلفييية التيييي ينيييتع عنهيييا مجموعييية مييين التقيييديرات فيييي بعيييض الحييياالت، .  73أ
وفييي هييذا الحيياالت، فيي ا الحصييول علييى فهييم حييول ييفييية تحقيييق اإلدارة فييي  المختلفيية بشييكل يبييير.

 تقييم مدى مال مة الطريقة المختارة.األسباب وراء هذا الفروقات قد يساعد المدقق في 
 

 النماذج إستخدامتقييم 
في بعض الحاالت، خالة عند إعيداد تقيديرات محاسيبية بالقيمية العادلية، قيد تسيتخدم اإلدارة نموذجيًا  . 74أ

وقييد يعتمييد مييا إذا ييياا النمييوذج المسييتخدم مناسييبًا فييي الوييرول علييى عييدد ميين العوامييل، مجييل  معينييًا.
المحييدد اليذق يييتم  لتيزامليك القطيياي اليذق تعمييل فيي ، واأللييل أو اإل1وبيئتهييا، بميا فييي طبيعية المنشيرة 

 قياس .
 

ات التاليية ذات عالقية عليى الويرول، بميا فيي ذليك ميا إذا يياا عتبيار يعتمد الحد الذق تموا عندا اإل . 75أ
وفييي بعييض ة. فييي قطيياي معييين، أو نموذجييًا محميييًا بحقييوق ملمييي سييتخدامالنمييوذج متييوفرًا تجاريييًا لإل

 نموذج معين. إختبارالحاالت، قد تستخدم المنشرة خبيرًا لتطوير و 
 

النميوذج، عليى  إختبيارعلى الورول، تتطمن المسا ل التيي قيد يعتبرهيا الميدقق أيطيًا فيي  عتماد.  باإل76أ
 -سبيل المجال، ما إذا:

  مييا زال اا أا  ، إلييى جانييب إجييراء مراجعييات دورييية لطييمإسييتخدامتييم التحقييق ميين النمييوذج قبييل
 -تشتمل عملية التقييم للمنشرة على تقييم ما يلي: مال مًا لالستعمال المراد. قد 

 .السالمة النورية والتمامل الرياضي للنموذج، بما في ذلك مدى مال مة معالم النموذج 

 تساق ويمال مدخالت النموذج مع ممارسات السوق.إ 

 .نتيجة النموذج مقارنة بالمعامالت الفعلية 

 سياسات وإجراءات مناسبة للرقابة على التغيير. اا هنالكا 
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  خالية عنيدما تميوا الميدخالت ليحت  إثبياتالنموذج بشكل دورق من أجل  إختبارتم فحت و ،
 غير موضوعية.

 ديرات المحاسيييبية بالقيمييية تيييم إجيييراء تعيييديالت عليييى مخرجيييات النميييوذج، بميييا فيييي ذليييك حالييية التقييي
التيييي سيسيييتخدمها المشييياريوا فيييي  اتفتراضيييالتعيييديالت اإلالعادلييية، وميييا إذا يانيييم تعكييي  هيييذا 

 السوق في يرول مماثلة.

  تييم توثيييق النمييوذج بالشييكل المناسييب، بمييا فييي ذلييك التطبيقييات المخصصيية والمحييددات والمعييالم
 الر يسية للنموذج، والمدخالت المطلوبة ونتا ع أق تحليل إثبات تم إجرا ا.

 
 ((2)ب()13رة )المرجع: الفقرة المستخدمة من قبل اإلدا اتفتراضاإل
المسييتخدمة مييين قبييل اإلدارة إليييى المعلومييات المتاحييية فقييط للميييدقق  اتفتراضييييسييتند تقيييييم المييدقق لإل . 77أ

اإلدارة فيي سيياق  اتإفتراضيوقم إجراء عملية التيدقيق. وييتم أداء إجيراءات التيدقيق التيي تتعاميل ميع 
  بحد ذاتها. اتفتراضتقديم رأق حول اإل هدلتدقيق البيانات المالية للمنشرة، ولي  ل

 
المسيتخدمة مين قبيل اإلدارة،  اتفتراضي.  تتطمن المسا ل التي قد يعتبرهيا الميدقق فيي تقيييم معقوليية اإل78أ

  -على سبيل المجال، ما يلي:
  معقولة.المختلفة  اتفتراضاإل بدتما إذا 

 داخليًا.معتمدة على بعطها البعض ومتوافقة  اتفتراضما إذا يانم اإل 

 أخييرى، إمييا فيمييا  اتإفتراضييمييع  رتبيياطهييا معييًا أو باإلإعتبار معقوليية عنييد  اتفتراضييمييا إذا بييدت اإل
 يتعلق بذلك التقدير المحاسبي أو بالتقديرات المحاسبية األخرى.

 السيوق  اتإفتراضيتعك   اتفتراضفي حالة التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، ما إذا يانم اإل
 الحوة بالشكل المناسب.الجديرة بالم

 
التي تستند إليهيا التقيديرات المحاسيبية النتيجية التيي تتوقعهيا اإلدارة مين أهيدال  اتفتراضقد تعك  اإل.  79أ

وفي هيذا الحياالت، قيد ييؤدق الميدقق إجيراءات التيدقيق مين أجيل تقيييم معقوليية  وإستراتيجيات محددة.
 -متوافقة مع ما يلي: اتفتراضانم هذا اإلوذلك من خالل النور فيما إذا ي اتفتراضهذا اإل

 للمنشرة. ةقتصاديالعامة والورول اإل ةقتصاديالبيئة اإل 

 .خطط المنشرة 

 التي تم تحديدها في فترات سابقة، في حال يانم مرتبطة. اتفتراضاإل 

  عنييييدا هييييذا  تعتبييييرخييييو  تجربيييية، أو يييييرول سييييابقة خاضييييتها المنشييييرة، إلييييى الحييييد الييييذق قييييد
 مؤشرًا على يرول أو أحداة مستقبلية. يخيةالمعلومات التار 

 أحرى مستخدمة من قبل اإلدارة تتعلق بالبيانات المالية. اتإفتراض 
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المسييتخدمة علييى نييية وقييدرة اإلدارة علييى تنفيييذ إجييراءات عمييل معينيية.  اتفتراضييقييد تعتمييد معقولييية اإل . 80أ
محيددة وقيد يقتطيي إطيار  اتإلتزامي ذات العالقية برليول أو والمقاليدوعادة ما توثق اإلدارة الخطط 

ورغيم أا نطياق أدلية التيدقيق التيي سييتم الحصيول عليهيا حيول  عمل إعداد التقارير المالية منهيا ذليك.
 -نية وقدرة اإلدارة هو مسرلة حكم مهني، قد تتطمن إجراءات المدقق ما يلي:

 .مراجعة تاريخ اإلدارة المتعلق بتنفيذ مقالدا المذيورة 

 المكتوبييية وغيرهيييا مييين الوثيييا ق، بميييا فيييي ذليييك، حييييي يكيييوا ممكنيييًا، الموازنيييات  مراجعييية الخطيييط
 .جتمايالمصادق عليها رسميًا أو التفويطات أو محاضر اإل

 من اإلدارة حول دواعي اتخاذ إجراء عمل معين. ستفساراإل 

 .مراجعة األحداة التي تجرق بعد تاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ تقرير المدقق 

 للمنشيرة، بميا فيي  ةقتصيادياإلعليى تنفييذ إجيراء عميل معيين فيي طيل الويرول  ةقيدرة المنشير تقييم
 ذلك المدلوالت الطمنية على تعهداتها القا مة.

 

 عتبيارومع ذلك، قد ال تسم( أطر معينة إلعداد التقارير المالية برخذ مقالد وخطيط اإلدارة بعيين اإل
ك فيي التقيديرات المحاسيبية بالقيمية العادلية ألا هيدل عند إعداد تقدير محاسيبي. وعيادة ميا يحيدة ذلي

 تلك المستخدمة من قبل المشاريين في السوق. اتفتراضقياسهم يقتطي أا تعك  اإل
 

المسيييتخدمة مييين قبيييل  اتفتراضيييقيييد تتطيييمن المسيييا ل التيييي قيييد يعتبرهيييا الميييدقق فيييي تقيييييم معقوليييية اإل.  81أ
الموضيييحة  اتفتراضيييقيمييية العادلييية، إضيييافة إليييى تليييك اإلاإلدارة ذات الصيييلة بالتقيييديرات المحاسيييبية بال
 -أعالا، حيي يكوا ذلك ممكنًا، ما يلي:

  حيي يكوا األمير ذو عالقية، ميا إذا، وإا حصيل ذليك، دمجيم اإلدارة ميدخالت خالية بالسيوق
 .اتفتراضفي وضع اإل

 أو  متوافقية ميع يييرول السيوق الجيديرة بالمالحوية وخصيا ت األلييل اتفتراضيميا إذا يانيم اإل
 الذق يتم قياس  بالقيمة العادلة. لتزاماإل

 الخالية بالمشياريين فيي السيوق ذات عالقية وموثوقية، وييي   اتفتراضيما إذا يانم مصيادر اإل
المختلفيييية الخاليييية  اتفتراضييييلتسييييتخدمها عنييييد وجييييود عييييدد ميييين اإل اتفتراضيييياختيييارت اإلدارة اإل

 بالمشاريين في السوق. 

 المسييتخدمة فييي،  اتفتراضييحصييل ذلييك، نوييرت اإلدارة فييي اإل حيييي يكييوا مناسييبًا، مييا إذا و، إا
 المقارنة. اتلتزامأو المعلومات حول، المعامالت أو األلول أو اإل

 
باإلضييافة إلييى ذلييك، قييد تتييرل  التقييديرات المحاسييبية بالقيميية العادليية ميين مييدخالت جييديرة بالمالحويية .  82أ

رات المحاسييبية بالقيميية العادليية إلييى مييدخالت عنييدما تسييتند التقييديومييدخالت غييير جييديرة بالمالحويية. 
 -غير جديرة بالمالحوة، تتطمن المسا ل التي قد يعتبرها المدقق ييفية دعم اإلدارة لما يلي:

 .تحديد خصا ت المشاريين في السوق ذات العالقة بالتقدير المحاسبي 
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  التييي  اتفتراضييها الخاليية لييتعك  وجهيية نورهييا حييول اإلاتإفتراضييالتعييديالت التييي أجرتهييا علييى
 سيستخدمها المشاريوا في السوق.

 .ما إذا دمجم أفطل المعلومات المتوفرة في الورول القا مة 

  اتلتزاميالمعيامالت أو األليول أو اإل عتبيارها بعين اإلاتإفتراضحيي يكوا ممكنًا، يي  أخذت 
 المقارنة.

 
أا يحتياج تقيييم الميدقق  في حيال وجيود ميدخالت غيير جيديرة بالمالحوية، فمين المحتميل بشيكل أابير

مين أجيل الحصيول عليى  13للمخياطر المقيّمية فيي الفقيرة  إسيتجابةإليى دمجي  بي جراءات  اتفتراضلإل
أدليية تييدقيق مناسييبة ويافييية. وفييي هييذا الحيياالت، قييد يسييتلزم األميير ميين المييدقق أداء إجييراءات تييدقيق 

المحاسييبي ميين قبييل مسييتويات أخييرى مجييل فحييت الوثييا ق الداعميية للمراجعيية والمصييادقة علييى التقييدير 
 .بالحويمةمناسبة في اإلدارة و، حيي يكوا ممكنًا، من قبل المكلفين 

 
ًا هاميًا واحيدًا إفتراضيالداعمية لتقيدير محاسيبي معيين، قيد يحيدد الميدقق  اتفتراضيعند تقيييم معقوليية اإل. 83أ

فعييية مييين شيييكو  أو أاجييير. وإذا حصيييل ذليييك، قيييد يشيييير إليييى أا التقيييدير المحاسيييبي يمليييك نسيييبة مرت
إضييافية للمخيياطر الهاميية  إسييتجابةالتقييدير، وبالتييالي قييد يييؤدق إلييى مخيياطرة هاميية. وهنييا  إجييراءات 

 .115أ-102موضحة في الفقرات أ
 
 )ج((13الفعالية التشغيلية ألنومة الرقابة )المرجع: الفقرة  إختبار

إعيداد اإلدارة للتقيدير المحاسيبي إجيراء  الفعالية التشيغيلية ألنومية الرقابية عليى ييفيية إختبارقد يشكل .  84أ
 -دارة مصممة بشكل جيد ومنفذة، مجال ذلك:مناسب عندما تموا عملية اإل إستجابة

  توجد أنومة الرقابة لمراجعة التقديرات المحاسبية والمصادقة عليهيا مين قبيل المسيتويات المناسيبة
 .بالحويمةمكنًا، من قبل المكلفين في اإلدارة و، حيي يكوا م

 .التقدير المحاسبي مشتق من المعالجة الروتينية للبيانات من قبل النوام المحاسبي للمنشرة 
 

 -الفعالية التشغيلية ألنومة الرقابة مطلوب عندما: إختبارإا .   85أ
يتطمن تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى الترايد توقعًا برا أنومة الرقابة  (أ)

 شكل فعال؛ أوعلى العملية تعمل ب

 ۱۹ال توفر اإلجراءات الجوهرية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة ويافية عند مستوى الترايد. (ب)
 

                                                 
 . 8، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  ۹۱
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 ات خالة بالمنشآت الصغيرةإعتبار 
اإلجيراء الشيكلي قد توجد أنومة رقابة على عملية إعداد تقدير محاسبي في المنشآت الصغيرة، ولمن .  86أ

إلى ذلك، قد تحدد المنشيآت الصيغيرة أا أنواعيًا معينية مين  الذق تعمل من خالل  يختل . وباإلضافة
أنوميية الرقابيية غييير ضييرورية بسييبب مشييارية اإلدارة الفعاليية ل عملييية إعييداد التقييارير المالييية. ومييع 

الصيغيرة جيدًا، قيد ال توجيد العدييد مين أنومية الرقابية التيي يمكين أا يحيددها  ذلك، في حالية المنشيآت
الميدقق للمخياطر المقيّمية جوهريية بطبيعتهيا،  إسيتجابةالمحتميل أا تميوا  مينالميدقق. ولهيذا السيبب، 

األخيرى الييواردة فيي الفقييرة  سييتجابةواحيد أو أاجيير مين إجيراءات اإل إسييتجابةحييي ييؤدق المييدقق إجيراء 
13 . 
 

 )د((13مدى للمبال  )المرجع: الفقرة  وضع تقدير نقطي أو
 إسييتجابة  ميين أجييل تقييييم التقيدير النقطييي لييإلدارة إجييراء قيد يشييكل وضييع تقييدير نقطييي أو ميدى للمبييال.  87أ

 -مناسب عندما، على سبيل المجال:
 .ال يكوا تقدير محاسبي معين مشتقًا من المعالجة الروتينية للبيانات من قبل النوام المحاسبي 

  بقة إليى لتقديرات محاسبية مماثلة تم إعدادها في البيانات المالية للفتيرة السياتشير مراجعة المدقق
 أن  من المحتمل أا تموا العملية التي تقوم بها اإلدارة للفترة الحالية فعالة.

  تموا أنومة الرقابة للمنشرة في أو على عملية اإلدارة لتحديد التقديرات المحاسيبية غيير مصيممة
 بشكل جيد أو غير منفذة بشكل مال م.

 إليييدار تقريييير الميييدقق ميييع التقيييدير  تتعيييار  األحيييداة أو المعيييامالت بيييين نهايييية الفتيييرة وتييياريخ
 النقطي لإلدارة.

  تطيويرها فيي إسيتخداميكوا هنا  مصادر بديلة لبيانات ذات عالقة متاحة للميدقق والتيي يمكين 
 تقدير نقطي أو مدى للمبال .

 

حتى وإا يانم أنومة الرقابة في المنشرة مصممة بشكل جيد ومنفذة بشكل مال م، في ا وضيع تقيدير .  88أ
فعييال أو يفييؤ للمخيياطر المقيّميية. أمييا فييي الحيياالت  إسييتجابةو مييدى للمبييال  قييد يشييكل إجييراء نقطييي أ

األخرى، قد ينور المدقق في هذا األسلوب يجزء مين تحدييد ميا إذا يانيم هنيا  حاجية إليى إجيراءات 
 إضافية وإا ياا الحال يذلك، طبيعة ونطاق هذا اإلجراءات.

 

إلييى  سييتنادالمييدقق فييي وضييع إمييا تقييدير نقطييي أو مييدى للمبييال  باإل .  قييد يتبيياين األسييلوب الييذق يتبعيي 89أ
األمر الذق يعتبر أاجر فعاليية فيي طيل الويرول. فعليى سيبيل المجيال، قيد يطيع الميدقق مبيد يًا تقيديرًا 

لتحدييد ميدى للمبيال   اتفتراضينقطيًا تمهيديًا، ومن ثّم يقييم ميدى اسيتجابت  للتغيييرات الحاليلة فيي اإل
  تقييييم التقييدير النقطيي لييإلدارة. وبييداًل ميين ذليك، قييد يبييدأ المييدقق مين خييالل وضييع مييدى  سييتخدامييتم ب

 تحديد تقدير نقطي إا أمكن. هدالللمبال  أل
 

تقييدير محاسييبي، بالمقارنيية مييع مييدى للمبييال ، تعتمييد علييى عييدة عوامييل،  تطييوير.  إا قييدرة المييدقق علييى 90أ
بيانات المتاحية وشيكو  التقيدير التيي ينطيوق عليهيا بما في ذلك النموذج المستخدم، وطبيعة ونطاق ال
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التقييدير المحاسييبي. وباإلضييافة إلييى ذلييك، قييد يتييرثر قييرار وضييع تقييدير نقطييي أو مييدى للمبييال  ب طييار 
  بعيد دراسية إسيتخدامعمل إعداد التقارير المالية المعمول ب ، الذق قد يحدد التقدير النقطي الذق يتم 

قيميية متوقعيية مخصييومة  إسييتخدام)مجييل أو يحييدد طريقيية قييياس محييددة  البديليية، اتفتراضييالنتييا ع واإل
 (.مرجحة باالحتمال

 
 -عدد من الطرق، مجال ذلك من خالل:.  قد يطع المدقق تقديرًا نقطيًا أو مدى للمبال  من خالل 91أ

 مطييور  ملمييية أو نمييوذج فييي قطيياي معييين، أو نمييوذج سييتخدامنمييوذج، متييوفر تجاريييًا لإل إسييتخدام
 دقق مجاًل.الم من قبل

  والنتيا ع البديلية بشيكل إضيافي مين خيالل ميجاًل تقيديم مجموعية  اتفتراضاإلدارة لإل إعتبارتطوير
 .اتفتراضمختلفة من اإل

  تويييي  أو إشييرا  شييخت يتمتييع بخبييرة متخصصيية فييي وضييع أو تنفيييذ النمييوذج، أو فييي تييوفير
 ذات عالقة. اتإفتراض

 حييييداة المقارنيييية األخييييرى أو، حيييييي يكييييوا ذلييييك ذو الرجيييوي إلييييى الوييييرول أو المعييييامالت أو األ
 المقارنة.  اتلتزامعالقة، الرجوي إلى األسواق للحصول على األلول أو اإل

 
 ((1)د()13أو طريقة اإلدارة )المرجع: الفقرة  اتإفتراضفهم 

تلييك أو طريقيية تختليي  عيين  اتإفتراضييالمييدقق تقييديرًا نقطيييًا أو مييدى للمبييال  ويسييتخدم  يطييورعنييدما .  92أ
 اتفتراضيي( مين المييدقق الحصيول عليى فهيم يياٍل لإل1)د()13التيي تسيتخدمها اإلدارة، تقتطيي الفقيرة 

أو الطريقيية المسييتخدمة ميين قبييل اإلدارة فييي إعييداد التقييدير المحاسييبي. وميين شييرا هييذا الفهييم أا يييزود 
ب. الميييدقق بمعلوميييات قيييد تميييوا ذات عالقييية بوضيييع الميييدقق لتقيييدير نقطيييي أو ميييدى للمبيييال  مناسييي

وباإلضافة إلى ذلك، يساعد هذا الفهم المدقق على فهم وتقييم أق فروقات هامية عين التقيدير النقطيي 
مختلفية ولمنهيا مكافئية فييي  اتإفتراضيليإلدارة. فعليى سيبيل المجيال، قيد ينشير فيرق ألا الميدقق اسيتخدم 

عيين حقيقيية أا وقييد يكشيي  هييذا  المسييتخدمة ميين قبييل اإلدارة. اتفتراضييالصييحة بالمقارنيية مييع تلييك اإل
معينيية، وهييو بييذلك خاضييع لنسييبة مرتفعيية ميين شييكو   اتفتراضييإل سييتجابةالتقييدير المحاسييبي بييال  اإل

التقدير، مما يشير إلى أا التقدير المحاسيبي قيد يشيكل مخياطرة هامية. وبيداًل مين ذليك، قيد ينشير فيرق 
دقق ميين المجييدق علييى الوييرول، قييد يييرى الميي عتمييادباإلنتيجيية لخطيير فييادح مرتمييب ميين قبييل اإلدارة. 

المسيتخدمة وليحتها  اتفتراضيمع اإلدارة حيول أسي  اإل إجراء نقا  ستنتاجاتلدى التولل إلى اإل
 واالختالل، إا وجد، في األسلوب المتبع في إعداد التقدير المحاسبي.

 
 ((2)د()13تطييق نطاق مدى المبال  )المرجع: الفقرة 

ميين أجييل تقييييم معقولييية التقييدير النقطييي مييدى للمبييال   خدامإسييتعنييدما يسييتنتع المييدقق أنيي  ميين المال ييم . 93أ
( أا يشيييتمل الميييدى عليييى يافييية 2)د()13ليييإلدارة )ميييدى المبيييال  الخيييال بالميييدقق(، تقتطيييي الفقيييرة 

"النتييا ع المعقوليية" بييداًل ميين يافييية النتييا ع الممكنيية. إا مييدى المبيييال  ال يمكيين أا يشييتمل علييى يافييية 
 هيدالًا، حيي أا هذا المدى قيد يكيوا واسيعًا جيدًا لميي يكيوا فعيااًل ألالنتا ع الممكنة لمي يكوا مفيد
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نيدما يكيوا ضييق النطياق بشيكل ييياٍل ع وفعياالً  اً ميدى المبيال  الخيال بالميدقق مفيييد ويكيوا التيدقيق. 
 يمّكن المدقق من االستنتاج ما إذا ياا هنا  خطر في التقدير المحاسبي أم ال.

 
 الييذق يقييل عيين األداءتييم تطييييق نطاقيي  لمييي يصييب( مسيياٍو أو أقييل ميين عمومييًا، يعتبيير المييدى الييذق . 94أ

ومييع  تقييييم معقولييية التقييدير النقطييي لييإلدارة. هييدالمسييتوى األهمييية النسييبية للبيانييات المالييية مال مييًا أل
ذليك، وفيي قطاعييات معينية عليى وجيي  الخصيول، قيد يكييوا مين غيير الممكيين تطيييق نطياق المييدى 

بالتقييدير المحاسييبي. إال أنيي  قييد  عتييرالوال يحييول هييذا بالطييرورة دوا اإل ليكييوا أقييل ميين هييذا المبليي .
يشير إلى أا شكو  التقدير المرتبطة بالتقدير المحاسيبي تيؤدق إليى مخياطرة هامية. وتوضي( الفقيرات 

 إضافية للمخاطر الهامة. إستجابةإجراءات  115أ-102أ
 

نتييا ع التييي تقييع ضييمن المييدى معقوليية ميين يمكيين تطييييق نطيياق المييدى إلييى وضييع تمييوا فييي  يافيية ال.  95أ
 -خالل:

 طرفي المدى التي يحكم المدقق أنها من غير المحتمل أا تحدة؛ والتي تقع على النتا ع  إزالة (أ)

إليييى أدلييية التييدقيق المتيييوفرة، إليييى أا يتوليييل  سيييتناداالسييتمرار فيييي تطيييييق نطييياق المييدى، باإل (ب)
و نتييا ع معقوليية. وفييي بعييض الحيياالت المييدقق إلييى أا يافيية النتييا ع التييي تقييع ضييمن المييدى هيي
المييدى إلييى أا تشييير أدليية التييدقيق إلييى النييادرة، قييد يكييوا المييدقق قييادرًا علييى تطييييق النطيياق 

 تقدير نقطي.
 
 (14)المرجع: الفقرة  ةمطلوب أو المعرفة المتخصصةما إذا يانم المهارات  إعتبار

ميين طبيعيية وتوقيييم ونطيياق المييوارد الالزميية  عنييد تخطيييط عملييية التييدقيق، يتعييين علييى المييدقق التحقييق. 96أ
اليييذين يتمتعيييوا وقيييد يتطيييمن هيييذا، حسيييب الطيييرورة، مشيييارية األشيييخال  20إلجيييراء عمليييية تيييدقيق.

مين شيريك  220بمهارات أو معرفة متخصصة. وباإلضافة إلى ذلك، يقتطي معييار التيدقيق اليدولي 
، وهيم ليسيوا يجيزء مين فرييق العمليية جيينالعملية أا يكوا مقتنعًا بيرا فرييق العمليية، وأق خبيراء خيار 

وأثنييياء سيييير عمليييية  1۲يتمتعيييوا جميعيييًا بالقيييدرات والمفييياءة والوقيييم المناسيييبين إلجيييراء عمليييية التيييدقيق.
تدقيق التقديرات المحاسيبية، قيد يحيدد الميدقق، فيي ضيوء خبيرة الميدقق وييرول العمليية، الحاجية إليى 

يتعلييق بجانييب واحييد أو أاجيير ميين جوانييب التقييديرات  مهييارات أو معرفيية متخصصيية ليييتم تطبيقهييا فيمييا
 المحاسبية.

 

                                                 
 (.ه)8، الفقرة "التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 300معيار التدقيق الدولي   20
 .(14)، الفقرة تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة  220معيار التدقيق الدولي   1۲
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المييدقق لمييا إذا ييياا المهييارات أو المعرفيية المتخصصيية  إعتبييارتتطييمن المسييا ل التييي قييد تييؤثر علييى  . 97أ
 -مطلوبة، على سبيل المجال ما يلي:

 مجييل  المنشييرة ذق الصييلة فييي نشيياط عمييل أو قطيياي معييين عنصييرأو  لتييزامطبيعيية األلييل أو اإل(
 الرواسب المعدنية، األلول الزراعية، األدوات المالية المعقدة(.

 .نسبة مرتفعة من شكو  التقدير 

  وجود حسيابات معقيدة أو نمياذج متخصصية عنيد تقيدير القييم العادلية ميجاًل عنيد عيدم وجيود سيوق
 جديرة بالمالحوة.

 ق العالقييية بالتقيييديرات ميييدى تعقييييد متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بييي  ذ
المحاسييبية، بميييا فييي ذليييك ميييا إذا يانييم هنيييا  مجيياالت مييين المعيييرول أنهييا خاضيييعة لتفسيييير أو 

  غير متوافقة أو متطورة. مختلفةممارسة 
 للمخاطر المقيّمة. ستجابةاإلجراءات التي ينوق المدقق تنفذها عند اإل 
 

جيييود شييكو  فيييي التقييدير، مييين غييير المحتميييل أا فيمييا يتعلييق برغلبيييية التقييديرات المحاسيييبية، حتييى بو .  98أ
تمييوا المهييارات أو المعرفيية المتخصصيية مطلوبيية. فعلييى سييبيل المجييال، ميين غييير المحتمييل أا تمييوا 

 عند تقييم مخصت ديوا مشكو  فيها.المهارات أو المعرفة المتخصصة ضرورية بالنسبة لمدقق 
 

المتخصصييية المطلوبييية عنيييدما تميييوا المسيييرلة  ميييع ذليييك، قيييد ال يمليييك الميييدقق المهيييارات أو المعرفييية.  99أ
التدقيق وقد تحتاج إليى الحصيول عليهيا مين خبيير تيدقيق. و المعنية تقع ضمن مجال عدا المحاسبة أ

الحاجية إليى توييي  أو  المتطلبيات وييوفر إرشيادات حيول تحدييد ۲2 620يحدد معيار التيدقيق اليدولي
 المدقق. عمل خبير مإستخداإشرا  خبير المدقق ومسؤوليات المدقق عند 

 
باإلضافة إلى ذلك، في بعيض الحياالت، قيد يتوليل الميدقق إليى أني  مين الطيرورق الحصيول عليى . 100أ

مهييارات أو معرفييية متخصصيية تتعليييق بمجيياالت محيييددة فييي المحاسيييبة أو التييدقيق. وقيييد يييتم توييييي  
ة الميدقق أو إشيرااها األفراد الذق يتمتعوا بمجل هذا المهيارات أو المعرفية المتخصصية مين قبيل شيري

ميين مؤسسيية خارجييية خييارج شييرية المييدقق. وعنييدما يييؤدق هييؤالء األفييراد إجييراءات تييدقيق فييي العملييية، 
فييي نهم يشيييكلوا جيييزءًا مييين فرييييق العمليييية، وبالتيييالي فهيييم خاضيييعوا لمتطلبيييات معييييار التيييدقيق اليييدولي 

220. 
 

األفراد الذين يتمتعيوا بمهيارات أو معرفية  على فهم وخبرة المدقق في العمل مع الخبير أو عتماد. باإل101أ
التقيارير  سيا ل مجيل متطلبيات إطيار عميل إعيداد متخصصة، قد يعتبر المدقق من المناسب مناقشة م

 التدقيق. رهداللتحديد ما إذا ياا عملهم ذو عالقة بالمالية المعمول ب  مع األفراد المعنيين 
 

                                                 
 .ستخدام عمل خبير المدقق"إ"  620معيار التدقيق الدولي  ۲2
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 (15)المرجع: الفقرة  امةللمخاطر اله ستجابةإجراءات جوهرية أخرى لإل
عند تدقيق التقيديرات المحاسيبية التيي تيؤدق إليى مخياطر هامية، ينصيب تريييز اإلجيراءات الجوهريية  .102أ

 -األخرى للمدقق على تقييم ما يلي:

ايفية تقييم اإلدارة لترثير شكو  التقدير على التقدير المحاسبي، وترثير مجل هذا الشكو   (أ)
 بالتقدير المحاسبي في البيانات المالية؛ و عترال مة اإلالذق قد يقع على مدى مال

 مدى مال مة اإلفصاحات ذات العالقة. (ب)
 

 شكو  التقدير
 )أ((15اإلدارة لشكو  التقدير )المرجع: الفقرة  إعتبار

عييييدد ميييين الطييييرق،   سييييتخدامأو النتييييا ع البديليييية للتقيييديرات المحاسييييبية ب اتفتراضييييقيييد تقيييييم اإلدارة اإل. 103أ
عليييى الويييرول. وإحيييدى الطيييرق الممكنيييية المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة هيييي تنفييييذ تحليييييل  ادعتميييباإل
تحدييد ييي  يتبياين المبلي  النقيدق لتقيدير محاسيبي معيين بيياختالل . وقيد ينطيوق هيذا عليى سيتجابةلإل
لنتييا ع، التييي توليي  السيييناريوهات لإلييى وضييع عييدد ميين  سييتجابةاإل. وقييد يييؤدق تحليييل اتفتراضيياإل

 دى للنتا ع من قبل اإلدارة، مجل السيناريوهات "المتشا مة" و"المتفا لة".أحيانًا يم
 

معينية. وبيداًل  اتإفتراضيأا تقديرًا محاسيبيًا غيير مسيتجيب للتغيييرات فيي  ستجابةقد يوهر تحليل اإل. 104أ
حيييي ألييب( فيمييا بعييد واحييد أو أاجيير  فتييرا ميين ذلييك، قييد يوهيير أا التقييدير المحاسييبي مسييتجيب إل

 ناية المدقق.محور ع
 

( هييي سييتجابةلييي  المقصييود اإلشييارة إلييى أا طريقيية معينيية لمعالجيية شييكو  التقييدير )مجييل تحليييل اإل .105أ
أو نتييا ع بديليية يحتيياج إلييى إجرا يي   اتفتراضيياإلدارة إل إعتبييارأاجيير مال ميية ميين طريقيية أخييرى، أو أا 

مير المهيم هيو ميا إذا قامييم مين خيالل عمليية مفصيلة مدعومية بوثيا ق شياملة. وبيداًل مين ذليك، إا األ
ريقية المحيددة التيي ييتم اإلدارة بتقييم يي  قد تيؤثر شيكو  التقيدير عليى التقيدير المحاسيبي، وليي  الط

أو النتيييا ع البديلييية، فقيييد  اتفتراضيييوبالتيييالي، عنيييدما ال تنوييير اإلدارة فيييي اإل .القييييام بيييذلك مييين خاللهيييا
ول، وطليب اليدعم، ييفيية قيامهيا بمعالجية تيرثيرات يستلزم األمر من المدقق إجراء نقا  ميع اإلدارة حي

 شكو  التقدير على التقدير المحاسبي.
 

المنشييآت الصيييغيرة وسيييا ل بسيييطة لتقيييييم شييكو  التقيييدير. وإليييى جانييب مراجعييية الميييدقق قييد تسيييتخدم . 106أ
البديلية أو النتيا ع  اتفتراضياإلدارة لإل إعتبيارقد يحصل على أدلة تدقيق أخرى من فللوثا ق المتاحة، 
النتييا ع  عتبييارقييد ال تملييك اإلدارة الخبييرة إلميين اإلدارة. وباإلضييافة إلييى ذلييك،  ستفسييارميين خييالل اإل

البديلية أو معالجيية شييكو  التقييدير المتعلقيية بالتقييدير المحاسيبي. وفييي هييذا الحيياالت، قييد يشييرح المييدقق 
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إال أا ذليك قيد ال يغيير تعلقة بيذلك. لإلدارة العملية أو الطرق المختلفة المتاحة للقيام بها، والوثا ق الم
 مسؤوليات اإلدارة المتمجلة في إعداد البيانات المالية.

 
 )ب((15الهامة )المرجع: الفقرة  اتفتراضاإل

مسيييتخدم فيييي إعيييداد تقيييدير محاسيييبي هاميييًا فيييي حيييال وجيييود تفييياوت معقيييول فيييي  إفتيييرا قيييد يعتبييير . 107أ
 المحاسبي.سيؤثر بشكل جوهرق على قياس التقدير  فترا اإل

 

الهامييية المشيييتقة مييين معرفييية اإلدارة مييين خيييالل العملييييات  اتفتراضيييقيييد ييييتم الحصيييول عليييى دعيييم لإل. 108أ
وحتييى فييي غييياب المسييتمرة التييي تقييوم بهييا اإلدارة فيمييا يخييت التحليييل اإلسييتراتيجي وإدارة المخيياطر. 
قييادرًا علييى تقييييم  عمليييات محييددة رسييميًا، يمييا قييد يكييوا حييال المنشييآت الصييغيرة، قييد يكييوا المييدقق

ات والمناقشييات مييع اإلدارة، إلييى جانييب إجييراءات تييدقيق أخييرى فييي ستفسييار ميين خييالل اإل اتفتراضيياإل
 سبيل الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة.

 

-77التيي قاميم اإلدارة ب عيدادها موضيحة فيي الفقيرات أ اتفتراضيات المدقق فيي تقيييم اإلإعتبار إا . 109أ
 .83أ
 

 )ج((15)المرجع: الفقرة  إلدارةنية وقدرة ا

التييي قامييم اإلدارة ب عييدادها ونييية وقييدرة اإلدارة جميعهييا  اتفتراضييات المييدقق المتعلقيية باإلإعتبييار إا . 110أ
 .80وأ 13موضحة في الفقرتاا أ

 
 (16)المرجع: الفقرة  وضع مدى للمبال 

قامم بمعالجة ترثيرات شكو  التقيدير عليى  د إعداد البيانات المالية، قد تموا اإلدارة مقتنعة برنهانع. 111أ
التقدير المحاسبي التي قد تؤدق إلى مخاطر هامية بالشيكل المناسيب. وفيي بعيض الويرول، قيد ييرى 

 -المدقق أا جهود اإلدارة غير مال مة. وقد يكوا الحال يذلك، عندما، حسب تقدير المدقق:
 تقيييم الميدقق لميفيية معالجية اإلدارة  ال يمكن الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة من خيالل

 لترثيرات شكو  التقدير.

  التحييرق بشييكل أابيير عيين نسييبة شييكو  التقييدير المرتبطيية بتقييدير محاسييبي، ميين الطييرورق يكييوا
مجيييال ذليييك عنيييدما يكيييوا الميييدقق عليييى درايييية بالتفييياوت المبيييير فيييي نتيييا ع التقيييديرات المحاسيييبية 

 المماثلة في يرول مماثلة.

  المحتمييل الحصييول علييى أدليية تييدقيق أخييرى، ميين خييالل مراجعيية األحييداة التييي يكييوا ميين غييير
 تجرق حتى تاريخ إلدار تقرير المدقق مجاًل.
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   .قد توجد مؤشرات على وجود تحيز من قبل اإلدارة في إعداد التقديرات المحاسبية 
 

 .95أ-87ت أموضحة في الفقرا هدلات المدقق في تحديد مدى للمبال  لهذا الإعتبار إا  . 112أ
 

 والقياس عترالمعايير اإل
 )أ((17بالتقديرات المحاسبية في البيانات المالية )المرجع: الفقرة  عترالاإل

عندما تعترل اإلدارة بتقدير محاسبي في البيانات المالية، ينصيب تريييز تقيييم الميدقق عليى ميا إذا  . 113أ
الخاليية ب طييار  عتييرالبييي معييايير اإلايياا قييياس التقييدير المحاسييبي موثوقييا بشييكل ييياٍل بحيييي يل

 عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .

 

 بها، يريز تقييم المدقق على ما إذا ياا عترالفيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي لم يتم اإل . 114أ
في إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب . حتى في  عترالمعايير اإل قد تم فعال استيفاء

بالتقدير المحاسبي، وإستنتع المدقق فيها أا هذا المعالجة  عتراللحاالت التي لم يتم فيها اإلا
عن الورول المحددة في اإليطاحات  فصاحهي معالجة مال مة، قد تموا هنا  حاجة لإل

برا التقدير المحاسبي الذق  أيطاً المرفقة بالبيانات المالية. وحيي أمكن، يمكن أا يحدد المدقق 
هو من أمور التدقيق الر يسية التي يتعين اإلبال. عنها د برن  ينطوق على شكو  تقدير يبيرة ُحد

أو قد يعتبر أن  من الطرورق إدراج فقرة  23، 701في تقرير المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي
حديد إذا تم ت 24(.المنق() 706 توييد ألمر ما في تقرير المدقق )أنور معيار التدقيق الدولي

)المنق(( على المدقق  706 األمر برن  من أمور التدقيق الر يسية، يحور معيار التدقيق الدولي
  25إدراج فقرة توييد ألمر ما في تقرير المدقق.

 
 )ب((17أس  قياس التقديرات المحاسبية )المرجع: الفقرة 

أطيير عميل إعيداد التقيارير المالييية فيميا يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية بالقيميية العادلية، تفتير  بعيض  . 115أ
إميييا ليقتطيييي أو يسيييم( بقياسيييات أا القيمييية العيييادل قيييد ييييتم قياسيييها بشيييكل موثيييوق يمتطليييب سيييابق 

وإفصيياحات القيميية العادليية. وفييي بعييض الحيياالت، قييد يييتم التغلييب علييى هييذا القرينيية عنييدما ال يوجييد 
يييز تقيييم الميدقق عليى ميا إذا مجاًل طريقة أو أساس مناسب للقياس. وفي هذا الحياالت، ينصيب تر 

القيمية العادلية المحيددة بموجيب إطيار   سيتخدامااا أساس اإلدارة في التغلب على القرينة المتعلقة ب
 عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  مناسبًا أم ال.

 

                                                 
 ".اإلبال. عن أمور التدقيق الر يسية في تقرير المدقق المستقل " 701معيار التدقيق الدولي    ٢۳
 ".فقرات الترايد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل" 706معيار التدقيق الدولي   ٢٤
 )ب(.8)المنق((، الفقرة  706معيار التدقيق الدولي   ٢٥
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 (18)المرجع: الفقرة  تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء
إلييى أدليية التييدقيق التييي تييم الحصييول عليهييا، قييد يتولييل المييدقق إلييى أا األدليية تشييير إلييى  نادسييتإلبا . 116أ

تقييدير محاسييبي يختليي  عيين التقييدير النقطييي لييإلدارة. عنييدما تييدعم أدليية التييدقيق تقييديرًا نقطيييًا، فيي ا 
إليى  الفرق بين التقدير النقطي للمدقق والتقدير النقطيي ليإلدارة يشيكل خطير. وعنيدما توليل الميدقق

مييدى المبييال  الخييال بالمييدقق يييوفر أدليية تييدقيق يافييية ومناسييبة، ليين يييتم تقييدير نقطييي  إسييتخدامأا 
ال يقييل لييإلدارة يقييع خييارج نطيياق مييدى المبييال  الخييال بالمييدقق بردليية تييدقيق. وفييي هييذا الحيياالت، 
 دقق.الخطر عن الفرق بين التقدير النقطي لإلدارة والنقطة األقرب لمدى المبال  الخال بالم

  
إلييى تقييييم غييير  سيتنادعنيدما تغييير اإلدارة تقييديرًا محاسيبيًا، أو طريقيية إعييدادا، عين الفتييرة السييابقة باإل . 117أ

أدلية التيدقيق إليى إليى  سيتنادد يتولل الميدقق باإلقموضوعي يشير إلى وجود تغيير في الورول، 
رة، أو قيد يعتبيرا مؤشيرًا عليى وجود خطر في التقدير المحاسبي نتيجة لتغييير عشيوا ي مين قبيل اإلدا

 (.125أ-124تحيز محتمل من قبل اإلدارة )أنور الفقرتاا أ
 

تقييييم المييدقق لتييرثير  هييدالإرشييادات حييول تمييييز األخطيياء أل 6۲ 450يييوفر معيييار التييدقيق الييدولي  . 118أ
لخطيير، األخطيياء غييير المصييححة علييى البيانييات المالييية. وفيمييا يتعلييق بالتقييديرات المحاسييبية، فيي ا ا

 -أو خطر، قد ينشر نتيجة لما يلي: إحتيالياا ناجمًا عن  سواءً 
  أخطاء حقيقية(.حولها أخطاء ال يوجد شك( 

  التيييي يعتبرهيييا الميييدقق غيييير فروقيييات ناشيييئة مييين أحكيييام اإلدارة المتعلقييية بالتقيييديرات المحاسيييبية
ر مال مية )أخطياء أو تطبيق السياسيات المحاسيبية التيي يعتبرهيا الميدقق غيي إختيارمعقولة، أو 

 .قا مة على أحكام شخصية(
  على شكل مجموعات، حيي ينطوق ذليك عليى التنبيؤ باألخطياء أفطل تقدير للمدقق ل خطاء

سييييتخالل العينييييات منهييييا إالمحييييددة فييييي عينييييات التييييدقيق فييييي المجموعييييات يامليييية التييييي يييييتم 
 )األخطاء المتنبر بها(.

 
سبية، قد ينشر خطر نتيجة لدمع بين هذا في بعض الحاالت التي تنطوق على تقديرات محا

 الورول، مما يجعل التحديد المنفصل أمرًا لعبًا أو مستحياًل.
 

واإلفصاحات ذات العالقية المشيمولة فيي مالحويات البيانيات إا تقييم معقولية التقديرات المحاسبية  . 119أ
ول بيي  أو تييم اإلفصيياح عنهييا ييياا يقتطيييها إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعميي المالييية، سييواءً 

ات المطبقييية عنيييد تيييدقيق تقيييدير محاسيييبي عتبيييار طوعيييًا، ينطيييوق بشيييكل أساسيييي عليييى نفييي  أنيييواي اإل
 معترل ب  في البيانات المالية.

 اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية

                                                 
 .تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق""  450معيار التدقيق الدولي ٦٢
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 (19)المرجع: الفقرة  اإلفصاح وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب 

يتطمن عر  البيانات المالية وفقًا إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  إفصاحًا مناسيبًا  . 120أ
عيييين المسييييا ل الجوهرييييية. وقييييد يسييييم( أو يحييييدد إطييييار عمييييل إعييييداد التقييييارير المالييييية المعمييييول بيييي  
فية إفصاحات متعلقة بالتقديرات المحاسبية، وقيد تفصي( بعيض المنشيآت طوعيًا عين معلوميات إضيا

 -في المالحوات المرفقة بالبيانات المالية. وقد تتطمن هذا اإلفصاحات على ما يلي:
 المستخدمة. اتفتراضاإل 

 . طريقة التقدير المستخدمة، بما في ذلك أق نموذج معمول ب 

  طريقة التقدير. إختيارأساس 

 .ترثير أق تغييرات تطرأ على طريقة التقدير تختل  عن الفترة السابقة 

 الطمنية لشكو  التقدير. مدلوالتر والالمصاد 
 

تعتبير هييذا اإلفصياحات ذات عالقيية بالنسيبة للمسييتخدمين فيي فهييم التقيديرات المحاسييبية المعتيرل بهييا 
وهنييا  حاجيية إلييى الحصييول علييى أدليية تييدقيق حييول مييا إذا أو المفصيي( عنهييا فييي البيانييات المالييية، 

 اد التقارير المالية المعمول ب .اانم اإلفصاحات معدة وفقًا لمتطلبات إطار عمل إعد
 

قييد يقتطييي إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي  إعييداد إفصيياحات فييي بعييض الحيياالت، . 121أ
محددة تتعليق بالشيكو . فعليى سيبيل المجيال، تينت بعيض أطير عميل إعيداد التقيارير الماليية عليى ميا 

 -يلي:
 لتقييييدير األخييييرى التيييي تنطييييوق علييييى الر يسييييية ومصييييادر شيييكو  ا اتفتراضييياإلفصييياح عيييين اإل

. اتلتزامييمخيياطرة هاميية تييؤدق إلييى إجييراء تعييديل جييوهرق علييى المبييال  المسييجلة ل لييول واإل
مصطلحات مجل "المصادر الر يسيية لشيكو  التقيدير"   ستخداموقد يتم ول  هذا المتطلبات ب
 أو "التقديرات المحاسبية الحرجة".

  المستخدمة في تحديد المدى. اتفتراضمدى النتا ع المحتملة واإلاإلفصاح عن 

  اإلفصيياح عيين معلومييات تتعليييق برهمييية التقييديرات المحاسييبية بالقيمييية العادليية بالنسييبة للوضيييع
 المالي وأداء المنشرة.

 مخيياطر ويييي  تنشيير، وأهييدال وسياسييات وإجييراءات المنشييرة إفصيياحات نوعييية مجييل التعيير  لل
المخياطرة وأق تغيييرات عين الفتيرة السيابقة تطيرأ إلدارة المخاطرة والطرق المستخدمة فيي قيياس 

 على هذا المفاهيم النوعية.

 إلى المعلومات  ستنادإفصاحات نوعية مجل الحد الذق تتعر  عندا المنشرة للمخاطرة، باإل 

المقدميييية داخليييييًا لمييييويفي اإلدارة الر يسييييية فييييي المنشييييرة، بمييييا فييييي ذلييييك المخيييياطرة اال تمانييييية 
 رة السوق.ومخاطرة السيولة ومخاط
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لمرجع: ا) اإلفصاحات عن شكو  التقدير المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي تؤدق إلى مخاطر هامة
 (20الفقرة 

فيمييا يتعلييق بالتقييديرات المحاسييبية التييي تنطييوق علييى مخيياطر هاميية، حتييى وإا ييياا اإلفصيياح وفقييًا  . 122أ
ل المييدقق إلييى أا اإلفصيياح عيين شييكو  إلطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي ، قييد يتوليي

التقدير غير مال يم فيي ضيوء الويرول والحقيا ق المعنيية. وإا تقيييم الميدقق لميدى مال مية اإلفصياح 
مييدى النتييا ع المحتمليية للتقييدير المحاسييبي  إرتبيياطن شييكو  التقييدير يييزداد فييي األهمييية يلمييا ازداد عيي

 (.94الفقرة أباألهمية النسبية )أنور المناقشات ذات العالقة في 
 

فييي بعييض الحيياالت، قييد يعتبيير المييدقق ميين المناسييب تشييجيع اإلدارة علييى وليي  الوييرول المتعلقيية . 123أ
 27 705فييي بشييكو  التقييدير فييي المالحوييات حييول البيانييات المالييية. ويييوفر معيييار التييدقيق الييدولي

اإلدارة عين شيكو  الميدقق عنيدما يعتقيد الميدقق أا إفصياح  ليرأق إرشادات حول الميدلوالت الطيمنية
 التقدير في البيانات المالية هو أمر غير مال م أو مطلل.

 
 (21)المرجع: الفقرة  تحيز محتمل من قبل اإلدارةوجود مؤشرات على 

والتيي تيؤدق إليى  قد يصب( المدقق على دراية باألحكام والقرارات التي تصيدرها اإلدارةأثناء التدقيق، . 124أ
تمييل ميين قبييل اإلدارة. وقييد تييؤثر مجييل هييذا المؤشييرات علييى اسييتنتاج وجييود مؤشييرات حييول تحيييز مح

ذات العالقيية مييا زاال  سييتجابةالمييدقق فيمييا يخييت مييا إذا ييياا تقييييم المييدقق للمخيياطر وإجييراءات اإل
الميييدلوالت الطيييمنية فيميييا يتعليييق بسيييا ر عمليييية التيييدقيق.  إعتبيييارمناسيييبين، وقيييد يحتييياج الميييدقق إليييى 

ثر عليييى تقيييييم الميييدقق ميييا إذا يانيييم البيانيييات الماليييية يكيييل خاليييية مييين وباإلضيييافة إليييى ذليييك، قيييد تيييؤ 
 8۲. 700األخطاء الجوهرية، يما هو موض( في معيار التدقيق الدولي

 

تتطمن األمجلة على مؤشرات وجود تحيز محتميل مين قبيل اإلدارة فيميا يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية . 125أ
 -ما يلي:

 طريقة إعدادا، حيي قامم اإلدارة بتقييم غير موضيوعي يتمجيل  التغييرات في تقدير محاسبي، أو
 في وجود تغيير في الورول.

 الخالييية بالمنشيييرة فيييي التقيييديرات المحاسيييبية بالقيمييية العادلييية عنيييدما تميييوا  اتفتراضييياإل إسيييتخدام
 السوق الجديرة بالمالحوة. اتإفتراضمتعارضة مع 

                                                 
 ." التعديالت على الرأق الوارد في تقرير المدقق المستقل" )المنق((  705معيار التدقيق الدولي   ٢٧

 ." تموين رأق وإعداد التقارير حول البيانات المالية" )المنق((   700معيار التدقيق الدولي  ٨٢
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 طيًا مفيدًا ألهدال اإلدارة.تنتع تقديرًا نقهامة  اتإفتراضأو بناء  إختيار 

 تقدير نقطي قد يشير إلى نمط تشا م أو تفا ل. إختيار 
 

 (22)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية
عليى طبيعية واألهميية  عتمياداإلقيرارات الخطيية. وباإل إسيتخدام 9۲ 580معييار التيدقيق اليدولي يتناول . 126أ

رات الخطيية خيول التقيديرات المحاسيبية المعتيرل بهيا النسبية ونطاق شكو  التقدير، قد تشتمل اإلقرا
 -أو المفص( عنها في البيانات المالية على إقرارات:

 والنمياذج ذات العالقية، المسيتخدمة  اتفتراضيحول مدى مال مة عمليات القياس، بما في ذلك اإل
الماليييية مييين قبيييل اإلدارة فيييي تحدييييد التقيييديرات المحاسيييبية فيييي سيييياق إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير 

 المعمول ب ، وبالتوافق مع تطبيق العمليات.

 عميل محيددة بالنيابية تعك  بشكل مناسب نية وقدرة اإلدارة على تنفيذ إجراءات  اتفتراضبرا اإل
 ، حيي يكوا ذلك ذو عالقة بالتقديرات المحاسبية واإلفصاحات.عن المنشرة

 بة بموجيب إطيار عميل إعيداد التقيارير برا اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية تامة ومناسي
 المالية المعمول ب .

  برنييي  ال يوجيييد أق حيييدة الحيييق يقتطيييي إجيييراء تعيييديل عليييى التقيييديرات المحاسيييبية واإلفصييياحات
 المشمولة في البيانات المالية.

 
. فيميييا يتعليييق بالتقيييديرات المحاسيييبية غيييير المعتيييرل بهيييا أو المفصييي( عنهيييا فيييي البيانيييات الماليييية، قيييد 127أ

 -شتمل اإلقرارات الخطية على إقرارات حول:ت
 أو  عتيييرالميييدى مال مييية األسييي  المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة فيييي تحدييييد عيييدم تلبيييية معيييايير اإل

 (114اإلفصاح بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب . )أنور الفقرة أ
 سيييتخدامرينييية المتعلقييية بميييدى مال مييية األسييي  المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة فيييي التغليييب عليييى الق  

القيمة العادلة المنصول عليها بموجيب إطيار عميل إعيداد التقيارير الماليية المعميول بي  الخيال 
بالمنشيرة فيميا يخييت التقيديرات المحاسيبية التييي ليم يييتم قياسيها أو اإلفصياح عنهييا بالقيمية العادليية 

 (.115)أنور الفقرة أ
 

 (23)المرجع: الفقرة  التوثيق
ثيق المؤشرات عليى تحييز محتميل مين قبيل اإلدارة المحيدد أثنياء عمليية التيدقيق يسياعد الميدقق . إا تو 128أ

ذات العالقييية مازاليييم  سيييتجابةفيييي التوليييل إليييى ميييا إذا يييياا تقيييييم الميييدقق للمخييياطر وإجيييراءات اإل
 مناسييبة، وفييي تقييييم مييا إذا يانييم البيانييات المالييية يكييل خالييية ميين األخطيياء الجوهرييية. أنويير الفقييرة

وجييييييود تحيييييييز محتمييييييل ميييييين قبييييييل اإلدارة. للحصييييييول علييييييى أمجليييييية حييييييول المؤشييييييرات علييييييى 125أ
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 الملحق
 (1)المرجع: الفقرة أ

 

 القيمة العادلة ضمن أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير الماليةصاحات إفقياسات و 
 

دلة ضمن إا الهدل من هذا الملحق هو توفير نقا  عام فقط حول القياسات واإلفصاحات بالقيمة العا
 أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير المالية الواردة في الخلفية والسياق.

 
تقتطي أو تسم( أطر العمل المختلفة إلعداد التقيارير الماليية بي جراء مجموعية متنوعية مين القياسيات  .1

 واإلفصيياحات بالقيميية العادليية فييي البيانييات المالييية. يمييا تتبيياين ميين حيييي مسييتوى التوجييي  الييذق تييوفرا
القييياس أو اإلفصيياحات ذات العالقيية. وتييوفر بعييض أطيير عمييل إعييداد  اتإلتزامييعلييى أسيياس ألييول و 

توجيهيييية، بينميييا تيييوفر أطييير أخيييرى إرشيييادات عامييية، وال تيييوفر بعطيييها أيييية التقيييارير الماليييية إرشيييادات 
يميا بالقطياي ف مرتبطيةلقيياس واإلفصياح معينة لإرشادات نها يًا. وباإلضافة إلى ذلك، توجد ممارسات 

 يخت القيم العادلة.
 

قييد تختليي  تعريفييات القيميية العادليية فييي أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية، أو فيمييا يتعلييق برلييول أو  .2
أو إفصاحات مختلفة ضمن إطار عمل معين. فعليى سيبيل المجيال، يعيرل معييار المحاسيبة  اتإلتزام
 ، بييينإلتييزامتسييوية  األلييل بيي ، أو القيميية العادليية علييى أنهييا "المبليي  الييذق يمكيين مبادليية ۱39الييدولي

عليى أطرال مطلعين وراغبين في معاملة على أساس تجارق". وينطوق مفهيوم القيمية العادلية عموميًا 
حالية، بداًل مين تسيوية فيي تياريخ سيابق أو مسيتقبلي. وبالتيالي، قيد تميوا عمليية قيياس القيمية معاملة 

. وباإلضيييافة إليييى ذليييك، قيييد ة عنيييدا المعامليييةالمقيييدر اليييذق يمكييين أا تحيييد السيييعرالعادلييية بحجيييًا عييين 
تستخدم أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير المالية مصطلحات مجل "القيمية الخالية بمنشيرة معينية" و 
"قيميية المنفعيية" أو مصييطلحات مماثليية، ولمنيي  قييد يقييع مييع ذلييك ضييمن مفهييوم القيميية العادليية فييي هييذا 

 المعيار.
 
المالية التغييرات في قياسات القيمة العادلية التيي تحيدة ميع ميرور قد تعالع أطر عمل إعداد التقارير  .3

الوقييم بطييرق مختلفيية. فعلييى سييبيل المجييال، قييد يقتطييي إطييار عمييل معييين إلعييداد التقييارير المالييية أا 
معينيية فييي حقييوق الملمييية مباشييرة،  اتإلتزامييأللييول أو  تيينعك  التغييييرات فييي قياسييات القيميية العادليية

التغيييرات فيي اليدخل بموجيب إطيار عميل آخير. وفيي بعيض أطير العميل، يتيرثر بينما قد تنعك  هذا 
المحاسييييبة بالقيميييية العادليييية أو ييفييييية تطبيقهييييا بنييييية اإلدارة علييييى تنفيييييذ  إسييييتخدامتحديييييد مييييا إذا سيييييتم 

 محدد. إلتزامإجراءات عمل معينة فيما يتعلق برلل أو 
 

                                                 
 ."األدوات المالية: اإلعترال والقياس" 39معيار المحاسبة الدولي  ١
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ياسييات وإفصيياحات معينيية للقيميية العادليية فييي قييد تقتطييي أطيير عمييل مختلفيية إلعييداد التقييارير المالييية ق .4
 -البيانات المالية وتحدد أو تسم( بها بدرجات متفاوتة. وإا أطر عمل إعداد التقارير المالية قد:

  تحدد متطلبات القياس والعر  واإلفصاح عين معلوميات معينية مشيمولة فيي البيانيات الماليية أو
 ؛تمميليةالمالية أو معروضة يمعلومات  معلومات مفص( عنها في المالحوات على البيانات

 أو عنيييد تلبيييية المنشيييرة  إختييييارعليييى  القييييم العادلييية بنييياءً   سيييتخدامتسيييم( بييي جراء قياسيييات معينييية ب
 معايير معينة فقط؛

  تقيييم مسيتقل أو طيرق محيددة  إسيتخدامتحدد طريقة معينة لتحديد القيمة العادلة، ميجاًل مين خيالل
 مخصومة؛التدفقات النقدية ال ستخدامإل

 قيد تميوا أو ال  ختيارطريقة لتحديد القيمة العادلة من عدة طرق بديلة )معايير اإل  ختيارتسم( ب
 محددة بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية(؛ أوتموا 

  ها يونهيا أدلية بيالعرل إسيتخدامال توفر إرشادات حول قياسات أو إفصياحات القيمية العادلية عيدا
 القطاي مجاًل. أو الممارسة، يممارسة

 
 اتلتزاميإلا ليول أو لياس القيمة العادلة تفتر  بعض أطر عمل إعداد التقارير المالية أن  يمكن ق .5

يقتطيييي أو يسيييم( بقياسيييات أو إفصييياحات القيمييية العادلييية. وفيييي يمتطليييب سيييابق إميييا  بشيييكل موثيييوق 
معييين سييعر سييوق  مإلتييزاقييد يييتم التغلييب علييى هييذا القرينيية عنييدما ال يملييك ألييل أو بعييض الحيياالت، 

القيمية العادلية لي  بشيكل معقيول غيير معرو  فيي سيوق نشيطة وحييي تعتبير الطيرق األخيرى لتقيدير 
مناسبة أو غير مجدية. وقد تحيدد بعيض أطير عميل إعيداد التقيارير الماليية هرميًا للقيمية العادلية يمييز 

ك التيييي تنطيييوق فيييي التوليييل إليييى قييييم عادلييية تتيييراوح بيييين تلييي سيييتخدامبيييين الميييدخالت المخصصييية لإل
سيواق النشيطة وتليك إلى األسعار المعروضية واأل ستنادإلبوضوح على "مدخالت جديرة بالمالحوة" با

التيي  اتفتراضي"المدخالت غير الجديرة بالمالحوة" التي تنطوق على أحكام خالة بالمنشرة حول اإل
 قد يستخدمها المشاريوا في السوق.

 

علييى معلومييات التقييييم، أو مالييية تعييديالت محييددة ومعينيية تقتطييي بعييض أطيير عمييل إعييداد التقييارير ال .6
 ةمعييييين. فعلييييى سييييبيل المجييييال، قييييد تقتطييييي محاسييييب إلتييييزاممتعلقيييية فقييييط برلييييل أو  ات أخييييرى إعتبييييار 

تمييييالي  اإلقفييييال إجييييراء تعييييديالت علييييى قيميييية سييييوق مقيّميييية مجييييل تعييييديالت ية سييييتجمار الممتلمييييات اإل
موقع الملمية وغيرها من المسيا ل. وعليى نحيو مماثيل، بوضع والتعديالت المتعلقة  المخفطة المقدرة،

إذا لم تمن سوق ألل معين سوقًا نشطة، قد تنشر حاجة إلى تعديل قوا م األسيعار المنشيورة لتتوليل 
وعلييى سييبيل المجييال، قييد ال تعتبيير أسييعار السييوق المعروضيية إلييى قييياس أاجيير مال ميية للقيميية العادليية. 

ل وجييود نشيياط غييير منييتوم فييي السييوق، أو أا السييوق غييير ميينوم مؤشييرًا علييى القيميية العادليية فييي حييا
التراامييي لوحييدات التييداول للعييدد لييغيرة ميين الوحييدات بالنسييبة  التييداول برحجييامبطريقيية جيييدة، أو يييتم 

القا مييية. وبالتيييالي، قيييد تحتييياج أسيييعار السيييوق هيييذا إليييى تعيييديل. وقيييد تنشييير حاجييية إليييى مصيييادر بديلييية 



 تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات 
  ذات العالقةالمحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات 

  538 )الملحق( 540معيار التدقيق الدولي 

قيد جراء هذا التعديالت. وباإلضافة إلى ذلك، في بعض الحياالت، للمعلومات حول السوق من أجل إ
فيي اليدين( إليى  سيتجماريحتاج ضماا مخصت )عندما يتم تخصييت الطيماا ألنيواي معينية مين اإل

 معين. إلتزاما في تحديد القيمة العادلة أو التخفيض الممكن لقيمة ألل أو إعتبار 
 
نطييوق مفهييوم قياسييات القيميية العادليية علييى قرينيية بييرا فييي معوييم أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية، ي .7

تقلييت حجيم عملياتهيا المنشرة هي عبارة عين منشيرة مسيتمرة دوا أق نيية أو حاجية إليى تصيفيتها أو 
عليى شيروط عكسيية. وليذلك، فيي هيذا الحالية، لين تميوا القيمية العادلية  جوهريًا، أو تنفيذ معاملة بناءً 

ضيطرارية أو تصيفية جبريية أو بييع جبيرق إعي  المنشيرة فيي معاملية هي المبل  اليذب قيد تسيتمل  أو تدف
 ةقتصياديالعامية أو الويرول اإل ةقتصياديبرسعار مخفطة. ومن ناحية أخرى، قد تتسبب الويرول اإل

بنياء  سيولة في السوق وتقتطي أا يتم التنبؤ بالقيمية العادلية توفرالخالة بقطاعات معينة إلى عدم 
سييعار التييي ميين المحتمييل أا تصييب( رااييدة. ومييع ذلييك، قييد تحتيياج منشيييرة علييى األسييعار الرااييدة، األ

عنيد تحدييد القييم العادلية  عتبيارأو التشيغيلي الحيالي بعيين اإل قتصيادقوضيعها اإلمعينة إلى أا ترخذ 
هييا فييي حييال ييياا ذلييك محييددًا أو مسييموحًا بيي  بموجييب إطييار عمييل إعييداد التقييارير اتإلتزامأللييولها أو 

ا، وقييد يحييدد أو ال يحييدد هييذا اإلطييار ييفييية القيييام بييذلك. فعلييى سييبيل المجييال، قييد المالييية الخييال بهيي
يكييوا تخطيييط اإلدارة للتصييرل فييي ألييل معييين علييى أسيياس متسيياري ميين أجييل تحقيييق أهييدال عمييل 

 محددة مرتبطًا بتحديد القيمة العادلة لذلك األلل.
 

 شيوع قياسات القيمة العادلة
أاجيير فييراجر فييي أطيير  سييتخداما ميية علييى القيميية العادليية شييا عة اإلألييبحم القياسييات واإلفصيياحات الق .8

عمييل إعييداد التقييارير المالييية. وقييد تحييدة القيييم العداليية فييي، وتييؤثر علييى تحديييد، البيانييات المالييية فييي 
 -عدد من الطرق، بما في ذلك القياس ما يلي بالقيمة العادلة:

  القابليية للتييداول بسييهولة ميين أجييل  اتلتزامييمحييددة، مجييل األوراق المالييية أو اإل اتإلتزامييألييول أو
 برسعار السوق الحالية إما بشكل روتيني أو دورق. تسوية واجب بموجب أداة مالية،

 والقييياس وعيير  أدوات مالييية  عتييرالعنييد محاسييبة اإلمجييال ذلييك، محييددة ميين المنشييرة.  عناليير
حاملي  إليى أسيهم عاديية ميزات حقيوق الملميية، مجيل سيند قابيل للتحوييل مين قبيل   ستخدامب معينة

 من المصدر.

  أعميييال. فعليييى سيييبيل المجيييال، يعتميييد التحدييييد  إنيييدماجمحيييددة مسيييتملمة فيييي  اتإلتزاميييأليييول أو
أعمييال علييى قييياس القيميية العادليية ل لييول  إنييدماجاألولييي للشييهرة الناشييئة ميين شييراء منشييرة فييي 

 الممنوح. رعتباالقابلة للتحديد المستملمة والقيمة العادلة لإل اتلتزامواإل

  محددة معدلة بالقيمة العادلة عليى أسياس ميرة واحيدة فقيط. قيد تقتطيي بعيض  اتإلتزامألول أو
قيياس بالقيمية العادلية لقيياس تعيديل أجيرق عليى أليل  إسيتخدامأطر عمل إعيداد التقيارير الماليية 

لتخفيييض  إختبيار إجييراء أو مجموعية مين األلييول يجيزء مين تحديييد تخفييض قيميية األليل، مجيل
إليى القيمية العادلية لمنشيرة تشيغيلية محيددة أو  ستنادأعمال باإل إندماجفي مة الشهرة المستملمة قي
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الخالية  اتلتزاميوحدة إعداد تقارير، حيي يتم تخصيت قيمتها بعد ذلك لمجموعية األليول واإل
 مسجلة.الشهرة الشتقاق شهرة ضمنية لتتم مقارنتها بإبالمنشرة أو الوحدة من أجل 

 في بعض الورول، يدعو قياس فئة أو مجموعة من األليول أو اتلتزاملول واإلمجاميع األ .
المختلفيية فييي تلييك الفئيية أو  اتلتزامييإلييى تجميييع القيييم العادليية لييبعض األلييول أو اإل اتلتزاميياإل

المجموعية. فعليى سيبيل المجيال، بموجييب إطيار عميل إعيداد التقيارير المالييية، قيد ييتم تحدييد قييياس 
علييى القيميية العادليية لييبعض فئييات القييرو  التييي تتييرل  منهييا  عتمييادة باإلحافويية قييرو  متنوعيي

 الحافوة.

  المعلومييييات المفصيييي( عنهييييا فييييي المالحوييييات علييييى البيانييييات المالييييية أو المعروضيييية يمعلومييييات
 بها في البيانات المالية. عترالتمميلية، دوا اإل

 
           

 
 

  
 



   540 550معيار التدقيق الدولي 

 550معيار التدقيق الدولي 
 األطراف ذات العالقة

 

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلالمفعول  نافذ)
 أو بعد ذلك التاريخ( 2009 ديسمبر 15التي تبدأ في  

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 1 ........................................................معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 2 .......................................األطراف ذات العالقة.طبيعة عالقات ومعامالت 
 7-3 ......................................................................مسؤوليات المدقق

 8 ............................................................................تاريخ النفاذ
 9 ...............................................................................األهداف
 10 ..............................................................................التعريفات
  المتطلبات

 17-11 ..........................................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
األطراف ذات تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت 

 ................................................................................العالقة
 
18-19 

األطراف ة المرتبطة بعالقات ومعامالت لمخاطر األخطاء الجوهري ةتستجابإجراءات اإل
 ......................................................................ذات العالقة.....

 
20-24 

واإلفصاح  طراف ذات العالقةالمحددة لأل معامالتالعالقات و المحاتسبة  طريقة تقييم
 ..................................................................................عنها

 
25 

 26 .......................................................................اإلقرارات الخطية
 27 .........................................................بالحوكمةمع المكلفين  تصالاإل

 28 ................................................................................التوثيق
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 3أ-1أ ......................................................................مسؤوليات المدقق
 7أ-4أ .............................................................تعريف الطرف ذي العالقة

 28أ-8أ ..........................................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذات 

 ......................................العالقة..........................................
 

 30أ-29أ
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لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذات  ةتستجابإجراءات اإل
 ..........................................................................العالقة.......

 
 45أ-31أ

واإلفصاح  ألطراف ذات العالقةددة لالمح معامالتالعالقات و التقييم طريقة محاتسبة 
 ............................................................................عنها.......

 
 47أ-46أ

 49أ-48أ ...............................................................اإلقرارات الخطية........
 .........................................................بالحوكمةمع المكلفين  تصالاإل
 

 50أ

 200فييي تسييياق معيييار التييدقيق الييدولي  ""األطييراف ذات العالقيية 550قييراءة معيييار التييدقيق الييدولي  ينبغييي
 .ل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"للمدقق المستق العامة"األهداف 



 األطراف ذات العالقة

   542 550معيار التدقيق الدولي 

 لمقدمةا
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
األطيييراف ذات مسيييؤوليات الميييدقق المتعلقييية بعالقيييات ومعيييامالت  معييييار التيييدقيق اليييدولي هيييذايتنييياول  .1

هيذا المعيييار ليشييمل ق نطييايتسييع علييو وجييخ الخصيو   فييي عمليية تييدقيق للبيانييات الماليية. و  العالقية
ومعيييار التييدقيق  2 330ومعيييار التييدقيق الييدولي)الميينق (  3151كيفييية تطبيييق معيييار التييدقيق الييدولي

 القييات ومعييامالت األطييراف ذاتفيمييا يتعلييق بمخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية بع 3 240الييدولي
 العالقة.

 

 العالقة األطراف ذاتطبيعة عالقات ومعامالت 

فيييي مهيييل هيييذ  و  العاديييية. العميييل ممارتسييياتباتبيييا  عيييامالت األطيييراف ذات العالقييية مييين م العدييييد تنفيييذ .2
بشيكل  لجوهريية فيي البيانيات المالييةألخطياء ااعليو مخياطرة  الظروف  قد ال تنطيوي هيذ  المعيامالت

قييد تييؤدي طبيعيية عالقييات ميين المعييامالت المماثليية ميع األطييراف لييير ذات العالقيية. ومييع ذليك   أكبير
ًا لألخطياء الجوهريية إرتفاعيالعالقية فيي بعيل الظيروف إليو مخياطر أكهير ذات  ألطيرافاومعيامالت 

 في البيانات المالية من المعامالت مع األطراف لير ذات العالقة. فعلو تسبيل المهال:

  العالقية مين خيالل مجموعية ةياملة ومعقيدة مين العالقيات والهياكيل   تعمل األطيراف ذاتقد
 .المعامالت الخاصة بهامماثل في تعقيد  إرتفا مع 

  قد تكون نظم المعلومات لير فعالة في تحديد أو تلخيص المعامالت واألرصدة القائمية بيين
 العالقة لديها. ذاتمنشأة معينة واألطراف 

  العالقة بموجب ةروط وبنود السيوق العادييةف فعليو  األطراف ذاتقد ال يتم إجراء معامالت
 لعالقة دون مقابل.ا امالت األطراف ذاتد يتم إجراء بعل معتسبيل المهال  ق

 

 مسؤوليات المدقق
تفيييرل العدييييد مييين أطييير إعيييداد بميييا أن األطيييراف ذات العالقييية ليييير مسيييتقلة عييين بع يييها اليييبعل   .3

 العالقيييية األطييييراف ذاتخاصيييية لمحاتسييييبة عالقييييات ومعييييامالت وأرصييييدة التقييييارير المالييييية متطلبييييات 
ت المالييية ميين فهييم طبيعتهييا والتييأثيرات الفعلييية أو ميين أجييل تمكييين مسييتخدمي البيانييا واإلفصيياح عنهييا

مهيل هيذ   المعميول بيخ وحيي  يفيرل إطيار إعيداد التقيارير الماليية المحتملة لها علو البيانات الماليية.
لمخياطر  ةتسيتجابالمتطلبات  يقع علو عاتق الميدقق مسيؤولية أداء إجيراءات تيدقيق لتحدييد وتقيييم واإل

ألطيراف إخفاق المنشأة في محاتسيبة عالقيات أو معيامالت أو أرصيدة ا األخطاء الجوهرية الناةئة من
 العالقة واإلفصاح عنها بالشكل المناتسب وفقًا لمتطلبات إطار العمل. ذات

 

                                                 
 .الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها" الخطأ"تحديد وتقييم مخاطر )المنق (   315لدولي معيار التدقيق ا 1
 .تستجابة المدقق للمخاطر المقيمّة"إ"  330معيار التدقيق الدولي   2
 .في عملية تدقيق للبيانات المالية" حتيال"مسؤوليات المدقق المتعلقة باإل 240معيار التدقيق الدولي  3
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بياألطراف حيد أدنيو مين المتطلبيات المتعلقية حتو وإن فرل إطار إعداد التقارير المالية المعمول بيخ  .4
فهيييم حيييول حتيييال الميييدقق رليييم ذليييك إليييو الحصيييول عليييو العالقييية أو ليييم يفيييرل أيييية متطلبيييات  ي ذات

ليو ميا إذا كاني  العالقة بالمنشأة يكفي ليكون قادرًا علو التوصيل إ األطراف ذاتعالقات ومعامالت 
 (1مرجع: الفقرة أيالت: )اليالبيانات المالية  إلو الحد الذي تتأثر فيخ بتلك العالقات والمعام

 (2العرل العادل(ف أو )المرجع: الفقرة أتحقق العرل العادل )عند تطبيق أطر  (أ)

 (3(. )المرجع: الفقرة أمتهالاإل أطرلير م للة )عند تطبيق  (ب)
 

بتقيييييم الميييدقق لوجيييود  األطيييراف ذات العالقيييةوباإلضيييافة إليييو ذليييك  ييييرتبو فهيييم عالقيييات ومعيييامالت  .5
 ألن  4 240دوليوفقيًا لميا يقت ييخ معييار التيدقيق اليحتيال عامل واحد أو أكهر من عوامل مخاطرة اإل

 يكون أكهر تسهولة من خالل األطراف ذات العالقة. حتيال اإلرتكاب عملية إ
 

نظيرًا إليو القييود الكامنية المفروضية عليو عمليية تيدقيق معينية  هنيا  مخياطرة ال يمكين تجنبهيا تتمهييل  .6
ة فيييي أن بعيييل األخطييياء الجوهريييية فيييي البيانيييات الماليييية ال يمكييين اكتشيييافها  حتيييو وإن كانييي  عمليييي

وفييي تسييياق األطييراف ذات  5التييدقيق مخططيية ومييؤداة بالشييكل المناتسييب وفقييًا لمعييايير التييدقيق الدولييية.
اكتشياف األخطياء  عليوالعالقة  تكون التأثيرات المحتملة للقيود الكامنة المفروضة علو قيدرة الميدقق 

 أكبر لألتسباب التالية:الجوهرية 

 العالقة  خاصية  األطراف ذاتات ومعامالت قد ال تكون اإلدارة علو علم بوجود كافة عالق
بيخ للمتطلبيات المتعلقية بياألطراف  في حال عدم تحديد إطار إعيداد التقيارير الماليية المعميول

 العالقة. ذات

  فرصة أكبير للتيرمر أو اإلخفياء أو التالعيب مين قبيل  األطراف ذات العالقةقد تتي  عالقات
 اإلدارة.

 
كميا يقت يي معييار  ء عمليية التيدقيق ميع ممارتسية التشيكك المهنييبناء علو ذليك  يعتبير تخطييو وأدا .7

وجيود عالقيات ومعيامالت  حتمالييةهاميًا بشيكل خيا  فيي هيذا السيياق  نظيرًا إل 2006التدقيق الدولي
العالقيية لييير مفصيي  عنهييا. وإن المتطلبييات الييواردة فييي هييذا المعيييار مصييممة  بيياألطراف ذاتخاصيية 

األطيراف مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطية بعالقيات ومعيامالت  لمساعدة المدقق في تحديد وتقييم
 للمخاطر المقيّمة. ةتستجابالعالقة  وفي تصميم إجراءات تدقيق من أجل اإل ذات

 

                                                 
 . 25  الفقرة 240دقيق الدولي معيار الت 4
 .54أ-53أ  الفقرة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية" العامة"األهداف  200معيار التدقيق الدولي  5
 .15  الفقرة 200معيار التدقيق الدولي  6
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 تاريخ النفاذ

 *2009ديسييمبر  15تيدقيق البيانييات الماليية للفتيرات التييي تبيدأ فيي لالمفعيول  نافييذذا المعييار يعتبير هي .8
  أو بعد ذلك التاريخ.

 

 األهداف

 تتلخص أهداف المدقق فيما يلي: .9

بصيييرف النظييير عييين تحدييييد إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ للمتطلبيييات المتعلقييية  (أ)
الحصييول علييو فهييم حييول عالقييات  يتمهييل هييدف المييدقق فيييالعالقيية أم ال   بيياألطراف ذات
 العالقة يكفي ليكون قادرًا علو ما يلي: األطراف ذاتومعامالت 

  إن وجييييدت  الناةييييئة ميييين عالقييييات ومعييييامالت حتيييييالعوامييييل مخيييياطرة اإل تميييييي  (1)
العالقة المرتبطية بتحدييد وتقيييم مخياطر األخطياء الجوهريية الناجمية  األطراف ذات

 ف وحتيالعن اإل

مييا إذا كانيي  التوصييل إلييو  أدليية التييدقيق التييي تييم الحصييول عليهييا  باالتسييتناد إلييو (2)
 ثر فيخ بتلك العالقات والمعامالت:إلو الحد الذي تتأالبيانات المالية  

 تحقق العرل العادل )في حال تطبيق أطر العرل العادل(ف أو .أ

 (ف ومتهاللير م للة )في حال تطبيق أطر اإل .ب

حي  يحدد إطار إعداد التقارير الماليية المعميول بيخ المتطلبيات المتعلقية باإلضافة إلو ذلك   (ب)
لحصيول عليو أدلية تيدقيق كافيية ومناتسيبة ا يتمهيل هيدف الميدقق فييالعالقية   باألطراف ذات

العالقية ومحاتسيبتها واإلفصياح عنهيا بالشيكل  األطيراف ذاتحول تحديد عالقيات ومعيامالت 
 المناتسب في البيانات المالية وفقًا لذلك اإلطار.

 

 التعريفات

 معايير التدقيق الدولية  يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدنا : هدافأل .10

معاملية يييتم إجرا هييا بنيياء  –(Arm's length transaction) و أتسييات تجياري علييمعاملية  (أ)
راليب ومشيترر راليب ليير ميرتبطين ببع يهما اليبعل ويعميالن علو بنود وةروط بين بائع 

 .أف ل المصال تحقيق  إلوبشكل مستقل عن بع هما البعل ويسعيان 

 (7أ-4الفقرة أ: طرف يكون إما: )المرجع –(Related party) عالقةالطرف ذو ال (ب)

 طرفًا ذا عالقة وفقًا لما هو محدد في إطار إعداد التقارير المالية المعمول بخف أو (1)

المتطلبيييات  الحيييد األدنيييو مييين حيييي  يحيييدد إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ (2)
 :أو ال يحدد أية متطلبات العالقة باألطراف ذاتالمتعلقة 
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أم  بشيكل مباةيرتيأثير هيام  تسيواء تمتع بسيطرة أو خرى تةخصًا أو منشأة أ .أ
 للتقيياريرالمعييدة  لييير مباةيير ميين خييالل وتسيييو واحييد أو أكهيير  علييو المنشييأة

 الماليةف

الماليييية بسييييطرة أو تيييأثير هيييام  للتقييياريرمنشيييأة أخيييرى تتمتيييع المنشيييأة المعيييدة  .ب
د أو أكهيرف يبشكل مباةر أو لير مباةر مين خيالل وتسييو واحي عليهاف تسواءً 

 أو

مشييتركة مييع المنشييأة المعييدة للتقييارير المالييية  تحيي  تسيييطرةتقييع منشييأة أخييرى  .ل
 من خالل:

 مسيطرة مشتركةفملكية  .1

 مالكين مكونين من أفراد عائلة مقربينف أو .2

 إدارة رئيسية مشتركة. .3
 

مع ذلك  ال تعتبر المنشيرت التيي تقيع تحي  تسييطرة مشيتركة مين قبيل الدولية 
تبطية ببع يها اليبعل إال )أي الحكومة الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية( مر 

قامي  بمشياركة المصيادر إليو حيد ي معيامالت هامية أو ةيارك  فيفي حيال 
 هام مع بع ها البعل.

 المتطلبات
 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة

 315كج ء من إجراءات تقييم المخياطر واألنشيطة ذات العالقية التيي يقت يي معييار التيدقيق اليدولي  .11
خيييالل عمليييية التيييدقيق  ينبغيييي أن  تأديتهيييا مييين قبيييل الميييدقق 7 240ر التيييدقيق اليييدوليومعييييا)المييينق ( 

ميييين أجييييل  17-12ييييؤدي المييييدقق إجيييراءات التييييدقيق واألنشيييطة ذات العالقيييية المحيييددة فييييي الفقيييرات 
بتحديد مخاطر األخطاء الجوهريية المرتبطية بعالقيات ومعيامالت  ذات صلةالحصول علو معلومات 

 (8. )المرجع: الفقرة أالعالقة األطراف ذات
 

 األطراف ذات العالقة بالمنشأةفهم عالقات ومعامالت 

ومعيييار )الميينق (  315فريييق العملييية الييذي يقت يييخ معيييار التييدقيق الييدولي نقييا  ينبغييي أن يشييتمل  .12
خييا  لقابلييية تعييرل البيانييات المالييية لخطييأ جييوهري نيياجم عيين  إعتبييارعلييو  8 240التييدقيق الييدولي

العالقية بالمنشيأة. )المرجيع: الفقرتيان  األطراف ذاتقد ينتج عن عالقات ومعامالت  أو خطأ إحتيال 
 (10أ-9أ

 

 ينبغي أن يسأل المدقق اإلدارة عن األمور التالية: .13

الفتيييرة السييابقةف )المرجيييع: بالمنشييأة  بميييا فييي ذلييك التغييييرات عيين  هوييية األطييراف ذات العالقييية (أ)
 (14أ-11الفقرات أ

                                                 
 .17  الفقرة 240لدولي ف معيار التدقيق ا5  الفقرة )المنق ( 315معيار التدقيق الدولي   7
 .16  الفقرة 240ف معيار التدقيق الدولي 10  الفقرة )المنق ( 315معيار التدقيق الدولي   8
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 شأة وهذ  األطراف ذات العالقةف وطبيعة العالقات بين المن (ب)

مييا إذا أجييرت المنشييأة أييية معييامالت مييع هييذ  األطييراف ذات العالقيية خييالل الفتييرة  وفييي حييال  (ل)
 المعامالت. هدفحصل ذلك  يستفسر المدقق عن نو  و 

 
ينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة واألةخا  اآلخرين الذي يعملون في المنشيأة وييؤدي إجيراءات  .14

خيياطر األخييرى التييي تعتبيير مناتسييبة ميين أجييل الحصييول علييو فهييم حييول أنظميية الرقابيية  إن تقييييم الم
 (20أ-15وجدت  التي وضعتها اإلدارة من أجل: )المرجع: الفقرات أ

العالقيية ومحاتسييبتها واإلفصيياح عنهييا وفقييًا إلطييار  األطييراف ذاتتحديييد عالقييات ومعييامالت  (أ)
 إعداد التقارير المالية المعمول بخف

و  عليهييياف والمصييادقةاء معييامالت وترتيبيييات هاميية مييع األطيييراف ذات العالقيية تصييري  إجيير  (ب)
 (21)المرجع: الفقرة أ

 والمصيييادقةالعميييل العاديييية  دون إتبيييا  ممارتسييياتتصيييري  إجيييراء معيييامالت وترتيبيييات هامييية  (ل)
 عليها.

 
 الوثائق وأمراجعة السجالت  العالقة عند باألطراف ذاتالبقاء متيقظاً للمعلومات المتعلقة 

للترتيبييات أو ينبغييي أن يبقييو المييدقق متيقظييًا أثنيياء عملييية التييدقيق عنييد فحييص السييجالت أو الوثييائق  .15
العالقية ليم تحيددها أو  لألطيراف ذاتتدل علو وجود عالقات ومعامالت المعلومات األخرى التي قد 

 (23أ-22تفص  عنها اإلدارة مسبقًا للمدقق. )المرجع: الفقرتان أ
 

دقق عليييو وجيييخ الخصيييو  األميييور التاليييية بحهيييًا عييين مؤةيييرات عليييو وجيييود وينبغيييي أن يفحيييص المييي
 العالقة لم تحددها أو تفص  عنها اإلدارة مسبقًا للمدقق: لألطراف ذاتعالقات ومعامالت 

 المصادقات البنكية والقانونية التي تم الحصول عليها كج ء من إجراءات المدققف (أ)

 ف وبالحوكمةالمكلفين محاضر اجتماعات المساهمين ومحاضر اجتماعات  (ب)

 السجالت أو الوثائق األخرى التي يرى المدقق أنها ضرورية في ظروف  المنشأة. (ل)

 

العمييل العادييية عنييد أداء إجييراءات  دون إتبييا  ممارتسيياتإذا حييدد المييدقق معييامالت هاميية تييم إجرا هييا  .16
يسييأل المييدقق  إجييراءات التييدقيق األخييرى  ينبغييي أن عيين طريييقأو  15التييدقيق التييي تقت يييها الفقييرة 

 (25أ-24اإلدارة عن األمور التالية: )المرجع: الفقرتان أ

 (26طبيعة تلك المعامالتف و )المرجع: الفقرة أ (أ)

جيييع: الفقيييرة ميييا إذا كانييي  األطيييراف ذات العالقييية مشيييتركة فيييي تليييك المعيييامالت أم ال. )المر  (ب)
 (27أ
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 ليةالعالقة مع فريق العم باألطراف ذاتمشاركة المعلومات المتعلقة 

ينبغيييي أن يشيييار  الميييدقق المعلوميييات ذات العالقييية التيييي حصيييل عليهيييا فيميييا يخيييص األطيييراف ذات  .17
 (28العالقة بالمنشأة مع أع اء فريق العملية. )المرجع: الفقرة أ

 
 العالقة األطراف ذاتتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت 

فييي تحديييد وتقييييم  والمتمهييل)الميينق (  315خ معيييار التييدقيق الييدوليلييدى تحقيييق المتطلييب الييذي يقت ييي .18
ينبغيييي أن يحيييدد ويقييييم الميييدقق مخييياطر األخطييياء الجوهريييية المرتبطييية  9مخييياطر األخطييياء الجوهريييية 

مخياطر  تشيكلالعالقة ويحدد ميا إذا كاني  أي مين تليك المخياطر  األطراف ذاتبعالقات ومعامالت 
العالقييية الهامييية  األطيييراف ذاتأن يتعاميييل الميييدقق ميييع معيييامالت وليييدى تحدييييد ذليييك  ينبغيييي  هامييية.

علييو أنهييا تييؤدي إلييو ظهييور  للمنشييأة العمييل العادييية دون إتبييا  ممارتسيياتالمحييددة التييي تييم إجرا هييا 
 مخاطر هامة.

 

لمتعلقيية بوجييود طييرف ذي )بمييا فييي ذلييك الظييروف ا حتيييال فييي حييال وجييد المييدقق عوامييل مخيياطرة اإل .19
لييييدى أداء إجييييراءات تقييييييم المخيييياطر واألنشييييطة ذات العالقيييية المرتبطيييية ( يمنمهييييتييييأثير  لديييييخعالقيييية 

عنييد تحديييد وتقييييم  عتبيياربعييين اإل العالقيية  فينبغييي أن يأخييذ المييدقق تلييك المعلومييات بيياألطراف ذات
. )المرجيع: الفقيرة 240وفقيًا لمعييار التيدقيق اليدولي حتيال اإلمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن 

 (30أ-29أو  6أ
 

 العالقة األطراف ذاتلمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت  ةتستجابإجراءات اإل

الميدقق للمخياطر  ةإتسيتجابفيي  المتمهيل 330كج ء من المتطلب الذي يقت ييخ معييار التيدقيق اليدولي .20
ليية تييدقيق يقييوم المييدقق بتصييميم وأداء إجييراءات تييدقيق إضييافية ميين أجييل الحصييول علييو أد 10المقيّميية 

 األطيراف ذاتكافية ومناتسبة حول مخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة المرتبطية بعالقيات ومعيامالت 
-21وينبغيي أن تشيتمل إجيراءات التيدقيق هيذ  عليو تليك اإلجيراءات التيي تقت ييها الفقيرات  العالقة.
 (34أ-31. )المرجع: الفقرات أ24

 
التيي ليم ييتم تحدييدها أو اإلفصياح  عالقيةذي  هياممعامالت األطيراف ذات العالقية أو طيرف تحديد 

 عنها مسبقاً 

 لألطيييراف ذاتالميييدقق ترتيبيييات أو معلوميييات تشيييير إليييو وجيييود عالقيييات ومعيييامالت  وجيييدفيييي حيييال  .21
العالقييية ليييم تحيييددها أو تفصييي  عنهيييا اإلدارة مسيييبقًا للميييدقق  فينبغيييي أن يحيييدد الميييدقق ميييا إذا كانييي  

 العالقات أو المعامالت.تؤكد علو وجود تلك  السابقةالظروف 
 

ليم تحيددها  في حال وجد المدقق معامالت خاصية بياألطراف ذات العالقية أو بطيرف هيام ذي عالقية .22
 مسبقًا للمدقق  فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي: أو تفص  عنها اإلدارة
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 (35ف )المرجع: الفقرة أأع اء فريق العملية اآلخرين بالمعلومات ذات الصلة فوراً إبالغ  (أ)
 المتعلقيية بيياألطراف ذاتحييي  يحييدد إطييار إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بييخ المتطلبييات  (ب)

 العالقة  ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي:

طيراف ذات عالقية يطلب مين اإلدارة تحدييد كافية المعيامالت التيي تيم إجرا هيا ميع أ (1)
 و ليجري المدقق تقييمًا آخرًا لهاف تم تحديدها مؤخراً 

السييبب وراء فشييل أنظميية رقابيية المنشييأة علييو عالقييات ومعييامالت عيين  تستفسيياراإل (2)
األطييراف ذات العالقيية فييي التمكييين ميين تحديييد عالقييات ومعييامالت األطييراف ذات 

 العالقة أو اإلفصاح عنهاف 

تحدييدها  ة ومناتسبة فيما يتعلق بمعامالت أطيراف ذات عالقية تيمأداء إجراءات تدقيق فعال (ل)
 (36ي عالقةف )المرجع: الفقرة أأو معامالت طرف هام ذ مؤخراً 

وجود معامالت لألطيراف ذات العالقية  إحتماليةالمخاطرة التي تتمهل في إعادة النظر في  (د)
األخرى أو طرف هام ذي عالقية ليم تحيددها أو تفصي  عنهيا اإلدارة مسيبقًا للميدقق  وأداء 

 إجراءات تدقيق إضافية حسبما تقت ي ال رورةف و

عييدم اإلفصيياح ميين قبييل اإلدارة كييان متعمييدًا )وبالتييالي دلييياًل علييو وجييود فيي حييال تبييين أن )ه(     
(  فينبغييي أن يقييّيم المييدقق المييدلوالت المتعلقيية حتيييال مخيياطرة خطييأ جييوهري نيياجم عيين اإل
 (37بعملية التدقيق. )المرجع: الفقرة أ

 
 اديةالعمل الع دون إتبا  ممارتساتها العالقة التي تم إجرا   ف الهام ذيمعامالت الطر 

العميل العاديية   دون إتبا  ممارتسيات العالقة التي تم إجرا ها يفيما يتعلق بمعامالت الطرف الهام ذ .23
 ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي:

   إن وجدت  وتقييم ما إذا:السابقةيات تفاقتفحص العقود واإل (أ)

 مالييييةإحتإليييو يشيييير بالمعاملييية  ة( المتعلقيييإلييييخ فتقيييار)أو اإل  المبيييادأل األتساتسيييية كانييي (1)
ييية أو إلخفيياء تسييوء تو يييع إحتيييال إجرائهييا ميين أجييل االةييترا  فييي إعييداد تقييارير مالييية 

 (39أ-38)المرجع: الفقرتان أ 11األصولف

 كان  بنود المعامالت متوافقة مع توضيحات اإلدارةف و (2)

تميييي  محاتسييييبة المعييييامالت واإلفصيييياح عنهييييا بالشييييكل المناتسييييب وفقييييًا إلطييييار إعييييداد  (3)
 عمول بخف والتقارير المالية الم

عليهيييا بالشيييكل  والمصيييادقةالحصيييول عليييو أدلييية تيييدقيق حيييول تصيييري  إجيييراء المعيييامالت  (ب)
 (41أ-40المناتسب. )المرجع: الفقرتان أ
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بنييود مكافئية لتلييك اإلجييراءات السييائدة فييي  بموجييبالعالقيية  األطيراف ذاتالتأكييدات علييو إجييراء معييامالت 

 معاملة علو أتسات تجاري 
 

 اء معاملية لطيرف ذي عالقية بموجيبأكيدًا في البيانات المالية يشير إلو إجر تفي حال أوردت اإلدارة  .24
  فينبغي أن يحصل الميدقق عليو أدلية تيدقيق بنود مكافئة لتلك السائدة في معاملة علو أتسات تجاري 
 (45أ-42كافية ومناتسبة حول ذلك التأكيد. )المرجع: الفقرات أ

 
 واإلفصاح عنهاألطراف ذات العالقة محددة لال معامالتالعالقات و البة محاتس طريقة تقييم

ينبغييي أن يقيييم المييدقق  12 700لييدى تكييوين رأي حييول البيانييات المالييية وفقييًا لمعيييار التييدقيق الييدولي .25
 (46)المرجع: الفقرة أ األمور التالية:

واإلفصياح عنهيا ألطيراف ذات العالقية المحيددة ل معيامالتالعالقيات و الما إذا تمي  محاتسيبة  (أ)
 (47ناتسب وفقًا إلطار إعداد التقارير الماليةف و )المرجع: الفقرة أبالشكل الم

 العالقة: األطراف ذاتما إذا كان  تأثيرات عالقات ومعامالت  (ب)

تحييول دون تحقيييق البيانييات المالييية للعييرل العييادل )فييي حييال تطبيييق أطيير العييرل  (1)
 العادل(ف أو

 (.متهالتجعل البيانات المالية م للة )في حال تطبيق أطر اإل (2)
 

 اإلقرارات الخطية

العالقييية   بييياألطراف ذاتحيييي  يحيييدد إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ المتطلبيييات المتعلقييية  .26
بًا  مييين المكلفيييين ينبغيييي أن يحصيييل الميييدقق عليييو إقيييرارات خطيييية مييين اإلدارة و  حيييي  يكيييون مناتسييي

 (49أ-48)المرجع: الفقرتان أ :فيما يخص بالحوكمة

و الميييدقق عييين هويييية األطيييراف ذات العالقييية بالمنشيييأة وكافييية عالقيييات قييييامهم باإلفصييياح إلييي (أ)
 التي يعلمون بهاف و األطراف ذات العالقةومعامالت 

قيامهم بمحاتسبة تلك العالقات والمعامالت واإلفصاح عنها بالشكل المناتسب وفقيًا لمتطلبيات  (ب)
 إطار العمل.
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 بالحوكمةمع المكلفين  تصا اإل 

بشيأن ينبغيي أن يتصيل الميدقق معهيم  13فيي إدارة المنشيأة  بالحوكميةلفيين كافية المك في حال مشاركة .27
المسييائل الهاميية الناةييئة أثنيياء عملييية التييدقيق فيمييا يخييص األطييراف ذات العالقيية بالمنشييأة. )المرجييع: 

 (50الفقرة أ
 

 التوثيق

القييات ينبغييي أن يييورد المييدقق فييي وثييائق التييدقيق أتسييماء األطييراف المحييددة ذات العالقيية وطبيعيية ع .28
 14األطراف ذات العالقة.

*** 
     التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 مسؤوليات المدقق
 العالقيية بياألطراف ذاتحييداً أدنيو مين المتطلبيات المتعلقية  ت يعأطير إعيداد التقيارير الماليية التيي 

 (4)المرجع: الفقرة 
 بييياألطراف ذاتطلبيييات المتعلقييية إن إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية اليييذي ي يييع حيييدًا أدنيييو مييين المت  . 1أ

الطرف ذو العالقية ولكين ذليك التعرييف يمليك نطاقيًا محيدودًا العالقة هو اإلطار الذي يعّرف معنو 
الواردة في هذا المعيار  وبالتالي قيد ينطبيق متطليب ( 2)ب()10في الفقرة  الواردأكهر من التعريف 

علييو عالقيات ومعييامالت  العالقيةاألطيراف ذات يقت يي اإلفصيياح عين عالقيات ومعييامالت معيين 
 أقل بكهير.

 
 )أ((4)المرجع: الفقرة  أطر العرل العادل

العالقية إليو فشييل  األطيراف ذاتقيد تييؤدي عالقيات ومعيامالت  15فيي تسيياق إطيار العيرل العيادل .   2أ
يق العرل العادل فيي حيال أن الواقيع االقتصيادي ميهاًل ليم يينعكل بالشيكل البيانات المالية في تحق

 فيييي حيييال قيييد ال ييييتم تحقييييق العيييرل العيييادلناتسيييب فيييي البيانيييات الماليييية. فعليييو تسيييبيل المهيييال  الم
محاتسييبة عملييية بيييع ملكييية معينيية ميين قبييل المنشييأة لمسيياهم مسيييطر بسييعر أعلييو أو أقييل ميين قيميية 
السوق العادلة علو أنها معاملة تنطوي علو رب  أو خسارة في الوق  الذي قد تشكل فييخ مسياهمة 

 عملية دفع لرب  تسهم معين.دة لرأت المال أو اتستعاأو 
 
 )ب((4)المرجع: الفقرة  متهالأطر اإل

األطيراف ذات العالقية تيؤدي إليو   يعتمد ما إذا كان  عالقات ومعيامالت متهالفي تسياق إطار اإل   .3أ
عليييو الظيييروف  700ماليييية م يييللة كميييا هيييو موضييي  فيييي معييييار التيييدقيق اليييدولي وجيييود بيانيييات 
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 عييدم اإلفصياح عيين معيامالت األطييراف ذات حتيو وإن كيانليية. فعلييو تسيبيل المهييال  الخاصية للعم
العالقييية فيييي البيانيييات الماليييية ممتيييهاًل إلطيييار العميييل والقيييانون أو النظيييام المعميييول بيييخ  فقيييد تكيييون 

إيراداتهيا العائيدة مين  للغايية مين نسيبة هاميةحصيول المنشيأة عليو البيانات المالية م للة فيي حيال 
عيدم اإلفصيياح عين تليك الحقيقية. ومييع ذليك  مين النييادر ميع األطيراف ذات العالقيية ميع معيامالت لا

معيين وتكيون م ييللة  إمتهييالمعييدة ومعروضية وفقيًا إلطيار  جيدًا أن ينظير الميدقق فييي بيانيات ماليية
 .17أن إطار العمل مقبول 21016في حال قرر المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي

 

 )ب((10لمرجع: الفقرة )ا العالقة يتعريف الطرف ذ
رلم ميين الييمفهييومي السيييطرة والتييأثير الهييام. وعلييو  .   تنيياقا العديييد ميين أطيير إعييداد التقييارير المالييية4أ

 مصطلحات مختلفة  إال أنها توض  عمومًا ما يلي: إتستخداممناقشتها لتلك المفاهيم ب إحتمالية
ية لمنشيييأة معينييية مييين أجيييل اليييتحكم بالسياتسيييات الماليييية والتشيييغيل القيييدرة عليييوالسيييطرة هيييي  (أ)

 الحصول علو منافع من أنشطتهاف و

خ مييين خيييالل ملكيييية عليييو أتسيييات األتسيييهم أو قيييانون أو إكتسيييابالتيييأثير الهيييام )اليييذي يمكييين  (ب)
تشيغيلية القرارات المتعلقة بالسياتسات الماليية وال صنع ية( هو القدرة علو المشاركة فيإتفاق

 السياتسات. لمنشأة معينة  ولكنخ ال يعّد تسيطرة علو تلك
 

 قد يدل وجود العالقات التالية علو وجود تسيطرة أو تأثير هام:   . 5أ
 مباةرة أو لير مباةرة أو الفوائد المالية األخرى في المنشأة. لحقوق ملكية حيا ات (أ)

حيييا ات المنشييأة لحقييوق ملكييية مباةييرة أو لييير مباةييرة أو فوائييد مالييية أخييرى فييي منشييرت  (ب)
 أخرى.

أو اإلدارة الرئيسييييية )أي أع يييياء اإلدارة الييييذين  بالحوكمييييةلمكلفييييين أن يكييييون جيييي ءًا ميييين ا (ل)
 يتمتعون بصالحية ومسؤولية تخطيو وتوجيخ ومراقبة أنشطة المنشأة(.

 الفقرة الفرعية )ل(. أي ةخص مشار إليخمن عائلة  فردًا مقرباً أن يكون  (د)

 ة )ل(.أن يحظو بعالقة عمل هامة مع أي ةخص مشار إليخ في الفقرة الفرعي)ه(   
 

 مهيمناً األطراف ذات العالقة التي تملك تأثيراً 
طرة أو تيييأثير هيييام  فيييي قيييد تعميييل األطيييراف ذات العالقييية  باالتسيييتناد إليييو قيييدرتها عليييو ممارتسييية تسيييي   .6أ

 ذليك السيلو  ذا صيلة إعتبيارويعيّد  إدارتهيا. عليو المنشيأة أو مهييمنمارتسة تأثير بم منصب يخولها
  كميا هيو موضي  بشيكل أكهير حتييال خطاء الجوهرية الناجمة عن اإلعند تحديد وتقييم مخاطر األ

 .30أ-29تفصياًل في الفقرتان أ
 

                                                 
 )أ(.6  الفقرة علو ةروط التكليف بالتدقيق" الموافقة" 210معيار التدقيق الدولي   16
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 الخا  كأطراف ذات عالقة هدفالمنشرت ذات ال
منشيأة ألن المنشيأة قيد طرفيًا ذا عالقية بال 18خيا  هيدفقيد تكيون منشيأة ذات  في بعل الظروف   . 7أ

 هيدفمين حقيوق ملكيية المنشيأة ذات ال تملك عددًا قلييالً عليها فعليًا  حتو وإن كان   تكون مسيطر
 الخا  أو ال تملك أيًا منها.

 

 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
)المرجييع: الفقييرة  العالقيية األطييراف ذاتمخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية بعالقييات ومعييامالت 

11) 
 ات خاصة بمنشرت القطا  العامإعتبار 

 

عالقية بيأمر  أطيراف ذاتتتأثر مسؤوليات مدقق القطيا  العيام فيميا يتعليق بعالقيات ومعيامالت قد .    8أ
ات مفروضية عليو منشيرت القطيا  العيام وناةيئة مين القيانون أو إلت اميالتكليف بعمليية التيدقيق  أو ب
عليييو ذليييك  قيييد ال تقتصييير مسيييؤوليات ميييدقق القطيييا  العيييام عليييو  وبنييياءً النظيييام أو تسيييلطة أخيييرى. 

بييل قييد العالقيية   األطييراف ذاتمخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية بعالقييات ومعييامالت  معالجيية
والنظيييام للقيييانون  متهيييالوتسيييع نطاقيييًا أال وهيييي معالجييية مخييياطر عيييدم اإلتت يييمن أي يييًا مسيييؤولية أ

ع متطلبات محيددة فيميا يخيص تنفييذ التي ت والسلطة األخرى الذين يحكمون جهات القطا  العام 
وباإلضيافة إليو ذليك  قيد يحتيال ميدقق القطيا  العيام إليو  مع األطراف ذات العالقة. تجارية أعمال
 بعالقيات ومعيامالت األطييراف ذات الماليية فيي القطيا  العيام المتعلقيةمتطلبيات إعيداد التقيارير  أخيذ

 .عتباربعين اإل في القطا  الخا  المطبقة العالقة التي قد تختلف عن تلك
 

 العالقة بالمنشأة راف ذاتفهم عالقات ومعامالت األط
 (12نقا  بين فريق العملية )المرجع: الفقرة إجراء 

 تت من المسائل التي قد تتم مناقشتها بين أع اء فريق العملية ما يلي:    .9أ

 تسيييجل  إتسيييتخدامطبيعييية ونطييياق عالقيييات ومعيييامالت المنشيييأة ميييع األطيييراف ذات العالقييية )ب
حييددة اليييذي ييييتم تحديهييخ بعيييد كييل عمليييية تيييدقيق المييدقق الخيييا  بيياألطراف ذات العالقييية الم

 مهاًل(.

 إحتمالييييةيخيييص تركيييي  عليييو أهميييية ممارتسييية التشيييكك المهنيييي خيييالل عمليييية التيييدقيق فيميييا ال 
 العالقة. مرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذاتحدوث أخطاء جوهرية 

  ذاتلألطييراف ظييروف أو أوضييا  المنشييأة التييي قييد تييدل علييو وجييود عالقييات أو معييامالت 
هيكيل تنظيميي وجيود العالقة لم تحددها اإلدارة أو تفص  عنها للميدقق )عليو تسيبيل المهيال  

ليير مدرجية فيي خيا  مين أجيل إجيراء معيامالت ال هيدفالنشيرت ذات مال إتستخداممعقد أو 
 .مالئم(لير نظام معلومات  إتستخدام المي انية العمومية أو

                                                 
 الخا . هدفإرةادًا حول طبيعة المنشأة ذات ال 34أ-33توفر الفقرتان أ  )المنق ( 315معيار التدقيق الدولي  18
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 العالقة. لألطراف ذاتقات أو معامالت السجالت أو الوثائق التي قد تدل علو وجود عال 

  بيالتعريف محاتسيبة وإفصياحًا مناتسيبين فيميا يخيص  بالحوكميةأهمية أن ترفيق اإلدارة أو المكلفيين
إطييييار إعييييداد التقييييارير المالييييية  تحديييييد) فييييي حييييال العالقيييية  األطييييراف ذاتعالقييييات ومعييييامالت 

لمخيياطر ذات العالقيية المتمهليية فييي العالقيية(  وا اف ذاتطر متعلقيية بيياألالمتطلبييات للميول بييخ المع
 إهمال اإلدارة ألنظمة الرقابة ذات العالقة.

 
ذات ًا خاصيًا لكيفيية تيورط األطيراف إعتبيار حتييال باإلضافة إلو ذليك  قيد يت يمن النقيا  فيي تسيياق اإل  .10أ

 علو تسبيل المهال:. حتيالالعالقة في عملية اإل
  إدارة خييا  لتسييهيل  هييدفقبييل منشييرت ذات تسييتغالل اإلدارة المسيييطر عليهييا ميين إكيييف يمكيين

 األرباح.

  لييدى ع ييو رئيسييي فييي كيييف قييد يييتم ترتيييب المعييامالت بييين المنشييأة وةييريك تجيياري معييروف
 .بشكل لير صحي  تسهيل تو يع أصول المنشأة اإلدارة من أجل

 
 )أ((13)المرجع: الفقرة  هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة

اد التقارير المالية المعمول بخ المتطلبات المتعلقة بياألطراف ذات العالقية  تمييل إطار إعد عندما يحدد . 11أ
ألن نظيم معلوميات المنشيأة ليددارة إليو كونهيا متيوفرة بسيهولة  تليك األطيرافالمعلومات المتعلقة بهوية 

لتمكيين المنشيأة مين تستحتال إلو تسجيل ومعالجة وتلخيص عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة 
وتميييل اإلدارة بالتييالي إلييو امييتال  تحقيييق متطلبييات المحاتسييبة واإلفصيياح التييي يفرضييها إطييار العمييل. 

وفيمييا يتعلييق بالعمليييات المتكييررة  يييرات عيين الفتييرة السييابقة. املة بيياألطراف ذات العالقيية والتغقائميية ةيي
حييول األطييراف ذات  ات أتساتسييًا لمقارنيية المعلومييات التييي ترفقهييا اإلدارة بسييجل المييدققتستفسييار تييوفر اإل

 العالقة المدونة في عمليات التدقيق السابقة. 
 

عندما ال يحدد إطار إعداد التقارير الماليية المعميول قد ال تملك المنشأة نظم المعلومات تلك مع ذلك  .  12أ
مين المحتميل أال تكيون اإلدارة وفي مهل هذ  الظيروف   .المتعلقة باألطراف ذات العالقةبخ المتطلبات 

ات تستفسيار ينطبق متطليب طيرح اإلوعلو الرلم من ذلك   بوجود كافة األطراف ذات العالقة. لو علمع
 العالقية األطراف التي تحقق تعرييف الطيرف ذيألن اإلدارة قد تكون علو علم ب 13المحدد في الفقرة 

ذات  ات المييدقق حييول هوييية األطييرافإتستفسييار تميييل فييي مهييل هييذ  الحاليية  الموضيي  فييي هييذا المعيييار. 
إليو تكيوين جي ء مين إجيراءات تقيييم المخياطر واألنشيطة ذات العالقية التيي ييتم أدا هيا  العالقة بالمنشأة

 من أجل الحصول علو معلومات حول األمور التالية:)المنق (  315وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 
  ملكية المنشأة والهياكل الرقابية لديهاف 

 ف ولمنشأة والتي تخطو لتنفيذهاتنفذها االتي  تستهماراتأنوا  اإل 

 .طريقة تنظيم المنشأة وكيفية تمويلها 
 

حيييي  تمييييل اإلدارة بشيييكل أكبييير إليييو عالقيييات السييييطرة المشيييتركة  المتعلقييية ب الخاصييية فيييي الحالييية
ات الميدقق إتستفسيار معرفتها بتلك العالقات في حال أن لها أهميية اقتصيادية بالنسيبة للمنشيأة  تمييل 
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عالييية فييي حييال تركي هييا علييو مييا إذا كانيي  األطييراف التييي تجييري معهييا المنشييأة إلييو كونهييا أكهيير ف
 طراف ذات عالقة.لمصادر إلو حد هام  هي عبارة عن أمعامالت هامة أو تشار  ا

 
أن يقيوم فرييق عمليية  600عملية تدقيق مجموعية معينية  يقت يي معييار التيدقيق اليدوليفي تسياق  . 13أ

ر بقائميية بيياألطراف ذات العالقيية معييدة ميين قبييل إدارة المجموعيية المجموعية بت ويييد كييل مييدقق عنصيي
وعنيييدما تكيييون المنشيييأة  19.يعليييم فرييييق عمليييية المجموعييية بوجودهيييا عالقييية أطيييراف أخيييرى ذاتوأي 

ات الميدقق تستفسيار أتساتسيًا مفييدًا إلهيذ  المعلوميات عبارة عين عنصير ضيمن مجموعية معينية  تيوفر 
 ذات العالقة بالمنشأة. الموجهة إلو اإلدارة حول هوية األطراف

 
كما قد يحصل المدقق علو بعيل المعلوميات المتعلقية بهويية األطيراف ذات العالقية بالمنشيأة مين .  14أ

 ات الموجهة إلو اإلدارة أثناء قبول أو اتستمرار العملية.تستفسار خالل اإل
 

 (14رة )المرجع: الفق أنظمة رقابة المنشأة علو عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة
األةييخا  اآلخييرين الييذين يعملييون فييي المنشييأة هييم أولئييك الييذين يميلييون إلييو امييتال  معرفيية إن .    15أ

حييول عالقييات ومعييامالت األطييراف ذات العالقيية بالمنشييأة  وأنظميية الرقابيية علييو تلييك العالقييات 
 دارة:وقد يت من أولئك األةخا   إلو الحد الذي ال يشكلون فيخ ج ءًا من اإلوالمعامالت. 

  فبالحوكمةن المكلفو 
  أو معالجييييية أو تيييييدوين  بطيييييرح مييييين خالليييييخاليييييذين يشيييييغلون منصيييييبًا يقوميييييون الموظفيييييون

دون إتبييا  ممارتسييات العمييل العادييية فييي المعييامالت التييي تعتبيير هاميية والتييي يييتم تنفيييذها 
 لمنشأة  وأولئك األةخا  الذين يشرفون أو يراقبون هؤالء الموظفينفا

 فيمهنة التدقيق الداخل 
 المستشار القانوني الداخليف و 

 أو ةخص يشغل منصبًا مماثاًل. بالسلو  األخالقي لت اممسؤول اإل 
 

قيد  بالحوكميةأن اإلدارة و  حيي  يكيون مناتسيبًا  المكلفيين  إفتيراليتم إجراء عملية التدقيق عليو    . 16أ
ار إعييداد التقييارير المالييية أقييروا وفهمييوا بييأنهم يتحملييون مسييؤولية إعييداد البيانييات المالييية وفقييًا إلطيي

المعمييول بييخ  بمييا فييي ذلييك حييي  يكييون مرتبطييًا العييرل العييادل لهييا  ومسييؤولية الرقابيية الداخلييية 
  أنهييا ضييرورية للتمكييين ميين إعييداد بالحوكمييةالتييي تييرى اإلدارة و  حييي  يكييون مناتسييبًا  المكلفييين 

وبنيياء  20أم خطييأ. حتيييال إبيانييات مالييية خالييية ميين األخطيياء الجوهرييية  تسييواء كانيي  ناجميية عيين 
عنيييدما يحيييدد اإلطيييار المتطلبيييات المتعلقييية بييياألطراف ذات العالقييية  يقت يييي إعيييداد عليييو ذليييك  

  تصيييميم وتنفييييذ وتطبييييق أنظمييية بالحوكميييةالبيانيييات الماليييية مييين اإلدارة  تحييي  إةيييراف المكلفيييين 

                                                 
  ("العنصيرللمجموعة )بميا فيي ذليك عميل ميدققي عمليات تدقيق البيانات المالية  –خاصة ال عتباراتاإل" 600معيار التدقيق الدولي   91

 (.ه)40الفقرة 
 4  الفقرة أ200معيار التدقيق الدولي   20
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ومحاتسييبتها ميية علييو عالقييات ومعييامالت األطييراف ذات العالقيية بحييي  يييتم تحديييدها رقابيية مالئ
ليييدى أدائهيييم  بالحوكميييةويقيييوم المكلفيييون بالشيييكل المناتسيييب وفقيييًا ليييذلك اإلطيييار.  واإلفصييياح عنهيييا

أنظميييية الرقابيييية تلييييك. ب المتعلقييييةبمراقبيييية كيفييييية اضييييطال  اإلدارة بمسييييؤولياتها  اإلةييييرافيلييييدورهم 
العالقية قيد يحيددها اإلطيار  قيد يحصيل  باألطراف ذاتوبصرف النظر عن أية متطلبات متعلقة 

ليييدى أدائهيييم ليييدورهم اإلةيييرافي عليييو معلوميييات مييين اإلدارة تمكييينهم مييين فهيييم  بالحوكميييةالمكلفيييون 
 .والمبادأل األتساتسية لها طبيعة عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة بالمنشأة

 
ل فيي الحصيول عليو فهيم حيول لمتمهيا)المينق (  315لدى تحقيق متطلب معيار التدقيق اليدولي .    17أ

بالتقلييييل مييين  المتعلقيييةخصيييائص بيئييية الرقابييية  عتبيييارميييدقق بعيييين اإلقيييد يأخيييذ ال 21 الرقابيييةبيئييية 
 العالقة  مهل: األطراف ذاتمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت 

 بالشيكل  هياتطبيقإليو ميوظفي المنشيأة و التي يتم إباللها السلو  األخالقي الداخلية   قواعد
تحكيم الظييروف التيي قيد تجييري فيهيا المنشيأة أنواعييًا محيددة مين معييامالت  والتيي  المناتسيب

 العالقة. األطراف ذات

 عين مصيال  اإلدارة  مفتيوح فيي الوقي  المحيددالسياتسات واإلجيراءات المتعلقية باإلفصياح ال
 العالقة. في معامالت األطراف ذات بالحوكمةفين والمكل

  داخيييل المنشيييأة فيميييا يخيييص تحدييييد وتيييدوين وتلخييييص واإلفصييياح عييين تعييييين المسيييؤوليات
 العالقة. األطراف ذاتمعامالت 

  حييول  بالحوكمييةاإلفصيياح فييي الوقيي  المحييدد والنقييا  الييذي يييدور بييين اإلدارة والمكلفييين
العميييل  دون إتبيييا  ممارتسييياتالعالقييية الهامييية التيييي ييييتم إجراءهيييا  األطيييراف ذاتمعيييامالت 

لتليييك  بتطبييييق المبيييادأل األتساتسيييية بالحوكميييةقيييام المكلفيييون ميييا إذا العاديييية  بميييا فيييي ذليييك 
المعييامالت بالشييكل المناتسييب )ميين خييالل الحصييول علييو اتستشييارة ميين مستشييارين مهنيييين 

 خارجيين مهاًل(.

  عليييو معيييامالت الطيييرف ذي العالقييية التيييي تنطيييوي عليييو  للمصيييادقةاإلرةيييادات الواضيييحة
 بالحوكميةفقة لجنة فرعيية تابعية للمكلفيين مالحظ في المصال   مهل موات ارب فعلي أو 

 ومكونة من أفراد مستقلين عن اإلدارة.

  حي  يكون ذلك ممكنًا.قسم التدقيق الداخليالمراجعات الدورية من قبل   

 لخاصيية بيياألطراف اإلجييراء المترقييب الييذي تتخييذ  اإلدارة ميين أجييل حييل ق ييايا اإلفصيياح ا
مين الميدقق أو مستشيار قيانوني خيارجي  الحصيول عليو اتستشيارةذات العالقة  مين خيالل 

 مهاًل.

 .وجود تسياتسات وإجراءات متعلقة بالكشف عن الفساد  حي  يكون ذلك ممكنًا 
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قيييد تكيييون أنظمييية الرقابيييية المطبقييية عليييو عالقيييات ومعييييامالت األطيييراف ذات العالقييية داخيييل بعييييل    .18أ
 المنشرت لير كافية أو لير قائمة لعدد من األتسباب مهل:

  التييييي توليهييييا اإلدارة لتحديييييد عالقييييات ومعييييامالت األطييييراف ذات العالقيييية  لقليلييييةااألهمييييية
 واإلفصاح عنها.

 بالحوكمةإلو اإلةراف المناتسب من قبل المكلفين  فتقاراإل. 
  التجاهل المتعمد ألنظمة الرقابة تلك ألن اإلفصاحات المتعلقية بياألطراف ذات العالقية قيد

ات حساتسة  مهل وجود معامالت يشتر  فيها أفيراد معلومتكشف معلومات تعتبرها اإلدارة 
 .ائلة الذي يشغلون مناصب إداريةالع

  فهيم لييير كيافر ميين قبيل اإلدارة للمتطلبييات المتعلقية بيياألطراف ذات العالقية التييي يفرضييها
 إطار إعداد التقارير المالية المعمول بخ.

 عمول بخ.لياب متطلبات اإلفصاح بموجب إطار إعداد التقارير المالية الم 
 

عندما تكون أنظمة الرقابة هذ  لير كافيية أو ليير قائمية  قيد يكيون الميدقق ليير قيادر عليو الحصيول 
علو أدلة تدقيق كافية ومناتسبة حول عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة. وفي حال كيان الحيال 

الميييدلوالت  22 لمييينق ()ا 705  وفقيييًا لمعييييار التيييدقيق اليييدولي عتبييياركيييذلك  قيييد يأخيييذ الميييدقق بعيييين اإل
 المتعلقة بعملية التدقيق  بما في ذلك الرأي الوارد في تقرير المدقق.

 

ية علو إهمال اإلدارة ألنظمة الرقابية التيي قيد يبيدو أنهيا تعميل حتيال عادة ما ينطوي إعداد التقارير اإل . 19أ
لييددارة عالقييات تنطييوي  وتكييون مخيياطرة إهمييال اإلدارة ألنظميية الرقابيية أكبيير فييي حييال كييان 23بفعالييية.

ارة ألن هيذ  العالقيات قيد تيوفر ليددعلو تسيطرة أو تأثير هام مع األطراف الذين تتعامل معهم المنشأة 
المصييال  المالييية لييددارة  تشييكل. فعلييو تسييبيل المهييال  قييد إحتيييالحييواف  وفرصييًا أكبيير الرتكيياب عملييية 

المنشيييأة بشيييكل ة مييين خيييالل )أ( توجييييخ ليييدى أطيييراف معينييية ذات عالقييية حيييواف  إلهميييال أنظمييية الرقابييي
يتعارل مع مصالحها مما يؤدي إلو إجراء معامالت لصال  هيذ  األطيراف  أو )ب( التيرمر ميع هيذ  

 المحتملة ما يلي: حتيال . وتت من األمهلة علو عمليات اإلبأعمالهماألطراف أو التحكم 
  مصيييممة لتمهييييل وضيييع بنيييود  ائفييية للمعيييامالت ميييع األطيييراف ذات العالقييية حيييي  تكيييون

 .لير صحي لهذ  المعامالت بشكل  المبادأل األتساتسية
 مبيال  أعليو  إتسيتخدامب من أو إلو اإلدارة أو اآلخرين يإحتيال بشكل  تنظيم نقل األصول

 أو أقل من قيمة السوق.

 الخييا    هييدفالت معقييدة مييع األطييراف ذات العالقيية  مهييل المنشييرت ذات المعييام إجييراء
 ل الوضع المالي أو األداء المالي للمنشأة بشكل لير صحي .لتمهالتي يتم تنظيمها 

 

                                                 
 .في تقرير المدقق المستقل"الوارد التعديالت علو الرأي  ")المنق (  705معيار التدقيق الدولي  22
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 ات خاصة بالمنشرت الصغيرةإعتبار 
تمييييل أنشيييطة الرقابييية فيييي المنشيييرت الصيييغيرة إليييو كونهيييا أقيييل رتسيييمية وقيييد ال تمليييك هيييذ  المنشيييرت   .20أ

مين ميدير -عمليات موثقية للتعاميل ميع عالقيات ومعيامالت األطيراف ذات العالقية. وقيد يقليل ماليك
نسييبة حييدوث هييذ  ميين يرفييع  قييدبعييل المخيياطر الناةييئة ميين معييامالت األطييراف ذات العالقيية أو 

فييي كافيية الجوانييب الرئيسييية للمعييامالت. وفيمييا يتعلييق بهييذ   الفعاليية ميين خييالل المشيياركة المخيياطر
المنشيييرت  قيييد يحصيييل الميييدقق عليييو فهيييم حيييول عالقيييات ومعيييامالت األطيييراف ذات العالقييية  وأيييية 

إجييراءات أخييرى  ميين اإلدارة إلييو جانييب  تستفسييارميين خيالل اإل  يقهييا عليهيياة قييد يييتم تطبأنظمية رقابيي
 أنشطة اإلةراف والمراجعة التي تقوم بها اإلدارة وفحص الوثائق المتوفرة ذات العالقة.مهل مراقبة 

 

 )ب((14عليها )المرجع: الفقرة  والمصادقةتصري  إجراء معامالت وترتيبات هامة 
 

لتصييري  علييو ميين  إذن ميين قبييل طييرف أو أطييراف يتمتعييون بسييلطة مناتسييبة )تسييواء كييان ينطييوي ا  .21أ
لتجيييري المنشيييأة معيييامالت محيييددة وفقيييًا أو المسييياهمين فيييي المنشيييأة(  بالحوكميييةاإلدارة أو المكلفيييين 

علييو قبييول  وتنطييوي المصييادقةقائميية علييو حكييم ذاتييي أم ال. لمعييايير محييددة مسييبقًا  تسييواء كانيي  
حققيي  المعييايير التييي ميين  التصييري  بنيياء  بعييد أنلمعييامالت التييي أجرتهييا المنشييأة أولئييك األطييراف ل

 والمصييادقة علييو عليهييا. وتت ييمن األمهليية علييو أنظميية الرقابيية التييي قييد ت ييعها المنشييأة لتصييري 
دون إتبييا  معييامالت وترتيبييات هاميية مييع أطييراف ذات عالقيية أو معييامالت وترتيبييات هاميية  إجييراء

 ما يلي: يةالعمل العاد ممارتسات
   أنظمة الرقابة المتعلقة بالمراقبية لتحدييد تليك المعيامالت والترتيبيات التيي تحتيال إليو تصيري

 .ومصادقة
 بالحوكمييةدارة أو المكلفييين اإلعلييو بنييود وةييروط المعييامالت والترتيبييات ميين قبييل  المصييادقة 

 حي  يكون ممكنًا  من قبل المساهمين.أو 
 

 لقة باألطراف ذات العالقة عند مراجعة السجالت والوثائقالبقاء متيقظاً للمعلومات المتع
 (15السجالت أو الوثائق التي قد يفحصها المدقق )المرجع: الفقرة 

 

.  قد يفحص المدقق أثناء عملية التدقيق السجالت أو الوثائق التي قد تيوفر معلوميات حيول عالقيات 22أ
 ومعامالت األطراف ذات العالقة  ومهال ذلك:

  المصييييادقات األطييييراف الخارجييييية التييييي يحصييييل عليهييييا المييييدقق )باإلضييييافة إلييييو مصيييادقات
 .المصرفية والقانونية(

 .إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالمنشأة 

  التنظيمية. الهيئاتالمعلومات التي ت ود المنشأة بها 

 .تسجالت المساهمين لتحديد المساهمين الرئيسيين في المنشأة 
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  بالحوكمةمن اإلدارة والمكلفين  لتي يتم الحصول عليهاا بيانات التعارل في المصال. 
 المنشأة وتلك المتعلقة بخطو معاةات التقاعد. إتستهماراتالسجالت المتعلقة ب 

 بالحوكمةالمبرمة مع اإلدارة الرئيسية أو المكلفين يات تفاقالعقود واإل. 
 مل العادية للمنشأة.الع دون إتبا  ممارتساتيات الهامة التي يتم إبرامها تفاقالعقود واإل 

 .فواتير ومراتسالت محددة من المستشارين المهنيين لدى المنشأة 

  المنشأة. تطبقهاتسياتسات التأمين علو الحياة التي 

 .العقود الهامة التي تم التفاول عليها مرة أخرى من  قبل المنشأة خالل الفترة 

  قسم التدقيق الداخليتقارير. 
  ألوراق المالييييية )مهييييل النشييييرات تنظيمييييية ليييينشييييأة لييييدى هيئيييية المالوثييييائق المرتبطيييية بإيييييداعات

 .التوضيحية(
 

الترتيبات التي قد تدل عليو وجيود عالقيات أو معيامالت لألطيراف ذات العالقية ليم ييتم تحدييدها أو 
 .(15)مرجع: الفقرة  اإلفصاح عنها مسبقاً 

 

 هيدافف آخير واحيد أو أكهير ألًا رتسميًا أو لير رتسمي بين المنشيأة وطير إتفاق.  يت من ترتيب معين 23أ
 مهل:

  مناتسبة.إنشاء عالقة عمل من خالل وتسائو أو هياكل 

 .إجراء أنوا  معينة من المعامالت بموجب بنود وةروط محددة 

  معينة أو دعم مالي.توفير خدمات 
 

تت يييمن األمهلييية عليييو الترتيبيييات التيييي قيييد تيييدل عليييو وجيييود عالقيييات أو معيييامالت لألطيييراف ذات 
 حددها أو تفص  عنها اإلدارة مسبقًا للمدقق ما يلي:العالقة لم ت

 مع أطراف أخرى. قانونياً  المشاركة في ةراكات لير منظمة 

  بعيييدة عيين ممارتسيياتيييات لتييوفير خييدمات ألطييراف معينيية بموجييب بنييود وةييروط إتفاقإبييرام 
 العمل العادية للمنشأة.

  والعالقات مع الكفيل.ال مانات 
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 (16العمل العادية )المرجع: الفقرة  دون إتبا  ممارتسات منفذةتحديد معامالت هامة 
 

تنفيييييذها دون إتبيييييا  إن الحصييييول علييييو معلومييييات إضييييافية حييييول المعيييييامالت الهاميييية التييييي يييييتم  . 24أ
  إن حتييالطرة اإلاالعمل العادية للمنشأة تمّكن المدقق من تقييم ما إذا كاني  عواميل مخي ممارتسات

يحيييدد إطيييار إعيييداد  تحدييييد مخييياطر األخطييياء الجوهريييية عنيييدما نيييخ أي يييًا مييينمكّ وجيييدت  متيييوفرة وت
 األطراف ذات العالقة.التقارير المالية المعمول بخ المتطلبات المتعلقة ب

 

 العمل العادية ما يلي: دون إتبا  ممارتسات.  قد تت من األمهلة علو المعامالت التي يتم إجرا ها 25أ
  تستمالكات.إلإعادة هيكلة الشركات أو ا مهل عمليات معامالت حقوق الملكية المعقدة 

  قييوانين ضييعيفة فيمييا يتعلييق  تملييكخييارل تقييع فييي منيياطق الإجييراء معييامالت مييع منشييرت فييي
 بالشركات.

  الحصيول إيجار المباني أو تقديم خدمات إدارية من قبل المنشأة لطرف آخير فيي حيال عيدم
 .علو أي مقابل

  لير مألوف.ذات خصومات أو عوائد ضخمة بشكل معامالت بيع 

 .إجراء معامالت مع ترتيبات مدورة مهل إجراء عمليات بيع مع التعهد بإعادة الشراء 

  مدتها. إنتهاءالمعامالت التي يتم إجرا ها بموجب عقود يتم تغيير بنودها قبل 
 

 )أ((16العمل العادية )المرجع: الفقرة  المنفذة دون إتبا  ممارتساتفهم طبيعة المعامالت الهامة 
 

العميييل العاديييية  المنفيييذة دون إتبيييا  ممارتسييياتعييين طبيعييية المعيييامالت الهامييية  تستفسيييارينطيييوي اإل  .26أ
للمعييامالت والبنييود والشيييروط التييي تيييم  حيييول المبييادأل األتساتسييييةللمنشييأة علييو الحصيييول علييو فهييم 
 إجراء تلك المعامالت بموجبها.

 

 )ب((16قرة األطراف ذات العالقة )المرجع: الف تورط إحتماليةعن  تستفساراإل
 

العميل العاديية لييل مين  منفيذة دون إتبيا  ممارتسياتقد يشيتر  طيرف ذو عالقية فيي معاملية هامية .  27أ
من خيالل التيأثير بشيكل ليير مباةير  فقو  بل هاكونخ طرفًا فيل ير مباةرة علو المعاملةخالل التأث

 .حتيالرة اإلوقد يدل مهل هذا التأثير علو وجود عامل مخاطعن طريق وتسيو معين أي ًا. 
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 (17)المرجع: الفقرة  مشاركة المعلومات المتعلقة باألطراف ذات العالقة مع فريق العملية
.  تت من المعلومات ذات الصلة المتعلقة باألطراف ذات العالقة التي قد تتم مشاركتها بيين أع ياء 28أ

 :ما يليفريق العملية 
 .هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة 

 قات ومعامالت األطراف ذات العالقة.طبيعة عال 

  إعتبييارالعالقييات أو المعييامالت الهاميية أو المعقييدة لألطييراف ذات العالقيية التييي قييد تقت ييي 
مييين  بالحوكميييةتيييدقيق خيييا   وخاصييية المعيييامالت التيييي تشيييار  فيهيييا اإلدارة أو المكلفيييون 

 الناحية المالية.

 

  قات ومعامالت األطراف ذات العالقةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعال
 (19)المرجع: الفقرة  مهيمنتأثير بطرف ذي عالقة لديخ المرتبطة  حتيال عوامل مخاطرة اإل

ةخص واحد أو مجموعة صغيرة مين األةيخا  دون وجيود أنظمية  خاللتعتبر هيمنة اإلدارة من   .29أ
ن المؤةيييرات عليييو وجيييود تيييأثير وتت يييم 24.حتييييالرقابييية تعوي يييية عييياماًل مييين عواميييل مخييياطرة اإل

 يمارتسخ طرف ذو عالقة ما يلي: مهيمن
 بالحوكمةتخذتها اإلدارة أو المكلفين إالطرف ذو العالقة علو قرارات عمل هامة  إعترل. 
 العالقة للحصول علو الموافقة النهائية. لة المعامالت الهامة إلو الطرف ذيإحا 

  العمييل عييرول حييول  بالحوكمييةة والمكلفييين إلدار بييين ا عييدم التشيياورتشييارو قليييل أو  هنييا
 المقترحة التي يطرحها الطرف ذو العالقة.

  المعييامالت التييي يشييتر  فيهييا الطييرف ذو العالقيية )أو والمصييادقة علييو نييادرًا مييا تييتم مراجعيية
 ع و مقرب من عائلة الطرف ذو العالقة( بشكل مستقل.

 

ال لعييب الطيرف ذو العالقيية دورًا قياديييًا أي ييًا فيي بعييل الحيياالت فيي حيي المهيييمنالتيأثير  وقيد ينشييأ
 في تأتسيل المنشأة واتستمر في لعب ذلك الدور في إدارة المنشأة.

 

علييو  مهيييمن. عنييد تييوفر عوامييل المخيياطر األخييرى  قييد يييدل وجييود طييرف ذي عالقيية يتمتييع بتييأثير 30أ
 . فعلو تسبيل المهال:حتيالمخاطر هامة لألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل

 اإلدارة العلييا أو المستشيارين المهنييين  فييمعدل الدوران المرتفع بشكل لير عيادي  قد يشير
 العالقة. الطرف ذي أهدافية تخدم إحتيال أو  تطبيق ممارتسات لير أخالقيةإلو 
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  مة دون وجود مبيرر واضي  ليذلك إليو أن الطيرف وتسطاء في معامالت ها إتستخدامقد يشير
فييي تلييك المعييامالت ميين خييالل الييتحكم بهييؤالء الوتسييطاء يملييك مصييلحة معينيية العالقيية قييد  ذا
 ية.إحتيال  هدافأل

 أو االنهما  في اختييار دلة علو المشاركة المفرطة من قبل الطرف ذي العالقة قد تشير األ
 ية.إحتيالإعداد تقارير  إحتماليةالسياتسات المحاتسبية أو تحديد التقديرات الهامة إلو 

خطرراء الجوهريررة المرتبطررة بعالقررات ومعررامالت األطررراف ذات لمخرراطر األ ةتسررتجابإجررراءات اإل
 (20)المرجع: الفقرة  العالقة

 

 ةتسيتجابتعتمد طبيعة وتوقي  ونطياق إجيراءات التيدقيق اإلضيافية التيي قيد يختارهيا الميدقق مين أجيل اإل  .31أ
عليو طبيعية لمخاطر األخطياء الجوهريية المقيّمية المرتبطية بعالقيات ومعيامالت األطيراف ذات العالقية 

 25تلك المخاطر وظروف المنشأة.
 

تت ييمن األمهليية علييو إجييراءات التييدقيق الجوهرييية التييي قييد يؤديهييا المييدقق عنييدما يقيييم مخيياطرة هاميية .  32أ
واإلفصياح عنهيا الشيكل  العالقية الخاصيةطيراف ذات معيامالت األتتمهل في عدم قيام اإلدارة بمحاتسبة 

أم خطيأ( ميا  إحتييال كاني  ناجمية عين  الماليية المعميول بيخ )تسيواءً  وفقًا إلطار إعداد التقيارير المناتسب
 يلي:

 جوانييب محييددة للمعييامالت التييي يييتم إجرا هييا مييع وتسييطاء كييالبنو  أو  ومناقشيية علييو تأكيييدال
ةيييركات المحامييياة أو الكفيييالء أو اليييوكالء حيييي  يكيييون ذليييك ممكنيييًا وليييير محظيييورًا بموجيييب 

 خالقي.القانون أو النظام أو قواعد السلو  األ

 أو البنييود أو المبييال  المحييددة للمعييامالت مييع األطييراف ذات العالقيية  هييدافالتأكيييد علييو األ
)قييد يكييون إجييراء التييدقيق هييذا أقييل فعالييية عنييدما يييرى المييدقق أن المنشييأة تميييل إلييو التييأثير 

 تهم للمدقق(.إتستجابعلو األطراف ذات العالقة فيما يخص 

 المالييية أو المعلومييات المالييية األخييرى ذات العالقيية  إن  حييي  يكييون ممكنييًا  قييراءة البيانييات
أجيل الحصيول عليو أدلية حيول محاتسييبة كاني  متيوفرة  المتعلقية بياألطراف ذات العالقية ميين 

 المعامالت الواردة في السجالت المحاتسبية لألطراف ذات العالقة.

 

نتيجية لوجيود  إحتييال ناجمية عين  ةالجوهرييخطياء هامية تتعليق باألفي حال قام المدقق بتقييم مخياطرة  . 33أ
  قد يقوم المدقق  باإلضافة إلو المتطلبات العامة التيي يقت ييها مهيمنطرف ذي عالقة يتمتع بتأثير 

ميين أجييل الحصييول علييو فهييم حييول  كالتالييية الييذكر  بييأداء إجييراءات تييدقيق 240معيييار التييدقيق الييدولي

                                                 
وتوقييي  ونطيياق إجييراءات التييدقيق اإلضييافية. ويحييدد معيييار  إرةييادًا إضييافيًا حييول اعتبييار طبيعيية 330يييوفر معيييار التييدقيق الييدولي  52

تسييتجابة المناتسيبة لمخيياطر األخطياء الجوهريية المقيّميية الناجمية عيين إلالمتطلبييات وييوفر إرةييادًا حيول إجيراءات ا 240التيدقيق اليدولي
 .حتيالاإل
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وتحديييد كل مباةيير أو لييير مباةيير مييع المنشييأة عالقييات العمييل التييي قييد أنشييأها الطييرف ذو العالقيية بشيي
 الحاجة إلو أداء إجراءات تدقيق جوهرية مناتسبة أخرى:

 وإجراء نقا  معهم بالحوكمةمن اإلدارة والمكلفين  تستفساراإل. 
 من الطرف ذي العالقة. تستفساراإل 

 .فحص العقود الهامة المبرمة مع الطرف ذي العالقة 

 أو قواعيد خارجيية محيددة لمعلوميات  نترني ل ةيبكة اإلإجراء بحوث أتساتسية مناتسبة مين خيال
 األعمال مهاًل.

 بها. حتفا مراجعة تقارير الكشف عن الفساد التي يقدمها الموظفون حي  يتم اإل 
 

عليييو نتيييائج إجيييراءات تقيييييم المخييياطر التيييي يؤديهيييا الميييدقق  قيييد ييييرى الميييدقق مييين المناتسيييب  عتميييادباإل . 34أ
أنظمية الرقابية عليو عالقيات ومعيامالت األطيراف ذات العالقية  إختبيارالحصول علو أدلة تدقيق دون 

في المنشأة. ومع ذلك  قد يكون من لير الممكن في بعل الظروف الحصول علو أدلة تدقيق كافية 
فيمييا يخيص مخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية ومناتسيبة ميين خييالل إجييراءات التيدقيق الجوهرييية فقييو 

عنييييدما تكييييون المعييييامالت داخييييل ذات العالقيييية. فعلييييو تسييييبيل المهييييال   بعالقييييات ومعييييامالت األطييييراف
يتم طرح أو تدوين أو معالجة أو إعداد قدر هام مين المجموعة التي تتم بين المنشأة وعناصرها كهيرة و 

نظييام متكامييل  قييد يقييرر المييدقق بأنييخ ميين  ضييمنلكترونييي إالمعلومييات المتعلقيية بهييذ  المعييامالت بشييكل 
إجراءات تدقيق جوهرية فعالة قيد تقليل بحيد ذاتهيا مين مخياطر األخطياء الجوهريية لير الممكن تصميم 

هيييذ  المعييامالت إليييو مسييتوى متيييدنر مقبيييول. وفييي هيييذ  الحاليية  ليييدى تحقيييق متطليييب معييييار المرتبطيية ب
الفعالييية التشييغيلية حييول الييذي يقت ييي الحصييول علييو أدليية تييدقيق كافييية ومناتسييبة  330التييدقيق الييدولي
أنظمة رقابة المنشأة علو كمال ودقة تيدوين  إختباريتعين علو المدقق  26بة ذات العالقة ألنظمة الرقا

 عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة.
 

عالقة التي لم يتم تحديدها أو اإلفصياح  ف هام ذيتحديد معامالت األطراف ذات العالقة أو طر 
 عنها مسبقاً 
إليو فرييق العمليية )المرجيع: الفقيرة  ميؤخراً ات العالقة المحيددة عن المعلومات المتعلقة باألطراف ذاإلبالغ 
 )أ((22
 
إليييو أع ييياء فرييييق العمليييية وري عييين أي أطيييراف ذات عالقييية تيييم تحدييييدها ميييؤخرًا إن اإلبيييالغ الفييي. 35أ

تنتاجات التيي اآلخرين يساعدهم في تحديد ما إذا كاني  هيذ  المعلوميات تيؤثر عليو النتيائج أو االتسي
إجييراءات تقييييم المخيياطر التييي تييم أدا هييا مسييبقًا  بمييا فييي ذلييك مييا إذا  علييو ا بنيياءً يييتم التوصييل إليهيي

 كان  مخاطر األخطاء الجوهرية تحتال إلو إعادة تقييم.
 

أو طييرف هييام ذي عالقيية األطييراف ذات العالقيية المحييددة مييؤخرًا اإلجييراءات الجوهرييية المتعلقيية بمعييامالت 
 )ل((22المرجع: الفقرة )

 

ألمهليييية علييييو إجييييراءات التييييدقيق الجوهرييييية التييييي قييييد يؤديهييييا المييييدقق فيمييييا يتعلييييق بمعييييامالت تت ييييمن ا. 36أ 
 أو طرف هام ذي عالقة ما يلي: مؤخراً األطراف ذات العالقة المحددة 
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  ات تتعلق بطبيعة عالقات المنشيأة ميع األطيراف ذات العالقية المحيددة حيديهًا  بميا إتستفسار طرح
محظييييور بموجييييب القييييانون أو النظييييام أو قواعييييد السييييلو  فييييي ذلييييك )حييييي  يكييييون مناتسييييبًا ولييييير 

 ل خيييارل المنشيييأة والتيييي يفتيييرل بيييأنهم يملكيييون عييين األطيييراف التيييي تعمييي تستفسييياراإلاألخالقيييي( 
معرفة هامة حول المنشأة وأعمالها  مهل المستشيار القيانوني أو اليوكالء الرئيسييين أو الممهلييين 

 ء العمل المقربين اآلخرين.الرئيسيين أو المستشارين أو الكفالء أو ةركا

  إجيييراء تحلييييل للسيييجالت المحاتسيييبية الخاصييية بالمعيييامالت ميييع األطيييراف ذات العالقييية المحيييددة
 الحاتسوب.بمساعدة أتساليب تدقيق  إتستخدامحديهًا. وقد يتم تسهيل إجراء مهل هذا التحليل ب

  تقيييم ميا إذا تمي    و ميؤخراً التأكيد عليو بنيود وةيروط معيامالت األطيراف ذات العالقية المحيددة
محاتسييييبة المعييييامالت واإلفصيييياح عنهييييا بالشييييكل المناتسييييب وفقييييًا إلطييييار إعييييداد التقييييارير المالييييية 

 المعمول بخ.
 

 )ه((22عدم اإلفصاح المتعمد من قبل اإلدارة )المرجع: الفقرة 
 

لميدقق فيميا يخيص مسيؤوليات ا 240في معيار التدقيق الدولي ات الواردةالمتطلبات واإلرةاد تكون  . 37أ
ذات صيلة عنيدما يظهير أن اإلدارة ليم تفصي   ية تدقيق للبيانيات المالييةفي عمل حتيال المتعلقة باإل
بشكل متعمد عن معامالت األطيراف ذات العالقية أو طيرف هيام ذي عالقية. كميا قيد يأخيذ للمدقق 

اإلدارة  ةإتسييتجابمييا إذا كييان ميين ال ييروري إعييادة تقييييم موثوقييية إجييراءات  عتبييارالمييدقق بعييين اإل
 ات المدقق واإلقرارات التي قدمتها اإلدارة للمدقق.تستفسار إل

 

 العمل العادية ممارتسات المنفذة دون إتبا  لطرف الهام ذو العالقةالمحددة لمعامالت ال
 (23هام ذي العالقة )المرجع: الفقرة المبادأل األتساتسية لمعامالت طرف تقييم 

 

العميل  دون إتبا  ممارتسيات تنفيذهااملة طرف هام ذي عالقة يتم لمع المبادأل األتساتسية لدى تقييم . 38أ
 األمور التالية: عتبارالعادية للمنشأة  قد يأخذ المدقق بعين اإل

 :ما إذا كان  المعاملة 

o .)معقدة للغاية )قد تشتمل مهاًل علو عدة أطراف ذات عالقة داخل مجموعة موحدة 

o  مهيييل أتسيييعار أو أتسيييعار فائيييدة أو  تحتيييوي عليييو بنيييود ليييير عاديييية للتبيييادل التجييياري
 .عاديةضمانات أو ةروط تسديد لير 

o .تفتقر إلو تسبب منطقي واض  إلجرائها 

o .تت من أطرافًا ذات عالقة لير محددة مسبقًا 

o .معالجة بطريقة لير مألوفة 

  وميييا إذا قامييي   بالحوكميييةميييا إذا قامييي  اإلدارة بمناقشييية طبيعييية تليييك المعاملييية ميييع المكلفيييين
 بمحاتسبتها.

  بييداًل ميين إيييالء مييا إذا كانيي  اإلدارة ت ييع تركييي ًا أكبيير علييو طريقيية تعامييل محاتسييبية معينيية
 لمعاملة.لاألتساتسية االقتصادية  للجوانبالعناية الال مة 
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اإلدارة لير متوافقة بشكل جوهري مع بنود معاملة الطرف ذي العالقية   توضيحاتفي حال كان  
النظيييير فييييي موثوقييييية تلييييك التفسيييييرات  27 500يق الييييدولييتعييييين علييييو المييييدقق وفقييييًا لمعيييييار التييييدق

 واإلقرارات المتعلقة بالمسائل الهامة األخرى.
 

لتلك المعاملة من منظيور الطيرف ذي العالقية  حيي   المبادأل األتساتسية المدقق فهم يحاولكما قد  . 39أ
. بشييكل أف ييل والسييبب وراء تنفيييذها قتصييادي للمعاملييةإلو فهييم الواقييع اقييد يسيياعد ذلييك المييدقق عليي

مييع طبيعيية  ةلييير متوافقيي ميين منظييور الطييرف ذي العالقيية التييي تبييدووقييد تشييكل المبييادأل األتساتسييية 
 .حتيالأعمالخ عاماًل من عوامل مخاطرة اإل

 

 )ب((23عليها )المرجع: الفقرة  والمصادقةتصري  معامالت الطرف الهام ذي العالقة 
أو  حيي  يكيون ممكنيًا  المسياهمين  بالحوكميةالمكلفيين  مين قبيل اإلدارة أو والمصادقةإن التصري   . 40أ

العمييل العادييية قييد يييوفر  منفييذة دون إتبييا  ممارتسيياتفيمييا يخييص معييامالت طييرف هييام ذي عالقيية 
حسيييب األصيييول مييين قبيييل المسيييتويات المناتسيييبة داخيييل  تليييك المعيييامالت إعتبيييارحيييول أدلييية تيييدقيق 
ذات وإن وجيود معيامالت البيانات المالية.  بنودها وةروطها بالشكل المناتسب فيوانعكات المنشأة 

  فييي لييياب التفسيييرات المنطقييية المبنييية طبيعيية مماثليية لييم تخ ييع للتصييري  والمصييادقة المييذكورين
  قييد ييدل علييو وجيود مخيياطر أخطياء جوهرييية ناجميية بالحوكميةعليو نقييا  ميع اإلدارة أو المكلفييين 

ق إليو أن يكيون متيقظيًا لمعيامالت أخيرى وفي هذ  الظروف  قد يحتال الميدقخطأ. أو إحتيال عن 
لتوصيل إلييو ليير كيافيين للوحيدهما  والمصيادقةوميع ذليك  قيد يكيون التصيري  ذات طبيعية مماثلية. 

 ويعييود ذلييك إلييو أنلييير متييوفرة حتيييال مييا إذا كانيي  مخيياطر األخطيياء الجوهرييية الناجميية عيين اإل
 ر بين األطيراف ذات العالقية أو فييقد يكونان لير فعالين في حال وجود ترم والمصادقةالتصري  

 لطرف ذي عالقة.حال كان  المنشأة خاضعة لتأثير مهمين 
 

 ات خاصة بالمنشرت الصغيرةإعتبار 
 والمصيادقةويات مختلفة مين السيلطة توفرها مستقد ال تملك منشأة صغيرة نفل أنظمة الرقابة التي  . 41أ

نييد تييدقيق منشييأة صييغيرة  قييد يعتمييد المييدقق علييو ذلييك  ع وبنيياءً  فييي منشييأة كبيييرة. قييد تتييوفر التييي
عليو أدلية التيدقيق المتعلقية بصيحة معيامالت طيرف هيام ذي  والمصيادقةبدرجة أقل علو التصري  

العمييل العادييية. وبييداًل ميين ذلييك  قييد يقييرر المييدقق أداء إجييراءات  منفييذة دون إتبييا  ممارتسيياتعالقيية 
د عليييو جوانيييب محيييددة للمعيييامالت ميييع التأكيييي وتيييدقيق إضيييافية مهيييل فحيييص الوثيييائق ذات الصيييلة أ

 في المعامالت. المدير -مشاركة المالكمدى األطراف ذات العالقة  أو مراقبة 
 

التأكييدات عليو إجييراء معيامالت األطيراف ذات العالقيية وفقياً لبنيود مكافئيية لتليك البنيود السييائدة فيي معامليية 
 (24)المرجع: الفقرة  علو أتسات تجاري 
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كيفيية مقارنية تسيعر معاملية لطيرف ذي تيوفر أدلية التيدقيق بسيهولة فيميا يخيص  حتماليةإعلو الرلم من   .42أ
عالقة بسعر معاملة مماثلة ييتم إجرا هيا عليو أتسيات تجياري  فهنيا  عموميًا صيعوبات عمليية تحيّد مين 

كافيية الجوانييب األخييرى للمعامليية مكافئيية لتلييك  علييو أنقييدرة المييدقق علييو الحصييول علييو أدليية تييدقيق 
لمتعلقة بمعاملة علو أتسات تجاري. فعلو تسبيل المهال  رلم أن المدقق قيد يكيون قيادرًا عليو الجوانب ا

التأكييد  التأكيد علو إجراء معاملة لطيرف ذي عالقية بسيعر السيوق  إال أنيخ قيد يكيون مين ليير الممكين
لطارئيية علييو مييا إذا كانيي  البنييود والشييروط األخييرى للمعامليية )مهييل الشييروط االئتمانييية أو المصييروفات ا

وبالتالي  قد عليها عمومًا بين األطراف المستقلة.  تفاقأو الرتسوم المحددة( مكافئة لتلك التي قد يتم اإل
تنشييأ مخيياطرة تتمهييل فييي أن تأكيييد اإلدارة علييو إجييراء معامليية لطييرف ذي عالقيية بموجييب بنييود مكافئيية 

 .شكل خطأ جوهرياً دة في معاملة علو أتسات تجاري قد يلتلك البنود السائ
 

صيييحة التأكييييد عليييو إجيييراء معاملييية لطيييرف ذي يقت يييي إعيييداد البيانيييات الماليييية مييين اإلدارة إثبيييات  . 43أ
عالقة بموجب بنود مكافئية لتليك البنيود السيائدة فيي معاملية عليو أتسيات تجياري. وقيد يت يمن دعيم 

 اإلدارة لذلك التأكيد ما يلي:
 واردة في معاملة مطابقة أو مماثلية ميع مقارنة بنود معاملة الطرف ذي العالقة بتلك البنود ال

 طرف واحد أو أكهر لير ذي عالقة.

  إةييرا  خبييير خييارجي فييي تحديييد قيميية السييوق والتأكيييد علييو بنييود وةييروط السييوق المتعلقيية
 بالمعاملة.

  مقارنة بنود المعاملة ببنود تسوق معروفة فيما يخص معامالت مماثلة يتم إجرا هيا فيي تسيوق
 مفتوحة.

 

 تقييم دعم اإلدارة لهذا التأكيد علو واحد أو أكهر من األمور التالية: مليشتقد .  44أ
 .النظر في مدى مالئمة العملية التي تقوم بها اإلدارة لدعم التأكيد 

   البيانيات لتحدييد  إختبيارو التحقق من مصدر البيانات الداخلية والخارجيية التيي تيدعم التأكييد
 ها.إرتباطمدى دقتها وكمالها و 

 ات هامة يستند إليها التأكيد.إفتراضدى معقولية أية تقييم م 
 

. تقت ييي بعييل أطيير إعييداد التقييارير المالييية اإلفصيياح عيين معييامالت األطييراف ذات العالقيية التييي ال 45أ
ييييتم إجرا هيييا بموجيييب بنيييود مكافئييية لتليييك السيييائدة فيييي المعيييامالت عليييو أتسيييات تجييياري. وفيييي هيييذ  

معامليية لطييرف ذي عالقيية فييي البيانييات المالييية  قييد الظييروف  فييي حييال عييدم إفصيياح اإلدارة عيين 
لتليك السيائدة فيي معاملية عليو يعتبر ذلك تأكييدًا ضيمنيًا عليو إجيراء المعاملية بموجيب بنيود مكافئية 

 أتسات تجاري.
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 ألطراف ذات العالقة واإلفصاح عنهاالمحددة ل معامالتالعالقات و التقييم طريقة محاتسبة 

 (25)المرجع: الفقرة  تقييم األخطاءات األهمية النسبية في إعتبار 
ميين المييدقق النظيير فييي كييل ميين حجييم وطبيعيية خطييأ معييين   450يقت ييي معيييار التييدقيق الييدولي . 46أ

تعتميييد أهميييية  ال وقيييد 28والظيييروف الخاصييية لحدوثيييخ  عنيييد تقيييييم ميييا إذا كيييان الخطيييأ جوهرييييًا أم ال.
لمسييجل للمعامليية فقييو بييل علييو عوامييل علييو المبليي  االمعامليية بالنسييبة لمسييتخدمي البيانييات المالييية 

 محددة أخرى ذات صلة  مهل طبيعة عالقة الطرف ذي العالقة.
 

 )أ((25)المرجع: الفقرة  تقييم اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات العالقة
يعنيييي تقييييييم اإلفصيييياحات المتعلقييية بيييياألطراف ذات العالقيييية فييييي تسيييياق متطلبييييات اإلفصيييياح التييييي   .47أ

ميييا إذا تيييم تلخييييص وعيييرل الحقيييائق  إعتبيييارعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ يقت ييييها إطيييار إ 
بحييي  والظييروف الخاصيية بعالقييات ومعييامالت األطييراف ذات العالقيية بالمنشييأة بالشييكل المناتسييب 

وقد تكون اإلفصاحات المتعلقة بمعيامالت األطيراف ذات العالقية ليير تكون اإلفصاحات مفهومة. 
 مفهومة في حال:

حة أو معبييير الماليييية ليييير واضيييوتيييأثيرات المعاملييية علييو البيانيييات  مبيييادأل األتساتسييييةكانيي  ال (أ)
 بشكل خاطئف أو عنها

البنييييود أو الشييييروط الرئيسييييية أو العناصيييير المهميييية  عييييدم اإلفصيييياح بالشييييكل المناتسييييب عيييين (ب)
 األخرى للمعامالت الال مة لفهمها.

 

 (26)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية
لتييي قييد يكييون ميين المناتسييب فيهييا الحصييول علييو إقييرارات خطييية ميين المكلفييين تت ييمن الظييروف ا . 48أ

 ما يلي: بالحوكمة
  عندما يصيادقون عليو معيامالت محيددة ألطيراف ذات عالقية )أ( تيؤثر بشيكل جيوهري عليو

 البيانات المالية  أو )ب( تشتر  فيها اإلدارة.

  عيامالت معينية ألطيراف للميدقق فيميا يخيص تفاصييل م بيإقرارات ةيفهية محيددة يدلون عندما
 ذات عالقة.

 األطراف ذات العالقة أو معامالتهمكون لهم مصال  مالية أو مصال  أخرى لدى عندما ت. 
 

.  كمييا قييد يقييرر المييدقق الحصييول علييو إقييرارات خطييية تتعلييق بتأكيييدات محييددة قييد أصييدرتها اإلدارة  49أ
ييييات جانبيييية ليييير إتفاقوي عليييو قرار بيييأن معيييامالت األطيييراف ذات العالقييية المحيييددة ال تنطييياإلكييي

 مفص  عنها.
 

                                                 
فييي معييييار  21)أ(. تيييوفر الفقييرة أ11  الفقييرة عملييية التييدقيق" خييياللالمحييددة  البيانييات الخاطئيية"تقيييييم  450معيييار التييدقيق الييدولي   28

 إرةادًا حول الظروف التي قد تؤثر علو تقييم خطأ معين. 450التدقيق الدولي
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 (27)المرجع: الفقرة  بالحوكمةمع المكلفين  تصا اإل 
فيميييا يتعليييق بييياألطراف ذات العالقييية  29إن اإلبيييالغ عييين المسيييائل الهامييية الناةيييئة أثنييياء عمليييية التيييدقيق .50أ

طريقية حيل هيذ  حيول طبيعية و  بالحوكميةوضيع فهيم مشيتر  ميع المكلفيين  علوبالمنشأة يساعد المدقق 
 المسائل. وفيما يلي أمهلة علو المسائل الهامة المتعلقة باألطراف ذات العالقة:

  ًكيان متعميدًا أم ليير متعميد( مين قبيل اإلدارة إليو الميدقق حيول معيامالت  عدم اإلفصياح )تسيواء
 بالحوكميةالمكلفيين  إنتبيا األطراف ذات العالقة أو طرف هام ذي عالقة  األمر الذي قيد يلفي  

 عالقات ومعامالت طرف هام ذي عالقة لم يكونوا علو علم بها مسبقًا.إلو 

  طرف هام ذي عالقة لم يتم تصيريحها أو المصيادقة عليهيا بالشيكل المناتسيب  لتحديد معامالت
 مشتبخ بها.إحتيال األمر الذي قد يؤدي إلو وجود عملية 

 عيين معييامالت طييرف هييام ذي  بطريقيية محاتسييبة واإلفصيياحمييع اإلدارة فيمييا يتعلييق  تفيياقعييدم اإل
 عالقة وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول بخ.

 للقانون أو األنظمة المعمول بها التيي تحظير أو تقييد أنواعيًا محيددة مين معيامالت  متهالعدم اإل
 األطراف ذات العالقة.

 .الصعوبات في تحديد الطرف الذي يسيطر فعليًا علو المنشأة 

                                                 
 ةادًا إضافيًا حول طبيعة المسائل الهامة الناةئة أثناء عملية التدقيق.  إر 8  الفقرة أ230يوفر معيار التدقيق الدولي  29
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

يتنيياول هييذا المعيييار مسييلوليات المييدقق المتعلقيية باألحييداث الالحقيية فييي تييدقيق البيانييات المالييية. و   .1
خييرا التييي يييتم الحيييول عليهييا بعييد يتنيياول األمييور المتعلقيية بمسييلوليات المييدقق عيين المعلومييات األ

ومييذ ذلييكي فقييد  ١)الميينق.(. 720تيياريخ تقرييير المييدققي والتييي يييتم معاليتهييا فييي معيييار التييدقيق الييدولي
ُتبييرت تلييك المعلومييات األخييرا الحييدث الالحييق الييذ  يقييذ عييمن نطيياق هييذا المعيييار. )المرجييذ  الفقييرة 

 (1أ
 

 األحداث الالحقة

حييداث معينية تحيييل بعييد تيياريخ إصييدارها. وتميير العديييد ميين أ يير إعييداد قيد تتيي ار البيانييات المالييية ب  .2
وتحيييدد هيييذ  األ ييير عيييادة نيييوعين مييين  2التقيييارير الماليييية إليييد هيييذ  األحيييداث عليييد وجييي  ال ييييو .

 األحداث هما 

 في تاريخ إصدار البيانات المالية؛ و التي نم تاألحداث التي توفر أدلة حول الحا ت  (أ)

 حول الحا ت التي نم ت بعد تاريخ إصدار البيانات المالية. األحداث التي توفر أدلة (ب)
 

بيي ن المييدقق قييد أخييذ بعييين أن تيياريخ إصييدار تقرييير المييدقق يعلييم القييار   معيييار التييدقيق الييدولي ويبييين
  3ت اير األحداث والمعامالت التي يعلم بها والتي حيلت حتد ذلك التاريخ. عتباراإل

 

 تاريخ النفاذ

أو  2009 ديسيمبر 15تدقيق البيانات المالية للفترات التيي تبيدأ فيي لالمفعول  نافذر هذا المعيا يعتبر .3
 بعد ذلك التاريخ.

 

 األهداف

 تتمثل أهداف المدقق فيما يلي  .4

الحييول عليد أدلية تيدقيق ةافيية ومنا يبة حيول ميا إذا ةانيت األحيداث الحاصيلة بيين تيياريخ  (أ)
لبيانييات المالييية التييي تتطلييد تعييديل او دقق إصييدار البيانييات المالييية وتيياريخ إصييدار تقرييير الميي

أو اإلفييييان عنهيييا تييينع ا بالمييي ل المنا يييد فيييي تليييك البيانيييات الماليييية وفقيييًا إل يييار إعيييداد 
 التقارير المالية المعمول ب ؛ و

                                                 
 ". مسلوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرا  " )المنق.( 720معيار التدقيق الدولي    ١
 ريقييية التعاميييل ميييذ ةيييل مييين  " األحيييداث بعيييد فتيييرة إعيييداد التقيييارير الماليييية " 10ي يتنييياول معييييار المحا يييبة اليييدوليعليييد  يييبيل المثيييال ٢

بنهايية فتيرة  فيي البيانيات الماليية والتيي تحييل بيين تياريخ إصيدار البيانيات الماليية )المميار إليهيا " اإلييابية وغيير اإلييابييةاألحداث 
 ريخ الذ  تتم في  الميادقة علد إصدار البيانات المالية. ( والتاذلك المعيار" في  اإلبالغ

 .38ي الفقرة أ" تكوين رأ  وإعداد التقارير حول البيانات المالية " )المنق.( 700معيار التدقيق الدولي   ٣
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بعييد تيياريخ إصييدار  علييد علييم بهييا المييدقق ييييب.بالميي ل المنا ييد للحقييائق التييي   ييتيابةاإل (ب)
 للتقرير.لتاريخي لكانت قد أدت إلد تعديل  ي ذلك اقق فعلم بها المدلو التقرير والتي 

 

  التعريفات

 معايير التدقيق الدوليةي ي ون للميطلحات المبينة أدنا  المعاني التالية  هدافأل .5

تياريخ نهايية  –(Date of the financial statements) تياريخ إصيدار البيانيات الماليية (أ)
 ية.في البيانات المال تمت تغطيتهاآخر فترة 

 Date of approval of the financial) تيياريخ الميييادقة علييد البيانييات المالييية (ب)

statement)– البيانيات المالييةي  تتي ل  منهيا  تم فيي  إعيداد ةافية البيانيات التيي التاريخ الذ
بسييلطة  بمييا فييي ذلييك اإليذيياحات ذات العالقييةي وت  يييد األنيي ا  المعنيييين الييذ  يتمتعييون 

 (2  البيانات. )المرجذ  الفقرة أمسلولية هذ تحمل معترف بها علد

التياريخ اليذ  يذيع   –(Date of the auditor's report) تياريخ إصيدار تقريير الميدقق (ج)
. )المرجيذ  700المدقق علد التقريير المتعليق بالبيانيات الماليية وفقيًا لمعييار التيدقيق اليدولي 

 (3الفقرة أ

 –(Date of the financial statements are issued ) تياريخ إصيدار البيانيات الماليية (د)
والبيانيييات الماليييية المدققييية لا يييراف ال ارجيييية.  تقريييير الميييدققتيييوفير فيييي  ييييتم التييياريخ اليييذ  

 (5أ-4أ المرجذ  الفقرتان)

األحيييداث التيييي تحييييل بيييين تييياريخ إصيييدار  –(Subsequent event) األحيييداث الالحقييية ه(   )
بعيد تياريخ  ييب. المدقق علد علم بهياققي والحقائق التي البيانات المالية وتاريخ تقرير المد

 إصدار تقرير المدقق.
 

 المتطلبات
 األحداث الحاصلة بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق

بي ن ةافية للحيول عليد أدلية تيدقيق ةافيية ومنا يبة ينبغي أن يلد  المدقق إجراعات تدقيق ميممة  .6
صييلة بييين تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية وتيياريخ إصييدار تقرييير المييدقق والتييي تتطلييد األحييداث الحا

توقيييذ مييين الميييدقق أداع . وميييذ ذليييكي   يُ اإلفييييان عنهيييا قيييد تيييم تحدييييدهالبيانيييات الماليييية أو تعيييديل ا
 يتنتاجات إالمسائل التي وفرت إجيراعات التيدقيق المطبقية مسيبقًا ب فيما يتعلقجراعات تدقيق إعافية إ
 (6رعية حولها. )المرجذ  الفقرة أم

 

ن تيياريخ ميي الممتييدةبحيييت تغطييي الفتييرة  6ينبغييي أن يييلد  المييدقق اإلجييراعات التييي تقتذيييها الفقييرة  .7
وينبغييي أن ين يير  رييير المييدققي أو أقييرب فتييرة مم نيية.حتييد تيياريخ إصييدار تقإصييدار البيانييات المالييية 
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راعات التييدقيق هييذ ي والتييي تتذييمن األمييور المييدقق فييي تقييييم الم ييا ر لييدا تحديييد  بيعيية ونطيياق إجيي
 (8أ-7لتالية  )المرجذ  الفقرتان أا

  الحيول علد فهم حول أية إجراعات وععتها اإلدارة لذمان تحديد األحداث الالحقة. (أ)

حييول مييا إذا حيييلت أييية أحييداث  الم لفييين بالحوةميية ييلال اإلدارة وي حيييت ي ييون منا ييبًاي  (ب)
 (9الية. )المرجذ  الفقرة أ حقة قد تلار علد البيانات الم

الم لفييييين ي إن وجييييدتي المنعقييييدة بييييين مالييييك المنميييي ة واإلدارة و جتماعيييياتقييييراعة محاعيييير اإل (ج)
عيين المسيائل التييي تمييت مناقمييتها   تفسيياربعييد تيياريخ إصييدار البيانيات المالييية واإل بالحوةمية
 (10)المرجذ  الفقرة أ محاعر خاصة بها بعد.  تتوفر  إجتماعاتفي أية 

 ة أحدث بيانات مالية مرحلية  حقة خاصة بالمنم ةي إن وجدت.قراع (د)
 

فييي حييال حييدد المييدقق أحييدااًا تتطلييد تعييديل البيانييات المالييية أو اإلفيييان عنهييا فييي البيانييات المالييية  .8
يينع ا ةيل حيدث فينبغي أن يحيدد الميدقق ميا إذا  ي 7و 6الفقرتان  إلجراعات الملداة بموجدنتيية ل

 ذ  البيانات المالية وفقًا إل ار إعداد التقارير المالية المعمول ب .بالم ل المنا د في ه

 

 اإلقرارات ال طية

تزويييد  بييرقرار  الم لفييين بالحوةمييةميين ينبغييي أن يطلييد المييدقق ميين اإلدارة وي حيييت ي ييون منا ييبًاي  .9
د حيول تعيديل أو اإلفييان عين ةافية األحيداث الحاصيلة بعي 4580قيق اليدوليخطي وفقيًا لمعييار التيد

تييياريخ إصيييدار البيانيييات الماليييية والتيييي يقتذيييي إ يييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بييي  تعيييديلها أو 
 اإلفيان عنها.

 

قبل تاريخ إصدار البياناات لكن تاريخ إصدار تقرير المدقق و  الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد
  المالية

ات تيدقيق تتعليق بالبيانيات الماليية بعيد تياريخ أية إجيراع ب ن يلد   يقذ علد عاتق المدقق أ  التزام  .10
قبيل تيياريخ بعيد تياريخ إصييدار التقريير و  وميذ ذلييكي فيي حيال علييم الميدقق بحقيقية ميياي .التقرييرإصيدار 

للتقرييري  ير لكانت قيد أدت إليد تعديلي إصدار البيانات الماليةي لو أن  علم بها في تاريخ إصدار التقر 
 (12أ-11)المرجذ  الفقرة أ فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي 

 .الم لفين بالحوةمةمذ مناقمة المس لة مذ اإلدارة وحيت ي ون منا بًاي  (أ)

                                                 
٤ 

 ."اإلقرارات ال طية" 580معيار التدقيق الدولي  
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 تحديد ما إذا تحتاج البيانات المالية إلد تعديلي وإذا ةان الحال ةذلكي (ب)

 في البيانات المالية.الطريقة التي تنو  اإلدارة تناول المس لة  عن  تفساراإل (ج)
 

 بتعديل البيانات الماليةي ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي  في حال قيام اإلدارة .11

  روف علد التعديل.الإجراعات التدقيق الالتمة في ظل  تطبيق (أ)

  12ما لم تنطبق ال روف الواردة في الفقرة  (ب)

 7و 6إجراعات التيدقيق المميار إليهيا فيي الفقرتيان  تطبيقفترة ينبغي أن يمدد المدقق  (1)
 دقق اليديد؛ وحتد تاريخ إصدار تقرير الم

وعيذ حول البيانات المالية المعدلة. وينبغي عيدم  اً جديد اً تقرير  ينبغي أن يقدم المدقق (2)
 علد البيانات المالية المعدلة. تاريخ الميادقةل  ابقالمدقق اليديد  تقريرتاريخ ل

 

ل البيانييات حييير تعييدي عييداد التقييارير المالييية اإلدارة ميينالقييانون أو الن ييام أو إ ييار إ  يمنييذعنييدما    .12
منييييذ الماليييية بالتيييي ايرات علييييد األحيييداث الالحقيييية أو األحييييداث التيييي تييييلد  إلييييد التعيييديل وعنييييدما   يُ 

فيسيم. للميدقق ذلك التعيديلي بي من حيير مييادقتهماألن ا  المسلولون عن الميادقة علد ذلك 
ذلك التعيديل. بي( 1)ب()11يها الفقيرة بحير إجراعات التدقيق المتعلقة باألحيداث الالحقية التيي تقتذي

 وفي هذ  الحا تي ينبغي أن يقوم المدقق إما 

بييذلك التعيييديل بحيييت ييييدل عليييد أن  اً بتعييديل تقريييير المييدقق ليميييمل تاري ييًا إعيييافيًا محييييور  (أ)
بتعييييديل البيانييييات المالييييية باألحييييداث الالحقيييية محيييييورة  فقيييي   المتعلقييييةإجييييراعات المييييدقق 

 (13ات المالية؛ أو )المرجذ  الفقرة أبالبيان المرفقفي اإليذان ذ  العالقة  الموع.

أو فقييرات  5ل يمييتمل علييد بيييان فييي فقييرة ت  يييد علييد مسيي لة ميياتقرييير جديييد أو معييد   بتقييديم (ب)
المسييائل األخييرا يمييير إلييد أن إجييراعات المييدقق المتعلقيية باألحييداث الالحقيية محيييورة فقيي  

 فق بالبيانات المالية.نات المالية ةما هو موع. في اإليذان ذ  العالقة المر بتعديل البيا

  

قيييد   يتعيييين عليييد اإلدارة بموجيييد القيييانون أو الن يييام أو إ يييار إعيييداد التقيييارير فيييي بعيييا المنيييا قي  .13
ل أ تقديمالمالية إصدار بيانات مالية معدلةي وبالتاليي   يحتاج المدقق إلد  و جدييد. وميذ تقريير معيد 

ال يروف التيي يعتقيد الميدقق ب نهيا تحتياج إليد لبيانيات الماليية فيي ذلكي فيي حيال عيدم تعيديل اإلدارة ل
 (15أ-14 يحيل ما يلي  )المرجذ  الفقرتان أتعديلي 

                                                 
 .لت  يد والفقرات األخرا في تقرير المدقق المستقل"فقرات ا ")المنق.(   706أن ر معيار التدقيق الدولي   ٥
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ل الميدقق اليرأ  ةميا يقتذيي ويد المنم ة بعد بتقريير الميدققي ينبفي حال عدم تز  (أ) غيي أن يعيد 
 تقرير المدقق؛ أو ومن ام  يقدم)المنق.(  6 705معيار التدقيق الدولي

فييي حييال ينبغييي أن يمييعر المييدقق اإلدارة وي ة مسييبقًا بتقرييير المييدققي د المنميي فييي حييال تزوييي (ب)
ي بعيييدم الم لفيييين بالحوةميييةأن يميييعر فيييي إدارة المنمييي ةي  الم لفيييين بالحوةميييةةافييية مميييارةة 

إصييييدار البيانييييات المالييييية لا ييييراف ال ارجييييية قبييييل إجييييراع التعييييديالت الالتميييية. وفييييي حييييال 
الالتميةي فينبغيي أن يت يذ الميدقق اإلجيراع المنا يد جراع التعديالت رها بعد ذلك دون إإصدا
 (17أ-16علد تقرير المدقق. )المرجذ  الفقرتان أ عتماداإلمنذ  محاو ً 

 

 الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد إصدار البيانات المالية

 تيدقيقأيية إجيراعات  أداعأ  التزام فيميا ي ي   إصدار البيانات المالية بعد   يقذ علد عاتق المدقق .14
تتعلق بهذ  البيانات. ومذ ذلكي في حال علم المدقق بحقيقة ميا بعيد إصيدار البيانيات المالييةي ليو أني  

لتقرييري فينبغيي أن يقيوم الميدقق   لعلم بها في تاريخ إصدار تقرير المدققي لكانت قيد أدت إليد تعديلي
 بما يلي 

 ؛بالحوةمةين الم لفمذ مناقمة المس لة مذ اإلدارة وي حيت ي ون منا بًاي  (أ)

 ؛ وتحديد ما إذا تحتاج البيانات المالية إلد تعديل؛ و إذا ةان الحال ةذلك (ب)

)المرجيييذ  اول المسييي لة فيييي البيانيييات الماليييية حيييول الطريقييية التيييي تنيييو  اإلدارة تنييي  تفسييياراإل (ج)
 (18الفقرة أ

 

 (19  الفقرة ألبيانات الماليةي ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي  )المرجذتعديل اإلدارة لفي حال  .15

 إجراعات التدقيق الالتمة في ظل ال روف علد التعديل. تطبيق (أ)

ت يييذتها اإلدارة لذيييمان إعيييالم أ  نييي   ا يييتلم البيانيييات الماليييية إمراجعييية ال طيييوات التيييي  (ب)
 وتقرير المدقق المتعلق بها بالحالة القائمة. مسبقاً اليادرة 

  12ما لم تنطبق ال روف الواردة في الفقرة  (ج)

 7و 6يق الممييار إليهييا فييي الفقرتييان فتييرة تنفيييذ إجييراعات التييدقيمييدد المييدقق ينبغييي أن  (1)
تيياريخ ل غييير  ييابقي ووعييذ تيياريخ للتقرييير اليديييد حتييد تيياريخ تقرييير المييدقق اليديييد

 الميادقة علد البيانات المالية المعدلة؛ و

                                                 
 ." التعديالت علد الرأ  الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنق.(  705معيار التدقيق الدولي    ٦
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 توفير تقرير جديد حول البيانات المالية المعدلة. (2)

تقرييير  بتقييديمي يقييوم المييدقق بتعييديل التقرييير أو 12 ة فييي الفقييرةعنييدما تنطبييق ال ييروف الييوارد (د)
 .12جديد وفقًا لما تقتذي  الفقرة 

 

ل فقييرة ت  يييد عليد مسيي لة مييا أو فقيرة  .16 ت  يييد علييد ينبغيي أن يذييذ المييدقق فيي التقرييير اليديييد أو المعيد 
 ش بمي ل أ ثير تو يعاً البيانيات الماليية ينياقإيذان مرفق بوجود تمير إلد المس لة )المسائل( األخرا 

 السبد وراع تعديل البيانات المالية اليادرة  ابقًا والتقرير السابق الذ  أصدر  المدقق.

 

مييين أجيييل عييمان إعيييالم أ  نييي   ا يييتلم البيانيييات  الالتميييةفييي حيييال عيييدم ات ييياذ اإلدارة لل طييوات  .17
ل ييروف التييي يعتقييد المييدقق وعييدم تعييديل البيانييات المالييية فييي االقائميية المالييية اليييادرة  ييابقًا بالحاليية 

فييييي حييييال ممييييارةة ةافيييية الم لفييييين ب نهييييا تحتيييياج إلييييد تعييييديلي فينبغييييي أن يمييييعر المييييدقق اإلدارة وي 
المسييتقبلي  عتمييادي ب نيي   يييحاول منييذ اإلالم لفييين بالحوةمييةأن يمييعر  7دارة المنميي ةيفييي إ حوةمييةبال

لهيذ  ال طيوات الالتمية رغيم  لحوةميةالم لفيين بات ياذ اإلدارة أو إعلد تقريير الميدقق. وفيي حيال عيدم 
عليد تقريير الميدقق.  عتميادذلك اإلنعاري فينبغي أن يت يذ الميدقق اإلجيراع المنا يد لمحاولية منيذ اإل

 (.20)المرجذ  الفقرة أ

*** 
     التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 (1)المرجذ  الفقرة  معيار التدقيق الدولي هذا نطاق

البيانات المالية المدققة في واائق أخيرا صيادرة فيي وقيت  حيق إلصيدار البيانيات  عندما يتم تذمين  . 1أ
 720بر ييييتثناع التقييييارير السيييينوية التييييي تنييييدرج عييييمن نطيييياق معيييييار المحا ييييبة الييييدولي  ) الماليييييةي 
يحتيياج فقييد يقييذ علييد عيياتق المييدقق مسييلوليات إعييافية تتعلييق باألحييداث الالحقيية التييي قييد  )الميينق.((

ل المتطلبييات القانونييية أو التن يمييية التييي تنطييو  علييد عيير  األوراق الن يير فيهيياي مثييالمييدقق إلييد 
قييد العييام فييي المنييا ق التييي يييتم فيهييا عيير  األوراق المالييية. فعلييد  ييبيل المثييالي   تتييابالمالييية لإل

النهائييية. وقييد تتذييمن   تتيياباإليتعييين علييد المييدقق أداع إجييراعات تييدقيق إعييافية حتييد تيياريخ وايقيية 
والتييي يييتم أداحهييا حتييد تيياريخ نفيياذ  7و 6تلييك اإلجييراعات الممييار إليهييا فييي الفقرتييان   اإلجييراعات هييذ

انيييت مييين أجيييل تقيييييم ميييا إذا ة  تتيييابي وقيييراعة وايقييية اإلالنهائيييية أو تييياريخ قرييييد منييي   تتييياباإلوايقييية 
 8بها عمل المدقق. يرتب متوافقة مذ المعلومات المالية التي المعلومات األخرا الواردة فيها 

 

                                                 
 . 13ي الفقرة اإلتيال مذ أولئك الم لفين بالحوةمة" ")المنق.(  260معيار التدقيق الدولي    ٧
 .2ي الفقرة األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراع عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"" 200دولي أن ر معيار التدقيق ال  ٨
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 التعريفات
 )ب((5)المرجذ  الفقرة  تاريخ الميادقة علد البيانات المالية

( الم لفيين بالحوةمييةي يحيدد القيانون أو الن يام األفيراد أو اليهيات )مثيل اإلدارة أو فيي بعيا المنيا ق.   2أ
لييييةي بميييا فيييي ذليييك المسيييلولين عييين التوصيييل إليييد أن ةافييية البيانيييات التيييي تتييي ل  منهيييا البيانيييات الما

فيييي منيييا ق  اأمييي حات ذات العالقيييةي قيييد تيييم إعيييدادهاي ةميييا يحيييدد عمليييية المييييادقة الالتمييية.اإليذيييا
فال ين  القانون أو الن ام علد عملية الميادقة وتتبذ المنم ة إجراعاتها ال اصية فيي إعيداد  أخراي

اإلدارة والرقابيية لييديها. وفييي  هي لييي عتبييارآخييذة بعييين اإلبياناتهييا المالييية وصييياغتها بالميي ل النهييائي 
بعييا المنييا قي تعتبيير الميييادقة النهائييية علييد البيانييات المالييية ميين قبييل المسيياهمين أمييرًا مطلوبييًا. 

أدليية   نيي  تييم الحيييول علييدالمييدقق ب يسييتنت  لكييي تميية  تلييك الميييادقةوفييي هييذ  المنييا قي   تعييد 
وإن تييياريخ المييييادقة عليييد . رأ  الميييدققا تيييدقيق ةافيييية ومنا يييبة حيييول البيانيييات الماليييية ليسيييتند إليهييي

لمعايير التدقيق الدولية هو أقرب تاريخ يحيدد فيي  األني ا  اليذين يتمتعيون  هدافالبيانات المالية أل
بسييلطة معتييرف بهييا بيي ن ةافيية البيانييات التييي تتيي ل  منهييا البيانييات الماليييةي بمييا فييي ذلييك اإليذيياحات 

 تحملهم مسلولية تلك البيانات المالية. قد أ دوااألن ا   أولئك وب نذات العالقةي قد تم إعدادها 
 

 )ج((5)المرجذ  الفقرة  تاريخ تقرير المدقق
حيييل فييي  المييدقق علييد أدليية تييدقيق  ييابق للتيياريخ الييذ  وعييذ تيياريخ علييد تقرييير المييدقق  .     يم يين3أ

ليد أن ةافية البيانيات التيي رأي  حول البيانات المالية بميا فيي ذليك األدلية ع يبني عليها افية ومنا بة 
تتيي ل  منهييا البيانييات الماليييةي بمييا فييي ذلييك اإليذيياحات ذات العالقييةي قييد تييم إعييدادها وأن األنيي ا  

وا عليد تحملهيم مسيلولية تليك البيانيات الماليية. وبنياع عليد  9الذين يتمتعون بسلطة معترف بها قد أ د 
هييو لييد البيانييات المالييية وفقييًا لمييا ادقة عذلييكي   يم يين أن يسييبق تيياريخ تقرييير المييدقق تيياريخ المييي

تقرييير إصييدار بييين تيياريخ  تنميي  بسييبد قذييايا إدارييية)ب(. وقييد تنقذييي فتييرة تمنييية 5فييي الفقييرة  محييدد
 )ج( والتاريخ الذ  تم في  تقديم تقرير المدقق للمنم ة.5المدقق المحدد في الفقرة 

 
 )د((5)المرجذ  الفقرة  تاريخ إصدار البيانات المالية

وفيي بعيا ال يروفي قيد يعتمد تاريخ إصدار البيانيات الماليية عموميًا عليد البيئية التن يميية للمنمي ة.   . 4أ
ي ييون تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية هييو التيياريخ الييذ  يييتم فييي  إيييداعها لييدا  ييلطة تن يمييية معينيية. 

ييييد أن ي ييون تيياريخ  وحيييت أنيي    يم يين إصييدار البيانييات المالييية المدققيية دون تقرييير المييدققي فييال
ي بييل فقيي  أو قبييل ذلييك التيياريخ تقرييير المييدقق إصييدار هييو نفييا تيياريخإصيدار البيانييات المالييية المييدقق 

 .أو بعد ذلك التاريخ تاريخ تقديم تقرير المدقق للمنم ة نفاأيذًا أن ي ون ييد 

                                                 
. فيييي بعيييا الحيييا تي يحيييدد القيييانون أو الن يييام أيذيييًا نقطييية فيييي عمليييية إعيييداد تقيييارير حيييول 41ي الفقيييرة 700معييييار التيييدقيق اليييدولي   ٩

 دها عملية التدقيق.البيانات المالية من المتوقذ أن تنتهي عن
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 ات خاصة بمنمآت القطاع العامإعتبار 
ن تياريخ إصيدار البيانيات الماليية هيو تياريخ عير  البيانيات الماليية قيد ي يو فيما يتعلق بالقطاع العيامي .   5أ

 .للعامة اإلعالن عنهاأمام السلطة التمريعية أو التاريخ الذ  يتم المدققة وتقرير المدقق المتعلق بها 
 

  بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق الحاصلةاألحداث 
 (9-6)المرجذ  الفقرات 

عليييد  6التيييي تقتذييييها الفقيييرة  قيييد تميييتمل إجيييراعات التيييدقيقعليييد تقيييييم الميييدقق للم يييا ري  عتميييادباإل.   6أ
تنطيييو  عليييد مراجعييية أو اختبيييار ل عليييد أدلييية تيييدقيق ةافيييية ومنا يييبة حييييت إجيييراعات  تمييية للحييييو 

إصييدار السيييالت المحا ييبية أو المعييامالت التييي تحيييل بييين تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية وتيياريخ 
إليييد اإلجيييراعات التيييي قيييد  7و 6وتذييياف إجيييراعات التيييدقيق التيييي تقتذييييها الفقرتيييان تقريييير الميييدقق. 
الحيييول علييد أدليية تييدقيق فيمييا  أخييرا قييد تييوفر أدليية حييول أحييداث  حقيية ) هييدافيلديهييا المييدقق أل

ال أو ًا ميييين تيييياريخ إصييييدار البيانييييات الماليييييةي مثييييل إجييييراعات اإلقفييييإعتبييييار يتعلييييق ب رصييييدة الحسييييابات 
 تحييالت  حقة لحسابات الذمم المدينة(.اإلجراعات المتعلقة ب

 
عليد إجيراعات تيدقيق معينية فيي هيذا السيياق حييت يتعيين عليد الميدقق القييام بهيا وفقيًا  7تن  الفقرة .   7أ

األحيييداث الالحقييية التيييي يقيييوم بهيييا الميييدقق عليييد ب المتعلقييية . وميييذ ذليييكي قيييد تعتميييد إجيييراعات6للفقيييرة 
الحيد اليذ  تيم فيي  إعيداد السييالت المحا يبية المتوفرةي ةميا قيد تعتميد بمي ل خيا  عليد  المعلومات

وعنيدما تكيون السييالت المحا يبية غيير محدايةي وبالتيالي ليم ييتم منذ تاريخ إصيدار البيانيات الماليية. 
محاعييير داخليييية أم خارجيييية(ي أو عنيييدما   ييييتم إعيييداد  هيييدافأل إعيييداد بيانيييات ماليييية مرحليييية ) يييواعً 

فحيييي  ي فقييييد تت ييييذ إجييييراعات التييييدقيق ذات العالقيييية نيييي ل الم لفييييين بالحوةمييييةاإلدارة أو  إجتماعيييات
أمثليية علييد بعييا  8وتييوفر الفقييرة أالييدفاتر والسيييالت المتييوفرةي بمييا فييي ذلييك ةمييوفات الحسييابات. 

 ات. تفسار في  ياق هذ  اإل عتبارالمسائل اإلعافية التي قد ي خذها المدقق بعين اإل
 
ي قييد يييرا المييدقق ميين الييالتم والمنا ييد القيييام 7إلعييافة إلييد إجييراعات التييدقيق التييي تقتذيييها الفقييرة با.   8أ

 باألمور التالية 

 والتقييييارير اإلدارييييية ذات العالقيييية األخييييرا  ةالنقدييييي اتقييييراعة أحييييدث المواتنييييات وتنبييييلات التييييدفق 
 تاريخ إصدار البيانات المالية؛ ال اصة بالمنم ة لفترات تلي

 فهية أو ال طيييييييييية السيييييييييابقة الموجهييييييييية المييييييييي ات تفسيييييييييار ي أو تو ييييييييييذ نطييييييييياق اإلر تفسيييييييييااإل 
 لمستمار القانوني للمنم ة فيما يتعلق بالمقاعاة والمطالبات؛ أوإلد ا

  اإلقيرارات ال طيية التيي تغطيي أحيدااًا  حقية معينية عيرورية ليدعم  تعتبيرالن ر فيي ميا إذا قيد
 دقيق ةافية ومنا بة.أدلة تدقيق أخرا وبالتالي الحيول علد أدلة ت

 
 )ب((7)المرجذ  الفقرة   تفساراإل
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أيية أحيداث  حقية قيد تيلار  حييول عن الم لفين بالحوةمةمنا بًاي اإلدارة وي حيت ي ون   لاللدا   . 9أ
قييد يستفسيير المييدقق حييول الوعييذ الحييالي للبنييود التييي تمييت محا ييبتها علييد  علييد البيانييات الماليييةي

 ت محددة حول المسائل التالية إ تفسار وقد يطرن و غير قا عة أ اس أنها بيانات أولية أ

 .ما إذا تم التوقيذ علد تعهدات أو اقتراعات أو عمانات جديدة 

  تمالك لاصول أو الت طي  لها.إعمليات بيذ أو  تنفيذما إذا تم  

  إصدار أدوات ديني مثل إصدار أ يهم أو  يندات  تم في رأس المال أوما إذا حيلت تيادات
 تفاقية دم  أو تيفية أو الت طي  لها.إي أو إبرام ين جديدةد

  بسبد حريق أو فيذان. ما إذا تلفتما إذا تم توتيذ أية أصول من قبل الح ومة أو 

 الحا ت الطارئة.ما إذا  رأت أية مستيدات فيما يتعلق ب 

  ُيعتَزم إجراحها.ما إذا تم إجراع أية تعديالت محا بية غير عادية أو 

 ميدا مالئمية حيول تثير التسياحل بحيت حيلت أية أحداث أو من المحتمل أن تحيل  ما إذا
فعلييد  ييبيل قييد تكييون الحالييةي المسييت دمة فييي البيانييات الماليييةي حسييبما السيا ييات المحا ييبية 

فرعيييية المنمييي ة ميييدا صيييحة فيييي حيييال أدت مثيييل هيييذ  األحيييداث إليييد التسييياحل حيييول المثيييالي 
 المستمرة.

  ليييواردة فيييي البيانيييات اث مرتبطييية بقيييياس التقيييديرات أو الم يييييات أيييية أحيييداميييا إذا حييييلت
 المالية.

  األصول.حيلت أية أحداث مرتبطة بقابلية ا ترداد ما إذا 
 
 )ج((7 ذ  الفقرة)المرج جتماعاتمحاعر اإلقراعة 
 ات خاصة بمنمآت القطاع العامإعتبار 
بيدعاوا السيلطة التميريعية ذات ر يمية المتعلقية السيالت ال فيما يتعلق بالقطاع العامي قد يقرأ المدقق . 10أ

 ييالت ر يمية خاصية بهيا  إعيدادالتيي ليم ييتم  اليدعاوا ويستفسير عين المسيائل المتناولية فيي  العالقية
 بعد.

الحقائق التي أصبحت معلومة للمدقق بعد تاريخ تقرير المدقق ولكن قبل تاريخ إصدار البيانات 
 المالية 

 (10)المرجذ  الفقرة  يتم الحيول عليها بعد تاريخ تقرير المدقق آاار المعلومات األخرا التي
في حين   يترتد علد المدقق أ  التزام لتنفيذ أ  إجراعات تدقيق ب يو  البيانات المالية بعد  . 11أ

 720 تاريخ تقرير المدقق ولكن قبل تاريخ إصدار البيانات الماليةي يتذمن معيار التدقيق الدولي
لبات وإرنادات معينة متعلقة بالمعلومات األخرا التي يتم الحيول عليها بعد تاريخ )المنق.( متط
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تقرير المدققي والتي قد تممل معلومات أخرا يتم الحيول عليها بعد تاريخ تقرير المدققي ولكن 
  قبل تاريخ صدور البيانات المالية.

 (10)المرجذ  الفقرة  مسلولية اإلدارة اتيا  المدقق

نييروا التكلييي  بالتييدقيق موافقيية اإلدارة  تتذييمني 210هييو موعيي. فييي معيييار التييدقيق الييدولي ةمييا.  12أ
البيانييات الماليييةي والتييي قيد تيييب. اإلدارة علييد علييم عليد إعييالم المييدقق بالحقيائق التييي قييد تييلار عليد 

 10.بها خالل الفترة الممتدة من تاريخ إصدار تقرير المدقق وحتد تاريخ إصدار البيانات المالية
 

 )أ((12)المرجذ  الفقرة  وعذ تاريخ مزدوج

ريير ليميمل تاري يًا إعيافيًا )أ(ي بتعيديل التق12عندما يقيوم الميدققي فيي ال يروف الموعيحة فيي الفقيرة . 13أ
ميين قبييل لهييا الالحييق  التعييديليبقييد تيياريخ التقرييير حييول البيانييات المالييية قبييل بييذلك التعييديلي  محيييوراً 

 يتكمال عميل التيدقيق المتعليق بهيذ  البيانييات إك التياريخ يعليم القيار  بوقييت اإلدارة دون تغييير ألن ذلي
 دمين بييي ن وميييذ ذليييكي ييييتم وعيييذ تيياريخ إعيييافي فيييي تقريييير الميييدقق ميين أجيييل إعيييالم المسيييت المالييية.

إجييراعات المييدقق الالحقيية لييذلك التيياريخ ةانييت محيييورة بييذلك التعييديل الالحييق علييد البيانييات المالييية. 
 لذلك التاريخ اإلعافي  وفيما يلي توعي.

 

ًا مين إعتبيار ويبيدأ ي ن يتثناع ميا ورد فيي اإليذيان ر)تاريخ إصدار تقرير الميدقق(ي ب
 (.نموع. في اإليذان التعديل ال)تاريخ ا تكمال إجراعات التدقيق المحيورة ب

 

 (13)المرجذ  الفقرة    تعديل علد البيانات المالية من قبل اإلدارة

قي قييد   يتعيييين عليييد اإلدارة بموجييد القيييانون أو الن يييام أو إ ييار إعيييداد التقيييارير فييي بعيييا المنيييا   .14أ
وعيييادة ميييا تكيييون الحالييية ةيييذلك عنيييدما ي يييون إصيييدار البيانيييات الماليييية إصيييدار بيانيييات ماليييية معدلييية. 

 وني ًاي نريطة أن يتم تذمين إفياحات منا بة في تلك البيانات.المالية للفترة التالية 
 

 بمنمآت القطاع العام ات خاصةإعتبار 

ل اإلدارة  13اإلجيييراعات المت يييذة وفقيييًا للفقيييرة  تميييتملفيميييا يتعليييق بالقطييياع العيييامي قيييد .  15أ عنيييدما   تعيييد 
عليد اإلبيالغ بمي ل منفييل إليد السيلطة التميريعيةي أو اليهية ذات العالقية األخيرا  البيانات الماليية

 الحق في البيانات المالية وتقرير المدقق.المدلو ت علد الحدث ال عني في هرم تسلسل اإلبالغ
 

                                                 
 .24ي الفقرة أ" الموافقة علد نروا التكلي  بالتدقيق" 210معيار التدقيق الدولي   ١٠
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  )ب((13الفقرة )المرجذ   علد تقرير المدقق عتماداإل منذ لمحاولةإجراعات المدقق 
اإلدارة بعيييدم إصيييدار ر برنيييعاقيييد يحتييياج الميييدقق إليييد أداع التزاميييات قانونيييية إعيييافية حتيييد وإن قيييام   .16أ

 لطلد.البيانات المالية وقد وافقت اإلدارة علد هذا ا
 

البيانات المالية رغم إنعار المدقق لهيا بعيدم إصيدارها لا يراف ال ارجييةي فيرن  عندما تيدر اإلدارة.  17أ
البيانييات المالييية تعتمييد علييد الحقييوق حييول علييد تقرييير المييدقق  عتمييادإجييراعات عمييل المييدقق لمنييذ اإل

 تميارة إالمنا يد الحييول عليد عليد ذليكي قيد ييرا الميدقق مين  وا لتزامات القانونية للمدقق. وبناعً 
 قانونية.

 

 الحقائق التي أصبحت معلومة للمدقق بعد إصدار البيانات المالية 
 (14)المرجذ  الفقرة  آاار المعلومات األخرا التي يتم ا تالمها بعد إصدار البيانات المالية

لم بعد تاريخ تقرير المدقق يتم معالية التزامات المدقق فيما يتعلق بالمعلومات األخرا التي ُتست . 18أ
)المنق.(. وفي حين   يترتد علد المدقق أ  التزام لتنفيذ أ   720 عمن معيار التدقيق الدولي

إجراعات تدقيق ب يو  البيانات المالية بعد أن يتم إصدار البيانات الماليةي يتذمن معيار 
المعلومات األخرا التي يتم )المنق.( متطلبات وإرنادات معينة متعلقة ب 720 التدقيق الدولي

 الحيول عليها بعد تاريخ تقرير المدقق.
 

 الحقائق التي أصبحت معلومة للمدقق بعد إصدار البيانات المالية 
 (15)المرجذ  الفقرة    تعديل علد البيانات المالية من قبل اإلدارة

 ات خاصة بمنمآت القطاع العامإعتبار 
بيانيييات ماليييية معدلييية بموجيييد  منميييآت القطييياع العيييام إصيييدار ديح ييير عليييفيييي بعيييا المنيييا قي قيييد   .19أ

اإلبيالغ إليد اليهية  فييإجيراعات عميل الميدقق  تتمثيلالقانون أو الن ام. وفي مثل هذ  ال يروفي قيد 
 التمريعية المنا بة.

 

 (17)المرجذ  الفقرة  علد تقرير المدقق عتمادمنذ اإل محاو ً الذ  يت ذ  المدقق  جراعاإل

ت ييياذ إقيييد أخفقيييوا فيييي  الم لفيييين بالحوةميييةحييييت ي يييون منا يييبًاي  يبييي ن اإلدارة و يعتقيييد الميييدققعنيييدما . 20أ
 علييد تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية الييذ  تييم إصييدار  مسييبقًا  عتمييادال طييوات الالتميية لمنييذ اإل

ليييد ع عتميييادلمنيييذ اإل السيييابق مييين قبيييل الميييدقق ب نييي   ييييت ذ إجيييراعاً مييين قبيييل المنمييي ة رغيييم اإلنيييعار 
عليد ذليكي قيد  لتزاميات القانونيية للميدقق. وبنياعً إلعليد الحقيوق واتعتميد إجيراعات العميل  فيرني التقرير

    تمارة قانونية.ا المدقق من المنا د الحيول علد إير 
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 المنشأة المستمرة
 تدقيق البيانات المالية للفترات لنافذ المفعول )

 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في المنتهية 
 

 المحتويات
  الفقرة

 مقدمة 
 .................................................................نطاق هذا المعيار 1
 .................................................األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة 2
 ............................كمنشأة مستمرة ستمرارمسؤولية تقييم قدرة المنشأة على اإل 3-7
 ........................................................................تاريخ النفاذ 8
 ..........................................................................األهداف 9
 المتطلبات 

 .......................................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة 10-11
 ........................................................تقويم التقييم الخاص باإلدارة 12-14
 ...........................................................الفترة ما بعد تقييم اإلدارة 15
 ...........................إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف 16
 ...................................................................اعتبارات المدقق 17-20
 ...................................................تقرير المدقق اآلثار المترتبة على 21-24
 ..............................................مع أولئك المكلفون بالحوكمة تاالاإل 25
 ....................................التأخير الكبير في الماادقة على البيانات المالية 26

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  
 .................................................................نطاق هذا المعيار 1أ
 .................................................األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة 2أ
 .......................................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة 7أ-3أ
 ........................................................تقويم التقييم الخاص باإلدارة 13أ-8أ
 ...........................................................الفترة ما بعد تقييم اإلدارة 15أ-14أ
 ...........................إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف 20أ-16أ
 ...................................................................عتبارات المدققإ  25أ-21أ
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 ...................................................اآلثار المترتبة على تقرير المدقق 35أ-26أ
 بالمنشأة المستمرة فيما يتعلقتقارير المدقق ل أمثلة توضيحية: ملحق 

 
 معيار التدقيق الدولي باإلشتراك مع " المنشأة المستمرة " )المنقح( 570معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 

 ." األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية " 200
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 مقدمة
 معيارهذا النطاق 

واآلثار ستمرة بالمنشأة المالبيانات المالية المتعلقة تدقيق معيار مسؤوليات المدقق في ال يتناول هذا .1
 (1أ )المرجع: الفقرة .المدققالمترتبة على تقرير 

 لمنشأة المستمرة ي لمحااسبالاسا  األ
 لمنشأةاالمالية على افتراض أن  البياناتتم إعداد ي للمنشأة المستمرة، المحاسبيساس األبموجب  .2

ة في المستقبل المنظور. يتم إعداد البيانات الماليسوف تستمر في عملياتها و ي منشأة مستمرة ه
افية تنوي تاإلدارة  تكن ما لم، األساس المحاسبي للمنشأة المستمرةرض العام باستخدام ذات الغ

يتم أو ال  قدو لقيام بذلك. سوى ابديل واقعي  ايوجد لديه لم يكن إذا، أو عملياتهاوقف المنشأة أو 
 بط بهالذي يرتات الغرض الخاص وفقا إلطار إعداد التقارير المالية إعداد البيانات المالية ذ يتم

ال يكون األساس المحاسبي للمنشأة )على سبيل المثال، األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة 
(. عينةمإختااصات  فية على أساس الضريبة بعض البيانات المالية المعد  ل مالئما المستمرة

 اإللتزاماتو  األصول، يتم تسجيل اً مناسباألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة استخدام  يكون  عندماو 
عمال والوفاء بالتزاماتها في سياق األأصولها سوف تكون قادرة على تحقيق المنشأة على أساس أن 

 (2أ االعتيادية. )المرجع: الفقرة

 كمنشأة مستمرة استمرارمسؤولية تقييم قدرة المنشأة على اإل
يم محدد إلدارة إجراء تقييقتضي من اصريح متطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية على  تشتمل .3

يتم أخذها سالتي  المسائلتخص معينة معايير ، وعلى كمنشأة مستمرة ستمرارلقدرة المنشأة على اإل
المثال، ى سبيل . علبالمنشأة المستمرة سيتم تقديمها فيما يتعلقواإلفااحات التي  اإلعتبار بعين

كمنشأة  ستمراراإلدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على اإل من 1 يتطلب معيار المحاسبة الدولي
نشأة مسؤولية اإلدارة لتقييم قدرة الم فيما يخصالمتطلبات التفايلية  دمجيمكن أيضا  1مستمرة.
 .معين امنظون أو في قان ذات العالقة البيانات الماليةات إفااحو كمنشأة مستمرة  ستمرارعلى اإل

إجراء ارة دإلا صريح يقتضي من متطلب، قد ال يكون هناك األخرى  التقارير المالية إعداد في أطر .4
اسبي وحيث يكون األساس المحذلك،  ومعكمنشأة مستمرة.  ستمرارتقييم محدد لقدرة المنشأة على اإل

 ، يتطلب2 نوقش في الفقرة عداد البيانات المالية حسبمامبدأ أساسي في إ  وهللمنشأة المستمرة 
م ل كمنشأة مستمرة حتى لو ستمرارإعداد البيانات المالية من اإلدارة تقييم قدرة المنشأة على اإل

 .صريح للقيام بذلك متطلب علىإطار إعداد التقارير المالية  يشتمل

                                                           
 . 26-25الفقرات  عرض البيانات المالية " " 1معيار المحاسبة الدولي  1
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عند نقطة  ،األحكام على إصداركمنشأة مستمرة  ستمرارتقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإليشتمل  .5
التالية  العواملوتعتبر ظروف. اللألحداث أو ؤكدة مالمستقبلية غير النتائج الحول ، زمنية محددة

 :صلة بتلك األحكامذات 
 حدث كلما كان وقوع البشكل كبير  ظرف ماحدث أو  بنتيجةالمرتبطة  الشكوكدرجة  تزداد

 التقارير المالية التيإعداد أطر . لهذا السبب، فإن معظم أو الظرف أبعد في المستقبل
أن تأخذ اللها خاإلدارة  يتوجب علىتحدد الفترة التي من قبل اإلدارة  اً صريح اً تتطلب تقييم

 االعتبار جميع المعلومات المتاحة. بعين
  ،تأثر بعوامل خارجية تؤثر تدرجة إلى أي و  عملهاطبيعة وظروف و حجم وتعقيد المنشأة

 نتيجة األحداث أو الظروف.األحكام المتعلقة بلى ع
 يمكن و . األحكام صدوروقت المتاحة في المعلومات  إلىبشأن المستقبل  أحكامستند أي ت

 قتو تتضارب مع األحكام التي كانت معقولة في نتائج إلى ؤدي األحداث الالحقة ت أن
 .صدورها

 المدققمسؤوليات 
مة ئدى مالمومناسبة فيما يخص كافية تدقيق لحاول على أدلة ا فيمسؤوليات المدقق تتلخص  .6

تنتاج وتكوين اس في إعداد البيانات الماليةلمنشأة المستمرة ل يمحاسبالساس أللاستخدام اإلدارة 
، مستمرة كمنشأة ستمرارإستنتاج ما إذا توجد شكوك كبيرة حول قدرة المنشأة على اإل، و خاص بذلك

 لم يشتمل وحتى لقائمة هذه المسؤوليات  وتكون يتم الحاول عليها. أدلة التدقيق التي  بناًء على
 تضي منيق صريح على متطلبفي إعداد البيانات المالية  إعداد التقارير المالية المستخدمإطار 

 .كمنشأة مستمرة ستمرارإجراء تقييم محدد لقدرة المنشأة على اإلاإلدارة 

لقيود المتأصلة لاآلثار المحتملة تكون ، 2002 معيار التدقيق الدولي مبين فيكما هو و ومع ذلك،  .7
قبلية مستأو الظروف اللألحداث بالنسبة أكبر  الجوهريةعلى قدرة المدقق للكشف عن األخطاء 

مثل بنبؤ المدقق الت وليس بإمكان .كمنشأة مستمرة أعمالها إستمرار إلى وقفالمنشأة  تدفعالتي قد 
 حول ةالشكوك الكبير غياب أي إشارة إلى فإن لذلك،  وتبعاً هذه األحداث أو الظروف المستقبلية. 

لقدرة  ةمانضكال يمكن أن يعتبر المدقق كمنشأة مستمرة في تقرير  ستمرارقدرة المنشأة على اإل
 كمنشأة مستمرة. ستمرارالمنشأة على اإل

 النفاذ تاريخ 
 تاريخبعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية  نافذ المفعول فيما يخصمعيار يكون هذا ال .8

 .ذلك أو بعد 2016ديسمبر  15
 

                                                           
 .54أ – 53، الفقرات أ" المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةاألهداف العامة للمدقق  " 200معيار التدقيق الدولي  2
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 األهداف

 :فيما يليأهداف المدقق  تتلخص .9
مة استخدام اإلدارة لألساس ئالحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يخص مدى مال (أ)

 ؛وتكوين استنتاج خاص بذلكالمحاسبي للمنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية 
إستنتاج ما إذا توجد شكوك كبيرة تتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تشكك في قدرة المنشأة  (ب)

 و كمنشأة مستمرة، بناًء على أدلة التدقيق التي يتم الحاول عليها؛ ستمرارعلى اإل
 لمعيار.لهذا ارير وفقا اتقإعداد ال (ج)

 المتطلبات
 العالقة إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات 

، 3(المنقح) 315 معيار التدقيق الدولي بموجبإجراءات تقييم المخاطر كما هو مطلوب  تأديةعند  .10
ر تشكك بشكل كبيظروف أو أحداث توجد ما إذا كانت  اإلعتبار بعينيأخذ مدقق أن يجب على ال

ما  حددالمدقق أن يالقيام بذلك، يجب على  وعندكمنشأة مستمرة.  ستمرارقدرة المنشأة على اإل في
و:  مرة،كمنشأة مست ستمرارشأة على اإللقدرة المن أولياً  إذا كانت اإلدارة قد أنجزت بالفعل تقييماً 

 (6أ – 3أ ات)المرجع: الفقر 
ذا وتحديد ما إعلى المدقق مناقشة التقييم مع اإلدارة يجب هذا التقييم، مثل إذا تم إجراء  (أ)

سواء منفردًة أو ، تشكك بشكل كبير كانت اإلدارة قد حددت األحداث أو الظروف التي
كذلك، خطط اإلدارة  كمنشأة مستمرة، وإن كان ستمرارأة على اإلقدرة المنش في، مجتمعةً 

 أو ؛لمعالجتها
مقاود الستخدام الأساس امع اإلدارة  المدققأن يناقش يجب ، بعد إذا لم يتم إجراء هذا التقييم (ب)

أو  توجد أحداثما إذا كانت ع دارةاإلستفسر من يأن ، و للمنشأة المستمرة يمحاسبالساس لأل
قدرة المنشأة على  في، سواء منفردًة أو مجتمعةً  يمكن أن تشكك بشكل كبير،ظروف 

 كمنشأة مستمرة. ستمراراإل
حداث أو األبخاوص تدقيق التدقيق للحاول على أدلة طوال عملية  مدققال ينبغي أن يتنبه .11

مرة. كمنشأة مست ستمرارقدرة المنشأة على اإل بشكل كبير في يمكن أن تشككالظروف التي 
 (7أ)المرجع: الفقرة 

 تقويم التقييم الخاص باإلدارة
مينبغي أن  .12 مرجع: الفقرات . )الكمنشأة مستمرة ستمرارالمدقق تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل يقو 

 (13أ-12أ، 10أ-8أ

                                                           
 . 5، الفقرة " تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها ")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  3



 المنشأة المستمرة

  586 )المنقح( 570معيار التدقيق الدولي 

 غي أن يغطيينبكمنشأة مستمرة،  ستمراراإلدارة لقدرة المنشأة على اإلالخاص بتقييم ال لدى تقويم .13
طار إعداد إ وفقالتقييم على النحو المطلوب  إلجراءاإلدارة التي استخدمتها الفترة نفس مدقق ال

ول. إذا فترة أط تنص على تإذا كان بموجب القوانين أو األنظمة، أو المعمول بهالمالية  التقارير
شهرا  ثني عشرمستمرة يغطي أقل من إكمنشأة  ستمرارتقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلكان 

على المدقق  فإن، 5604معيار التدقيق الدولي  حسبما هو محدد فيمن تاريخ البيانات المالية 
تاريخ. من ذلك البدءًا اثني عشر شهرا على األقل تمديد فترة التقييم لمدة اإلدارة  من طلبيأن 

 (13أ -11ات أ)المرجع: الفقر 

ان تقييم ا إذا كم اإلعتبار بعينيأخذ  أنالمدقق على  ينبغي، لدى تقويم التقييم الخاص باإلدارة .14
 .التدقيقنتيجة  لع عليهاكان قد اط   التيالعالقة اإلدارة يتضمن جميع المعلومات ذات 

 تقييم اإلدارةفترة ما بعد 
فترة تقييم د التي تقع بعظروف الحداث أو باألمعرفتها اإلدارة بشأن من مدقق الأن يستفسر  ينبغي .15

مرة. كمنشأة مست ستمرارقدرة المنشأة على اإل والتي يمكن أن تشكك بشكل كبير فياإلدارة 
 (15أ – 14أ ات)المرجع: الفقر 

  الظروفحدا  وو األ عند تحديدإجراءات التدقيق اإلضافية 
قدرة المنشأة على التي يمكن أن تشكك بشكل كبير في إذا تم تحديد األحداث أو الظروف  .16

 مناسبةو كافية تدقيق المدقق الحاول على أدلة على  فإنه يتعينكمنشأة مستمرة،  ستمراراإل
كك التي يمكن أن تشظروف الحداث أو األب تتعلق يوجد أو ال يوجد شكوك كبيرةلتحديد ما إذا 

 الشكوك"ـب بعدكمنشأة مستمرة )المشار إليها فيما  ستمرارقدرة المنشأة على اإلبشكل كبير في 
م في التي تسه العوامل دراسةإضافية، بما في ذلك تدقيق إجراءات  تنفيذ"( من خالل الكبيرة

 (16أ : )المرجع: الفقرةما يلي . وتتضمن هذه اإلجراءاتتقليص الشكوك
طلب من ي  كمنشأة مستمرة،  ستمرارإجراء تقييم لقدرة المنشأة على اإلبدارة بعد اإل تقملم  إذا (أ)

 .الخاص بهاتقييم الاإلدارة إجراء 
، أة المستمرةها للمنشقييمبالمستقبلية فيما يتعلق  بخاوص اإلجراءاتتقييم خطط اإلدارة  (ب)

ا إذا كانت خطط اإلدارة ن الوضع وموما إذا كانت نتائج هذه الخطط من المرجح أن تحس  
 (17أ . )المرجع: الفقرةالمحددة مجدية في ظل الظروف

                                                           
 )أ(. 5"األحداث الالحقة"، الفقرة  560معيار التدقيق الدولي  4



 المنشأة المستمرة

 )المنقح( 570معيار التدقيق الدولي   587 

يق
تدق

ال
يق 

تدق
ال

 
في  اماً ه توقعات عامالً التحليل يكون توقعات التدفق النقدي، و  بإعداد المنشأة حين تقوم (ج)

 راءاتبخاوص اإلجظروف في تقييم خطط اإلدارة النتائج المستقبلية لألحداث أو ال بحث
 (19أ – 18أ اتالمستقبلية: )المرجع: الفقر 

ةتقييم موثوقية البيانات األساسية  (1)  ؛ والتوقعاتإلعداد  المعد 
 .للفرضيات التي تستند إليها التوقعات يتحديد ما إذا كان هناك دعم كاف (2)

أصبحت متاحة منذ التاريخ الذي  قد أو معلومات إضافية حقائقأي  تما إذا كان بحث (د)
 مها.يدارة تقيفيه اإل أجرت

ما يتعلق في أولئك المكلفين بالحوكمة،، وحيث يكون مناسباً  من اإلدارة،خطية طلب إقرارات  (ه)
 (20أ وجدوى هذه الخطط. )المرجع: الفقرة لإلجراءات المستقبليةبخططهم 

 المدققاستنتاجات إ
خص فيما ي ومناسبةكافية تدقيق ما إذا كان قد تم الحاول على أدلة المدقق  ينبغي أن يقي م .17

مة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية وأن ئمدى مال
ن استنتاج خاص بذلك  .يكو 

ت توجد كان اأن يستنتج ما إذالمدقق  على يتعين تم الحاول عليها،يعلى أدلة التدقيق التي  بناءً  .18
سواء  ،يمكن أن تشكك بشكل كبير أو ظروف تعلق بأحداثت، مدققال وفق تقدير، شكوك كبيرة

 ة قائمةتكون الشكوك الكبير . كمنشأة مستمرة ستمرارقدرة المنشأة على اإل في، أو مجتمعةً  منفردةً 
إجراء ، قوفق تقدير المدق، يستلزم بالضرورة احدوثه وإمكانيةالمحتمل  احجم تأثيره ما يكون عند

 (22أ – 21أ ات: )المرجع: الفقر التاليفيما يخص  الشكوكطبيعة وآثار عن مالئم إفااح 
العرض العادل ، عادلإطار إعداد التقارير المالية الذي ينطوي على عرض  في حال (أ)

 للبيانات المالية، أو
 مضللة.البيانات المالية تكون  ال إطار االمتثال، أنفي حال  (ب)

 شكوك كبيرة وجودو  الظروفحداث أو األتحديد عند  اتكفاية اإلفااح
ناسب ماستخدام هو  للمنشأة المستمرة يمحاسبالساس أللإذا استنتج المدقق أن استخدام اإلدارة  .19

 يحدد ما إذا كانت البيانات أن المدقق علىفإن ، شكوك كبيرةوجود مع لكن المحددة في الظروف 
 (23أ – 22أ اتالمالية: )المرجع: الفقر 

قدرة  التي قد تشكك بشكل كبير فيالرئيسية  حداث أو الظروفألعن ا يكاف بشكل تفاح (أ)
دارة للتعامل مع هذه األحداث أو اإلكمنشأة مستمرة وخطط  ستمرارالمنشأة على اإل

 الظروف؛ و
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شكك التي يمكن أن تظروف الحداث أو األتعلق بعن وجود شكوك كبيرة تبوضوح  فاحت   (ب)
 ةير قادر غ بالتاليتكون كمنشأة مستمرة، و  ستمرارقدرة المنشأة على اإل بشكل كبير في

 .عمال االعتياديةسياق األوالوفاء بالتزاماتها في  أصولهاعلى تحقيق 

 لكن مع عدم وجود شكوك كبيرة الظروفحداث أو األ تحديدعند  اتكفاية اإلفااح
قدرة المنشأة على التي يمكن أن تشكك بشكل كبير في إذا تم تحديد األحداث أو الظروف  .20

ليها ععلى أدلة التدقيق التي تم الحاول المدقق استنتج بناء لكن ، كمنشأة مستمرة ستمراراإل
في ، ليةالبيانات المات ما إذا كانالمدقق أن يقي م على فإنه يتعين ، توجد شكوك كبيرةه ال أنب

األحداث  هذه حول، توفر إفااحات كافية ار إعداد التقارير المالية المعمول بهمتطلبات إط ضوء
 (25أ – 24أ اتأو الظروف. )المرجع: الفقر 

      المدققاآلثار المترتبة على تقرير 

 مالئم غير استخدام هو لمنشأة المستمرة ل يمحاسبالساس األاستخدام 
ام اإلدارة استخدلكن  ،األساس المحاسبي للمنشأة المستمرةالمالية باستخدام  البياناتإذا تم إعداد  .21

 و استخدامهوفق تقدير المدقق،  ،في إعداد البيانات المالية المحاسبي للمنشأة المستمرةلألساس 
 (27أ – 26أ اترأي سلبي. )المرجع: الفقر المدقق أن يعبر عن على  فإنه يتعينغير مالئم، 

  شكوك كبيرةوجود  مع لكنمالئم األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة هو استخدام استخدام 
 لماليةا البياناتفي  عن الشكوك الكبيرةاإلفااح الكافي 

أن المدقق  لىيتعين عفإنه ، عن الشكوك الكبيرة في البيانات الماليةكافي بشكل فااح اإلتم إذا  .22
لشكوك اتحت عنوان " منفاالً  اً قسم المدققتقرير أن يشمل  ينبغيمعدل و  غير رأيعن  يعب ر

 (34، أ31أ–28أ : الفقرات: )المرجعمن أجل" بالمنشأة المستمرة المتعلقة الكبيرة
ضمن البيانات  19الذي يفاح عن األمور الواردة في الفقرة  اإليضاحلفت االنتباه إلى  (أ)

 ؛ والمالية
درة ق وجود شكوك كبيرة يمكن أن تشكك فيأن هذه األحداث أو الظروف تشير إلى  بيان (ب)

 المسألةب مدقق فيما يتعلقالكمنشأة مستمرة وأنه ال يتم تعديل رأي  ستمرارالمنشأة على اإل
 .المحددة

 المالية البياناتفي  عن الشكوك الكبيرةكافي ال يتم اإلفااح بشكل 

مدقق على ال ينفإنه يتعفي البيانات المالية، بشكل كافي عن الشكوك الكبيرة اإلفااح إذا لم يتم  .23
 (34أ – 32الفقرات أ: بما يلي: )المرجعالقيام 
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 705 وليمعيار التدقيق الدل ، وفقاً ، حسبما يكون مناسباً التعبير عن رأي متحفظ أو سلبي (أ)

 ؛ و5(المنقح)
مكن أن ي بيان وجود شكوك كبيرة، مدققالتقرير  من( السلبي) المتحفظقسم الرأي في  (ب)

 فاحتأن البيانات المالية ال كمنشأة مستمرة و  ستمرارأة على اإلفي قدرة المنش تشكك
 .هذه المسألةعن  يةكاف باورة

 أو تمديده تقييمهاإلجراء اإلدارة غير مستعدة 

 ينبغي هفإن ،المدقق منها ذلكتقييمها عندما يطلب  تمديدأو  إلجراءدارة غير مستعدة اإلإذا كانت  .24
 (35أ )المرجع: الفقرة. المدققاآلثار المترتبة على تقرير  أن يأخذ باعتبارهعلى المدقق 

 وولئك المكلفين بالحوكمة مع  تاا اإل 
أولئك إبالغ مدقق على ال يتعين ،6المنشأةفي إدارة أولئك المكلفين بالحوكمة شارك جميع يما لم  .25

درة ق يمكن أن تشكك بشكل كبير فيالمحددة التي  الظروفأو  باألحداثالمكلفين بالحوكمة 
ما  كمةو أولئك المكلفين بالحمع  تاالاإلكمنشأة مستمرة. ويشمل هذا  ستمرارالمنشأة على اإل

 :يلي
 .تمثل شكوكا كبيرةما إذا كانت األحداث أو الظروف  (أ)
ي ف استخدام مالئمهو لمنشأة المستمرة ل يمحاسبالساس أللما إذا كان استخدام اإلدارة  (ب)

 إعداد البيانات المالية؛
 البيانات المالية؛ وفي العالقة كفاية اإلفااحات ذات  (ج)
 .المدقق، اآلثار المترتبة على تقرير حيث أمكن (د)

 المالية البياناتعلى  الماادقةفي  الكبيرتأخير ال
المكلفين  أولئكعلى البيانات المالية من قبل اإلدارة أو  الماادقةفي  كبيرتأخير  في حال حدوث .26

تقد الستفسار عن أسباب التأخير. إذا اعيجب على المدقق االمالية،  البياناتبعد تاريخ  بالحوكمة
، تمرةالمنشأة المس تقييمب المرتبطةظروف الحداث أو األبعالقة  قد يكون لهالمدقق أن التأخير 

، وبحث 16كما هو موضح في الفقرة ، الالزمةضافية تدقيق اإلال إجراءات فإنه يتعين عليه تأدية
ح في الفقرة ، كما هو موضوجود الشكوك الكبيرةيخص مدقق فيما ال إستنتاج المترتب على تأثيرال

18. 
*** 

                                                           
 ." التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  5
 . 13، الفقرة " اإلتاال مع أولئك المكلفين بالحوكمة ")المنقح(  260معيار التدقيق الدولي  6
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 األخرى  اإليضاحيةالمواد تطبيق و المواد 
 (1: الفقرة )المرجع معيارهذا النطاق 

الرئيسية في تدقيق الأمور عن اإلبالغ عن مدقق المسؤولية  7017معيار التدقيق الدولي  يتناول .1أ
 يمكن تحديد، 701 معيار التدقيق الدوليعند تطبيق ، على أنه المعيار وينص ذلك. المدققتقرير 

 ةالمتعلق بيرةالشكوك الكرئيسية، ويوضح أن تدقيق أمور  على أنها بالمنشأة المستمرةالمتعلقة األمور 
، يكمنشأة مستمرة ه ستمرارقدرة المنشأة على اإل التي يمكن أن تشكك فيظروف الحداث أو األب

 8.الرئيسيةالتدقيق  أمورمن ، ابطبيعته

 (2: الفقرة )المرجع لمنشأة المستمرةل يمحااسبالاسا  األ
 القطاع العام منشآتب الخاصةعتبارات اال

القطاع  آتمنشبالنسبة ل أيضا اً مالئمللمنشأة المستمرة  يمحاسبالساس لألاستخدام اإلدارة يعتبر  .2أ
 منشآتمسألة قدرة  1 في القطاع العام يتناول معيار المحاسبة الدوليالعام. على سبيل المثال، 

الحاالت  في المنشأة المستمرةتنشأ مخاطر  يمكن أن. 9كمنشأة مستمرة ستمراراإلالقطاع العام على 
، بهيتم تخفيض الدعم الحكومي أو سحلربح، حيث قد ا بهدفالقطاع العام  فيها منشآتالتي تعمل 

ف األحداث أو الظرو تشمل يمكن أن . حاالت، لكنها ال تقتار على تلك الالخاخاة حالأو في 
تفتقر  في القطاع العام الحاالت التي كمنشأة مستمرة ستمرارقدرة المنشأة على اإل تشكك في قدالتي 
ياسية ست تخذ فيها قرارات  الحاالت التيوجودها أو  ستمرارالتمويل إلإلى القطاع العام منشأة فيها 

 .العام قطاعالتقدمها منشأة تؤثر على الخدمات التي 

 العالقةإجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات 
: المرجع) كمنشأة مستمرة ستمرارقدرة المنشأة على اإل تشكك بشكل كبير فياألحداث أو الظروف التي قد 

 (10الفقرة 

دًة أو منفر  سواءً ، يمكن أن تشكك بشكل كبير وفيما يلي أمثلة على األحداث أو الظروف التي .3أ
 ما أنكهذه القائمة شاملة وال تعتبر كمنشأة مستمرة.  ستمرارقدرة المنشأة على اإل في، مجتمعةً 

 .إلى وجود شكوك كبيرة يشير دوماً البنود وجود واحد أو أكثر من 

 مالية
 أو االلتزام المتداولاللتزام لاافي المركز ال. 
 أو  ؛لتجديد أو السدادحقيقية با توقعاتدون  اإلستحقاقمن  القريبةاألجل  محددة االقتراضات

 قايرة األجل لتمويل األصول طويلة األجل.االقتراضات االعتماد المفرط على 
                                                           

 .المستقل "" اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق  701معيار التدقيق الدولي  7
 .701من معيار التدقيق الدولي  41و أ 15إنظر الفقرتين  8
 . 41-38، الفقرات " عرض البيانات المالية " 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9
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 مؤشرات على سحب الدعم المالي من قبل الدائنين . 
  لمستقبليةاالبيانات المالية التاريخية أو  فيالمشار إليها السلبية التدفقات النقدية التشغيلية. 
 المالية الرئيسية السلبية. النسب 
 ات كبير في قيمة األصول المستخدمة لتوليد التدفقالتدهور الكبيرة أو التشغيلية الخسائر ال

 النقدية.
 أو وقف أرباح األسهم. المبالغ متأخرة السداد 
  ستحقاق.إلتواريخ ا فيالدائنين  سدادعدم القدرة على 
 القروض.ات يمتثال لشروط اتفاقإلعدم القدرة على ا 
 تسليم مع الموردين.لنقد عند الا معامالت إلىئتمان إلا معامالت تغير منال 
  روريةستثمارات الضإللأساسية أو ة على الحاول على تمويل لتطوير منتجات جديدة عدم القدر 

 .األخرى 

 يةتشغيل
  هاعملياتأو وقف المنشأة نوايا اإلدارة لتافية. 
  بديلوجود  فقدان اإلدارة الرئيسية دون. 
  ئيسي ر أو امتياز أو ترخيص أو مورد  رئيسيون  (عمالء) رئيسي يلعمأو رئيسية  فقدان سوق

 .رئيسيون  (موردون )
 .صعوبات العمل 
  الهامة. المستلزماتنقص 
 .ظهور منافس ناجح للغاية 

 ى خر أ
  لمالءة أو امتطلبات أو القانونية أو التنظيمية األخرى، مثل  يةمالللمتطلبات الرأسعدم االمتثال

 لمؤسسات المالية.لالسيولة 
  في حال  ،يمكن أن تؤديالتي المنشأة ضد  غير المبتوت بهااإلجراءات القانونية أو التنظيمية

 .الوفاء بهاقادرة على المنشأة  من غير المحتمل أن تكون  إلى مطالباتنجاحها، 
  لمنشأةاتؤثر سلبا على  أو سياسة الحكومة المتوقع أن القوانين أو األنظمةالتغييرات في. 
  ن عليها بأقل من المستوى المطلوب عند وقوعهاالمؤم  أو عليها ن مؤم  الغير الكوارث. 

 عوامل أخرى. على عبرأهمية هذه األحداث أو الظروف في كثير من األحيان يمكن التخفيف من 
 عبرادية الع هاديون سدادعلى المنشأة  المترتب على عدم قدرة تأثيريمكن معادلة السبيل المثال، 

ول أو التارف باألصوسائل بديلة، مثل  من خاللخطط اإلدارة للحفاظ على تدفقات نقدية كافية 
يمكن التخفيف ، وعلى نحو مماثل مال إضافي.أو الحاول على رأس إعادة جدولة سداد القروض

 .لإلمدادفر مادر بديل مناسب رئيسي عن طريق تو من أثر فقدان مورد 
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تحديد ما إذا كان استخدام على مدقق ال 10الفقرة  المطلوبة بموجبإجراءات تقييم المخاطر تساعد  .4أ
تخطيط ال على كون قضية مهمة وتأثيرهين المرجح أن منشأة المستمرة ملل يمحاسبالألساس لاإلدارة 

ع ممزيد من المناقشات في الوقت المناسب ضا بإجراء ال. تسمح هذه اإلجراءات أيالتدقيقعملية ل
 .تخص المنشأة المستمرةقضايا محددة أي  اإلدارة، بما في ذلك مناقشة خطط اإلدارة وحل  

 (10: الفقرة )المرجع الاغيرة منشآتبال الخاصةعتبارات اال

اغيرة ال منشآتالقد تكون و . السلبيةعلى قدرتها على تحمل الظروف المنشأة حجم  يمكن أن يؤثر .5أ
للحفاظ على  اتلكنها قد تفتقر إلى احتياطالستغالل الفرص،  بشكل سريعقادرة على االستجابة 

 .العمليات إستمرار

ين المقرضو البنوك تتوقف أن  ةطر اخماغيرة ال لمنشآتل بشكل خاصمة ئالمالالظروف تشمل  .6أ
أو موظف  رئيسي عميل أو رئيسيالمنشأة، فضال عن احتمال فقدان مورد عن دعم اآلخرين 

 أو اتفاق قانوني آخر.إمتياز أو  العمل بموجب ترخيصالحق في فقدان رئيسي، أو 

 (11: الفقرة )المرجع حول األحداث أو الظروف تدقيق أدلةللحاول على دقيق الت خالل توخي الحذر

ل وتعدي بهالخاص مخاطر التقييم تنقيح مدقق من ال( المنقح) 315 معيار التدقيق الدولييتطلب  .7أ
سير أثناء  ةالحاول على أدلة تدقيق إضافياإلضافية المخطط لها وفقا لذلك عند التدقيق إجراءات 
 تشكك فياألحداث أو الظروف التي قد  تم تحديدإذا  10لمخاطر.لالمدقق على تقييم  ؤثرتالتدقيق 

ذ مخاطر، باإلضافة إلى تنفيالمدقق للكمنشأة مستمرة بعد تقييم  ستمرارقدرة المنشأة على اإل
لمخاطر األخطاء المدقق تقييم فقد تكون هناك حاجة لتنقيح ، 16اإلجراءات الواردة في الفقرة 

 جراءاتاإل ونطاقهذه األحداث أو الظروف أيضا على طبيعة وتوقيت مثل وجود ويؤثر . الجوهرية
 ق الدوليمعيار التدقي ينص. ايتم تقييمهالتي لمخاطر إستجابة ل لمدققالتي يتخذها ا ضافيةاإل

 بشأن هذه المسألة. معينة إرشاداتمتطلبات و على  33011

 اإلدارةالخاص بتقييم ال تقويم
 (12: الفقرة )المرجع المدققتحليل وتقييم الدارة ودعم اإلتقييم 

مدقق الاسة در  من اً رئيسي اً كمنشأة مستمرة جزء ستمرارتقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإليعتبر  .8أ
 .المستمرة منشأةلل يمحاسبالساس لألستخدام اإلدارة ال

  

                                                           
 . 31)المنقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي  10
 .المقي مة "" إستجابة المدقق للمخاطر  330معيار التدقيق الدولي  11
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كن لمن قبل اإلدارة.  تعدم وجود تحليالالوضع المتمثل في تاحيح مدقق المسؤولية  ليس من .9أ

من مدقق الل من قبل اإلدارة لدعم تقييمها مفا  التحليل ال قد ال يمنع غياب، الظروففي بعض 
ي فمالئم استخدام هو لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة ما إذا كان استخدام اإلدارة إستنتاج 
افة مربحة باإلضالعمليات سابق من التاريخ  في حال وجود. على سبيل المثال، المحددة الظروف

. في لتقييمها دون تحليل مفا  دارة اإل يمكن أن تجري إلى سهولة الحاول على الموارد المالية، 
مالحالة، هذه   إذاة إجراءات تقييم مفالتنفيذ مة تقييم اإلدارة دون ئمدى مالالمدقق  يمكن أن يقو 

دارة استخدام اإلكان ما إذا  لمساعدته على استنتاجمدقق كافية للاألخرى التدقيق إجراءات كانت 
 روففي الظ هو استخدام مالئمالمالية  البياناتفي إعداد لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة 

 .المحددة

 ستمراراإلدارة لقدرة المنشأة على اإل الذي تجريه تقييمال يمكن أن يشمل تقويمفي ظروف أخرى،  .10أ
 راءفي إج اإلدارة تتبعهاللعملية التي ، تقييما 12هو مطلوب بموجب الفقرة  حسبماكمنشأة مستمرة، 

وما إذا  يةتقبلمسالجراءات اإلالتخاذ وخطط اإلدارة ، تقييمال إليهاالتي يستند  والفرضياتتقييمها، 
 .المحددة كانت خطط اإلدارة مجدية في الظروف

 (13)المرجع: الفقرة  اإلدارةتقييم فترة 

توجب فيها يحدد الفترة التي ي دارةاإلصريح من قبل تقييم عظم أطر إعداد التقارير المالية م تتطلب .11أ
 .12جميع المعلومات المتاحةاالعتبار  بعيناإلدارة أن تأخذ  على

 (13-12 ات)المرجع: الفقر  الاغيرة منشآتبال الخاصةعتبارات اال

لى ل لقدرة المنشأة عتقييم مفا   بإعداد الاغيرة منشآتالإدارة ال تقوم في كثير من الحاالت،  .12أ
لمستقبلية واآلفاق ا لعملبامتعمقة المعرفة العلى بدال من ذلك عتمد بل تمستمرة،  كمنشأة ستمراراإل

ة المنشأة تقييم اإلدارة لقدر  لتقويممعيار، يحتاج المدقق هذا الوفقا لمتطلبات و المتوقعة. ومع ذلك، 
تمويل لا، قد يكون من المناسب مناقشة الاغيرةللمنشآت وبالنسبة كمنشأة مستمرة.  ستمرارعلى اإل

ثقة مو اإلدارة بأدلة لممكن إثبات مزاعم ، شريطة أنه من امع اإلدارةمنشأة متوسط وطويل األجل لل
 13ي الفقرة الوارد ف المتطلب ، يمكن استيفاءتعارض مع فهم المدقق للمنشأة. وبالتاليت وأالكافية 

 وفحص سارواالستفالمناقشة  عبر، مثالً ، إلدارة تمديد تقييمهامن المدقق ابأن يطلب الذي يقتضي 
ثباتها بطريقة إجدواها أو تقييم  وأ يلتوريد المستقبلل تلقيهايتم وامر التي األك، المساندةالوثائق 

 .أخرى 
  

                                                           
هذه كفترة يجب أن تستمر لمدة اثني عشر شهرا على األقل من نهاية فترة إعداد  1على سبيل المثال، يعر ف معيار المحاسبة الدولي  12

 التقارير، لكن ال أن تقتار على ذلك. 
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على يرة الاغ المنشآتقدرة لبالنسبة مهم  راء المالكينالدعم المستمر من قبل المد غالبًا ما يكون  .13أ
المدير  ض منقر  بواسطة غيرة بشكل كبيراالمنشأة اليتم تمويل  نحيو . كمنشأة مستمرة ستمراراإل

 ستمرارإيمكن أن يعتمد هذه األموال. على سبيل المثال، أال يتم سحب المالك، قد يكون من المهم 
لاالح أة   المنشقرض إلى المالك لمدير ال تقديم مالية على اتصعوب التي تواجه ةاغير الالمنشأة 

 هخالل توفير ضمان من لمنشأةل لقرض مقدمالمدير المالك دعم البنوك أو الدائنين اآلخرين، أو 
ن ممالئمة المدقق على أدلة  يمكن أن يحالفي مثل هذه الظروف، و . مع ممتلكاته الشخاية

افي من على دعم إضالمنشأة تعتمد حيث و . ةضمانللأو  للقرض المالك المدير الوثائق بشأن تقديم
الدعم.  م بموجب ترتيبلتزااإلتلبية على المدير المالك قدرة لمدقق أن يقي م ا يمكن ،المدير المالك

الدعم  كبذل مرفقةالحكام والشروط ألعلى ا خطي تأكيدأن يطلب المدقق باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
 .المالك مديرأو فهم النية على و 

 (15: الفقرة )المرجع اإلدارةتقييم فترة ما بعد 

ر غيأو  مجدولةسواء ، وقوع أحداث يةالمدقق الحتمال ينبغي أن يتنبه، 11الفقرة  حسبما تقتضي .14أ
مة ئمالدى مفي  تشككالتي قد و من قبل اإلدارة  بعد فترة التقييم المستخدم معلومة ظروفذلك، أو 

رجة ومع ازدياد دفي إعداد البيانات المالية.  للمنشأة المستمرة يمحاسبالألساس لاستخدام اإلدارة 
األخذ  المستقبل، عند عه أبعد فيكلما كان احتمال وقو بنتيجة حدث أو ظرف ما المرتبطة الشكوك 

مستمرة قضايا المنشأة المؤشرات  ينبغي أن تكون ، يةظروف المستقبلالحداث أو األ اإلعتبار بعين
مزيد من اإلجراءات. إذا تم تحديد الاتخاذ المدقق مسألة  أن يبحثقبل  هامةو  هي مؤشرات كبيرة

حدث لدارة تقييم األهمية المحتملة من اإل طلبالمدقق إلى أن يهذه األحداث أو الظروف، قد يحتاج 
، التالحافي هذه و كمنشأة مستمرة.  ستمرارعلى تقييمها لقدرة المنشأة على اإل أو ظرف معين

 .16في الفقرة المناوص عليها ت طبق اإلجراءات  

دقيق إجراءات ت لتنفيذ أيمسؤولية أي المدقق  يتحملاإلدارة، ال  عدا عن طرح االستفسارات على .15أ
 ستمرارقدرة المنشأة على اإل تشكك باورة كبيرة فيأخرى لتحديد األحداث أو الظروف التي قد 

ثني إ لفترة 13تمتد كما نوقش في الفقرة  اإلدارة، والتي التي تقي مهاكمنشأة مستمرة إلى ما بعد الفترة 
 على األقل من تاريخ البيانات المالية. عشر شهراً 

 ( 16: الفقرة )المرجع الظروفحدا  وو األ تحديددقيق اإلضافية عند إجراءات الت

 :ما يلي 16في الفقرة الواردة متطلبات بال صلةذات  تعتبريمكن أن تشمل إجراءات التدقيق التي  .16أ

  مع اإلدارة. الالةتحليل ومناقشة التدفقات النقدية واألرباح والتوقعات األخرى ذات 

  البيانات المالية المرحلية المتاحة للمنشأة.تحليل ومناقشة أحدث 
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 م تواتفاقيات القروض وتحديد ما إذا كان  سندات الدين غير المضمونة وأحكام قراءة شروط

 .انتهاك أٍي منها

 إلشارة لالعالقة واللجان ذات أولئك المكلفين بالحوكمة اجتماعات المساهمين و محاضر  قراءة
 إلى صعوبات التمويل.

 مطالباتقضائية و  ى دعاو وجود بخاوص ن المستشار القانوني للمنشأة االستفسار م 
 ومعقولية تقييم اإلدارة لنتائجها وتقدير آثارها المالية.

  مع  اظ عليهالحفوإنفاذ الترتيبات الالزمة لتوفير الدعم المالي أو  وشرعيةالتأكيد على وجود
المالية لهذه األطراف على تقديم أموال وتقييم القدرة ذات العالقة واألطراف األخرى  األطراف
 إضافية.

  غير المنفذةتقييم خطط المنشأة للتعامل مع طلبات العمالء. 

 لص األحداث التي تؤثر على أو تقإجراءات التدقيق بشأن األحداث الالحقة لتحديد تلك  تأدية
 كمنشأة مستمرة. ستمرارقدرة المنشأة على اإلمن 

 االقتراض. تسهيالتاية وكفشروط و  التأكيد على وجود 

  على تقارير اإلجراءات التنظيمية ومراجعتهاالحاول. 

  فيما يخص أي عمليات مقررة للتارف باألصولتحديد مدى كفاية الدعم. 

 )ب((16: الفقرة )المرجع المستقبلية بخاوص اإلجراءاتقييم خطط اإلدارة ت

ى اإلدارة علإستفسارات  المستقبلية طرح بخاوص اإلجراءاتتقييم خطط اإلدارة يمكن أن يشمل  .17أ
اقتراض و أ ، خططها لتافية األصولاإلجراءات المستقبلية، بما في ذلك مثال التخاذخططها بشأن 

 أو زيادة رأس المال.النفقات أو تأخير  وخفضأو إعادة هيكلة الديون،  األموال

 )ج((16: الفقرة )المرجع اإلدارةتقييم فترة 

 :المدقق قارن يمكن أن ي)ج(، 16اإلجراءات المطلوبة في الفقرة باإلضافة إلى  .18أ

 و ؛المعلومات المالية المستقبلية للفترات السابقة األخيرة مع النتائج التاريخية 

  تاريخهحتى  المتحققةالمعلومات المالية المستقبلية للفترة الحالية مع النتائج. 
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 قروضال تقديمالدعم من قبل أطراف ثالثة، سواء من خالل  إستمراراإلدارة  فرضياتحيث تشمل  .19أ
لمنشأة لقدرة ا اهذا الدعم مهمكان ضمانات، و الأو  أو الحفاظ عليه تمويل إضافي تقديمالتزامات أو 

روط شال)بما في ذلك  خطيطلب تأكيد إلى المدقق كمنشأة مستمرة، قد يحتاج  ستمرارعلى اإل
 .عمتقديم مثل هذا الدعلى قدرتها  تثبتحاول على أدلة لثة والحكام( من تلك األطراف الثااألو 

 ((ـه)16: الفقرة )المرجع خطيةالقرارات اإل
لفقرة تلك المطلوبة في ا غيرمحددة خطية لى إقرارات علحاول أنه من المناسب ا المدقق قد يعتبر .20أ

ة اإلجراءات المستقبلي حولتم الحاول عليها بشأن خطط اإلدارة يدلة التدقيق التي ألدعما  16
 .وجدوى تلك الخططالمستمرة  ها للمنشأةقييمتب المتعلقة

 المدققاستنتاجات إ
 ستمرارلى اإلقدرة المنشأة ع تشكك بشكل كبير فياألحداث أو الظروف التي قد ب ةالمتعلق الشكوك الكبيرة
 (18 ات: الفقر )المرجع كمنشأة مستمرة

المتعلقة  الشكوكمناقشة  عند 1" في معيار المحاسبة الدولي الشكوك الكبيرةعبارة " ت ستخدم .21أ
أة مستمرة كمنش ستمرارقدرة المنشأة على اإل تشكك بشكل كبير فياألحداث أو الظروف التي قد ب
 ،ير الماليةالتقار إلعداد اإلفااح عنها في البيانات المالية. في بعض األطر األخرى  ينبغيالتي و 

 " في ظروف مماثلة.لكبيرةالشكوك اعبارة " ت ستخدم

  شكوك كبيرةوجود و األحداث أو الظروف  تحديد عندكفاية اإلفااح 
أو  لألحداث المحتمل التأثيرقائمة عندما يكون حجم  تكون  الشكوك الكبيرةأن ب 19توضح الفقرة  .22أ

لعرض عادل )أطر التحقيق عرض  مالئمإجراء إفااح  يستلزم بالضرورة وقوعهاوإمكانية  الظروف
فقا و المدقق  يتوجب على)أطر االمتثال(.  مضللةالبيانات المالية  تكون  لضمان أالالعادل( أو 

ر إطار إعداد التقاريما إذا كان أن يستنتج ما إذا كانت هذه الشكوك قائمة بغض النظر ع 18لفقرة ل
 . لشكوكتعريف اإلطار لهذه ابغض النظر عن كيفية يعر ف الشكوك الكبيرة أو  المالية المعمول به

وص المنااألمور  تعالجالبيانات المالية  اتإفااح تدقق تحديد ما إذا كانمن الم 19الفقرة  تتطلب .23أ
 اتاإلفااح تتحديد ما إذا كانالمدقق ب قيام باإلضافة إلى التحديدهذا ويعتبر عليها في تلك الفقرة. 

وقد . ئماتحديدا مال، المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية التي يقتضيها ، الشكوك الكبيرةعن 
لمناوص ااألمور باإلضافة إلى  التي تتطلبها بعض أطر إعداد التقارير الماليةاإلفااحات تشمل 

 :اإلفااح عما يلي 19عليها في الفقرة 
  أو ؛اتهابالتزامقدرة المنشأة على الوفاء بتقييم اإلدارة ألهمية األحداث أو الظروف المتعلقة 

  منشأة ك ستمراراإلدارة كجزء من تقييمها لقدرة المنشأة على اإل تادرهااألحكام الهامة التي
 مستمرة.
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 المتعلقة اتفااحإللاإلدارة  بخاوص بحثقد توفر بعض أطر إعداد التقارير المالية إرشادات إضافية 

 .وقوعهاظروف الرئيسية، واحتمال وتوقيت الحجم التأثير المحتمل لألحداث أو ب

 (20: الفقرة )المرجع مع عدم وجود شكوك كبيرة الظروفحداث أو األ تحديد عند اتكفاية اإلفااح
ت البيانات المدقق تقييم ما إذا كانمن  20الفقرة تتطلب ، حتى في حال عدم وجود شكوك كبيرة .24أ

عن  اكافي اإفااحالمعمول به، متطلبات إطار إعداد التقارير المالية  في ضوء، المالية توفر
 .ستمرةكمنشأة م ستمرارقدرة المنشأة على اإل قد تشكك بشكل كبير فياألحداث أو الظروف التي 

 :ات عناإلفااح تعالجأن بعض أطر إعداد التقارير المالية ل يمكن

 األحداث أو الظروف الرئيسية؛ 

  ؛تزاماتهاقدرة المنشأة على الوفاء بالفيما يتعلق بتقييم اإلدارة ألهمية تلك األحداث أو الظروف 

 خطط اإلدارة الرامية إلى تخفيف حدة تأثير هذه األحداث أو الظروف؛ أو 

  منشأة ك ستمراراإلدارة كجزء من تقييمها لقدرة المنشأة على اإل تادرهااألحكام الهامة التي
 مستمرة.

بيانات ال كانت إذا لماتقييم المدقق  يشمل لمالية وفقا إلطار العرض العادل،إعداد البيانات ا عند .25أ
ذا كانت وما إ العرض العام للبيانات المالية وبنيتها ومحتواها، دراسة عادالً ًا عرضتحقق المالية 

طريقة ب األساسية واألحداثالمعامالت البيانات المالية، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، تمثل 
ية ضافاإلفااحات اإللمدقق أن أن يحدد ايمكن ، لحقائق والظروفوتبعًا ل. 13عادالا عرضتحقق 

ألحداث تحديد ا عند، ن هذا هو الحال، على سبيل المثالقد يكو و . ضرورية لتحقيق العرض العادل
 بناءً كن لكمنشأة مستمرة،  ستمرارشأة على اإلقدرة المن تشكك بشكل كبير فيأو الظروف التي قد 

ال أنه و ة، شكوك كبير  بأنه ال توجدالمدقق  يستنتج، يتم الحاول عليهاأدلة التدقيق التي  على
هذه  خصفيما يالمعمول طار إعداد التقارير المالية إل وفقا معينةإفااحات تقديم  يتوجب صراحةً 

 .الظروف
  

                                                           
 . 14لفقرة )المنقح( "تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية"، ا 700معيار التدقيق الدولي  13
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 ثار المترتبة على تقرير المدقق اآل
 (21: الفقرة )المرجع غير مالئمهو استخدام المستمرة  ي للمنشأةمحاسبالساس األاستخدام 

إلدارة استخدام الكن ام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، تم إعداد البيانات المالية باستخد إذا .26أ
الوارد تطلب الم ي طبقاألساس في البيانات المالية هو استخدام غير مالئم وفق تقدير المدقق،  لذلك

لبيانات ا ما إذا كانتسلبي بغض النظر ععن رأي  لتعبيرالمدقق والذي يقتضي من ا 21في الفقرة 
سبي لألساس المحامة استخدام اإلدارة ئعدم مال بخاوص على إفااحمل تأو ال تشمل تتشالمالية 

 .للمنشأة المستمرة

قد  ،المحددة في الظروف مالئمغير لمنشأة المستمرة ل يمحاسبالساس األاستخدام يكون عندما  .27أ
أساس آخر )على سبيل المثال، أساس  وفق، إعداد البيانات المالية تختار قد اإلدارة، أومن  طلبي  

ساس األأن ب يحدد تلك البيانات المالية شريطة أن تدقيقعلى  االمدقق قادر يكون  وقد التافية(.
 رأيعلى إبداء  االمدقق قادر يكون  قد. المحددة مقبول في الظروفأساس خر هو المحاسبي اآل

 يسبساس المحااألعن  يتلك البيانات المالية، شريطة أن يكون هناك إفااح كاف حولمعدل  غير
 تضمين ي أو من الضرور  قد يعتبر أنه من المناسب هلكن، الماليةالبيانات إعداد  عليه بناءً  الذي تم

 من أجل لفت المدققفي تقرير  14(المنقح) 706 لمعيار التدقيق الدوليوفقا ما  لمسألةتأكيد  فقرة
 بديل وأسباب استخدامه.الاألساس المحاسبي  لذلكانتباه المستخدم 

رجع: )الماستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة هو استخدام مالئم لكن مع وجود شكوك كبيرة 
 ( 23-22ات الفقر 

ما أن كفهم المستخدمين للبيانات المالية. ل ة بالنسبةمهم هي مسألة الشكوك الكبيرةتحديد إن  .28أ
ستمرة بالمنشأة الممتعلقة وجود شكوك كبيرة عنوان يتضمن إشارة إلى م منفال مع قساستخدام 

 لهذا الظرف. ه المستخدمينينب  إنما 

إدراجها في تقرير المدقق حول البيانات المطلوب  لإلقراراتلمعيار توضيحات هذا ايوفر ملحق  .29أ
لمعمول اإطار إعداد التقارير المالية  هيالتقارير المالية  دتكون المعايير الدولية إلعدا المالية عندما

هناك  تكون ، قد لدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير ا غيرمعين إطار  وفي حال استخدام. به
 عدادخر إلآتعكس تطبيق إطار بحيث البيانات التوضيحية المعروضة في الملحق  حاجة لتعديل

 . المحددة ظروفالالتقارير المالية في 

 الةح في كل المدققفي تقرير  عرضها المطلوب على الحد األدنى من المعلومات 22الفقرة  تنص .30أ
معلومات إضافية الستكمال البيانات المطلوبة، على سبيل المدقق وفر ي. قد المبينةمن الحاالت 

 :لتوضيح ما يليالمثال 

                                                           
 . " فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  706معيار التدقيق الدولي  14
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  ؛ أو15أساسي لفهم المستخدمين للبيانات المالية أمر هو شكوك كبيرةأن وجود 

  (1أ : الفقرةالتدقيق. )المرجع عملية في تم معالجة المسألةكيف 

 (22المالية )المرجع: الفقرة  البياناتفي  عن الشكوك الكبيرةاإلفااح الكافي 

لى عالمدقق حال ي ماعندالمدقق على تقرير  هذا المعيار مثاالفي ملحق  الوارد 1التوضيح  يعتبر .31أ
ستمرة للمنشأة الم المحاسبيألساس لمة استخدام اإلدارة ئبشأن مدى مال ناسبةكافية وم تدقيقأدلة 

معيار  فيق الملحأيضا في البيانات المالية. يتضمن  اكافياإلفااح يكون و مع وجود شكوك كبيرة 
 المنشآت مدقق لجميعال تضمينها في تقرير ينبغي( صياغة توضيحية المنقح) 700 التدقيق الدولي

ية المسؤولين عن البيانات المال كل من أولئكلوصف مسؤوليات بالمنشأة المستمرة فيما يتعلق 
 .بالمنشأة المستمرةمدقق فيما يتعلق الو 

 (23المالية )المرجع: الفقرة  البياناتفي  عن الشكوك الكبيرةاإلفااح الكافي غياب 
حتوي على ذي يالالمدقق على تقرير  من األمثلة المعيار هذاملحق في  3و 2يعتبر التوضيحان  .32أ

بشأن  ةومناسبكافية تدقيق دقق على أدلة يحال المسلبية، على التوالي، عندما متحفظة و آراء 
كافي كل بشاإلفااح ال يتم لكن  للمنشأة المستمرة يمحاسبالألساس لمة استخدام اإلدارة ئمدى مال

 المالية.في البيانات عن الشكوك الكبيرة 

لمدقق ا برقد يعت ،متعددة تعتبر هامة للبيانات المالية ككلشكوك في الحاالت التي تنطوي على  .33أ
 البيانات المطلوبة بموجب إدراج من الرأي بدال حجبأن يتم  جدافي حاالت نادرة  المناسبأنه من 

 .16هذا الموضوعمعينة حول إرشادات على ( المنقح) 705 معيار التدقيق الدولي ينص .22الفقرة 

 (23-22 الجهات التنظمية )المرجع: الفقراتمع  تاالاإل
 اقضايإشارة إلى  إدراجمن الضروري قد يكون  إحدى المنشآت المنظمة أنهمدقق  يعتبرعندما  .34أ

لتنظيمية ا السلطاتمع  تاالمدقق اإلعلى ال فإنه قد يتوجب، دققالمتقرير  ضمة المستمرة أالمنش
 .الرقابية المختاة اإلنفاذية أو أو

  

                                                           
 . 2)المنقح(، الفقرة أ 706معيار التدقيق الدولي  15
 . 10)المنقح(، الفقرة  705الدولي معيار التدقيق  16
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 (24: الفقرة )المرجع إلجراء تقييمها أو تمديدهاإلدارة غير مستعدة 
ييمها. أو تمديد تق إجراءطلب من اإلدارة يفي ظروف معينة، أنه من الضروري أن قد يعتقد المدقق،  .35أ

 حجبو أ متحفظ رأيه قد يكون من المناسب إبداء فإن في القيام بذلك،ال ترغب إذا كانت اإلدارة و 
 ومناسبةة كافيتدقيق حاول على أدلة ال لمدققا بإمكان، ألنه قد ال يكون المدققي تقرير الرأى ف

لمالية، مثل ا البياناتفي إعداد لمنشأة المستمرة ل لألساس المحاسبيفيما يتعلق باستخدام اإلدارة 
 أخرى.أو وجود عوامل مخففة  دارةاإلوضعتها خطط بوجود  المتعلقةأدلة التدقيق 
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 (32أ –31، أ29أ )المرجع: الفقرات

 بالمنشأة المستمرة  فيما يتعلقالمدقق تقارير ومثلة توضيحية ل
  وجد أنه تالمدقق  ستنتجيما معدل عند غير رأيالذي يحتوي على المدقق : تقرير 1 يتوضيحمثال

  كافي. هو إفااحاإلفااح في البيانات المالية أن و  شكوك كبيرة

  تقرير المدقق الذي يحتوي على رأي متحفظ عندما يستنتج المدقق أنه توجد شكوك  :2مثال توضيحي
 بسبب عدم كفاية اإلفااح. جوهريةتشوبها أخطاء  كبيرة وأن البيانات المالية

  عندما يستنتج المدقق أنه توجد شكوك سلبيتقرير المدقق الذي يحتوي على رأي : 3مثال توضيحي 
 .بالشكوك الكبيرةغفل اإلفااحات المطلوبة المتعلقة البيانات المالية ت   كبيرة وأن
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اإلفااح في عندما يكون و  شكوك كبيرةالروي غير المعد  عند وجود  -1 مثا  توضيحي
 كافي هو إفااح البيانات المالية 

 :روف التاليةالظ ُتفترض، للمدققالتوضيحي  التقرير هذا ألغراض
 ال  .مجموعة كاملة من البيانات المالية للمنشأة المدرجة بااستخدام إطار العرض العاد  تدقيق

 (. 6001طبق معيار التدقيق الدوليال يُ ونه  وي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق يعتبر 
 ة يالدولية إلعداد التقارير المال يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير

 .(عامغرض ذو  إطار)
  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق

 .2210 الدولي
 ق التدقيودلة  بناء علىمنااسب  رويهو "( النظيف" وي)المدقق ون الروي غير المعد   استنتجا

 .التي تم الحاو  عليها
  المتطلبات التابعةطبق على التدقيق هي التي تُ  ذات الالةالمتطلبات األخالقية إن 

 .لالختااص
  ةوجود شكوك كبيرة متعلقبناء على ودلة التدقيق التي تم الحاو  عليها، إاستنتج المدقق 

أة كمنش استمرارشأة على اإلقدرة المن تشكك بشكل كبير في التي قد باألحدا  وو الظروف
 .كافيا   إفااحا  في البيانات المالية  الشكوك الكبيرةاإلفااح عن ويعتبر . مستمرة

  701 الرئيسية وفقا لمعيار التدقيق الدولي التدقيقومور تم اإلبالغ عن. 
 طاء وخ وييحدد بعد خرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم حال المدقق على كافة المعلومات األ

 .المعلومات األخرى  في جوهرية
  اد ؤولين عن إعدوولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن وولئك المسيختلف

 .البيانات المالية
 موجب ب إلعداد التقاريروخرى مسؤوليات المدقق  لدى، ضافة إلى تدقيق البيانات الماليةباإل

 .القانون المحلي
 

  

                                                           
 .عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنار(" – عتبارات الخاصةإلا " 600معيار التدقيق الدولي   ١
 ." الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق " 210معيار التدقيق الدولي  2
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 مدقق المستقلالتقرير 

 [ مالئمة جهة أخرى أو  ] ABC شركة حملة أسهمإلى 

 3قرير حو  تدقيق البيانات الماليةت
 رويال
 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABC لشركةد قمنا بتدقيق البيانات المالية لق

لسنة لتدفقات النقدية لا وبيان، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية 1X20 ديسمبر
ات المحاسبية لسياساالمالية، بما في ذلك ملخص لبيانات با الملحقةذلك التاريخ واإليضاحات المنتهية في 

 الهامة.
ي صورة أو تعط، )الجوهريةالمالية المرفقة باورة عادلة، من جميع النواحي البيانات تعرض في رأينا، 

المالي وتدفقاتها النقدية للسنة أدائها ، و 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة
 .لتقارير الماليةإلعداد ا المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية

 واسا  الروي
ا بموجب هذه تنامسؤوليوتوصف . الدولية التدقيق وفقا لمعايير عملية التدقيق الخاصة بنا لقد أجرينا

ونحن يرنا. تقر  في الماليةالبيانات تدقيق لالمدقق مسؤوليات قسم  بمزيد من التوضيح ضمن المعايير
وقد [، إلختااصاللبيانات المالية في ] تدقيقناة وفقا للمتطلبات األخالقية ذات الالة بشركمستقلون عن ال

التي حالنا عليها  التدقيقأدلة أن بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات. نحن نعتقد  استوفينا
 لرأينا. ير أساس معينتوفكافية ومناسبة ل

 بالمنشأة المستمرة  ةالمتعلق الشكوك الكبيرة
أن الشركة تكبدت خسارة  الذي يشير إلىفي البيانات المالية،  6 رقم يضاحاإلود أن نلفت االنتباه إلى ن

 االلتزاماتذلك التاريخ، تجاوزت  ومنذ، 1X20 ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في  ZZZصافية قدرها 
هذه األحداث أو تشير ، 6 اإليضاحفي  هو مذكوركما و . YYY بمقدارالمتداولة للشركة مجموع أصولها 

يمكن  وجود شكوك كبيرة، إلى 6اإليضاح المناوص عليها في  باإلضافة إلى األمور األخرى الظروف، 
 هذه المسألة.يتعلق بال يتم تعديل رأينا فيما و كمنشأة مستمرة.  ستمرارفي قدرة الشركة على اإل تشككأن 

 التدقيق الرئيسيةومور 
لبيانات المالية ل تدقيقناأهمية في  كثراألأنها المهني، وتقديرنا  حكمنا وفق، تعتبر هي تلك األمور التي

، ونحن بشأنهارأينا  صياغةللبيانات المالية ككل، وفي  تدقيقنافي سياق األمور للفترة الحالية. تم تناول هذه 
لمتعلقة ا الشكوك الكبيرةقسم في  المسألة المبينة. باإلضافة إلى مورهذه األ حول منفاالً  ال نقدم رأياً 

 عين اإلبالغ عنهاالتي يتالرئيسية تدقيق ال أمور على أنهااألمور المبينة أدناه  حددنا، فقد بالمنشأة المستمرة
 في تقريرنا.

                                                           
لثاني "تقرير ا"تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي يعتبر العنوان الفرعي    3

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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 .[701 معيار التدقيق الدوليلوفقا  ةرئيسيتدقيق  مسألةوصف كل ]
البيانات المالية  معلومات غير إن كان منااسبا  مثل "آخر  عنوانخرى أوو األمعلومات ال

 [ " المتعلق بهامدقق الوتقرير 
 المثال التوضيحي أنظر -المنقح() 720 معيار التدقيق الدوليفي إعداد التقارير وفقا لمتطلبات  اإلبالغ]

 [(.المنقح) 720 معيار التدقيق الدوليمن  2في الملحق  1

 4الماليةالبيانات الحوكمة عن ب ووولئك المكلفينمسؤوليات اإلدارة 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي ]

 [.5()المنقح 700

 الماليةتدقيق البيانات عن المدقق مسؤوليات 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700التدقيق الدولي اإلبالغ وفقا لمعيار ]

 .[21 )المنقح( 700

 بات القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حو  المتطل
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي  ]

 [ ()المنقح 700

 .[ اسم هو ] هذا مستقلالمدقق التقرير  الذي ينتج عنهتدقيق الفي العملية شريك 

 [محددالختااص االأو كليهما، بما يتناسب مع  المدققاسم  وأ تدقيقالاسم شركة بتوقيع ال ]

 [ المدققعنوان  ]

 [ التاريخ ]

 
  

                                                           
في مختلف أجزاء هذه التقارير التوضيحية للمدقق، قد تكون هناك حاجة الستبدال ماطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة   4

 بماطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في االختااص المحدد.
 

)المنقح( تضمين صياغة معينة في تقرير المدقق لجميع المنشآت فيما  700من معيار التدقيق الدولي  39و  34تتطلب الفقرتان   5
 يتعلق بالمنشأة المستمرة لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن البيانات المالية والمدقق فيما يتعلق بالمنشأة المستمرة.
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ى البيانات المالية علوعندما تشتمل عند وجود شكوك كبيرة  المتحفظالروي  -2مثا  توضيحي 

  وخطاء جوهرية بسبب اإلفااح غير الكافي
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  ال  .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية للمنشأة المدرجة بااستخدام إطار العرض العاد
 (.600 معيار التدقيق الدوليطبق ال يُ ونه  وي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق يعتبر 

 ة الدولية إلعداد التقارير المالي يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير
 (.عامغرض ذو إطار )

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .210 الدولي

  المتطلبات التابعةطبق على التدقيق هي التي تُ  ذات الالةالمتطلبات األخالقية إن 
 .لالختااص

  ةوجود شكوك كبيرة متعلقبناء على ودلة التدقيق التي تم الحاو  عليها، إاستنتج المدقق 
أة كمنش استمرارقدرة المنشأة على اإل التي قد تشكك بشكل كبير في باألحدا  وو الظروف

بالبيانات المالية حجم ترتيبات التمويل وانتهاء الاالحية  رفقالم yyيناقش اإليضاح . مستمرة
تمويل نقاشا لتأثير وو توفر إعادة الوترتيبات التمويل اإلجمالي؛ لكن البيانات المالية ال تتضمن 

 .كما ال تاف هذا الوضع بأنه من الشكوك الكبيرة
 ة.عن الشكوك الكبير  تشتمل البيانات المالية على وخطاء جوهرية نظرا لعدم كفاية اإلفااح 

آثار اإلفااح غير الكافي على البيانات المالية ن المدقق ااستنتج بأن عن روي متحفظ أل  وُيعّبر
 هي آثار هامة لكنها ال تؤثر اسلبا على البيانات المالية. 

  701 الرئيسية وفقا لمعيار التدقيق الدولي التدقيقومور تم اإلبالغ عن. 
  وتؤثر المسألة التي ودتحال المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق 

 .روي متحفظ حو  البيانات المالية على المعلومات األخرى ويضا  إلى نشوء 
  يختلف وولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن وولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
 موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات وخرى  لدىافة إلى تدقيق البيانات المالية، باإلض

 .القانون المحلي
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 مدقق المستقلالتقرير 
 [جهة أخرى مالئمة]أو  ABCإلى حملة أسهم شركة 

 6الماليةتدقيق البيانات تقرير حو  
 المتحفظالروي 

 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
لسنة التدفقات النقدية ل وبيان، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية 1X20 ديسمبر

المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 
 الهامة.

من تحفظ المأساس الرأي ، باستثناء اإلفااح غير الكامل عن المعلومات المشار إليها في قسم أينافي ر 
صورة  أو تعطي) ، تعرض البيانات المالية المرفقة باورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية،تقريرنا

تدفقاتها النقدية للسنة ، وأدائها المالي و 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة
 المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 المتحفظواسا  الروي 
 19 تاريخبالمبالغ غير المسددة تستحق للشركة و  التمويليةالترتيبات تنتهي ، yy اإليضاحكما نوقش في 

وضع هذا ال يشيرالمفاوضات أو الحاول على تمويل بديل.  إكمال منالشركة  لم تتمكن. 20x2 مارس
ال و مستمرة.  كمنشأة ستمرارفي قدرة الشركة على اإل وجود شكوك كبيرة يمكن أن تشكك باورة كبيرةإلى 

 .عن هذه المسألة بشكل كافيالبيانات المالية تفاح 

ب هذه ة. وتوصف مسؤولياتنا بموجلقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا وفقا لمعايير التدقيق الدولي
رنا. ونحن في تقري مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

[، وقد إلختااصامستقلون عن الشركة وفقا للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية في ]
ليها وفقا لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حالنا عاستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 

 .المتحفظ كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا
المعلومات األخرى أوو عنوان آخر إن كان منااسبا  مثل "معلومات غير البيانات المالية 

 وتقرير المدقق المتعلق بها"[
 المثال التوضيحي أنظر -المنقح() 720 معيار التدقيق الدوليفي إعداد التقارير وفقا لمتطلبات اإلبالغ ]

المعلومات  قسمالفقرة األخيرة من  قد ت عد ل(. المنقح) 720 معيار التدقيق الدوليمن  2في الملحق  6

                                                           
رير نات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي الثاني "تق"تقرير حول تدقيق البيايعتبر العنوان الفرعي   6

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى". 
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ثر ؤ والتي ت المتحفظالرأي نشوء إلى  ة التي أدتدمحدال المسألة لوصف 6المثال التوضيحي في  األخرى 

 ى.[خر األمعلومات الأيضا على 

 التدقيق الرئيسيةومور 
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن 

، فقد ظأساس الرأي المتحفسألة المبينة في قسم ال نقدم رأيًا منفااًل حول هذه األمور. باإلضافة إلى الم
 حددنا األمور المبينة أدناه على أنها أمور التدقيق الرئيسية التي يتعين اإلبالغ عنها في تقريرنا.

 .[701 وصف كل مسألة تدقيق رئيسية وفقا لمعيار التدقيق الدولي]

 7ليةالحوكمة عن البيانات المابمسؤوليات اإلدارة ووولئك المكلفين 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700]اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي  

 .[8)المنقح( 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي ]

 .[24)المنقح( 700

 تقرير حو  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي ]

 [)المنقح( 700
 [.اسمتقرير المدقق المستقل هذا هو ] شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه

 [التوقيع باسم شركة التدقيق أو اسم المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع االختااص المحدد]
 [عنوان المدقق]
 [التاريخ]

 
  
 

 

                                                           
 أو الماطلحات األخرى التي تعتبر مناسبة في سياق اإلطار القانوني لالختااص المحدد. 7
)المنقح( تضمين صياغة معينة في تقرير المدقق لجميع المنشآت فيما يتعلق  700 من معيار التدقيق الدولي 39و 34تتطلب الفقرتان  8

 بالمنشأة المستمرة لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن البيانات المالية والمدقق فيما يتعلق بالمنشأة المستمرة.
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 الروي السلبي عند وجود شكوك كبيرة وال يتم اإلفااح عنها في البيانات -3مثا  توضيحي 
  المالية

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
 المدرجة بااستخدام إطار العرض لمنشأة غير المنشأة موعة كاملة من البيانات المالية تدقيق مج

 (.600 طبق معيار التدقيق الدوليال يُ ونه  وي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق ال يعتبر . العاد 
  ة الدولية إلعداد التقارير المالي إدارة المنشأة وفقا للمعاييريتم إعداد البيانات المالية من قبل

 (.غرض عامذو إطار )
  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق

 .210 الدولي
  المتطلبات التابعةطبق على التدقيق هي التي تُ  ذات الالةالمتطلبات األخالقية إن 

 .صلالختاا
  ةوجود شكوك كبيرة متعلقبناء على ودلة التدقيق التي تم الحاو  عليها، إاستنتج المدقق 

أة كمنش استمرارقدرة المنشأة على اإل التي قد تشكك بشكل كبير في باألحدا  وو الظروف
غفل البيانات المالية اإلفااحات المطلوبة فيما تُ  .، وتبحث الشركة مسألة اإلفال مستمرة
بالشكوك الكبيرة. وُيعّبر عن روي اسلبي ألن آثار هذا اإلغفا  على البيانات المالية هي يتعلق 

 آثار كبيرة ووااسعة.
  معيار لال يتوجب على المدقق، ولم يقرر بشكل آخر، اإلبالغ عن ومور التدقيق الرئيسية وفقا

 . 701 التدقيق الدولي
 وتؤثر المسألة التي ودترير المدقق حال المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تق 

 .حو  البيانات المالية على المعلومات األخرى ويضا   /اسلبيإلى نشوء روي متحفظ
  يختلف وولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن وولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات وخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل

 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 
 9تقرير حو  تدقيق البيانات المالية

 الروي السلبي
 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 

، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر
المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 

 الهامة.

رض البيانات تع ال من تقريرنا، السلبيأساس الرأي أينا، وبسبب إغفال المعلومات المذكورة في قسم في ر 
لمركز ( اتعطي صورة حقيقية وعادلة ال أوالمالية المرفقة باورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )

ريخ للسنة المنتهية في ذلك التا، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 1X20 ديسمبر 31المالي للشركة كما في 
 وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 السلبيواسا  الروي 
. لم 120X ديسمبر 31المبالغ غير المسددة بتاريخ  واستحقتللشركة  التمويليةترتيبات ال انتهى أجل

يشير  .وهي تبحث التقديم لإلفالس تتمكن الشركة من إكمال المفاوضات أو الحاول على تمويل بديل
كمنشأة  مرارستهذا الوضع إلى وجود شكوك كبيرة يمكن أن تشكك باورة كبيرة في قدرة الشركة على اإل

 مستمرة. وال تفاح البيانات المالية عن هذه المسألة بشكل كافي.

موجب هذه سؤولياتنا بلقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف م
رنا. ونحن في تقري مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

[، وقد إلختااصامستقلون عن الشركة وفقا للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية في ]
لنا عليها المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حااستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه 

 .السلبيكافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا 

المعلومات األخرى أوو عنوان آخر إن كان منااسبا  مثل "معلومات غير البيانات المالية 
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720يق الدولي ]اإلبالغ وفقا لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدق
ل الفقرة األخيرة من قسم المعلومات  720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  7 )المنقح(. قد ت عد 

                                                           
لثاني "تقرير االت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي ا"تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحيعتبر العنوان الفرعي   9

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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 والتي تؤثر السلبيلوصف المسألة المحددة التي أدت إلى نشوء الرأي  7األخرى في المثال التوضيحي 
 أيضا على المعلومات األخرى.[

 10مسؤوليات اإلدارة ووولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700]اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي 

 .[11)المنقح( 700

 الماليةمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي  ]

 .[27)المنقح( 700

 تقرير حو  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700اإلبالغ وفقا لمعيار التدقيق الدولي  ]

 [)المنقح( 700
 [التوقيع باسم شركة التدقيق أو اسم المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع االختااص المحدد ]
 [عنوان المدقق]
 [التاريخ ]

 

                                                           
 أو الماطلحات األخرى التي تعتبر مناسبة في سياق اإلطار القانوني لالختااص المحدد. 10
معينة في تقرير المدقق لجميع المنشآت فيما )المنقح( تضمين صياغة  700من معيار التدقيق الدولي  39و 34تتطلب الفقرتان  11

 يتعلق بالمنشأة المستمرة لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن البيانات المالية والمدقق فيما يتعلق بالمنشأة المستمرة.
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

الحصول على إقرارات خطية من في مسؤوليات المدقق  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1
  .في عملية تدقيق البيانات المالية بالحوكمةفين ، من أولئك المكلمالئماً اإلدارة، وحيثما كان 

 

معايير التدقيق الدولية األخرى التي تحتوي على المتطلبات الخاصة باإلقرارات  1يضم الملحق .2
الخطية. وال تحد المتطلبات الخاصة باإلقرارات الخطية في معايير التدقيق الدولية األخرى 

 تطبيق هذا المعيار. 
 

  أدلة تدقيقاإلقرارات الخطية ك
التي  اتستنتاجمن قبل المدقق للوصول إلى اإلعبارة عن المعلومات المستخدمة  أدلة التدقيق .3

وتعتبر اإلقرارات الخطية معلومات ضرورية يحتاجها المدقق فيما  .1يستند إليها رأي المدقق
، تعتبر فساراتستيتعلق بتدقيق البيانات المالية للمنشأة. وعليه، وبصورة مشابهة للردود على اإل

 (1من أدلة التدقيق. )المرجع: الفقرة أ اإلقرارات الخطية نوعاً 
 

رغم أن اإلقرارات الخطية توفر أدلة تدقيق هامة، فإنها ال توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة  .4
على ذلك، فإن حقيقة أن إلدارة قدمت  عالوًة لوحدها حول أي من المسائل التي تتعامل معها. 

ة موثوقة ال يؤثر على طبيعة أو مدى أدلة التدقيق األخرى التي يحصل عليها إقرارات خطي
 المدقق حول الوفاء بمسؤوليات اإلدارة أو حول إثباتات معينة. 

 

 تاريخ النفاذ

 ديسمبر  15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في ل يعتبر هذا المعيار نافذ المفعول .5
 أو بعد ذلك. 2009

 
 األهداف

 :هي المدقق إن أهداف .6

، من أولئك المكلفين مالئماً إقرارات خطية من اإلدارة وحيثما كان الحصول على  (أ)
والتي يعتقد أنها أوفت بمسؤوليتها في إعداد البيانات المالية وإتمام المعلومات  بالحوكمة

 المقدمة للمدقق؛ 

باتات المحددة في البيانات دعم أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية أو اإلث (ب)
ضرورية من قبل المدقق أو اقتضها  إعتبرت المالية من خالل اإلقرارات الخطية إذا 

 معايير التدقيق الدولية األخرى؛ و

                                                 
 .)ج( 5، الفقرة أدلة التدقيق"" 500معيار التدقيق الدولي  1
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الرد بصورة مالئمة على اإلقرارات الخطية التي تقدمها اإلدارة، وحيثما أمكن، أولئك  (ج)
ة، أو حيثما أمكن، أولئك المكلفون ، أو في حال لم تقم اإلدار بالحوكمةالمكلفون 
 بتقديم اإلقرارات الخطية التي طلبها المدقق.  بالحوكمة

 

  التعريفات

 لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها: .7

بيان خطي من قبل اإلدارة يقدم إلى المدقق  -(Written representation) اإلقرار الخطي
ادق على مسائل معينة أو لدعم أدلة تدقيق أخرى. وال تشمل اإلقرارات الخطية في هذا ليص

 السياق البيانات المالية أو اإلثباتات عليها أو الدفاتر والسجالت المساندة. 
 

، أولئك مالئماً هذا المعيار، تقرأ اإلشارات إلى اإلدارة على أنها "اإلدارة، وحيثما كان  هدافأل .8
على ذلك، في حال إطار العرض العادل، تكون اإلدارة مسؤولة  عالوًة ".حوكمةبالالمكلفون 

إلطار إعداد التقارير المالية المطبق أو  وفقاً  بصورة عادلةعن إعداد البيانات المالية وعرضها 
إلطار إعداد التقارير المالية  وفقاً  التي تعطي صورة حقيقية وعادلةإعداد البيانات المالية 

 المطبق. 
 

 المتطلبات
 اإلدارة المطلوب منها تقديم اإلقرارات الخطية

 

ينبغي أن يطلب المدقق إقرارات خطية من اإلدارة التي تتحمل مسؤولية البيانات المالية وتعرف  .9
 (6أ-2المسائل المعنية. )المرجع: الفقرات أ

 
 اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة 

  إعداد البيانات المالية
 

ن يطلب المدقق من اإلدارة تقديم إقرار خطي بأنها قامت بالوفاء بمسؤوليتها عن إعداد ينبغي أ .10
 مالئمًا ، بما في ذلك حيثما كان إلطار إعداد التقارير المالية المطبق وفقاً البيانات المالية 

 9أ-7. )المرجع: الفقرات أ2التدقيق شروط التكليفالعرض العادل لها، كما هو محدد في 
 (22أ-14وأ

 
 المعامالت  إكتمالالمعلومات المقدمة و 

 

 ينبغي على المدقق أن يطلب من اإلدارة تقديم إقرار خطي بما يلي: .11

أنها قامت بتزويد لمدقق بكافة المعلومات ذات العالقة وبوسيلة الوصول كما هو متفق  (أ)
 و ؛3التدقيقب التكليفعليه في شروط 

                                                 
 .(1)ب()6الفقرة  ،"بالتدقيق التكليف شروط على الموافقة"  210معيار التدقيق الدولي 2
 .(3)ب()6، "الفقرة 210معيار التدقيق الدولي  3
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 9أ-7ي البيانات المالية. )المرجع: الفقرات أأنه تم تسجيل كافة المعامالت وأنها واردة ف (ب)
 (22أ-14وأ

 
 وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلقرارات الخطية

 

بالطريقة  11و 10ينبغي وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلقرارات الخطية التي تقتضيها الفقرات .12
 التكليف بالتدقيق.التي يتم فيها وصف هذه المسؤوليات في شروط 

 
 األخرى اإلقرارات الخطية 

 

وإذا قرر المدقق،  .تقتضي معايير التدقيق الدولية األخرى من المدقق طلب إقرارات خطية .13
نه من الضروري الحصول على إقرار خطي أو أكثر لدعم أإضافة إلى اإلقرارات المطلوبة، 

أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية، فعلى المدقق أن يطلب هذه اإلقرارات 
 (22أ-14وأ 13أ-10خطية األخرى. )المرجع: الفقرات أال

 
 التاريخ والفترات التي تغطيها اإلقرارات الخطية 

 

يجب أن يكون تاريخ اإلقرارات الخطية أقرب ما يمكن إلى تاريخ تقرير المدقق عن البيانات  .14
والفترات المالية، وليس بعد ذلك. ويجب أن تكون اإلقرارات الخطية لكافة البيانات المالية 

 (18أ-15المشار إليها في تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة أ
 

 نماذج اإلقرارات الخطية 
 

ينبغي أن تكون اإلقرارات الخطية بصورة خطاب إقرار موجه إلى المدقق. وإذا اقتضى القانون  .15
نات أو النظام من اإلدارة عمل بيانات عامة خطية حول مسؤولياتها، وقرر المدقق أن هذه البيا

، فال بد من شمل المسائل ذات 11أو  10للفقرات وفقاً اإلقرارات المطلوبة توفر بعض أو كامل 
 (21أ-19العالقة في خطاب اإلقرار. )المرجع: الفقرة أ

  

 الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة 
  خطيةالشكوك فيما يتعلق بموثوقية اإلقرارات ال

 

إذا كان لدى المدقق مخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها، أو  .16
ها بها أو تطبيقها، فعلى المدقق أن يحدد أثار هذه المخاوف على موثوقية إلتزامشكوك حول 

 (25أ-24اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل عام. )المرجع: الفقرة أ
 

على وجه الخصوص، إذا كانت اإلقرارات الخطية غير منسجمة مع أدلة التدقيق األخرى،  .17
فعلى المدقق القيام بإجراءات تدقيق لمحاولة حل المسألة. وإذا بقيت األمور دون حل، فعلى 

كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها، أو المدقق أن يعيد النظر في تقييم 
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ها بها أو تطبيقها ويحدد أثار هذه المخاوف على موثوقية اإلقرارات )الشفهية إلتزاموك حول شك
 (23أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل عام. )المرجع: الفقرة أ

 

المناسب، اإلجراء إتخاذ المدقق أن اإلقرارات الخطية غير موثوقة، فعلى المدقق  إستنتج إذا  .18
، 7054لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً على الرأي في تقرير المدقق  بما فيها تحديد األثر المحتمل

 من هذا المعيار.  20بالنظر إلى المتطلب الوارد في الفقرة 
 

 اإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة

 ، فعلى المدقق:من اإلقرارات الخطية المطلوبةأكثر إذا لم تقدم اإلدارة إقرار أو  .19

  رة؛مناقشة المسألة مع اإلدا (أ)

إعادة تقييم نزاهة اإلدارة وتقييم اثر ذلك على موثوقية اإلقرارات الشفهية أو الخطية( وأدلة  (ب)
 التدقيق بشكل عام؛ و

اإلجراءات المناسبة، بما فيها تحديد األثر المحتمل على الرأي في تقرير المدقق إتخاذ  (ج)
من  20ارد في الفقرة بالنظر إلى المتطلب الو  )المنقح( 705لمعيار التدقيق الدولي وفقاً 

 هذا المعيار.
 

 اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة 
 إذا: )المنقح( 705لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً على المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية  .20

كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث تكون اإلقرارات الخطية  المدقق أن هناك شكوكاً  إستنتج  (أ)
 ؛ أو غير موثوقة 11و 10للفقرات  وفقاً المطلوبة 

. )المرجع: الفقرات 11و 10للفقرات  وفقاً لم تقدم اإلدارة اإلقرارات الخطية المطلوبة  (ب)
 (27أ-26أ

 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 (3)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية كأدلة تدقيق

 وإذا قامت اإلدارة بتعديل اإلقرارات الخطيةألدلة التدقيق.  هاماً  تعتبر اإلقرارات الخطية مصدراً  .1أ
وجود مسألة هامة أو أكثر.  إحتماليةمها، فيمكن أن تنبه المدقق إلى أو لم تقم بتقدي المطلوبة

في العديد من الحاالت يمكن أن إضافة إلى ذلك، فإن طلب اإلقرار الخطي، وليس الشفهي، 
 كثر دقة، وبالتالي تحسين جودة اإلقرارات. يدفع اإلدارة إلى التفكير في هذه المسائل بشكل أ

 

                                                 
 ."المستقل المدقق تقرير فيالوارد  الرأي على التعديالت " )المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  4
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 (9)المرجع: الفقرة  اإلدارة المطلوبة منها تقديم اإلقرارات الخطية
ويمكن أن . تكون اإلقرارات الخطية مطلوبة من أولئك المسؤولين عن إعداد البيانات المالية .2أ

أو النظام ذو العالقة.  على هيكل الحوكمة في المنشأة والقانون  إعتماداً يختلف هؤالء األفراد 
. لذلك يمكن أن ( تكون بالعادة طرفا مسؤوالً بالحوكمةغير أن اإلدارة )وليس أولئك المكلفين 

تطلب اإلقرارات الخطية من الرئيسي التنفيذي للمنشأة ورئيس الحسابات أو من يوازيهم من 
ظروف يكون األشخاص في المنشآت التي ال تستخدم هذه المناصب. غير انه وفي بعض ال

 ، مسؤولين عن إعداد البيانات المالية. بالحوكمةهناك أطراف أخرى، مثل أولئك المكلفين 
 
بسبب مسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية ومسؤوليتها عن إجراء أعمال المنشأة، فمن المتوقع  .3أ

المالية واإلثباتات أن تملك اإلدارة معرفة كافية بالعملية التي تتبعها المنشأة في إعداد البيانات 
 عليها والتي تستند إليها في اإلقرارات الخطية. 

 
حول اآلخرين الذي شاركوا في  إستفساراتلكن في بعض الحاالت، يمكن أن تقرر اإلدارة عمل  .4أ

إعداد وعرض البيانات المالية واإلثباتات عليها، بما فيها األفراد الذين يملكون معرفة متخصصة 
 . ويمكن أن يشمل هؤالء األفراد:أجلهاالتي تطلب اإلقرارات الخطية من  فيما يتعلق بالمسائل

  كتواريةإخبير شؤون التامين المسؤول عن القياسات المحاسبية المحددة بصورة. 

 يملكيييييون معرفييييية البيئيييييي و  لتيييييزامالمهندسيييييين اليييييذين قيييييد يكونيييييون مسيييييؤولين عييييين قياسيييييات اإل
 متخصصة بشأنه.

 معلومات جوهرية لمخصصات المطالبات القانونية. المستشار الداخلي الذي قد يقدم 
 

حتى تكون في بعض الحاالت، يمكن أن تضم اإلدارة لغة مؤهلة في اإلقرارات الخطية  .5أ
ومن المعقول بالنسبة للمدقق قبول هذه اإلقرارات حسب أفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته. 

هم األطراف التي تتحمل المسؤولية وتتمتع  ن من قام بعمل اإلقراراتأب الصياغة إذا كان مقتنعاً 
 بالمعرفة بما هو وارد في اإلقرارات. 

 
 لتأكيد الحاجة إلى قيام اإلدارة بعمل إقرارات مطلعة، يمكن أن يطلب المدقق من اإلدارة ضم  .6أ

في ة لتضعها مالئم هاتعتبر  التي ستفساراتمصادقة في اإلقرارات الخطية بأنها قامت بهذه اإل
 نها من عمل اإلقرارات الخطية المطلوبة. مركز يمك
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 (11-10تين )المرجع: الفقر اإلدارة  مسؤولياتاإلقرارات الخطية حول 
ال تعتبر أدلة التدقيق تم الحصول عليها خالل عملية التدقيق بأن اإلدارة قامت بالوفاء  .7أ

ة من اإلدارة دون الحصول على مصادق كافياً  11و 10بمسؤولياتها المشار إليها لفي الفقرات
بأنها تعتقد أن قامت بالوفاء بمسؤولياتها. ويعزي سبب ذلك إلى أن المدقق غير قادر على 
الحكم فقط بناء على أدلة التدقيق األخرى حول ما إذا قامت اإلدارة بإعداد وعرض البيانات 

لياتها. وفهمها لمسؤو  المتفق عليهالمالية وتوفير المعلومات إلى المدقق على أساس اإلقرار 
فعلى سبيل المثال، ال يمكن أن يستنتج المدقق أن اإلدارة قامت بتزويد المدقق بكافة المعلومات 

ما إذا تم توفير هذه  لذات العالقة المتفق عليها في شروط التكليف بالتدقيق دون سؤالها حو 
 المعلومات، والحصول عليها مصادقة بشأنها. 

 
على اإلقرار المتفق عليه وفهم اإلدارة  11و 10ي الفقراتتستند اإلقرارات الخطية الواردة ف .8أ

لمسؤولياتها في شروط التكليف بالتدقيق من خالل طلي مصادقة بأنها قامت بالوفاء بها. 
ويمكن أن يطلب المدقق من اإلدارة أيضا إعادة مصادقة إقرارها وفهمها لهذه المسؤوليات في 

 مالئمًا معينة، لكن يمكن أن يكون  إختصاصات اإلقرارات الخطية. وهذا أمر شائع في نطاق
 : إذاعلى وجه الخصوص في أي حدث 

 نيابة عن المنشاة أصحاب المسؤوليات أولئك الذين وقعوا شروط التكليف بالتدقيق  لم يعد
 ذات العالقة؛ 

 ؛تم إعداد شروط عملية التكليف في سنة سابقة 

 ؤوليات؛ أو لم هناك أي مؤشر على سوء فهم اإلدارة لهذه المس 

  ًمالئماً  جعلت التغيرات في الظروف القيام بذلك أمرا . 
 

ال تعتبر إعادة المصادقة على إقرار ، 2105وبصورة منسجمة مع متطلب معيار التدقيق الدولي
اإلدارة وفهمها لمسؤولياتها خاضعا ألفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته )كما هو وارد في 

 ر(. من هذا المعيا 5الفقرة أ
 

 الخاصة بمنشآت القطاع العام اتعتبار اإل
 

يمكن أن تكون تعليمات عمليات تدقيق البيانات المالية لمنشآت القطاع العام أكثر شموال من  .9أ
تلك الخاصة بالمنشآت الخاصة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي النطاق، المتعلق بمسؤوليات 

منشآت القطاع العام إلى إقرارات خطية إضافية. اإلدارة، الذي يتم فيه تدقيق البيانات المالية ل
للقانون  وفقاً ويمكن أن تشمل إقرارات خطية تصادق على أنه قد تم تنفيذ المعامالت واألحداث 

 أو النظام أو سلطة أخرى. 
 

                                                 
 .)ب(6، الفقرة 210معيار التدقيق الدولي  5
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 (13)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية األخرى 
 إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية

 

، يمكن أن يعتبر المدقق انه من الضروري 10ارات الخطية المطلوبة في الفقرةإضافة إلى اإلقر  .10أ
طلب إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية. ويمكن أن تكمل هذه اإلقرارات الخطية 

. ويمكن أن تشمل 10األخرى، لكنها ال تشكل جزء من، اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة 
 إقرارات حول ما يلي:

  ؛ ومالئماً وتطبيق السياسات المحاسبية  إختيارإذا كان ما 

 بالمسائل التالية، حيثما كانت ذات عالقة بموجب إطار إعداد  عترافما إذا تم اإل
 لذلك اإلطار: وفقاً التقارير المالية المطبق، أو قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها 

o اتلتزامة لألصول أو اإلالخطة أو النية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المسجل 
 أو تصنيفها؛ 

o كال الفعلية والمحتملة؛ اتلتزاماإل ، 

o  الرهونات على األصول واألصول حق 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 الضروري 11إضافة إلى اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة  .11أ
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
 

أدلة تدقيق حول التقديرات أو النية أو تقييمها، يمكن أن يأخذ المدقق واحد  عند الحصول على .12أ
 :عتبارأو أكثر مما يلي بعين اإل

 .التاريخ السابق للمنشأة في تنفيذ نيتها المعلنة 

  المنشأة لسياق معين لألعمال. إختياراألسباب وراء 

 .قدرة المنشأة على االستمرار في سياق أعمال معين 

 أي معلومات أخرى كان من الممكن الحصول عليها خالل سير أعمال  وجود أو نقص
 التدقيق والتي يمكن أن تكون غير منسجمة مع تقدير اإلدارة أو نيتها. 

 
كن أن يعتبر المدقق انه من الضروري أن يطلب من اإلدارة توفير إقرارات يمإضافة إلى ذلك،  .13أ

لدعم فهم حصل عليه المدقق من أدلة  حديداً خطية حول إثباتات محددة في البيانات المالية؛ وت



 اإلقرارات الخطية

   620 580معيار التدقيق الدولي 

ها. فعلى سبيل إكتمالتدقيق أخرى حول تقدير اإلدارة أو نيته في يتعلق بإثباتات محددة أو مدى 
، قد ال يكون من الممكن ستثماراتالمثال، إذا كانت نية اإلدارة هامة بالنسبة ألساس تقييم اإل

إقرار خطي من اإلدارة حول نيتها. بالرغم من أن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة دون 
هذه اإلقرارات الخطية توفر أدلة تدقيق ضرورية، فإنها ال توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

 لوحدها لذلك اإلثبات. 
 

 (13و 11-10)المرجع: الفقرات  اإلبالغ عن مبلغ العتبة
 

نات الخاطئة المحددة خالل عملية من المدقق تجميع البيا 450يقتضي معيار التدقيق الدولي  .14أ
 إعتباريمكن أن يحدد المدقق عتبة ال يمكن . 6أهميهاالتدقيق، عدا تلك التي من الواضح عدم 

البيانات الخاطئة التي تتجاوزها على أنها غير هامة. وبنفس الطريقة، يمكن أن يدرس المدقق 
 ة. اإلقرارات الخطية المطلوب هدافإبالغ اإلدارة عن العتبة أل

 
 (14)المرجع: الفقرة  التاريخ والفترات التي تغطيها اإلقرارات الخطية

 

ن اإلقرارات الخطية تعتبر أدلة تدقيق ضرورية، فال يمكن التعبير عن رأي المدقق وال يمكن أل .15أ
على ذلك، وألن المدقق يهتم  عالوًة ريخ تقرير المدقق، قبل تاريخ اإلقرارات الخطية. ات

دث حتى تاريخ تقرير المدقق والتي قد تحتاج إلى تعديل على البيانات المالية باألحداث التي تح
أو إلى اإلفصاح عنها، فإن اإلقرارات الخطية تؤرخ بأقرب موعد ممكن لتاريخ تقرير المدقق 

 حول البيانات المالية، شريطة أن ال يتجاوز ذلك التاريخ. 
 
حول  خطيدقق الحصول على إقرار في بعض الظروف، قد يكون من المالئم بالنسبة للم .16أ

خالل سير عملية التدقيق. وإذا كانت الحال كذلك، فقد يكون  في البيانات المالية إثبات محدد
 من الضروري طلب إقرار خطي محدث.

 
تكون اإلقرارات الخطية لكافة الفترات المشار إليها في تقرير المدقق الن اإلدارة تحتاج إلى أن  .17أ

فيما يتعلق بالفترات السابقة ال تزال  قرارات الخطية التي قامت بها سابقاً تعيد التأكيد بأن اإل
مالئمة. ويمكن أن يتفق المدقق مع اإلدارة على نموذج لإلقرار الخطي يقوم بتحديث اإلقرارات 
الخطية المتعلقة بالفترات السابقة من خالل معالجة مع إذا كان هناك أي تغيرات على هذه 

 ، وإن كان هناك، فما هي هذه التغيرات. اإلقرارات الخطية
 
يمكن أن تنشأ أوضاع حيث ال تكون اإلدارة حاضرة خالل كافة الفترات المشار إليها في تقرير  .18أ

ويمكن أن يثبت األشخاص أنهم ليسوا في مركز يسمح لهم بتقديم بعض أو كافة  .المدقق
غير أن هذه الحقيقة ال تقلل من . في مناصبهم خالل الفترةلم يكونوا  ألنهماإلقرارات الخطية 

                                                 
 .5ق"، الفقرة خالل عملية التدقيتقييم البيانات الخاطئة المحددة  " 450معيار التدقيق الدولي  6
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مسؤولية هؤالء األشخاص عن البيانات المالية ككل. وعليه، يظل المتطلب الذي ينص على أن 
 . يطلب المدقق منهم إقرارات خطية تغطي كامل الفترات ذات العالقة مطبقاً 

 
 (15)المرجع: الفقرة  نموذج اإلقرارات الخطية

 

غير انه وفي بعض  .في خطاب اإلقرار الموجه إلى المدقق يتعين تضمين اإلقرارات الخطية .19أ
، يمكن أن يقتضي القانون أو النظام من اإلدارة عمل بيان خطي عام ختصاصنطاقات اإل

حول مسؤولياتها. وبالرغم من أن هذا البيان يعتبر إقرار بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية، أو 
نموذج مالئم لإلقرارات الخطية فيما يتعلق ببعض أو  نهأللسلطات المعنية، فقد يقرر المدقق 

ونتيجة لذلك، فليس هناك حاجة لضم . 11أو 10كافة اإلقرارات المطلوبة حسب الفقرات
المسائل ذات العالقة التي يغطيها هذا البيان في خطاب اإلقرار. وتشمل العوامل التي يمكن أن 

 تؤثر على قرار المدقق ما يلي:
 11و 10ان يشمل مصادقة بتلبية المسؤوليات المشار إليها في الفقراتما إذا كان البي. 

  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
 (14الفقر أنظرت المالية، ولكن ليس بعد ذلك. )البيانا

 
بالقانون أو النظام، أو الموافقة على البيانات المالية معلومات  لتزامال يحتوي بيان رسمي باإل .20أ

كافية للمدقق ليقتنع بأن كافة اإلقرارات الضرورية قد تمت بوعي وإدراك. وال ينظر كذلك إلى 
 نون أو النظام كبديل لإلقرارات الخطية المطلوبة. التعبير عن مسؤوليات اإلدارة في القا

 
  لخطاب اإلقرار. توضيحياً  مثاالً  2يقدم الملحق  .21أ

 
 (13، و11-10)المرجع: الفقرات  بالحوكمةالتواصل مع أولئك المكلفين 

 

بشان  بالحوكمةمن المدقق التواصل مع أولئك المكلفين  260يقتضي معيار التدقيق الدولي .22أ
 .7ة التي طلبها المدقق من اإلدارةاإلقرارات الخطي

 
 الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة

 (17-16)المرجع: الفقرة  الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية
نسجام بين واحد أو أكثر من القرارات الخطية وأدلة التدقيق التي تم إلفي حال تحديد عدم ا .23أ

 مالئمًا إمكانية بقاء تقييم المخاطر ول عليها من مصدر آخر، يمكن أن يدرس المدقق الحص

                                                 
 (. 2)ج()16، الفقرة " بالحوكمةمع أولئك المكلفين  اإلتصال ")المنقح(  260معيار التدقيق الدولي  7
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مدى إجراءات التدقيق وإن لم يكن كذلك، مراجعة تقييم المخاطر وتحديد طبيعة وتوقيت و 
 ستجابة للمخاطر المقّيمة. اإلضافية لإل

 

ألخالقية أو مثابرتها، أو يمكن أن تؤدي المخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها ا .24أ
العرض الخاطئ لإلدارة في المدقق مخاطر  إستنتاجها بها أو تطبيقها إلى إلتزامشكوك حول 

البيانات المالية سيحول دون القيام بالتدقيق. وفي هذه الحالة، يمكن أن يدرس المدقق 
المطبق، ما لم  بموجب القانون أو النظام متاحاً  نسحابمن العملية، حيث يكون اإل نسحاباإل

إجراءات تصحيحية مناسبة. غير أن هذه اإلجراءات  بالحوكمةيضع أولئك المكلفون 
 معدل. غير التصحيحية قد ال تكون كافية لتمكين المدقق من إصدار رأي تدقيق 

 

من المدقق توثيق األمور الهامة الناشئة خالل عملية  230يقتضي معيار التدقيق الدولي .25أ
التي تم التوصل إليها والتقديرات المهنية الهامة التي تم القيام بها في  اتاجستنتالتدقيق، واإل

. وربما حدد المدقق مسائل هامة تتعلق بكفاءة اإلدارة أو نزاهتها 8اتستنتاجالوصول إلى هذه اإل
 أنه بالرغم من ذلك فإن إستنتج نه كها بها أو تطبيقها، لإلتزامأو قيمها األخالقية أو مثابرتها أو 

لمعيار التدقيق  وفقاً اإلقرارات الخطية موثوقة. وفي هذه الخالة، يتم توثيق هذه األمر الهام 
 . 230الدولي 

 

 (20)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة
، يكون المدقق غير قادر على الحكم فقط بناء على أدلة التدقيق 7كما هو موضح في الفقرة أ .26أ

لذلك . 11و 10ا إذا قامت اإلدارة بالوفاء بمسؤوليتها المشار إليها في الفقرات األخرى حول م
)أ(، أن اإلقرارات الخطية حول هذه األمور غير 20المدقق، كما هو وارد في الفقرة  إستنتج إذا 

موثوقة، أو أن اإلدارة ال تقدم هذه اإلقرارات الخطية، فإن المدقق يكون غير قادر على 
دلة تدقيق كافية ومالئمة. وال تقتصر اآلثار المحتملة على البيانات المالية لعدم الحصول على أ

القدرة هذه على عناصر أو حسابات أو بنود محددة في البيانات المالية وبالتالي فهي تعتبر 
من المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية في  705شاملة. يقتضي معيار التدقيق الدولي 

 . 9هذه الظروف
 

ال يعني اإلقرار الخطي الذي تم تعديله عن اإلقرار الذي طلبه المدقق بالضرورة أن اإلدارة لم  .27أ
غير أن السبب األساسي لهذا التعديل قد يؤثر على الرأي في تقرير . تقدم اإلقرارات الخطية

 المدقق. فعلى سبيل المثال،
  عن إعداد البيانات المالية أن يمكن أن يحدد اإلقرار الخطي حول وفاء اإلدارة بمسؤولياتها

الجوهري مع متطلب معين إلطار  لتزامستثناء عدم اإلإأن البيانات المالية، باإلدارة تعتقد 
لإلطار. وال ينطبق المتطلب الوارد في  وفقاً إعداد التقارير المالية المطبق، قد تم إعدادها 

ية موثوقة. غير انه يتعين أن اإلدارة قدمت إقرارات خط إستنتج ن المدقق أل 20الفقرة 

                                                 
 . 10)ج( و8، الفقرات "وثائق التدقيق" 230معيار التدقيق الدولي  8
 . 9الفقرة  )المنقح( 705معيار التدقيق الدولي  9
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لمعيار التدقيق  وفقاً على الرأي في تقرير المدقق  لتزامعلى المدقق أن يدرس تأثير عدم اإل
 )المنقح(. 705الدولي 

  يمكن أن تحدد اإلقرارات الخطية حول مسؤولية اإلدارة عن توفير كافة المعلومات ذات
لمدقق أن اإلدارة تعتقد أنها قدمت العالقة المتفق عليها في شروط التكليف بالتدقيق ل

وال ينطبق المتطلب الوارد ستثناء المعلومات التي دمرتها النيران. إللمدقق هذه المعلومات، ب
أن اإلدارة قدمت إقرارات خطية موثوقة. غير انه يتعين  إستنتج الن المدقق  20في الفقرة 

 النيران على البيانات المالية المعلومات التي دمرتها إنتشارعلى المدقق أن يدرس تأثير 
 . )المنقح(.705لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً وتأثير ذلك على الرأي في تقرير المدقق 
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  1الملحق 
 (2)المرجع: الفقرة 

 

 التي تحتوي على متطلبات اإلقرارات الخطية ةقائمة بمعايير التدقيق الدولي
 

دولية األخرى والتي تتطلب إقرارات خطية خاصة. وال يحدد هذا الملحق الفقرات في معايير التدقيق ال
تعتبر هذه القائمة بديلة عن دراسة المتطلبات والتطبيق ذو العالقة والمادة التوضيحية األخرى في 

 معايير التدقيق الدولية. 
 في عملية تدقيق البيانات  حتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل " 240معيار التدقيق الدولي

 40الفقرة  – " المالية

 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية ")المنقح(   250 الدولي التدقيق معيار " – 
 17الفقرة 

  14الفقرة  – " تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق " 450معيار التدقيق الدولي 

 12الفقرة  – " محددة لبنود مختارة اتإعتبار  -أدلة التدقيق " 501 الدولي التدقيق معيار 

 التقديرات المحاسبية للقيمة ذلك  ، بما فيةتقديرات المحاسبيتدقيق ال " 540 الدولي التدقيق معيار
 22الفقرة  – " العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 26الفقرة  – " األطراف ذات العالقة " 550 الدولي التدقيق معيار  

 9الفقرة  – " األحداث الالحقة " 560 الدولي التدقيق معيار  

  (ـه)16الفقرة  – " المنشأة المستمرة " 570معيار التدقيق الدولي 

  األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة –المعلومات المقارنة " 710معيار التدقيق الدولي " – 
 9الفقرة 

  الفقرة  – "لمتعلقة بالمعلومات األخرى مسؤوليات المدقق ا" )المنقح(  720معيار  التدقيق الدولي
 ( ج.13)
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  2الملحق 
 (21)المرجع: الفقرة أ

 خطاب إقرار توضيحي
. يقتضيها هذا المعيار ومعايير التدقيق الدولية األخرى يشمل الخطاب التوضيحي التالي إقرارات خطية 

لمعايير الدولية إلعداد ومن المفترض في هذا التوضيح أن إطار إعداد التقارير المالية المطبق هو ا
للحصول على إقرار خطي ليس  1570التقارير المالية؛ وان المتطلب الوارد في معيار التدقيق الدولي

، فال بد من إستثناءاتولو كان هناك  في اإلقرارات الخطية المطلوبة.  إستثناءات؛ وانه ليس هناك مهماً 
 . ستثناءاتتعديل اإلقرارات لتعكس هذه اإل

 

 ة المنشأة()ترويس
 )التاريخ(         )إلى المدقق(

 

 ABCتم تقديم خطاب اإلقرار هذا فيما يتعلق بعملية التدقيق التي قمت بها للبيانات المالية لشركة 
لغايات التعبير عن الرأي فيما إذا تم عرض البيانات المالية  xx۲20 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

للمعايير الدولية إلعداد  وفقاً  )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة(لجوهرية بصورة عادلة، من كافة النواحي ا
 التقارير المالية. 

 
بناًء على معرفتنا وعلمنا بعد القيام باإلستفسارات التي إعتبرناها ضرورية لنكون  نؤكد على أنه )

 (: مطلعين بالشكل المالئم
 

 البيانات المالية
 ي واردة في شروط التكليف بالتدقيق المؤرخة في )التاريخ(، بقد قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا، كما ه

أن البيانات المالية  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وتحديداً  وفقاً إلعداد البيانات المالية 
 لتلك المعايير. وفقاً قد تم عرضها بصورة عادلة )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة( 

  ستخدمناها في عمل تقديراتنا المحاسبية، بما في ذلك التي تم قياس إأن االفتراضات الهام التي
 (540التدقيق الدولي  )معيار .لها، معقولة وفقاً القيمة العادلة 

  وفقاً األطراف ذات العالقة بصورة مالئمة وتم اإلفصاح عنها ومعامالت تم محاسبة عالقات 
 (550)معيار التدقيق الدولي  .لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

                                                 
 ."المنشاة المستمرة" 570دولي معيار التدقيق ال    ١
 عندما يعد المدقق تقارير عن أكثر من فترة، فعليه تعديل التاريخ بحيث يرتبط الخطاب بكافة الفترات التي يغطيها تقرير المدقق.    ۲
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  تم تعديل أو اإلفصاح عن جميع األحداث الالحقة لتاريخ البيانات المالية والتي تقتضي المعايير
 (560الدولية إلعداد التقارير المالية تعديلها أو اإلفصاح عنها. )معيار التدقيق الدولي 

  ،كانت منفردة أو متراكمة،  سواءً تعتبر تأثيرات البيانات الخاطئة غير المصححة غير جوهرية
بالنسبة للبيانات المالية ككل. وقد أرفقت بخطاب اإلقرار قائمة بالبيانات الخاطئة غير 

 (450المصححة. )معيار التدقيق الدولي 

 ( [ 10الفقرة أ أنظر]أي أمور أخرى يعتبرها المدقق مالئمة)من هذا المعيار 
 

 المعلومات المقدمة
 3ا يلي:لقد قمنا بتزويدك بم 

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 أإمكانية وصول غير محدودة لألشخاص ضمن المنشأة والذين قررت
 أدلة تدقيق منهم.الحصول على 

  في البيانات المالية. معكوسةتم تسجيل كافة المعامالت في السجالت المحاسبية وهي 

 حتيالنتيجة لإل عرض البيانات بصورة خاطئة جوهريا لقد أفصحنا لك عن نتائج تقييمنا لمخاطر .
 (240)معيار التدقيق الدولي 

 والتي نعلم بها  حتيالباإل شتباهأو اإل يالحتلقد أفصحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق باإل
 والتي تؤثر على المنشاة وهي تشمل:

o  اإلدارة؛ 

o  الموظفين ذوي األدوار الرئيسية في نظام الرقابة الداخلي؛ أو 

o تأثير جوهري على البيانات المالية. )معيار التدقيق  حتيالاآلخرين، حيث يمكن أن يمكن لإل
 ( 240الدولي

  والتي تؤثر  حتيالباإل شتباهأو اإل حتيالكافة المعلومات فيما يتعلق بمزاعم اإللقد أفصحنا لك عن
على البيانات المالية للمنشأة والتي ابلغ عنها الموظفون أو الموظفون السابقون أو المحللون أو 

 (240المشرعون أو غيرهم. )معيار التدقيق الدولي

 بالقوانين أو  لتزامبعدم اإل شتباهأو اإل لتزاملقد أفصحنا لك عن كافة الحوادث المعروفة لعدم اإل
عند إعداد البيانات المالية. )معيار التدقيق الدولي  عتباربعين اإل تأثيراتهاخذ أاللوائح والتي ينبغي 

250) 

                                                 
 " 210دقيق الدولي إذا أدرج المدقق مسائل أخرى متعلقة بمسؤوليات اإلدارة في كتاب التكليف بعملية التدقيق وفقًا لمعيار الت   ٣

، يمكن النظر في إدراج هذه المسائل ضمن اإلقرارات الخطية من قبل اإلدارة أو أولئك " الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق
 المكلفين بالحوكمة.

 



 اإلقرارات الخطية
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  لقد أفصحنا لك عن هوية األطراف ذات العالقة التابعة للمنشأة وكافة عالقات ومعامالت
 (550لم بها. )معيار التدقيق الدولي األطراف ذات العالقة التي نع

 [ ( 11الفقرة أ أنظرأي أمور أخرى يعتبرها المدقق مالئمة ])من هذا المعيار 
 

 اإلدارة          اإلدارة 
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 البيانات المالية للمجموعة 
 

  أمثلة عل  تأكيدات مدقق العناصر   : 4الملحق 
ئل مطلوبة وإضافية مشمولة في خطقا  التعليمقات الخقاف بفريقق عمليقة مسا :  5الملحق 

 تدقيق المجموعة 
 

 

عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما  – خاصةالعتبارات اإل" 600قرا ة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
للمدقق المستقل وإجرا   اإلهداف العامة" 200في تسياق معيار التدقيق الدولي ("العنارفي ذلك عمل مدققي 

 .عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

 

ات خاصة دعتبار ويتناول هذا المعيار  تنطبق معايير التدقيق الدولية عل  عملية تدقيق المجموعات. .1
 لتي تنطو  عل  مدققي للعناصر.تنطبق عل  عمليات تدقيق المجموعات، وخاصة تلك ا

 

قد يجد المدقق أر هذا المعيار، عندما يتم تبنيه حسب الضرورة في الظروف، مفيد عندما يشرك  .2
ذلك المدقق مدققي  آخري  في عملية تدقيق البيانات المالية عدا البيانات المالية للمجموعة. فعل  

المخزور أو فحص األصول الثابتة المادية  جردتسبيل المثال، قد يشرك مدقق ما مدقق آخر لمراقبة 
 المتواجدة في موقع بعيد.

 
 تدقيقالأو لسبب آخر التعبير ع  رأ   قد يتعي  عل  مدقق العنار بموجب التشريع أو النظام .3

أدلة التدقيق  دتستخدامالمجموعة تدقيق البيانات المالية لعنار معي . وقد يقرر فريق عملية  حول
البيانات المالية للعنار م  أجل توفير أدلة تدقيق حول عملية  حول تدقيقالرأ  الالتي يستند دليها 

 (1تدقيق المجموعة، دا أر متطلبات هذا المعيار تنطبق عليها. )المرجع: الفقرة أ
 
يتعي  عل  شرك عملية المجموعة أر يلور مقتنعًا بأر ، 2201وفقًا لمعيار التدقيق الدولي .4

ية تدقيق المجموعة، بما في ذلك مدققي العناصر، يملكور معًا القدرات األشخاف الذي  يجرور عمل
يك عملية المجموعة التوجيه واإلشراف وأدا  عملية تدقيق ر المالئمة. كما يقع عل  عاتق ش

 المجموعة.
 
بارف النظر ع  ما دذا  220المجموعة متطلبات معيار التدقيق الدوليتدقيق يطبق شريك عملية  .5

المجموعة أو مدقق العناصر عل  جمع المعلومات المالية المتعلقة  عملية تدقيقكار يعمل فريق 
المجموعة عل  تلبية متطلبات معيار تدقيق بعنار معي . ويساعد هذا المعيار شريك عملية 

 المالية المتعلقة بالعناصر.حيث يعمل مدققو العناصر عل  جمع المعلومات  220التدقيق الدولي
 
قيق دالة عل  مخاطرة األخطا  الجوهرية في البيانات المالية ومخاطرة بأر المدقق تعّد مخاطرة التد .6

مدقق  بأر مخاطرةالفي عملية تدقيق للمجموعة، فيشتمل ذلك عل   أما .2ل  يلتشف هذه األخطا 
في المعلومات المالية المتعلقة بالعنار والتي قد تؤد  دل  خطأ  اً خطأ معينقد ا يلتشف  العناصر

المجموعة قد ا يلتشف تدقيق   في البيانات المالية للمجموعة، والمخاطرة بأر فريق عملية جوهر 
المجموعة عند تحديد  تدقيق ويوضت هذا المعيار المسائل التي ينظر فيها فريق عملية هذا الخطأ.

يها مشاركته في دجرا ات تقييم المخاطر وإجرا ات التدقيق األخرى التي يؤدطبيعة وتوقيت ونطاق 

                                                 
 [.15-14، الفقرتار ]" تدقيق البيانات الماليةلرقابة الجودة  "  220معيار التدقيق الدولي    1
 [.34، الفقرة ]أ" للمدقق المستقل، وإجرا  عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية العامةاألهداف  "  200معيار التدقيق الدولي   2
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مدققو العناصر عل  المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. وإر الهدف م  هذه المشاركة هو 
 البيانات المالية للمجموعة. حول المدققالحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة يستند دليها رأ  

 

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر 15للفترات التي تبدأ في تدقيق البيانات المالية للمجموعة لالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .7

 أو بعد ذلك. 2009
 

 األهداف

 -تتلخص أهداف المدقق فيما يلي: .8

 تحديد ما دذا يتوجب العمل كمدقق للبيانات المالية للمجموعة؛  (أ)

 ه مدقق البيانات المالية للمجموعة:إعتبار ب ( )

بوضوح مع مدققي العناصر حول نطاق وتوقيت عملهم فيما يخص  تاالاإل (1)
 ات المالية المتعلقة بالعناصر ونتائجهم؛ والمعلوم

الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة حول المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر  (2)
دذا تم دعداد البيانات المالية للمجموعة، م   رأ  حول ماوعملية التوحيد للتعبير ع  

 الية المعمول به.حيث كافة الجوانب الهامة، وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير الم
 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية، يلور للماطلحات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .9

منشأة أو نشاط تجار  تعد بشأنه المجموعة أو ددارة العنار  -(Component) العنار (أ)
-2فقرات أينبغي أر يتم تضمينها في البيانات المالية للمجموعة. )المرجع: المعلومات مالية 

 (4أ

مدقق يعمل عل  دعداد المعلومات المالية  -(Component auditor) مدقق العناصر ( )
تدقيق المتعلقة بعنار معي  في عملية تدقيق المجموعة وذلك بنا  عل  طلب فريق عملية 

 المجموعة.

اإلدارة المسؤولة ع  دعداد المعلومات  -(Component management) ددارة العنار (ج)
 لمتعلقة بعنار معي .المالية ا

األهمية النسبية لعنار معي   -(Component materiality)األهمية النسبية للعنار (د)
 المجموعة.تدقيق التي يتم تحديدها م  قبل فريق عملية 

كافة العناصر التي يتم تضمي  معلوماتها المالية في البيانات المالية  -(Group) مجموعة  )ه( 
 ة دائمًا عل  أكثر م  عنار واحد.للمجموعة. تشتمل المجموع

 تدقيق البيانات المالية لمجموعة معينة. -(Group audit opinion) تدقيق المجموعة (و)

 رأ  التدقيق حول البيانات المالية للمجموعة.  المجموعة: حول تدقيقالرأ   (ز)
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الشريك أو شخص  -(Group engagement partner) المجموعةتدقيق شريك عملية  (ح)
ركة الذ  يقع عل  عاتقه مسؤولية عملية تدقيق المجموعة وأداؤها، وتقرير آخر في الش

المدقق حول البيانات المالية للمجموعة الذ  يتم دصداره بالنيابة ع  الشركة. عندما يؤد  
مدققور مشتركور عملية تدقيق للمجموعة، يشلل شركا  العملية المشتركة وفرق العملية 

المجموعة. ومع ذلك، ا يتناول  تدقيق مجموعة وفريق عمليةالتدقيق جميعًا شريك عملية 
هذا المعيار العالقة بي  المدققي  المشتركي  أو العمل الذ  يؤديه مدقق مشترك واحد فيما 

 يتعلق بعمل المدققي  اآلخري .

الشركا ، بما في ذلك  -(Group engagement team) المجموعة تدقيق فريق عملية (ط)
لمجموعة، والموظفور الذي  يضعور اإلتستراتيجية الكلية لتدقيق ا تدقيق شريك عملية

المجموعة ويتواصلور مع مدققي العناصر ويقومور بعملية التوحيد ويقيمور النتائج التي تم 
 التوصل دليها م  أدلة التدقيق كأتساس لتكوي  رأ  حول البيانات المالية للمجموعة.

بيانات مالية تتضم   -(Group financial statements) البيانات المالية للمجموعة ( )
معلومات مالية ألكثر م  عنار واحد. كما يشير ماطلت "البيانات المالية للمجموعة" دل  
بيانات مالية مدمجة تجمع المعلومات المالية التي تم دعدادها م  قبل العناصر التي ا تملك 

 شركة أم ولكنها تخضع لسيطرة مشتركة.

اإلدارة المسؤولة ع  دعداد وعرض البيانات  -(Group management) ددارة المجموعة (ك)
 المالية للمجموعة.

أنظمة الرقابة الماممة  -(Group-wide controls) أنظمة الرقابة عل  نطاق المجموعة (ل)
 والمنفذة والمحافظ عليها م  قبل ددارة المجموعة لدى دعداد التقارير المالية للمجموعة.

تدقيق عنار محدد م  قبل فريق عملية  -(Significant component) عنار هام (م)
المجموعة عل  أنه )أ( ذو أهمية مالية مختلفة بالنسبة للمجموعة، أو ) ( م  المحتمل أر 
ينطو  عل  مخاطر هامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة وذلك بسبب 

 (6أ -5طبيعته أو ظروفه الخاصة. )المرجع: الفقرتار أ
 

تعني اإلشارة دل  "دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به" دل  دطار عمل دعداد التقارير  .10
 -المالية الذ  يطبق عل  البيانات المالية للمجموعة. وتتضم  اإلشارة دل  "عملية التوحيد" ما يلي:

في البيانات  والقياس والعرض واإلفااح ع  المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر عترافاإل (أ)
ع  طريق التوحيد أو التوحيد التناتسبي أو طرق محاتسبة حقوق الملكية أو المالية للمجموعة 

 والتكاليف؛ 

لك شركة أم بل تخضع لسيطرة متجميع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر التي ا ت ( )
 مشتركة في البيانات المالية المدمجة.
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 المتطلاات
  المسؤولية

 

المجموعة مسؤولية التوجيه واإلشراف وأدا  عملية تدقيق  تدقيق ق شريك عمليةيقع عل  عات .11
كار تقرير المدقق الذ  ، وما دذا والقواني  والتشريعات القابلة للتنفيذالمجموعة وفقًا للمعايير المهنية 

ات لذلك، ا ينبغي أر يشير تقرير المدقق حول البيان ونتيجةً  3تم دصداره مناتسب في ظل الظروف.
لية للمجموعة دل  مدقق عنار معي ، دا دذا اقتض  قانور أو نظام تضمي  مثل هذه اإلشارة. الما

تقلل في حال اقتض  قانور أو نظام هذه اإلشارة، ينبغي أر يشير تقرير المدقق دل  أر اإلشارة ا 
يخص رأ   المجموعة فيما تدقيق المجموعة أو شركة شريك عمليةتدقيق م  مسؤولية شريك عملية 

 (9أ-8الفقرة أ المجموعة. )المرجع:حول تدقيق ال
 

 تستمرارالقاول واإل

المجموعة ما دذا كار تدقيق ، يجب أر يحدد شريك عملية 220يعند تطبيق معيار التدقيق الدول .12
م  الممل  توقع أدلة التدقيق الكافية والمناتسبة التي تسيتم الحاول عليها فيما يتعلق بعملية التوحيد 

، هدفالولهذا  .رأ  التدقيق حول المجموعةعلومات المالية المتعلقة بالعناصر التي يستند دليها والم
يلفي  مالمجموعة عل  فهم حول المجموعة وعناصرها وبيئاتهتدقيق فريق عملية يجب أر يحال 

لتحديد العناصر التي يميل دل  كونها عناصر هامة. وحيث يعمل مدققو العناصر عل  جمع 
المجموعة تقييم ما دذا تسيلور  تدقيق يتعي  عل  شريك عمليةت مالية متعلقة بهذه العناصر، معلوما

المجموعة قادرًا عل  المشاركة في عمل مدققي العناصر دل  الحد الالزم  تدقيق فريق عملية
 (12أ-10للحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة. )المرجع: الفقرات أ

 

 -المجموعة دل  أنه: تدقيق دذا توصل شريك عملية .13

المجموعة عل  أدلة تدقيق كافية  تدقيق ل  يلور م  الممل  أر يحال فريق عملية (أ)
 ومناتسبة بسبب القيود المفروضة م  قبل ددارة المجموعة؛ و

 ،4األثر الممل  لهذا العجز تسيؤد  دل  عدم دبدا  للرأ  حول البيانات المالية للمجموعة ( )
 

 -المجموعة دما:ق تدقيفيتعي  عل  شريك عملية 
في حالة دجرا  عملية جديدة، عدم قبول العملية أو، في حالة دتمام عملية مستمرة،  (أ)

، عندما يلور اإلنسحا  مملنًا بموجب قانور أو تشريع قابل للتطبيق: م  العملية نسحا اإل
 أو

                                                 
 [.15، الفقرة ]220يار التدقيق الدولي مع 3
 ."التعديالت عل  الرأ  في تقرير المدقق المستقل")المنقت(  705معيار التدقيق الدولي  4
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ا  منها، بعد دجر  نسحا المدقق م  تأجيل العملية أو اإل التشريعحيث يحظر القانور أو  ( )
 عملية التدقيقعملية تدقيق للبيانات المالية للمجموعة دل  الحد الممل ، يتعي  عل  شريك 

 (19أ-13عدم دبدا  رأ  حول البيانات المالية للمجموعة. )المرجع: الفقرات أ
 

 شروط التكليف بالعملية
لمعيار  المجموعة عل  شروط التكليف بعملية تدقيق المجموعة وفقاً  تدقيق يتفق شريك عملية .14

 (21أ-20)المرجع: الفقرتار أ 210.5التدقيق الدولي
 

 اإلتستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق

المجموعة دتستراتيجية كلية لتدقيق المجموعة وخطة تدقيق للمجموعة وفقًا تدقيق يضع فريق عملية  .15
  300.6لمعيار التدقيق الدولي

 

ية الكلية للتدقيق وخطة تدقيق المجموعة. )المرجع: يراجع شريك عملية تدقيق المجموعة اإلتستراتيج .16
 (22الفقرة أ

 
 وبيئاتها هافهم المجموتعة وتعناصر 

يتعي  عل  المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية م  خالل الحاول عل  فهم حول  .17
 -ويجب أر يقوم فريق عملية تدقيق المجموعة بما يلي: 7المنشأة وبيئتها.

، بما في ذلك أنظمة الرقابة عل  نطاق المجموعة، وبيئاتهاعة وعناصرها تعزيز فهمه للمجمو  (أ)
 ؛ وتستمراروالذ  يتم الحاول عليها خالل مرحلة القبول واإل

الحاول عل  فهم حول عملية التوحيد، بما في ذلك التعليمات الاادرة ع  ددارة المجموعة  ( )
 (29أ-23دل  العناصر. )المرجع: الفقرات أ

 

 -يق عملية تدقيق المجموعة عل  فهم كاٍف م  أجل:يجب أر يحال فر  .18

 تأكيد أو مراجعة تحديده األولي للعناصر التي تميل دل  كونها عناصر هامة؛ و (أ)

كانت ناجمة ع   تقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، تسوا ً  ( )
 (31أ-30)المرجع: الفقرتار أ 8أم الخطأ. حتيالاإل

 

                                                 
 .عل  شروط التكليف بالعمليات" الموافقة"  210معيار التدقيق الدولي  5
 .12-7ت ، الفقرا"التخطيط لتدقيق البيانات المالية"  300معيار التدقيق الدولي  6
 ."تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهر  م  خالل فهم المنشأة وبيئتها" )المنقت( 315معيار التدقيق الدولي  7
 .)المنقت( 315معيار التدقيق الدولي  8
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 لعناصرفهم مدقق ا

خطط فريق عملية تدقيق المجموعة لطلب مدقق عناصر م  أجل العمل عل  جمع المعلومات دذا  .19
المالية حول عنار معي ، يجب أر يحال فريق عملية تدقيق المجموعة عل  فهم حول النقاط 

 (35أ-32التالية: )المرجع: الفقرات أ

قية المرتبطة بتدقيق المجموعة، ما دذا كار يفهم مدقق العناصر وتسيلتزم بالمتطلبات األخال (أ)
 (37ما دذا كار مستقاًل. )المرجع: الفقرة أوخاصة 

 (38الكفا ة المهنية لمدقق العناصر. )المرجع: الفقرة أ ( )

ما دذا تسيلور فريق عملية تدقيق المجموعة قادرًا عل  المشاركة في عمل مدقق العناصر  (ج)
 فية ومناتسبة.دل  الحد الالزم م  أجل الحاول عل  أدلة تدقيق كا

 ما دذا كار يعمل مدقق العناصر في بيئة منظمة تراقب المدققي  بشلل فعال. (د)
 

المرتبطة بتدقيق المجموعة، أو عندما يلور  تستقالليةيحقق مدقق عناصر معي  متطلبات اإل دذا لم .20
لدى فريق عملية تدقيق المجموعة مساور قلق جدية حول المسائل األخرى المدرجة في الفقرة 

)ج(، يجب أر يحال فريق عملية تدقيق المجموعة عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة تتعلق -أ()19
أر يتعي  عل  مدقق العناصر العمل عل  جمع بالمعلومات المالية الخاصة بالعنار دور 

 (41أ-39المعلومات المالية المتعلقة بذلك العنار. )المرجع: الفقرات أ
 

 األهمية النساية

 (42ة تدقيق المجموعة ما يلي: )المرجع: الفقرة أيحدد فريق عملي .21

األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة كلل عند وضع اإلتستراتيجية الكلية لتدقيق  (أ)
 المجموعة.

ت معينة م  المعامالت أو فئاف محددة في المجموعة، في ظل ظرو  ،كانت هنالك دذا ( )
قد يلور م  المتوقع ة للمجموعة حيث حسابات أو اإلفااحات في البيانات الماليأرصدة ال

عل  القرارات  أخطا  في التعبير ع  مبالغ أقل م  األهمية النسبية وجود ؤثريأر 
ااقتاادية للمستخدمي  المتخذة عل  أتساس البيانات المالية للمجموعة. وفي ظل هذه 

تم تطبيقها الظروف، يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة مستويات األهمية النسبية التي تسي
 عل  هذه الفئات المعينة م  المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفااحات.

األهمية النسبية لتلك العناصر حيث تسيجر  مدققو العناصر عملية تدقيق أو مراجعة  (ج)
 اإلحتمالية دل  أدن  حد مالئم  عملية تدقيق المجموعة. وفي تسبيل تقليص هدافأل
  الملتشفة و ير الملتشفة في البيانات المالية للمجموعة مخاطرة أر يتعدى مجمل األخطال

مستوى األهمية للبيانات المالية للمجموعة بمجملها، ينبغي أر تكور األهمية النسبية 
)المرجع: الفقرتار  للعنار أقل م  األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة بمجملها.

 (44أ-43أ
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ها أخطا   ير هامة بالنسبة للبيانات المالية دعتبار فال يمل   العتبة التي دذا تعدتها األخطا  (د)
  للمجموعة.

 

تدقيق المجموعة، يقوم فريق العملية  هدافعندما يقوم مدققو العناصر بإجرا  عملية تدقيق أل .22
للمجموعة بتقييم مال مة األهمية النسبية لألدا  المحددة عند مستوى العناصر. )المرجع: الفقرة 

 (46أ
 

يخضع عنار معي  للتدقيق بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر، ويقرر فريق عملية  عندما .23
عملية التدقيق تلك لتوفير أدلة تدقيق لعملية تدقيق المجموعة، ينبغي أر  دتستخدامتدقيق المجموعة 

 -يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة ما دذا:

 بمجملها؛ و للبيانات المالية للعنار ةاألهمية النسبية المحدد (أ)

 للمخاطر المقيّمة عل  مستوى العنار تستجابةتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية م  أجل اإل ( )
 

 تحقق متطلبات هذا المعيار.
 

 للمخاطر المقيّمة تستجابةاإل
مناتسبة لمعالجة مخاطر األخطا  الجوهرية  دتستجابةيتعي  عل  المدقق تاميم وتنفيذ دجرا ات  .24

وينبغي أر يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة نوع العمل الذ  تسيتم  9لية.المقيّمة في البيانات الما
فيما يخص المعلومات أداؤه م  قبل فريق عملية تدقيق المجموعة، أو مدققي العناصر بالنيابة عنه، 

(. كما ينبغي أر يحدد فريق عملية تدقيق 29-26المالية المتعلقة بالعناصر )أنظر الفقرات 
 (.31 30توقيت ونطاق مشاركتها في عمل مدققي العناصر )أنظر الفقرتارالمجموعة طبيعة و 

 

في حال كانت طبيعة وتوقيت ونطاق العمل الذ  تسيتم أداؤه فيما يخص عملية التوحيد أو  .25
بأر أنظمة الرقابة عل  مستوى المجموعة توقع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر مستندي  دل  

ا يمل  أر توفر اإلجرا ات الجوهرية لوحدها أدلة تدقيق كافية ومناتسبة  تعمل بفعالية، أو عندما
عل  مستوى التأكيد، فينبغي أر يختبر، أو يطلب فريق عملية تدقيق المجموعة مدقق عناصر م  

 أجل اختبار، الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة هذه.
 

)المرجع: الفقرة  ات المالية المتعلقة بالعناصرتحديد نوع العمل الذ  تسيتم القيام به فيما يخص المعلوم
 (47أ

 العناصر الهامة
فيما يتعلق بعنار يعتبر هامًا بسبب أهميته المالية المنفردة بالنسبة للمجموعة، ينبغي أر يجر   .26

فريق عملية تدقيق المجموعة، أو مدقق عناصر بالنيابة عنه، عملية تدقيق للمعلومات المالية 
 األهمية النسبية للعنار. إتستخدامب المتعلقة بالعنار

 

 فيما يتعلق بعنار يعتبر هامًا ألنه م  المحتمل أر ينطو  عل  مخاطر هامة لألخطا  الجوهرية  .27

                                                 
 .للمخاطر المقيمّة" المدقق " دتستجابة  330معيار التدقيق الدولي   9
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في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعته الخاصة أو الظروف القائمة، ينبغي أر يجر  فريق 
 -، عمل واحد أو أكثر م  األعمال التالية:عملية تدقيق المجموعة، أو مدقق عناصر بالنيابة عنه

 األهمية النسبية للعنار. إتستخدامعملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالعنار ب (أ)

عملية تدقيق لرصيد حسا  واحد أو أكثر أو فئة معامالت أو دفااحات واحدة أو أكثر تتعلق  ( )
المالية للمجموعة. )المرجع: الفقرة بالمخاطر الهامة المحتملة لألخطا  الجوهرية في البيانات 

 (48أ

)دجرا ات تدقيق محددة تتعلق بالمخاطر الهامة المحتملة لألخطا  الجوهرية في البيانات  (ج)
 (49المالية للمجموعة. )المرجع: الفقرة أ

 

 العناصر التي ا تعتبر عناصر هامة
ق عملية تدقيق المجموعة فيما يتعلق بالعناصر التي ا تعتبر عناصر هامة، ينبغي أر يجر  فري .28

 (50دجرا ات تحليلية عل  مستوى المجموعة. )المرجع: الفقرة أ
 

بأنه تسيتم الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة ليستند فريق عملية تدقيق المجموعة  يجددذا لم  .29
 -دليها رأ  التدقيق حول المجموعة م :

 ؛ ناصر الهامةالخاصة بالعالمعلومات المالية الذ  أجر  عل   العمل (أ)

 أنظمة الرقابة عل  مستوى المجموعة وعملية التوحيد؛ والذ  أجر  عل  العمل  ( )

 اإلجرا ات التحليلية التي أجريت عل  مستوى المجموعة، (ج)
 

 العناصر التي ا تعد هامة وينبغي أر يجر ، أو دختياريتعي  عل  فريق عملية تدقيق المجموعة 
 أو أكثر م  األعمال التالية فيما يخص المعلومات  حديطلب م  مدقق عناصر دجرا ، عمل وا

 (53أ-51المالية المتعلقة بالعناصر المختلفة المختارة: )المرجع: الفقرات أ
 األهمية النسبية للعنار. إتستخدامعملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالعنار ب 

 أو اإلفااحات واحدة أو  عملية تدقيق لرصيد حسا  واحد أو أكثر أو فئة م  المعامالت
 أكثر.

 األهمية النسبية للعنار. إتستخدامعملية مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بالعنار ب 

 .دجرا ات محددة 
 

 العناصر مع مرور فترة م  الزم . دختيارينبغي أر ينوع فريق عملية تدقيق المجموعة في 
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 (55أ-54المرجع: الفقرتار أ) المشاركة في العمل المؤدى م  قبل مدققي العناصر
 تقييم المخاطر -العناصر الهامة

مدقق عناصر عملية تدقيق للمعلومات المالية الخاصة بعنار هام، يشارك فريق عملية  أدى دذا .30
المجموعة في عملية تقييم المخاطر م  قبل مدقق العنار لتحديد المخاطر الهامة لألخطا  

عة. وتتأثر طبيعة وتوقيت ونطاق هذه المشاركة بفهم فريق الجوهرية في البيانات المالية للمجمو 
  -عملية المجموعة لمدقق العنار، دا أنه ينبغي أر ينطو  هذا الفهم عل  ما يلي كحد أدن :

دجرا  نقاش مع مدقق العنار أو ددارة العنار نشاطات األعمال للعنار التي تعد هامة  (أ)
 بالنسبة للمجموعة؛

نار حول قابلية تعرض العنار ألخطا  جوهرية في المعلومات دجرا  نقاش مع مدقق الع ( )
 أو الخطأ؛ و حتيالالمالية ناجمة ع  اإل

رية في المحددة لألخطا  الجوهمراجعة وثائق مدقق العنار المتعلقة بالمخاطر الهامة  (ج)
مدقق  دتستنتاجاتالبيانات المالية للمجموع. وقد تتخذ هذه الوثائق شلل مذكرة تعلس 

 ما يخص المخاطر الهامة المحددة.العنار في
 

 دجرا ات تدقيق أخرى  –المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة 

 اً عنار  ما يخصتم تحديد المخاطر الهامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة في دذا .31
فريق عملية المجموعة تقييم مدى مالئمة أدا  يتعي  عل   ما يؤد  فيه المدقق العمل المطلو ،

للمخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية  تستجابةدجرا ات التدقيق األخرى لإل
عملية المجموعة ما دذا كار م  دل  هذا الفهم لمدقق العنار، يحدد فريق  تستنادللمجموعة. وباإل

 يق األخرى.الضرور  المشاركة في دجرا ات التدق

 

 تعملية التوحيد

، يحال فريق عملية المجموعة عل  فهم حول أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق 17وفقًا للفقرة  .32
المجموعة وعملية التوحيد، بما في ذلك التعليمات الاادرة ع  ددارة المجموعة دل  العناصر. ووفقًا 

، بنا  عل  طلب فريق عملية المجموعة، يختبر فريق عملية المجموعة، أو مدقق العنار 25للفقرة 
طبيعة وتوقيت ونطاق العمل  بة عل  نطاق المجموعة في حال كانتالفعالية التشغيلية ألنظمة الرقا

 أنظمة الرقابة عل  نطاق مستندة دل  توقع بأر الذ  تسيتم تأديته فيما يخص عملية التوحيد
الجوهرية لوحدها توفير أدلة تدقيق كافية تستطيع اإلجرا ات  دذا لمالمجموعة تعمل بفعالية، أو 
 ومناتسبة عند مستوى التأكيد.
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لمخاطر  تستجابةمم ويؤد  فريق عملية المجموعة دجرا ات تدقيق أخرى في عملية التوحيد لإلضي .33
األخطا  الجوهرية المقيّمة في البيانات المالية للمجموعة التي تنشأ م  عملية التوحيد. وم  شأر 

أر تتضم  تقييم ما دذا كانت تم تضمي  كافة العناصر في البيانات المالية  هذه اإلجرا ات
 للمجموعة.

 
التانيفات التي تعديالت وإعادة ة تقييم مدى مالئمة وكمال ودقة اليتعي  عل  فريق عملية المجموع .34

أو مؤشرات عل  تحيز  حتيالأجريت عل  التوحيد، وما دذا كانت هناك أية عوامل لمخاطرة اإل
 (56تمل م  قبل اإلدارة. )المرجع: الفقرة أمح

 
في حال عدم دعداد المعلومات المالية لعنار معي  وفقًا لنفس السياتسات المحاتسبية المطبقة عل   .35

البيانات المالية للمجموعة، يتعي  عل  فريق عملية المجموعة تقييم ما دذا تم تعديل المعلومات 
 دعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة. هدافلمناتسب ألالمالية المتعلقة بذلك العنار بالشلل ا

 
التي يجريها  تتااايحدد فريق عملية المجموعة ما دذا كانت المعلومات المالية المحددة في اإل .36

)ج(( هي نفس المعلومات المالية المدمجة في البيانات المالية 41مدقق العنار )أنظر الفقرة 
 للمجموعة.

 
خاصة بعنار معي  تختلف نهاية نات المالية للمجموعة عل  بيانات مالية في حال اشتملت البيا .37

خاصة به ع  تلك الخاصة بالمجموعة، يقيم فريق عملية المجموعة ما فترة دعداد التقارير المالية ال
دذا تمت دجرا  تعديالت مناتسبة عل  هذه البيانات المالية وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المالية 

 ل به.المعمو 
 

 األحداث الالحقة
فريق عملية المجموعة ومدققو العنار عمليات تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة  يؤد حيث  .38

ماممة لتحديد األحداث في هذه  فريق عملية المجموعة أو مدققو العنار دجرا ات ينفذبالعناصر، 
ر وتاريخ تقرير المدقق المتعلق العناصر التي تحال بي  تواريخ المعلومات المالية المتعلقة بالعناص

 بالبيانات المالية للمجموعة، وقد يقتضي ذلك التعديل أو اإلفااح في البيانات المالية للمجموعة.
 

عمليات تدقيق المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر،  بإتستثنا مدققو العناصر عماًل  حيث يؤد  .39
 ورد دل  علمهم وجودر الفريق في حال يطلب فريق عملية المجموعة م  مدققي العناصر دشعا

 أحداث احقة قد تقتضي تعدياًل أو دفااحًا في البيانات المالية للمجموعة.
 

 مع مدقق العناصر تتصاااإل 
عل  أتساس منتظم، حيث يجب يتعي  عل  فريق عملية المجموعة نقل متطلباته دل  مدقق العناصر  .40

 تدتااازه وتوظيف هذا العمل وشلل ومضمور العمل الذ  تسيتم دنجا تاالأر يحدد هذا اإل
)المرجع:  عل  ما يلي: تتااامدقق العنار مع فريق عملية المجموعة. ينبغي أر تشتمل اإل

 (60، أ58، أ57الفقرات أ
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الذ  يعلم السياق الذ  تسيوظف فيه  ،مدقق العنار أر يطلب فريق علمية المجموعة م  (أ)
 (59)المرجع: الفقرة أ .الفريقتعاونه مع  ل ه، التأكيد عفريق عملية المجموعة عمل

 .تستقالليةالمتطلبات األخالقية المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، وخاصة متطلبات اإل ( )

في حالة دجرا  تدقيق أو مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بالعنار، األهمية النسبية  (ج)
م  المعامالت أو أرصدة  األهمية النسبية لفئة معينة ،در كار ذلك مملناً للعنار )

 ير ذات ها دعتبار ال يمل  فدذا تخطتها األخطا  التي  والدرجةالحسابات أو اإلفااحات،( 
 أهمية بالنسبة للبيانات المالية للمجموعة.

المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، الناجمة ع   (د)
بعمل مدقق العنار. ويتعي  عل  فريق عملية المجموعة أر  أو الخطأ، التي ترتبط حتيالاإل

اإلبالغ في حينه ع  أ  مخاطر هامة محددة أخرى لألخطا  يطلب م  مدقق العنار 
أو الخطأ في العنار،  حتيالالجوهرية في البيانات المالية للمجموعة الناجمة ع  اإل

 مدقق العنار لهذه المخاطر. دتستجابةوإجرا ات 

ة باألطراف ذات العالقة معدة م  قبل ددارة المجموعة، وأ  أطراف أخرى ذات عالقة قائم)ه(   
يعلم بوجودها فريق عملية المجموعة. كما ينبغي أر يطلب الفريق م  مدقق العنار اإلبالغ 

مسبقًا م  قبل ددارة المجموعة أو فريق  مفي حينه ع  أ  أطراف ذات عالقة لم يتم تحديده
هذه األطراف  تسيتم اإلبالغ ع ويحدد فريق عملية المجموعة ما دذا عملية المجموعة. 

 اإلضافية ذات العالقة لمدققي العناصر اآلخري .
  

الفريق  إتستنتاجاتيطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق العنار اإلبالغ ع  المسائل المرتبطة ب .41
 -عل  ما يلي: تاالفيما يخص عملية تدقيق المجموعة. ويشتمل هذا اإل

مدقق العنار بمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة،  التزمما دذا  (أ)
 والكفا ة المهنية؛ تستقالليةبما في ذلك اإل

 مدقق العنار بمتطلبات فريق عملية المجموعة؛دذا التزم ما  ( )

 ؛تحديد المعلومات المالية المتعلقة بالعنار التي يعد بشأنها مدقق العنار التقارير (ج)

بالقواني  واألنظمة التي قد تؤد  دل  خطأ جوهر   لتزاممعلومات حول أمثلة عل  عدم اإل (د)
 في البيانات المالية للمجموعة؛

قائمة باألخطا   ير الماححة في المعلومات المالية المتعلقة بالعنار )ينبغي أا تحتو  )ه(   
عنها فريق عملية المجموعة  األخطا   ير الهامة التي يبلغ درجةالقائمة عل  أخطا  تحت 

 )ج((؛40)أنظر الفقرة 
 المؤشرات عل  وجود تحيز محتمل م  قبل اإلدارة؛ (و)
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محددة في الرقابة الداخلية عل  عملية دعداد التقارير  نواحي قاور جوهريةوصف أل   (ز)
 المالية عند مستوى العنار؛

المللفي  بالغ عنها دل  المسائل الهامة األخرى التي يبلغ عنها مدقق العنار أو يتوقع اإل (ج)
المشلوك به الذ  تشارطك فيه  حتيالأو اإل حتيالفي العنار، بما في ذلك اإل بالحوكمة

ددارة العنار أو الموظفي  الذ  يلعبور أدوارًا هامة في عملية الرقابة الداخلية عند مستوى 
لمتعلقة خطأ جوهر  في المعلومات المالية ا حتيالالعنار أو  يرهم حيث نتج ع  اإل

 بالعنار؛

أية مسائل أخرى قد تكور مرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، أو التي ير ب مدقق العنار  (ط)
المدونة في اإلقرارات  تستثنا اتبلفت نظر فريق عملية المجموعة دليها، بما في ذلك اإل

 التي يطلبها مدقق العنار م  ددارة العنار؛ والخطية 

 آرا  مدقق العنار.أو  تستنتاجاتمجمل النتائج أو اإل ( )
  

 تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها
 مدققي العناصر ومدى مالئمة عملهم تدتاااتقييم 

(، حيث يتعي  عل  الفريق 41مدقق العنار )أنظر الفقرة  تدتااايقيم فريق عملية المجموعة  .42
 -القيام بما يلي:

  دجرا  ذلك التقييم مع مدقق العنار أو ددارة العنار أو مناقشة المسائل الهامة الناشئة م (أ)
 ددارة المجموعة، حسبما هو مناتسب؛ و

تحديد ما دذا كار م  الضرور  مراجعة األجزا  األخرى ذات العالقة في وثائق التدقيق  ( )
 (61الخاصة بمدقق العنار. )المرجع: الفقرة أ

 

كاٍف، يتعي  عل  الفريق تحديد نار  ير عمل مدقق العتستنتج فريق عملية المجموعة أر ددذا  .43
اإلجرا ات اإلضافية التي تسيتم أداؤها، وما دذا تسيتم أداؤها م  قبل مدقق العنار أو م  قبل فريق 

 عملية المجموعة.
 

 مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق

ستوى لتقليل مخاطرة التدقيق دل  ميتعي  عل  المدقق الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة  .44
متدني بشلل مقبول وبالتالي تملي  المدقق م  التوصل إلتستنتاجات معقولة يستند دليها رأ  

يقيم فريق عملية المجموعة ما دذا تم الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة م   10المدقق
عة دجرا ات التدقيق التي تم أداؤها في عملية التوحيد والعمل المؤدى م  قبل فريق عملية المجمو 

وعمل مدققي العناصر فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنار التي يستند دليها رأ  تدقيق 
 (62المجموعة. )المرجع: الفقرة أ
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كانت محددة م  قبل فريق  يقيم شريك عملية المجموعة تأثير أية أخطا   ير ماححة )تسوا ً  .45
أية حاات انطوت عل  عجز في عملية المجموعة أو مبلغ عنها م  قبل مدققي العنار( و 

 (63الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة عل  رأ  تدقيق المجموعة. )المرجع: الفقرة أ
 

 ااتاال مع ددارة المجموعة
 في المجموتعة المكلفين بالحوكمةمع إدارة المجموتعة و  تصالاإل 
لإلبالغ عنها للمللفي  يحدد عل  فريق العملية للمجموعة نواحي القاور في الرقابة الداخلية  .46

. وبالقيام بهذا التحديد، ينبغي عل  11265وإدارة المجموعة وفقًا لمعيار التدقيق الدولي بالحوكمة
 عتبار:إلفريق العملية للمجموعة األخذ بعي  ا

نواحي القاور في الرقابة الداخلية عل  نطاق المجموعة التي قام فريق العملية للمجموعة  (أ)
 ؛بتحديدها

لقاور في الرقابة الداخلية التي قام فريق العملية للمجموعة بتحديدها في أنظمة نواحي ا ( )
 ؛ والرقابة الداخلية في العناصر

نواحي القاور في الرقابة الداخلية التي قام مدققو العناصر بشد انتباه فريق العملية  (ج)
 للمجموعة بشأنها. 

 

لفت انتباهه دليه م  قبل مدقق العنار  م  قبل فريق عملية المجموعة أو حتيالفي حال تحديد اإل .47
، يتعي  عل  فريق دحتيالحتمالية حدوث د)ح((، أو وجود معلومات تشير دل  41)أنظر الفقرة 

عملية المجموعة اإلبالغ ع  هذا األمر في حينه للمستوى المناتسب في ددارة المجموعة م  أجل 
والكشف عنه في المسائل ذات العالقة  حتيالدعالم أولئك الذي  يتحملور المسؤولية األولية لمنع اإل

 (64بمسؤولياتهم. )المرجع: الفقرة أ
 
قد يتعي  عل  مدقق العنار بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر التعبير ع  رأ  التدقيق  .48

حول البيانات المالية الخاصة بعنار معي . وفي هذه الحالة، يطلب فريق عملية المجموعة م  
عة دعالم ددارة العنار بأية مسائل يطلع عليها فريق عملية المجموعة قد تكور ذات ددارة المجمو 

أهمية بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالعنار، والتي قد ا تكور ددارة العنار عل  علم بها. 
وفي حال رفضت ددارة المجموعة اإلبالغ ددارة العنار ع  المسألة، يتعي  عل  فريق عملية 

عدم البّت في المسألة، في المجموعة. وفي حال  المللفي  بالحوكمةمناقشة المسألة مع  المجموعة
ات السرية المهنية والقانونية، ما دذا دعتبار ، مع مراعاة عتباريأخذ فريق عملية المجموعة بعي  اإل

حّل  تنات مدقق العنار بعدم دصدار تقرير المدقق المتعلق البيانات المالية للعنار دل  أر يتم
 (65)المرجع: الفقرة أالمسألة. 
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 في المجموعة  المللفي  بالحوكمةمع  تاالاإل
في  المللفي  بالحوكمةيتعي  عل  فريق عملية المجموعة اإلبالغ ع  المسائل التالية دل   .49

ومعايير )المنقت(  ۲1 260قتضي معيار التدقيق الدوليالمسائل التي يالمجموعة، دضافة دل  
 (66: )المرجع: الفقرة أاإلبالغ عنها ية األخرى التدقيق الدول

فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة نظرة عامة عل  نوع العمل الذ  تسيتم أداؤه م   (أ)
 بالعناصر.

في العمل الذ  تسيتم  لفريق عملية المجموعة المخطط لها مشاركةالنظرة عامة عل  طبيعة   ( )
 ومات المالية المتعلقة بالعناصر الهامة.العناصر فيما يخص المعل أداؤه م  قبل مدققي

جودة النظر في حاات يؤد  فيها تقييم فريق عملية المجموعة لعمل مدقق العنار دل   (ج)
 عمل ذلك المدقق.

تدقيق المجموعة، حيث يال فريق عملية المجموعة مثاًل أية محددات مفروضة عل  عملية  (د)
 كانت مقيدة. دل  معلومات قد

مشلوك فيه تنطو  عل  مشاركة ددارة المجموعة أو ددارة العنار أو  دحتيالو أ دحتيالحالة )ه(   
جموعة أو الموظفي  الذي  يلعبور أدوارًا هامة في أنظمة الرقابة الممتدة عل  مستوى الم

 خطأ جوهر  في البيانات المالية للمجموعة. حتيال يرهم حيث نتج ع  اإل
 

 التوثيق

 -:۳1المسائل التالية أيضاً وثائق التدقيق في توثيق  يتعي  عل  فريق عملية المجموعة .50

تحليل للعناصر يشير دل  تلك العناصر الهامة ونوع العمل المؤدى فيما يخص المعلومات  (أ)
 المالية المتعلقة بالعناصر.

طبيعة وتوقيت ونطاق مشاركة فريق عملية المجموعة في العمل المؤدى م  قبل مدققي  ( )
الهامة، بما في ذلك، حيث يلور مملنًا، مراجعة فريق عملية العناصر فيما يخص العناصر 

المتعلقة بذلك الخاصة  تستنتاجاتالمجموعة لألجزا  ذات العالقة م  وثائق التدقيق واإل
 بمدققي العناصر.

 التبليغات الخطية بي  فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر حول متطلبات الفريق. (ج)
 

*** 
 

                                                 
 ."اإلتاال أولئك المللفي  بالحوكمة" )المنقت(  260معيار التدقيق الدولي  ۲1
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 حية األخرى التطايق والمادة التوضي
 (3)المرجع: الفقرة  العناصر الخاضعة للتدقيق بموجب التشريع أو النظام أو لساب آخر

عملية تدقيق  دتستخدامتتضم  العوامل التي قد تؤثر عل  قرار فريق عملية المجموعة فيما يخص  . 1أ
ق المجموعة ما بموجب التشريع أو النظام أو تسبب آخر أم ا م  أجل توفير أدلة تدقيق لعملية تدقي

 -يلي:

  الفروقات في دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به عند دعداد البيانات المالية للعنار
 وذلك اإلطار المطبق عند دعداد البيانات المالية للمجموعة.

  الفروقات في معايير التدقيق والمعايير األخرى المطبقة م  قبل مدقق العنار وتلك المعايير
 ة في عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة.المطبق

 م  عملية تدقيق البيانات المالية للعنار في الوقت المحدد في جدول  نتها ما دذا تسيتم اإل
 مواعيد دعداد التقارير المالية للمجموعة.

 
 التعريفات
 )أ((9)المرجع: الفقرة  العنار

فعل  تسبيل المثال، قد يلور نظام دعداد التقارير  يؤثر هيلل المجموعة عل  كيفية تحديد العناصر. . 2أ
المالية للمجموعة قائمًا عل  هيلل تنظيمي يدعم دعداد المعلومات المالية م  قبل شركة أم وواحدة 

تتم محاتسبتهم الشركات المستثمر بها الذي  أو أكثر م  الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة أو 
لفة في المحاتسبة؛ أو م  قبل المقر الرئيسي وواحد أو أكثر م  األقسام بطريقة حقوق الملكية أو التك

أو الفروع؛ أو م  قبل دمج بينهما. دا أر بعض المجموعات قد تنظم نظام دعداد التقارير المالية 
المنتجات أو  سب مجموعةالمنتج أو الخدمة )أو ح الخاف بها حسب الوظيفة أو العملية أو

واقع الجغرافية. وفي هذه الحاات، قد تكور المنشأة أو النشاط التجار  الخدمات(، أو حسب الم
وعة الذ  تعّد ددارة المجموعة أو العنار بشأنه معلومات مالية مشمولة في البيانات المالية للمجم
 وظيفة أو عملية أو منتجًا أو خدمة )أو مجموعة م  المنتجات أو الخدمات(، أو موقعًا جغرافيًا.

 
توجد مستويات متنوعة م  العناصر في نظام دعداد التقارير المالية للمجموعة، حيث قد يلور .  قد 3أ

 م  المناتسب أكثر في هذه الحالة تحديد العناصر عند مستويات معينة م  التجميع بدًا الفردية.
 
مثل ؛ دا أر تدقيق المجموعة هدافقد تتألف العناصر المجمعة عند مستوى معي  م  عنار أل . 4أ

هذا العنار قد يعّد البيانات المالية للمجموعة التي تحتو  عل  معلومات مالية للعناصر التي 
يشتمل عليها )أ  المجموعة الفرعية(. ولذلك، قد يطبق هذا المعيار م  قبل مختلف شركا  وفرق 

 عملية المجموعة لمختلف المجموعات الفرعية التي تقع ضم  مجموعة أكبر.
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 )م((9)المرجع: الفقرة  مالعنار الها
مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات عمومًا حيث تزداد األهمية المالية الفردية للعنار، تزداد .  5أ

عل  أتساس معيار  مختار كعامل مساعد . قد يطبق فريق عملية المجموعة نسبة المالية للمجموعة
نطو  تحديد أتساس معيار  ونسبة ليتم عل  تحديد العناصر التي تتمتع بأهمية مالية مختلفة. وي

عل  طبيعة المجموعة وظروفها، قد تتضم   عتمادتطبيقها عليه عل  ممارتسة الحلم المهني. وباإل
تدفقاتها النقدية أو أرباحها أو معدل ات المجموعة أو دلتزاماألتسس المعيارية المناتسبة أصول أو 

م   %15المجموعة العناصر التي تتعدى  تسبيل المثال، قد يعتبر فريق عمليةدورانها. فعل  
األتساس المعيار  المختار عل  أنها عناصر هامة. ومع ذلك، فقد تعتبر نسبة أعل  أو أقل م  تلك 

 النسبة مناتسبة في الظروف القائمة.
 
نطوا  عل  مخاطر هامة إلكما قد يحدد فريق عملية المجموعة العنار عل  أنه يميل دل  ا . 6أ

رية في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعتها الخاصة أو الظروف القائمة )أ  لألخطا  الجوه
(. فعل  تسبيل المثال، قد يلور العنار مسؤوًا ع  تداول 14تدقيق خاف دعتبارمخاطر تقتضي 

األتسهم األجنبية وبالتالي يعرض المجموعة لمخاطرة هامة لألخطا  الجوهرية، حت  وإر لم يتمتع 
 ية مالية مختلفة بالنسبة للمجموعة(.العنار بأهم

 
 ) ((9)المرجع: الفقرة  مدقق العنار

المعلومات المالية المتعلقة بالعنار م  أجل عملية  بجمععضو في فريق عملية المجموعة  يقومقد  . 7أ
فريق عملية المجموعة. وحيث يلور الحال كذلك، يعتبر هذا  عل  طلبتدقيق المجموعة بنا  

 للعنار أيضًا. العضو مدققاً 
 

 (11المرجع: الفقرة ) المسؤولية
ر م أر مدققي العناصر قد يعملور عل  جمع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر م  أجل عملية   .8أ

أو اآلرا  الخاصة بهم،  تستنتاجاتتدقيق المجموعة وبالتالي فإنهم مسؤولي  ع  مجمل النتائج أو اإل
الشركة الخاصة بشريك عملية المجموعة مسؤولة ع  رأ  التدقيق  فإر شريك عملية المجموعة أو

 حول المجموعة.
 

عندما يتم تعديل رأ  التدقيق حول المجموعة ألر فريق عملية المجموعة عجز ع  الحاول عل   . 9أ
فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بعنار واحد أو أكثر، فإر الفقرة أدلة تدقيق كافية ومناتسبة 

اصة بأتساس التعديل في تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة توضت األتسبا  الخ

                                                 
 . 29-27، الفقرات )المنقت( 315الدولي  معيار التدقيق  14
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ورا  ذلك العجز دور اإلشارة دل  مدقق العنار، دا في حال كانت هذه اإلشارة ضرورية لتقديم 
  15تفسير مالئم للظروف القائمة.

 

 تستمرارالقاول واإل
 (12)المرجع: الفقرة  تستمرارالحاول عل  فهم في مرحلة القبول واإل

عملية جديدة، قد يتم الحاول عل  فهم م  قبل فريق عملية المجموعة حول في حال أدا  .  10أ
 -م : المجموعة وعناصرها وبيئاتهم

 المعلومات المقدمة م  قبل ددارة المجموعة؛ 

 مع ددارة المجموعة؛ و تتااااإل 

 جموعة أو ددارة العنار أو مدققي مع فريق عملية الم تتاااحيث يلور ذلك مملنًا، اإل
 العناصر السابقي .

 

 -عل  مسائل مثل ما يلي: فهم فريق عملية المجموعة يشتملقد .  11أ
  هيلل المجموعة، بما في ذلك كل م  الهيلل القانوني والتنظيمي )أ  كيفية تنظيم نظام

 دعداد التقارير المالية للمجموعة(.

  تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة، بما في ذلك القطاع النشاطات التجارية للعناصر التي
 والبيئات التنظيمية وااقتاادية والسياتسية التي تحدث فيها هذه النشاطات.

 بما في ذلك مراكز الخدمات المشتركة.المؤتسسات الخدمية،  دتستخدام 

 .وصف أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق المجموعة 

 .مدى تعقيد عملية التوحيد 

  شريك عملية المجموعة،  الذ  ا ينتمور دل  شركة أو شبلة ،مدققو العنار يقومتسما دذا
ددارة  تستند دليهاالمعلومات المالية أل  م  العناصر، واألتساس المنطقية التي  بجمع

 في تعيي  أكثر م  مدقق واحد. المجموعة

 :ما دذا تسيلور لفريق عملية المجموعة- 

   المللفي  في المجموعة، وإدارة المجموعة و  كمةالمللفي  بالحو وصول  ير مقيد دل
ي العنار وإدارة العنار والمعلومات المتعلقة بالعنار ومدققي العناصر ف بالحوكمة

 )بما في ذلك وثائق التدقيق التي يسع  فريق عملية المجموعة دل  الحاول عليها(؛ و

 تعلقة بالعناصر.قادري  عل  دنجاز العمل الالزم فيما يخص المعلومات المالية الم 
 
في حال دجرا  عملية مستمرة، قد تتأثر قدرة فريق عملية المجموعة في الحاول عل  أدلة تدقيق  . 12أ

 -كافية ومناتسبة بتغييرات هامة مثل:
                                                 

 [.20الفقرة ] )المنقت( 705معيار التدقيق الدولي   15
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 ات أو عملية التارف باألصول تستمالكلمجموعة )مثل اإلالتغييرات التي تطرأ عل  هيلل ا
رات التي تطرأ عل  كيفية تنظيم نظام دعداد لتقارير أو عمليات دعادة التنظيم، أو التغيي

 المالية للمجموعة(.

  التي تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة.و التغييرات التي تطرأ النشاطات التجارية للعناصر 

   أو ددارة المجموعة أو  في المجموعة المللفي  بالحوكمةالتغييرات التي تطرأ عل  تكوي
 ر الهامة.اإلدارة الرئيسية في العناص

  مساور القلق لدى فريق عملية المجموعة فيما يتعلق بنزاهة وكفا ة ددارة المجموعة أو
 العنار.

 .التغييرات التي تطرأ عل  أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق المجموعة 

 .التغييرات التي تطرأ عل  دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به  
 

 (13)المرجع: الفقرة  يق كافية ومناتسبةتوقع الحاول عل  أدلة تدق
قد تتألف المجموعة م  عناصر فقط ا تعتبر عناصر هامة. في هذه الحاات، قد يتوقع شريك . 13أ

عملية المجموعة الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة تستند دليها رأ  التدقيق حول المجموعة 
 -القيام بما يلي:يلور فريق عملية المجموعة قادرًا عل  في حال تس

 أدا  العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة ببعض هذه العناصر؛ و (أ)

المشاركة في العمل المؤدى م  قبل مدققي العناصر فيما يخص المعلومات المالية  ( )
 المتعلقة بالعناصر األخرى دل  الحد الالزم للحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة.

 
 (13المرجع: الفقرة ) الوصول دل  المعلومات

قد يلور وصول فريق عملية المجموعة دل  المعلومات مقيدًا بالظروف التي ا يمل  تتخطاها ددارة  . 14أ
المجموعة، مثل القواني  المتعلقة بالسرية وخاوصية البيانات أو دنكار مدقق العنار الوصول دل  

حاول عليها. كما قد يلور هذا وثائق تدقيق ذات عالقة يسع  فريق عملية المجموعة دل  ال
 الوصول مقيدًا م  قبل ددارة المجموعة.

 
مع  عندما يلور الوصول دل  المعلومات مقيدًا حسب الظروف، قد يلور فريق عملية المجموعة . 15أ

عل  الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة؛ دا أر ذلك أقل احتمالية في الحدوث بما  قادراً  ذلك
المللفي  قد ا يملك فريق عملية المجموعة وصوًا دل  فعل  تسبيل المثال، نار تزداد. أر أهمية الع

أو اإلدارة أو المدقق )بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي يسع  الفريق دل   بالحوكمة
الحاول عليها( في عنار معي  تتم محاتسبته بطريقة حقوق الملكية في المحاتسبة. في حال كار 

ار  ير هام، ويملك فريق عملية المجموعة مجموعة كاملة م  البيانات المالية الخاصة العن
دل  المعلومات التي تحتفظ بها ددارة  بالعنار، بما في ذلك تقرير المدقق ذو العالقة ووصواً 
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فقد يتوصل الفريق دل  أر هذه المعلومات تشلل أدلة تدقيق  المجموعة فيما يتعلق بذلك العنار،
في حال كار العنار هامًا، فسيلور فريق عملية ة ومناتسبة فيما يتعلق بذلك العنار. كافي

بمتطلبات هذا المعيار ذات العالقة بظروف عملية تدقيق  لتزامالمجموعة  ير قادر عل  اإل
 30بالمتطلب الوارد في الفقرتار  لتزامالمجموعة. فعل  تسبيل المثال، ل  يلور الفريق قادرًا عل  اإل

الذ  يقتضي المشاركة في عمل مدقق العنار. ولذلك، ل  يلور الفريق قادرًا عل  الحاول  31-
تأثير عجز فريق عملية  النظر فيويتم عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة فيما يخص ذلك العنار. 

    .)المنقت( 705معيار التدقيق الدولي ل وفقاً المجموعة في الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة 
 

ل  يلور فريق عملية المجموعة قادرًا عل  الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة في حال قامت .  16أ
ددارة المجموعة بتقييد وصول فريق عملية المجموعة أو مدقق العنار دل  المعلومات الخاصة 

 بعنار هام.
 

دلة تدقيق كافية ومناتسبة في .  ر م أر فريق عملية المجموعة قد يلور قادرًا عل  الحاول عل  أ17أ
حال ارتبطت مثل هذه القيود بعنار يعتبر عنارًا هامًا، فقد يؤثر السبب ورا  هذا التقييد عل  رأ  

عل  ددارة المجموعة  دتستجابةالتدقيق حول المجموعة. فعل  تسبيل المثال، قد يؤثر عل  موثوقية 
ها ددارة المجموعة دل  فريق عملية اتستفسارات فريق عملية المجموعة واإلقرارات التي ترتسل

 المجموعة.
 

. فعل  تسبيل تسحبهاأو عملية معينة قد يحظر القانور أو النظام عل  شريك عملية المجموعة رفض .  18أ
قبل نهاية تلك  تسحبهاالمثال، يتم تعيي  المدقق في بعض المناطق لفترة محددة م  الزم  ويحظر 

م  عملية معينة متوفرًا للمدقق  اإلنسحا يلور خيار الرفض أو الفترة. وباإلضافة دل  ذلك، قد ا 
ات المالحة العامة. وفي هذه الظروف، يطبق دعتبار في القطاع العام بسبب طبيعة أمر التكليف أو 

عجز الفريق في الحاول  هذا المعيار أيضًا عل  عملية تدقيق المجموعة، ويتم النظر في تأثير
 .)المنقت( 705تسبة بموجب معيار التدقيق الدولي عل  أدلة تدقيق كافية ومنا

 

عل  مثال حول تقرير مدقق يحتو  عل  رأ  متحفظ حول عجز فريق عملية  (1)يحتو  الملحق  . 19أ
المجموعة في الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة فيما يتعلق بعنار هام تتم محاتسبته بطريقة 

 لور التأثير، وفقًا لحلم الفريق، جوهريًا ولكنه  ير مقنع.حقوق الملكية في المحاتسبة، ولك  حيث ي
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 (14)المرجع: الفقرة  شروط التكليف بالعملية
قد تشتمل شروط  16تحدد شروط التكليف بالعملية دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به..  20أ

 -عملية تدقيق المجموعة عل  مسائل أخرى مثل حقيقة:

  بي  فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر دل  الحد المسموح  تتااااإلوجو  عدم تقييد
 به بموجب القانور أو النظام؛

  المللفي  الهامة بي  مدققي العناصر و  تتاااع  اإلفريق عملية المجموعة وجو  دبالغ
 بنواحي القاورالمتعلقة  تتااافي العنار وإدارة العنار، بما في ذلك اإل بالحوكمة

 رية في الرقابة الداخلية؛الجوه

 الهامة بي  الهيئات التنظيمية والعناصر  تتاااوجو  دبالغ فريق عملية المجموعة ع  اإل
 إعداد التقارير المالية؛ وب المتعلقة مسائلفيما يخص ال

  بما يلي فريق عملية المجموعة ضرورياً  هوجو  السماح دل  الحد الذ  يعتبر:- 

 في العنار وإدارة  المللفي  بالحوكمةو علقة بالعنار الوصول دل  المعلومات المت
العنار ومدققي العناصر )بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي يسع  فريق 

 عملية المجموعة دل  الحاول عليها(؛ و

  دنجاز العمل أو الطلب م  مدقق العنار دنجاز العمل المتعلق بالمعلومات المالية
 الخاصة بالعناصر.

 
 -القيود المفروضة عل :در  . 21أ

  في  المللفي  بالحوكمةوصول فريق عملية المجموعة دل  المعلومات الخاصة بالعنار أو
العنار أو ددارة العنار أو مدققي العناصر )بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي 

 يسع  فريق عملية المجموعة دل  الحاول عليها(؛ أو

  ه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصرالعمل الذ  تسيتم أداؤ. 
 

بعد قبول شريط عملية المجموعة أدا  عملية تدقيق المجموعة، تشلل عجزًا في الحاول عل  أدلة 
تدقيق كافية ومناتسبة قد تؤثر عل  رأ  التدقيق حول المجموعة. وفي حاات اتستثنائية، قد يؤد  

 بموجب القانور أو النظام. مملناً ور ذلك م  العملية حيث يل اإلنسحا ذلك دل  
 

                                                 
 [.8، الفقرة ] 210معيار التدقيق الدولي   16



 عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة –خاصة العتبارات اإل
 ( عنارال)بما في ذلك عمل مدققي  

 

  650 600معيار التدقيق الدولي 

 (16لمرجع: الفقرة )ا اإلتستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق
.  تعتبر مراجعة شريك عملية المجموعة لإلتستراتيجية الكلية لعملية تدقيق المجموعة وخطة تدقيق 22أ

 عملية تدقيق المجموعة.المجموعة جز ًا هامًا م  أدا  مسؤولية الشريك المتمثلة في توجيه 
 

 فهم المجموتعة وتعناصرها وبيئاتهم
 (17)المرجع: الفقرة  المسائل التي يحال فريق عملية المجموعة عل  فهم بشأنها

عل  درشادات حول المسائل التي قد يأخذها المدقق )المنقت(  315يحتو  معيار التدقيق الدولي.  23أ
لقطاع والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية األخرى عند الحاول عل  فهم حول ا عتباربعي  اإل

التي تؤثر عل  المنشأة، بما في ذلك دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به؛ وطبيعة المنشأة؛ 
 ۷1واألهداف واإلتستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقة؛ وقياس ومراجعة األدا  المالي للمنشأة.

المسائل المتعلقة بمجموعة معينة، بما في لمعيار عل  درشادات حول في هذا ا 2ويحتو  الملحق
 ذلك عملية التوحيد.

 
 (17: الفقرة )المرجع ددارة المجموعة دل  العناصر ع التعليمات الاادرة 

الوحدة وقابلية المقارنة في المعلومات المالية، تادر ددارة المجموعة عمومًا في تسبيل تحقيق  . 24أ
لعناصر. وتحدد هذه التعليمات المتطلبات المتعلقة بالمعلومات المالية للعناصر التي تعليمات دل  ا

تسيتم تضمينها في البيانات المالية للمجموعة وتشتمل عادة عل  كتيبات دجرا ات دعداد التقارير 
المالية وحزمة إلعداد التقارير. وتتألف حزمة دعداد التقارير عمومًا م  نماذج قياتسية لدمج 

علومات المالية في البيانات المالية للمجموعة. دا أر حزم دعداد التقارير هذه ا تتخذ عمومًا الم
 شلل بيانات مالية كاملة معدة ومعروضة وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

 
 -.  تغطي هذه التعليمات عمومًا األمور التالية:25أ

  تطبيقها؛السياتسات المحاتسبية التي تسيتم 

  المتطلبات القانونية ومتطلبات اإلفااح األخرى المطبقة عل  البيانات المالية للمجموعة، بما
 -في ذلك:

 تحديد القطاعات واإلبالغ عنها؛ 

 عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة؛ 

 معامالت المجموعة الداخلية واألرباح  ير المحققة؛ 

 ة؛ وأرصدة الحسابات الخاصة بالمجموعة الداخلي 

 .جدول مواعيد إلعداد التقارير المالية 
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 -قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة للتعليمات عل  األمور التالية:.   26أ
  مالئمة التعليمات اتستكمال حزمة دعداد التقارير.وضوح و 

 :ما دذا كانت التعليمات- 

 ب؛تاف خاائص دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به بالشلل المناتس 

 بمتطلبات دطار عمل دعداد التقارير المالية  لتزامتدعم اإلفااحات التي تكفي لإل
المعمول به، مثل اإلفااح ع  عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة والمعلومات 

 المتعلقة بالقطاع؛

  تدعم تحديد التعديالت التي تجرى عل  التوحيد، مثل معامالت المجموعة الداخلية
 محققة، وأرصدة الحسابات الخاصة بالمجموعة الداخلية؛ وواألرباح  ير ال

 .تدعم الماادقة عل  المعلومات المالية م  قبل ددارة العنار 
 
 (17لمرجع: الفقرة ا) حتيالاإل

، حتيال.  يتعي  عل  المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل27أ
قد تشتمل المعلومات المستخدمة  ۸1المناتسبة للمخاطر المقيّمة. تستجابةإلوتاميم وتنفيذ دجرا ات ا

عل  األمور  حتيالفي تحديد مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب اإل
 -التالية:

  تقييم ددارة المجموعة للمخاطر التي تنطو  عل  التعبير بشلل خاطئ جوهريًا ع  البيانات
 .حتيالجموعة نتيجة لإلالمالية للم

 لها،  تستجابةفي المجموعة واإل حتيالالعملية التي تقوم بها ددارة المجموعة لتحديد مخاطر اإل
أو معينة محددة م  قبل ددارة المجموعة أو أرصدة الحسابات  دحتيالبما في ذلك مخاطر 

 .يالحتفئات المعامالت أو اإلفااحات التي م  المحتمل أر تنطو  عل  مخاطر اإل

 حتيالما دذا كار هنالك عناصر معينة تنطو  عل  مخاطر اإل. 

  في المجموعة لعمليات ددارة المجموعة م  أجل تحديد  المللفي  بالحوكمةكيفية مراقبة
في المجموعة، وأنظمة الرقابة التي وضعتها ددارة المجموعة للحد  حتياللمخاطر اإل تستجابةواإل

 م  هذه المخاطر.

 واألفراد المناتسبي  ضم  وإدارة المجموعة  بالحوكمةالتي يقوم بها المللفور  ابةتستجدجرا ات اإل
عتبر ذلك مالئمًا( في الرد أ )وإدارة العنار ومدققو العناصر و يرهم، دذا  الداخليقسم التدقيق 

فعلي أو مشلوك  دحتيالتستفسار فريق عملية المجموعة حول ما دذا كانوا عل  علم بأ  دعل  
 وم يؤثر عل  عنار معي  أو عل  المجموعة.فيه أو مزع
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النقاشات بي  أعضا  فريق العملية ومدققي العناصر فيما يتعلق بمخاطر األخطقا  الجوهريقة فقي البيانقات 
 (17)المرجع: الفقرة  حتيالالمالية للمجموعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة ع  اإل

 

ملية مناقشة قابلية تعرض المنشأة لخطأ جوهرية في يتعي  عل  األعضا  الرئيسي  في فريق الع . 28أ
أو الخطأ، مع التركيز بشلل خاف عل  المخاطر الناجمة ع   حتيالالبيانات المالية بسبب اإل

ويتأثر  19. وفي عملية تدقيق المجموعة، قد تتضم  هذه النقاشات مشاركة مدققي العناصر.حتيالاإل
شخص الذ  تسيتم دشراكه في النقاشات وكيف ومت  قرار شريك عملية المجموعة فيما يخص ال

 تستجرى هذه النقاشات ونطاقها بعوامل مثل التجربة السابقة مع المجموعة.
 
 -.  توفر هذه النقاشات الفرصة للقيام بما يلي:29أ

  مشاركة المعرفة المتعلقة بالعناصر وبيئاتهم، بما في ذلك أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق
 المجموعة.

 ادل المعلومات حول مخاطر العمل في العناصر أو المجموعة.تب 

  تبادل األفكار حول كيف وأي  قد تكور البيانات المالية للمجموعة عرضة لخطأ جوهر  ناجم
قد ترتكب وتخفي ددارة المجموعة وإدارة العنار التقارير أو الخطأ، وكيف  حتيالع  اإل

 صول العناصر.ية، وكيف قد يسا  توزيع أحتيالالمالية اإل

  تحديد الممارتسات التي تتبعها ددارة المجموعة أو العنار التي قد تكور متحيزة أو ماممة
 عترافية، مثل ممارتسات اإلدحتيالإلدارة األرباح التي قد تؤد  دل  دعداد تقارير مالية 

 باإليرادات التي ا تلتزم بإطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

 العوامل الخارجية والداخلية المعروفة التي تؤثر عل  المجموعة والتي قد تخلق حافزًا أو  دعتبار
أو دتاحة  حتيالاإل رتكا أو ددارة العنار أو  يرهم إلالمجموعة  طًا عل  ددارةو ضغتفرض 

، أو اإلشارة دل  وجود ثقافة أو بيئة تمّل  ددارة المجموعة أو حتيالاإل درتكا الفرصة أمام 
 .حتيالاإل درتكا رة العنار أو  يرهم م  تبرير ددا

 المخاطرة التي قد تجعلها ددارة المجموعة أو العنار مهيمنة عل  أنظمة الرقابة. دعتبار 

 ما دذا كانت السياتسات المحاتسبية الموحدة مستخدمة إلعداد المعلومات المالية المتعلقة  دعتبار
 إعتبار، وحيث يلور الحال  ير ذلك، فمجموعةدعداد البيانات المالية للبالعناصر م  أجل 

كيفية تحديد وتعديل الفروقات في السياتسات المحاتسبية )حيث يلور ذلك ضروريًا بموجب 
 دطار عمل دعداد التقارير المالية(.
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 في  دحتيالالذ  تم تحديده في العناصر أو المعلومات التي تشير دل  وجود  حتيالمناقشة اإل
 عنار معي .

 بالقواني  أو األنظمة الوطنية، مثل دفع  لتزاملمعلومات التي قد تشير دل  عدم اإلمشاركة ا
 الرشاوى والتحويل  ير المالئم دل  ممارتسات التسعير.

 
 (18)المرجع: الفقرة  عوامل المؤدية دل  المخاطرال
اطر أخطا  دل  مخ أمثلة عل  حاات أو أحداث قد تشير، منفردة أو مجتمعة، (3)يعطي الملحق .  30أ

 .حتيالجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة ع  اإل
 

 
 (18تقييم المخاطر )المرجع: الفقرة 

يستند تقييم فريق عملية المجموعة عل  مستوى المجموعة لمخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات  . 31أ
 -المالية للمجموعة دل  معلومات مثل ما يلي:

  معلومات تم الحاول عليها م  فهم المجموعة وعناصر وبيئاتهم، وم  عملية التوحيد، بما في
ذلك أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها عند تقييم تاميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الممتدة عل  

 نطاق المجموعة وأنظمة الرقابة المرتبطة بالتوحيد.

 ناصر.معلومات تم الحاول عليها م  مدققي الع 

 

 (19)المرجع: الفقرة  فهم مدقق العنصر
يحال فريق عملية المجموعة عل  فهم حول مدقق العنار فقط عندما يقرر أر يطلب منه دجرا    .32أ

العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بعنار معي  م  أجل عملية تدقيق المجموعة. فعل  
ل  فهم حول مدققي هذه العناصر التي يخطط ل  يلور م  الضرور  الحاول ع تسبيل المثال،

 فريق عملية المجموعة أدا  دجرا ات تحليلية بشأنه عل  مستوى المجموعة فقط.
 

 حقققول مقققدقق العناقققر وماقققادر أدلقققة التقققدقيقدجقققرا ات فريقققق عمليقققة المجموعقققة فقققي الحاقققول علققق  فهقققم 
 (19)المرجع: الفقرة 

عملية المجموعة في الحاول عل  فهم حول مدقق  .  تتأثر طبيعة وتوقيت ونطاق دجرا ات فريق33أ
أو المعرفة بمدقق العنار، ودرجة خضوع فريق عملية  العنار بعوامل مثل التجربة السابقة

 -المجموعة ومدقق العنار للسياتسات واإلجرا ات الشائعة، مثل:
 :ما دذا يشترك فريق عملية المجموعة ومدقق العنار في- 
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  إلجرا  العمل )مثل منهجيات التدقيق(؛ مشتركةإجرا ات و تسياتسات 

  ؛ أومشتركة في رقابة الجودةتسياتسات وإجرا ات 

  مشتركة في المراقبةتسياتسات وإجرا ات. 

 :تعارض أو تشابه- 

 القواني  واألنظمة أو النظام القانوني؛ 

 نضباط وضمار الجودة الخارجية؛إلاإلشراف المهني وا 

 التعليم والتدريب؛ 

 لمهنية؛ أوالمؤتسسات والمعايير ا 

 .اللغة والثقافة 
 

. فعل  ، دا أر وجود أحدها يحول دور وجود العامل اآلخرمع بعضها البعضتتفاعل هذه العوامل  . 34أ
در نطاق دجرا ات فريق عملية المجموعة للحاول عل  فهم حول مدقق العنار أ،  تسبيل المثال،

قبة المشتركة ومنهجية تدقيق مشتركة أو الذ  يطبق بانتظام تسياتسات وإجرا ات رقابة الجودة والمرا
يعمل في نفس المنطقة التي يعمل فيها شريك عملية المجموعة، قد يلور أقل م  نطاق دجرا ات 
فريق عملية المجموعة للحاول عل  فهم حول مدقق العنار  ، الذ  يطبق بانتظام تسياتسات 

شتركة أو يعمل في منطقة أجنبية. كما وإجرا ات رقابة الجودة والمراقبة المشتركة ومنهجية تدقيق م
 أ و . العناري فيما يتعلق بمدققي قد تختلف طبيعة اإلجرا ات التي يتم تأديتها 

 
السنة األول  م  قد يحال فريق عملية المجموعة عل  فهم حول مدقق العنار بعدة طرق. ففي  . 35أ

 -يل المثال بما يلي:مشاركة مدقق عنار معي ، قد يقوم فريق عملية المجموعة عل  تسب
   تقييم نتائج نظام المراقبة ورقابة الجودة حيث يلور فريق عملية المجموعة ومدقق العنار م

 20شركة أو مجموعة شركات تعمل بموجب وتلتزم بسياتسات وإجرا ات المراقبة المشتركة؛

  ج(؛-)أ(19زيارة مدقق العنار لمناقشة المسائل الواردة في الفقرة( 

 ج(. -)أ(19قق العنار التأكيد خطيًا عل  المسائل المشار دليها في الفقرة الطلب م  مد(
 عل  مثال حول اإلقرارات الخطية التي يقدمها مدقق العنار؛ 4يحتو  الملحق 

                                                 
"رقابة الجودة للشركات التي تؤد  عمليات تدقيق ومراجعة البيانات  1كما هو مطلو  م  قبل المعايير الدولية حول رقابة الجودة  20

 الدولية كحد أدن . تأو المتطلبا[، 54، الفقرة ]التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة" المالية وعمليات
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 ج(؛-)أ(19تستبيانات المتعلقة بالمسائل الواردة في الفقرة إلالطلب م  مدقق العنار تعبئة ا( 

 الزمال  في شركة شريك عملية المجموعة أو مع طرف  دجرا  نقاش حول مدقق العنار مع
 عل  معرفة بمدقق العنار؛ أوثالث ذو تسمعة طيبة 

  الحاول عل  اإلقرارات م  جهة أو جهات مهنية ينتمي دليها مدقق العنار، أو هيئات يلور
 أطراف ثالثة أخرى. ،مدقق العنار مرخص م  قبلها أ

 
دقق العنار دل  تجربة فريق عملية المجموعة السابقة مع وفي السنوات الالحقة، قد يستند فهم م

مدقق العنار. قد يطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق العنار التأكيد عل  ما دذا تم تغيير أ  
 )ج( منذ السنة السابقة.-)أ(19شي  يتعلق بالمسائل المدرجة في الفقرة 

  
نة التدقيق ومراقبة جودة عمليات التدقيق، فإر لإلشراف عل  مهدنشا  جهات دشرافية  عندما يتم  .36أ

وكفا ة مدقق العنار.  دتستقالليةوعي البيئة التنظيمية قد يساعد فريق عملية المجموعة في تقييم 
وقد يتم الحاول عل  المعلومات حول البيئة التنظيمية م  مدقق العنار أو م  المعلومات 

 المستقلة.المقدمة م  الجهات اإلشرافية 
 

 )أ((19)المرجع: الفقرة  لبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعةمتط
عند دجرا  العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بعنار معي  م  أجل عملية تدقيق  .37أ

المجموعة، يخضع مدقق العنار لمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة. 
أو مضافة دل  تلك المتطلبات المطبقة عل  مدقق العنار عند دجرا  ه المتطلبات وقد تختلف هذ
مدقق العنار. ولذلك، يحال فريق عملية تشريعية في المنطقة التي يتواجد فيها عملية تدقيق 
فهم حول ما دذا فهم مدقق العنار وتسيلتزم بتطبيق متطلبات السلوك األخالقي  المجموعة عل 

تدقيق المجموعة والكافية للقيام بمسؤوليات مدقق العنار في عملية تدقيق المرتبطة بعملية 
 المجموعة.

 
 ) ((19)المرجع: الفقرة  الكفا ة المهنية لمدقق العنار

قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة للكفا ة المهنية لمدقق العنار عل  ما دذا كار مدقق .  38أ
 -العنار:

 التي تكفي و ر األخرى المعمول بها في عملية تدقيق المجموعة يفهم معايير التدقيق والمعايي
 مدقق العنار في عملية تدقيق المجموعة؛ للقيام بمسؤوليات

  يتمتع بالمهارات الخاصة )مثل المعرفة الخاصة بالقطاع( الالزمة ألدا  العمل المتعلق
 بالمعلومات المالية الخاصة بعنار معي ؛ و
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  ير المالية، حيث يلور ذلك ذو عالقة، الذ  يلفي للقيام يفهم دطار عمل دعداد التقار
في عملية تدقيق المجموعة )تاف التعليمات الاادرة ع  ددارة بمسؤوليات مدقق العنار 

 المجموعة دل  العناصر عادة خاائص دطار عمل دعداد التقارير المالية(.
 

 (20)المرجع: الفقرة  تطبيق فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنار

ا يستطيع فريق عملية المجموعة التغلب عل  حقيقة أر مدقق العنار  ير مستقل م  خالل  . 39أ
العنار أو م  خالل دجرا  تقييم مخاطر دضافي أو دجرا ات تدقيق  المشاركة في عمل مدقق

 أخرى فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنار.
 
حول الكفا ة مجموعة قادرًا عل  التغلب مساور قلق أقل جدية .  مع ذلك، قد يلور فريق عملية ال40أ

دل  المعرفة الخاصة بالقطاع( أو حقيقة أر مدقق العنار ا  فتقارالمهنية لمدقق العنار )مثل اإل
يعمل في بيئة تشرف بشلل فعال عل  المدققي  م  خالل المشاركة في عمل مدقق العنار أو 

فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة ا ات تدقيق أخرى دجرا  تقييم مخاطر دضافي أو دجر 
 بالعنار.

 
عندما يحظر القانور أو النظام الوصول دل  األجزا  ذات العالقة في وثائق التدقيق الخاصة بمدقق  . 41أ

العنار، فقد يطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق العنار التغلب عل  هذا م  خالل دعداد 
 مات ذات العالقة.مذكرة تغطي المعلو 

 
 (23-21)المرجع: الفقرة  األهمية النساية

         21يتعي  عل  المدقق القيام بما يلي: . 42أ
 -تحديد: عند وضع اإلتستراتيجية الكلية للتدقيق  (أ)

 األهمية النسبية للبيانات المالية كلل؛ و (1)

ابات أو رصدة حسفي ظل الظروف الخاصة بالمنشأة، فئات معينة م  المعامالت أو أ (2)
م  التعبير ع  مبالغ أقل في خطا  دفااحات حيث أنه م  المتوقع أر تؤثر األ

للمستخدمي  لبيانات المالية كلل عل  القرارات ااقتاادية لمستوى األهمية النسبية 
التي يتم اتخاذها عل  أتساس البيانات المالية. وفي ظل هذه الظروف، يحدد المدقق 

لتي تسيتم تطبيقها عل  هذه الفئات المعينة م  المعامالت مستويات األهمية النسبية ا
 أو أرصدة الحسابات أو اإلفااحات؛ و

 األهمية النسبية. أدا تحديد  ( )
 

                                                 
 [.11-10، الفقرات ]عملية تدقيق" وأدا "األهمية النسبية في تخطيط   320معيار التدقيق الدولي   21
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وفي تسياق عملية تدقيق المجموعة، يتم وضع مستويات األهمية النسبية لكل م  البيانات المالية 
مستوى األهمية النسبية  دتستخدامتم للمجموعة كلل والمعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. وي

 عند وضع اإلتستراتيجية الكلية لتدقيق المجموعة.للبيانات المالية 
 
للتقليل، دل  مستوى متدني بشلل مناتسب، م  احتمالية تجاوز مجموع األخطا   ير الماححة  . 43أ

ية للمجموعة كلل، و ير الملتشفة في البيانات المالية للمجموعة األهمية النسبية للبيانات المال
تحدد األهمية النسبية للعناصر بحيث تدنو األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة كلل. وقد 
تكور األهمية النسبية للعناصر مختلفة للعناصر المختلفة. وليس بالضرورة أر تكور األهمية 

للمجموعة كلل وبالتالي، قد  النسبية للعناصر جزئًا حسابيًا م  األهمية النسبية للبيانات المالية
يتجاوز مجموع األهمية النسبية للعناصر المختلفة األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة 

 كلل. وتستخدم األهمية النسبية للعناصر عند وضع دتستراتيجية التدقيق الشاملة للعنار.
 
يتم تدقيق أو مراجعة معلوماتها المالية يتم تحديد مستويات األهمية النسبية لتلك العناصر التي تس .  44أ

. وتستخدم األهمية النسبية 29)أ( و27و 26عملية تدقيق المجموعة وفقًا للفقرات  كجز  م 
للعنار م  قبل مدقق العنار لتقييم ما دذا كانت األخطا  الملتشفة  ير الماححة هامة أو، 

 كانت منفردة أو في المجموع. تسوا ً 
 
ويتم اإلبالغ ع  األخطا   ،األهمية النسبية للعناربة لألخطا  باإلضافة دل  يتم تحديد عت .  45أ

المحددة في المعلومات المالية المتعلقة بالعنار التي تتعدى عتبة األخطا  دل  فريق عملية 
 المجموعة.

 
ة( في حالة تدقيق المعلومات المالية للعنار، يقوم مدقق العناصر )أو فريق العملية للمجموع . 46أ

بتحديد األهمية النسبية لألدا  عند مستوى العناصر. ويعد هذا ضروريًا للتقليل، دل  مستوى 
متدني بشلل مناتسب، م  احتمالية تجاوز مجموع األخطا   ير الماححة أو  ير الملتشفة 

ولدى التطبيق العملي، قد يحدد فريق عملية المجموعة األهمية النسبية  األهمية النسبية للعناصر.
للعنار عند هذا المستوى األدن . وعندما يلور الحال كذلك، يستخدم مدقق العنار األهمية 

تقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في المعلومات المالية المتعلقة بالعنار  هدافالنسبية للعنار أل
فة للمخاطر المقيّمة وتقييم ما دذا كانت األخطا  الملتش إتستجابةوتاميم دجرا ات تدقيق أخرى ك

 هامة، تسوا  كانت منفردة أم في المجموع.
 

 للمخاطر المقيّمة تستجابةاإل
-26)المرجقع: الفققرة  تحديد نوع العمل الذ  تسيتم أداؤه فيما يخقص المعلومقات الماليقة المتعلققة بالعناقر

27) 
علومات يتأثر قرار فريق عملية المجموعة فيما يتعلق بنوع العمل الذ  تسيتم أداؤه فيما يخص الم .  47أ

 -المالية المتعلقة بالعنار ومدى مشاركته في العمل الذ  يقوم به مدقق العنار بما يلي:

 أهمية العنار؛  (أ)
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 المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة؛ ( )

 تقييم فريق عملية المجموعة لتاميم أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق المجموعة وتحديد ما (ج)
 دذا تم تطبيقها أم ا؛ و

 )د(  فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنار. 
 

يبي  هذا المخطط كيف تؤثر أهمية العنار عل  قرار فريق عملية المجموعة المتعلق بنوع العمل 
 الذ  تسيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعنار.
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 )ج((- ()27ة )المرجع: الفقرة العناصر الهام

قد يحدد فريق عملية المجموعة عنارًا عل  أنه  ير هام ألنه يميل دل  اانطوا  عل  مخاطر  . 48أ
هامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعته الخاصة أو الظروف القائمة. 

حسابات أو فئات وفي هذه الحالة، قد يلور فريق عملية المجموعة قادرًا عل  تحديد أرصدة ال
المعامالت أو اإلفااحات التي تتأثر بالمخاطر الهامة المحتملة. عندما يلور الحال كذلك، قد 
يقرر فريق عملية المجموعة دجرا ، أو الطلب م  مدقق عنار دجرا ، عملية تدقيق ألرصدة 

ة الموضحة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفااحات هذه فقط. فعل  تسبيل المثال، في الحال
، قد يقتار العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعنار عل  عملية تدقيق 46في الفقرة 

بالمتاجرة بالعمالت األجنبية الخاصة أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفااحات المتأثرة 
تدقيق لواحد أو بتلك العنار. عندما يطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق عنار دجرا  عملية 

أكثر م  أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفااحات، يأخذ اإلبالغ دل  فريق عملية 
حقيقة أر العديد م  بنود البيانات المالية مرتبطة  عتبار( بعي  اإل40المجموعة )أنظر الفقرة 

 ببعضها البعض.
 
تستجيب لمخاطرة هامة محتملة لألخطا  قد يامم فريق عملية المجموعة دجرا ات التدقيق التي  . 49أ

الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة. فعل  تسبيل المثال، في حال وجود مخاطرة هامة محتملة 
بسبب وجود مخزور قديم، قد يقوم فريق عملية المجموعة، أو يطلب م  مدقق عنار القيام، 

يحتو  عل  حجم م  المحتمل أر ر بإجرا ات تدقيق محددة فيما يتعلق بتثمي  المخزور في عنا
 المخزور القديم، دا أنه  ير هام.كبير م  

 
 (29- 28)المرجع: الفقرتار  العناصر التي تعتبر عناصر  ير هامة

عل  ظروف العملية، قد يتم تجميع المعلومات المالية المتعلقة بالعنار عل  مختلف  عتمادإلبا  .50أ
فريق عملية  دتستنتاجاتيلية. وتدعم نتائج اإلجرا ات التحليلية اإلجرا ات التحل هدافأل المستويات

المجموعة المتمثلة بعدم وجود مخاطر هامة لألخطا  الجوهرية في المعلومات المالية المجمعة 
 المتعلقة بالعناصر التي تعتبر عناصر  ير هامة.

 
والعناصر  29ها وفقًا للفقرة ختيار د.  قد يتأثر قرار فريق عملية المجموعة حول عدد العناصر التي يتم 51أ

ها ونوع العمل الذ  تسيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر دختيار التي تسيتم 
 -المختلفة المختارة بعوامل مثل:

  نطاق أدلة التدقيق التي م  المتوقع الحاول عليها م  المعلومات المالية الخاصة بالعناصر
 الهامة.

 العنار حديثًا. دتستمالكتشليل أو  ما دذا تم 

 .ما دذا طرأت تغييرات هامة عل  العنار 
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  التدقيق الداخلي بالعمل في العنار وأ  تأثير لذلك العمل عل  تدقيق قسم ما دذا قام
 المجموعة.

 .ما دذا تطبق العناصر أنظمة وعمليات مشتركة 

 جموعة.الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق الم 

   مستوى التذبذبات الغير عادية المحددة م  خالل اإلجرا ات التحليلية التي أجريت عل
 المجموعة.

 بالمقارنة مع العناصر األخرى ، أو المخاطرة التي يفترضها، للعنار األهمية المالية الفردية
 المدرجة ضم  هذه الفئة.

  يع أو النظام أو لسبب آخر.ما دذا كار العنار خاضعًا لعملية تدقيق يقتضيها التشر 
   

المدرجة في هذه الفئة م  احتمالية العناصر  دختيارفي  يزيد تضمي  عامل لعدم قابلية التنبؤقد 
العناصر عادة  دختيارتحديد األخطا  الجوهرية في المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. ويتباي  

 عل  أتساس دور .
 
لعمليات ومات المالية المتعلقة بعنار معي  وفقًا للمعايير الدولية قد يتم دجرا  مراجعة للمعل . 52أ

، التي يتم تبنيها حسب 23 2410أو المعيار الدولي لعمليات المراجعة 22 )المنقت( 2400 المراجعة
الحاجة في ظل الظروف القائمة. كما قد يحدد فريق عملية المجموعة دجرا ات دضافية لدعم هذا 

 العمل.
 
، قد تتألف المجموعة م  عناصر  ير هامة فقط. وفي هذه 13لما هو موضت في الفقرة أ .  وفقاً 53أ

الظروف، يمل  أر يحال فريق عملية المجموعة عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة يستند دليها رأ  
التدقيق حول المجموعة م  خالل تحديد نوع العمل الذ  تسيتم أداؤه فيما يخص المعلومات المالية 

. وم   ير المحتمل أر يحال فريق عملية المجموعة عل  أدلة 29علقة بالعناصر وفقًا للفقرة المت
تدقيق كافية ومناتسبة ليستند دليها رأ  التدقيق في المجموعة في حال قيام فريق عملية المجموعة، 
ت أو مدقق عنار معي ، باختبار أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق المجموعة وتطبيق اإلجرا ا

 التحليلية عل  المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر.
 

 (31-30)المرجع: الفقرتار  المشاركة في العمل المؤدى م  قبل مدقق العناصر
 -تتضم  العوامل التي قد تؤثر عل  مشاركة فريق عملية المجموعة في عمل مدقق العنار ما يلي:. 54أ

 أهمية العنار؛ (أ)

 طا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة؛ والمخاطر الهامة المحددة لألخ ( )

                                                 
 ."التاريخية ية"عمليات مراجعة البيانات المال )المنقت(  2400المعيار الدولي لعمليات المراجعة   22
 ."مراجعة المعلومات المالية المرحلية م  قبل مدقق المنشأة المستقل" 2410المعيار الدولي لعمليات المراجعة   23
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 فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنار.  (ج)
 

يطبق فريق عملية المجموعة اإلجرا ات في حال وجود عنار هام أو مخاطر هامة محددة، 
في حال وجود عنار  ير هام، فستتباي  طبيعة وتوقيت ونطاق و . 31-30الموضحة في الفقرتي 

دل  فهم فريق عملية المجموعة  تستنادعملية المجموعة في عمل مدقق العنار باإلمشاركة فريق 
وتابت حقيقة أر العنار  ير هام ذات أهمية ثانوية. فعل  تسبيل لمدقق العنار المذكور. 

العنار عل  أنه عنار هام، دا أر فريق عملية المجموعة قد يقرر  دعتبارر م عدم المثال، 
ألر لديها مساور قلق  ير جدية للغاية  المؤدى م  قبل مدقق العنارخاطر المشاركة في تقييم الم

دل  معرفة خاصة بالقطاع(، أو أر مدقق  فتقارحول الكفا ة المهنية لمدقق العنار )مثل اإل
 العنار ا يعمل في بيئة تشرف عل  المدققي  بفعالية.

 
- 30ك األنماط الموضحة في الفقرتي  .  قد تشتمل أنماط المشاركة في عمل مدقق العنار عدا تل55أ

أو أكثر  نمط واحددل  فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنار، عل   تستناد، باإل42والفقرة  31
 -التالية: نماطم  األ

 مع ددارة العنار أو مدققي العناصر للحاول عل  فهم حول العنار وبيئته. جتماعاإل (أ)

 طة التدقيق الخاصتي  بمدققي العناصر.مراجعة اإلتستراتيجية الكلية للتدقيق وخ ( )

تطبيق دجرا ات تقييم المخاطر لتحديد وتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية عند مستوى  (ج)
العنار. وقد يتم تطبيق هذه اإلجرا ات مع مدققي العناصر، أو م  قبل فريق عملية 

 المجموعة.

هذه اإلجرا ات مع مدققي )د(  تاميم وتطبيق دجرا ات تدقيق أخرى. وقد يتم تاميم وتطبيق  
 العناصر أو م  قبل فريق عملية المجموعة.

ات الرئيسية األخرى التي تعقد بي  مدققي جتماعات النهائية واإلجتماعالمشاركة في اإل)ه(   
 العناصر وإدارة العناصر.

 مراجعة األجزا  ذات العالقة األخرى في وثائق التدقيق لمدققي العناصر. (و)
 

 تعملية التوحيد
 (34)المرجع: الفقرة  تعديالت وإعادة التانيف عل  عملية التوحيدال
قد تقتضي عملية التوحيد دجرا  تعديالت عل  المبالغ المبلغ عنها في البيانات المالية للمجموعة  . 56أ

تمر عبر أنظمة معالجة المعامالت العادية، أو التي قد ا تكور خاضعة لنفس أنظمة التي ا 
ة التي تخضع لها المعلومات المالية األخرى. وقد يشتمل تقييم فريق عملية المجموعة الرقابة الداخلي

 -لمدى مالئمة وكمال ودقة التعديالت عل  ما يلي:
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 تقييم ما دذا كانت التعديالت الهامة تعلس األحداث والمعامالت المعنية بها بالشلل المناتسب؛ 

 الاحيت وما دذا تمت معالجتها وماادقتها  تحديد ما دذا تم حسا  التعديالت الهامة بالشلل
 م  قبل ددارة المجموعة وحيث يلور مملنًا، م  قبل ددارة العنار؛

  كانت التعديالت الهامة مدعومة بالشلل المالئم وموثقة بشلل كاٍف؛ وتحديد ما دذا 

  داخل المجموعة واألرباح  ير المحققة وأرصدة التحقق م  تسوية والتخلص م  المعامالت
 الحسابات داخل المجموعة.

 
 (41- 40)المرجع: الفقرتار  مع مدقق العنصر تتصاااإل 

بي  فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر، فهناك  تجاهفي حال عدم وجود تواصل فعال ثنائي اإل . 57أ
مخاطرة تكم  في دملانية عدم حاول فريق عملية المجموعة عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة 

فيما يخص  الواضت في الوقت المحدد تاالويشلل اإل دليها رأ  التدقيق حول المجموعة. ليستند
بي  فريق عملية المجموعة  تجاهمتطلبات فريق عملية المجموعة أتساس التواصل الفعال ثنائي اإل

 ومدقق العنار.
 
 5تو  الملحق في خطا  التعليمات. ويح يتم اإلبالغ عادة ع  متطلبات فريق عملية المجموعة . 58أ

عل  درشادات حول المسائل المطلوبة واإلضافية التي قد تكور مشمولة في مثل هذا الخطا . 
مدقق العنار مع فريق عملية المجموعة شلل مذكرة أو تقرير حول العمل المؤدى.  دتاالويتخذ 

. فعل  بي  فريق عملية المجموعة ومدقق العنار قد ا يلور خطيًا بالضرورة تاالدا أر اإل
قد يقوم فريق عملية المجموعة بزيارة لمدقق العنار لمناقشة المخاطر الهامة المحددة تسبيل المثال، 

أو مراجعة األجزا  ذات العالقة في وثائق التدقيق لمدقق العنار. ومع ذلك، تنطبق متطلبات 
 التوثيق في هذا المعيار ومعايير التدقيق الدولية األخرى.

 
مع فريق عملية المجموعة، قد يزود مدقق العنار مثاًل فريق عملية المجموعة بوصول  عند التعاور  . 59أ

 دل  وثائق التدقيق ذات العالقة في حال لم ذلك محظورًا بموجب القانور أو النظام.
 
ة مدقق عنار في الوقت ذاته، يمل  تحقيق هدف .  عندما يلور أحد أعضا  فريق عملية المجموع60أ

وتسائل عدا  إتستخدامجموعة المتمثل في التواصل بوضوح مع مدقق العنار بفريق عملية الم
 -اإلبال ات الخطية المحددة. فعل  تسبيل المثال:

  قد يلور الوصول م  قبل مدقق العنار دل  اإلتستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق كافيًا
 و ؛40لإلبالغ ع  متطلبات فريق عملية المجموعة الموضحة في الفقرة 
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 كافية  قد تكور مراجعة وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنار م  قبل فريق عملية المجموعة
 .41تستنتاج فريق عملية المجموعة الموضت في الفقرة إلإلبالغ ع  المسائل ذات العالقة ب

 

 تقييم كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها
 ) ((42)المرجع: الفقرة  دقق العنارمراجعة وثائق التدقيق الخاصة بم

قد تختلف أجزا  وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنار التي تستكور مرتبطة بعملية تدقيق  . 61أ
ما يلور محور التركيز هو وثائق التدقيق  عل  الظروف القائمة. وعادةً  عتمادالمجموعة باإل

ت المالية للمجموعة. وقد يتأثر نطاق عملية المرتبطة بالمخاطر الهامة لألخطا  الجوهرية في البيانا
المراجعة بحقيقة أر وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنار كانت خاضعة إلجرا ات المراجعة 

 الخاصة بشركة مدقق العنار.
 

 (45- 44)المرجع: الفقرتار  كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق
اول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة ليستند في حال توصل فريق عملية المجموعة دل  عدم الح . 62أ

دليها رأ  التدقيق حول المجموعة، قد يطلب الفريق م  مدقق العنار تطبيق دجرا ات دضافية. في 
حال لم يل  ذلك مجديًا، قد يطبق الفريق دجرا اته الخاصة عل  المعلومات المالية المتعلقة 

 بالعنار.
 

كانت محددة م  قبل فريق  اإلجمالي أل  أخطا  )تسوا ً عة للتأثير .  يتيت تقييم شريك عملية المجمو 63أ
عملية المجموعة أو مبلغ عنها م  قبل مدقق العنار( لشريك عملية المجموعة تحديد ما دذا تم 

 التعبير ع  البيانات المالية للمجموعة كلل بشلل خاطئ جوهريًا.
 

 المجموتعةفي  المكلفين بالحوكمةمع إدارة المجموتعة و  تتصاااإل 
 (48-46)المرجع: الفقرة  مع ددارة المجموعة تتااااإل 

، حتيالعل  المتطلبات واإلرشادات المتعلقة بإبالغ اإلدارة ع  اإل 240يحتو  معيار التدقيق الدولي . 64أ
 24.المللفي  بالحوكمة، فإبالغ حتيالوحيث قد تكور اإلدارة متورطة في عملية اإل

 

المجموعة دل  ااحتفاظ ببعض المعلومات الجوهرية الحساتسة كمعلومات تسرية. د تحتاج ددارة ق.  65أ
وتشتمل األمثلة عل  المسائل التي قد تكور هامة بالنسبة للبيانات المالية للعنار والتي قد تكور 

 -ددارة العنار عل   ير علم بها عل  ما يلي:

 .المقاضاة المحتملة 

 .خطط بالتخلي ع  أصول تشغيلية جوهرية 

 .األحداث الالحقة 

                                                 
 . 43-41، الفقرات 240معيار التدقيق الدولي   24
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 القانونية الهامة. تفاقياتاإل 
 

 (49)المرجع: الفقرة  في المجموعة المللفي  بالحوكمةمع  تاالاإل
في المجموعة بها  المللفي  بالحوكمةقد تشتمل المسائل التي يقوم فريق عملية المجموعة بإبالغ .  66أ

  قبل مدققي العناصر والتي يقرر تأتي دل  عناية فريق عملية المجموعة م المسائل التي كتل
مع  تاالويحدث اإل في المجموعة. المللفي  بالحوكمةالفريق بأنها هامة بالنسبة لمسؤوليات 

في المجموعة في عدة أوقات خالل عملية تدقيق المجموعة. فعل  تسبيل المثال،  المللفي  بالحوكمة
) ( بعد تحديد فريق عملية المجموعة -()أ49قد يتم اإلبالغ ع  المسائل المشار دليها في الفقرة 

للعمل الذ  تسيتم القيام به فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. وم  ناحية أخرى، قد 
)ج( في نهاية عملية التدقيق، وقد يتم اإلبالغ 49يتم اإلبالغ ع  المسائل المشار دليها في الفقرة 

 عند حدوثها.)ه( -د()49ع  المسائل المشار دليها في الفقرة 



 عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة  -دعتبارات خاصة
  )بما في ذلك عمل مدققي العناصر(

  666 (1)الملحق 600تدقيق الدولي معيار ال

 1الملحق 
 (19)المرجع: الفقرة أ

 

حيث يكون فريق تعملية التدقيق غير قادر تعلى الحصول توضيح تقرير المدقق المستقل 
 تعلى أدلة تدقيق كافية ومناتساة يستند إليها رأي التدقيق حول المجموتعة

 
الرأ  أوًا وفقًا لمعيار التدقيق مالحظة: في مختلف أجزا  هذا التقرير التوضيحي للمدقق، تم وضع قسم 

)المنقت(، ويوضع قسم أتساس الرأ  مباشرًة بعد قسم الرأ . ُتدرج أيضًا الجملة األول   700الدولي 
واألخيرة، التي تم تضمينها في القسم الموجود لمسؤوليات المدقق، اآلر كجز  م  قسم أتساس الرأ  

 الجديد.
 

ظ حين يكون فريق تدقيق المجموتعة غير قادر تعلى الحصول تعلى مثال تعلى الرأي المتحفمثال توضيحي: 
     أدلة تدقيق كافية ومالئمة يستند إليها رأي تدقيق المجموتعة

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
 تخدام تدقيق مجموتعة كاملة من الايانات المالية الموحدة لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باتس

 (.600 طاق معيار التدقيق الدولييُ  أي)هو تدقيق للمجموتعة التدقيق يعتار . إطار العرض العادل
 الدولية إلتعداد التقارير  يتم إتعداد الايانات المالية الموحدة من قال إدارة المنشأة وفقًا للمعايير

 (.غرض تعامذو  إطار)المالية 
 التدقيق  ارة تعن الايانات المالية الموحدة في معيارتعكس شروط تعملية التدقيق وصف مسؤولية اإلد

 .210 الدولي
  يكون فريق تدقيق المجموعة غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة تتعلق بعنصر

مليون دوالر في بيان المركز  15هام تتم محاسبته بموجب طريقة حقوق الملكية )معترف به بمبلغ 
مليون دوالر( ألنه لم يتاح لفريق تدقيق المجموعة  60مالي أصول بقيمة المالي، وهو ما يعكس إج

 .اإلدارة أو مدقق العنصر فرصة الوصول إلى السجالت المحاسبية أو
  20ديسمبر 31لقد قرأ فريق تدقيق المجموعة البيانات المالية المدققة للعنصر كما فيX1 بما في ،

لومات المالية ذات العالقة التي احتفظت بها إدارة ذلك تقرير المدقق بخصوص ذلك، كما بحث المع
 .المجموعة فيما يتعلق بالعنصر

  وفق تقدير شريك عملية تدقيق المجموعة، يعتبر األثر المترتب على البيانات المالية للمجموعة
جّراء عدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة هو أثر جوهري لكنه ليس واسع 

 ۱.االنتشار
  إن قواتعد السلوك األخالقي للمحاتساين المهنيين الصادرة تعن مجلس معايير السلوك األخالقي

 .طاق تعلى تعملية التدقيقالتي تُ  ذات الصلةالدولية للمحاتساين تتضمن جميع المتطلاات األخالقية 
  متعلقةأنه ا توجد شكوك كايرة بناء تعلى أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها، إتستنتج المدقق 

                                                 
أدلة تدقيق كافية ومالئمة هو أثر  دذا اُعتبر األثر المترتب عل  البيانات المالية للمجموعة جّرا  عدم القدرة عل  الحاول عل   ۱

 )المنقت(. 705جوهر  وواتسع، وفق تقدير شريك عملية تدقيق المجموعة، فإر المدقق تسيحجب رأيه وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 
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 قدرة المنشأة تعلى اإلتستمرار كمنشأة مستمرة التي قد تشكك بشكٍل كاير في باألحداث أو الظروف
 .۲)المنقح( 570 وفقًا لمعيار التدقيق الدولي

  ا ُيطلب من المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ تعن أمور التدقيق الرئيسية وفقًا لمعيار التدقيق
 ۳. 701الدولي 

  تعلى كافة المعلومات األخرى قال تاريخ تقرير المدقق ويؤثر الرأي المتحفظ حول حصل المدقق
 الايانات المالية الموحدة تعلى المعلومات األخرى.

  يختلف أولئك المسؤولين تعن اإلشراف تعلى الايانات المالية الموحدة تعن أولئك المسؤولين تعن
 .إتعداد الايانات المالية الموحدة

 بموجب  إلتعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىلايانات المالية الموحدة، باإلضافة إلى تدقيق ا
 .القانون المحلي

 

 تقرير المدقق المستقل
 ( أو الجهات المعنية األخرى ) ABCللمساهمي  في شركة 

 ٤تقرير حول تدقيق الايانات المالية الموحدة
 الرأي المتحفظ

والتي تتكور م  )المجموعة(، وشركاتها التابعة  ABCة لشركة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحد
، والبيار الموحد للدخل الشامل وبيار التغيرات 1X20 ديسمبر 31البيار الموحد للمركز المالي كما في 

واإليضاحات الملحقة بالبيانات في حقوق الملكية وبيار التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 
 بما في ذلك ملخص السياتسات المحاتسبية الهامة. المالية،

م  تقريرنا، تعرض  أتساس الرأ  المتحفظاآلثار المحتملة للمسألة المبينة في قسم  إتستثنا في رأينا، وب
أو تعطي صورة حقيقية  البيانات المالية الموحدة المرفقة باورة عادلة، م  جميع النواحي الجوهرية، )

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  1X20 ديسمبر 31لمجموعة كما في ( المركز المالي لوعادلة
 .وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المنتهية في ذلك التاريخ 

                                                 
 )المنقت( " المنشأة المستمرة ". 570معيار التدقيق الدولي    ۲

 .لتدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل "" اإلبالغ ع  مسائل ا 701معيار التدقيق الدولي   ۳

"  ير ضرور  في الحاات التي ا ُيطبق فيها العنوار الفرعي  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة "يعتبر العنوار الفرعي   4
 ". تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  الثاني "
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 أتساس الرأي المتحفظ
، وهي منشأة زميلة أجنبية ُاتستملكت خالل السنة وتم محاتسبتها XYZفي شركة  ABCشركة  دتستثماردر 
مليور دوار في البيار الموحد للمركز المالي كما في  15لطريقة حقوق الملكية، تم تسجيله بقيمة  وفقاً 
مليور دوار  1البالغة  XYZم  صافي دخل شركة  ABC، وتم دمج حاة شركة 20X1ديسمبر  31

دلة تدقيق في البيار الموحد للدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. لم نتمل  م  الحاول عل  أ
ديسمبر  31كما في  XYZفي الشركة  ABCالشركة  تستثماركافية ومناتسبة بخاوف المبلغ المسجل إل

20X1  وحاة الشركةABC  م  صافي دخل الشركةXYZ   للسنة ألنه لم تتاح لنا فرصة الوصول دل
دذا كانت أ  م  . ونتيجة لذلك، لم نتمل  م  تحديد ما XYZالمعلومات المالية واإلدارة ومدققي شركة 

 التعديالت عل  هذه المبالغ هي تعديالت ضرورية.

لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه 
في تقريرنا.  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد م  التوضيت ضم  قسم 

قلور ع  المجموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاتسبي  المهنيي  الاادرة ع  مجلس ونح  مست
معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاتسبي ، وقد اتستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لقواعد 

كافية ومناتسبة  السلوك األخالقي للمحاتسبي  المهنيي . نح  نعتقد بأر أدلة التدقيق التي حالنا عليها
 لتوفير أتساس معي  لرأينا المتحفظ.

المعلومات األخرى ]أو تعنوان آخر إن كان مناتساًا مثل "معلومات غير الايانات المالية وتقرير 
 [ " المدقق المتعلق بها

أنظر المثال  -)المنقت( 720اإلبالغ وفقًا لمتطلبات دعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  ]
)المنقت(. وتُعّدل الفقرة األخيرة م  قسم  720م  معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  6 التوضيحي

لوصف المسألة المحددة التي تؤد  دل  دبدا  رأ  متحفظ  6المعلومات األخرى في المثال التوضيحي 
 .[والذ  يؤثر أيضاً عل  المعلومات األخرى 
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 6ن الايانات المالية الموحدةوأولئك المكلفين بالحوكمة تع مسؤوليات اإلدارة

في معيار التدقيق  2أنظر المثال التوضيحي  -7)المنقت( 700]اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي
 )المنقت(.[ 700الدولي 

 مسؤوليات المدقق تعن تدقيق الايانات المالية الموحدة 

في معيار التدقيق  2التوضيحي أنظر المثال  -)المنقت( 700اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  ]
. ول  يتم دمج آخر فقرتي  واللتي  ُتطبقار عل  عمليات تدقيق المنشآت المدرجة )المنقت( 700الدولي 

 [ فقط

 تقرير حول المتطلاات القانونية والتنظيمية األخرى 
ار التدقيق في معي 2أنظر المثال التوضيحي  -)المنقت( 700اإلبالغ وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  ]

 [ )المنقت( 700الدولي 

 [ عنوار المدقق ] 
 [ التاريخ ]
 

في حال كار تأثير العجز في الحاول عل  أدلة تدقيق كافية ومناتسبة، في تقدير شريك عملية 
وفقًا لمعيار التدقيق الدولي المجموعة، جوهريًا وتسائدًا، قد يدحض شريك عملية المجموعة رأيًا معينًا 

 )المنقت(  705
 

                                                 
ضيحية، قد تكور هناك حاجة دل  اتستبدال ماطلحي اإلدارة وأولئك المللفي  بالحوكمة بماطلت آخر في جميع تقارير المدقق التو   6

 مالئم لسياق ااطار القانوني في نطاق ااختااف المحدد.
 

 . " تكوي  رأ  وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقت(  700معيار التدقيق الدولي   7
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 2الملحق 
 (23)المرجع: الفقرة أ

 

 أمثلة تعلى مسائل يحصل فريق تعملية تدقيق المجموتعة تعلى فهم بشأنها
 

مجموعة واتسعة م  المسائل؛ ومع ذلك، ا ترتبط كافة المسائل بلل عملية  تغطي األمثلة المطروحة
 تدقيق للمجموعة، كما أر قائمة األمثلة  ير ملتملة بالضرورة.

 

 ة الممتدة عل  نطاق المجموعةأنظمة الرقاب
 -قد تشتمل أنظمة الرقابة الممتدة عل  نطاق المجموعة دمجًا بي  األمور التالية: .1

 ات الدورية بي  ددارة المجموعة وإدارة العنار لمناقشة التطورات في مجال األعمال جتماعاإل
 ومراجعة األدا .

  األعمال الروتينية إلعداد التقارير مراقبة عمليات العناصر ونتائجها المالية، بما في ذلك
العادية التي تمّل  ددارة المجموعة م  مراقبة أدا  العناصر مقابل الموازنات واتخاذ اإلجرا  

 المناتسب.

  ،عملية تقييم المخاطر م  قبل ددارة المجموعة؛ أ  عملية تحديد وتحليل وإدارة مخاطر العمل
 نها خطأ جوهر  في البيانات المالية للمجموعة.التي قد ينتج ع حتيالبما في ذلك مخاطر اإل

  مراقبة وتسوية والتخلص م  المعامالت داخل المجموعة واألرباح  ير المحققة وأرصدة
 الحسابات داخل المجموعة عند مستوى المجموعة.

  حداثة وتقييم دقة وكمال المعلومات المالية المستلمة م  العناصر.عملية لمراقبة 

  لوجيا المعلومات يتم التحلم به م  خلال نفس أنظمة الرقابة العامة عل  نظام مركز  لتكنو
 كافة أو جز  م  المجموعة.في تكنولوجيا المعلومات 

 .نشاطات الرقابة في نظام معي  لتكنولوجيا المعلومات مشترك في كافة أو بعض العناصر 

  رامج التقييم الذاتي.التدقيق الداخلي وبقسم مراقبة أنظمة الرقابة، بما في ذلك نشاطات 

 .السياتسات واإلجرا ات المتوافقة، بما في ذلك كتيب دجرا ات دعداد التقارير المالية للمجموعة 

  البرامج الممتدة عل  نطاق المجموعة، مثل مدونات السلوك األخالقي وبرامج ملافحة
 .حتيالاإل

 .ترتيبات تفويض السلطة والمسؤولية إلدارة العنار 
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قسم التدقيق الداخلي جز ًا م  أنظمة الرقابة عل  نطاق المجموعة، عل  تسبيل  يمل  أر يعتبر .2
التقييم الذ   ۱(2013 )المنقت 610المثال عندما يلور القسم مركزيًا. يتناول معيار التدقيق الدولي 

يجريه فريق عملية المجموعة حول ما دذا كار الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياتسات 
كافي، ومستوى كفا ة قسم  جرا ات ذات الالة تدعم موضوعية المدققي  الداخليي  بشللٍ واإل

التدقيق الداخلي، وما دذا كار القسم يطّبق منهجًا منظمًا ومنضبطًا حي  يتوقع فريق تدقيق 
 المجموعة اتستخدام عمل القسم.   

 
 عملية التوحيد

 -عل  مسائل كاآلتي: قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة لعملية التوحيد .3
 

 :المسائل المتعلقة بإطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به

 .نطاق فهم ددارة العنار إلطار عمل دعداد التقارير المالية 

 .عملية تحديد ومحاتسبة العناصر وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به 

 ل دعداد التقارير حول القطاع وفقًا إلطار عمل عملية تحديد القطاعات المبلغ عنها م  أج
 دعداد التقارير المالية المعمول به.

  عملية تحديد عالقات األطراف ذات العالقة ومعامالت األطراف ذات العالقة م  أجل دعداد
 التقارير المالية وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

 ل  البيانات المالية للمجموعة، وااختالفات ع  تلك البيانات السياتسات المحاتسبية المطبقة ع
ة بموجب دطار معدلالخاصة بالسنة المالية السابقة، والتغييرات الناشئة ع  معايير جديدة أو 

 عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

  المنتهية  المختلفة ع  السنةدجرا ات التعامل مع العناصر ذات السنوات المالية المنتهية
 للمجموعة.

 
 -المسائل المتعلقة بعملية التوحيد:

  العملية التي تقوم بها ددارة المجموعة للحاول عل  فهم حول السياتسات المحاتسبية المستخدمة
تسياتسات محاتسبية موحدة إلعداد  دتستخدامم  قبل العناصر وحيث يلور ذلك مملنًا، لضمار 

  أجل دعداد البيانات المالية للمجموعة وتحديد المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر م
الفروقات في السياتسات المحاتسبية وتعديلها حيث يقتضي ذلك دطار عمل دعداد التقارير 

 تفاقياتالمالية المعمول به. وإر السياتسات المحاتسبية الموحدة الخاصة بالمبادئ واألتسس واإل
دل  دطار عمل دعداد التقارير  تستناداإلوالقواعد والممارتسات المتبناة م  قبل المجموعة، ب

معمول به، والتي تستخدمها العناصر بانتظام إلعداد تقارير حول معامالت مماثلة. المالية ال
                                                 

 . 15، الفقرة  تستخدام عمل المدققي  الداخليي "د "( 2013 )المنقت 610معيار التدقيق الدولي   ۱
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دعداد التقارير المالية وحزمة دعداد  توبشلل عام، توضت هذه السياتسات في كتيب دجرا ا
 التقارير الاادرة ع  ددارة المجموعة.

  بها ددارة المجموعة لضمار دعداد تقارير مالية كاملة ودقيقة في الوقت العملية التي تقوم
 المحدد م  قبل العناصر م  أجل عملية التوحيد.

  عملية تحويل المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر األجنبية دل  العملة المستخدمة في البيانات
 المالية للمجموعة.

 عملية التوحيد، بما في ذلك الكتيب والمراحل  كيفية تنظيم تكنولوجيا المعلومات م  أجل
المؤتمتة للعملية، والكتيب وأنظمة الرقابة المبرمجة ألنظمة الرقابة المطبقة في مراحل مختلفة 

 م  عملية التوحيد.

 .العملية التي تقوم بها ددارة المجموعة للحاول عل  معلومات حول األحداث الالحقة 
 

 -عل  التوحيد:المسائل المتعلقة بالتعديالت 

  ،عملية تسجيل التعديالت عل  التوحيد، بما في ذلك دعداد وتفويض ومعالجة القيود اليومية
 وخبرة الموظفي  المسؤولي  ع  التوحيد.

 .التعديالت التي يقتضيها دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به 

 عديالت عل  عملية التوحيد.األتساس المنطقي لألحداث والمعامالت التي تؤد  دل  دجرا  ت 

 .تكرار وطبيعة وحجم المعامالت بي  العناصر 

   المعامالت داخل المجموعة واألرباح  ير دجرا ات المراقبة والتحلم والتسوية والتخلص م
 المحققة وأرصدة الحسابات داخل المجموعة.

 ات، وإجرا ات دطفا  لتزامالخطوات المتخذة للوصول دل  القيمة العادلة لألصول المستملكة واإل
الشهرة )حيث يلور ذلك مملنًا( واختبار تخفيض قيمة الشهرة وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير 

 المالية المعمول به.

  مع مالك حاة األ لبية أو ماالت األقلية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة م  قبل الترتيبات
 خسائر(.عنار معي  )مثل واجب مالحة األقلية بتحسي  هذه ال
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أحداث قد تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية في الايانات المالية حاات أو أمثلة تعلى 
 للمجموتعة
 

؛ مققع ذلققك، ليسققت كافققة الحققاات أو أو األحققداث الحققااتتغطققي األمثلققة المطروحققة مجموعققة واتسققعة مقق  
 كما أر قائمة األمثلة فير ملتملة بالضرورة.األحداث مرتبطة بلل عملية تدقيق للمجموعة، 

  أو التاقققرف أو دعقققادة  تسقققتمالكمتكقققررة مققق  اإلهيلقققل مجموعقققة معققققد، خاصقققة عنقققد وجقققود حقققاات
 التنظيم.

  عمليات صنع القرار التي ا تتسم بالشفافية.هياكل رقابة تسيئة في الشركة، بما في ذلك 

  الققة، بمققا فققي وجققود أنظمققة رقابققة  يققر فعّ  ممتققدة علقق  نطققاق المجموعققة أوعققدم وجققود أنظمققة رقابققة
 ذلك معلومات  ير مالئمة م  ددارة المجموعة حول مراقبة عمليات العناصر ونتائجها.

  العناصققر العاملققة فققي منققاطق أجنبيققة التققي قققد تكققور عرضققة لعوامققل مثققل التققدخل الحلققومي  يققر
المفروضقة علق  حركقات العملقة المألوف في مجاات مثل تسياتسة التجارة والسياتسة المالية، والقيقود 

 واألرباح؛ والتذبذبات في أتسعار الارف.

  النشقققاطات التجاريقققة للعناصقققر التقققي تنطقققو  علققق  مخقققاطرة عاليقققة، مثقققل العققققود طويلقققة األجقققل أو
 المتاجرة بأدوات مالية مبتكرة أو معقدة.

  البيانقات الماليقة الشلوك التي تتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر التي تقتضي الدمج فقي
للمجموعققة وفقققًا إلطققار عمققل دعققداد التقققارير الماليققة المعمققول بققه، مثققل مققا دذا كققار هنالققك منشققآت 

 وتتطلب الدمج.خاف أو منشآت  ير تجارية  هدفذات 

 .العالقات والمعامالت  ير العادية الخاصة بأطراف ذو  عالقة 

  موازنققة أو التسققوية فققي عمليققة اللقق  علققم تعمققل حسققابات داخققل المجموعققة تسققابقة ألرصققدة أحققداث
 التوحيد.

 .وجود معامالت معقدة ا تتم محاتسبتها في أكثر م  عنار واحد 

  تطبيققققق العناصققققر للسياتسققققات المحاتسققققبية التققققي تختلققققف عقققق  تلققققك المطبقققققة علقققق  البيانققققات الماليققققة
 للمجموعة.

 العققب فققي عناصققر ذات تسققنوات ماليققة منتهيققة مختلفققة عقق  بعضققها الققبعض حيققث قققد تسققتخدم للت
 توقيت المعامالت.

 .حدوث تسابق لتعديل  ير مرخص أو  ير ملتمل عل  عملية التوحيد 

  منشآت تخطيط صارم فيما يتعلق بالضرائب داخل المجموعة، أو معامالت نقدية ضخمة مع
 تحظ  بإعفا  ضريبي.

 .تغيير متكرر عل  المدققي  المشاركي  في عملية تدقيق البيانات المالية للعناصر 
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 أمثلة تعلى تأكيدات مدقق العناصر
، فهي قد تتباي  م  مدقق عنار آلخر وم  فترة ةقياتسي كرتسالةها دعتبار ا يقاد م  هذه التأكيدات 

 للفترة التي تليها.
 

 عناصر.قبل العمل المتعلق بالمعلومات المالية حول بدايات ال وعادة ما يتم الحاول عل  التأكيدات
  

 ]ترويسة مدقق العنار[
 

 ]التاريخ[
 ]دل  شريك عملية المجموعة[

 
الشركة األم[ للسنة  دتسميتم توفير هذه الرتسالة في تسياق عملية تدقيقك للبيانات المالية لمجموعة ]

التعبير ع  رأ  حول ما دذا كانت تعرض البيانات المالية للمجموعة بشلل  هدفالمنتهية في ]التاريخ[ ل
كما دل، م  كافة النواحي الجوهرية )يوفر نظرة صحيحة ومنافة حول(، الوضع المالي للمجموعة عا
دل  دطار عمل دعداد التقارير  أشر]التاريخ[ وأدائها المالي وتدفقاتها المالية للسنة المنتهية وفقًا لق ] هو

 المالية المعمول به[.
 

ب منا دجرا  عمل محدد فيما يخص المعلومات المالية لق نقّر اتستالم تعليماتك بتاريخ ]التاريخ[ التي تطل
 العنار[ للسنة المنتهية في ]التاريخ[. دتسم]

 
 -نؤكد عل  ما يلي:

بالتعليمات  لتزامبالتعليمات/ نوصي بأنكم ل  تكونوا قادري  عل  اإل لتزامتسنكور قادري  عل  اإل .1
 ]حدد التعليمات[ لألتسبا  التالية ]حدد األتسبا [.التالية 

 در التعليمات واضحة وإننا نفهمها / نقدر لكم توضيت التعليمات التالية ]حدد التعليمات[. .2

 تسنتعاور معلم وتسنزودكم بوثائق التدقيق ذات العالقة. .3
 

 -نقّر األمور التالية:
 دتسمالعنار[ مشمولة في البيانات المالية لمجموعة ] دتسمتستكور المعلومات المالية المتعلقة بق ] .1

 م[.الشركة األ

قد ترور م  الضرور  المشاركة في العمل الذ  طلبتم منا دجراؤه فيما يخص المعلومات المالية  .2
 العنار[ للسنة المنتهية في ]التاريخ[. دتسمالمتعلقة بق ]
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عملنا في عملية تدقيق البيانات المالية  دتستخدامدنكم تخططور لتقييم و، دذا كار مناتسبًا،  .3
 .الشركة األم[ دتسملمجموعة ]

 
العنار[، فإر ]صف  دتسمفيما يتعلق بالعمل الذ  تسنقوم به فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بق ]

العنار، مثل شركة تابعة مملوكة بالكامل أو شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة مستثمر بها تتم 
 -م[، نؤكد عل  ما يلي:الشركة األ دتسممحاتسبتها بطريقة حقوق الملكية أو التكلفة في المحاتسبة[ في ]

كافيًا للقيام بمسؤولياتنا في عملية  متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة[نملك فهمًا ]أشر دل   .1
تدقيق البيانات المالية للمجموعة، وتسنلتزم بتلك المتطلبات. وعل  وجه الخاوف، وفيما يتعلق بق 

مستقلور ضم  ]أشر دل  متطلبات  الشركة األم[ والعناصر األخرى في المجموعة، فإننا دتسم]
المناوف عليها  المعمول بها]أشر دل  القواعد[ متطلبات األخالقي ذات العالقة[ ونلتزم بالسلوك 
 الهيئة التنظيمية[. دتسمم  قبل ]

نملك فهمًا حول معايير التدقيق الدولية و ]أشر دل  المعايير الوطنية األخرى المعمول بها في  .2
ات المالية للمجموعة[ يلفي للقيام بمسؤولياتنا عل  أكمل وجه في عملية تدقيق عملية تدقيق البيان

العنار[  دتسمالبيانات المالية للمجموعة وتسنقوم بعملنا المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بق ]
 للسنة المنتهية في ]التاريخ[ وفقًا لهذه المعايير.

ازمة ألدا  العمل فيما يخص المعلومات نتمتع بمهارات خاصة )مثل معرفة خاصة بالقطاع(  .3
 المالية لعنار معي .

]أشر دل  دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به أو كتيب دجرا ات دعداد  نملك فهمًا حول .4
التقارير المالية للمجموعة[ يلفي للقيام بمسؤولياتنا عل  أكمل وجه في عملية تدقيق البيانات 

 المالية للمجموعة.

 
لملم بأية تغييرات تطرأ عل  اإلقرارات المذكورة أعاله خالل تسير العمل المتعلق بالمعلومات المالية تسنع

 العنار[. دتسمالخاصة بق ]
 

 ]توقيع المدقق[
 ]التاريخ[

 ]عنوار المدقق[
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دقيق مسائل مطلوبة وإضافية مشمولة في خطاب التعليمات الخاص بفريق تعملية ت
 ةالمجموتع

 

 مدقق العنصر بها مكتوبة بخط مائلإن المسائل التي يقتضي هذا المعيار إبالغ 
 

 -المسائل المرتبطة بتخطيط عمل مدقق العنار:

  طلب م  مدقق العنار، مع معرفة السياق الذ  تسيستخدم فيه فريق عملية المجموعة عمل
 جموعة.مدقق العنار، التأكيد عل  تعاونه مع فريق عملية الم

 .جدول مواعيد دنها  عملية التدقيق 

  مواعيد الزيارات المخطط لها م  قبل ددارة المجموعة وفريق عملية المجموعة ومواعيد
 ات المخطط لها مع ددارة العنار ومدقق العنار.جتماعاإل

 الرئيسية. تاالقائمة بجهات اإل 

  تيبات لتنسيق الجهود في المرحلة ، والتر ذلك العمل إتستخدامالعمل الذ  تسيؤديه مدقق العنار، و
األولية م  عملية التدقيق وخاللها، بما في ذلك المشاركة المخطط لها لفريق عملية المجموعة في 

 عمل مدقق العنار.

 عل  ، تستقالليةمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة وخاصة متطلبات اإل
لمجموعة بموجب القواني  أو األنظمة اتستخدام مدققي  حي  يُحظر عل  مدقق ا ،المثالتسبيل 

داخليي  لتقديم مساعدة مباشرة، فإنه م  المالئم لمدقق المجموعة أر يأخذ بعي  ااعتبار ما دذا 
يمتد الحظر أيضًا ليشمل مدققي العناصر، وإر كار كذلك، معالجة هذا األمر في المراتسالت 

 ۱ التي تتم مع مدققي العناصر.

 ة مراجعة أو تدقيق البيانات المالية المتعلقة بالعنار، عنار األهمية النسبية )و، دذا في حال
كار ذلك منطبقاً، مستوى أو مستويات األهمية النسبية ألصناف محددة م  المعامالت أو أرصدة 

ها دعتبار دذا تعدتها األخطا  فإنه ا يمل   الحسابات أو اإلفااحات(، ومبلغ العتبة أعاله الذ 
 ير هامة بالنسبة للبيانات المالية للمجموعة وذلك في حال تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية 

 المتعلقة بالعنار.

                                                 
۱

 31، الفقرة أ" اتستخدام عمل المدققي  الداخليي  "( 2013)المنقت عام  610معيار التدقيق الدولي   
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  قائمة باألطراف ذات العالقة معدة م  قبل ددارة المجموعة، وأية أطراف أخرى ذات عالقة يعلم
تساس محدد مع عل  أ تاالبوجودها فريق عملية المجموعة، وطلب م  مدقق العنار باإل

األطراف ذات العالقة بفريق عملية المجموعة  ير المحددة مسبقًا م  قبل ددارة المجموعة أو 
 فريق عملية المجموعة.

  العمل الذ  تسيتم أداؤه فيما يخص المعامالت داخل المجموعة واألرباح  ير المحققة وأرصدة
 الحسابات داخل المجموعة.

 تقارير التشريعية األخرى، مثل دعداد تقارير حول عملية تأكيد اإلرشادات حول مسؤوليات دعداد ال
 ددارة المجموعة لفعالية الرقابة الداخلية.

  بي  دنها  فترة زمنية  م  المحتمل وجودعندما يلور تعليمات خاصة لمراجعة األحداث الالحقة
جموعة حول تستنتاج فريق عملية المإالعمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر و 

 البيانات المالية للمجموعة.

 

 المسائل المرتبطة بإجرا  عمل مدقق العنار
  ختبارات فريق عملية المجموعة حول أنشطة الرقابة لنظام معالجة مشترك بي  كافة أو دنتائج

 تسيتم أجراؤها م  قبل مدقق العنار.بعض العناصر، واختبارات أنظمة الرقابة التي 

 حتيالددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، الناجمة ع  اإلالمخاطر الهامة المح 
عل  أتساس أو الخطأ، والمرتبطة بعمل مدقق العنار، وطلب بأر يقوم مدقق العنار باإلبالغ 

أو الخطأ والمحددة  حتياللألخطا  الجوهرية الناجمة ع  اإلع  أية مخاطر هامة أخرى محدد 
 دقق العنار لهذه المخاطر.م إتستجابةفي العنار و 

  دل  العمل المؤدى فيما يخص أنظمة الرقابة في العنار أو  تستنادالتدقيق الداخلي باإلقسم نتائج
 المرتبطة بالعناصر.

  طلب اإلبالغ عل  أتساس محدد ع  أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها م  دجرا  العمل
في اعتمدها تي تتعارض مع أدلة التدقيق التي المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر ال

 لدى تقييم المخاطر عند مستوى المجموعة. األصل فريق عملية المجموعة

  ددارة العنار بإطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به،  دلتزامطلب تقديم دقرار خطي حول
ومات المالية المتعلقة أو بيار حول الفروقات بي  السياتسات المحاتسبية المطبقة عل  المعل

 بالعناصر وتلك المطبقة عل  البيانات المالية للمجموعة التي تم اإلفااح عنها.

 .المسائل التي تسيتم توثيقها م  قبل مدقق العنار 

 
 المعلومات األخرى 

 :طلب اإلبالغ ع  األمور التالية دل  فريق عملية المجموعة عل  أتساس محدد- 
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 لمحاتسبة وإعداد التقارير المالية والتدقيق، بما في ذلك التقديرات المسائل الهامة المتعلقة با
 المحاتسبية واألحلام ذات العالقة.

 .المسائل المتعلقة بوضع المنشأة المستمرة في العنار 

 .المسائل المتعلقة بالمقاضاة والمطالبات 

  لعمل عل  في الرقابة الداخلية التي حددها مدققو العناصر أثنا  ا الهامةنواحي القاور
 . دحتيالالمعلومات المالية للعنار والمعلومات التي تشير دل  وجود 

 . طلب دشعار فريق عملية المجموعة بأية أحداث هامة أو  ير عادية بأتسرع وقت ممل 

  م   نتها دل  فريق عملية المجموعة عند اإل 41طلب اإلبالغ ع  المسائل المدرجة في الفقرة
  المالية الخاصة بالعنار. العمل المتعلق بالمعلومات

 
 
 
 
 
 
 

 



 (2013 )المنقح 610معيار التدقيق الدولي  679

 

يق
تدق

 ال

 (2013عام  المنقح) 610 معيار التدقيق الدولي

 " عمل المدققين الداخليين إستخدام "
 

  لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( 2014 ديسمبر 15في  التي تنتهي

 

 المحتويات
  الفقرة

 مقدمة 
 ....................................................................نطاق هذا المعيار 1-5
 المنقح) 610( ومعيار التدقيق الدولي المنقح) 315العالقة بين معيار التدقيق الدولي  6-10

 (2013عام 
 ................................................التدقيق عنمسؤولية المدقق الخارجي  11
 ..........................................................................تاريخ النفاذ 12
 .............................................................................األهداف 13
 .............................................................................التعريف 14
 المتطلبات 
 
15-20 

 قسم التدقيقعمل  إستخداموإلى أي حد يمكن  وفي أي مجاالت كان تحديد ما إذا
 ..............................................................................الداخلي

 ....................................................الداخلي قسم التدقيقعمل  إستخدام 21-25
 
26-32 

المدققين الداخليين لتقديم  إستخدامتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي حد يمكن 
 المباشرة....................................................................المساعدة 

 .............................المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة...... إستخدام 33-35
 ...............................................................................الوثائق 36-37

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  
 ..........................................................الداخلي قسم التدقيقتعريف  4أ -1أ
 
 23أ -5أ

عمل قسم التدقيق  إستخدامتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي حد يمكن 
 ........................................................................الداخلي

 ....................................................الداخلي قسم التدقيقعمل  إستخدام 30أ -24أ
 
 39أ-31أ

المدققين الداخليين لتقديم  إستخدامتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي حد يمكن 
 المساعدة المباشرة....................................................................

  



 إستخدام عمل المدققين الداخليين

   680 (2013 )المنقح610معيار التدقيق الدولي

 41أ-40أ
 

 المباشرة...................................المدققين الداخليين لتقديم المساعدة  إستخدام

في  "عمل المدققين الداخليين إستخدام" (2013عام  المنقح) 610معيار التدقيق الدولييجب قراءة 
 لمعايير وفقا   تدقيق عملية إجراءو  المستقل للمدقق العامة األهداف" 200معيار التدقيق الدولي سياق
 . "الدولية التدقيق
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   نطاق هذا المعيار

المدققين الداخليين. وهذا عمل  إستخدامفي حال ر مسؤوليات المدقق الخارجي يتناول هذا المعيا .1
تدقيق و)ب( إستخدام المدققين أدلة للحصول على  يشمل )أ( إستخدام عمل قسم التدقيق الداخلي

   ق الخارجي.الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة تحت توجيه وإشراف ومراجعة المدق

 (2. )المرجع: الفقرة أداخليقسم تدقيق المنشأة  لم يكن لدىال ُيطّبق هذا المعيار في حال  .2

 داخلي، ال تنطبق المتطلبات المذكورة في هذا المعيار تدقيققسم المنشأة  كان لدىفي حال  .3
 في حال: المتعلقة باستخدام عمل ذلك القسم

 عالقة بعملية التدقيق؛ أوذات قسم لم تكن مسؤوليات ونشاطات ال (أ)
التدقيق وذلك  أدلةعمل القسم أثناء حصوله على  إستخدامال يتوقع المدقق الخارجي  كان (ب)

تم أدائها يات التي جراءاإل اكتسبه نتيجةالذي قسم على فهم المدقق األولي للعتماد إلبا
  . 1(المنقح) 315بموجب معيار التدقيق الدولي

 
لتعديل  الداخلي قسم التدقيقعمل  إستخدامهذا المعيار ما يفرض على المدقق الخارجي  يرد فيال 

إذ يبقى مباشر من قبله،  ل  تأديتها بشك ينبغيات التدقيق التي إجراء نطاقطبيعة أو توقيت أو تقليل 
  شاملة.تدقيق  إستراتيجيةوضع  للمدقق الخارجي قرار

 
على ذلك، ال ُتطبق المتطلبات الواردة في هذا المعيار فيما يتعلق بالمساعدة المباشرة إذا لم  وعالوة   .4

 يخطط المدقق الخارجي الستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة.
 
 لى حد ما بموجب قانون أو نظام ماقد ُيمنع المدقق الخارجي أو يقّيد إ ات،ختصا اإلفي بعض  .5

. أو إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة الداخلي قسم التدقيق عمل دامإستخمن 
. 2ماليةالبيانات الاألنظمة التي تحكم عملية تدقيق  وأالقوانين  بطليال  فمعيار التدقيق الدولي
 .التدقيق الدوليلمعيار  متاالإلتمنع المدقق الخارجي من ا نواهي أو القيود لنوبالتالي فإن هذه ال
  (31)المرجع: الفقرة أ

 

 ( ومعيار التدقيق الدولي2013عام  المنقح) 315 العالقة بين معيار التدقيق الدولي
  (المنقح) 610
. لديها والحوكمة الرقابة الداخليةمن هياكل  لتدقيق الداخلي كجزء  أقسام لالعديد من المنشآت  تؤسس .6

 بما في ذلكالتنظيمي  ووضعه وطبيعة مسؤولياته قسم التدقيق الداخلي تتنوع أهداف ونطاقو 
                                                           

 .وبيئتها" المنشأة فهم خالل من الجوهري  الخطأ مخاطر وتقييم " تحديد)المنقح(  315معيار التدقيق الدولي 1 
 .57، الفقرة أالدولية" التدقيق لمعايير وفقا   تدقيق عملية وإجراء المستقل للمدقق العامة "األهداف 200معيار التدقيق الدولي  2 
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لمنشأة ومتطلبات على حجم وهيكل ا عتمادإلوذلك باعلى نطاق واسع  القسم الحيات ومساءلة 
 . أيضا   المكلفين بالحوكمة، أولئك اإلدارة، وحيث أمكن

 
 الداخلي أن يفيد قسم التدقيقمعرفة وخبرة لكيف يمكن ( المنقح) 315معيار التدقيق الدولي يتناول .7

يوضح الجوهري.  الخطأ مخاطر وتقييم فهم المنشأة وبيئتها وما يتعلق بتحديدفي  لمدقق الخارجيا
التوا ل الفعال بين المدققين الداخليين  يؤديكيف  أيضا   3(المنقح) 315معيار التدقيق الدولي

   بيئة تمّكن المدقق الخارجي من معرفة األمور الهامة التي قد تؤثر على عمله.  إلى خلق والخارجيين 
 
 وتكميليالداخلي بأسلوب بنّاء  قسم التدقيق عمل إستخداممن  أيضا   قد يتمكن المدقق الخارجي .8

ات جراءواإلالداخلي والسياسات  قسم التدقيقعتماد على ما إذا كان الوضع التنظيمي لإلوذلك با
 قسم التدقيقمستوى كفاءة على نحو وافي موضوعية المدققين الداخليين، و تدعم  العالقةذات 

. يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق منهجا  منظما  ومنضبطا  طّبق ما إذا كان القسم يالداخلي، و 
ات جراءاإل كتسبه نتيجةإعلى فهمه األولي لقسم التدقيق الداخلي الذي  بناء   ،يتوقعالخارجي عندما 

أدلة عمل القسم كجزء من  إستخدام(، المنقح) 315لمعيار التدقيق الدولي وفقا  تم أدائها يالتي 
أو  ،طبيعة أو توقيت أن يعّدل من عملذلك ال إستخداممن شان و . 4اتم الحصول عليهيي تال التدقيق
 بشكل مباشر من قبل المدقق الخارجي.  أدائهاات التدقيق التي ينبغي إجراء نطاق يقلل من،

 
باإلضافة إلى ذلك، يتناول هذا المعيار أيضا  مسؤوليات المدقق الخارجي إذا كان يدرس إستخدام  .9

 المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة تحت توجيه وإشراف ومراجعة المدقق الخارجي.
 
الداخلي.  قسم التدقيقؤديها التي ي مشابهة لتلكات إجراءيؤدون في المنشأة فراد قد يكون هنالك أ  .10

منهجا  طّبق ضوعية والكفاءة ويبالمو  يتصفقسم  بواسطةات جراءتلك اإلغير أنه ما لم يتم أداء 
يشّكل و رقابة داخلية  أنظمة تعتبر اتجراءتلك اإل فإن رقابة الجودة، بما في ذلك منظما  ومنضبطا  

لمخاطر المقّيمة لالمدقق  إستجابةمن  تلك جزء   الرقابة أنظمةفاعلية بخصوص ليل لحصول على دا
  330.5لمعيار التدقيق الدولي وفقا  
 

 التدقيقعن مسؤولية المدقق الخارجي 
تلك  تتقلصرأي التدقيق المعّبر عنه، وال  عن وحيدةقع على عاتق المدقق الخارجي مسؤولية ي .11

أو للمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة الداخلي  قسم التدقيقعمل ل هإستخدامالمسؤولية عند 
ات تدقيق مشابهة لتلك التي يؤديها المدقق إجراء ون ؤدقد ي أنهمالعملية. وعلى الرغم من  في

المنشأة كما  عنمستقلين غير الداخلي والمدققين الداخليين  قسم التدقيقالخارجي، إال أن كل من  

                                                          

 

 .120)المنقح(، الفقرة أ 315معيار التدقيق الدولي   3 
 .25-15أنظر الفقرات   4 
 إستجابة المدقق للمخاطر المقيّمة"."  330معيار التدقيق الدولي   5 
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يق
تدق

 ال

لمعيار التدقيق  وفقا  ي خالل عملية تدقيق البيانات المالية هو مطلوب من المدقق الخارج
 إستخداموبالتالي يعّرف هذا المعيار الشروط الضرورية للمدقق الخارجي ليتمكن من  200.6الدولي
وكافي  مناسبالجهود التي ينبغي بذلها للحصول على دليل . كما ويعّرف ينالداخليالمدققين  عمل
هو أو المدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة الداخلي  قسم التدقيقأن عمل  يابت
أغراض عملية التدقيق. ُتصاغ المتطلبات من أجل توفير إطار لألحكام التي يصدرها  مالئمعمل 

غير الزائد أو  ستخداملمنع اإل المدققين الداخليين عمل إستخدامما يتعلق بفيالمدقق الخارجي 
           المبرر لذلك العمل. 

 

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر 15المؤرخة في  لعمليات تدقيق البيانات المالية للفتراتنافذ المفعول هذا المعيار يكون  .12

 .أو بعد ذلك 2014
 

 األهداف
ويتوقع المدقق الخارجي  داخليقسم تدقيق فيما يلي أهداف المدقق الخارجي، حيث تمتلك المنشأة   .13

 أدائها ميتسات التدقيق التي إجراء ،تقليل نطاقتعديل طبيعة أو توقيت، أو لقسم ال عمل إستخدام
 :، أو إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرةمن قبله ةمباشر 
أو إستخدام المساعدة المباشرة  الداخلي قسم التدقيق عمل إستخدامتحديد ما إذا كان يمكن  (أ)

 في أي مجاالت وإلى أي حد؛ ، وإن  ح ذلك، من المدققين الداخليين
 

 ذلك التحديد: إجراءوبعد 
يناسب أغراض العمل كان تحديد ما إذا عمل قسم التدقيق الداخلي،  إستخدامفي حال  (ب)

 عملية التدقيق؛ و
المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة، توجيه عملهم واإلشراف  في حال إستخدام (ج)

 عليه ومراجعته بشكل مناسب. 

 اتالتعريف
 أدناه: ةالمحدد المعاني ةالتالي اتمصطلحيكون لل ألغراض معايير التدقيق الدولية، .14

 المصممة ستشاراتالتأكيد واإلؤدي نشاطات يالمنشأة في قسم  هو -الداخلي  قسم التدقيق (أ)
الرقابة الداخلية. )المرجع: و وإدارة المخاطر  حوكمة المنشأةعمليات فاعلية لتقييم وتعزيز 

 (.4أ - 1أ اتالفقر 

عبارة عن إستخدام المدققين الداخليين لتأدية إجراءات التدقيق تحت  - المساعدة المباشرة (ب)
 توجيه وإشراف ومراجعة المدقق الخارجي. 
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 المتطلبات 
عمل قسم التدقيق  إستخدامتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي حد يمكن 

  الداخلي
 الداخلي قسم التدقيقتقييم 
من ألغراض التدقيق  عمل قسم التدقيق الداخلي إستخدامما إذا كان يمكن  المدقق الخارجيحدد ي  .15

 خالل تقييم ما يلي:

ات ذات جراءالسياسات واإلالداخلي و  التدقيققسم يدعم فيه الوضع التنظيمي ل الحد الذي (أ)
 (9أ -5أ اتموضوعية المدققين الداخليين؛ )المرجع: الفقر  العالقة

 ( و9أ -5أ اتالداخلي؛ )المرجع: الفقر  قسم التدقيقمستوى كفاءة  (ب)

رقابة الجودة.  بما في ذلك، منهجا  منظما  ومنضبطا  طّبق قسم التدقيق الداخلي ي ما إذا كان (ج)
 (11أ -10أ ات)المرجع: الفقر 

 الداخلي في حال تحديده لألمور التالية: قسم التدقيقال يستخدم المدقق الخارجي عمل  .16

ال تدعم موضوعية المدققين  العالقةات ذات جراءوالسياسات واإلقسم أن الوضع التنظيمي لل (أ)
 ؛ على نحو وافيالداخليين 

 ؛ أوالكافيةفتقر للكفاءة يقسم أن ال (ب)

 12رقابة الجودة. )المرجع: الفقرة أ بما في ذلك، منهجا  منظما  ومنضبطا  طبق ال يقسم أن ال (ج)
 (14أ –

    هإستخدامالداخلي الذي يمكن  قسم التدقيقعمل  ونطاقتحديد طبيعة 
عمل قسم التدقيق الداخلي وإلى أي حد يمكن  إستخدامكأساس لتحديد المجاالت التي يمكن فيها  .17

يتم أو الذي  أداءه لمدقق الخارجي النظر في طبيعة ونطاق العمل الذي تمعلى ا ينبغيه، إستخدام
الشاملة الخا ة قيق تدال ستراتيجيةإل ألدائه من قبل قسم التدقيق الداخلي ومدى مالئمته التخطيط

  (17أ -15أ ات)المرجع: الفقر  تدقيق.لبالمدقق الخارجي وخطة ا
 

من كما ويتعين عليه عملية التدقيق، في إ دار جميع األحكام الهامة  الخارجيينبغي على المدقق  .18
 عمل إستخدامالتخطيط للتقليل من المبرر لعمل قسم التدقيق الداخلي، غير  ستخدامأجل منع اإل

 (17أ -15أ اتبشكل مباشر: )المرجع: الفقر  وتنفيذ المزيد من العمل القسم
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 :األحكام فيكان هناك المزيد من كلما   (أ)
 ات التدقيق ذات العالقة؛ وإجراء وأداء تخطيط (1)
 (19أ - 18أ ات؛ )المرجع: الفقر جمعهاي تم تال أدلة التدقيقتقييم  (2)

خا ة  مراعاةإيالء ، مع عند مستوى اإلثباتزادت المخاطر المقّيمة للخطأ الجوهري كلما  (ب)
 (22أ -20أ ات؛ )المرجع: الفقر تم تحديدها على أنها هامةيلمخاطر التي ل

 ات ذات العالقةجراءالسياسات واإلقّل دعم الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي و كلما  (ج)
 ؛ وعلى نحو وافيلموضوعية المدققين الداخليين 

 قّل مستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي.  (د)
 
إلى  بالمجمل،، قسم التدقيق الداخلي عمل إستخدام تقييم ما إذا كان ينبغي على المدقق الخارجي .19

 بشكل كافي نظرا   إلى مشاركة المدقق الخارجي في عملية التدقيق أيضا   الحد المخطط له سيؤدي
 (22أ -15أ ات. )المرجع: الفقر رأي التدقيق المعّبر عنه عنلمسؤوليته الوحيدة 

 

 العامة  لنظرةبشأن ا المكلفين بالحوكمةمع أولئك  توا لهأثناء  ،ينبغي على المدقق الخارجي .20
 

 أن يبّلغ عن، 2607بما يتوافق مع معيار التدقيق الدوليالمخطط له نطاق وتوقيت التدقيق حول 
 (23أ ةقسم التدقيق الداخلي. )المرجع: الفقر  عمل ستخدامإلكيفية تخطيطه 

 

 قسم التدقيق الداخلي عمل إستخدام
قسم التدقيق الداخلي، مناقشة  عمل ستخدامإل كان يخططفي حال  ،ينبغي على المدقق الخارجي .21

 -24أ ات. )المرجع: الفقر المختلفةنسيق نشاطاتهم تكأساس ل المخطط له مع القسم ستخداماإل
 (26أ
 
الذي يخطط  بعمل القسمالمتعلقة تقارير قسم التدقيق الداخلي قراءة  ينبغي على المدقق الخارجي .22

ات التدقيق التي قام بأدائها باإلضافة إلى النتائج ذات إجراء ونطاقلفهم طبيعة  هستخدامإل
 العالقة. 

 

على مجمل عمل قسم التدقيق الداخلي الذي  كافيةتدقيق ات إجراءأداء  ينبغي على المدقق الخارجي .23
 تقييم ما إذا: بما في ذلك ،تحديد كفاءته ألغراض التدقيقمن أجل  هستخدامإليخطط 

 ؛سليموتوثيقه بشكل  وأداءه واإلشراف عليه ومراجعته لهعمل القسم قد تم التخطيط كان  (أ)
ات إستنتاجعلى التو ل إلى القسم  لمساعدة ةوكافي ةمالئم أدلةقد تم الحصول على كان  (ب)

 ؛ ومعقولة
التقارير ما إذا كانت و  في الظروف المحددةمالئمة ات التي تم التو ل إليها ستنتاجكانت اإل (ج)

 ( 30أ -27أ اتمع نتائج العمل الذي تم أداءه. )المرجع: الفقر  متسقةالمعدة من قبل القسم 
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مع تقييم المدقق  يجب أن تتجاوبالمدقق الخارجي الخا ة بتدقيق الات إجراء ونطاقطبيعة إن  .24

 الخارجي لما يلي:

 ؛األحكام الصادرةمقدار  (أ)

 المخاطر المقّيمة للخطأ الجوهري؛ (ب)

ات ذات جراءالوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل فيه يدعمالذي حد ال (ج)
 ؛ وداخليينالعالقة موضوعية المدققين ال

 (29أ -27أ ات)المرجع: الفقر  8؛مستوى كفاءة القسم (د)
 

 (30بعض ذلك العمل. )المرجع: الفقرة أوينبغي أن تشتمل على إعادة أداء 
 
المتعلقة بقسم التدقيق الداخلي  هاتإستنتاجتقييم ما إذا كانت  ينبغي على المدقق الخارجيكما و  .25

القسم  عمل إستخدام ونطاقمن هذا المعيار، وما إذا كان تحديد طبيعة  15الفقرة الواردة في 
 مالئمة.  من هذا المعيار ال تزال 19-18في الفقرات ألغراض التدقيق الواردة 

 

حد يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم  تحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي
 المساعدة المباشرة

 تحديد ما إذا كان يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ألغراض التدقيق
خارجي بموجب القوانين أو األنظمة الحصول على المساعدة المباشرة من قد ُيحظر على المدقق ال .26

 (31. )المرجع: الفقرة أ37و 35-27ذلك، ال ُتطبق الفقرات  ّح المدققين الداخليين. وإن 
 
بموجب القوانين أو  إذا كان إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ليس محظورا   .27

ستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة في إلاألنظمة، وكان المدقق الخارجي يخطط 
عملية التدقيق، ينبغي أن يقّيم المدقق الخارجي وجود وأهمية تهديدات الموضوعية ومستوى كفاءة 

مل تقييم المدقق الخارجي لوجود المدققين الداخليين الذين سيقدمون هذه المساعدة. وينبغي أن يش
ستفسارات على المدققين الداخليين إلطرح اوأهمية التهديدات لموضوعية المدققين الداخليين 
 لموضوعيتهم.  بخصوص المصالح والعالقات التي قد تشّكل تهديدا  
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 ينبغي أن ال يستخدم المدقق الخارجي مدققا  داخليا  لتقديم المساعدة المباشرة إذا:  .28
 كان يوجد تهديدات هامة لموضوعية المدقق الداخلي؛ أو  (أ)
-32كان المدقق الداخلي يفتقر إلى الكفاءة الكافية إلنجاز العمل المقترح. )المرجع: الفقرات أ (ب)

 (34أ
 

 تحديد طبيعة ونطاق العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة 
وتحديد طبيعة وتوقيت ونطاق تحديد طبيعة ونطاق العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين عند  .29

 التوجيه واإلشراف والمراجعة المناسبة في الظروف المحددة، ينبغي أن يبحث المدقق الخارجي:
 مقدار األحكام المعنية بما يلي:  (أ)

 تخطيط وتأدية إجراءات التدقيق ذات الصلة؛ و .1
 التدقيق التي يتم جمعها؛ وتقييم أدلة  .2

 المخاطر المقّيمة ألخطاء البيانات الجوهرية؛ و (ب)
تقييم المدقق الخارجي لوجود وأهمية تهديدات الموضوعية ومستوى كفاءة المدققين الداخليين  (ج)

 (39أ-35الذين يقدمون هذه المساعدة. )المرجع: الفقرات أ
 
اخليين لتقديم المساعدة المباشرة لتأدية اإلجراءات ينبغي أن ال يستخدم المدقق الخارجي المدققين الد  .30

 التي: 
 (19تنطوي على إ دار أحكام هامة في التدقيق؛ )المرجع: الفقرة أ (أ)
ترتبط بمخاطر مقّيمة أعلى من األخطاء الجوهرية حيث تكون األحكام الالزمة في تأدية  (ب)

هي أحكام غير محدودة؛  إجراءات التدقيق ذات الصلة أو تقييم أدلة التدقيق التي تم جمعها
 (38)المرجع: الفقرة أ

ترتبط بالعمل الذي يشارك فيه المدققون الداخليون والذي تم إبالغه، أو سيتم إبالغه، إلى  (ج)
 بواسطة قسم التدقيق الداخلي؛ أو اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة 

يما يخص قسم التدقيق بالقرارات التي يتخذها المدقق الخارجي وفقا لهذا المعيار فترتبط  (د)
 (39أ-35الداخلي واستخدام عمله أو المساعدة المباشرة. )المرجع: الفقرات أ

 
بعد التقييم المناسب لما إذا يمكن إستخدام المدققين الداخليين وإلى أي حد يمكن إستخدامهم لتقديم  .31

إبالغ أولئك المكلفين قيامه ب عندالمساعدة المباشرة في عملية التدقيق، يتعين على المدقق الخارجي 
 9، 260وفقا لمعيار التدقيق الدولي  بالحوكمة بنظرة عامة عن نطاق ووقت التدقيق المخطط له

من  ستخدام المخطط له للمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرةإلطبيعة ونطاق ااإلبالغ عن 
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في ظروف  مفرطا   استخداما  أجل التو ل إلى تفاهم مشترك بأن مال هذا اإلستخدام ال يعتبر 
 (39العملية. )المرجع: الفقرة أ

 
ستخدام المدققين الداخليين، بالمجمل، لتقديم المساعدة إالمدقق الخارجي ما إذا كان ينبغي أن يقّيم  .32

 ستخدام المخطط له لعمل قسم التدقيق الداخليإلباإلضافة إلى ا المباشرة إلى الحد المخطط له،
كافي في عملية التدقيق، في ضوء  ال إلى مشاركة المدقق الخارجي بشكل  سيؤدي في جميع األحو 

 المسؤولية الوحيدة للمدقق الخارجي عن رأي التدقيق المعّبر عنه.
 

 إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة
ألغراض التدقيق، يجب على المدقق  قبل إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة .33

 الخارجي: 
الحصول على موافقة خطية من الممال المفوض عن المنشأة بأنه سيتم السماح للمدققين  (أ)

الداخليين بإتباع تعليمات المدقق الخارجي، وأن المنشأة لن تتدخل في العمل الذي يؤديه 
 المدقق الداخلي لصالح المدقق الخارجي؛ و

الحصول على موافقة خطية من المدققين الداخليين بأنهم سيحافظون على سرية مسائل  (ب)
 محددة حسب تعليمات المدقق الخارجي وسيبلغون المدقق الخارجي بأي تهديد لموضوعيتهم. 

 
ه المدقق الخارجي وأن يراجع ويشرف على العمل الذي يؤديه المدققون الداخليون في يجب أن يوجّ  .34

 وعند القيام بذلك:  10. 220لمعيار التدقيق الدولي  العملية وفقا  
فإن طبيعة وتوقيت ونطاق التوجيه واإلشراف والمراجعة يجب أن يشير إلى أن المدققين  (أ)

 29ل في الفقرة م يتجاوبون مع نتيجة تقييم العوامالداخليين غير مستقلين عن المنشأة وأنه
 من هذا المعيار؛ و

أدلة التدقيق  من جعة قيام المدقق الخارجي بالتحقق الحقا  يجب أن تتضمن إجراءات المرا (ب)
  األساسية لبعض العمل الذي ينجزه المدققون الداخليون.

 
الذي ينجزه المدققون  ي للعملجويجب أن يكون التوجيه واإلشراف والمراجعة من قبل المدقق الخار 

كافيا  لكي يقتنع المدقق الخارجي بأن المدققين الداخليين قد حصلوا على أدلة تدقيق كافية  الداخليون 
 (41أ-40)المرجع: الفقرات أ على ذلك العمل. ستنتاج بناء  إلعم اومالئمة لد

 
ن ومراجعته واإلشراف عليه، ينبغي أن يتنبه المنجز من قبل المدققين الداخليي عند توجيه العمل .35

لم تعد  27إلى المؤشرات التي تفيد بأن تقييمات المدقق الخارجي في الفقرة المدقق الخارجي 
 مناسبة. 

                                                           
 . "رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية" 220معيار التدقيق الدولي   10



 إستخدام عمل المدققين الداخليين

 (2013 )المنقح610معيار التدقيق الدولي  689 

 

يق
تدق

 ال

 الوثائق
 ضمنما يلي  دمجعمل قسم التدقيق الداخلي،  هإستخدامفي حال  ،ينبغي على المدقق الخارجي .36

 التدقيق:وثائق 
 :تقييم  (أ)

ات ذات العالقة جراءكان الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإلما إذا  (1)
 ؛ على نحو وافيتدعم موضوعية المدققين الداخليين 

 مستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي؛ و (2)
رقابة  بما في ذلك، منهجا  منظما  ومنضبطا  ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي يطّبق  (3)

 الجودة. 
 وأساس ذلك القرار؛ وخدم العمل المست ونطاقطبيعة  (ب)

 . المستخدمالمدقق الخارجي لتقييم كفاءة العمل  يؤديهاات التدقيق التي إجراء (ج)
 

فإنه إذا استخدم المدقق الخارجي مدققين داخليين لتقديم المساعدة المباشرة في عملية التدقيق،  .37
 : ما يلي يجب أن يدمج في وثائق التدقيق

تقييم أهمية ووجود التهديدات لموضوعية المدققين الداخليين، ومستوى كفاءة المدققين  (أ)
 الداخليين الذين يتم استخدامهم لتقديم المساعدة المباشرة؛ 

 المنجز من قبل المدققين الداخليين؛طبيعة ونطاق العمل ب المتعلقالقرار أساس  (ب)

لمعيار التدقيق الدولي  المراجعة وفقا  الجهة التي راجعت العمل المنجز وتاريخ ونطاق تلك  (ج)
  11؛230

عن المنشأة والمدققين  الموافقات الخطية التي يتم الحصول عليها من قبل الممال المفوض (د)
 من هذا المعيار؛ و 33الداخليين بموجب الفقرة 

أوراق العمل التي يعّدها المدققون الداخليون الذين يقدمون المساعدة المباشرة في عملية  (ه)
  التدقيق. 

*** 

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى 
 ()أ(14و 2تان )المرجع: الفقر تعريف قسم التدقيق الداخلي 

لتقييم  المصممة ستشاراتواإلالتأكيد  نشاطاتما تشمل أهداف ونطاق أقسام التدقيق الداخلي  عادة    .1أ
فيما يلي أمالة على و عمليات حوكمة المنشأة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية،  فعالية حسينوت

 ذلك:
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 مرتبطة بالحوكمةالنشاطات ال
 المتعلقة بالمعايير  هأهدافخالل تحقيق عملية الحوكمة  أن يقّيملقسم التدقيق الداخلي  يمكن

، واإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والرقابة المساءلةو األداء األخالقية والقيم، وإدارة 
والمدققين  المكلفين بالحوكمةبين أولئك  تصالاإل فاعلية، و المؤسسةإلى الجهات المعنية في 
  واإلدارة.  الخارجيين والداخليين

 المخاطرمرتبطة بإدارة النشاطات ال
 المنشأة من خالل تحديد وتقييم التعرضات الهامة  أن يساعدلقسم التدقيق الداخلي  يمكن

عملية  فاعلية بما في ذلكللمخاطر والمساهمة في تحسين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية )
 إعداد التقارير المالية(.

  حتيالالكشف عن اإل يفلمساعدة المنشأة  معينة اتإجراءقد يؤدي قسم التدقيق الداخلي .   

 مرتبطة بالرقابة الداخليةالنشاطات ال

  .تتمال في مراجعة  محددةمسؤولية بقسم التدقيق الداخلي  يتم إيكالقد تقييم الرقابة الداخلية
. على تلك األنظمةالتحسينات التي يمكن إجرائها بتو ية تقديم و  عملهاالرقابة وتقييم  أنظمة

على عملية الرقابة. على سبيل  تأكيدا  قسم التدقيق الداخلي  يقدم ،ذلكب القيامومن خالل 
ات أخرى لمنح اإلدارة إجراءأو  ختباراتإالماال، قد يخطط ويجري قسم التدقيق الداخلي 

وفاعليتها  الرقابة الداخلية بتصميم وتنفيذتأكيدا  على ما يتعلق  المكلفين بالحوكمةوأولئك 
 التدقيق. ب المتعلقةالرقابة  أنظمة بما في ذلك التشغيلية،

 مراجعة الطرق مهمة قسم التدقيق الداخلي ب إيكالقد يتم المعلومات المالية والتشغيلية.  فحص
عتراف بها واإلبالغ إلوا المعلومات المالية والتشغيلية وقياس وتصنيف خدمة لتحديدالمست
لمعامالت ل التفصيلي الفحصإلى بنود منفردة، بما في ذلك  محددة اتستفسار إ وتحليل، عنها

 ات. جراءواإل واألر دة

  مراجعة اقتصاد مهمة التدقيق الداخلي ب قسم إيكالمراجعة النشاطات التشغيلية. قد يتم
 النشاطات غير المالية للمنشأة.  بما في ذلك ،وفاعلية النشاطات التشغيلية وكفاءة

 متاالمراجعة اإلمهمة قسم التدقيق الداخلي ب إيكالللقوانين واألنظمة. قد يتم  متاالمراجعة اإل 
 توجيهاتلسياسات و  متاالاإلللقوانين واألنظمة والمتطلبات الخارجية األخرى باإلضافة إلى 

 والمتطلبات الداخلية األخرى.  اإلدارة
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أقسام أخرى تحمل  من قبلقسم التدقيق الداخلي التي يجريها مشابهة لتلك نشاطات  إجراءيمكن  . 2أ
التعاقد مع طرف ثالث من مزودي الخدمات ألداء  أيضا  أسماء أخرى داخل المنشأة. وقد يتم 

سم القسم أو ما إذا كان قد تم أداء إبعض أو جميع نشاطات قسم التدقيق الداخلي. ال يعد 
سيان محددان رئي الداخلي أو طرف ثالث من مزودي الخدماتقسم التدقيق  قبلالنشاطات من 

 ل ما يحدد ذلك هي طبيعة النشاطاتالقسم. ب عمل إستخدام الخارجي إذا كان بوسع المدقق فيما
 ات ذات العالقةجراءالسياسات واإليدعم فيه الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي و والحد الذي 

في الواردة  اإلشارات إنلقسم. المنظم والمنضبط لمنهج الو  والكفاءة موضوعية المدققين الداخليين
ألقسام األخرى أو ذات الصلة ل نشاطاتال تشمل عمل قسم التدقيق الداخلي إلىهذا المعيار 
 الخصائص.  بهذهالمتصفة اآلخرين المزودين 

يقع على عاتقهم واجبات ومسؤوليات تشغيلية  الذينعادة ما يتعرض أولئك وإضافة إلى ذلك،  . 3أ
أنهم جزء من قسم على وإدارية في المنشأة إلى ما يهدد موضوعيتهم بحيث ال يتم التعامل معهم 

يمكن  رقابيةنشاطات  قد ينفذون التدقيق الداخلي لغرض هذا المعيار، على الرغم من أنهم 
 اإلشراف على أن يعتبرال يمكن  ،لسببا . ولهذا12330لمعيار التدقيق الدولي وفقا  اختبارها 
 لقسم التدقيق الداخلي.  بأنه مكافئالمدير  –المالك من قبلالرقابة  أنظمة

على الرغم من أن أهداف قسم التدقيق الداخلي في المنشأة تختلف عن أهداف المدقق الخارجي،  . 4أ
ات تدقيق مشابهة لتلك التي يؤديها المدقق الخارجي خالل عملية إجراء قد يؤديإال أن القسم 

من القسم  ستفادةاإلحينها يمكن للمدقق الخارجي  كان الحال كذلك،تدقيق البيانات المالية. وإن 
 ألغراض التدقيق بإحدى الطرق التالية: 

 الجوهري المدقق الخارجي لمخاطر الخطأ  عمليات تقييمالحصول على معلومات ذات عالقة ب
 315يتطلب معيار التدقيق الدولي  وفي هذا الصدد،. إحتيالالناتج عن خطأ ما أو 

ووضعه ضمن  ،ة مسؤوليات قسم التدقيق الداخليمن المدقق الخارجي فهم طبيع 13(المنقح)
 األفرادباإلضافة إلى توجيه االستفسارات إلى  ،تنفيذها أو سيتمتم والنشاطات التي  ،المؤسسة

 المنشاة قسم كهذا(؛ أو متالكإالمالئمين في قسم التدقيق الداخلي )في حال 

 فإنه قد ، عينما لم يتم منع أو تقييد المدقق الخارجي إلى حد ما بموجب قانون أو نظام م
قسم التدقيق الداخلي خالل  تم تنفيذه من قبل عمل إستخدامالتقييم المناسب  إجراءبعد يقرر 

بشكل مباشر من قبل المدقق التي سيتم الحصول عليها  دلة التدقيقألجزئية مبادلة الفترة في 
  14.الخارجي
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باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يستخدم المدقق الخارجي، ما لم ُيمنع أو ُيقّيد إلى حد ما بموجب 
ومراجعته ، المدققين الداخليين لتأدية إجراءات التدقيق تحت توجيهه وإشرافه القوانين أو األنظمة

 15)والتي ُيشار إليها بـ"المساعدة المباشرة" في هذا المعيار(.
 

عمل قسم التدقيق  إستخدامتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي حد يمكن 
  الداخلي

 تقييم قسم التدقيق الداخلي
 )ب(( -)أ(15 اتالموضوعية والكفاءة )المرجع: الفقر 

قسم التدقيق  عمل إستخداميمارس المدقق الخارجي الحكم المهني في تحديد ما إذا كان يمكن  . 5أ
 . مختلف الظروفعمل القسم في  إستخدامونطاق الداخلي ألغراض عملية التدقيق، وطبيعة 

ات ذات جراءسات واإليدعم فيه الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياالحد الذي  يعتبر . 6أ
في تحديد  بشكل خاص ا  ضروري ومستوى كفاءة القسم أمرا   موضوعية المدققين الداخليين العالقة

 القسم عمل إستخدام ونطاقطبيعة تحديد ، وإن كان كذلك، القسم عمل إستخدامما إذا كان ينبغي 
 .الذي يعد مالئما في مختلف الظروف

تشير الموضوعية إلى القدرة على أداء تلك المهام دون أي تحيز أو تضارب في المصالح أو  . 7أ
فيما يلي العوامل التي قد تؤثر على تقييم آلخرين للتغاضي عن األحكام المهنية. ل مفرطتأثير 

 المدقق الخارجي: 
 لة القسم،  الحية ومساء بما في ذلك ،ما إذا كان الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي

مفرط أو تأثير  من أي تحيز أو تضارب في المصالح سم على أن يكون خاليا  يدعم قدرة الق
آلخرين للتغاضي عن األحكام المهنية. على سبيل الماال، ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي ل

حال الئمة، أو في أو لمسؤول يتمتع بصالحيات م المكلفين بالحوكمةأولئك يرفع تقاريره إلى 
أولئك كانية الو ول المباشر إلى ما إذا كان القسم يتمتع بإم كان القسم يرفع تقاريره لإلدارة،

 . المكلفين بالحوكمة
  ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي خاليا من أي تضارب في المسؤوليات، على سبيل الماال

 يق الداخلي. قسم التدقنطاق  ة عنواجبات ومسؤوليات إدارية أو تشغيلية خارج وجود
  يشرفون على قرارات التوظيف المتعلقة بقسم التدقيق  المكلفين بالحوكمةما إذا كان أولئك

 .ةالداخلي، على سبيل الماال تحديد سياسة التعويض المناسب
  و أما إذا كان هنالك أي قيود أو حدود مفروضة على قسم التدقيق الداخلي من قبل اإلدارة

قسم التدقيق المدقق الخارجي بنتائج ، على سبيل الماال عند إبالغ المكلفين بالحوكمةولئك أ
 الداخلي.
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 وعضويتهم تفرض   لةهيئات مهنية ذات أعضاء في  هم ينما إذا كان المدققين الداخلي
بالموضوعية، أو ما إذا كانت سياساتهم الداخلية  عالقةلمعايير مهنية ذات  متاالعليهم اإل

 تحقق األهداف ذاتها.  

 يهاوالحفاظ علمعارف ومهارات القسم ككل  كتسابإتشير كفاءة قسم التدقيق الداخلي إلى  . 8أ
المعمول للمعايير المهنية  ووفقا   جتهادإبأداء المهام المحددة  للمساعدة على المطلوب بالمستوى 

 التي قد تؤثر على تحديد المدقق الخارجي: العوامل. فيما يلي بها

  ة بحجم المنشأ مقارنة وافي ومناسب قسم التدقيق الداخلي بشكل   موارد توفيرما إذا كان يتم
  وطبيعة عملياتها. 

  تدريب وتكليف المدققين الداخليين بعمليات ما إذا كان هنالك سياسات قائمة لتوظيف و
 التدقيق الداخلي. 

 وقد التدقيق.  مهنةوأ بحوا يجيدون  وافيا   فنيا  دققين الداخليين قد تلقوا تدريبا ما إذا كان الم
التقييم، على  إجراء عند اي يمكن للمدقق الخارجي النظر فيهتال الصلةذات  تشمل المعايير
 للمسميات والخبرات المهنية ذات العالقة.  ينالداخلي ينمتالك المدققإ ،سبيل الماال

  التقارير المالية ما إذا كان المدققين الداخليين يتمتعون بالمعرفة المطلوبة في مجال إعداد
للمنشأة وإطار إعداد التقارير المالية المطّبق وما إذا كان قسم التدقيق الداخلي يتمتع 

( ألداء العمل الخا ة بصناعة معينةالمعرفة  ،بالمهارات الضرورية )على سبيل الماال
 لمنشأة. لالمرتبط بالبيانات المالية 

 هيئات مهنية ذات عالقة تفرض عليهم هم أعضاء في  ما إذا كان المدققين الداخليين
 .متطلبات التطوير المهني المستمر بما في ذلكللمعايير المهنية ذات العالقة  متاالاإل

دعم الوضع فكلما زاد . البعض نظر إلى الموضوعية والكفاءة على أنهما مكمالن لبعضهمايمكن ال . 9أ
ذات العالقة لموضوعية المدققين الداخليين ات جراءالتنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل

المدقق الخارجي من  أن يستفيد كلما كان من المحتمل أكار، أعلى مستوى كفاءة القسمكلما كان و 
 ات ذات العالقةجراءعمل القسم في مجاالت أوسع. غير أن الوضع التنظيمي والسياسات واإل

لموضوعية المدققين الداخليين ال تعّوض عن النقص في كفاءة قسم التدقيق  التي توفر دعم قوي 
عن كفاءة قسم التدقيق الداخلي ال يعّوض لالمستوى العالي فإن مشابه،  وعلى نحوالداخلي. 
ات ذات العالقة جراءالوضع التنظيمي والسياسات واإلالذي يوفره  الوافي دعمال النقص في

 يين.  لموضوعية المدققين الداخل
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 )ج((15)المرجع: الفقرة  منظم ومنضبطتطبيق منهج 

قسم  نشاطاتومراجعة وتوثيق  واإلشراف علىتخطيط وأداء  في منظم ومنضبطتطبيق منهج  إن. 10أ
نشاطات المراقبة األخرى التي قد يتم أدائها داخل عن  يساعد في تمييز نشاطاته التدقيق الداخلي
   المنشأة.  

تؤثر على تحديد المدقق الخارجي لما إذا كان قسم التدقيق الداخلي  قد العوامل التي. فيما يلي 11أ
 : منهج منظم ومنضبطيطّبق 

 مجاالت التدقيق الداخلي الموثقة والتي تغّطي  رشاداتإات أو إجراء إستخداماية و وجود وكف
تتناسب طبيعتها ونطاقها والتي وإعداد التقارير،  والتوثيقكتقييم المخاطر وبرامج العمل  معينة

  المنشأة.   مع حجم وظروف

  ات مالئمة لرقابة الجودة، على سبيل إجراءما إذا كان قسم التدقيق الداخلي يمتلك سياسات و
التي يمكن  161الجودة لرقابة الدولي ات الواردة في المعيارجراءالماال كتلك السياسات واإل

وأداء  األمور المتعلقة بالقيادة والموارد البشرية كتلكتطبيقها على قسم التدقيق الداخلي )
من قبل هيئات مهنية  الموضوعة(، أو متطلبات رقابة الجودة الواردة في المعايير العملية

مال مالئمة أخرى ذات عالقة للمدققين الداخليين. وقد تقوم هذه الهيئات بصياغة متطلبات 
 .دوري  جودة بشكل  خارجية للعمليات تقييم  إجراء

 (16قسم التدقيق الداخلي )المرجع: الفقرة  عمل إستخدامالحاالت التي ال يمكن فيها 
لسياسات إذا كان الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي وا فيماتقييم المدقق الخارجي  إن. 12أ

قسم التدقيق الداخلي  دعم موضوعية المدققين الداخليين ومستوى كفاءةتات ذات العالقة جراءواإل
إلى أن مخاطر جودة عمل  ، قد يشيرمنهجا  منظما  ومنضبطا  وما إذا كان يطّبق  ،وافيبشكل 
أي جزء من عمل القسم كدليل  إستخدام يكون من المناسبفي غاية األهمية ولذلك ال هي القسم 
 تدقيق. 

هاما  أمرا  منفردة ومجتمعة من هذا المعيار  11وأ 8وأ 7أ اتالعوامل الواردة في الفقر  تعد دراسة. 13أ
لتدقيق قسم ا عمل إستخدامأنه ال يمكن  ستنتاجفي الغالب ال يكفي إلعامل واحد  ألن وجود

 أمرا  على سبيل الماال، يعد الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي الداخلي ألغراض التدقيق. 
في حال رفع تتعرض لها موضوعية المدققين الداخليين. تقييم التهديدات التي  فيباألخص  هاما  

ما لم توفر لموضوعية القسم هام  تهديد فإن هذا يعتبر ،لإلدارة قسم التدقيق الداخلي تقاريره
ات وقائية كافية إجراء من هذا المعيار بشكل جماعي 7رة أتلك الواردة في الفقكالعوامل األخرى 

  لتقليل التهديد إلى مستوى مقبول. 
                                                           

"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى  1المعيار الدولي لرقابة الجودة   16
 .والخدمات ذات العالقة"
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الصادرة عن مجلس معايير  17السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين، تنص قواعد ذلك. وإضافة إلى 14أ
نجم عند قبول المدقق المراجعة الذاتية ي تهديدأن  على السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

نتائج تلك الخدمات  وُتستخدمتدقيق، التقديم خدمات التدقيق الداخلي لعميل عملية معينة لالداخلي 
لنتائج  فريق العملية إستخداملى إمكانية عملية التدقيق. ويعود السبب في هذا األمر إ إجراءفي 

التدقيق الداخلي دون تقييم تلك النتائج بالشكل المناسب أو دون ممارسة المستوى ذاته من خدمات 
يتم ممارسته عند أداء عمل التدقيق الداخلي من قبل أفراد غير أعضاء في  الذي المهني كالش

ظروف في  ُتطبقالتي  المحظورات 18نقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنييتناقش  الشركة.
لتخفيض التهديدات إلى  يمكن تطبيقهاات الوقائية التي جراءباإلضافة إلى التهديدات واإل محددة

 أخرى.  ظروف مستوى مقبول في

 هإستخدامالذي يمكن  قسم التدقيق الداخلي عمل ونطاقتحديد طبيعة 
)المرجع:  هإستخدامالذي يمكن  قسم التدقيق الداخلي عمل ونطاقتحديد طبيعة  علىتؤثر  التي عواملال
 (19-17ات الفقر 

يكون قسم التدقيق الداخلي ألغراض التدقيق،  عمل إستخدامالمدقق الخارجي إمكانية  ما أن يحدد . 15أ
والذي تم إذا كانت طبيعة ونطاق عمل قسم التدقيق الداخلي المخطط لهما  األول هو ما عتبارإلا

وخطة التدقيق التي  اغها المدقق الخارجي الشاملة التدقيق  إستراتيجيةب  لة ذوأداءه أو سيتم 
  91.300الدوليبما يتوافق مع معيار التدقيق 

 لمدقق الخارجي: ه من قبل اإستخدامفيما يلي أمالة على عمل قسم التدقيق الداخلي الذي يمكن . 16أ

 الرقابة.  ألنظمةختبار الفاعلية التشغيلية إ 

 محدودة.أحكام ات الجوهرية التي تتضمن جراءاإل 

 .عمليات مراقبة جرد المخزون 

 المعامالت من خالل نظام معلومات مرتبط بإعداد التقارير المالية. تتبع 

 لمتطلبات التنظيميةل متاالاختبار اإل. 

                                                          
 

 .199. 290الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، القسم  قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين   17
 – 195. 290قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، القسم    18

290 .200. 
 ."التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 300ار التدقيق الدولي معي   19
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  لشركات التابعة والتي ال لفي بعض الحاالت، عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية
يار تعد عنا ر ذات أهمية للمجموعة )حيث ال يتعارض هذا مع المتطلبات الواردة في مع

 20.(600التدقيق الدولي

سوف  قسم التدقيق الداخلي المخطط له عمل إستخدام ونطاقتحديد المدقق الخارجي لطبيعة  إن. 17أ
ات جراءلسياسات واإلالوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي وا للحد الذي يدعم فيه هبتقييميتأثر 

كما  يافو موضوعية المدققين الداخليين ومستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي بشكل ذات العالقة 
 األحكام الالزمة فيمقدار من هذا المعيار. وإضافة إلى ذلك، يعد كل من  18هو وارد في الفقرة 

مستوى اإلثبات  عندالجوهرية المقّيمة  األخطاء تخطيط وأداء وتقييم مال هذا العمل ومخاطر
مدخالت تساعد المدقق الخارجي في عملية التحديد. كما وهنالك حاالت ال يمكن فيها  بماابة

قسم التدقيق الداخلي ألغراض التدقيق كما هو موضح في الفقرة  عمل إستخدامللمدقق الخارجي 
         من هذا المعيار.   16

 ( )أ(30و )أ(18 تانالفقر ات التدقيق وتقييم النتائج )المرجع: إجراءتخطيط وأداء  فياألحكام 

، أدلة التدقيقات التدقيق وتقييم إجراءتخطيط وأداء  فيممارسة األحكام ل أكبر حاجةالكانت كلما  . 18أ
من هذا  18لفقرة ل وفقا  أداءها بشكل مباشر  ينبغي على المدقق الخارجيات التي جراءزادت اإل
تدقيق  بأدلةقسم التدقيق الداخلي وحده ال يزّود المدقق الخارجي  عمل إستخدام وذلك ألن ،المعيار
 . ةوكافي ةمناسب

 فإنه يتعين عليهرأي التدقيق المعّبر عنه،  عنيتحمل مسؤولية وحيدة  المدقق الخارجي حيث أن. 19أ
 :ما يلي األحكام الهامة تشمل. 18للفقرة  وفقا  عملية التدقيق  فيإ دار األحكام الهامة 

 تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛ 

 ختبارات التي تم إجرائها. إلتقييم كفاية ا 

  اإلدارة لفرضية المنشأة المستمرة؛ إستخدام مالئمةتقييم 

 تقييم التقديرات المحاسبية الهامة؛ و 

 ات في البيانات المالية واألمور األخرى التي تؤثر على تقرير المدقق. فصاحتقييم كفاية اإل 
  

                                                          
 

عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي  – اإلعتبارات الخا ة "، 600معيار التدقيق الدولي   20
 .العنصر("
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 )ب(( 18ألخطاء الجوهرية )المرجع: الفقرة المقّيمة لمخاطر ال
، كلما زادت مخاطر األخطاء معين إفصاحأو معاملة محدد أو فئة  حسابلر يد  بالنسبة. 20أ

، كلما زادت في الغالب األحكام التي تنطوي عليها عملية عند مستوى اإلثباتمة الجوهرية المقيّ 
سوف يحتاج المدقق  ،في مال تلك الحاالت. و وتقييم نتائجهات التدقيق إجراءتخطيط وأداء 

ينجم من هذا المعيار مما  18للفقرة  وفقا  بشكل مباشر ات جراءاإل المزيد من الخارجي إلى أداء
 ،ضافة إلى ذلكباإل .أدلة التدقيقالحصول على  فيي قسم التدقيق الداخل عمل إستخدامتقليل  عنه
 ألخطاءالمقّيمة لمخاطر الكلما زادت  21،200التدقيق الدوليكما هو موضح في معيار و 

 المدقق الخارجي أكار إقناعا   اي يتطلبهتال أدلة التدقيقكون ت، زادت الحاجة إلى أن الجوهرية
 وبالتالي فإنه سيحتاج إلى أداء مقدار أكبر من العمل بشكل مباشر.

تدقيق  إعتبارالمخاطر الهامة تتطلب ، 22(المنقح) 315كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي . 21أ
 فيما يتعلققسم التدقيق الداخلي  عمل إستخدامعلى قدرة المدقق الخارجي فإن  وبالتاليخاص 

 أحكام محدودة. وإضافة إلى ذلك، تنطوي علىات التي جراءاإل تقتصر على بالمخاطر الهامة
لن قسم التدقيق الداخلي وحده  عمل إستخدام، فإن مرتفعةعندما تكون مخاطر األخطاء الجوهرية 

المدقق حاجة ولن يلغي  بشكل مقبول متدنيعلى األرجح مخاطر التدقيق إلى مستوى يقلل 
 ختبارات بشكل مباشر. إلبعض ا إجراءإلى الخارجي 

بالمدقق الخارجي إلى إعادة تقييم "تقييم المدقق قد يؤدي لهذا المعيار  وفقا  ات جراءاإل . إن تنفيذ22أ
إذا  فيماتحديد المدقق الخارجي  علىالخارجي لمخاطر األخطاء الجوهرية". وبالتالي، قد يؤثر هذا 

وما إذا كانت هنالك ضرورة ألي تطبيق إضافي الداخلي قسم التدقيق  عمل إستخدامكان ينبغي 
  .لهذا المعيار

 (20)المرجع: الفقرة  المكلفين بالحوكمة أولئك مع تصالاإل
المكلفين مع أولئك  تصالاإل 23260لمعيار التدقيق الدولي وفقا   يتعين على المدقق الخارجي .23أ

إذ يعتبر . اللذان يتم التخطيط لهما نطاق وتوقيت عملية التدقيقلتقديم نظرة عامة حول  بالحوكمة
 التدقيق الشاملة إستراتيجيةمن  ا  أساسي ا  جزءسم التدقيق الداخلي ق عملالمخطط له ل ستخداماإل
فهمهم لمنهج التدقيق  فيما يخص المكلفين بالحوكمةبأولئك  فهو مرتبط بالتاليو لمدقق الخارجي ل

 المقترح. 

            قسم التدقيق الداخلي  عمل إستخدام
  (21)المرجع: الفقرة النقاش والتنسيق مع قسم التدقيق الداخلي 

                                                          
 

 .31، الفقرة أ200معيار التدقيق الدولي    21
 (.هـ)4)المنقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي    22
 .15، الفقرة 260معيار التدقيق الدولي    23
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قسم  عمل إستخدام. فيما يلي بعض األمور التي قد يكون من المفيد التطرق إليها أثناء مناقشة 24أ
 :المختلفةمع القسم كأساس لتنسيق النشاطات المخطط له التدقيق الداخلي 

  .توقيت هذا العمل 
  تم أداءه.يطبيعة العمل الذي 
 تغطية التدقيق. نطاق 
  األهمية النسبية أو مستويات ، مستوى وإن أمكنالنسبية لمجمل البيانات المالية )األهمية

 ات( واألهمية النسبية لألداء.فصاحأو أر دة الحساب أو اإل لفئات معينة من المعامالت
  ختيار البنود وأحجام العينات.إلاألساليب المقترحة  
  تم أداءه.يتوثيق العمل الذي 
 التقارير وإعدادمراجعة ات الإجراء . 

في الحاالت التالية على سبيل  ق الداخلي فعاال  يكون التنسيق بين المدقق الخارجي وقسم التدقي. 25أ
 :الماال

 أوقات منتظمة طوال الفترة. فيالمناقشات  إجراء 
  علىقسم التدقيق الداخلي عن األمور الهامة التي قد تؤثر بإبالغ المدقق الخارجي قيام 

 القسم. 
  ومنحه إمكانية الو ولبالتقارير ذات الصلة بقسم التدقيق الداخلي إخطار المدقق الخارجي 

 هذه المسائل تؤثر حتمال أنإعند القسم  تبلغ إلى علمهامة أي مسائل ، وعند إبالغه بإليها
 فيما يخص المسائلهذه  ومدلوالت وذلك ليتمكن من مراعاة آثار على عمل المدقق الخارجي

 عملية التدقيق.

بدرجة معينة من أهمية تخطيط وأداء المدقق لعملية التدقيق  24 200يناقش معيار التدقيق الدولي . 26أ
موثوقية الوثائق والردود على  تشكك فيللمعلومات التي  متنبهاكأن يكون  ،المهني الشك

تدقيق. وبالتالي فإن التوا ل مع قسم التدقيق الداخلي كأدلة ها إستخدامالتساؤالت التي سيتم 
التي قد تؤثر  بالمسائلالمدقق الخارجي  إلبالغ ا  يمنح المدققين الداخليين فر قد خالل العملية 
أثناء  عتباروحينها سيتمكن المدقق الخارجي من أخذ هذه المعلومات بعين اإل 25.على عمله

تحديده وتقييمه لمخاطر األخطاء الجوهرية. وإضافة إلى ذلك، في حال كانت تلك المعلومات 
فعلي أو  إحتيالبأي  كانت تتعلقتفاقم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية، أو تشير إلى 

طر أثناء تحديده لمخا عتبارمشتبه به أو مزعوم، يمكن للمدقق الخارجي أخذ ذلك بعين اإل
 .26 240الدولي لمعيار التدقيق وفقا   حتيالاألخطاء الجوهرية الناتجة عن اإل

                                                           
 .20وأ 15، الفقرتان 200معيار التدقيق الدولي    24
 .120)المنقح(، الفقرة أ 315معيار التدقيق الدولي   25
"مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في  240فيما يتعلق بمعيار التدقيق الدولي 11)المنقح(، الفقرة أ 315معيار التدقيق الدولي   26

 .عملية تدقيق البيانات المالية"
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 (24-23)المرجع: الفقراتالتدقيق الداخلي  ات تحديد كفاية عمل قسمإجراء
الذي  الداخليعمل قسم التدقيق  مجمل بشأن المدقق الخارجيب الخا ة تدقيقالات إجراءفر . تو 27أ

 . أداء العمل بهاعمل القسم والموضوعية التي تم ل الكلية جودةاللتقييم  أساسا   منه ستفادةيخطط لإل

ات ستنتاجداءه واإلأات التي قد يؤديها المدقق الخارجي لتقييم جودة العمل الذي تم جراء. تتضمن اإل28أ
ما ، 24للفقرة  وفقا  التي تم التو ل إليها من قبل قسم التدقيق الداخلي، باإلضافة إلى إعادة األداء 

 يلي:
 المناسبين في قسم التدقيق الداخلي.  فرادطرح األسئلة على األ 
  ات التي يؤديها قسم التدقيق الداخلي. جراءمراقبة اإل 
   .مراجعة جدول عمل وأوراق عمل قسم التدقيق الداخلي  

الوضع مة لألخطاء الجوهرية، وقّل دعم زادت المخاطر المقيّ  . كلما كان هناك المزيد من األحكام29أ
ات ذات العالقة لموضوعية المدققين الداخليين جراءالتنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل

مستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي، وزادت حاجة المدقق الخارجي إلى أداء  وافي، أو قلّ بشكل 
تدقيق  أدلةالحصول على  فيمنه  ستفادةات التدقيق على مجمل عمل القسم لدعم قرار اإلإجراء
 تكوين رأي التدقيق.  في كون أساسا  تل ةوكافي ةمالئم

 (24إعادة األداء )المرجع: الفقرة 

ات اثبات جراءمستقل إلة األداء تنفيذ المدقق الخارجي بشكل . ألغراض هذا المعيار، تتضمن إعاد30أ
ات التي تم التو ل إليها من قبل قسم التدقيق الداخلي. ويمكن تحقيق هذا الهدف ستنتاج حة اإل
، أو في حال تعّذر ذلك، بفحصهاالبنود التي سبق وأن قام قسم التدقيق الداخلي  فحصمن خالل 

من قبل فعليا   فحصهالم يتم  وكافية بنود أخرى مشابهة فحصيمكن تحقيق الهدف ذاته من خالل 
كفاية عمل قسم التدقيق بخصوص  قناعا  إأكار  توفر دليال  فإعادة األداء الداخلي. قسم التدقيق 

. 28ات األخرى التي قد يؤديها المدقق الخارجي كما هو وارد في الفقرة أجراءالداخلي مقارنة باإل
كل مجال من مجاالت عمل وبينما ليس من الضروري أن يقوم المدقق الخارجي بإعادة األداء في 

لمجمل عمل  بدرجة معينة إعادة االداء يتوجبإال أنه  ،هإستخدامتدقيق الداخلي الذي يتم قسم ال
قد يركز المدقق . 24للفقرة  وفقا   هستخدامإلقسم التدقيق الداخلي الذي يخطط المدقق الخارجي 

قسم التدقيق الداخلي  فيها يمارس التي تلك المجاالتالخارجي على األرجح في إعادة األداء على 
التي تكون فيها  المجاالتات التدقيق وفي إجراءتخطيط وأداء وتقييم نتائج في  المزيد من األحكام

 مخاطر األخطاء الجوهرية أكبر.  
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تحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وإلى أي حد يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم 
  المساعدة المباشرة

)المرجع:  كان يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ألغراض التدقيق تحديد ما إذا
 (28-26و 5الفقرات 

نظمة إستخدام بموجب القوانين أو األفي االختصا ات التي ُيحظر فيها على المدقق الخارجي . 31أ
ققي المجموعة أن يبحاوا فيما إذا المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة، فإنه من المالئم لمد

كان الحظر يمتد ليشمل مدققي العنا ر، وإن كان كذلك، معالجة هذا األمر خالل التوا ل مع 
 27مدققي العنا ر.

من هذا المعيار، تشير الموضوعية إلى القدرة على تأدية العمل  7كما هو مذكور في الفقرة أ. 32أ
ب في المصالح أو تأثير مفرط لآلخرين إلبطال األحكام دون السماح بأي تحيز أو تضار المقترح 

المهنية. وعند تقييم أهمية ووجود التهديدات لموضوعية المدقق الداخلي، قد تكون العوامل التالية 
 ذات  لة: 

  الحد الذي يدعم فيه الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإلجراءات ذات
 28الداخليين.الصلة موضوعية المدققين 

  العالقات األسرية والشخصية لفرد يعمل في قسم معين من المنشأة التي يرتبط بها العمل أو
 يكون مسؤول عن هذا القسم.

 رتباط مع قسم أو دائرة معينة في المنشأة يرتبط بها العمل.إلا 
  بموجب شروط تتسق  المحددة أتعاب الموظفين بإستاناءالمصالح المالية الهامة في المنشأة

 مع تلك الشروط المطبقة على الموظفين اآلخرين في مستوى مشابه من األقدمية في العمل.
ويمكن أن توفر المواد الصادرة عن هيئات مهنية ذات  لة للمدققين الداخليين إرشادات إضافية 

 مفيدة.
      
موضوعية المدقق ديدات على أهمية الته قد يكون هناك أيضا  بعض الظروف التي تكون فيها. 33أ

مقبول.  كبيرة لدرجة أنه ال توجد إجراءات وقائية يمكنها تقليص هذه التهديدات إلى مستوى الداخلي 
وألن كفاية اإلجراءات الوقائية تتأثر بأهمية العمل في سياق التدقيق، تحظر على سبيل الماال، 

إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة فيما يتعلق بتأدية )أ( و)ب(  30الفقرة
هامة في التدقيق أو ترتبط بمخاطر مقّيمة مرتفعة من  التي تتضمن إ دار أحكاماإلجراءات 

صلة أو تقييم األخطاء الجوهرية عندما تكون األحكام المطلوبة في تأدية إجراءات التدقيق ذات ال
غير محدودة. وقد يكون هذا هو الحال أيضا  عندما يؤدي تم جمعها هي أحكام تي أدلة التدقيق ال

                                                           
 .)ب(40، الفقرة 600معيار التدقيق الدولي    27
 .7أنظر الفقرة أ   28
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ولهذا السبب ُيمنع المدققين الداخليين من تأدية العمل المعني إلى نشوء تهديد المراجعة الذاتية، 
 )أ( و)ب(. 30في الفقرة  اإلجراءات في الظروف المو وفة

 
من هذا  8. عند تقييم مستوى كفاءة المدقق الداخلي، يمكن أن تكون العوامل الواردة في الفقرة أ34أ

 لدى تطبيقها في سياق المدققين الداخليين األفراد والعمل الذي يتم إيكالهم به. المعيار ذات  لة، 
 

 يقدمون المساعدة المباشرةتحديد طبيعة ونطاق العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين الذين 
 ( 31-29)المرجع: الفقرات 

تحديد طبيعة ونطاق على اإلرشادات ذات الصلة في من هذا المعيار  22أ-15تنص الفقرات أ. 35أ
 .العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين

 
الخارجي لمسألة المدقق يتنبه  ،تحديد طبيعة العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين . عند36أ

لهم. وتشمل األمالة على  تحديد هذا العمل بحيث يقتصر على المجاالت التي من المناسب إيكالها
األنشطة والمهام التي ال يكون من المناسب فيها إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة 

 المباشرة ما يلي: 
 ستفسارات على المدققين إلقد يطرحون ا نيمناقشة مخاطر اإلحتيال. إال أن المدققين الخارجي

 29)المنقح(. 315لمعيار التدقيق الدولي  حتيال في المؤسسة وفقا  إلالداخليين بشأن مخاطر ا
  240تحديد إجراءات التدقيق غير المعلنة حسبما عالجها معيار التدقيق الدولي . 

 
 30505لمعيار التدقيق الدولي  وعلى نحو مماثل، وحيث أنه يتوجب على المدقق الخارجي وفقا   . 37أ

الحفاظ على سيطرته على طلبات المصادقة الخارجية وتقييم نتائج إجراءات المصادقة الخارجية، 
فإنه لن يكون من المناسب إيكال هذه المسؤوليات للمدققين الداخليين. لكن بإمكان المدققون 

للمدقق الخارجي بغية حّل الداخليون أن يقدموا المساعدة في جمع المعلومات الالزمة 
 ستاناءات في ردود المصادقة.إلا

 
 لة في تحديد  اذو  ناويعتبر مقدار األحكام المعنية ومخاطر أخطاء البيانات الجوهرية أمر  . 38أ

على سبيل الماال،  العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة.
في الظروف التي يتم فيها تقييم الذمم المدينة على أنها أحد المجاالت ذات المخاطر المرتفعة، 
يمكن أن يوكل المدقق الخارجي مهمة التحقق من دقة تعمير الذمم لمدقق داخلي يقدم المساعدة 

على تعمير الذمم ينطوي على أحكام غير  لكن وألن تقييم كفاية المخصص بناء  المباشرة. 
محدودة، فقد ال يكون من المناسب إيكال ذلك اإلجراء األخير إلى مدقق داخلي يقدم المساعدة 

 المباشرة.
 

                                                           
 )أ(.6)المنقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي   29
 .16و 7الفقرتان  "، المصادقات الخارجية " 505معيار التدقيق الدولي   30
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قد يؤثر اإلستخدام وعلى الرغم من التوجيه واإلشراف والمراجعة بواسطة المدقق الخارجي،  . 39أ
ستقاللية عملية إمساعدة المباشرة على التصورات المتعلقة بالمفرط للمدققين الداخليين لتقديم ال

 التدقيق الخارجي. 
 

 (34)المرجع: الفقرة  إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة
لما هو  في قسم التدقيق الداخلي ليسوا مستقلين عن المنشأة خالفا  العاملين حيث أن األفراد  . 40أ

مطلوب بخصوص المدقق الخارجي عند التعبير عن رأي معين حول البيانات المالية، فإن ما 
يقوم به المدقق الخارجي من توجيه وإشراف ومراجعة للعمل الذي ينجزه المدققون الداخليون 
 الذين يقدمون المساعدة المباشرة يكون عموما  ذو طبيعة مختلفة وأوسع نطاقا  مقارنة بإنجاز

 العمل بواسطة فريق العملية. 
 
عند توجيه المدققين الداخليين، يمكن أن يذّكر المدقق الخارجي، على سبيل الماال، المدققين  . 41أ

لفت إنتباهه إلى قضايا المحاسبة والتدقيق التي ُتحدد خالل سير التدقيق. ضرورة بالداخليين 
تشمل إعتبارات المدقق الخارجي ما إذا وعند مراجعة العمل المنجز من قبل المدققين الداخليين، 

كانت األدلة التي تم الحصول عليها هي أدلة كافية ومالئمة في الظروف المحددة، وأنها تدعم 
 تي تم التو ل إليها. اإلستنتاجات ال
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

حقاال تعماال فااي مسااؤوليات الماادقق المتعلقااة بعماال فاارد أو مؤسسااة  ارالتاادقيق الاادولي هااذامعييتناااول  .1
مسااااعدة المااادقق فاااي ل ، وذلاااك عنااادما يساااتخدم ذلاااك العمااالالمحاسااابة أو التااادقيق خبااارة معاااين  يااار

 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
 

 األمور التالية: معيار التدقيق الدولي هذاال يتناول  .2

خبارة فاي ب شير فاردًا أو مؤسساة، يتمتاعأو يست اً عضو  يشمل فيها فريق العمليةتي الحاالت ال (أ)
معيااار التاادقيق  محاساابة أو التاادقيق، وإنمااا يااتم تناولهااا فاايال ماان مجاااالتمتخصاا   مجااال
 أو 1؛220الدولي

المحاساابة أو التاادقيق،  بخباارة فااي حقاال  ياار تتمتااعالماادقق لعماال فاارد أو مؤسسااة  إسااتخدام  (ب)
 ،فااااي إعااااداد البيانااااات الماليااااة )إدارة خبياااارة( ليساااااعدها منشاااالة ذلااااك العماااالتسااااتخدم الحياااا  
  2.هذه الحالة 500معيار التدقيق الدولي  ويتناول

 
 مسؤولية المدقق المتعلقة برأي التدقيق

إن الماادقق هااو المسااؤول الوحيااد عاان رأي التاادقيق المعباار عنااا، وال تقتصاار هااذه المسااؤولية علااى  .3
. ومع ذلك، فاي حاال اساتنتل المادقق الاذي يساتخدم عمال مادقق خبيار، عمل مدقق خبير إستخدام 

، فقاااد يقبااال المااادقق نتاااائل أو المااادقق هااادافطبقاااًا لهاااذا المعياااار، أن عمااال ذلاااك الخبيااار مالئااام أل
 كلدلة تدقيق مناسبة. حقل خبرتاالخبير في  اتإستنتاج

 

 تاريخ النفاذ

 2009 ديسامبر  15مالية للفترات التاي تبادأ فاي تدقيق البيانات اللالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .4
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 األهداف

 تتلخ  أهداف المدقق فيما يلي: .5

 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)
 المدقق؛ هدافمناسبًا أل

 

                                                 
 .23أ-21، وأ11، الفقرات أتدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة  220لدولي معيار التدقيق ا 1
 .49أ-35، الفقرات أ"أدلة التدقيق" 500معيار التدقيق الدولي  2



 إستخدام عمل مدقق خبير

   706 620معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات

 معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبنية أدناه: هدافأل .6

 حقااال معاااين  يااارفااارد أو مؤسساااة تتمتاااع بخبااارة فاااي  –(Auditor's expert) مااادقق خبيااار (أ)
ليساااعده فااي الحصااول  سااتخدم الماادقق عملهااا فااي ذلااك الحقاالالمحاساابة أو التاادقيق، حياا  ي

حياا  قااد يكااون الماادقق الخبياار إمااا ماادققًا داخليااًا خبياارًا )علااى أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة. و 
أو موظفاااًا، بماااا فاااي ذلاااك الماااوظفين الماااؤقتين، فاااي شاااركة أو شاااركة ضااامن  3يكاااون شاااريكاً 

 (3أ-1المجموعة يعمل فيها المدقق(، أو مدققًا خارجيًا خبيرًا. )المرجع: الفقرات أ

 .معين حقلفي  ةعملي مهارات ومعرفة وخبرة إمتالك –(Expertise) الخبرة (ب)

حقاال معااين فاارد أو مؤسسااة تتمتااع بخباارة فااي  –(Management's expert) إدارة خبياارة (ج)
ليسااعدها فاي إعاداد  تخدم المنشلة عملها في ذلك الحقالالمحاسبة أو التدقيق، حي  تس  ير

 البيانات المالية.
 

 المتطلبات
 تحديد الحاجة إلى مدقق خبير

ياار المحاساابة أو التاادقيق ضاارورية للحصااول علااى أدلااة معااين   حقاالفااي حااال كاناات الخباارة فااي  .7
فينبغي أن يحدد المدقق ما إذا سيستخدم عمال مادقق خبيار أم ال. )المرجاع:  ومناسبة، تدقيق كافية
 (9أ-4الفقرات أ

 
 طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق

 13-9ة فاي الفقارات ستتباين طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الوارد .8
علااى الوااروف. ولاادى تحديااد طبيعااة وتوقياات ونطاااق هااذه اإلجااراءات،  عتمااادفااي هااذا المعيااار باإل

 (10المسائل التالية: )المرجع: الفقرة أ عتبارينبغي أن يلخذ المدقق بعين اإل

 بها عمل المدقق الخبير؛ يتعلقطبيعة المسللة التي  (أ)

 بها عمل المدقق الخبير؛ يتعلقلتي مخاطر األخطاء الجوهرية في المسللة ا (ب)

 أهمية عمل المدقق الخبير في سياق عملية التدقيق؛ (ج)

 معرفة وخبرة المدقق فيما يخ  العمل السابق المؤدى من قبل ذلك المدقق الخبير؛ و (د)

ذلك المدقق الخبير خاضعًا لسياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة كان ما إذا  )ه( 
 (13أ-11جع: الفقرات أالمدقق. )المر 

 

                                                 
 يجب قراءة مصطلح "شريك" أو "شركة" على أنا يشير إلى المصطلحات المكافئة لا في القطاع العام حي  يكون ذلك ذا صلة. 3
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 كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير

ينبغاااي أن يقااايدم المااادقق ماااا إذا كاااان المااادقق الخبيااار يتمتاااع بالةفااااءة والمقااادرة والموضاااوعية الال ماااة  .9
وفي حاال العمال ماع مادقق خاارجي خبيار، فينبغاي أن يتضامن تقيايم الموضاوعية المدقق.  هدافأل
قاات التاي قاد تخلاق تهديادًا علاى موضاوعية ذلاك الخبيار. )المرجاع: عن المصاالح والعال ستفساراإل

 (20أ-14الفقرات أ
 

 خبرة المدقق الخبير حقلالحصول على فهم حول 

نا مما يلاي: )المرجاع:  حقلينبغي أن يحصل المدقق على فهم كاٍف حول  .10 خبرة المدقق الخبير يمكد
 (22أ-21الفقرتان أ

 المدقق؛ و هدافقق الخبير ألعمل المدتحديد طبيعة ونطاق وأهداف  (أ)

 المدقق. هدافتقييم مدى مالئمة ذلك العمل أل (ب)
 

 مع المدقق الخبير تفاقال 

 علاى، حيا  يكاون ذلاك مناسابًا، ماع المادقق الخبيار من خالل كتااب خطايينبغي أن يتفق المدقق  .11
 (26أ-23المسائل التالية: )المرجع: الفقرات أ

 (27خبير؛ )المرجع: الفقرة أعمل ذلك المدقق الطبيعة ونطاق وأهداف  (أ)
-28المادقق والمادقق الخبيار؛ )المرجاع: الفقرتاان أ كل مان رتبة علىتاألدوار والمسؤولية الم (ب)

 (29أ
بااين الماادقق وذلااك الماادقق الخبياار، بمااا فااي ذلااك شااكل أي  تصااالطبيعااة وتوقياات ونطاااق اإل (ج)

 (30ما ذلك المدقق الخبير؛ و )المرجع: الفقرة أسيقدتقرير 
 (31متطلبات السرية. )المرجع: الفقرة أبالمدقق الخبير  إلتزام الحاجة إلى (د)

 
 تقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير

المادقق، بماا فاي ذلاك )المرجاع:  هادافينبغي أن يقايدم المادقق مادى مالئماة عمال المادقق الخبيار أل .12
 (32الفقرة أ
هااا مااع أدلااة التاادقيق الماادقق الخبياار، وماادى توافق اتإسااتنتاجومعقوليااة نتااائل و  إرتبااا ماادى  (أ)

 (34أ-33األخرى؛ )المرجع: الفقرتان أ
وأسااليب هاماة، فينبغاي أن  إفتراضاات إساتخدام في حاال تضامن عمال ذلاك المادقق الخبيار  (ب)

واألسااليب فاي ظال الواروف القائماة؛ و  فتراضااتومعقولية تلك اإل إرتبا مدى المدقق يقيدم 
 (37أ-35)المرجع: الفقرات أ

 هامااة بالنساابة لعماالبيانااات أصاالية  إسااتخدام ك الماادقق الخبياار فااي حااال تضاامن عماال ذلاا (ج)
وكمااال ودقااة تلااك البيانااات. )المرجااع:  إرتبااا الخبياار، فينبغااي أن يقاايدم الماادقق ماادى  الماادقق
 (39أ-38الفقرتان أ
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ا، فينبغاااي أن يقاااوم بماااا يلاااي: هدافااافاااي حاااال قااارر المااادقق أن عمااال المااادقق الخبيااار  يااار مالئااام أل .13
 (40أ)المرجع: الفقرة 

 مع ذلك الخبير على طبيعة ونطاق العمل اإلضافي الذي سيقوم با؛ أو تفاقاإل (أ)

 أداء إجراءات تدقيق إضافية مناسبة للوروف. (ب)
 

 الشارة إلى المدقق الخبير في تقرير المدقق

ل إال فاي حاال  إلى عمل مدقق خبير في تقرير المدقق ينبغي أال يشير .14 يحتاوي علاى رأي  يار معادد
وفي حال اقتضى القانون أو النوام هاذه اإلشاارة، فينبغاي أن يشاير أو النوام ذلك.  قتضى القانون إ

اإلشااارة إلااى عماال الماادقق الخبياار ال تحااد ماان مسااؤولية الماادقق المتعلقااة  الماادقق فااي تقريااره إلااى أن
 (41برأيا. )المرجع: الفقرة أ

 

إجراء  سببمرتبطة بفهم في حال أشار المدقق إلى عمل مدقق خبير في تقريره ألن تلك اإلشارة  .15
تعديل على رأي المدقق، فينبغي أن يشير المدقق في تقريره إلى أن هذه اإلشارة ال تحد من 

 (42مسؤولية المدقق المتعلقة بذلك الرأي. )المرجع: الفقرة أ
 

*** 
 لتطبيق والمادة التوضيحية األخرى ا

 )أ((6تعريف المدقق الخبير )المرجع: الفقرة 
 مسائل كالتالية الذكر:برة ب ير المحاسبة أو التدقيق خ حقلة في قد تشتمل الخبر  .1أ

  مجوهراتالو  ،التاآلمصانع و الو  المباني،و األراضي و  ،معقدةالمالية الدوات األتثمين، 
 لتزاماتواإلواألصول المستملةة  ،واألصول  ير الملموسة ،والقطع األثرية ،واألعمال الفنية

 واألصول التي قد تم تخفيض قيمتها. ،المتةبدة في اندماجات األعمال

 منافع الموظفينتلمين أو برامل الالمرتبطة بعقود  لتزاماتإلكتوراي لإلالحساب ا. 
  النفط والغا . إحتياطاتتقدير 

 تنويف المواقع.البيئية وتةاليف  لتزاماتثمين اإل 

  واألنومة. والقوانينترجمة العقود 

 قدة أو  ير العادية.بدفع الضرائب المع لتزامتحليل قضايا اإل 
 
آخار  حقالفي العديد من الحاالت، سيكون التفريق بين الخبرة في المحاسبة أو التدقيق والخبارة فاي  .2أ

بسيطًا، حتى وإن تضمن ذلك مجااًل متخصصًا في المحاسبة أو التدقيق. فعلاى سابيل المثاال، أمرًا 
حاساابة ضااريبة الاادخل المؤجلااة عااادة مااا يكااون التفريااق بااين فاارد يتمتااع بخباارة فااي تطبيااق أساااليب م

هااذا المعيااار بمااا أن مجااال  هاادافبياارًا ألال يعتباار األول خوخبياار فااي قااانون الضاارائب أماارًا سااهاًل. 
هاااذا المعيااار بماااا أن  هاادافألينطااوي علاااى خباارة محاسااابية، أمااا الثااااني، فًنااا يعتباار خبيااارًا  خبرتااا
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مماثل فاي مجااالت بشكل تفريق ال قد يكون من السهلكما على خبرة قانونية.  مجال خبرتا ينطوي 
خبارة فاي النمذجاة الأسااليب محاسابة األدوات المالياة و  إساتخدام خبارة فاي الأخرى مثال التفرياق باين 

تلاك التاي تتضامن مجاااًل باار ًا في بعض الحااالت، خاصاة و تثمين األدوات المالية.  هدفالمعقدة ل
متخصصاااة فاااي المجااااالت الباااين فرياااق يعتبااار الت الخبااارة فاااي المحاسااابة أو التااادقيق،مااان مجااااالت 
مهناااي. وقاااد تسااااعد القواعاااد والمعاااايير التااادقيق والخبااارة فاااي حقااال آخااار مساااللة حكااام  المحاسااابة أو

فاي المهنية المعمول بها المتعلقة بمتطلباات التعلايم والةفااءة المفروضاة علاى المحاسابين والمادققين 
 4ممارسة المدقق لذلك الحكم.

 
ت هااذا المعيااار بحقيقااة أن كيفيااة تاالثر متطلبااا إعتبااارلاادى  المهناايممارسااة الحكاام ماان الضااروري  .3أ

فعلى سابيل المثاال، عناد تقيايم كفااءة ومقادرة وموضاوعية المدقق الخبير إما فردًا أو مؤسسة.  يكون 
ماادقق مساابقًا، ولةنااا ال قااد تعاماال معهااا الماادقق خبياار، فقااد يكااون ذلااك الخبياار عبااارة عاان مؤسسااة 

 يحصال؛ أو قاد ساة فاي عملياة معيناةير الفرد الاذي قامات بتعييناا المؤسسابقة مع الخب يملك تجربة
المؤسساة التاي يعمال لاديها علاى أي أن يكون المادقق معتاادًا علاى عمال خبيار فارد ولايس العكس، 

وفااي كلتااا الحااالتين، قااد تةااون الصاافات الشخصااية للفاارد والصاافات اإلداريااة للمؤسسااة ذلااك الخبياار. 
 تطبقها المؤسسة( مرتبطة بتقييم المدقق. )مثل نوم رقابة الجودة التي

 
 (7)المرجع: الفقرة  تحديد الحاجة إلى مدقق خبير

 قد تنشل الحاجة إلى مدقق خبير لمساعدة المدقق في واحدة أو أكثر من المسائل التالية: .4أ
 صول على فهم حول المنشلة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية لديها.الح 

 األخطاء الجوهرية. تحديد وتقييم مخاطر 

 الةلية للمخاطر المقيمدة عند مستوى البيانات المالية. ستجابةتحديد وتطبيق إجراءات اإل 

 ااة عنااد مسااتوى التلكيااد،  سااتجابةتصااميم وأداء إجااراءات تاادقيق إضااافية لإل للمخاااطر المقيمد
 جوهرية.الجراءات اإلرقابة أو النومة أل اتإختبار  حي  تتللف هذه اإلجراءات من

 تةااوين رأي حااول  فاايقياايم ماادى كفاااءة ومالئمااة أدلااة التاادقيق التااي تاام الحصااول عليهااا ت
 البيانات المالية.

 

                                                 
 أداة مساعدة في ذلك. " متطلبات الةفاءة للمهنيين في مجال التدقيق " 8لمثال، قد يكون معيار التعليم الدولي على سبيل ا 4
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آخار  يار  حقالعندما تنشل الحاجة إلى خبرة في قد ترتفع نسبة حدوث مخاطر األخطاء الجوهرية  .5أ
ود بعاض التعقياد المحاسبة لةي تقوم اإلدارة بًعداد البيانات المالية، ألن ذلك قد يدل مثاًل على وجا

اإلدارة للخبارة  إماتالكوفاي حاال عادم . المطلاوب الخبارة حقالأو ألن اإلدارة قد ال تملاك معرفاة فاي 
إدارة خبيارة لمعالجاة تلاك المخااطر. كماا قاد  إساتخدام الال مة لادى إعاداد البياناات المالياة، فقاد ياتم 

 إن وجادت، متعلقاة بعمال إدارة خبيارة،نومة الرقابة اللرقابة ذات العالقة، بما في ذلك أتحدد أنومة ا
 من مخاطر األخطاء الجوهرية.

 
 حقااال  يااار المحاسااابة، فقاااد ال يتمتاااعخبااارة فاااي  إساااتخدام فااي حاااال تضااامن إعاااداد البياناااات المالياااة  .6أ

عاين علاى الخبرة الال ماة لتادقيق تلاك البياناات. ويتباالمدقق المتمرس في مجالي المحاسبة والتادقيق 
كااادًا مااان أن فرياااق العملياااة، وأي مااادققين خباااراء ال يشاااكلون جااازءًا مااان متلشاااريك العملياااة أن يكاااون 

وعااالوة علااى ذلااك،  5يمتلةااون مجتمعااين الةفاااءة والمقاادرة المناساابتين ألداء عمليااة التاادقيق.الفريااق، 
إن قاارار و  6الال مااة ألداء العمليااة. مااوارديتعااين علااى الماادقق التحقااق ماان طبيعااة وتوقياات ونطاااق ال

ه فمتاى وإلاى أي حاد، إستخدام عمل مدقق خبير أم ال، وفي حال قرر  ًستخدام بالمدقق المتعلق 
تتغيااار ، أو عنااادما عملياااة التااادقيق يتقااادم العمااال فااايوحيااا  يسااااعده فاااي تحقياااق هاااذه المتطلباااات. 

 عمل مدقق خبير. إستخدام  ق إلى تنقيح القرارات السابقة فيما يخ الوروف، قد يحتاج المدق
 
حصااول ذي عالقااة  ياار المحاساابة أو التاادقيق قااادرًا علااى ال حقاالر فااي قااد يكااون ماادقق  ياار خبياا .7أ

وقاااد ياااتم ألداء عملياااة التااادقيق دون الحاجاااة إلاااى مااادقق خبيااار.  علاااى فهااام كااااٍف حاااول ذلاااك الحقااال
 الحصول على ذلك الفهم من خالل مثاًل:

  تلك الخبرة في إعداد بياناتها المالية تتطلبالتي  منشآت التدقيقالخبرة العملية في. 
  دورات رساامية الحقال المعنااي. وقاد يتضاامن ذلاك االلتحاااق باالتعلايم أو التطااور المهناي فااي

تعزياز قادرة المادقق  هادفذي العالقاة ل مع أفراد يتمتعون بخبارة فاي الحقالأو إجراء نقاش 
. ويختلاف ذلاك النقااش عان التشااور ماع مع المسائل الناشئة في ذلاك الحقالعلى التعامل 
حيا  ياتم تزوياد ة محددة من الوروف التي يواجهها في العملياة مجموعحول مدقق خبير 

نا ماان تقااديم مشااورة مدروسااة حاااول  ذلااك الخبياار بكافااة الحقااائق ذات العالقااة التاااي سااتمكد
 7المسللة المعنية.

  عمليات مماثلة. قاموا بلداءإجراء نقاش مع مدققين 

 

                                                 
 .14، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي   5
 .(ها)8، الفقرة "التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 300معيار التدقيق الدولي   6
 .22أ، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي   7
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ماادقق خبياار ليساااعده  خدام إسااتالماادقق ماان الضااروري، أو قااد يختااار،  يجاادفااي حاااالت أخاارى، قااد  .8أ
عنااد تحديااد مااا إذا ساايتم  اتعتبااار وقااد تتضاامن اإلفااي الحصااول علااى أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة. 

 مدقق خبير أم ال ما يلي: إستخدام 
 (9إدارة خبيرة في إعداد البيانات المالية. )المرجع: الفقرة أ ًستخدام ما إذا قامت اإلدارة ب 
 ي ذلك تعقيدها.طبيعة وأهمية المسللة، بما ف 

 .مخاطر األخطاء الجوهرية في المسللة 

 للمخااااطر المحاااددة، بماااا فاااي  ساااتجابةالطبيعاااة المتوقعاااة لإلجاااراءات المطبقاااة مااان أجااال اإل
ه المسااائل؛ وتاااوفر مصاااادر بهاااذ المتعلااقعمااال الخباااراء مااع ذلااك: معرفاااة وتجربااة المااادقق 

 بديلة ألدلة التدقيق.
 
 إساااتخدام ي إعاااداد البياناااات المالياااة، فاااًن قااارار المااادقق حاااول عنااادما تساااتخدم اإلدارة إدارة خبيااارة فااا .9أ

 مدقق خبير أم ال قد يتلثر بعوامل مثل:
 .طبيعة ونطاق وأهداف عمل اإلدارة الخبيرة 

  اإلدارة الخبيااارة مااان قبااال المنشااالة، أو أنهاااا طااارف تااام تعييناااا مااان قبلهاااا  تااام توظيااافماااا إذا
 لتوفير خدمات ذات عالقة.

 تلثير على عمل اإلدارة الخبيرة.اإلدارة ممارسة سيطرة أو  الحد الذي تستطيع فيا 

 .كفاءة ومقدرة اإلدارة الخبيرة 

  مهنياة المتطلباات ال يرها من أو  الفنيما إذا كانت اإلدارة الخبيرة خاضعة لمعايير األداء
 .متطلبات الصناعاتأو 

 .أية أنومة رقابة مطبقة داخل المنشلة على عمل اإلدارة الخبيرة 
 

على متطلبات وإراشادات حول تلثير كفاءة ومقدرة  8 500ل معيار التدقيق الدولييشتم
 وموضوعية اإلدارة الخبيرة على مدى موثوقية أدلة التدقيق.

 
 (8)المرجع: الفقرة  طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق

 13-9فاي الفقارات ستتباين طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة  .10أ
قد تشير العوامال التالياة إلاى الحاجاة على الوروف. فعلى سبيل المثال،  عتمادفي هذا المعيار باإل

 الحالة: تبدو علياإلى تطبيق إجراءات مختلفة أو أكثر شمواًل مما قد 
 

  ير موضوعية ومعقدة. اً أحكام تتضمنعندما يتعلق عمل المدقق الخبير بمسللة هامة  

 ا لمعرفاة مسابقة إمتالكاالمدقق لعمل المدقق الخبير مسابقًا، وعادم  إستخدام دم في حال ع
 حول كفاءة ومقدرة وموضوعية ذلك الخبير.

                                                 
 .8، الفقرة 500معيار التدقيق الدولي   8
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 دقيق، بااداًل ماان عنادما يااؤدي المادقق الخبياار إجاراءات تشااكل جازءًا ال يتجاازأ مان عمليااة التا
 مشورة حول مسللة معينة.استشارتا ليقدم 

  خارجياااًا، وبالتاااالي  يااار خاضاااع لسياساااات وإجاااراءات  قاً مااادقعنااادما يكاااون المااادقق الخبيااار
 رقابة الجودة في الشركة.

 
 )ه((8)المرجع: الفقرة  سياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة المدقق

قااد يكااون الماادقق الااداخلي الخبياار شااريكًا أو موظفااًا، بمااا فااي ذلااك المااوظفين المااؤقتين، فااي شااركة  .11أ
لسياساات وإجاراءات رقاباة الجاودة المطبقاة فاي تلاك الشاركة وفقاًا للمعياار  المدقق، وبالتالي خاضاعاً 
وباداًل مان ذلاك،  10صارمة بانفس القادر علاى األقال.أو لمتطلبات وطنية  9 1الدولي لرقابة الجودة 

قااد يكااون الماادقق الااداخلي الخبياار شااريكًا أو موظفااًا، بمااا فااي ذلااك المااوظفين المااؤقتين، فااي شااركة 
 تطبق سياسات وإجراءات مشتركة لرقابة الجودة مع شركة المدقق.قد ضمن المجموعة 

 
إن المدقق الخارجي الخبير ال يعتبر عضوًا في فريق العملية وال يخضع لسياسات وإجاراءات رقاباة  .12أ

ومع ذلك، قد يقتضاي القاانون أو النواام فاي بعاض  1.11الجودة وفقًا للمعيار الدولي لرقابة الجودة 
قاد يكاون عضااء فرياق العملياة، و مل مع المدقق الخارجي الخبير كعضاو مان أ المناطق أن يتم التعا

بنااااء علاااى ذلاااك لمتطلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة، بماااا فاااي ذلاااك تلاااك المتعلقاااة خاضاااعًا 
 ، والمتطلبات المهنية األخرى، حسبما يحدده القانون أو النوام.ستقالليةباإل

 
رقابااة الجااودة فااي الشااركة، مااا لاام تشااير المعلومااات التااي علااى نوااام  عتماااديحااق لفاارق العمليااات اإل .13أ

 حساااب عتماااادوسااايختلف نطااااق ذلاااك اإل 12خااارى إلاااى  يااار ذلاااك.األطاااراف األتوفرهاااا الشاااركة أو 
 الوروف، وقد يؤثر على طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المدقق فيما يتعلق بمسائل مثل:

 .الةفاءة والمقدرة من خالل برامل التوظيف والتدريب 

 وضااااوعية. يخضااااع المااااادققون الااااداخليون الخبااااراء لمتطلباااااات الساااالوك األخالقاااااي ذات الم
 .ستقالليةالعالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة باإل

  ،قاااد تااازود بااارامل تقيااايم المااادقق لمااادى مالئماااة عمااال المااادقق الخبيااار. فعلاااى سااابيل المثاااال
قاااة المتبادلاااة التااادريب فاااي الشاااركة المااادققين الاااداخليين الخباااراء بفهااام مناساااب حاااول العال

علاااى ذلاااك التااادريب وعملياااات الشاااركة  عتماااادلخباااراتهم ماااع عملياااة التااادقيق. وقاااد ياااؤثر اإل
عمال المادققين الاداخليين الخباراء، علاى طبيعاة وتوقيات  فحا األخرى، مثل بروتوكوالت 

 ونطاق إجراءات المدقق المتعلقة بتقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير.

                                                 
"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التلكيد األخرى  1المعيار الدولي لرقابة الجودة   9

 )و(.12، الفقرة والخدمات ذات العالقة"

 .2، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي  01
 )و(.12، الفقرة 1ار الدولي لرقابة الجودة المعي 11

 .4، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي  21
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 يمية والقانونية من خالل عمليات المراقبة.التقيد بالمتطلبات التنو 

 مع المدقق الخبير. تفاقاإل 
 

على نوام رقابة الجودة من مسؤولية المادقق المتمثلاة فاي تحقياق متطلباات  عتمادوال يحد هذا اإل
 هذا المعيار.

 

 (9)المرجع: الفقرة  كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير
 

قق الخبير عوامل تؤثر بشكل جاوهري علاى ماا إذا سايكون عمال تعدد كفاءة ومقدرة وموضوعية المد .14أ
المادقق. وتتعلاق الةفااءة بطبيعاة ومساتوى خبارة المادقق الخبيار. أماا  هادافالمدقق الخبير مالئمًا أل

 تشاتملالمقدرة فًنها تتعلق بقدرة المدقق الخبير على ممارسة تلك الةفاءة فاي ظاروف العملياة. وقاد 
وتتعلاااق الموقاااع الجغرافاااي وتاااوفر الوقااات والماااوارد ماااثاًل. علاااى لمقااادرة العوامااال التاااي تاااؤثر علاااى ا

لتحياااز أو التعاااارل فاااي المصاااالح أو تااالثير تنشااال مااان االموضاااوعية بالتااالثيرات المحتملاااة التاااي قاااد 
 على الحكم المهني أو التجاري للمدقق الخبير. اآلخرين

 
ة مادقق خبيار مان مجموعاة مان قد يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بكفاءة ومقدرة وموضوعي .15أ

 المصادر مثل:
 .التجربة الشخصية مع عمل سابق لذلك الخبير 

 مع ذلك الخبير. المناقشات 

 مع المدققين اآلخرين واألشخاص اآلخرين المطلعين على عمل ذلك الخبير. المناقشات 

  أو صناعة معينةتحاد إفي هيئة مهنية أو  العضويةالمعرفة بمؤهالت ذلك الخبير، أو 
 مزاولة أو شكل آخر من أشكال االعتراف الخارجي.الرخصة 

  ذلك الخبير.لاألوراق والةتب المنشورة 

 (13أ-11سياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة المدقق )أنور الفقرات أ 
 

تتضمن المسائل المرتبطة بتقييم كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبيار ماا إذا كاان عمال الخبيار  .16أ
، مثااال متطلباااات الصاااناعاتأو  يرهاااا مااان المتطلباااات المهنياااة أو ضاااعًا لمعاااايير األداء الفناااي خا

أو  األخارى فاي هيئاة مهنياة أو اتحااد صاناعة معيناة معايير السلوك األخالقي ومتطلبات العضوية
 أو المتطلبات المفروضة بموجب القانون أو النوام. ما الخاصة بهيئة ترخي  عتمادمعايير اإل
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 تضمن المسائل األخرى التي قد تةون ذات صلة ما يلي:ت .17أ
  ه مان أجلهاا، بماا فاي ذلاك أياة إساتخدام كفاءة المدقق الخبير بالمسللة التي سيتم  إرتبا مدى

قاااد يخااات  خبيااار علاااى سااابيل المثاااال، خبااارة ذلاااك الخبيااار.  حقااالضااامن  إختصااااصمجااااالت 
، ولةناااا يملاااك خبااارة لحاااوادثاتااالمين الممتلةاااات والتااالمين ضاااد مجاااال فاااي  حساااابات تااالمين ماااا

 محدودة في حسابات معاشات التعاقد.

  كفاءة المدقق الخبير فيما يتعلق بمتطلبات المحاسبة والتدقيق ذات العالقة، مثل المعرفة 

واألساليب، بما في ذلك النمااذج حيا  يكاون ذلاك ممكناًا، التاي تتوافاق ماع إطاار  فتراضاتباإل
 ا.إعداد التقارير المالية المعمول ب

  ماااا إذا كانااات األحاااداث  يااار المتوقعاااة أو التغييااارات فاااي الواااروف أو أدلاااة التااادقيق التاااي تااام
الحصااول عليهااا ماان نتااائل إجااراءات التاادقيق تاادل علااى أنااا ماان الضااروري إعااادة النواار فااي 

 .أثناء سير عملية التدقيقالتقييم األولي لةفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير 
 

ة مان الواروف تهديادًا علاى الموضاوعية، مثال تهديادات المصالحة الشخصاية قد تفرل مجموعة واساع .18أ
وتهديااادات التاااآلف وتهديااادات المراجعاااة الذاتياااة وتهديااادات المضاااايقة. وقاااد تاااتخل   التلييااادوتهديااادات 

وضااعها ماان قباال هياكاال خارجيااة )مثاال اإلجااراءات الوقائيااة ماان هااذه التهدياادات أو تحاادد منهااا، وقااد يااتم 
أو التشااريع أو النوااام( أو ماان خااالل بيئااة عماال الماادقق الخبياار )مثاال سياسااات  خبااراءالماادققين ال هيئااة

 وإجراءات رقابة الجودة(. كما قد توجد إجراءات وقائية خاصة بعملية التدقيق.
 

قاد يعتماد تقياايم أهمياة التهدياادات علاى الموضااوعية وماا إذا كانات هناااك حاجاة إلااى اتخااذ إجااراءات  .19أ
لخبير وأهمية عملا في سياق عملية التادقيق. وقاد توجاد ظاروف ال يمكان وقائية على دور المدقق ا

الماادقق  مثااال ذلااك إذا كاااناإلجااراءات الوقائيااة ماان التهدياادات إلااى مسااتوى مقبااول،  تحاادد فيهااا أن 
كااان  فااي حااالأي  الخبياار المقتاارد فااردًا قااد لعااب دورًا هامااًا فااي إعااداد المعلومااات التااي يااتم تاادقيقها،

 إدارة خبيرة.ارة عن عبالمدقق الخبير 
 

 قد يكون القيام باألمور التالية ذا صلة:تقييم موضوعية مدقق خارجي خبير، عند  .20أ
سؤال المنشلة عن أياة مصاالح أو عالقاات معروفاة تملةهاا المنشالة لادى المادقق الخاارجي  (أ)

 قد تؤثر على موضوعيتا.بحي  الخبير 

مااااول بهااااا، بمااااا فااااي ذلااااك إجااااراء نقاااااش مااااع ذلااااك الخبياااار حااااول أيااااة إجااااراءات وقائيااااة مع (ب)
المتطلباااات المهنياااة التاااي تنطباااق علاااى الخبيااار؛ وتقيااايم ماااا إذا كانااات اإلجاااراءات الوقائياااة 

مقبااول. وتتضاامن المصااالح والعالقااات التااي قااد  مالئمااة للحاادد ماان التهدياادات إلااى مسااتوى 
 تتم مناقشتها مع المدقق الخبير ما يلي:صلة بحي  تةون ذات 

 .المصالح المالية 

 لعمل والعالقات الشخصية.عالقات ا 
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  توفير خدمات أخرى من قبل الخبير، بما في ذلك توفير الخدمات من قبل
 المؤسسة في حال كان المدقق الخارجي عبارة عن مؤسسة.

 

في بعض الحاالت، قد يكون من المناسب أيضًا أن يحصل المدقق على إقرار خطي 
 ذلكت مع المنشلة يعلم بها من المدقق الخارجي الخبير حول أية مصالح أو عالقا

 الخبير.
 

 (10)المرجع: الفقرة  خبرة المدقق الخبير حقلالحصول على فهم حول 
خباارة الماادقق الخبياار ماان خااالل الوسااائل الموضااحة فااي  حقاالقااد يحصاال الماادقق علااى فهاام حااول  .21أ

 نقاش مع ذلك الخبير. إجراء ، أو من خالل7الفقرة أ
 

 المرتبطة بفهم المدقق ما يلي:و المدقق الخبير  رةالمتعلقة بحقل خبجوانب القد تتضمن  .22أ

  مرتبطاااة بعملياااة  إختصااااصخبااارة المااادقق الخبيااار يشاااتمل علاااى مجااااالت  حقااالماااا إذا كاااان
 .(17التدقيق )المرجع: الفقرة أ

 .ما إذا تنطبق أية معايير مهنية أو معايير أخرى والمتطلبات التنويمية أو القانونية 

 ا فااي ذلااك النماااذج حياا  يكااون ذلااك ممكنااًا، التااي يسااتخدمها واألساااليب، بماا فتراضاااتمااا اإل
 هاادافذلااك الخبياار ومناساابة أل حقاال خباارةالماادقق الخبياار، ومااا إذا كاناات مقبولااة عمومااًا فااي 

 إعداد التقارير المالية.

 .طبيعة البيانات أو المعلومات الداخلية والخارجية التي يستخدمها المدقق الخبير 
 

 (11)المرجع: الفقرة  رمع المدقق الخبي تفاقال 
 

قد تتباين طبيعة ونطااق وأهاداف عمال المادقق الخبيار بشاكل ملحاول حساب الواروف، حالهاا حاال  .23أ
باين المادقق  تصاالومسؤوليات المدقق والمادقق الخبيار وطبيعاة وتوقيات ونطااق اإل المحددةالقواعد 

والماادقق الخبياار بصاارف  علااى هااذه المسااائل بااين الماادقق تفاااقوالماادقق الخبياار. وبالتااالي، ينبغااي اإل
 النور عن ما إذا كان الخبير مدققًا داخليًا أم مدققًا خارجيًا.

 

يااة المبرمااة بااين تفاقالشااكل الرساامي لإلدقااة و العلااى مسااتوى  8قااد تااؤثر المسااائل الااواردة فااي الفقاارة  .24أ
يااة خطيااة. فعلااى تفاقالماادقق والماادقق الخبياار، بمااا فااي ذلااك مااا إذا كااان ماان المناسااب أن تةااون اإل

عليااا  قااد تباادويااة أكثاار تفصااياًل ممااا إتفاققااد تشااير العواماال التاليااة إلااى الحاجااة إلااى ساابيل المثااال، 
 ية خطيًا:تفاقالحالة، أو إلى توضيح اإل

 معلومات المنشلة الحساسة أو السرية.المدقق الخبير على إذن وصول إلى  حصول 

 عن تلك المتوقعة عادة.لمدقق والمدقق الخبير المحددة لمسؤوليات الدوار و األ إختالف 

 ختصاصتطبيق متطلبات قانونية أو تنويمية متعددة اإل. 
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 .المسللة التي يرتبط بها عمل المدقق الخبير معقدة للغاية 

 عماًل قام بلدائا المدقق الخبير. مسبقاً  لم يستخدم المدقق 

 .كلما كان نطاق عمل المدقق الخبير أوسع وأهميتا في سياق عملية التدقيق 

 

يااة بااين الماادقق وماادقق خااارجي خبياار شااكل خطاااب تةليااف. وياادرج الملحااق تفاقمااا تتخااذ اإل عااادة .25أ
تضاامينها فااي ذلااك الخطاااب، أو فااي أي شااكل آخاار ماان  عتبااارالماادقق بعااين اإل خااذقااد يلمسااائل 
 يات مع مدقق خارجي خبير.تفاقأشكال اإل

 

 تفااقتضمين األدلاة علاى اإلاًل مثية خطية بين المدقق والمدقق الخبير، فقد يتم إتفاقعند عدم إبرام  .26أ
 في:

 .مذكرة التخطيط، أو أوراق العمل ذات العالقة مثل برنامل عملية التدقيق 

  مادقق داخلاي خبياار،  إسااتخدام السياساات واإلجاراءات المطبقااة فاي شاركة الماادقق. وفاي حاال
فيماا  فيمكن تضمين األدلة في السياسات واإلجراءات المقررة التي يخضع لهاا المادقق الخبيار

في أوراق عمال المادقق علاى طبيعاة هاذه حد الوثائق التي يتم تضمينها يتعلق بعملا. ويعتمد 
 إضااافة أيااة وثااائق إلااىالسياسااات واإلجااراءات. فعلااى ساابيل المثااال، قااد ال تنشاال الحاجااة إلااى 

أوراق عماال المااادقق، فاااي حاااال تطبيااق برتوكاااوالت مفصااالة فاااي شااركة المااادقق بحيااا  تغطاااي 
 عمل ذلك الخبير. إستخدام فيها  الوروف التي يتم

 

 )أ((11)المرجع: الفقرة  طبيعة ونطاق وأهداف العمل
عاااادة مااااا يكاااون تضاااامين نقااااش حااااول أيااااة معاااايير أداء فنااااي ذات عالقاااة أو متطلبااااات مهنيااااة أو  .27أ

علاااى طبيعاااة ونطااااق  تفااااقصااالة عناااد اإل متطلباااات صاااناعات أخااارى سااايتبعها المااادقق الخبيااار ذا
 بير.وأهداف عمل المدقق الخ

 

 )ب((11)المرجع: الفقرة األدوار والمسؤوليات المحددة 
 على األدوار والمسؤوليات المحددة للمدقق والمدقق الخبير ما يلي: تفاققد يتضمن اإل .28أ

 مفصل للبيانات األصلية. ًختبارما إذا سيقوم المدقق والمدقق الخبير ب 

 وصاال إليهاا الماادقق الخبيار مااع التاي ت اتساتنتاجالموافقاة علاى مناقشااة المادقق للنتااائل واإل
فاااي  اتساااتنتاجالمنشااالة واألشاااخاص اآلخااارين، وتضااامين تفاصااايل حاااول تلاااك النتاااائل واإل
ل في تقرير المدقق، إذا اقتضت الحاجة )أنور الفقرة أ  (.42أساس الرأي المعدد
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  المدقق المتعلقة بعمل الخبير. اتًستنتاجعلى إعالم المدقق الخبير ب إتفاقأي 
 

 لأوراق العم
علااى  تفاااقعلااى األدوار والمسااؤوليات المحااددة للماادقق والماادقق الخبياار اإل تفاااقكمااا قااد يتضاامن اإل .29أ

الوصااول إلااى واالحتفااال باالوراق العماال الخاصااة بكاال منهمااا. وعناادما يكااون الماادقق الخبياار عضااوًا 
 فااقإتقيق. وماع مراعااة أي في فرياق العملياة، تشاكل أوراق عمال ذلاك الخبيار جازءًا مان وثاائق التاد

وراق عمل المدقق الخارجي الخبير خاصاة باا وال تشاكل جازءًا مان وثاائق على عكس ذلك، تعتبر أ
 التدقيق.

 
 )ج((11)المرجع: الفقرة  تصالاإل
عال باين طارفين الادمل المالئام لطبيعاة وتوقيات ونطااق إجاراءات المادقق الخبيار الفد  تصاليسهل اإل .30أ

لتعااديل المناسااب ألهااداف الماادقق الخبياار أثناااء سااير العماال اآلخاار المتعلااق بعمليااة التاادقيق، وامااع 
المادقق المتعلقاة  اتًساتنتاجعملية التدقيق. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق عمل المادقق الخبيار ب

وتقاارير  المتعلاق بعمال الخبيار ساتنتاجل اإلتقرير خطي رسمي حو  قد يعتبر تقديمفبمخاطرة هامة، 
ماع  تصاالد شاركاء أو ماوظفين محاددين ليقوماوا باإلوإن تحدي .اً أمرًا مناسب شفوية أثناء سير العمل

ا إتصاالباين ذلاك الخبيار والمنشالة يسااعد علاى إجاراء  تصاالالمدقق الخبير وإجاراءات اإل ال فاي فعد
 الوقت المحدد، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الضخمة.

 
 )د((11)المرجع: الفقرة  السرية

المنطبقااة علااى الماادقق أن  ي متطلبااات الساالوك األخالقاايحكااام الساارية الااواردة فااألماان الضااروري  .31أ
. كماا قاد تطلاب ت إضاافيةمتطلبااالقاانون أو النواام فارل ق أيضًا على المدقق الخبير. وقد يتنطب

 على أحكام سرية محددة مع المدققين الخارجيين الخبراء. تفاقالمنشلة اإل
 

 (12)المرجع: الفقرة  تقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير

خبارة المادقق  حقالإن تقييم المدقق لةفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبيارة وإطاالع المادقق علاى  .32أ
علااى طبيعااة وتوقياات ونطاااق إجااراءات التاادقيق التااي يااتم يااؤثر الخبياار وطبيعااة العماال الااذي يؤديااا 

 المدقق. هدافأداؤها لتقييم مدى مالئمة عمل الخبير أل
 

 )أ((12)المرجع: الفقرة  رالمدقق الخبي اتإستنتاجنتائل و 
الماادقق علااى مااا  هاادافقااد تشااتمل اإلجااراءات الخاصااة لتقياايم ماادى مالئمااة عماال الماادقق الخبياار أل .33أ

 يلي:
 ات الموجهة إلى المدقق الخبير.ستفسار اإل 
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 .مراجعة أوراق عمل وتقارير المدقق الخبير 

 :اإلجراءات التعزيزية مثل 

o مراقبة عمل المدقق الخبير؛ 

o المنشورة مثل التقارير اإلحصائية الصادرة عن مصادر موثوقة ذات  فح  البيانات
 سمعة طيبة؛

o  خارجية؛الطراف األ معالتلكيد على المسائل ذات العالقة 

o أداء إجراءات تحليلية مفصلة؛ و 

o .إعادة إجراء الحسابات 

  اتإساتنتاجإجراء نقاش مع مدقق خبير آخر يتمتع بخبرة ذات عالقة عندما تةاون نتاائل و 
 لمدقق الخبير  ير متوافقة مع أدلة التدقيق األخرى مثاًل.ا

 .مناقشة تقرير المدقق الخبير مع اإلدارة 

 

المااادقق  اتإساااتنتاجومعقولياااة نتاااائل أو  إرتباااا العوامااال ذات العالقاااة عناااد تقيااايم مااادى  تتضااامنقاااد  .34أ
 :كانت ما إذاكانت مشمولة في تقرير أو في شكل آخر،  الخبير، سواءً 

 أو قطاع المدقق الخبير؛ هيئةمتوافقة مع أية معايير صادرة عن  معروضة بطريقة 

  معبر عنها بوضود، بما في ذلك اإلشارة إلى األهداف المتفاق عليهاا ماع المادقق، ونطااق
 العمل المؤدى والمعايير المطبقة؛

  حي  يكون ذلك ذا صلة؛عتبارلخذ األحداث الالحقة بعين اإلتإلى فترة مناسبة و تستند ، 

  كاذلك، ماا إذا كاان ، وإذا كاان الحاال ساتخدام ألي تحفظ أو قيد أو تقيياد علاى اإلخاضعة
 مدقق؛ ولذلك مدلوالت بالنسبة لل

  مناسب لألخطاء وحاالت الحياد التي وواجهها المدقق الخبير. إعتبارقائمة على 

 

 واألساليب والبيانات األصلية فتراضاتاإل
 )ب((12واألساليب )المرجع: الفقرة  فتراضاتاإل
، بمااا فااي ذلااك النماااذج واألساااليب المعنيااة فتراضاااتقاايم اإلت يتمثاال عماال الماادقق الخبياار فاايعناادما  .35أ

حياا  يكااون ذلااك ممكنااًا، التااي تسااتخدمها اإلدارة فااي إعااداد تقاادير محاساابي معااين، تمياال إجااراءات 
 تراضاااتفتقياايم مااا إذا قااام الماادقق الخبياار بمراجعااة تلااك اإل التوجااا بشااكل أساسااي نحااوالماادقق إلااى 

وعندما يكون عمل المدقق الخبير هو وضع تقدير نقطي أو مجموعة مان واألساليب بشكل مالئم. 
دارة، فقد يتم توجياا إجاراءات المادقق بشاكل ت لمقارنتها مع التقدير النقطي الذي وضعتا اإلالتقديرا

التااي بًا، واألساااليب، بمااا فااي ذلااك النماااذج خياا  يكااون ذلااك مناساا فتراضاااتأساسااي نحااو تقياايم اإل
 يستخدمها المدقق الخبير.
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واألسااليب المساتخدمة مان قبال اإلدارة فاي إعاداد  فتراضاتاإل 13 540يناقش معيار التدقيق الدولي .36أ
نماااذج متخصصااة للغايااة معاادة ماان قباال المنشاالة فااي  إسااتخدام التقااديرات المحاساابية، بمااا فااي ذلااك 

دقق على أدلة تدقيق كافياة ومناسابة حصول المبعض الحاالت. ور م كتابة ذلك النقاش في سياق 
 إفتراضااااتوأسااااليب اإلدارة، إال أنهاااا قاااد تسااااعد المااادقق أيضاااًا عناااد تقيااايم  ًفتراضااااتفيماااا يتعلاااق ب

 وأساليب المدقق الخبير.
 

تتضاااامن العواماااال وأساااااليب هامااااة،  إفتراضاااااتإسااااتخدام ى عناااادما ينطااااوي عماااال ماااادقق خبياااار علاااا .37أ
 واألساليب ما إذا كانت: اتفتراضالمرتبطة بتقييم المدقق لتلك اإل

 خبرة المدقق الخبير؛ ة عمومًا ضمن حقلمقبول 

 متوافقة مع متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول با؛ 

  نماذج متخصصة؛ و إستخدام قائمة على 

  أسااابابوأساااليب اإلدارة، وإذا لاام تةاان متوافقااة، فتتضاامن العواماال  إفتراضاااتمتوافقااة مااع 
 فروقات.وتلثيرات تلك ال

 

 )ج((12البيانات األصلية المستخدمة من قبل المدقق الخبير )المرجع: الفقرة 
، فقاااد ياااتم لعملاااابياناااات أصااالية هاماااة بالنسااابة  إساااتخدام عنااادما ينطاااوي عمااال مااادقق خبيااار علاااى  .38أ

 تلك البيانات: ختبارإجراءات كالتالية الذكر إل إستخدام 
  علاى فهام حاول أنوماة الرقاباة الداخلياة التحقق من أصل البيانات، بما في ذلاك الحصاول

طريقااة الحصااول علااى فهاام حااول هااا حياا  يكااون ممكنااًا، و إختبار المطبقااة علااى البيانااات و 
 نقلها إلى المدقق الخبير حي  يكون ذلك ذا صلة.

 .تنقيح البيانات لغايات الةمال والتوافق الداخلي 
 

وماع ذلاك، قاد يقاوم المادقق الخبيار فاي  قد يختبر المدقق في العديد من الحاالت البيانات األصلية. .39أ
يااة فيمااا يتعلااق فنياة للغا احااالت أخاارى، عناادما تةاون طبيعااة البيانااات األصاالية المساتخدمة ماان قبلاا

البياناات األصالية، فقاد  ًختباارتلاك البياناات. وفاي حاال قاام المادقق الخبيار ب ًختباار، ببحقل خبرتاا
أو مراجعتهااا طريقااة مناساابة  ااتااإختبار اف علااى طاارد الماادقق لألساائلة علااى الخبياار أو اإلشاار يعتباار 

 وكمال ودقة تلك البيانات. إرتبا ليقوم المدقق بتقييم مدى 
 

 (13)المرجع: الفقرة  العمل  ير المالئم
الماادقق وال يسااتطيع الماادقق  هااداففااي حااال اسااتنتل الماادقق أن عماال الماادقق الخبياار  ياار مالئاام أل .40أ

ياؤدي ، األمر الاذي قاد 13تدقيق اإلضافية بموجب الفقرة حل المسللة من خالل تطبيق إجراءات ال
مااان قبااال الخبيااار والمااادقق، أو يتضااامن تعياااين أو إشاااراك خبيااار آخااار، فقاااد أداء عمااال إضاااافي  إلااى

                                                 
، "تادقيق التقاديرات المحاسابية، بماا فاي ذلاك التقاديرات المحاسابية للقيماة العادلاة واإلفصااحات ذات العالقاة" 540معيار التادقيق الادولي 31

 .15و 13 ،8الفقرات 
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ل فاي تقريار المادقق وفقاًا لمعياار التادقيق الادولي  يصبح  705من الضاروري التعبيار عان رأي معادد
 14تدقيق كافية ومناسبة.بما أن المدقق لم يحصل على أدلة )المنقح( 
 

 (15-14)المرجع: الفقرتان  الشارة إلى المدقق الخبير في تقرير المدقق
 

 هاداففي بعض الحااالت، قاد يقتضاي القاانون أو النواام تضامين إشاارة إلاى عمال مادقق خبيار، أل .41أ
 الشفافية في القطاع العام مثاًل.

 

قرير مادقق يحتاوي علاى الخبير في ت قد يكون من المناسب في بعض الوروف اإلشارة إلى المدقق .42أ
ل، من أجل  وفاي هاذه الواروف، قاد يحتااج المادقق إلاى إذن مان  توضايح طبيعاة التعاديل.رأي معدد

 المدقق الخبير قبل تضمين تلك اإلشارة.

                                                 
 )ب(.6، الفقرة في تقرير المدقق المستقل"الوارد التعديالت على الرأي  " لمنقح()ا  705معيار التدقيق الدولي  14
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 الملحق
 (25)المرجع: الفقرة أ

 المدقق ومدقق خارجي خبير بين تفاقتتعلق بال  اتإعتبار 
 

ياة ماع مادقق خاارجي خبيار. وتعتبار إتفاقنوار المادقق فاي تضامينها فاي أي د ييدرج هذا الملحق مسائل قا
قااد يسااتخدم فااي سااياق إرشاااديًا القائماة التاليااة توضاايحية وليساات شاااملة؛ حياا  يقصااد منهاا أن تةااون دلااياًل 

عملياة. ياة علاى ظاروف التفاقالموضحة في هذا المعيار. ويعتمد تضامين مساائل معيناة فاي اإل اتعتبار اإل
ماع مادقق مبرماة ياة إتفاقالمساائل التاي سايتم تضامينها فاي  إعتبارداة مساعدة في تعدد هذه القائمة أ كما قد

 داخلي خبير.
 

 طبيعة ونطاق وأهداف عمل المدقق الخارجي الخبير
 .طبيعة ونطاق اإلجراءات التي سيؤديها المدقق الخارجي الخبير 

  األهمياااة النسااابية والمخااااطرة المتعلقاااة  اتإعتباااار أهاااداف عمااال المااادقق الخاااارجي الخبيااار فاااي ساااياق
بالمساااللة التاااي يااارتبط بهاااا عمااال المااادقق الخاااارجي الخبيااار و، حيااا  يكاااون ذا صااالة، إطاااار إعاااداد 

 التقارير المالية المعمول با.

  األخااارى التاااي متطلباااات الصاااناعات أياااة معاااايير أداء فناااى ذات عالقاااة أو المتطلباااات المهنياااة أو
 ر.سيتبعها المدقق الخارجي الخبي

 يسااااتخدمها الماااادقق واألساااااليب، بمااااا فااااي ذلااااك النماااااذج حياااا  يكااااون ممكنااااًا، التااااي س فتراضاااااتاإل
 ونطاق سلطتها.الخارجي الخبير، 

 وموضااااوع عماااال الماااادقق الخااااارجي الخبياااار ختبااااارو حياااا  يكااااون ممكنااااًا فتاااارة اإلتاااااريخ النفاااااذ، أ ،
 والمتطلبات المتعلقة باألحداث الالحقة.

 
 حددة للمدقق والمدقق الخارجي الخبيراألدوار والمسؤوليات الم

 .معايير التدقيق والمحاسبة ذات العالقة، والمتطلبات التنويمية أو القانونية ذات العالقة 

 بماا قالمراد لتقريار المادقق الخبيار مان قبال المادق ستخدام موافقة المدقق الخارجي الخبير على اإل ،
ل فااي فااي ذلااك أيااة إشااارة إليااا أو إفصاااد عنااا ل خاارين، م ثاال اإلشااارة إليااا فااي أساااس الاارأي المعاادد

 الضرورة، أو اإلفصاد عنا لإلدارة أو لجنة تدقيق ما.تقرير المدقق، إذا اقتضت 

 .طبيعة ونطاق مراجعة المدقق لعمل المدقق الخبير 

 .ما إذا سيختبر المدقق أو المدقق الخارجي الخبير البيانات األصلية 

  سااجالت وملفااات المنشاالة والمااوظفين والخبااراء الااذين يعملااون وصااول الماادقق الخااارجي الخبياار إلااى
 فيها.

 بين المدقق الخارجي الخبير والمنشلة. تصالإجراءات اإل 
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 .وصول المدقق والمدقق الخارجي الخبير ألوراق عمل بعضهم البعض 

 ملةيااااة والساااايطرة علااااى أوراق العماااال أثناااااء وبعااااد العمليااااة، بمااااا فااااي ذلااااك أي متطلبااااات احتفااااال ال
 لفات.بالم

  مسااااؤولية الماااادقق الخااااارجي الخبياااار التااااي تتمثاااال فااااي أداء العماااال مااااع ممارسااااة المهااااارة والعنايااااة
 الواجبتين.

 .كفاءة ومقدرة المدقق الخارجي الخبير على أداء العمل 

  التوقع بلن المدقق الخاارجي الخبيار سيساتخدم كافاة المعرفاة التاي يمتلةهاا المرتبطاة بعملياة التادقيق
 علم المدقق.ال  ير ذلك، التوقع بلنا سي  كان الح إذاأو، 

  المدقق الخارجي الخبير بتقرير المدقق. إرتبا أي تقييد على 

  المدقق المتعلقة بعمل الخبير. اتًستنتاجإعالم المدقق الخارجي الخبير بحول  إتفاقأية 
 

 ت وععداد التقاريرتصااال 
 ت، بما في ذلك:تصاالاألساليب وتةرار اإل 

o خارجي الخبير )مثل اإلباالغ عنهاا علاى المدقق ال اتإستنتاجبالغ عن نتائل و كيف سيتم اإل
 مدخالت مستمرة إلى فريق العملية(.إرسال  شكل تقرير خطي أو تقرير شفوي أو

o ت ماااع المااادقق الخاااارجي تصااااالين فاااي فرياااق العملياااة سااايجرون اإلتحدياااد أشاااخاص معيدنيااا
 الخبير.

 اتستنتاجالنتائل أو اإلبلعمل وسيبلغ المدقق متى سينتهي المدقق الخارجي الخبير من ا. 
 فااورًا لإلبااالغ عاان أي تاالخير محتماال فااي  تصااالمسااؤولية الماادقق الخااارجي الخبياار المتمثلااة فااي اإل

 ذلك الخبير. اتإستنتاجاستةمال العمل، وأي تحفظ أو قيد محتمل على نتائل أو 

 لإلباالغ عان حااالت تقياد فيهاا المنشالة  فوراً  تصالمسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلة في اإل
 وصول الخبير إلى السجالت أو الملفات أو الموظفين أو الخبراء الذين يعملون في المنشلة.

  مساااؤولية المااادقق الخاااارجي الخبيااار المتمثلاااة فاااي إباااالغ المااادقق عااان كافاااة المعلوماااات التاااي يعتقاااد
ك أياة تغييارات فاي الواروف المبلاغ عنهاا قد تةون مرتبطة بعملياة التادقيق، بماا فاي ذلاالخبير بلنها 
 مسبقًا.

  مسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلاة فاي اإلباالغ عان الواروف التاي قاد تخلاق تهديادات علاى
موضاوعية الخبياار، وأيااة إجااراءات وقائيااة ذات عالقااة قاد تااتخل  ماان التهدياادات أو تحاادد منهااا إلااى 

 مستوى مقبول.
 
 السرية

 بما في ذلك:متطلبات السريةق الخبير بتقيد المدق الحاجة إلى ، 
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o .أحكام السرية الخاصة بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة التي تنطبق على المدقق 

o .المتطلبات اإلضافية التي قد يفرضها القانون أو النوام، إن وجدت 

o إن وجدت.إضافتها المنشلة أحكام السرية الخاصة التي تطلب ، 
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 (المنقح) 700معيار التدقيق الدولي 
 تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلنافذ المفعول )
 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في المنتهية 

 

 المحتويات
  الفقرة

 مقدمة 
 ............................................................نطاق هذا المعيار 1-4
 ..................................................................تاريخ النفاذ 5
 ....................................................................األهداف 6
 ...................................................................التعريفات 7-9
 المتطلبات 

 ..............................................تكوين رأي حول البيانات المالية 10-15
 ..................................................................شكل الرأي 16-19
 ................................................................تقرير المدقق 20-52
 ............................المعلومات اإلضافية المعروضة مع البيانات المالية 53-54

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  
 .............................للمنشأةلممارسات المحاسبية الجوانب النوعية في ا 3أ-1أ
 ...........السياسات المحاسبية المفصح عنها بشكل مناسب في البيانات المالية 4أ
المعلومات المعروضة في البيانات المالية هي معلومات مالئمة وموثوقة وقابلة  5أ

 .........................................................للمقارنة وسهلة الفهم
المنقولة في اإلفصاح عن أثر المعامالت واألحداث الجوهرية على المعلومات  6أ

 ...............................................................البيانات المالية
 ...........................عادل   ق عرضا  ما إذا كانت البيانات المالية تحقتقييم  9أ-7أ
 ................................وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به 15أ-10أ
 ..................................................................شكل الرأي 17أ-16أ
 ................................................................تقرير المدقق 77أ-18أ
 ............................المعلومات اإلضافية المعروضة مع البيانات المالية 84أ-78أ
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 حول البيانات الماليةملحق: أمثلة توضيحية لتقارير المدقق  
 

 " تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية " )المنقح( 700معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 
ر لمعايي وفقا  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق  " 200معيار التدقيق الدولي  باإلشتراك مع

 ." التدقيق الدولية
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 مقدمة
  معيارالهذا نطاق 

شكل  ا  أيض كما يتناول .البيانات المالية حوللتكوين رأي  المدققمعيار مسؤولية ال يتناول هذا .1
 المالية. البياناتتدقيق ل الصادر نتيجة   المدققتقرير  ومضمون 

الرئيسية في تقرير  التدقيق أمورإبالغ عن  المدققمسؤولية  7011التدقيق الدولي معيار  يتناول .2
 7063 معيار التدقيق الدولي( و المنقح) 7052 معيار التدقيق الدولي في حين يتناول. المدقق

تضمن أو ي معدلعن رأي  المدقق ما يعبرعند المدقق تقرير( كيفية تأثر شكل ومضمون المنقح)
على ا أيض األخرى  الدولية التدقيق معايير تشتمل. أو فقرة مسألة أخرى  ما لمسألةتأكيد  فقرة

 .المدققطبق عند إصدار تقرير متطلبات إعداد التقارير التي ت  

ياغته وتتم صذات الغرض العام مجموعة كاملة من البيانات المالية تدقيق  علىطبق هذا المعيار ي   .3
 البياناتإعداد  عندخاصة  إعتبارات)المنقح(  8004 معيار التدقيق الدولي يتناول .السياق ذلكفي 

)المنقح(  8055 معيار التدقيق الدولي يتناول في حين .غرض خاصذي إلطار  وفقا  المالية 
لبيان ا فيمحدد أو عنصر أو حساب أو بند  مفرد بيان مالي تدقيقب ذات صلةخاصة  إعتبارات

 ق الدوليمعيار التدقي ي طبق عليها عمليات التدقيق التي علىأيضا معيار هذا الطبق المالي.  ي  
 .)المنقح( 805 معيار التدقيق الدوليأو )المنقح(  800

ة مناسب بين الحاجة إلى التساق وقابلية المقارنالتوازن الإلى معالجة  معيارهذا التهدف متطلبات  .4
جعل  قعن طري المدققعلى المستوى العالمي، والحاجة إلى زيادة قيمة تقارير  المدقق تقريرفي 

التساق يار معهذا اليعزز للمستخدمين. بالنسبة مة ئأكثر مال المدقق المعلومات الواردة في تقرير
 اتصاصختإلل المحددةالحاجة إلى المرونة لستيعاب الظروف بيعترف  لكنه، المدققفي تقرير 

ر التدقيق لمعايي وفقا  تدقيق عملية ال عند إجراء، المدققالتساق في تقرير كما يعزز . المختلفة
 فقا  و التي أ جريت التدقيق  عملياتمصداقية في السوق العالمية عن طريق جعل ال منالدولية، 

المستخدم  همف. كما أنه يساعد على تعزيز قابلة للتحديد بسهولة أكبر ر المعترف بها عالميا  يللمعاي
 .اعادية عند حدوثهالظروف غير الوتحديد 

                                                           
 .المستقل "" اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق  701معيار التدقيق الدولي  1
 ." التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  2
 ." فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  706معيار التدقيق الدولي  3
 .عمليات تدقيق البيانات المالية المعّدة وفقا  ألطر األهداف الخاصة " -" اإلعتبارات الخاصة )المنقح(   800معيار التدقيق الدولي  4
عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود محددة  -" اإلعتبارات الخاصة )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  5

 .في بيان مالي "
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 النفاذتاريخ 
 تاريخبعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية  نافذ المفعول فيما يخصمعيار يكون هذا ال .5

 .أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15

 األهداف
 :فيما يلي المدققأهداف  تتلخص  .6

لتي تقييم النتائج المستخلصة من أدلة التدقيق ا بناء علىتكوين رأي حول البيانات المالية  (أ)
 و ؛تم الحصول عليهاي

 .خطيالرأي من خالل تقرير  عن ذلكلتعبير بوضوح ا (ب)

 تعريفات
 :اهأدن لمصطلحات التالية المعاني المخصصة لهايكون ل، الدولية تدقيقمعايير الألغراض  .7

 ضغر ذي إلطار  وفقا  ة البيانات المالية المعدّ هي  -العام ذات الغرض البيانات المالية (أ)
 .عام

إحتياجات مجموعة عداد التقارير المالية مصمم لتلبية إلإطار هو  - ذو أغراض عامةإطار  (ب)
لمعلومات المالية المشتركة. قد يكون إطار إعداد التقارير المالية واسعة من المستخدمين ل

 .إمتثالعرض عادل أو إطار إطار هو 

 الذي ةالمالي إعداد التقاريرستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" لإلشارة إلى إطار ي  
 لمتطلبات اإلطار و: متثاليتطلب اإل

لتحقيق العرض العادل للبيانات المالية، قد يكون  ،أنه يأو ضمن بشكل صريحر يقّ  (1)
 تحديدا  بموجبتتجاوز تلك المطلوبة  إفصاحاتأن تقدم دارة لإلمن الضروري 

 اإلطار؛ أو

ي الوارد فطلب تمالن أن تحيد عدارة لإلأنه قد يكون من الضروري  صراحة  ر يقّ  (2)
عض ب ي توقع أن تكون  تحقيق العرض العادل للبيانات المالية.الذي يشترط طار إلا

 .جدانادرة  ظروفضرورية في هذه اإلستثناءات 

 متثالالذي يتطلب اإل ةالمالي إعداد التقارير" لإلشارة إلى إطار متثالستخدم مصطلح "إطار اإلي  
 6( أعاله.2( أو )1) اإلقرارات الواردة في البندل يحتوي على  لكنهلمتطلبات اإلطار، 

  

                                                           
 )أ(.  13، الفقرة " المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية األهداف العامة للمدقق " 200معيار التدقيق الدولي  6
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 المالية البياناتأن ب يستنتجعندما  المدقق الذي ي عّبر عنهالرأي  هو -لمعدالغير الرأي  (ج)
 7.المعمول بهإلطار إعداد التقارير المالية  وفقا  ، من جميع النواحي الجوهرية، ت ّعد

ات ذجموعة كاملة من البيانات المالية تعني "ممعيار الاإلشارة إلى "البيانات المالية" في هذا إن  .8
عرض وهيكل ومحتوى  إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهمتطلبات تحدد  8."رض العامالغ

 .ل مجموعة كاملة من البيانات الماليةالبيانات المالية، وما يشكّ 

الدولية  معاييرالتعني معيار اللتقارير المالية" في هذا ا إلعداد اإلشارة إلى "المعايير الدوليةإن  .9
ى اإلشارة إلفي حين أن التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،  إلعداد

لصادرة ا معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عنيتلقطاع العام" في ا"معايير المحاسبة الدولية 
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلسعن 
 المتطلبات

 ت الماليةتكوين رأي حول البيانا
ما إذا كان يتم إعداد البيانات المالية، من جميع النواحي الجوهرية،  حولرأيا المدقق  ينبغي أن يكّون  .10

 . 10 9المعمول بهإلطار إعداد التقارير المالية  وفقا  

ما إذا كان قد حصل على تأكيد معقول فيما  المدققأن يستنتج  ينبغيالرأي،  تكوين ذلكمن أجل  .11
أو  لحتيااإلعن  سواء تلك الناتجةجوهرية، الخطاء األمن  تخلوإذا كانت البيانات المالية ككل 

 :ما يلي العتبار بعينأخذ يأن ينبغي  ستنتاجاإل وذلكخطأ. ال

ما إذا كان قد تم الحصول على حول ، 330 معيار التدقيق الدوليل وفقا  ، المدقق إستنتاج (أ)
 11ومناسبة؛كافية  تدقيقأدلة 

األخطاء غير ما إذا كانت حول ، 450 معيار التدقيق الدوليل وفقا  ، المدقق إستنتاج (ب)
 و 12سواء منفردة  أو مجتمعة ؛، أخطاء جوهريةالمصححة هي 

 .15-12 اتالتقييمات المطلوبة بموجب الفقر  (ج)

                                                           
 العبارات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حال إطار العرض العادل وإطار اإلمتثال على التوالي. 26-25تتناول الفقرات   7
)و( 13رة ، تحدد الفقوإجراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية "" األهداف العامة للمدقق المستقل  200معيار التدقيق الدولي   8

 محتوى البيانات المالية.
 .11، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   9

 العبارات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حال إطار العرض العادل وإطار اإلمتثال على التوالي. 26-25تتناول الفقرات  10
 .26، الفقرة " استجابة المدقق للمخاطر المقيّمة " 330معيار التدقيق الدولي  11
 .11، الفقرة  " تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق " 450معيار التدقيق الدولي  12
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 فقا  و ما إذا كان يتم إعداد البيانات المالية، من جميع النواحي الجوهرية،  المدقق ينبغي أن يقّيم .12
لجوانب ابحث . يجب أن يتضمن هذا التقييم المعمول بهالمالية  التقاريرلمتطلبات إطار إعداد 

م اإلدارة. حتمل في أحكاالمتحيز ال لممارسات المحاسبية للمنشأة، بما في ذلك مؤشراتفي االنوعية 
 (.3أ-1أ اتالفقر  )المرجع:

 :لمعمول بهافي ضوء متطلبات إطار إعداد التقارير المالية  ما يلي تحديدا   المدقق وينبغي أن يقّيم .13
م اختيارها التي تالسياسات المحاسبية الهامة  مالئم عن تفصح البيانات المالية بشكل   ما إذا (أ)

مة ئمالمدى  اإلعتبار على المدقق أن يأخذ بعينهذا التقييم، وعند إجراء وتطبيقها. 
: الفقرة . )المرجعسهلة الفهمت بطريقة عدّ ما إذا كانت قد أ  ، و السياسات المحاسبية للمنشأة

 (4أ
مع  سقةمتهي سياسات  تم اختيارها وتطبيقهايالتي السياسات المحاسبية  ما إذا كانت  (ب)

 .ومناسبة المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية 
 .معقولةهي تقديرات ة من قبل اإلدارة التقديرات المحاسبية المعدّ ما إذا كانت  (ج)
 وموثوقةمالئمة  معلومات هي المعروضة في البيانات الماليةالمعلومات ما إذا كانت  (د)

بار على المدقق أن يأخذ بعين اإلعتهذا التقييم، وعند إجراء . سهلة الفهمو  للمقارنةقابلة و 
 :ما إذا

  تم د ق ما إذا كانت هذه المعلومات، و تضمينهاينبغي  المعلومات التيتم تضمين
 .على نحو مالئم تصنيفها وتجميعها أو تقسيمها ووصفها

  وأمالئمة معلومات غير من خالل دمج للبيانات المالية  العامتم تقويض العرض 
 (5أعنها. )المرجع: الفقرة  المفصحلألمور  السليمحجب الفهم ت

 في ينالمستهدف المستخدمين لمساعدةكافية تقدم إفصاحات البيانات المالية ما إذا كانت  (ه)
ية؛ في البيانات المالية الماد المنقولةعلى المعلومات الهامة فهم تأثير المعامالت واألحداث 

 (6أو)المرجع: الفقرة 
المصطلحات المستخدمة في البيانات المالية، بما في ذلك عنوان كل بيان ما إذا كانت  (و)

 .مالئمة مصطلحات مالي، هي

عادل، يجب أن يتضمن التقييم المطلوب بموجب العرض الإلطار  وفقا  المالية  البياناتإعداد  عند .14
يجب أن يتضمن و عادل. العرض الأيضا ما إذا كانت البيانات المالية تحقق  13-12الفقرتين 

ع: : )المرجبحث ما يليما إذا كانت البيانات المالية تحقق العرض العادل حول  المدققتقييم 
 (9أ- 7أ اتالفقر 

 ؛ والبيانات المالية وب نيتها ومحتواها العرض العام (أ)
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  730 )المنقح( 700معيار التدقيق الدولي 

ض حقق العر ت بطريقة األساسيةما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث  (ب)
 العادل.

إعداد  صف إطارتأو  يما إذا كانت البيانات المالية تشير على نحو كاف المدقق ينبغي أن يقّيم .15
 (15أ-10أ ات. )المرجع: الفقر المعمول بهالتقارير المالية 

 شكل الرأي
ميع يتم إعداد البيانات المالية، من ج هأنيستنتج عندما معدل غير  عن رأي المدققر أن يعبّ  ينبغي .16

 .المعمول بهإلطار إعداد التقارير المالية  وفقا  النواحي الجوهرية، 
 :المدققكان إذا  .17

 ل تخلول المالية كك البياناتأن ، التي تم الحصول عليهاالتدقيق أدلة يستنتج، بناء على  (أ)
 أو ؛جوهريةالخطاء األمن 

مالية بأن البيانات ال ستنتاجلإل ومناسبةكافية تدقيق غير قادر على الحصول على أدلة  (ب)
 جوهرية،الخطاء األمن  تخلوككل 

 .(المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا   المدقق الرأي في تقرير المدقق أن يعدليجب 

يجب ، لعاد المتطلبات إطار العرض العادل ل تحقق عرض وفقا  ة المالية المعدّ  البيانات كانت إذا .18
عمول الممناقشة األمر مع اإلدارة، واعتمادا على متطلبات إطار إعداد التقارير المالية  المدققعلى 

 لمدققاما إذا كان من الضروري تعديل الرأي في تقرير  أن يحدد، األمر اهذ تسويةوكيف يتم  به
 (16أ(. )المرجع: الفقرة المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  

بيانات تقييم ما إذا كانت ال المدقق ل يتوجب على، متثالإلطار اإل وفقا  المالية  البياناتإعداد  عند .19
يانات أن هذه الب جدانادرة الحالت الفي  المدقق. ومع ذلك، إذا استنتج عادل   ا  المالية تحقق عرض

 حدديأن مناقشة األمر مع اإلدارة، واعتمادا على كيفية حلها،  المدققعلى يجب المالية مضللة، 
 (17أ. )المرجع: الفقرة وكيف ينبغي ذلك المدققفي تقرير اإلبالغ عنها ينبغي  ما إذا كان

  المدققتقرير 
 (19أ-18أ ات. )المرجع: الفقر خطيا   المدققيجب أن يكون تقرير  .20

 

 الدولية  التدقيق لمعايير وفقا  عمليات التدقيق  فيما يخص المدققتقرير 
 العنوان

قل. )المرجع: مستال المدققتقرير يشير بوضوح إلى أنه عنوان على  المدققتقرير شتمل أن ي يجب .21
 (20أالفقرة 
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 االمرسل اليهالجهة 
 (21أقرة . )المرجع: الفالعملية، استنادا إلى ظروف إلى الجهة المناسبة المدققتقرير يجب توجيه  .22

  المدققرأي 
 .عنوان "الرأي" يحمل وأن، المدققرأي  المدققتضمن القسم األول من تقرير ي يجب أن .23

  :أيضا يجب المدققتقرير  منالرأي الخاص بقسم الإن  .24

 المالية؛ هاالتي تم تدقيق بيانات المنشأةحدد أن ي (أ)

 ؛تم تدقيقها قد أن البيانات الماليةب يصرح (ب)

 البيانات المالية؛ على ملتيشكل بيان عنوان  يحدد (ج)

 و ؛المحاسبية الهامةلسياسات ا، بما في ذلك ملخص يشير إلى اإليضاحات (د)

 اتع: الفقر . )المرجأو الفترة التي يغطيها ضم البيانات الماليةيكل بيان مالي  حدد تاريخي (ه)
 (23أ-22أ

 إلطار العرض العادل، يجب وفقا  البيانات المالية المعدة  حولمعدل  غير رأيالتعبير عن  عند .25
 ، إحدى العبارات التالية،خالف ذلك القوانين أو األنظمة تقتضي، ما لم المدققرأي  يستخدمأن 

 :تكافئةمأنها ب تعتبروالتي 
]...[  ،المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية البيانات تعرضفي رأينا،  (أ)

 [؛ أوإطار إعداد التقارير المالية المعمول به] لـ وفقا  

إطار إعداد ]ـ ل وفقا  ن ]...[ وعادلة عة حقيقية المالية المرفقة صور  البيانات تعطيفي رأينا،  (ب)
 (31أ-24أ ات[. )المرجع: الفقر التقارير المالية المعمول به

أن يكون  يينبغ، متثالإلطار اإل وفقا  ة البيانات المالية المعدّ حول معدل  غير رأيعن  التعبير عند .26
إطار ] ـل ا  وفق، من كافة النواحي الجوهرية، يتم إعدادها أن البيانات المالية المرفقةهو  المدققرأي 

 (31أ-26أ : الفقرات[. )المرجعإعداد التقارير المالية المعمول به

 يريلمعال تليس المدققفي رأي  إطار إعداد التقارير المالية المعمول به اإلشارة إلىإذا كانت  .27
 اسبةمعايير المحمعايير المحاسبة الدولية أو  مجلس التقارير المالية الصادرة عن الدولية إلعداد

أن جب ، يفي القطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدوليةالصادرة عن القطاع العام  في الدولية
 .إلطارالمنشأ ل إختصاص المدققرأي يحدد 
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 أساس الرأي
اس الرأي"، عنوان "أس ويحمل، مباشرة  قسم الرأي يتبع ،معينا   ا  قسم المدققأن يتضمن تقرير  يجب .28

 (32أ: )المرجع: الفقرة و

 (33أة )المرجع: الفقر  ؛الدولية التدقيق لمعايير وفقا  تم إجراؤه قد التدقيق  يذكر بأن (أ)

ير بموجب معاي المدققالذي يصف مسؤوليات  المدققمن تقرير  القسميشير إلى ذلك  (ب)
 ؛الدولية قيدقالت

 ات الصلةذللمتطلبات األخالقية  وفقا   المنشأةمستقل عن  المدقق يفيد بأن بيانتضمن ي (ج)
يجب و تطلبات. لهذه الم وفقا  األخالقية األخرى  همسؤولياتوأنه استوفى ، تدقيقبالالمتعلقة 

لى إ رأن يشي أواألخالقية ذات الصلة متطلبات لل المنشأ إختصاصبيان الأن يحدد هذا 
 خالقيالسلوك األمعايير قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس 

 (39أ -34أ ات؛ و)المرجع: الفقر لمحاسبينلالدولية 

توفير كافية ومناسبة ل عليها أن أدلة التدقيق التي حصلب يعتقد المدققما إذا كان  يذكر (د)
 .المدققأساس لرأي 

 المنشأة المستمرة 
 .13(المنقح)570 معيار التدقيق الدوليل وفقا  رير االتقإعداد  المدققعلى  يتعين، حيث أمكن .29

 التدقيق الرئيسية أمور

ت آشلمنلكاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام المجموعات التدقيق فيما يخص عمليات  .30
معيار ل وفقا   المدققالرئيسية في تقرير التدقيق  أمورعن بالغ اإل المدققيجب على المدرجة، 

 .701 التدقيق الدولي

 تدقيقال أمور إلبالغ عنا عندما يقررأو  القوانين أو األنظمة بموجب المدقق طلب مني  عندما  .31
: . )المرجع701 معيار التدقيق الدوليل وفقا  بذلك  المدققيجب أن يقوم ، المدققالرئيسية في تقرير 

 (42أ-40أ الفقرات

 خرى األمعلومات ال
 .14 (المنقح)720 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  حيث أمكن، يتعين على المدقق إعداد التقارير  .32

  

                                                           
 .  23 – 21، الفقرات " المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي   13
 ." مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى")المنقح(  720التدقيق معيار    14
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 المالية البياناتب الخاصة مسؤولياتال
وينبغي لية." الما البياناتدارة عن اإلعنوان "مسؤوليات يحمل  قسما   المدقق أن يتضمن تقرير ينبغي .33

محدد لا ختصاصاإلفي سياق اإلطار القانوني في المناسب المصطلح  المدققتقرير  أن يستخدم
ة ، قد تكون اإلشار اتختصاصاإلدارة". في بعض اإلتحديدا إلى " أن يشيروليس من الضروري 

 (44أ. )المرجع: الفقرة ةكمو الحب ينالمكلف أولئكإلى  هي المناسبة
-45أ تا)المرجع: الفقر : مسؤولية اإلدارة عما يلي المدققتقرير من قسم ال ينبغي أن يصف هذا .34

 (48أ
اخلية ، وكذلك الرقابة الدطار إعداد التقارير المالية المعمول بهإل وفقا  المالية  البياناتإعداد  (أ)

جوهرية، الخطاء األإعداد بيانات مالية خالية من  للمساعدة فيالتي تعتبرها اإلدارة ضرورية 
 ، وخطأالأو  حتيالاإلعن  تلك التي تنجمسواء 

األساس المحاسبي وما إذا كان استخدام  15شأة على الستمرار كمنشأة مستمرةقدرة المنتقييم  (ب)
لمنشأة باالمتعلقة  مورعن األ، إن وجد، اإلفصاحوكذلك  مالئماستخدام هو  للمنشأة المستمرة

 لتيوصفا للحالت امسؤولية اإلدارة عن هذا التقييم  توضيحويجب أن يتضمن  .المستمرة
الفقرة  . )المرجع:األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة هو استخدام مالئمخدام است فيها يكون 

 (48أ
المسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد  أولئكأيضا  المدقق هذا القسم من تقرير أن يحدد يجب .35

 توفون يسعن أولئك الذين اإلشراف  هذاعن  يختلف أولئك المسؤولين ومتى، ةالتقارير المالي
عنوان هذا القسم أيضا يشير  ينبغي أنأعاله. في هذه الحالة،  34المسؤوليات المبينة في الفقرة 

 ختصاصاإلفي سياق اإلطار القانوني في  أي مصطلح مناسب" أو أولئك المكلفين بالحوكمةإلى "
 (49أ. )المرجع: الفقرة المحدد

 لخاصةامسؤوليات الوصف  أن يشير إلطار العرض العادل، يجب وفقا  المالية  البياناتإعداد  عند .36
أو  " عداد والعرض العادل لهذه البيانات الماليةاإل إلى " المدققفي تقرير  بالبيانات المالية الوارد

ف رو الظ حسبما يكون مناسبا  في"، صورة حقيقية وعادلة تعطي"إعداد البيانات المالية التي 
 .المحددة

 المالية البياناتتدقيق عن  المدققمسؤوليات 
 المالية." البياناتتدقيق عن المدقق عنوان "مسؤوليات  ا  يحملقسم المدققيجب أن يتضمن تقرير  .37

 (50أ: )المرجع: الفقرة يجب أن المدقق هذا القسم من تقريرإن  .38

 :تتلخص فيما يلي المدققأن أهداف ب يوضح (أ)

                                                           
 . 2) المعدل (، الفقرة  570معيار التدقيق الدولي  15
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خطاء األمن  تخلوإذا كانت البيانات المالية ككل  حول ماالحصول على تأكيد معقول  (1)
 ؛ وخطأالأو  حتيالاإلعن  ناجمةجوهرية، سواء كانت ال

 (51أ. )المرجع: الفقرة المدققالذي يتضمن رأي  المدققإصدار تقرير  (2)

تدقيق ية العمل أنــبل يضمن  لكنهمن التأكيد،  يمستوى عال هو معقولال تأكيدبأن ال يوضح (ب)
عند وجودها؛ ة ـجوهريالخطاء األ عن ا  ــكشف دائمتة سـلمعايير التدقيق الدولي ا  ــوفقالتي تجري 

 و

 خطأ، وإما:الأو  حتيالاإلعن  تنجماألخطاء يمكن أن  أنب يوضح (ج)

فردة  سواء من، كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر إذا هامةعتبر أنها ت   أن يصف (1)
 على أساس هذه التي يتخذها المستخدمون ، على القرارات القتصادية أو مجتمعة  

 16أو البيانات المالية؛

. ل بهطار إعداد التقارير المالية المعمو إل وفقا  النسبية ألهمية ل ا  أو وصف ا  م تعريفقدي (2)
 (53أ: الفقرة )المرجع

لمرجع: : )ايجب أيضا المدققالبيانات المالية في تقرير تدقيق  عن المدققمسؤوليات  قسم إن .39
 (50أالفقرة 

الحكم  مارسي المدقق أنبلمعايير التدقيق الدولية،  وفقا  ، كجزء من عملية التدقيق أن يوضح (أ)
 و ؛التدقيق خالل عمليةالمهني  الشكالمهني ويحافظ على 

 :تكمن فيما يلي المدققمسؤوليات  توضيح أنمن خالل تدقيق العملية  أن يصف (ب)

عن  مةناجلبيانات المالية، سواء كانت في اتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية  (1)
 ؛لتلك المخاطر استجابة  تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق و  ؛خطأالأو  حتيالاإل
 مخاطرة تكون . المدققلحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي وا

مخاطرة عدم أعلى من  حتيالناجمة عن اإلعدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية 
قد ينطوي على  حتيالحيث أن اإلالخطأ، الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناجمة عن 

  .تحريف الحقيقة أو تجاوز الرقابة الداخلية اإلغفال المقصود أوأو  التزوير وأالتواطؤ 

تدقيق من أجل تصميم عملية الذات الصلة بلرقابة الداخلية للحصول على فهم ا (2)
، ولكن ليس لغرض إبداء رأي المحددة الظروف فيمناسبة إجراءات تدقيق تكون 

مسؤول  المدقق التي يكون فيهافي الظروف و حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. 
لمالية، البيانات اتدقيق  إلى جانبإبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية  عنأيضا 
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س للرقابة الداخلية لي دققالم بحث التي تفيد بأنحذف العبارة  المدققعلى يجب 
 .لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة

ة ومعقولية التقديرات المحاسبيالمستخدمة مة السياسات المحاسبية تقييم مدى مالئ (3)
 .التي قامت بها اإلدارة العالقةذات  فصاحاتواإل

 يمحاسبال لألساسمة استخدام اإلدارة بشأن مدى مالئ معين إستنتاجالتوصل إلى  (4)
ا، أدلة التدقيق التي تم الحصول عليه بناء على، وما إذا كانت توجد المستمرةلمنشأة ل

في قدرة المنشأة على  التي قد تشككظروف ال حداث أواألب شكوك كبيرة متعلقة
فت ل وجود شكوك كبيرة، يتوجب عليه المدقق. إذا استنتج كمنشأة مستمرةاإلستمرار 

ية، الواردة في البيانات المال العالقةإلى اإلفصاحات ذات  المدققالنتباه في تقرير 
تعديل الرأي. وتستند ، يتوجب عليه غير كافية ه اإلفصاحاتهذكانت أو إذا 
تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير يأدلة التدقيق التي  إلى المدققات إستنتاج
قف إلى و لمنشأة ااألحداث أو الظروف المستقبلية يمكن أن تدفع . ومع ذلك، المدقق

 كمنشأة مستمرة. استمرار أعمالها

بيانات للالعام  تقييم العرض، إلطار العرض العادل وفقا  المالية  البياناتإعداد عند  (5)
ما إذا كانت البيانات المالية ، و ات، بما في ذلك اإلفصاحالمالية وب نيتها ومحتواها
 .حقق العرض العادلتبطريقة  األساسيةاث تمثل المعامالت واألحد

تدقيق في عملية  المدققكذلك مسؤوليات يصف  أن ،17600الدولي  التدقيقمعيار  عند تطبيق (ج)
 :توضيح ما يليمن خالل مجموعة ما 

ما يتعلق في ومناسبةكافية تدقيق حصول على أدلة في ال المدققمسؤوليات تتلخص  (1)
 رأيعن  للتعبيرالمجموعة ضمن األعمال  أو أنشطة للمنشآتبالمعلومات المالية 

 المالية للمجموعة؛ البياناتحول  معين

 و ؛عليه وتنفيذه واإلشراف تدقيق المجموعة توجيه عن مسؤول المدققيكون  (2)

 .المدققعن رأي  مسؤول بشكل حصري  المدققيبقى  (3)

: أيضا يجب المدققتقرير  ضمنالبيانات المالية تدقيق ب المتعلقة المدققمسؤوليات إن قسم  .40
 (50أ)المرجع: الفقرة 

 عن ،، من بين أمور أخرى أولئك المكلفين بالحوكمة يقوم بإبالغ المدقق أنب أن يوضح (أ)
 احينو الهامة، بما في ذلك أي تدقيق ونتائج الالمخطط لهما نطاق وتوقيت التدقيق 

 ؛قيدقتالأثناء  المدقق هافي الرقابة الداخلية يحدد هامةقصور 
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 يقدم مدققال بأنالمدرجة،  للمنشآتبالنسبة لعمليات تدقيق البيانات المالية أن يوضح،  (ب)
ية ذات لمتطلبات األخالقلقد امتثل  المدققأن ب يفيد ا  بيان ولئك المكلفين بالحوكمةأل

لتي ا والمسائل األخرى جميع العالقات  قد أطلعهم علىأنه و  يةستقاللإلاالصلة بشأن 
 وقائيةاإلجراءات ال، وحيث أمكن، المدققعلى استقاللية  بشكل معقولعتقد أنها تؤثر ي  

 ؛ وذات العالقة

ت أخرى آمنشالمدرجة وأي  للمنشآتالبيانات المالية  أن يوضح، بالنسبة لعمليات تدقيق (ج)
، 701 معيار التدقيق الدوليل وفقا   الخاصة بها الرئيسيةتدقيق ال أموريتم اإلبالغ عن 

 موراألك لت ولئك المكلفين بالحوكمةها ألالتي يتم إبالغاألمور  بين منالمدقق يحدد أن ب
الرئيسية. تدقيق لا أمور بالتاليهي و البيانات المالية للفترة الحالية تدقيق كثر أهمية في األ

 لعاما اإلفصاح تحظر القوانين أو األنظمةما لم في تقريره  موراألهذه  المدققيصف 
هذه  ه ل ينبغي اإلبالغ عن، أنجدا، في حالت نادرة يحدد المدقق أو عندما عنها

فوق بشكل تأن  من المتوقع للقيام بذلكوذلك ألن اآلثار السلبية  المدققفي تقرير  األمور
 (53أ. )المرجع: الفقرة لذلك اإلبالغالمصلحة العامة  منافع معقول

  البيانات الماليةتدقيق ل المدققموقع وصف مسؤوليات 
-39اتلفقر ا بموجبلبيانات المالية اتدقيق فيما يخص مسؤوليات المدقق ينبغي تضمين وصف  .41

 (54أ : )المرجع: الفقرة40

 .المدققمتن تقرير ضمن  (أ)

إشارة  المدقق، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن تقرير المدققتقرير ضمن ملحق في  (ب)
  (57أ-55أ اتأو )المرجع: الفقر  الملحق؛إلى موقع 

 الموقع اإللكترونيوصف على ال هذاإلى موقع  المدققإشارة محددة ضمن تقرير  عبر (ج)
التدقيق الوطنية بشكل  أو معايير القوانين أو األنظمةسمح تحيث ، مختصةلسلطة 

 (57أ-56أ ،54أ ات: الفقر صريح للمدقق القيام بذلك. )المرجع

 ،صةالمختللسلطة على الموقع اإللكتروني  المدققإلى وصف مسؤوليات  المدققعندما يشير  .42
من هذا  40-39بأن هذا الوصف يتناول المتطلبات الواردة في الفقرات  المدققيجب أن يحدد 

 (56أ. )المرجع: الفقرة ول يتعارض معها المعيار
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 خرى األ ريراإعداد التقمسؤوليات 
مسؤولياته ب جانالمالية إلى  البيانات حولفي تقريره مسؤوليات إعداد التقارير األخرى  المدقق عالجإذا  .43

سم منفصل في ق األخرى إلعداد التقاريرمسؤوليات هذه ال معالجة، يجب الدولية التدقيق بموجب معايير
ير ذلك أو غ "القانونية والتنظيمية األخرى عنوان "تقرير حول المتطلبات  تحت المدققتقرير  ضمن

لمعروضة ا المواضيعنفس  مسؤوليات األخرى هذه ال، ما لم تعالج القسمما يتناسب مع مضمون هذا حسب
 عرضت  أن  في هذه الحالة يمكنو الدولية  التدقيق معاييرل وفقا  التقارير المطلوبة إعداد مسؤوليات  ضمن

لة التي التقرير ذات الص عناصرالذي ت عرض فيه األخرى في نفس القسم إعداد التقارير مسؤوليات 
 (60أ-58أ اتالدولية. )المرجع: الفقر  التدقيق معايير تتطلبها

تقرير ذات ال عناصرالذي ت عرض فيه  القسمخرى في نفس األإعداد التقارير إذا تم عرض مسؤوليات  .44
ؤوليات إعداد مسبوضوح  المدقق تقرير أن يميزيجب  ،التي تتطلبها معايير التدقيق الدوليةالصلة 

 (60أالدولية. )المرجع: الفقرة  التدقيق التقارير التي تتطلبها معايير التقارير األخرى عن إعداد

ينبغي  ،مسؤوليات إعداد التقارير األخرى  يعالجيحتوي على قسم منفصل  المدققتقرير كان إذا  .45
 تدقيقعنوان "تقرير حول  ليحمتحت قسم  معيارهذا المن  40-21متطلبات الفقرات دمج 

تقرير "الن يتبع أ" بات القانونية والتنظيمية األخرى المتطل حولتقرير لل"وينبغي " .المالية البيانات
 (.60أ)المرجع: الفقرة  "المالية البيانات تدقيقحول 

 العمليةشريك  إسم
ت آلمنشلالبيانات المالية ذات الغرض العام  في المدققفي تقرير العملية ريك ش إسمدرج ي  ينبغي أن  .46

ي. ألمن الشخصل كبير إلى تهديد، في حالت نادرة، ما لم ي توقع أن يؤدي هذا اإلفصاح، المدرجة
ينبغي ، قالمدقفي تقرير  العمليةشريك  إسمعدم إدراج  المدقق فيها التي ينوي نادرة الحالت الفي و 

لتهديد الحتمال وشدة عن تقييمه  إلبالغل أولئك المكلفين بالحوكمةهذه النية مع  المدقق أن يناقش
 (63أ-61أ ات)المرجع: الفقر  .الكبير لألمن الشخصي

 المدققتوقيع 
 (65أ-64أ ات. )المرجع: الفقر موقعا   المدققتقرير أن يكون  ينبغي .47

  المدققعنوان 
 .ختصاصاإل الذي يمارس فيه المدقق مهامه ضمنالموقع  المدققتقرير  يذكرأن  يجب .48

  المدققتاريخ تقرير 
ومناسبة كافية  تدقيقأدلة  على المدقق فيه حصليتاريخ الذي قبل ال المدقق ؤرخ تقريري   أل ينبغي .49

 اتلمرجع: الفقر : )االتي تثبتاألدلة ذلك  المالية، بما في البيانات حولرأيه يتم بناء عليها صياغة 
 (69أ-66أ

 ؛ والبيانات المالية تكّون جميع البيانات واإليضاحات التي أنه تم إعداد  (أ)
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 المالية. عن تلك البيانات قد أكدوا مسؤوليتهمسلطة معترف بها ب يتمتعون أولئك الذين  أن (ب)

 المنصوص عليه في القوانين أو األنظمة المدققتقرير 
 محدد شكلستخدام إ معين إختصاص األنظمة فيأو  القوانينبموجب  المدقق يتوجب علىإذا كان  .50

لية فقط إذا الدو  التدقيق لمعايير المدقق تقريرأن يشير  ينبغي، المدقق تقريرل محددة أو صياغة
-70أت االعناصر التالية: )المرجع: الفقر  كل عنصر من، على األقل، يتضمن المدققتقرير كان 

 (71أ

 العنوان. (أ)

 .العملية ظروف حسبما تقتضيرسل إليه، الم   (ب)

إطار إعداد المالية وإشارة إلى  البيانات حولمصاغ على رأي  يشتمل الذيقسم الرأي  (ج)
 ختصاصإعداد البيانات المالية )بما في ذلك تحديد إل المستخدم التقارير المالية المعمول به

 إلعداد معايير الدوليةال ل يكون عبارة عنالذي طار إعداد التقارير المالية إل المنشأ
  .(27الفقرة  أنظر، العاملقطاع لتقارير المالية أو معايير المحاسبة الدولية في اا

 لمالية للمنشأة التي تم تدقيقها.تحديد البيانات ا (د)

قة للمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعل وفقا   المنشأةمستقل عن  المدققأن ب يفيد بيان (ه)
 أن يحدد ينبغيو لهذه المتطلبات.  وفقا  األخالقية األخرى  همسؤولياتوأنه استوفى ، تدقيقبال
سلوك قواعد الإلى ذات الصلة أو أن يشير األخالقية تطلبات للم المنشأ إختصاص بيانال

 .األخالقي للمحاسبين المهنيين

 من معيار التدقيق الدولي 22متطلبات إعداد التقارير في الفقرة  يعالج قسم، حيث أمكن (و)
 .هال يتعارض مع)المنقح( و  570

رير متطلبات إعداد التقا يعالج( السلبي)أو  المتحفظالرأي أساس خاص بقسم ، حيث أمكن (ز)
 .)المنقح( ول يتعارض معها 570 من معيار التدقيق الدولي 23في الفقرة 

، أو 701 معيار التدقيق الدولي التي يقتضيهايتضمن المعلومات قسم ، حيث أمكن (ح)
 جويعال، المنصوص عليه بموجب القوانين أو األنظمةمعلومات إضافية حول التدقيق 

-72أ ات)المرجع: الفقر  ول يتعارض معها 18معيارذلك الالتقارير في  إعدادمتطلبات 
 .(75أ

 معيار التدقيق الدوليمن  24التقارير في الفقرة  إعدادمتطلبات  قسم يعالج، حيث أمكن (ط)
 .(المنقح) 720

                                                           
 . 16-11، الفقرات 701معيار التدقيق الدولي  18
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ف المالية وتحديد المسؤولين عن اإلشرا البياناتإعداد فيما يخص وصفا لمسؤوليات اإلدارة  (ي)
ول  36-33في الفقرات  الواردة المتطلباتيعالج لى عملية إعداد التقارير المالية، بحيث ع

 .يتعارض معها
فيما  المدققمسؤوليات ل، ووصف الدولية والقوانين أو األنظمة التدقيق إشارة إلى معايير (ك)

ول يتعارض  40-37المتطلبات الواردة في الفقرات  يعالجالبيانات المالية  يخص تدقيق
 (53أ-50أ ات. )المرجع: الفقر معها

، مدرجةت الآلمنشلمجموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام  تدقيقلبالنسبة  (ل)
إلى ة في حالت نادر  اإلفصاحهذا  أن يؤديبشكل معقول توقع ، ما لم ي  العمليةشريك  إسم

 ألمن الشخصي.كبير ل تهديد
 .المدققتوقيع  (م)
 .المدققعنوان  (ن)
 .المدقق تاريخ تقرير (س)

ومعايير  حددم إختصاصفي معايير التدقيق ل وفقا  في عمليات التدقيق التي تتم  المدققتقرير 
 التدقيق الدولية

دقيق تمحدد )"معايير ال إختصاصتدقيق في لمعايير ال وفقا   التدقيقإجراء يطلب من المدقق قد  .51
هذا هو  كان ن. إالتدقيقعملية إجراء معايير التدقيق الدولية في ل وأن يمتثل أيضا  الوطنية"(، 

 دقيقتالدولية باإلضافة إلى معايير ال التدقيق معاييرإلى  المدققالحال، يمكن أن يشير تقرير 
 (77أ-76أ : الفقرات: )المرجعكان إذا فقطالقيام بذلك  المدققوطنية، ولكن يجب على ال

لتدقيق الوطنية وتلك الموجودة في معايير اتدقيق بين المتطلبات في معايير ال تضاربل يوجد  (أ)
 لمسألةفقرة تأكيد ( عدم إدراج 2أو ) مختلفرأي  لصياغة( 1) المدقق قد تدفعالدولية التي 

 ومحددة؛ في ظروف  مسألة أخرى تقتضيها معايير التدقيق الدوليةأو فقرة ما 

-)أ(50ن العناصر المبينة في الفقرات كل عنصر م ،كحد أدنى، المدققيتضمن تقرير  (ب)
ية. ومع الوطنتدقيق لمعايير ال وفقا  محددة الصيغة الأو  الشكل المدقق)س( عندما يستخدم 

على أنها إشارة )ك( 50في الفقرة " القوانين أو األنظمةاإلشارة إلى "ينبغي أن ت قرأ ذلك، 
لوطنية االتدقيق  معايير المدقق تقريرد أن يحد لذلك يجبالوطنية. تدقيق معايير الإلى 
 .تلك
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 أن يحدديجب  ،الدولية التدقيق الوطنية ومعاييرتدقيق معايير ال لكل من المدققعندما يشير تقرير  .52
 الوطنية.تدقيق معايير الل المنشأ إختصاص المدققتقرير 

 (84أ-78أ ات)المرجع: الفقر  المالية البياناتمع  اإلضافية المعروضةمعلومات ال

نات مع البيا إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهل يتطلبها  إضافيةمعلومات  رضتع  إذا  .53
المعلومات اإلضافية، وفق تقديره المهني،  تتقييم ما إذا كان المدققيجب على ة، المدققالمالية 

المعلومات ن كو تعندما و . عرضهاطبيعتها أو كيفية بسبب المالية  البياناتل يتجزأ من  ءجز  هي
 .المدقق رأي تكون مشمولة ضمنفإنها ينبغي أن من البيانات المالية، جزء أساسي  هي اإلضافية

كانت المعلومات اإلضافية التي ل يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ل تعتبر إذا  .54
ذه ه عرضما إذا كان يتم  المدقق ينبغي أن يقّيمة، المدققالمالية  البياناتمن  جزء أساسي

وإن لم يكن  .المدققةالمالية البيانات واضح عن و  يكافيميزها بشكل بطريقة  المعلومات اإلضافية
 ةاإلضافيتغيير طريقة عرض المعلومات اإلدارة  يطلب منأن  المدقق على فإن، هذا هو الحال

 المعلومات اإلضافية يحدد أن المدقققيام بذلك، يجب على الاإلدارة  رفضتإذا و ة. المدققغير 
 لم يتم تدقيقها.المعلومات اإلضافية أن هذه ويوضح في تقريره بة المدققغير 

*** 

 األخرى  اإليضاحيةتطبيق والمواد المواد 
  (12)المرجع: الفقرة لممارسات المحاسبية للمنشأة في االجوانب النوعية 

 .من األحكام حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية ا  اإلدارة عدد تصدر .1أ

. 19في الممارسات المحاسبيةلجوانب النوعية ل نقاشا  ( المنقح) 260 التدقيق الدولي معيار يتضمن .2أ
يز محتمل تح على المدقق يطلعالممارسات المحاسبية للمنشأة، قد  فيالجوانب النوعية  بحثعند و 

 ضافة إلىباإل، يةالحياد لغيابالتراكمي  التأثيرأن ب المدققمكن أن يستنتج يفي أحكام اإلدارة. 
 المالية ككل. البياناتقد يؤدي إلى حدوث أخطاء جوهرية في تأثير األخطاء غير المصححة، 

 لبياناتاإذا كانت ما حول  المدققلى تقييم ع غياب الحيادية التي يمكن أن تؤثرمؤشرات تشمل 
  :ما يلي جوهريةأخطاء  على تشتملالمالية ككل 

 ل المثال، )على سبيتدقيق ال التي يتم إبالغ اإلدارة بها أثناءلألخطاء نتقائي إلاتصحيح ال
 لكن ليس تصحيح األخطاء، رباح المعلنةالتي يكمن أثرها في زيادة األتصحيح األخطاء 

 .رباح المعلنة(األ تخفيض يكمن أثرها فيالتي 

 التقديرات المحاسبية. إعدادفي  المحتملدارة اإل تحيز 
                                                           

 . 2، الملحق " اإلتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة ")المنقح(   260معيار التدقيق الدولي  19
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ل تشكل . 20اد التقديرات المحاسبيةفي إعدالمحتمل تحيز اإلدارة  540معيار التدقيق الدولي يتناول .3أ
معقولية التقديرات  بشأنألغراض استخالص النتائج  اأخطاءتحيز اإلدارة المحتمل مؤشرات 

تخلو لية ككل الما البياناتإذا كانت  حول ما المدققعلى تقييم  لكنها قد تؤثر. المختلفةالمحاسبية 
 .جوهريةالخطاء األمن 

 )أ((13قرة : الف)المرجع في البيانات المالية مالئمصح عنها بشكل المفياسات المحاسبية الس
التي  السياسات المحاسبية الهامة عن مالئمبشكل  تفصحفي تقييم ما إذا كانت البيانات المالية  .4أ

 :مثل ا معينةأمور  المدقق بحث، يشمل تم اختيارها وتطبيقها

  سياسات المحاسبية الهامة المطلوبجميع اإلفصاحات المتعلقة بال تم اإلفصاح عنما إذا 
 ؛طار إعداد التقارير المالية المعمول بهإل وفقا  إدراجها 

  مةمالئ معلومات هيعنها  المفصحما إذا كانت المعلومات عن السياسات المحاسبية الهامة 
لتقارير إطار إعداد االعتراف والقياس والعرض في  تطبيق معاييربالتالي كيفية وتعكس 

ية واإلفصاحات في البيانات المالالحسابات فئات المعامالت وأرصدة على  المالية المعمول به
 و ؛عمليات المنشأة وبيئتهال محددةالظروف الفي 

 امةالسياسات المحاسبية اله عرضالذي تم فيه وضوح ال. 

موثوقة وقابلة للمقارنة و مالئمة  معلومات هيالمالية  البياناتفي  المعروضةالمعلومات 
 )د((13: الفقرة )المرجع الفهمسهلة و 
 :معينة كالتالي أمور دراسةيشمل لبيانات المالية افهم سهولة تقييم  إن .5أ

  بطريقة واضحة وموجزة ت عرض المالية البياناتالمعلومات في أن. 

 مة قي عند وجود)على سبيل المثال،  أهمية مالئمة تمنحها الهامةاإلفصاحات  أن تضمين
شتمل تإذا كانت اإلفصاحات  ماو للمستخدمين(، بالنسبة  لمنشأةالخاصة بالمعلومات لملموسة 

ن في لمستخدميأمام اتحديات كبيرة  نشوء طريقة ل تؤدي إلىب مالئمةمرجعية  اتإشار  على
 .الالزمةتحديد المعلومات 

 البياناتفي  المنقولة على المعلومات واألحداث الهامةاإلفصاحات عن تأثير المعامالت 
 ((ـه)13: الفقرة )المرجع المالية

لمركز ا تعرضأن  ذي األغراض العامة إلطارل وفقا  ة من الشائع بالنسبة للبيانات المالية المعدّ  .6أ
، في فرت البيانات المالية تو تقييم ما إذا كانإن النقدية.  هاتدفقاتالمالي و  وأدائهاالمالي للمنشأة 

                                                           
" تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة "،  540معيار التدقيق الدولي  20

 . 21الفقرة 
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  742 )المنقح( 700معيار التدقيق الدولي 

صودين المقالمستخدمين  لمساعدة، إفصاحات كافية إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهضوء 
 قاتهاوتدفالمالي وأدائها على المركز المالي للمنشأة الهامة فهم تأثير المعامالت واألحداث على 

 :مثلمعينة  أمور يشمل بحثالنقدية 

  وخاصةمالئمة  معلومات المعلومات الواردة في البيانات المالية هي عتبرت   حدإلى أي 
 و ؛ظروف المنشأةب

  المقصودين على فهمكافية لمساعدة المستخدمين  فصاحاتاإل تإذا كانما: 

o  عن المعامالت أو األحداث  للمنشأة الناجمة المحتملة واللتزاماتاألصول  ونطاقطبيعة
ار إعداد إط بموجب ضعت( التي و  إلغاء اإلعترافالتي ل تستوفي معايير العتراف )أو 

 .التقارير المالية المعمول به

o  الناجمة عن المعامالت واألحداثمخاطر األخطاء الجوهرية  ونطاقطبيعة. 

o  لمبالغ ، تؤثر على افيهاتغييرات أي واألحكام الصادرة، و  والفرضياتالمستخدمة  الطرق
 .الصلة ذات، بما في ذلك تحليالت الحساسية أو المفصح عنها بطريقة أخرى  المعروضة

 (14: الفقرة )المرجع عادلً ًا عرضذا كانت البيانات المالية تحقق ما إقييم ت

في  أ شيركما و . 21مفهوم العرض العادلب أو ضمنا   بعض أطر إعداد التقارير المالية صراحة  تّقر  .7أ
ل يتطلب  22وفق العرض العادلإطار إعداد التقارير المالية  فإن، هذا المعيار)ب( من 7الفقرة 

ضروري أنه قد يكون من ال بشكل صريح أو ضمنيأيضا  بل يّقرمتطلبات اإلطار، ل متثالاإل فقط
 .23طاراإل تحديدا  بموجبتتجاوز تلك المطلوبة  إفصاحاتأن تقدم اإلدارة 

عرض الب، فيما يتعلق عادل احول ما إذا كانت البيانات المالية تحقق عرض المدققتقييم إن  .8أ
ق وظروف حقائمثل  ا معينةأمور العتبار  بعينحكم مهني. يأخذ هذا التقييم ، هي مسألة واإلفصاح

تم يي وأدلة التدقيق الت للمنشأة المدققفهم  بناء على، فيهاتغييرات أي المنشأة، بما في ذلك 
 الالزمةحات اإلفصا بحث، على سبيل المثال، . يشمل التقييم أيضاالتدقيقالحصول عليها أثناء 
ا ذإ، تعتبر األخطاء هامة بشكل عام)أي  مسائل قد تكون هامةمن  ينجملتحقيق عرض عادل 

على  تخذت  التي لمستخدمين لعلى القرارات القتصادية أن تؤثر بشكل معقول من المتوقع  كان

                                                           
على سبيل المثال، تشير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن العرض العادل يتطلب التمثيل الصادق آلثار المعامالت  21

 خرى وفقا للتعريفات ومعايير العتراف باألصول واإللتزامات والدخل والمصاريف.واألحداث والظروف األ
 )أ(.13، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   22
 على سبيل المثال، تتطلب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من المنشأة تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون اإلمتثال للمتطلبات  23

في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية غير كافي لمساعدة المستخدمين على فهم تأثير المعامالت المحددة واألحداث المحددة 
 )ج((.17"عرض البيانات المالية"، الفقرة  1والظروف األخرى على المركز المالي واألداء المالي للمنشأة )معيار المحاسبة الدولي 
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بيئة أو الالمتطورة  متطلبات إعداد التقارير المالية المالية ككل(، مثل تأثير البياناتأساس 
 القتصادية المتغيرة.

، ، على سبيل المثالعرضا عادلتقييم ما إذا كانت البيانات المالية تحقق يمكن أن يتضمن  .9أ
 يناختيار عرض مع سببحول  بخصوص آرائهم أولئك المكلفين بالحوكمةمناقشات مع اإلدارة و 

 :ي، ما يل. يمكن أن تشمل المناقشات، على سبيل المثالتم بحثهاالبدائل التي  إلى جانب

 اتاحمبالغ أو اإلفصال، وما إذا كان عرض المالية البياناتالمبالغ في  مدى تجميع أو تقسيم 
 .معلومات مضللة يؤدي إلىيحجب معلومات مفيدة أو 

 لظروف المنشأة  مالئمةإستثناءات أي  ت، أو ما إذا كانالمالئمةة التساق مع ممارسة الصناع
 .مبررةوبالتالي 

 (15: الفقرة )المرجع به اطار إعداد التقارير المالية المعمولوصف إل
لبيانات المالية من قبل اإلدارة، اإعداد يتطلب ، 200 معيار التدقيق الدوليكما هو موضح في  .10أ

ية طار إعداد التقارير المالإل وصف كافي إدراجأولئك المكلفين بالحوكمة ، وحيث يكون مناسبا  
 إلطارعلى االوصف مستخدمي البيانات المالية  ذلكوي طلع . 24البيانات المالية ضمن المعمول به

 .البيانات الماليةإليه الذي تستند 

عمول إعداد التقارير المالية المطار إل وفقا   المعّدةالمالية  البياناتأن يوضح ب الذي وصفيكون ال .11أ
 افذة المفعولن والتي تكون اإلطار  ذلككافة متطلبات ل تمتثلإذا كانت البيانات المالية مالئم فقط  به

 .خالل الفترة التي تغطيها البيانات المالية

غير مقيدة و  متحفظة أوعلى لغة  الذي يحتوي  إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهإن وصف  .12أ
 عداد التقاريرالدولية إل معاييرللبشكل كبير البيانات المالية تمتثل )على سبيل المثال، " دقيقة

 يضلل مستخدمي البيانات من المحتمل أنإذ أنه اإلطار  لذلك كافيا   وصفا   ل يعتبر"( المالية
 .المالية

  

                                                           
 . 5أ-4، الفقرات أ200 معيار التدقيق الدولي 24
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 التقارير الماليةعداد إل واحد إطار شارة إلى أكثر مناإل
ر المالية إعداد التقاري إلطاري  وفقا  يتم إعدادها أنه البيانات المالية  تصففي بعض الحالت، قد   .13أ

 د ي طلبوهذا ألنه قالتقارير المالية(.  الدولية إلعداد معاييرال)على سبيل المثال، اإلطار الوطني و 
نا هما يكو ، وفي هذه الحالة اإلطارين لكال وفقا  المالية  البياناتإعداد تختار، اإلدارة، أو قد  من

لمالية إذا كانت البيانات افقط  ا  مالئموصف ال هذا يكون . المعمول بهماإعداد التقارير المالية  إطارا  
، كال اإلطارينل وفقا  ولكي تعتبر البيانات المالية أنه قد تم إعدادها بشكل فردي.  لكل إطار تمتثل

لواقع وفي ا. لكشوفات مطابقةودون أي حاجة  الوقتلكال اإلطارين في نفس  ينبغي أن تمتثل
طار إلا ختصاصاإل ما لم يتبنى نفسهوقت الفي  متثالاإلمن غير المرجح أن يحدث ، العملي

و أالتقارير المالية( كإطار وطني خاص بها،  الدولية إلعداد معاييرالخر )على سبيل المثال، اآل
 .له متثالالعوائق التي تحول دون اإل ما لم تلغي كافة

 يضاحإمالية والتي تحتوي على التقارير العداد إل واحد طارإل وفقا   ت ّعدالبيانات المالية التي إن  .14أ
طار ذلك اإلل وفقا   ل يتم إعدادهاإطار آخر  مع تلك المبينة بموجبالنتائج  يطابق إضافيأو بيان 

طار اإل لكذتطلبها يذلك ألن البيانات المالية ل تتضمن كافة المعلومات بالطريقة التي و خر. اآل
 .خراآل

ويمكن  ،الماليةتقارير ال عدادإل واحد معمول به إلطار وفقا  المالية  البياناتإعداد  يمكنومع ذلك،  .15أ
إلطار  المالية البيانات إمتثال البيانات المالية مدى إيضاحاتفي  باإلضافة إلى ذلكأن تصف 

 هاإمتثالدى متصف أيضا  والتي إلطار وطني وفقا  ة ، البيانات المالية المعدّ آخر )على سبيل المثال
 نوقشكما  ةإضافيمالية لومات معوصف ال ذلك ل. قد يشكّ التقارير المالية( الدولية إلعداد معاييرلل

 بوضوح عن البيانات المالية. اتمييزه إن لم يكن من الممكنرأي المدقق  ويشملها 54في الفقرة 

 شكل الرأي
 فقا  و  إعدادها، على الرغم من عرضا عادل البيانات المالية ل تحقق فيهاقد تكون هناك حالت  .16أ

ن أ هذا هو الحال، فإنه قد يكون من الممكن لإلدارة . وحين يكون عادلال عرضاللمتطلبات إطار 
طار، أو في اإل تحديدا  بموجبإفصاحات إضافية في البيانات المالية تتجاوز تلك المطلوبة تدرج 

تحقيق العرض العادل  من أجلطار اإل معين فيمتطلب  أن تحيد عن، جدا  نادرة الحالت ال
 (18لبيانات المالية. )المرجع: الفقرة ل

 مضللة بيانات  بأنها متثالإلطار اإل وفقا   ت ّعدالبيانات المالية التي أن يعتبر  لمدققل من النادر جدا   .17أ
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 (19: الفقرة . )المرجع25مقبول، أن اإلطار 210 معيار التدقيق الدوليل وفقا  ، حدد في حال

 (20: الفقرة )المرجع المدققتقرير 

 .لكترونيةإ نسخة مطبوعة وتلك التي تستخدم وسائطبخطي التقارير الصادرة التقرير اليشمل  .18أ

العناصر  محيث يضالمالية،  البيانات حول المدققرير التق أمثلة توضيحية معيارلهذا املحق يشمل  .19أ
 علىمعيار وأساس الرأي، ل ينص هذا اللرأي قسمي استثناء إوب .49-21المبينة في الفقرات

 حددةاستخدام عناوين م المعيار هذا. ومع ذلك، يتطلب المدققعناصر تقرير  لترتيبمتطلبات 
 فقا  و التي تشير إلى عمليات التدقيق التي أجريت  المدققلمساعدة في جعل تقارير ي قصد منها ا

 فيها عرضت  في الحالت التي  وخصوصا، سهلة التمييز بصورة أكبرلمعايير التدقيق الدولية 
 .معيارلاهذا ملحق اإليضاحية في  المدققتقارير  ختلف عنم ترتيبب المدققعناصر تقرير 

 الدولية  التدقيق لمعايير وفقا   التي تتم عمليات التدقيق في المدققتقرير 
 (21: الفقرة )المرجع العنوان

 المدقققرير ت مستقل، على سبيل المثال، " مدققالتقرير هو تقرير  أن الذي يشير إلىنوان عال إن .20أ
 .أخرى  جهاتالتقارير الصادرة من قبل  عنالمستقل  المدققيميز تقرير  ،" المستقل

 (22: الفقرة )المرجع المرسل إليه

في  ققالمدتقرير  إليهارسل ي  الجهة التي العملية أو شروط  األنظمةأو  القوانين حددتيمكن أن  .21أ
 غالباو ، همل أولئك الذين يتم إعداد التقرير إلى المدققتقرير وي رسل عادة  . المحدد ختصاصاإل ذلك
 .لماليةا هابياناتالتي يجري تدقيق  ةالمنشألدى دارة لإلأولئك المكلفين أو سهم حملة األإلى 

 (26-24 اتالفقر  :)المرجع المدققرأي 

 لبيانات المالية التي تم تدقيقهاشارة إلى ااإل
 كون البيانات المالية للمنشأة، والتي تت دقققد  المدقق، على سبيل المثال، أن المدققتقرير  يذكر .22أ

طار إالتي يقتضيها كاملة من البيانات المالية المجموعة ال يشّكلعنوان كل بيان مالي  اذكر] من
الي[ كل بيان م التي يغطيها فترةالتاريخ أو ال، مع تحديد إعداد التقارير المالية المعمول به

 .لسياسات المحاسبية الهامةاالمالية، بما في ذلك ملخص  لبياناتبا المرفقةواإليضاحات 
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ى معلومات حتوي علوثيقة تفي  هاسيتم تضمينأن البيانات المالية المدققة ب المدققيدرك عندما  .23أ
يانات مسألة تحديد أرقام الصفحات التي ت عرض فيها الب فإنه قد يبحث ،سنوي ال تقريرالأخرى، مثل 

بيانات ال تحديد. هذا يساعد المستخدمين على بذلك كان شكل العرض يسمح المالية المدققة، إن
 .المدققتقرير  بها يرتبطالمالية التي 

 " ة" أو "تعطي صورة حقيقية وعادلةبصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهري عرضت "
حقيقية  " أو "تعطي صورة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية ي نظر إلى العبارتين " .24أ

حدد م إختصاصفي أي أي من هاتين العبارتين استخدام وي حدد . نيأنهما مرادفتعلى  وعادلة"
 بموجب ، أوختصاصاإل ذلكالبيانات المالية في تدقيق التي تحكم  القوانين أو األنظمة بموجب
ام استخدالقوانين أو األنظمة تطلب تحيث و . ختصاصاإل ذلكفي عموما  المقبولة  اتالممارس

الذي يوجب على معيار هذا المن  14الوارد في الفقرة  المتطلبعلى هذا صيغة مختلفة، ل يؤثر 
 .إلطار العرض العادل وفقا  ة العرض العادل للبيانات المالية المعدّ  المدقق تقييم

استخدام عبارات مثل "مع الشرح  المالئمفإنه ليس من  غير معدل،عن رأي  المدقق يعبر عندما .25أ
ضعاف مشروط أو إهذه العبارات إلى رأي  تشير حيثالرأي، ب" فيما يتعلق مع مراعاةبق" أو "اسال

 أو تعديل في الرأي.

 التي تعرضها  والمسائلوصف البيانات المالية 
 إطار إعداد التقاريرمجموعة كاملة من البيانات المالية على النحو المحدد في  المدققيغطي رأي  .26أ

 امة، يمكناألغراض العذات  طراألالعديد من  حال . على سبيل المثال، فيالمالية المعمول به
وق بيان التغيرات في حقوبيان الدخل الشامل و  : بيان المركز الماليتشمل البيانات الماليةأن 

ياسات التي تتكون عادة من ملخص السالملكية وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات المتعلقة بها، 
 تعتبر أيضا، اتختصاص. في بعض اإلالهامة والمعلومات التوضيحية األخرى  المحاسبية

 .هي جزء ل يتجزأ من البيانات الماليةضافية اإلات معلومال

لمالية أن البيانات ا المدقق، يذكر رأي العرض العادلإلطار  وفقا  ة المالية المعدّ  البيانات في حال .27أ
ممت البيانات المالية لعرضهبصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية،  تعرض ا المسائل التي ص 

 وفقا   ةالمالية المعدّ  البيانات ، في حال. على سبيل المثالعنها أو تعطي صورة حقيقية وعادلة
نهاية  المركز المالي للمنشأة فيهي  المسائلهذه تكون التقارير المالية،  الدولية إلعداد لمعاييرل

سيتم وبالتالي،  .الفترة واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ
بخط مائل  بالكلمات المكتوبةمعيار ال وفي المواضع األخرى من هذا 25]...[ في الفقرة  استبدال

 لية إلعدادالدو  معاييرالهو  إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهيكون  في الجملة السابقة عندما
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كلمات ب تم استبدالهاسي، المطبقةأطر إعداد التقارير المالية األخرى  التقارير المالية، أو في حال
 .لعرضهاالبيانات المالية ممت ص  التي  المسائلتصف 

  المدققرأي  علىؤثر يوكيف يمكن أن  إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهوصف 
قرير ت إطالع مستخدمي المدققفي رأي  إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهتحديد  ي قصد من .28أ

م المطلوب لحد من التقييوليس المقصود منه ا؛ ي عّبر فيه عن رأي المدققسياق الذي على ال المدقق
 :يمعينة كالتالمصطلحات ب إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ويتم تحديد. 14في الفقرة 

 تقارير المالية" أوال إلعداد للمعايير الدولية وفقا  "... 
 ..." X ختصاصفي اإل لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما   وفقا  "... 

لبات تطمإلعداد التقارير المالية و معايير  على إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهمل تعندما يش .29أ
إلعداد  ليةالدو  للمعايير وفقا  مثل "... معينة مصطلحات باإلطار تحديد تنظيمية، يتم قانونية أو 

 معيار التدقيق الدولي يتناول  ".X ختصاصاإلقانون الشركات في لتقارير المالية ومتطلبات ا
متطلبات لالتقارير المالية واالدولية إلعداد  معاييرالبين  التي يوجد فيها تضارباتالظروف  210

   6۲التشريعية أو التنظيمية.

إعداد التقارير المالية،  ي طار إل وفقا  المالية  البيانات، يمكن إعداد 8أفي الفقرة  مشار إليهكما هو  .30أ
ن اإلعتبار بعيكل إطار ؤخذ ي  لذلك،  وتبعا  . المعمول بهماإعداد التقارير المالية  بالتالي إطارا وهما

 27-25 للفقرات وفقا   المدققرأي يشير المالية، و  البيانات حول المدققرأي  تكوينعلى حدة عند 
 : اإلطارين على النحو التالي إلى كال

: ثنينإ بشكل فردي، يتم التعبير عن رأيين من اإلطارين لكل تمتثلإذا كانت البيانات المالية  (أ)
لمعمول االتقارير المالية  إعدادإطاري ألحد  وفقا  المالية  البياناتيتم إعداد  رأي يفيد بأنه

 وفقا  ية المال البياناتتم إعداد ي هأنيفيد  رأي)على سبيل المثال، اإلطار الوطني(، و  بهما
 عدادالدولية إل معاييرال)على سبيل المثال،  الماليةعداد التقارير آخر معمول به إل إلطار

ى أو في جملة واحدة )عل بشكل منفصلالتقارير المالية(. يمكن التعبير عن هذه اآلراء 
سبيل المثال، يتم عرض البيانات المالية بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية ]...[، 

 الدولية إلعداد معاييرلل ووفقا   X ختصاصفي اإل ة عموما  لمبادئ المحاسبة المقبول وفقا  
 التقارير المالية(.

خر، اآل طارإلل متثالتفشل في اإل لكنها ألحد اإلطارين تمتثلإذا كانت البيانات المالية  (ب)
طار واحد إل وفقا  المالية  البياناتيتم إعداد  يفيد بأنهمعدل غير رأي  التعبير عنيمكن 

خر )على اآلطار اإل يخصفيما معدل رأي مع إعطاء )على سبيل المثال، اإلطار الوطني( 
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 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا   التقارير المالية( الدولية إلعداد معاييرالال، المثسبيل 
 (.المنقح)

 إعداد التقارير الماليةطار إل متثالاإلإلى البيانات المالية  تشير، قد 15أكما هو مبين في الفقرة  .31أ
الية. مالتقارير العداد آخر إلطار إل متثالعن مدى اإل باإلضافة إلى ذلكتفصح ، و المعمول به

بوضوح عن  اتمييزه إذا كان من غير الممكن اإلضافيةهذه المعلومات رأي المدقق  ويغطي
 وتبعا  (. 84أ-78أ اتذات الصلة في الفقر  التطبيق ومواد 54-53الفقرات  أنظرالبيانات المالية )

 ،لذلك
معدل ي رأيتم التعبير عن ، خر مضلال  اآلطار إلل متثالفيما يتعلق باإل فصاحاإلإذا كان  (أ)

 .(المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  
ن فهم المستخدميفي  ومهم أنه أمر أساسي يقدر المدقق لكنغير مضلل،  فصاحاإلإذا كان  (ب)

(، المنقح) 706 معيار التدقيق الدوليل وفقا  ما  لمسألة توكيدفقرة للبيانات المالية، يتم إضافة 
 .فصاحاإلإلى  من أجل لفت النتباه

 (28: الفقرة )المرجع أساس الرأي

 قسميتبع أن بمعيار هذا اليتطلب ، لذلك وتبعا  . المدققعن رأي  هاما   س الرأي سياقا  اأسقسم  يوفر .32أ
 .المدققفي تقرير  قسم الرأي مباشرة  الرأي  أساس

ة التدقيق إجراء عملي قد تمأنه  المدققلمستخدمي تقرير  توضحاإلشارة إلى المعايير المستخدمة إن  .33أ
 .قررةللمعايير الم وفقا  

)ج((28: الفقرة )المرجع ذات الصلةمتطلبات األخالقية ال  
تلك  الشفافية حولفي زيادة  ذات الصلةمتطلبات األخالقية لل المنشأ إختصاصتحديد  يسهم .34أ

متطلبات الأن ب 200 معيار التدقيق الدولي يوضح .بعملية تدقيق محددةالمتعلقة  المتطلبات
ن للمحاسبي السلوك األخالقي قواعدمن  "بو" "أ" الجزأين من عادة   تتكون  ذات الصلةاألخالقية 
أكثر  عتبرتالمتطلبات الوطنية التي  باإلضافة إلىالبيانات المالية تدقيق المتعلقة بالمهنيين 

السلوك األخالقي للمحاسبين قواعد  ذات الصلةمتطلبات األخالقية ال تتضمن. عندما 27تقييدا
قواعد السلوك األخالقي كانت  إذاو . تلك القواعديمكن أن يشير البيان أيضا إلى ، المهنيين

البيان إلى تاج حل ي، بالتدقيق ذات الصلةكافة المتطلبات األخالقية  لشكّ ت للمحاسبين المهنيين
 . المنشأ إختصاصتحديد 

في عدة مصادر مختلفة،  ذات الصلةمتطلبات األخالقية ال، قد توجد اتختصاصاإلفي بعض  .35أ
نظمة. المنصوص عليها في القوانين واألاإلضافية والقواعد والمتطلبات قواعد السلوك األخالقي مثل 

عدد  في مشمولة ذات الصلةوالمتطلبات األخالقية األخرى  متطلبات اإلستقالليةتكون عندما 
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)على سبيل ة المالئم )المصادر( المصدر تسميةيمكن أن يختار المدقق  ،محدود من المصادر
شكل مفهوم ب مصطلحإلى شير ي(، أو قد ختصاصاإلفي  ةمطبقال الالئحةقاعدة أو ال إسمالمثال، 

في عمليات  يةيلخص بشكل مناسب تلك المصادر )على سبيل المثال، متطلبات الستقاللو شائع 
 .(X ختصاصخاصة في اإلال منشآتالتدقيق 

أن  لمدققا من تدقيقالوطنية أو شروط عملية التدقيق معايير الاألنظمة أو أو قد تتطلب القوانين  .36أ
ا في ذلك ، بمذات الصلةعن مصادر المتطلبات األخالقية  تحديدا أكثرمعلومات قدم في تقريره ي

 .المالية البيانات تدقيقطبق على ، التي ت  يةالستقاللبتلك المتعلقة 

مصادر  عند وجودفي تقرير المدقق  إدراجهاالتي يتعين في تحديد القدر المناسب من المعلومات  .37أ
 عتباراتإلتكمن إحدى اتدقيق البيانات المالية، بالمتعلقة  ذات الصلةخالقية متعددة للمتطلبات األ

 لمدقق.في تقرير ا أخرى  مفيدةمات معلو حجب مخاطر و الشفافية بين تحقيق التوازن  الهامة في

  المجموعة تدقيقالخاصة بعمليات  عتباراتاإل
، صلةذات العندما تكون هناك مصادر متعددة للمتطلبات األخالقية  المجموعةتدقيق عمليات في  .38أ

قرير المدقق في ت ختصاصإلى اإل عادة  ما ترتبط اإلشارة، يةالستقاللببما في ذلك تلك المتعلقة 
في عملية  ،وذلك ألنهالمجموعة.  عمليةطبق على فريق التي ت   ذات الصلةمتطلبات األخالقية بال

بتدقيق  ةتكون ذات صلأيضا للمتطلبات األخالقية التي  يخضع مدققو العناصرالمجموعة، تدقيق 
 .28المجموعة

بما في ذلك  ،محددة للمدققينأخالقية أو ية استقاللعلى متطلبات معايير التدقيق الدولية  تنصل  .39أ
السلوك واعد قفي  ية، متطلبات الستقاللتجاوز، أو على تمديدبالتالي ل تنص ، و مدققي العناصر

ملية عفريق يخضع لها متطلبات األخالقية األخرى التي الأو  المهنيين للمحاسبيناألخالقي 
 تفي جميع الحال عنصرمدقق ال يخضع أن الدوليةتدقيق لاتتطلب معايير  كما ل، المجموعة

قد  ذلك،. ونتيجة لفريق عملية المجموعة طبق علىالمحددة التي ت   متطلبات الستقالليةلنفس 
تدقيق  ال، في حيةالستقاللب، بما في ذلك تلك المتعلقة ذات الصلةالمتطلبات األخالقية  تكون 

في  ينللمدققإرشادات على  29600 معيار المحاسبة الدولي ينصمعقدة.  المجموعة هي متطلبات
لحالت ا تلك ، بما في ذلكفي تدقيق المجموعة معين لعنصرأداء عملهم على المعلومات المالية 

 .ذات الصلة بتدقيق المجموعة يةمتطلبات الستقاللعنصر مدقق ال فيها لبييالتي ل 
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 (31: الفقرة )المرجع الرئيسيةتدقيق ال أمور
تدقيق ليات عمالمتعلقة ب الرئيسيةتدقيق ال أموراإلبالغ عن  القوانين أو األنظمةتطلب تيمكن أن  .40أ

لقوانين ا التي توصف في تلكت آالمنش، على سبيل المثال، ت المدرجةآالمنش عدا عن منشآتلا
 .عامةمصلحة ذات  كمنشآتأو األنظمة 

ذلك  خرى، بما فياأل للمنشآتالرئيسية  تدقيقال أمور اإلبالغ عن أيضا   المدققيمكن أن يقرر  .41أ
ة عدد كبير ومجموع كبيرة، على سبيل المثال ألن لديهاعامة  مصلحةتلك التي قد تكون ذات 

منشآت لعلى هذه امثلة يمكن أن تشمل األطبيعة وحجم العمل. ل ونظرا األطراف المعنيةواسعة من 
مثل  تآالمنشالمؤسسات المالية )مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد(، وغيرها من 

  الجمعيات الخيرية.
التدقيق مع اإلدارة  عمليةتفاق على شروط اإل المدقق من 210 معيار التدقيق الدولييتطلب  .42أ

 ين بالحوكمةأولئك المكلفأن دور اإلدارة و ب، ويوضح يكون مناسبا   ما، حسبأولئك المكلفين بالحوكمةو 
 لمنشأةاب الحوكمة الخاصةعتمد على ترتيبات يللمنشأة تدقيق الفي التفاق على شروط عملية 

أيضا  بأن يشتمل  210 معيار التدقيق الدولي. كما يتطلب 30 ذات الصلة والقوانين أو األنظمة
كل الشإشارة إلى  على ةخطيال ياتتفاقالأو أي شكل آخر مناسب من تدقيق ال تكليف خطاب

 بخالف ذلك المدققطلب من عندما ل ي   31.المدقق عني تقارير ستصدر أل ينالمتوقعوالمحتوى 
أنه قد يكون من المفيد  32 210 معيار التدقيق الدولييوضح الرئيسية، تدقيق ال أمور اإلبالغ عن

قيق التد أمور اإلبالغ عن احتماليةإلى  تدقيقفي شروط عملية الإشارة  للمدقق أن يقوم بدمج
 دراج إشارةإ ات، قد يكون من الضروري للمدققختصاصتقرير المدقق، وفي بعض اإلالرئيسية في 

 .لقيام بذلكاقدرة اظ على من أجل الحف يةحتمالاإل هذهإلى معينة 

 القطاع العام منشآتب خاصة إعتبارات
القطاع العام  منشآتالمدرجة ليست شائعة في القطاع العام. ومع ذلك، قد تكون  آتالمنش إن .43أ

طلب قد ي  . في مثل هذه الحالت، فيها تعقيدها أو جوانب المصلحة العامةهامة نظرا لحجمها أو 
 البالغ عنخالف ذلك بقرر يأو قد  بموجب القوانين أو األنظمةالقطاع العام  منشأة مدققمن 
 .المدققالرئيسية في تقرير تدقيق ال أمور

 (34-33 ات: الفقر )المرجع البيانات الماليةب الخاصةالمسؤوليات 
وحيث يكون مسؤوليات اإلدارة، ب المتعلقة، األسس والمبررات 200معيار التدقيق الدولييوضح  .44أ

معايير التدقيق ل وفقا  تدقيق ال عمليةإجراء  عليها التي يتم بناء  ، المكلفين بالحوكمةأولئك ، مناسبا
ة عن إعداد المسؤوليتحّمل أولئك المكلفين بالحوكمة ، وحيث يكون مناسبا، وتقبل اإلدارةالدولية. 

حيث يكون مالئما،  ، بما في ذلك۳3طار إعداد التقارير المالية المعمول بهإل وفقا  البيانات المالية 
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تبرها التي تعالمسؤولية عن الرقابة الداخلية تحّمل قبل اإلدارة أيضا ت. بصورة عادلة هاعرض
ن ع ناجمةجوهرية، سواء كانت الخطاء األإعداد بيانات مالية خالية من  ضرورية للمساعدة في

 تينليالمسؤو  إلى كالإشارة  المدققوصف مسؤوليات اإلدارة في تقرير يشمل خطأ. الأو  حتيالاإل
. يقالتي يتم بناء عليها إجراء عملية التدقللمستخدمين  إذ يساعد على توضيح األسس والمبررات

لوصف الشخص  أولئك المكلفين بالحوكمة( مصطلح المنقح) 260 معيار التدقيق الدولييستخدم 
 اقاشنشأة، ويوفر المن على تتولى مسؤولية اإلشراف التي (المؤسسات) المؤسسة)األشخاص( أو 

 .وحسب المنشآت اتختصاصاإلعبر  الحوكمةحول تنوع هياكل 

إلى أوصاف مسؤوليات اإلدارة أن يضيف للمدقق  يكون فيها من المالئمقد تكون هناك ظروف  .45أ
إعداد بالمسؤوليات اإلضافية ذات الصلة  لبيان 35-34في الفقرات  أولئك المكلفين بالحوكمةو 

 .المنشأةأو طبيعة  محددال ختصاصاإلالمالية في سياق  البيانات

خطاب التكليف مسؤوليات اإلدارة في  على التفاق المدقق من 210 معيار التدقيق الدولييتطلب  .46أ
بعض  210 معيار التدقيق الدولي يوفر .34ةخطيلا ياتتفاقالشكل آخر مناسب من في أو 

يات مسؤول القوانين أو األنظمة تحدد تإذا كانأنه  التوضيحالمرونة في القيام بذلك، من خالل 
يمكن  مالية،ارير اللتقبإعداد ا فيما يتعلق أولئك المكلفين بالحوكمة، وحيث يكون مناسبااإلدارة، 

 رادفة فعليام، المدقق وفق تقدير، تعتبرمسؤوليات القوانين أو األنظمة تشمل  أنبأن يحدد المدقق 
يمكن  ،تعتبر مرادفة. وبالنسبة لتلك المسؤوليات التي 210 دقيق الدوليتلك الواردة في معيار التل

ر مناسب شكل آخفي أو  خطاب التكليفلوصفها في  النظامقانون أو الصياغة المدقق أن يستخدم 
قرير أيضا في ت الصياغةهذه يمكن أن تستخدم . في مثل هذه الحالت، ةخطيال ياتتفاقالمن 

. في ظروف معيارهذا ال)أ( من 34في الفقرة المدقق لوصف المسؤوليات على النحو المطلوب 
كما وردت في  النظامقانون أو ال، بما في ذلك عندما يقرر المدقق عدم استخدام صيغة أخرى 

إدراج معيار. باإلضافة إلى هذا ال)أ( من 34الصياغة الواردة في الفقرة  ت ستخدم، خطاب التكليف
أن ، يمكن 34 على النحو المطلوب بموجب الفقرة وصف مسؤوليات اإلدارة في تقرير المدقق

قع الذي المو لى عن طريق إدراج إشارة إلهذه المسؤوليات  أكثر تفصيل لمدقق إلى وصفيشير ا
موقع ال نشأه أومل، في التقرير السنوي ل)على سبيل المثالالمعلومات  يمكن الحصول منه على

 .لسلطة المختصة(اإللكتروني ل

ة التي تنص على مسؤوليات اإلدار  األنظمةأو  أن تشير القوانين يمكن، اتختصاصاإلفي بعض  .47أ
 ث تعتبروحيأو النظام المحاسبي.  يةالمحاسب سجالتوال دفاترالإلى المسؤولية عن كفاية تحديدا 

يق معيار التدقمن الرقابة الداخلية )كما هو محدد في  أساسيا اجزء الدفاتر والسجالت واألنظمة
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 34والفقرة  210 معيار التدقيق الدوليفي الواردة ف وصااألل تتضمن  ،35((المنقح)315 الدولي
 أي إشارة محددة لها.

)ب( 34قرة في الفالمنصوص عليه  المتطلب تطبيق يةلكيف اتتوضيح لمعيارهذا املحق يوفر  .48أ
 .إطار إعداد التقارير المالية المعمول به يالتقارير المالية ه إلعدادالدولية  معاييرتكون العندما 

 ةتكون هناك حاجالتقارير المالية، قد الدولية إلعداد معايير ال معين غيرإطار إذا تم استخدام 
عداد إل اآلخر طاراإلتطبيق من أجل توضيح البيانات التوضيحية الواردة في الملحق  لتعديل

 المحددة. ظروف التقارير المالية في ال

 (35: الفقرة )المرجع اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية
اإلشراف على عملية إعداد التقارير ب المعنيين، األفراد جميعبعض، ولكن ليس  يشارك ماعند .49أ

مطلوب وصف على النحو الالقد تكون هناك حاجة لتعديل في إعداد البيانات المالية،  المالية أيضا  
ون يكعندما و . ة على نحو مالئمالمنشأبالظروف الخاصة  لبيان معيارهذا المن  35بموجب الفقرة 

ن عن و لالمسؤو األفراد نفس  همن عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية و مسؤولالاألفراد 
 مسؤوليات اإلشراف.إشارة إلى إدراج أي م إعداد البيانات المالية، ل يلز 

 (40-37 : الفقرات)المرجع المالية البياناتتدقيق عن  المدققمسؤوليات 
 لبيان  معيارال هذا من 40-37 وفق ما تقتضي الفقرات المدققوصف مسؤوليات يمكن تصميم  .50أ

لموحدة. اتقرير المدقق البيانات المالية  يعالج، عندما على سبيل المثال ،للمنشأةالطبيعة المحددة 
 .القيام بذلكعن كيفية  معيار مثاللهذا املحق في  2يتضمن التوضيح 

 )أ((38)المرجع: الفقرة  المدققأهداف 
لحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت تتلخص في ا المدققأن أهداف  المدققيوضح تقرير  .51أ

، خطأأو ال حتيالاإلعن  ناجمةكانت  جوهرية، سواء  الخطاء األمن  تخلوالبيانات المالية ككل 
 ما يخصفيمسؤوليات اإلدارة  وتتعارض هذه مع. المدققالذي يتضمن رأي  المدققوإصدار تقرير 

 .بيانات الماليةالإعداد 

 )ج((38: الفقرة )المرجع النسبيةوصف األهمية 
وصف  لتقديم)ج(، 38الوارد في الفقرة  المتطلب تطبيق لكيفية اتتوضيح لمعيارهذا املحق  يوفر .52أ

ارير إطار إعداد التق يالتقارير المالية ه الدولية إلعداد معاييرال ما تكون النسبية، عندهمية لأل
ة، قد الماليالتقارير  الدولية إلعدادمعايير ال آخر غيرإطار . إذا تم استخدام المالية المعمول به

                                                           
 )ج(. 4، الفقرة " تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها ")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  35
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تطبيق  يحتوضللمعيار هذا املحق التوضيحية المعروضة في البيانات تكون هناك حاجة لتعديل 
 .المحددة ظروفالعداد التقارير المالية في إل اآلخر طاراإل

 )ج((40: الفقرة )المرجع 701 التدقيق الدولي بمعيارالمتعلقة  المدققمسؤوليات 
اوز تجت مدققالأيضا أنه من المفيد تقديم معلومات إضافية في وصف مسؤوليات  المدقققد يعتبر  .53أ

إلى الشرط الوارد  المدققيمكن أن يشير )ج(. على سبيل المثال، 40ما هو مطلوب بموجب الفقرة 
 المدققمن التي تتطلب اهتماما كبيرا  موراأللتحديد  701 معيار التدقيق الدوليمن  9في الفقرة 

 وهريةالجخطاء لأل التي تنطوي على مخاطر مرتفعةمجالت ال، مع مراعاة التدقيقفي أداء عملية 
 المتعلقةالهامة  المدققأحكام و (؛ المنقح) 315 معيار التدقيق الدوليل وفقا  محددة أو مخاطر كبيرة 

، بما في ذلك التقديرات التي تنطوي على أحكام هامة لإلدارة في البيانات المالية بالمجالت
 تدقيق ة علىالمترتبواآلثار  بأنها تشتمل على شكوك تقدير كبيرة؛المحاسبية التي تم تحديدها 

 .خالل الفترة وقعتالهامة التي أو المعامالت األحداث 

 )ك((50، 41: الفقرتان )المرجع البيانات المالية فيما يخص تدقيق المدققموقع وصف مسؤوليات 
تقرير مرفق بفي ملحق  معيارهذا المن  40-39المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  إن دمج .54أ

لى إشارة بال صراحة   ةالتدقيق الوطني معايير أو األنظمة، أو عندما تسمح القوانين أو المدقق
يدة قد تكون وسيلة مفيتضمن مثل هذه المعلومات، ي المختصة الذلسلطة ل اإللكترونيموقع ال

ومات على المعل يشتمل المدققألن وصف مسؤوليات و . ومع ذلك، المدققمحتوى تقرير  لتنظيم
معايير التدقيق ل وفقا   يتم إجراؤهاالتي تدقيق عملية اللتوقعات المستخدمين عن لإلبالغ الضرورية 

للتعرف على مكان الحصول على مثل تقرير المدقق  يتوجب إدراج إشارة معينة ضمنالدولية، 
 .  هذه المعلومات

 ((ط)50)ب( و41: الفقرتان )المرجع ملحقال ضمنموقع ال
مسؤوليات  التي تصف 40-39البيانات المطلوبة بموجب الفقرات  يدرجأن للمدقق  41الفقرة تسمح  .55أ

ريطة أن يتم ، شالمدققتقرير يتم إرفاقه بملحق  ضمنالبيانات المالية تدقيق فيما يخص  المدقق
ى الكيفية عل توضيحي . وفيما يلي مثالالملحقإلى موقع  المدققتقرير  ضمنمناسبة إدراج إشارة 
 :المدققملحق في تقرير المثل هذه اإلشارة إلى  بها إدراجالتي يمكن 

 المالية البياناتتدقيق  فيما يخص المدققمسؤوليات 
من  خلوتلحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل في اأهدافنا تتلخص 

من الذي يتض المدققخطأ، وإصدار تقرير الأو  حتيالاإلعن  ناجمةجوهرية، سواء كانت الخطاء األ
التي تدقيق لأن عملية ابل يضمن  هلكن، من التأكيد يمعقول هو مستوى عالالتأكيد اليعتبر رأينا. 

أن مكن . يعند وجودهاجوهرية الخطاء عن األ كشف دائماتلمعايير التدقيق الدولية س وفقا  تتم 
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 ،تؤثر بشكل معقولكان من الممكن أن  إذا هامةخطأ وتعتبر الأو  حتيالاإلاألخطاء عن  تنجم
، على القرارات القتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه سواء منفردة  أو مجتمعة  

 البيانات المالية.

. هذا المدققتقرير من  X في الملحقالبيانات المالية عن تدقيق مسؤولياتنا ل إضافيوصف يوجد 
ف[ الوصموقع إلى محددة أخرى رقم الصفحة أو إشارة  اذكر] يوجد فيهذا الوصف، الذي ويشّكل 

 .الخاص بنا المدققجزءا من تقرير 

 (42)ج(، 41تان : الفقر )المرجع المختصةلسلطة ل اإللكترونيموقع الشارة إلى اإل
 الموجود على الموقع اإللكتروني المدقققد يشير إلى وصف مسؤوليات  المدققأن  41توضح الفقرة  .56أ

. راحة  بذلك ص الوطنيةتدقيق أو معايير ال القوانين أو األنظمة إن سمحت فقط، المختصةسلطة لل
ريق عن ط المدققفي تقرير  دمجهاالتي يتم و الموقع اإللكتروني على  الموجودة المعلوماتإن 

ن أن يمكهذه المعلومات  فيه علىيمكن العثور  مكان الموقع اإللكتروني الذيإشارة محددة إلى 
ينبغي أن ل  لكن، أوسع بشكلالتدقيق الدولية  لمعايير وفقا  تدقيق ال عملية أو المدققعمل تصف 

غة امعيار. هذا يعني أن صيهذا المن  40-39في الفقرات  المطلوبوصف المع  تتضارب
أخرى  مورأقد تكون أكثر تفصيال، أو قد تعالج اإللكتروني على الموقع  المدققوصف مسؤوليات 

ي الفقرات األمور التي تم تناولها فهذه الصياغة شريطة أن تعكس المالية،  البياناتتدقيق بتتعلق 
 .هاتتعارض مع وأل 39-40

و أ أو جهة تنظيمية تدقيقلا معاييروطنية لوضع  هي جهة المختصةسلطة يمكن أن تكون ال .57أ
جيدا لضمان دقة واكتمال واستمرار  مهيئةهذه المنظمات  وتكون . التدقيقعلى  إشرافمجلس 

 عحفاظ على مثل هذا الموقال للمدققبالنسبة  المالئميكون من  لنو . القياسيةمعلومات التوفر 
 إلى الموقع هذه اإلشارة بها إدراجعلى الكيفية التي يمكن  توضيحي . وفيما يلي مثالاإللكتروني
 :المدققتقرير  ضمن اإللكتروني

 فيما يخص تدقيق البيانات الماليةمسؤوليات المدقق 
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من 

أو الخطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن  حتيالاألخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل
يق التي لكنه ل يضمن بأن عملية التدق رأينا. يعتبر التأكيد المعقول هو مستوى عالي من التأكيد،

لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنجم  وفقا  تتم 
أو الخطأ وتعتبر هامة إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل معقول، سواء  حتيالاألخطاء عن اإل

التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات منفردة  أو مجتمعة ، على القرارات القتصادية 
 المالية.
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 سسة[على الموقع اإللكتروني لـ ]المؤ يوجد وصف إضافي لمسؤولياتنا عن تدقيق البيانات المالية 
 جزءا من تقرير المدقق الخاص بنا.هذا الوصف . ويشّكل على ]عنوان الموقع اإللكتروني[

 (45-43 ات)المرجع: الفقر  خرى األ إعداد التقاريرمسؤوليات 
رى أخ مسائلعن  لإلبالغمسؤوليات إضافية  المدقق لدى ، قد يكون اتختصاصاإلفي بعض  .58أ

 المدققب من طل. على سبيل المثال، يمكن أن ي  الدولية التدقيق بموجب معاييرلة لمسؤولياته مكمّ 
، بديل وكخيارالبيانات المالية. تدقيق عملية  بلغت إلى علمه خالل سيرمحددة  أمور عن اإلبالغ

 ولمعين حرأي ، أو إبداء واإلبالغ عنهامحددة إضافية تأدية إجراءات  المدققطلب من يمكن أن ي  
، والرقابة الداخلية على التقارير المالية أو والسجالت المحاسبية، مثل كفاية الدفاتر محددة أمور

 حولإرشادات محدد ال ختصاصاإلفي تدقيق . وكثيرا ما توفر معايير الاألخرى  المعلومات
 .ختصاصاإل ذلكاإلضافية المحددة في  إعداد التقاريرمسؤوليات بفيما يتعلق  المدققمسؤوليات 

عن  اإلبالغ لمدققل قد تجيزأو  قد تتطلب القوانين أو األنظمة ذات الصلةفي بعض الحالت،  .59أ
طلب من قد ي  البيانات المالية. وفي حالت أخرى،  حولاألخرى كجزء من تقريره  هذه المسؤوليات

 عنها في تقرير منفصل.له باإلبالغ سمح ي   قد أو لمدققا

األخرى  إعداد التقاريرلمسؤوليات  المشتركالعرض معيار من هذا ال 45-43الفقرات  تجيز .60أ
تميز عندما و  المواضيعالدولية فقط عندما تعالج نفس  التدقيق بموجب معايير المدققومسؤوليات 

ليها المسؤوليات المنصوص عن بوضوح عخرى األ إعداد التقاريرمسؤوليات  المدققصياغة تقرير 
تقرير  أن يشتملجعل من الضروري يواضح قد ال هذا التمييزو معايير التدقيق الدولية. بموجب 

 المسؤولياتيذكر أن هذه أن األخرى و  إعداد التقاريرإشارة إلى مصدر مسؤوليات على  المدقق
سؤوليات م يتوجب معالجةخالف ذلك، وب. الدولية التدقيق تتجاوز تلك المطلوبة بموجب معايير

بات عنوان "تقرير حول المتطل تحت المدققتقرير  ضمناألخرى في قسم منفصل إعداد التقارير 
الحالت،  ه. في مثل هذالقسمبما يتناسب مع مضمون  عنوان آخرالقانونية والتنظيمية األخرى" أو 

حت تالدولية  التدقيق بموجب معايير إعداد التقارير مسؤولياتإدراج  المدققمن  44الفقرة تتطلب 
 المالية." البيانات تدقيق "تقرير حول عنوان
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 (46)المرجع: الفقرة  العملية شريك إسم
د لتوفير تأكي معينة إجراءاتالشركة سياسات و تضع  أن 36 1المعيار الدولي لرقابة الجودة يتطلب  .61أ

. وعلى لمعمول بهااللمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  وفقا  تتم  العملياتمعقول بأن 
في العملية تسمية شريك  ي قصد من ،1في المعيار الدولي لرقابة الجودة متطلبات هذه الالرغم من 

ات الغرض ذ في البيانات المالية المدققتوفير مزيد من الشفافية لمستخدمي تقرير  المدققتقرير 
 .ةمدرجال للمنشأةالعام 

شريك  سمإ المدقق تقريريتضمن  بأن ةالتدقيق الوطني معاييرأو  القوانين أو األنظمةتطلب تقد  .62أ
. يمكن ةت المدرجآلمنشللبيانات المالية ذات الغرض العام لتدقيق المسؤول عن عمليات الالعملية 

كن أن يمالوطنية، أو تدقيق معايير الالقوانين أو األنظمة أو بموجب  المدقق منأيضا طلب ي   أن
العملية يك شر  لتحديد المدققفي تقرير  العمليةشريك  إسممعلومات إضافية تتجاوز  إدراجقرر ي

صلة  تعتبر ذاتالتي  العمليةشريك ل، على سبيل المثال، رقم الرخصة المهنية بشكل أكبر
  .مهامه المدقق الذي يمارس فيه ختصاصاإلب

خضع لتجارب تشير إلى احتمال تهديد معلومات أو أن ي المدققيمكن أن يحدد في حالت نادرة،  .63أ
 ةمادي أضرارإلى ، العمليةشريك اإلعالن عن هوية  والتي قد تؤدي، في حالاألمن الشخصي 

ومع ذلك،  .وثيقةذوي عالقة  آخرينأفراد أو  العمليةفريق اآلخرين في  أو األفراد العمليةلشريك 
ونية أو أو العقوبات القان ةقانونيال المسؤولية، على سبيل المثال، تهديدات ل يشمل هذا التهديد

روف التي حول الظأولئك المكلفين بالحوكمة توفر المناقشات مع  ويمكن أنالتنظيمية أو المهنية. 
. الشخصيتهديد األمن ات إضافية حول احتمال أو خطورة معلوم أضرار ماديةقد تؤدي إلى 

صلة ات ذإضافية  متطلبات علىالتدقيق الوطني  معايير أو األنظمةأو  القوانين تنصيمكن أن 
 .العمليةشريك  إسماإلفصاح عن  قد تم إغفال تحديد ما إذا كانب

 (47)المرجع: الفقرة  المدققتوقيع 

اسب مع أو كليهما، بما يتن لمدققلسم الشخصي اإلأو تدقيق السم شركة إبإما  المدققتوقيع يكون  .64أ
 المدقق طلب من، قد ي  اتختصاصاإل، في بعض المدقق. باإلضافة إلى توقيع محددال ختصاصاإل

أو  لمدققاب عترافأنه قد تم اإلحقيقة عن أو  المهني يالمحاسبأن يعلن في تقريره عن لقبه 
 .ختصاصاإل ذلكفي  المالئمةقبل سلطة الترخيص  من، حسبما يكون مناسباشركة، ال

قرير ستخدام التوقيعات اإللكترونية في تاالقوانين أو األنظمة بسمح تيمكن أن في بعض الحالت،  .65أ
 .المدقق

 
                                                           

" رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  36
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 (49)المرجع: الفقرة  المدققتاريخ تقرير 
ثير األحداث أت هإعتبار أخذ في قد  المدققأن  علىتقرير لامستخدم ي طلع  المدققتاريخ تقرير  إن .66أ

 لدوليمعيار التدقيق ا تناوليوالتي وقعت حتى ذلك التاريخ.  بلغت إلى علمهوالمعامالت التي 
 .المدقق بعد تاريخ تقريرالتي تقع عن األحداث والمعامالت  المدققمسؤولية  37560

 يكون ل من مسؤولية اإلدارة،البيانات المالية تكون المالية و  البيانات حول المدققرأي  حيث ي قّدم .67أ
 لى أنإ كافية ومناسبةتدقيق أدلة  ه تم الحصول علىأنب ستنتاجاإلفي وضع يمكنه من  المدقق

منها  ون تتكالتي  واإلفصاحاتجميع البيانات  ه قد تم إعدادأنب تثبتيتم الحصول على أدلة 
 المسؤولية عنها.قبلت دارة اإلوأن البيانات المالية 

األفراد أو الهيئات )على سبيل المثال،  القوانين أو األنظمةحدد ت، اتختصاصاإلفي بعض  .68أ
 كون منهاتتالتي  واإلفصاحاتجميع البيانات بأنه قد تم إعداد  ستنتاجاإلعن  ةسؤولمال( المدراء

دلة أ يتم الحصول على. في مثل هذه الحالت، الزمةالحدد عملية الموافقة المالية، وت البيانات
ل ت حدد أخرى،  اتإختصاصفي لكن البيانات المالية. حول التقرير  ريخأتالموافقة قبل  تثبت تلك

 جراءاتاإلت ؤخذ بعين العتبار  ،في هذه الحالتو . بموجب القوانين أو األنظمةعملية الموافقة 
من  حوكمة فيهاالوهيكل  بياناتها المالية في ضوء إدارتهاواستكمال في إعداد ة المنشأ هاتبعالتي ت

البيانات  كّون تجميع البيانات التي  ه قد تم إعدادأنب ستنتاجإللالهيئة المخولة أجل تحديد األفراد أو 
 تحدد القوانين أو األنظمة. في بعض الحالت، اإليضاحات ذات العالقةالمالية، بما في ذلك 

   .استكمال عملية التدقيق ةالمالي إعداد البياناتفي عملية المرحلة التي ي توقع عندها 
مطلوبة مين المساهالموافقة النهائية على البيانات المالية من قبل تكون ، اتختصاصاإلفي بعض  .69أ

لنهائية من الموافقة ال تعتبر ات، ختصاص. في هذه اإلالعام إصدار البيانات المالية للجمهور قبل
. ومناسبةية كافتدقيق أدلة  بأنه قد تم الحصول على ليستنتجللمدقق ضرورية  المساهمينقبل 
الذي  سابقالخ تاريالالدولية هو  التدقيق غراض معاييرألتاريخ الموافقة على البيانات المالية ن يكو 

انات جميع البي أنه قد تم إعدادمعترف بها يتمتعون بالصالحيات الالذين أولئك  يحدد فيه
قد ا الذين يتمتعون بالصالحيات المعترف بهالمالية وأن أولئك  البيانات تكّون التي  واإلفصاحات

 لمسؤولية عنها.تحملهم ل واأكد

 (50)المرجع: الفقرة  القوانين أو األنظمةالمنصوص عليه بموجب  المدققتقرير 
 وألمتطلبات القانونية ل متثالطلب من المدقق اإله قد ي  أن 200 معيار التدقيق الدولييوضح  .70أ

الفات بين المتطلبات القانونية تخ. عندما تتعلق اإل38الدولية التدقيق التنظيمية باإلضافة إلى معايير
الواردة  متطلباتال تبين، المدقق وصياغة تقرير بشكلالدولية فقط  التدقيق التنظيمية ومعايير وأ

 ارةلإلش المدققفي تقرير  ينبغي إدراجها)س( الحد األدنى من العناصر التي -)أ(50رة في الفق
في لواردة امتطلبات الليس من الضروري تطبيق . في هذه الظروف، الدوليةالتدقيق إلى معايير 
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)س( بما في ذلك، على سبيل المثال، -)أ(50لتي لم يتم تضمينها في الفقرة ا 49-21الفقرات 
 الرأي. أساسالرأي و  لقسميالمطلوب  الترتيب

يساعد  الدولية، التدقيق مع معايير المحدد ختصاصاإلالمتطلبات المحددة في  حين ل تتضارب .71أ
 المدققتقرير  مستخدمي معيارهذا المن  49-21الفقرات  المطلوبة بموجبوالصياغة الشكل 

لمعايير التدقيق  قا  وف تمتعملية تدقيق لتقرير على أنه  المدققتقرير بسهولة أكبر ب عترافاإل على
 الدولية.

 )ح((50: الفقرة )المرجع 701 الدوليمعيار التدقيق ل وفقا  المعلومات المطلوبة 
ي تم التدقيق الت عملية توفير معلومات إضافية حول المدقق من األنظمةأو  قد تتطلب القوانين .72أ

صف ت، أو قد 701 معيار التدقيق الدوليمعلومات تنسجم مع أهداف د تشمل تنفيذها، والتي ق
 .ونطاق اإلبالغ عن هذه األمورطبيعة 

مالية. حكم عملية تدقيق البيانات الت يتال األنظمةأو  القوانينالدولية  التدقيق معايير تتجاوز ل .73أ
رير في تقة الدولي تدقيقلامعايير إلى  فقط اإلشارةيمكن ، 701 معيار التدقيق الدولي وعند تطبيق

، في تطبيق ل يتعارض )ح( من هذا المعيار50القسم المطلوب بموجب الفقرة  كان إذا المدقق
. في مثل هذه 701 معيار التدقيق الدوليفي  إعداد التقارير، مع متطلبات القوانين أو األنظمة

ة في الرئيسيدقيق الت أمور اإلبالغ عنمن  محددةجوانب  تصميمإلى  المدققالظروف، قد يحتاج 
 :، على سبيل المثال701 معيار التدقيق الدولي التي يقتضيها المدققتقرير 
 " نوان ع نص علىالقوانين أو األنظمة ت تإذا كان"، الرئيسيةتدقيق ال أمورتعديل عنوان

 محدد؛
 قرير في تالقوانين أو األنظمة  بموجبتقديم المعلومات المطلوبة  السبب وراء توضيح

ف صو و ذي الصلة  النظام اإلشارة إلى القانون أو، على سبيل المثال عن طريق المدقق
 الرئيسية؛تدقيق ال أموربالمعلومات  تلككيف ترتبط 

  ق تحقيل المحددةتكملة المعلومات  الوصف، ونطاقطبيعة القوانين أو األنظمة صف تحيث
من معيار  13مع المتطلب الوارد في الفقرة  يتوافقتدقيق رئيسي  لكل أمر وصف عام

 .701 التدقيق الدولي

 الئمم ختصاصإلالقوانين أو األنظمة فيها  تنصالظروف التي  210 معيار التدقيق الدولييتناول  .74أ
 لتدقيقا عن متطلبات معايير كبيربشكل تختلف  وفق شروط المدقق أو صياغة تقرير على شكل

التدقيق  معياريتطلب . في هذه الظروف، على وجه الخصوص المدققوالذي يتضمن رأي  الدولية،
 :تقييم ما يلي المدقق من 210 الدولي

البيانات  تدقيق الحصول عليه من التأكيد الذي تمما إذا كان المستخدمون قد يسيئون فهم  (أ)
 كان األمر كذلك، نالمالية، وإ
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 .لمحتملا خفف من سوء الفهمييمكن أن  المدققتفسير إضافي في تقرير  دمج ما إذا كان (ب)

 وء الفهمس يخفف منل يمكن أن  المدققتفسير إضافي في تقرير دمج أن ب المدققإذا استنتج 
إل إذا ط لب ، قيقالتدعدم قبول عملية  المدقق من 210 معيار التدقيق الدولييتطلب ، المحتمل

تدقيق عملية الفإن ، 210 معيار التدقيق الدوليلوفقا و . القوانين أو األنظمة منه ذلك بموجب
 يدمجلذلك، ل عا  وتب. الدولية التدقيق معاييرلتمتثل ل القوانين أو األنظمة  لتلك وفقا   تجري التي 

 .14الدولية التدقيق لمعايير وفقا  التي تم إجراؤها  تدقيقلعملية ال تقريرهأي إشارة في  المدقق

 القطاع العام منشآتب الخاصة عتباراتاإل
لنا عن لإلبالغ ع للقوانين أو األنظمة وفقا   قدرةالالقطاع العام أيضا نشآت مي مدقق لدى قد يكون  .75أ

 معلومات تنسجم مع، والتي قد تشمل إضافيأو في تقرير  المدقق، إما في تقرير محددة أمور
جوانب  تصميمإلى  المدقققد يحتاج  ،. في مثل هذه الظروف701 معيار التدقيق الدوليأهداف 
لتدقيق معيار ا التي يقتضيها المدققالرئيسية في تقرير تدقيق ال أمورعن  بالغاإلمن  محددة
 .ياإلضافالتقرير  ضمن المسألةإلى وصف هذه  المدققأو إدراج إشارة في تقرير  701 الدولي

 ومعايير محدد ختصاصإلمعايير التدقيق  لكل من وفقا  عمليات التدقيق التي تتم  في المدققتقرير 
 (51)المرجع: الفقرة  الدولية التدقيق

 التدقيق اييرمع لكل من وفقا  عملية التدقيق أنه يتم إجراء إلى  هفي تقرير يشير المدقق أن يمكن  .76أ
الوطنية تدقيق ال معاييرل هإمتثال، باإلضافة إلى يمتثل المدقق الوطنية عندماتدقيق معايير الو  الدولية

 .40تدقيقالعملية ذات الصلة بالدولية  التدقيق كل من معاييرلذات الصلة، 

إذا  مالئمة ارةهي إشوطنية ال التدقيق الدولية ومعاييرشارة إلى كل من معايير التدقيق اإلل تعتبر  .77أ
لمنصوص االدولية وتلك  التدقيق معاييرالمنصوص عليها في متطلبات الكان هناك تعارض بين 

أو عدم  رأي مختلفتكوين ل المدقق من شأنها أن تدفعالوطنية التي تدقيق ال في معاييرعليها 
ي ظروف فمسألة أخرى تقتضيها معايير التدقيق الدولية أو فقرة ما  لمسألةفقرة التوكيد إدراج 
الدولية  )إما معايير التدقيقتدقيق ال معاييرإلى فقط  المدققفي هذه الحالة، يشير تقرير . محددة

 .المدققتقرير  إعداد تم لها وفقا  التي الوطنية( تدقيق ال أو معايير

 (54-53 ات)المرجع: الفقر  المالية البياناتمع  اإلضافية المعروضةمعلومات ال
تار أو قد تخ ،أو المعايير بموجب القوانين أو األنظمة ةالمنشأمن  قد ي طلبفي بعض الظروف،  .78أ

ير إطار إعداد التقار ل يتطلبها  إضافيةالبيانات المالية معلومات  أن تعرض إلى جانب، طوعا  
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لمستخدم ا فهملتعزيز  اإلضافيةمعلومات ال عرض. على سبيل المثال، يمكن المالية المعمول به
البيانات  يف محددةالبنود للأو لتوفير مزيد من التوضيح  طار إعداد التقارير المالية المعمول بهإل

 أو مالحظات إضافية. إضافيةإما في جداول  هذه المعلومات عادة   عرض. ت  المالية

 ازءج تعتبرالتي  اإلضافيةيغطي المعلومات  المدققرأي أن بمعيار هذا المن  53الفقرة  توضح .79أ
الحكم  ن مسائلمهذا التقييم وي ّعد . عرضهاالمالية بسبب طبيعتها أو كيفية  البياناتمن  اأساسي

 لتوضيح:ولالمهني. 
  المالية  البيانات إمتثال مدىل مطابقةالمالية تفسيرا أو  لبياناتا إيضاحاتعندما تتضمن

مكن ضافية ل يإمعلومات ك ههذلمدقق أن يعتبر ايمكن  ،ماليةال تقاريرالعداد آخر إلطار إل
ل أو الجداو  اإليضاحاتأيضا  المدققرأي يغطي تمييزها بوضوح عن البيانات المالية. 

 البيانات المالية. يتم اإلشارة إليها فيالتي  اإلضافية

 نفقات للفصح عن بنود محددة ي خسائرالرباح و إضافي لأل حساب عندما يتم اإلفصاح عن 

يمكن أن يعتبر المدقق هذه كمعلومات  مع البيانات المالية، مدرج كملحقجدول منفصل ك
 .إضافية من الممكن تمييزها بوضوح عن البيانات المالية

في  المدققالتي يغطيها رأي  اإلضافيةالمعلومات ليس من الضروري اإلشارة بشكل محدد إلى  .80أ
يانات المالية الب تكّون التي لبيانات افي وصف  اإليضاحاتاإلشارة إلى  ما تكون عند المدققتقرير 

 كافية. هي إشارة المدقق تقريرفي 

أن بدارة إلاتقرر يمكن أن ، و اإلضافيةالمعلومات  يتم تدقيق أنب األنظمةأو  القوانينتطلب تقد ل  .81أ
 البيانات المالية.تدقيق  ضمن نطاقالمعلومات اإلضافية عدم إدراج  المدققتطلب من 

على يرها تفسبطريقة يمكن  ةالمدققغير المعلومات اإلضافية  يتم عرضإذا  لما المدققتقييم إن  .82أ
ما تلك المعلومات في عرض أين يتم، على سبيل المثال، يتضمن المدققرأي  مشمولة فيأنها 

أنها بشكل واضح ب توصف تكان وما إذا ،مدققة إضافيةيتعلق بالبيانات المالية وأية معلومات 
 ة".مدقق "غير

 أنها على رفسّ ة التي يمكن أن ت  المدققغير  اإلضافيةاإلدارة عرض المعلومات  يمكن أن تغير .83أ
 ، على سبيل المثال، من خالل:المدققرأي  مشمولة في

 أو  غير المدققة اإلضافية لجداو إلى ال ارات مرجعية من البيانات الماليةإزالة أي إش
ا ة واضحالمدققة وغير المدققبين المعلومات  يكون التمييزة بحيث المدققغير  اإليضاحات

 بما فيه الكفاية.
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  لم يكن ذلك ممكنا  ، أو إنالمالية البياناتة خارج المدققغير  اإلضافيةوضع المعلومات
حات اإليضافي نهاية  معا  على األقل وضع اإليضاحات غير المدققة ، المحددة في الظروف

ن أن ي ساء يمك. بأنها غير مدققةالبيانات المالية ووصفها بشكل واضح ب المرفقةالمطلوبة 
 ة.المدققاإليضاحات ة التي تتداخل مع المدققغير تفسير اإليضاحات 

ي ف الموصوفةمن المسؤوليات  المدققة ل يعفي مدقق غير اإلضافيةحقيقة أن المعلومات إن  .84أ
 .المنقح() 720معيار التدقيق الدولي
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 ملحقال
 (19أ)المرجع: الفقرة 

 المالية البياناتالمستقل حول  المدققتقارير ل أمثلة توضيحية
  ض إلطار العر  وفقا   المعّدة ةمدرجال للمنشأةالمالية  البياناتحول  المدقق: تقرير 1 يتوضيحمثال

 .العادل

  طار إل وفقا  ة المعدّ  ةمدرجالللمنشأة المالية الموحدة  البيانات حول المدقق: تقرير 2مثال توضيحي
 .العرض العادل

  ة دّ المع لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجةالمالية  البيانات حول المدقق: تقرير 3مثال توضيحي
لسلطة ل اإللكترونيموقع الإلى المواد الموجودة على  اإلشارةيتم إلطار العرض العادل )حيث  وفقا  

 (المختصة

  ة دّ المع لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجةالمالية  البيانات حول المدققتقرير  :4مثال توضيحي
 العام لغرضذي ا متثالإلطار اإل وفقا  
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ار إلاط وفقاً تقرير المدقق حول البيانات المالية للمنشأة المدرجة المعّدة  -1مثال توضيحي 
  العرض العادل

 :الظروف التالية ُتفترض، التوضيحي للمدققالتقرير  هذا ألغراض
 ل  .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية للمنشأة المدرجة باستخدام إاطار العرض العادل

 (.600 طبق معيار التدقيق الدوليل يُ أنه  أي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق يعتبر 
  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقاً يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

 (.غرض عامذو  إاطار)
  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق

 .210 الدولي
 أدلة التدقيق بناء علىمناسب  رأيهو "( النظيف" أي)ستنتج المدقق أن الرأي غير المعدل ا 

 .االتي تم الحصول عليه
  قواعد السلوك األخالقي طبق على التدقيق التي تُ  ذات الصلةالمتطلبات األخالقية تضم إن

اإلضافة ب للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
 .يهماالمعني، ويشير المدقق إلى كل ختصا إلى المتطلبات األخالقية المتعلقة بالتدقيق في اإل

  يرة شكوك كب أنه ل توجدبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق
قدرة المنشأة على الستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقاً  كمنشأة مستمرة
  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقاً الرئيسية  التدقيقأمور تم اإلبالغ عن. 
  اء أي أخطيحدد بعد حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم

 .المعلومات األخرى  في جوهرية
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 1تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي

 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر

المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 
 الهامة.

طي صورة أو تع رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )في 
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقري مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك  وفقا   مستقلون عن الشركة

ي لمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية فاألخالقي الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى ا
اعد السلوك لقو ووفقا  لهذه المتطلبات وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختصاصاإل]

اس . نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساألخالقي للمحاسبين المهنيين
 معين لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 

حالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن للفترة ال
 ل نقدم رأيا  منفصال  حول هذه األمور. 

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية ]
البيانات المالية  المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبًا مثل "معلومات غير

 وتقرير المدقق المتعلق بها"[
المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 [)المنقح(. 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1
 

                                                           
ير البيانات المالية" غير ضروري في الحالت التي ل ي طبق فيها العنوان الفرعي الثاني "تقر "تقرير حول تدقيق يعتبر العنوان الفرعي   1

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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 2الماليةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات 
داد التقارير الدولية إلع للمعايير وفقا   ةعادلها بصورة عرضالبيانات المالية و إعداد تكون اإلدارة مسؤولة عن 

من  خلوتمالية إعداد بيانات  للمساعدة فياإلدارة ضرورية  تعتبرهاالرقابة الداخلية التي  وعن 3المالية
 خطأ.الأو  حتيالاإلعن  ناجمةجوهرية، سواء كانت الخطاء األ

 اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الستمرار كمنشأة مستمرة،تكون عند إعداد البيانات المالية، 
منشأة لالمحاسبي لساس األاألمور المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام عن ، حيث أمكن، اإلفصاح وعن

لقيام وى اس، أو ليس لديها بديل واقعي هاعمليات تنوي تصفية الشركة أو وقفالمستمرة إل إذا كانت اإلدارة 
 بذلك.

 .مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة ن بالحوكمةو أولئك المكلفيكون 

 تدقيق البيانات المالية فيما يخصمسؤوليات المدقق 
اء المالية ككل تخلو من األخطتتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات 

أو الخطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبر  حتيالالجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل
لمعايير  فقا  و التأكيد المعقول هو مستوى عالي من التأكيد، لكنه ل يضمن بأن عملية التدقيق التي تتم 

ء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنجم األخطاء عن تكشف دائما عن األخطاوف التدقيق الدولية س
أو الخطأ وتعتبر هامة إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل معقول، سواء منفردة  أو مجتمعة ،  حتيالاإل

 على القرارات القتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

رة وتوضح الفقفي ملحق تقرير المدقق.  من الممكن أن توجدلمواد المظللة أدناه )ب( من هذا المعيار بأن ا41توضح الفقرة 
يمكن اإلشارة إلى الموقع اإللكتروني للسلطة المختصة بما في ذلك وصف لمسؤوليات المدقق، عندما تسمح  أنه)ج( 41

 هذه المواد في تقرير المدقق، شريطة أن الوصف بدل من دمج بذلك،القوانين أو األنظمة أو معايير التدقيق الوطنية صراحة  
 .هايتعارض معالوارد على الموقع اإللكتروني يتناول وصف مسؤوليات المدقق أدناه ول 

منهج لى ع ونحافظالحكم المهني  لمعايير التدقيق الدولية، وفقا  كجزء من عملية التدقيق نحن نمارس، 
 يضا:التدقيق. نحن أ مراحلالمهني في جميع  الشك
  ّو أ حتيالاإلعن  ناجمةم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت نحدد ونقي

دقيق على أدلة ت ونحصلإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر،  ونصمم وننفذخطأ، ال
 لناجمةاجوهرية الخطاء األعدم الكشف عن  وتكون مخاطرةكافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. 

حيث قد الخطأ، مخاطرة عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناجمة عن أعلى من  حتيالاإلعن 
                                                           

في مختلف أجزاء هذه التقارير التوضيحية للمدقق، قد تكون هناك حاجة لستبدال مصطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة   2
 ر مناسب في سياق اإلطار القانوني في الختصاص المحدد.بمصطلح آخ

 

حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، قد ينص هذا على ما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة عن   3
 التقارير المالية، وعن .. ".إعداد البيانات المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا للمعايير الدولية إلعداد 
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تجاوز  أو أو تشويه الحقيقة اإلغفالت المقصودةالتزوير أو  وأالتواطؤ على  حتيالينطوي اإل
 الرقابة الداخلية.

 فيناسبة ممن أجل تصميم إجراءات تدقيق  بالتدقيقلرقابة الداخلية ذات الصلة لعلى فهم  نحصل 
 .4فعالية الرقابة الداخلية للشركة لكن ليس لغرض إبداء رأي حولالمحددة، الظروف 

 صاحاتواإلفومعقولية التقديرات المحاسبية  المستخدمةمة السياسات المحاسبية ئمدى مال نقّيم 
 التي قامت بها اإلدارة. العالقةذات 

  لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرةمة استخدام اإلدارة ئمدى مال حولمعين  إستنتاجنتوصل إلى ،
أحداث ب، ما إذا كانت توجد شكوك كبيرة متعلقة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها

كوك ش استنتجنا وجودفي قدرة الشركة على الستمرار كمنشأة مستمرة. إذا  قد تشككأو ظروف 
ي البيانات ف العالقةالمدقق إلى اإلفصاحات ذات  لفت النتباه في تقريرعلينا يتوجب ، كبيرة

 إلىاتنا ستنتاجإتعديل رأينا. تستند يتوجب علينا غير كافية،  إن كانت تلك اإلفصاحاتالمالية، أو 
حداث أو أليمكن لالمدقق. ومع ذلك،  م الحصول عليها حتى تاريخ تقريرتيأدلة التدقيق التي 

 منشأة مستمرة.بصفتها  إلى وقف أعمالهاالشركة  أن تدفعالظروف المستقبلية 
 ا إذا كانت مات، و ، بما في ذلك اإلفصاحهاومحتو  وب نيتها للبيانات الماليةالشامل العرض  نقّيم

 .عادل  ا  عرضتحقق بطريقة  األساسيةالبيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث 

 ، من بين أمور أخرى، نطاق وتوقيت التدقيقيخصواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما نتكما أننا 
 وم بتحديدهانقفي الرقابة الداخلية  هامةالهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور  تدقيقونتائج ال المخطط لهما

 .عملية التدقيقخالل 

، يةتقالللمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن السل ناإمتثاليفيد ب اولئك المكلفين بالحوكمة بيانألنقدم و 
ا، الليتنأنها قد تؤثر على استقمعقول  ي عتقد بشكلالتي  والمسائل األخرى جميع العالقات  ونطلعهم على

 .اإلجراءات الوقائية ذات العالقة، وحيث أمكن

همية في كثر أ األمور األ تلك نقوم بتحديدولئك المكلفين بالحوكمة، التي تم إبالغها ألمور األ من بين
 في تقرير موراألذه ه كما أننا نصف. تدقيق الرئيسيةبالتالي أمور الو البيانات المالية للفترة الحالية  تدقيق

رة ، في حالت نادنحدد أو عندما األمورالعلني عن هذه  اإلفصاح ما لم تحظر القوانين أو األنظمةالمدقق 
بشكل  من المتوقعتقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك  ضمن المسائل هذه أنه ل ينبغي اإلبالغ عن، جدا

 المتحققة عن ذلك اإلبالغ.المصلحة العامة  منافعمعقول أن تفوق 
 

                                                           
تم تعديل هذه الجملة، حسبما يكون مناسبا، في الظروف التي يكون فيها المدقق مسؤول أيضا عن إصدار رأي حول فعالية الرقابة ي  4

 الداخلية إلى جانب تدقيق البيانات المالية.
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
لمدقق لخرى ألا إعداد التقاريرلطبيعة مسؤوليات  تبعا  من تقرير المدقق  القسمشكل ومضمون هذا يختلف ]

مور األ لجةمعا ينبغيالوطنية. تدقيق أو معايير ال ةالمحلي القوانين أو األنظمة بموجبالمنصوص عليها 
 الوطنية )المشار إليها باسم تدقيقأو معايير ال خرى القوانين أو األنظمة األ تم تناولها بموجبالتي 

فس األخرى ن إعداد التقاريراألخرى"( في هذا القسم ما لم تعالج مسؤوليات  إعداد التقارير"مسؤوليات 
 من ولية كجزءالدالتدقيق معايير التي تتطلبها التقارير  إعداد إطار مسؤوليات المعروضة ضمن المواضيع

ي تتناول ى التاألخر  إعداد التقاريراإلبالغ عن مسؤوليات  إن .البيانات الماليةتدقيق ب الخاصتقرير قسم ال
قسم في  شمولم)أي أن يكون إبالغا مشتركا يمكن معايير التدقيق الدولية التي تتطلبها نفس المواضيع 

 من الممكن يكون  شريطة أن تحت العناوين الفرعية المناسبة( البيانات الماليةبتدقيق  الخاصتقرير ال
 التقارير إعداد عناألخرى  التقاريرإعداد ميز بوضوح مسؤوليات أن تلصياغة الواردة في تقرير المدقق ل

 .أي فوارق حيث يوجد المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية 

 [.إسم شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ]

 [المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [ المدقق عنوان ]

 [ التاريخ ]
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 قاً وفتقرير المدقق حول البيانات المالية الموحدة للمنشأة المدرجة المعّدة  -2مثال توضيحي 
  إلاطار العرض العادل

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  المدرجة باستخدام إاطار العرض للمنشأة الموحدة تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية

 (.600 طبق معيار التدقيق الدوليل يُ أنه  أي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق ل يعتبر . العادل
 ارير الدولية إلعداد التق للمعايير وفقاً من قبل إدارة المنشأة  الموحدة يتم إعداد البيانات المالية

 (.غرض عامذو إاطار )المالية 
 يار في معالموحدة دقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية تعكس شروط عملية الت

 .210 التدقيق الدولي
 اسب بناء على أدلة التدقيق استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي "النظيف"( هو رأي من

 تم الحصول عليها.التي 
  القي السلوك األختضم قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير

 .طبق على التدقيقالتي تُ  ذات الصلةالمتطلبات األخالقية  الدولية للمحاسبين جميع
  يرة شكوك كب أنه ل يوجدبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق

 قدرة المنشأة على الستمرار كمنشأة مستمرة التي قد تشكك في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً 

  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقاً الرئيسية  التدقيقأمور تم اإلبالغ عن. 
  أي أخطاء يحدد حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم

 .المعلومات األخرى  في جوهرية
  عن أولئك المسؤولين الموحدة يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية

 .الموحدة عن إعداد البيانات المالية
 رإلعداد التقاريالمدقق مسؤوليات أخرى  لدى، الموحدة باإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية 

 .بموجب القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 5تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي

لمركز الموحد ل بيانال)الشركة(، والتي تتكون من  ABCلشركة  الموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية
لتغيرات في حقوق الموحد لبيان اللدخل الشامل و الموحد لبيان ال، و 1X20 ديسمبر 31المالي كما في 

لتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات الموحد ل بيانالالملكية و 
 المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

و تعطي أالمرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )الموحدة في رأينا، تعرض البيانات المالية 
 الموحد ، وأدائها المالي1X20 ديسمبر 31كما في  للمجموعة الموحد ( المركز الماليصورة حقيقية وعادلة

 ر المالية.للمعايير الدولية إلعداد التقاري وفقا  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  الموحدة وتدفقاتها النقدية

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقري مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك  وفقا   المجموعةمستقلون عن 

األخالقي  لقواعد السلوك وفقا  ، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ولية للمحاسبينداألخالقي ال
للمحاسبين المهنيين. نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين 

 لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
 ماليةالمهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات ال هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا

ل، وفي صياغة كك الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة
 رأينا بشأنها، ونحن ل نقدم رأيا  منفصال  حول هذه األمور. 

 [ 701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]
  

                                                           
ي "تقرير ضروري في الحالت التي ل ي طبق فيها العنوان الفرعي الثان"تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير يعتبر العنوان الفرعي   5

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبًا مثل "معلومات غير البيانات المالية 
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]
 [)المنقح(. 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1

 6الموحدة مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
لية إلعداد للمعايير الدو  وفقا  وعرضها بصورة عادلة الموحدة تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية 

 وحدةم ، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية للمساعدة في إعداد بيانات مالية7التقارير المالية
 أو الخطأ. حتيالتخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل

منشأة على الستمرار ك المجموعةيم قدرة ، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقيالموحدة عند إعداد البيانات المالية
مستمرة، وعن اإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام األساس المحاسبي 

عي أو وقف عملياتها، أو ليس لديها بديل واق المجموعةللمنشأة المستمرة إل إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 
 سوى القيام بذلك.

 .عةللمجمو ك المكلفون بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية يكون أولئ

 الموحدة مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية
خلو من ككل ت الموحدة تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية

أو الخطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا.  حتيالاألخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل
لمعايير  فقا  و يعتبر التأكيد المعقول هو مستوى عالي من التأكيد، لكنه ل يضمن بأن عملية التدقيق التي تتم 

رية عند وجودها. يمكن أن تنجم األخطاء عن التدقيق الدولية سوف تكشف دائما عن األخطاء الجوه
أو الخطأ وتعتبر هامة إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل معقول، سواء منفردة  أو مجتمعة ،  حتيالاإل

 .الموحدة على القرارات القتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية

المواد المظللة أدناه من الممكن أن توجد في ملحق تقرير المدقق. وتوضح الفقرة )ب( من هذا المعيار بأن 41توضح الفقرة 
)ج( أنه يمكن اإلشارة إلى الموقع اإللكتروني للسلطة المختصة بما في ذلك وصف لمسؤوليات المدقق، عندما تسمح 41

ف واد في تقرير المدقق، شريطة أن الوصالقوانين أو األنظمة أو معايير التدقيق الوطنية صراحة  بذلك، بدل من دمج هذه الم
 الوارد على الموقع اإللكتروني يتناول وصف مسؤوليات المدقق أدناه ول يتعارض معها.

                                                           
 أو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لالختصاص المحدد.  6

 

وعادلة، قد ينص هذا على ما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة حقيقية   7
 عن إعداد البيانات المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن .. ".
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لمعايير التدقيق الدولية، الحكم المهني ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع  وفقا  نحن نمارس، كجزء من عملية التدقيق 
 مراحل التدقيق. نحن أيضا:

 حتيال، سواء كانت ناجمة عن اإلالموحدة د ونقّيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةنحد 
أو الخطأ، ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق 
كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وتكون مخاطرة عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناجمة 

أعلى من مخاطرة عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناجمة عن الخطأ، حيث قد  حتيالعن اإل
على التواطؤ أو التزوير أو اإلغفالت المقصودة أو تشويه الحقيقة أو تجاوز  حتيالوي اإلينط

 الرقابة الداخلية.
  نحصل على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في

 .8مجموعةللالظروف المحددة، لكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 صاحاتواإلفمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية ئنقّيم مدى مال 

 ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.
  مة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، ئمعين حول مدى مال إستنتاجنتوصل إلى

ول عليها، ما إذا كانت توجد شكوك كبيرة متعلقة بأحداث واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم الحص
أو ظروف قد تشكك في قدرة المجموعة على الستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك 
كبيرة، يتوجب علينا لفت النتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية 

اتنا إلى نتاجإستفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا.تستند الموحدة،و إن كانت تلك اإل
و ذلك، يمكن لألحداث أ أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المدقق.ومع

                                       الظروف المستقبلية أن تدفع المجموعة إلى وقف أعمالها بصفتها منشأة مستمرة.                                                      
 وما إذا لك اإلفصاحاتوب نيتها ومحتوها، بما في ذ الموحدة نقّيم العرض الشامل للبيانات المالية ،

 تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق عرضا  عادل .الموحدة كانت البيانات المالية 
 فيما يخص المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال  نحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

مسؤولون عن تأدية تدقيق ضمن المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن 
 كما أننا مسؤولون بشكل حصري عن رأي التدقيق الذي نبديه. المجموعة وتوجيهه واإلشراف عليه. 

كما أننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق وتوقيت التدقيق 
دها صور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديالمخطط لهما ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه ق

 خالل عملية التدقيق.

                                                           
ة الرقابة إصدار رأي حول فعاليتم تعديل هذه الجملة، حسبما يكون مناسبا، في الظروف التي يكون فيها المدقق مسؤول أيضا عن ي  8

 الداخلية إلى جانب تدقيق البيانات المالية الموحدة.
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قاللية، للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن الست ناإمتثالنقدم ألولئك المكلفين بالحوكمة بيانا يفيد بو 
ونطلعهم على جميع العالقات والمسائل األخرى التي ي عتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، 

 وحيث أمكن، اإلجراءات الوقائية ذات العالقة.

ة في لك األمور األكثر أهميمن بين األمور التي تم إبالغها ألولئك المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد ت
للفترة الحالية وبالتالي أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نصف هذه األمور  الموحدة تدقيق البيانات المالية

في تقرير المدقق ما لم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نحدد، في 
الغ عن هذه المسائل ضمن تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من المتوقع حالت نادرة جدا، أنه ل ينبغي اإلب

 بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة المتحققة عن ذلك اإلبالغ.

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
خرى للمدقق رير األ]يختلف شكل ومضمون هذا القسم من تقرير المدقق تبعا  لطبيعة مسؤوليات إعداد التقا

المنصوص عليها بموجب القوانين أو األنظمة المحلية أو معايير التدقيق الوطنية. ينبغي معالجة األمور 
التي تم تناولها بموجب القوانين أو األنظمة األخرى أو معايير التدقيق الوطنية )المشار إليها باسم 

لم تعالج مسؤوليات إعداد التقارير األخرى نفس  "مسؤوليات إعداد التقارير األخرى"( في هذا القسم ما
المواضيع المعروضة ضمن إطار مسؤوليات إعداد التقارير التي تتطلبها معايير التدقيق الدولية كجزء من 
قسم التقرير الخاص بتدقيق البيانات المالية. إن اإلبالغ عن مسؤوليات إعداد التقارير األخرى التي تتناول 

ي تتطلبها معايير التدقيق الدولية يمكن أن يكون إبالغا مشتركا )أي مشمول في قسم نفس المواضيع الت
التقرير الخاص بتدقيق البيانات المالية تحت العناوين الفرعية المناسبة( شريطة أن يكون من الممكن 

لتقارير اللصياغة الواردة في تقرير المدقق أن تميز بوضوح مسؤوليات إعداد التقارير األخرى عن إعداد 
 المطلوبة بموجب معايير التدقيق الدولية حيث يوجد أي فوارق.

 [.إسمشريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ]

 [المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [عنوان المدقق ]

 [التاريخ ]
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 لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجةالبيانات المالية  حولتقرير المدقق  -3مثال توضيحي 
 اطار العرض العادل إل وفقاً  ةالمعدّ 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  باستخدام إاطار  لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجةتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية
 وليطبق معيار التدقيق الدل يُ أنه  أي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق ل يعتبر . العرض العادل

600.) 
  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقاً يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

 (.غرض عامذو إاطار )
 ة اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولي

 .210 الدولي
  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي "النظيف"( هو رأي مناسب بناء على أدلة التدقيق

 التي تم الحصول عليها.
  المتطلبات التابعةطبق على التدقيق هي التي تُ  ذات الصلةالمتطلبات األخالقية إن 

 .ختصا لإل
  يرة شكوك كب أنه ل توجدبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق

 قدرة المنشأة على الستمرار كمنشأة مستمرة التي قد تشكك في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقاً 

  لمعيار  وفقاً ل يتوجب على المدقق، ولم يقرر بشكل آخر، اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية
 . 701 التدقيق الدولي

  أي أخطاء يحدد حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم
 .المعلومات األخرى  في جوهرية

 ات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيان
 .البيانات المالية

 بموجب القانون المحلي. إلعداد التقاريرالمدقق أي مسؤوليات أخرى  ل يتحمل 
 اإلشارة إلى وصف مسؤولياته الموجودة على الموقع اإللكتروني للسلطة  يختار المدقق

 .المختصة

 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 الرأي
 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 

، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر
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 لملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبيةالمنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات ا
 الهامة.

ي صورة أو تعطفي رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )
ة سن، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن ي تقريف مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
[، وقد ختصاصإلامتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في ]لل وفقا  مستقلون عن الشركة 

نا عليها لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصل وفقا  استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 
 كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا.

المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبًا مثل "معلومات غير البيانات المالية 
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]
 [(.)المنقح 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1

 9مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
التقارير  للمعايير الدولية إلعداد وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة 

خلو من مالية ت، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية للمساعدة في إعداد بيانات 10المالية
 أو الخطأ. حتيالاألخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل

عند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الستمرار كمنشأة مستمرة، 
لمنشأة لوعن اإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام األساس المحاسبي 

المستمرة إل إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام 
 بذلك.

 يكون أولئك المكلفون بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
 

                                                           
 أو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لالختصاص المحدد.  9

 

ؤولة اإلدارة مس حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، قد ينص هذا على ما يلي: "تكون  10
 عن إعداد البيانات المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن .. ".
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 مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من األخطاء 

أو الخطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبر  حتيالالجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل
لمعايير  فقا  و التي تتم التأكيد المعقول هو مستوى عالي من التأكيد، لكنه ل يضمن بأن عملية التدقيق 

التدقيق الدولية سوف تكشف دائما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنجم األخطاء عن 
أو الخطأ وتعتبر هامة إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل معقول، سواء منفردة  أو مجتمعة ،  حتيالاإل

 اس هذه البيانات المالية.على القرارات القتصادية التي يتخذها المستخدمون على أس

فيما يخص تدقيق البيانات المالية على الموقع اإللكتروني لـ  يتوفر وصف إضافي لمسؤوليات المدقق
 [. ويشّكل هذا الوصف جزءا ل يتجزأ من تقريررابط الموقع اإللكتروني[ على العنوان التالي: ]المؤسسة]

 المدقق.

 [ المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [ عنوان المدقق ]

 [ التاريخ ]
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 لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجةتقرير المدقق حول البيانات المالية  -4مثال توضيحي 
 الغرض العام يذ متثالاإل إلاطار وفقاً المعّدة 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  ين القوان بموجب لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجةتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية
 طبق معيار التدقيق الدوليل يُ أنه  أي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق ل يعتبر . أو األنظمة

600.) 
  إلاطار إعداد التقارير المالية )قانون  وفقاً يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

XYZختصا ( في اإل X ( أي اإلاطار الذي يشتمل على قانون أو نظام ما والمصمم لتلبية
احتياجات المعلومات المالية المشتركة لمجموعة واسعة من المستخدمين، لكنه ليس إاطارا 

 .للعرض العادل(
  البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن

 .210 الدولي
  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي "النظيف"( هو رأي مناسب بناء على أدلة التدقيق

 التي تم الحصول عليها.
  ختصا إلل المتطلبات التابعةطبق على التدقيق هي التي تُ  ذات الصلةالمتطلبات األخالقية إن. 
  تعلقةأنه ل توجد شكوك كبيرة مبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق 

 قاً وفقدرة المنشأة على الستمرار كمنشأة مستمرة  التي قد تشكك في باألحداث أو الظروف
 )المنقح(. 570 لمعيار التدقيق الدولي

 معيار ل وفقاً أمور التدقيق الرئيسية  ل يتوجب على المدقق، ولم يقرر بشكل آخر، اإلبالغ عن
 . 701 التدقيق الدولي

  أي أخطاء يحدد حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم
 .المعلومات األخرى  في جوهرية

  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد
 .الماليةالبيانات 

 بموجب القانون المحلي. إلعداد التقاريرالمدقق أي مسؤوليات أخرى  ل يتحمل 
 

 تقرير المدقق المستقل

 مالئمة[ال المرسل إليهاجهة ]ال
 الرأي

كما  الميزانية العمومية)الشركة(، والتي تتكون من  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة 
سنة لتدفقات النقدية للالتغيرات في حقوق الملكية وبيان الدخل وبيان ا، وبيان 1X20 ديسمبر 31في 
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المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 
 الهامة.

 ختصاصفي اإل XYZلقانون  ا  وفق، من جميع النواحي الجوهرية، يتم إعداد البيانات المالية المرفقةفي رأينا، 
X . 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقري مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
، وقد [ختصاصإلاة بتدقيقنا للبيانات المالية في ]لللمتطلبات األخالقية ذات الص وفقا   الشركةمستقلون عن 

صلنا عليها . نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حلهذه المتطلبات وفقا  استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 
 كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا.

مناسبًا مثل "معلومات غير البيانات المالية أو عنوان آخر إن كان  المعلومات األخرى ]
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]
 [)المنقح(. 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1

 11لحوكمة عن البيانات المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين با
، وعن الرقابة X12 ختصاصفي اإل XYZلقانون  وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية 

الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية للمساعدة في إعداد بيانات مالية تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء 
 أو الخطأ. حتيالكانت ناجمة عن اإل

مرة، على الستمرار كمنشأة مست الشركةعند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
وعن اإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة 

يام أو وقف عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى الق الشركةالمستمرة إل إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 
 بذلك.

 .ةللشركيكون أولئك المكلفون بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية 

 مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية 

                                                           
 أو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لالختصاص المحدد. 11

 

صورة حقيقية وعادلة، قد ينص هذا على ما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة  حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي 12
 عن إعداد البيانات المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن .. ".
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البيانات المالية ككل تخلو من األخطاء تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت 
أو الخطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبر  حتيالالجوهرية، سواء كانت ناجمة عن اإل

لمعايير  فقا  و التأكيد المعقول هو مستوى عالي من التأكيد، لكنه ل يضمن بأن عملية التدقيق التي تتم 
عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنجم األخطاء عن التدقيق الدولية سوف تكشف دائما 

أو الخطأ وتعتبر هامة إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل معقول، سواء منفردة  أو مجتمعة ،  حتيالاإل
 على القرارات القتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

يار بأن المواد المظللة أدناه من الممكن أن توجد في ملحق تقرير المدقق. وتوضح الفقرة )ب( من هذا المع41توضح الفقرة 
)ج( أنه يمكن اإلشارة إلى الموقع اإللكتروني للسلطة المختصة بما في ذلك وصف لمسؤوليات المدقق، عندما تسمح 41

 هذه المواد في تقرير المدقق، شريطة أن الوصف القوانين أو األنظمة أو معايير التدقيق الوطنية صراحة  بذلك، بدل من دمج
 الوارد على الموقع اإللكتروني يتناول وصف مسؤوليات المدقق أدناه ول يتعارض معها.

لمعايير التدقيق الدولية، الحكم المهني ونحافظ على منهج  وفقا  نحن نمارس، كجزء من عملية التدقيق 
 الشك المهني في جميع مراحل التدقيق. نحن أيضا:

 و أ حتيالنحدد ونقّيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناجمة عن اإل
دقيق كافية ى أدلة تالخطأ، ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل عل

ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. وتكون مخاطرة عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناجمة عن 
أعلى من مخاطرة عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناجمة عن الخطأ، حيث قد ينطوي  حتيالاإل
بة أو تجاوز الرقا على التواطؤ أو التزوير أو اإلغفالت المقصودة أو تشويه الحقيقة حتيالاإل

 الداخلية.
  نحصل على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في

 .13للشركةالظروف المحددة، لكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 ت ذات المحاسبية واإلفصاحامة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات ئنقّيم مدى مال

 العالقة التي قامت بها اإلدارة.
  مة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، ئمعين حول مدى مال إستنتاجنتوصل إلى

واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كانت توجد شكوك كبيرة متعلقة بأحداث أو 
على الستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك كبيرة،  الشركةة ظروف قد تشكك في قدر 

يتوجب علينا لفت النتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية، أو إن 
أدلة التدقيق  اتنا إلىإستنتاجكانت تلك اإلفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. تستند 

يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المدقق. ومع ذلك، يمكن لألحداث أو الظروف المستقبلية  التي
 إلى وقف أعمالها بصفتها منشأة مستمرة. الشركةأن تدفع 

                                                           
قابة ؤول أيضا عن إصدار رأي حول فعالية الر تم تعديل هذه الجملة، حسبما يكون مناسبا، في الظروف التي يكون فيها المدقق مسي 13

 الداخلية إلى جانب تدقيق البيانات المالية.
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كما أننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق وتوقيت 
الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية التدقيق المخطط لهما ونتائج التدقيق 

 نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.

 [ددالمح ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [عنوان المدقق ]

 [التاريخ ]

 



   780 701معيار التدقيق الدولي 

  701معيار التدقيق الدولي 
 اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلنافذ المفعول )
 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في المنتهية 

 

 المحتويات
  الفقرة

 مقدمة 
 ..........................................................نطاق هذا المعيار 1-5
 ................................................................تاريخ النفاذ 6
 ...................................................................األهداف 7
 ...................................................................تعريفات 8
 .................................................................المتطلبات 
 ................................................تحديد أمور التدقيق الرئيسية 9-10
 ...........................................أمور التدقيق الرئيسيةاإلبالغ عن  11-16
 .......................................مع أولئك المكلفين بالحوكمة تاالاإل 17
 ....................................................................التوثيق 18
 األخرى مواد التطبيق والمواد اإليضاحية  
 ..........................................................نطاق هذا المعيار 8أ-1أ
 ................................................تحديد أمور التدقيق الرئيسية 30أ-9أ
 ...........................................اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية 59أ-31أ
 .......................................مع أولئك المكلفين بالحوكمة تاالاإل 63أ-60أ
 ....................................................................التوثيق 64أ

 
 " عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل اإلبالغ " 701معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 

ر لمعايي وفقا  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق  " 200باإلشتراك مع معيار التدقيق الدولي 
 ". التدقيق الدولية

                                     
  



 لرئيسية في تقرير المدقق المستقلاإلبالغ عن مسائل التدقيق ا

  701معيار التدقيق الدولي  781   

 

يق
تدق

ال
 

 مقدمة
  معيارالهذا نطاق 

 كما أن. مدققالالرئيسية في تقرير  تدقيقال أمورلإلبالغ عن مدقق المسؤولية  يتناول هذا المعيار .1
ير في تقر  اإلبالغ عنه بشأن ما يتعينمدقق ال حكم كل من معالجة هو من هذا المعيارالغرض 
 .هذا اإلبالغوشكل ومضمون  المدقق

عن  المدققر تقريل المعلوماتيةقيمة التعزيز هو الرئيسية  تدقيقال أموراإلبالغ عن الغرض من إن  .2
 أمور إلبالغ عناكما أن التدقيق التي تم تنفيذها. عملية طريق توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن 

"المستخدمين ) لبيانات الماليةالمقاودين للمستخدمين لالرئيسية يوفر معلومات إضافية  تدقيقال
 األكثر بأنها ،وفق التقدير المهني للمدقق بر،تعت التي موراأل"( لمساعدتهم في فهم تلك المقاودين
الرئيسية  دقيقتال موريساعد اإلبالغ عن أ نيمكن أالبيانات المالية للفترة الحالية.  تدقيقأهمية في 

 امةهالتي تنطوي على أحكام جاالت فهم المو ة المنشأفي فهم  المستخدمين المقاودين أيضا  
 (.4أ-1أ ات. )المرجع: الفقر المدققةالبيانات المالية  ضمن لإلدارة

 المقاودينن لمستخدميل المدققالرئيسية في تقرير  تدقيقال أموراإلبالغ عن  أيضا   يمكن أن يوفر .3
المتعلقة  مورألا فيما يخص بعض ولئك المكلفين بالحوكمةأمع اإلدارة و  للمشاركة بشكل أكبر أساسا  

 التدقيق التي تم تنفيذها.عملية أو  المدققةالبيانات المالية أو  بالمنشأة

 تكوين رأيبالمدقق قيام في سياق  المدققتقرير  ضمنالرئيسية  تدقيقال أموراإلبالغ عن  يتم .4
 :لمدققاالرئيسية في تقرير  تدقيقال أموراإلبالغ عن  وال يعتبر حول البيانات المالية ككل.

لمعمول اإطار إعداد التقارير المالية  يتطلب في البيانات المالية التي اتعن اإلفااح بديال   (أ)
 عادل.العرض الضرورية لتحقيق  خالف ذلكب التي تعتبر، أو تقديمهان اإلدارة م به

 دقيقت عمليةظروف عندما تقتضي ذلك  معدلرأي عن  بالتعبيرالمدقق  قيامعن  بديال   (ب)
  1؛(المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا   محددة

 شكوكوجود عند  2المنقح() 570 معيار التدقيق الدوليل وفقا   ريراالتقإعداد بديال عن  (ج)
كمنشأة  ارستمر قدرة المنشأة على اإل تشكك فياألحداث أو الظروف التي قد ب ةمتعلقكبيرة 
 أو ؛مستمرة

 (.8أ – 5ات أ. )المرجع: الفقر مسائل مختلفة حول منفاال   ا  رأي (د)

مجموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام  عمليات تدقيقعلى معيار هذا الطبق ي   .5
ة في التدقيق الرئيسي اإلبالغ عن أمورالمدقق فيها  يقرر التيالظروف على و  المدرجة تمنشألل

اإلبالغ  مةللقوانين أو األنظ وفقا  المدقق  يتوجب على حين أيضا  ي طبق هذا المعيار . تقرير المدقق
                                                           

 ." التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  1
 . 23-22، الفقرات " المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي  2
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يحظر  )المنقح( 705 لكن معيار التدقيق الدولي 3.ي تقرير المدققالتدقيق الرئيسية ف عن أمور
، ليةه حول البيانات الماالمدقق رأي يحجبغ عن أمور التدقيق الرئيسية عندما على المدقق اإلبال

 4القوانين أو األنظمة. مطلوبة بموجبالتقارير  تكن تلكما لم 

 النفاذتاريخ 
 تاريخبعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية  يخصنافذ المفعول فيما معيار يكون هذا ال .6

 .ذلك أو بعد 2016ديسمبر  15

 األهداف
واإلبالغ عن تلك األمور من خالل الرئيسية  تدقيقال أمورتحديد  فيأهداف المدقق تتلخص  .7

 حول البيانات المالية. وصفها في تقرير المدقق، بعد تكوينه لرأي معين

 اتتعريف
 :لها أدناه لماطلحات التالية المعاني المنسوبةيكون ل، معايير التدقيق الدولية ألغراض .8

 كثراأل بأنها ،مدققللالمهني  التقدير وفق تعتبر، التي موراأل هي تلك -الرئيسية تدقيقال أمور
 موراأل بين ية منالرئيس تدقيقال أمورالبيانات المالية للفترة الحالية. ويتم اختيار  تدقيقأهمية في 

 .ولئك المكلفين بالحوكمةأ التي يتم اإلبالغ عنها إلى

 المتطلبات
 التدقيق الرئيسية أمورتحديد 

 ،من بين األمور التي يتم اإلبالغ عنها إلى أولئك المكلفين بالحوكمة، يجب على المدقق أن يحدد .9
، التحديدذا ه وعند إجراء. تدقيقمدقق في أداء عملية المن ال كبيرا  التي تتطلب اهتماما  موراألتلك 

 (18أ-9أ ات: )المرجع: الفقر ما يلي عتباربعين اإلأن يأخذ المدقق يجب على 

 محددةهامة ، أو مخاطر جوهريةالخطاء لأل التي تنطوي على مخاطر مرتفعةمجاالت ال (أ)
 (22أ – 19أ ات)المرجع: الفقر  . 5المنقح() 315 معيار التدقيق الدوليل وفقا  

التي تنطوي على أحكام هامة لإلدارة ضمن البيانات  بالمجاالتالهامة المتعلقة  المدققأحكام  (ب)
دد بأنها تنطوي على شكوك تقدير كبي، بما في ذلك التقديرات المحاسبية التي المالية . رةح 

 (24أ – 23أ ات)المرجع: الفقر 

                                                           
 .31-30، الفقرات  " تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح(  700معيار التدقيق الدولي  3
 .29)المنقح(، الفقرة  705معيار التدقيق الدولي  4
 ." تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها ")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  5
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 اتخالل الفترة. )المرجع: الفقر  وقعتالهامة التي أو المعامالت األحداث  تدقيق التأثير على (ج)
 (26أ – 25أ

البيانات  تدقيقأهمية في  األكثركانت  9للفقرة  وفقا  المحددة  موراألأي من المدقق  ينبغي أن يحدد .10
 – 27أ ،11أ –9: الفقرات أرئيسية. )المرجع تدقيق أموربالتالي وهي ت عتبر المالية للفترة الحالية 

 (30أ

 التدقيق الرئيسية أمورعن  اإلبالغ
، في ئممالفرعي الرئيسية باستخدام عنوان  تدقيقمن أمور الأمر ياف كل  أن المدققيجب على  .11

لظروف ا ت طبقما لم  ،الرئيسية" تدقيقال أمورتحت عنوان " المدققتقرير  منفال ضمن قسم
اللغة التمهيدية في هذا القسم من  تذكريجب أن و . 15أو  14في الفقرتين المناوص عليها 

 بأن: المدققتقرير 
األكثر  أنهابالمهني للمدقق  تعتبر وفق التقديرالتدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي  أمور (أ)

 و ة ]للفترة الحالية[؛أهمية في تدقيق البيانات المالي

، بشأنهادقق مالرأي  وفي تكوينالبيانات المالية ككل،  تدقيقفي سياق  موراألهذه  معالجةتم  (ب)
 (33أ – 31أ ات. )المرجع: الفقر موراألبشأن هذه  مستقال   ا  رأي مدققالال يقدم و 

 معدل  رأيعن التعبير عن  التدقيق الرئيسية ليست بديال   أمور
 المدققر تقري فيالرئيسية  تدقيقال أمورقسم  أي مسألة ضمنيجب على المدقق عدم اإلبالغ عن  .12

لتلك  ( نتيجة  المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  المدقق تعديل الرأي  يتوجب على ماعند
 (5أ . )المرجع: الفقرةالمسألة

  المختلفة التدقيق الرئيسية أمور أوصاف
لى مدقق إشارة إال الرئيسية من تقرير تدقيقال قسم أمور في أمروصف كل  يتضمنيجب أن  .13

: تناول ما يليي، إن وجدت، في البيانات المالية ويجب أن )اإلفااحات( ذات الالةاإلفااح 
 (41أ – 34ات أ)المرجع: الفقر 

ّدد ، و تدقيقكثر أهمية في عملية الاأل ا عتبر األمر أنه من األمورلماذا  (أ)  أمور منبالتالي ح 
 (45أ – 42أ ات؛ و)المرجع: الفقر ةرئيسيالدقيق تال

 (51أ – 46ات أ. )المرجع: الفقر تدقيقالعملية في األمر  اهذ معالجةكيف تم  (ب)
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  المدققرير تق ضمن أمر ح دد أنه من أمور التدقيق الرئيسية التي ال يتم فيها اإلبالغ عنالظروف 
 :ما لم المدققتقرير  ضمن من أمور التدقيق الرئيسية أمرأن ياف كل  مدققيجب على ال .14

 (56أ – 53أ ات)المرجع: الفقر 

 (52أ ؛ أو )المرجع: الفقرةاألمر ذلكالعلني عن  اإلفااح القوانين أو األنظمةتمنع  (أ)

 نأل بأنه ال يتعين اإلبالغ عن األمر ضمن تقريره، يحدد المدقق جدانادرة ظروف في  (ب)
المتحققة امة المالحة الع أن تفوق منافعبشكل معقول اآلثار السلبية للقيام بذلك من المتوقع 

أفاحت المنشأة بشكل علني عن  في حالطبق ي  ال ينبغي أن . وهذا عن هذا اإلبالغ
 .األمر ذلكالمعلومات حول 

  المدققرير في تق إدراجها مطلوبالخر  األعناصر الالرئيسية و  تدقيقال أمور أوصافالتفاعل بين 
الشكوك (، أو المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا   معدلرأي  إبداء ؤدي إلىإن المسألة التي ت .15

 وفقا  تمرة كمنشأة مس ستمرارقدرة المنشأة على اإل تشكك فيبأحداث أو ظروف قد  المتعلقةالكبيرة 
رئيسية. ومع ذلك، في مثل هذه  تدقيق أمور بطبيعتها(، هي المنقح) 570 معيار التدقيق الدوليل

ال ت طبق و  المدققالرئيسية من تقرير قسم أمور التدقيق  ذه األمور فيه ال ينبغي وصفالظروف، 
 من ذلك: بدال  بل يجب على المدقق  .14-13الواردة في الفقرات المتطلبات 

 ؛ وةالمطبق ةالتدقيق الدولي لمعايير وفقا  ( األمور)األمر  اإلبالغ عن هذا (أ)

 )أقسام( الشكوك الكبيرة إلى قسم ( أوالسلبي) المتحفظ الرأي أساس قسم إشارة إلى دمج (ب)
 (.7أ – 6ت أاالرئيسية. )المرجع: الفقر  تدقيقال قسم أمور ضمنالمنشأة المستمرة ب المتعلقة

 في ظروف أخر  التدقيق الرئيسية  أمور قسمشكل ومضمون 
ئيسية ر  تدقيق أمور، أنه ال توجد تدقيقعملية الوظروف المنشأة و  حقائقتبعا  لالمدقق،  حددإذا  .16

التي  ورماألهي تلك  عنها اإلبالغالتي تم الرئيسية الوحيدة  تدقيقال أمورأو أن بالغ عنها لإل
 المدققير من تقر  قسم منفالفي  يفيد بذلكبيان يجب على المدقق إدراج  فإنه ،15تتناولها الفقرة 
  (59أ – 57ات أ)المرجع: الفقر  التدقيق الرئيسية." أمورتحت عنوان "

  ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاا اإل 
 :عما يلي المكلفين بالحوكمةأولئك إبالغ  المدقق يجب على .17

 رئيسية؛ أو تدقيق أموركالتي حددها المدقق  موراألتلك  (أ)

 مورأأنه ال توجد بمدقق ال تحديد، تدقيقعملية الوظروف المنشأة و  حقائقل تبعا  ، إن أمكن (ب)
 (63أ – 60: الفقرات أ. )المرجعالمدققفي تقرير  لإلبالغ عنهارئيسية  تدقيق
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 التوثيق
 (64أ : )المرجع: الفقرة6تدقيقالمدقق في وثائق ال ي درجيجب أن  .18

 ة، واألسس المنطقي9 للفقرة وفقا  مدقق كما هو محدد المن  كبيرا  التي تتطلب اهتماما  موراأل (أ)
م ال أرئيسي  تدقيقأمر  وه لما إذا كان كل أمر من أمور التدقيق الرئيسية المدققلتحديد 
 ؛10للفقرة  وفقا  

في  نهالإلبالغ عرئيسية  تدقيق أمورأنه ال توجد  المدقق لقرار ةالمنطقيس حيث أمكن، األس (ب)
 موراأل هي تلكعنها  التي تم اإلبالغالرئيسية الوحيدة  تدقيقال أمورأو أن  المدققتقرير 

 ؛ و15التي تتناولها الفقرة 
دد أنه من أمور الت اإلبالغعدم  المدقق لقرار ة، األسس المنطقيحيث أمكن (ج) ق دقيعن أمر ح 

 .المدققتقرير  الرئيسية ضمن
*** 

 األخرى  اإليضاحيةتطبيق والمواد المواد 
 (2)المرجع: الفقرة  معيارهذا النطاق 

لى ع وي حكم. لمسألة ما مأخوذة في سياق معيناألهمية النسبية على أنها همية األيمكن وصف  .1أ
ي سياق ف هميةاأل دراسة فيه. يمكن بحثها يتممن قبل المدقق في السياق الذي  المسألةأهمية 

ماالح الو  المترتب عليهتأثير الو  الموضوع طبيعةو  العوامل الكمية والنوعية، مثل الحجم النسبي
والظروف،  ائقللحقتحليل موضوعي . وهذا يتضمن أو المستفيدين المقاودينلمستخدمين ل المعلنة

 .ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالاإل ونطاقبما في ذلك طبيعة 

 ألقو  ا حوارال بشأنها مدققلد  ال التي كان موراألفي  اهتماما   البيانات المالية ومستخدم أبد  .2أ
 لدوليمعيار التدقيق ال وفقا   المتبادل المطلوب تاالكجزء من اإل ولئك المكلفين بالحوكمةأمع 
 أبد ت. على سبيل المثال، تااالتلك اإل فيلشفافية ا وقد دعوا لمزيد من7المنقح() 260

ول الرأي ح تكوينالمدقق في  أصدرهافي فهم األحكام الهامة التي  المستخدمون اهتماما خاصا
دارة التي تنطوي على أحكام هامة لإل مجاالتالبالمالية ككل، ألنها غالبا ما تكون مرتبطة  البيانات

 المالية. البياناتفي إعداد 
  

                                                           
 .6و أ 11-8"وثائق التدقيق"، الفقرات  230معيار التدقيق الدولي  6
 . " االتاال مع أولئك المكلفين بالحوكمة ")المنقح(  260معيار التدقيق الدولي  7
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 أيضا  عزز قد ي المدققالرئيسية في تقرير  تدقيقال أمور اإلبالغ عن المدققين إن االشتراط على .3أ
هتمام ا ويمكن أن يزيد من ، موراألحول تلك  ولئك المكلفين بالحوكمةأو  المدققت بين تااالاإل

ليها إفي البيانات المالية التي تمت اإلشارة  الواردة اإلفااحاتب ولئك المكلفين بالحوكمةأاإلدارة و 
 .المدققفي تقرير 

أن مستخدمي بفترض يأنه من المعقول بالنسبة للمدقق أن  3208التدقيق الدولي معيار  يوضح .4أ
 :المالية البيانات

اسة الرغبة في در لديهم ة و ية والمحاسبقتاادال واألنشطة اإلاألعمبمعرفة معقولة  هملدي (أ)
 المعلومات الواردة في البيانات المالية بقدر معقول من العناية؛

 نة منمعي مستويات وفقعرضها وتدقيقها و إعدادها  قد تم الماليةأن البيانات ب يدركون  (ب)
 ؛األهمية النسبية

ام وأخذ واألحكستخدام التقديرات إ علىبناء  المبالغ المتأصلة في قياس  الشكوك يدركون  (ج)
 ؛ وعتبارية بعين اإلألحداث المستقبلا

 في البيانات المالية. الواردة ية معقولة على أساس المعلوماتإقتااداتخاذ قرارات  (د)

 نفس ن همبرو يعت المدقق مستخدمي تقريرفإن المالية المدققة،  البياناتيرافق  المدقق ألن تقريرو 
 لبيانات المالية.ل المستخدمين المقاودين

، 4 ات: الفقر )المرجع المدققتقرير العناصر األخر  في و المدقق رأي و  الرئيسية التدقيق أمورالعالقة بين 
12 ،15) 

ين معرأي تكوين  بشأنمعينة إرشادات و متطلبات على ( المنقح) 700 معيار التدقيق الدولي ينص .5أ
في  تاعن اإلفااح الرئيسية بديال   تدقيقال أمور غ عنالاإلبوال يعتبر  9.المالية البياناتحول 

تي الأو  ،اإلدارة تقديمها من المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية  يتطلبالبيانات المالية التي 
( المنقح) 705 معيار التدقيق الدولييتناول عادل. العرض اللتحقيق  ضرورية خالف ذلكب تعتبر

 اتااحمة أو كفاية اإلفئمالبأن هناك أخطاء جوهرية تتعلق  المدقق يستنتج فيهاالظروف التي 
  10.في البيانات المالية

ي سهم (، المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  سلبي  أو متحفظعن رأي المدقق يعبر عندما  .6أ
 المتحفظالرأي أساس معدل في قسم إبداء رأي الذي يؤدي إلى  األمرالخاص بوصف العرض 

. ها ذلكالتي يحدث فيالظروف تلك وتحديد  المستخدمين المقاودين فهم تعزيز في (السلبي)

                                                           
 .4، الفقرة " األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق " 320معيار التدقيق الدولي  8
 .15أ -1وأ 15-10)المنقح(، الفقرات  007معيار التدقيق الدولي  9
 )المنقح(. 705من معيار التدقيق الدولي  7إنظر الفقرة أ 10
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سم ق الرئيسية األخر  الموصوفة في تدقيقال أمور عن األمراإلبالغ عن هذا فال وبالتالي فإن 
يتضمن   (.15الفقرة  أنظر) المدققفي تقرير  المالئمةهمية األالرئيسية يعطيها  تدقيقال أمور

 ياللغة التمهيدية فتأثر ( أمثلة توضيحية لكيفية المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليالملحق في 
إلبالغ عن ا ما يتمعندسلبي و متحفظ أو رأي المدقق عن عندما يعبر الرئيسية  تدقيقال قسم أمور

يتم  كيفمعيار ال هذا من 58أ. توضح الفقرة المدققفي تقرير  الرئيسية األخر   تدقيقال أمور
ليتم خر  رئيسية أ تدقيق أمورنه ال توجد أما يحدد المدقق دعن الرئيسية تدقيقال أمور عرض قسم
 (السلبي) فظالمتحالرأي أساس  تم تناولها في قسمالتي  موراأل غير المدقق في تقرير اإلبالغ عنها

 .المدققتقرير من بالمنشأة المستمرة  ةتعلقالم الشكوكقسم أو 

 ذو صلةة الرئيسي تدقيقال أموراإلبالغ عن يعتبر أو سلبي،  متحفظالمدقق عن رأي  يعبر عندما .7أ
تحديد ب لخاصةا المتطلباتت طبق ، وبالتالي لعملية التدقيق المستخدمين المقاودين فهمتعزيز ب

بأن المدقق  يهاف يستنتج التيعن رأي سلبي في الظروف  عند التعبير الرئيسية. لكن تدقيقال أمور
  11:لبيانات الماليةنتشار في اإلوواسعة ا هامةهي أخطاء ، سواء منفردة  أو مجتمعة  األخطاء، 

 ه الأنالمدقق  ن يحددأيمكن رأي سلبي، إبداء إلى  يؤديالذي ( األمور) األمرألهمية  تبعا   (أ)
لوارد االمتطلب ي طبق رئيسية. في مثل هذه الظروف،  تدقيق أمورهي توجد أمور أخر  

 (.58أ الفقرة أنظر) 15في الفقرة 

 غير ذلك األمر )األمور( الذي يؤدي إلى إبداء رأي من األمور إذا تم تحديد واحد أو أكثر (ب)
مور أ أوصاف ال تشير خاص أن بشكل، من المهم ةيرئيس تدقيق أمور على أنها سلبي

علق بتلك أكثر ماداقية فيما يت هيأن البيانات المالية ككل تلك بخر  األرئيسية الالتدقيق 
 لفقرةا أنظرسلبي )الرأي ال في ضوءهذه الظروف،  مالئما فييكون س مقارنة  بما موراأل
 (.47أ

ي البيانات المالية لجميع مدققل معينة آلياتعلى  12)المنقح( 706الدولي  التدقيقمعيار  ينص .8أ
 فقراتو  التأكيد عن طريق استخدام فقرات المدققفي تقرير  ةت إضافيإتااالإلدراج ت آالمنش

عرض ت  أنه من الضروري القيام بذلك. في هذه الحاالت، المدقق  يعتبرخر  عندما األ المسائل
ي حدد أي أمر ما . عندالمدققالرئيسية في تقرير  تدقيقال قسم أمور منفال عن بشكل  هذه الفقرات 

 تدقيقال مرأعن وصف  هذه الفقرات بديال   استخدامال يعتبر ، ةالرئيسي تدقيقال على أنه من أمور

                                                           
 .8)المنقح(، الفقرة  705معيار التدقيق الدولي  11
 ." فقرات التأكيد والفقرات األخر  في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  706تدقيق الدولي معيار ال 12
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 أخر   إرشاداتعلى ( المنقح) 706 معيار التدقيق الدولي ينص 13.13للفقرة  وفقا  ي الفرد الرئيسي
  14.عيارمذلك الل وفقا   التأكيد وفقرات الرئيسية تدقيقال أمورالعالقة بين  حول

 (10-9 ات)المرجع: الفقر  الرئيسية تدقيقال أمورتحديد 

حديد الرئيسية لغرض ت التدقيق أمورمدقق في تحديد الب ات الخاصةقرار الإتخاذ عملية  ممتص   .9أ
 حكم لىع بناء  ، ولئك المكلفين بالحوكمةأالتي تم إبالغها إلى األمور بين من  مورمن األأقل عدد 
 البيانات المالية للفترة الحالية. تدقيق أهمية في األمور األكثرتحديد  بشأنمدقق ال

البيانات  يقتدق أهمية فياألكثر  موراألعلى تلك ألمور التدقيق الرئيسية  مدققال تحديد يقتار .10أ
 المالية المقارنة )حتى عندما يشير رأي البياناتعرض ت  حتى عندما أي  ،المالية للفترة الحالية

 15.(المالية البياناتفيها  عرضت  مدقق إلى كل فترة ال

لية للفترة الما البيانات تدقيقب متعلقالتدقيق الرئيسية  مورألدقق الم تحديدعلى الرغم من أن  .11أ
مدقق ال الرئيسية المدرجة في تقرير تدقيقال أمورتحديث من المدقق  يارمعهذا الالحالية وال يتطلب 
 األمر ما إذا كان عتباراإل بعين أن يأخذ لمدققلمفيد من ال إال أنه قد يكون ، عن الفترة السابقة

تدقيق مر أالبيانات المالية للفترة السابقة ما زال  تدقيقأمر تدقيق رئيسي في يعتبر الذي كان 
 البيانات المالية للفترة الحالية. تدقيقرئيسي في 

 (9)المرجع: الفقرة  المدقق من كبيرا  ا إنتباهالتي تتطلب  موراأل

ز على تحديد ركتو  عملية مبنية على المخاطرأن عملية التدقيق هي ب الكبيراإلنتباه فهوم م يّقر .12أ
تستجيب  تدقيق تاميم وتنفيذ إجراءاتو وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، 

فيما يخص و مدقق. اللتلك المخاطر، والحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي 
 المقّيمة مخاطرةال كلما كانت، اإلفااحاتمن المعامالت أو  معينة فئة محدد أو رصيد حساب

طوي ين كثركلما كان هناك في الغالب أحكاما أ، اإلثبات أعلىجوهرية على مستو  الخطاء لأل
يتوجب ، ق إضافيةتدقي تاميم إجراءات وعندالتدقيق وتقييم نتائجها.  تخطيط وتنفيذ إجراءات عليها
 16عا .مرتف مخاطرتقييم المدقق لل كلما كانأكثر إقناعا  تدقيق لحاول على أدلةا المدققعلى 

زيد المدقق يمكن أن ي لمخاطر،ل المرتفعتقييم الأكثر إقناعا بسبب تدقيق عند الحاول على أدلة و 
، على سبيل المثال، عن مالئمة أو موثوقيةعلى أدلة أكثر  يمكن أن يحالمن كمية األدلة، أو 

                                                           
 )المنقح(. 706)ب( من معيار التدقيق الدولي 10)ب( و8إنظر الفقرتين  13
 .3أ-1)المنقح(، الفقرات أ 706معيار التدقيق الدولي  14
 ." األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة -المقارنةالمعلومات  ")المنقح(  710 انظر معيار التدقيق الدولي 15
 )ب(.7، الفقرة " استجابة المدقق للمخاطر المقيّمة " 330معيار التدقيق الدولي  16
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طرف ثالث أو من خالل الحاول على من على الحاول على أدلة  التأكيد باورة أكبرطريق 
 17.مستقلةالماادر المن عدد من  مؤيدةأدلة 

 ومناسبةفية كا تدقيقلمدقق في الحاول على أدلة لل تحديات التي تشكّ  موراألفإن لذلك،  وتبعا   .13أ
 تكون ذات أهمية خاصة فيقد المالية  البياناترأي حول تكوين لمدقق في لل تحديات أو تشكّ 
 الرئيسية. تدقيقال مورألمدقق تحديد ال

 وأحكاميد قمجاالت التعبكبير من جانب المدقق  انتباهالتي تنطوي على مجاالت ال غالبا  ما ترتبط .14أ
عبة أو ص ا  أحكام في كثير من األحيانبالتالي هي تتضمن في البيانات المالية، و  اإلدارة الهامة

الموارد  توزيعو  للمدقق الشاملة تدقيقهذا غالبا على استراتيجية اليؤثر مدقق. في المقابل، لمعقدة ل
. يمكن أن تشمل هذه اآلثار، على سبيل المثال، موراأل بتلكفيما يتعلق  تدقيقال جهود ونطاق
برة خأو إشراك خبير تابع للمدقق أو أفراد ذوي  تدقيقعملية ال فيكبار الموظفين  مشاركةمد  

لشركة ا تم تكليفهم أو استخدامهم من قبل، سواء تدقيقفي مجال متخاص في المحاسبة أو ال
 .المجاالتلمعالجة هذه 

قد آخرين و  ولئك المكلفين بالحوكمةأت محددة مع إتااال ةمختلفالالدولية  التدقيق معاييرتتطلب  .15أ
 :كبير من جانب المدقق. على سبيل المثال انتباهبالمجاالت التي تنطوي على  ترتبط

  كبيرة، إن الاعوبات الاإلبالغ عن مدقق من ال( المنقح) 260 معيار التدقيق الدولييتطلب
 معاييرتعترف  18.ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تدقيقملية العأثناء  التي تم مواجهتهاوجدت، 
 ، على سبيل المثال:بما يلي محتملة فيما يتعلقالاعوبات البالدولية  التدقيق
o  على قدرة المدقق  وخاوصا  القيود المفروضة 19ذات العالقة، معامالت األطراف

رف الط لةمعامفي  األخر  جميع الجوانب  تثبت بأنلحاول على أدلة تدقيق على ا
 .ى أساس تجاري لعمماثلة السعر( هي مساوية لمعاملة عن العالقة )عدا  يذ

o  لى ت فرض قيود ع، على سبيل المثال، حيث المجموعة تدقيقعلى المفروضة القيود
 .إلى المعلومات 20المجموعة تدقيقوصول فريق عملية 

 فيما يتعلق بإجراء  العمليةلشريك  معينة متطلباتعلى  220 معيار التدقيق الدولي ينص
 قد يتشاور على سبيل المثال، 21الاعبة أو المثيرة للجدل. موراألبشأن  مناسبةمشاورات 

                                                           
 .19، الفقرة أ330معيار التدقيق الدولي  17
 .21)ب( وأ16)المنقح(، الفقرتان  260معيار التدقيق الدولي   18
 .42، الفقرة أ " األطراف ذات العالقة " 550 معيار التدقيق الدولي  19
 ،عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنار(" –االعتبارات الخاصة  " 600معيار التدقيق الدولي   20

 )د(.49الفقرة 
 .18، الفقرة " رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية " 220معيار التدقيق الدولي   21
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كون مؤشرا على يي قد ذ، والهام فني أمر حولالمدقق مع آخرين داخل الشركة أو خارجها 
 ، األمور أخر مناقشة، من بين أمور العملية شريك  على أيضا   يتوجب. رئيسي تدقيقأمر أنه 

 22رقابة جودة العملية.مراجع مع  التدقيق الهامة التي تنشأ أثناء عملية

 (9ة )المرجع: الفقر  المدققمن  كبيرا   انتباهاالتي تتطلب  موراألتلك ات في تحديد عتبار اإل
التي من المحتمل أن  موراألفي مرحلة التخطيط حول ة أولي المدقق وجهة نظرياوغ يمكن أن  .16أ

 تدقيق أمور بالتاليتعتبر و  تدقيقفي عملية ال من المدقق كبيرا  تستدعي انتباها تكون مجاالت 
نطاق العند مناقشة ألولئك المكلفين بالحوكمة  عن هذا األمرالمدقق يمكن أن يبلغ رئيسية. 
(. ومع ذلك، يستند المنقح) 260 معيار التدقيق الدوليل وفقا   تدقيقعملية اللا مالمخطط لهوالتوقيت 
 خالليها تم الحاول علالتي دلة األأو  تدقيقال نتائج إلىالرئيسية  دقيقالت مورألمدقق تحديد ال
 التدقيق. عملية

 كبيرا  باها انتالتي تتطلب  موراأللتلك  المدقق تحديدفي معينة مطلوبة ات إعتبار  9تتضمن الفقرة  .17أ
 ين بالحوكمةولئك المكلفأ التي يتم إبالغها إلى موراألات على طبيعة عتبار . تركز هذه اإلمن جانبه

معينة االت مج إبرازعنها في البيانات المالية، وتهدف إلى  المفاح موراألغالبا بترتبط التي و 
إن . اودينالمقللمستخدمين  أهمية محددة بالنسبةالبيانات المالية التي قد تكون ذات  تدقيق في

 قيقتد أموردائما  هي االمتعلقة به موراأل إلى أن يشيرال مطلوبة ات عتبار اإلهذه حقيقة أن 
إذا فقط ية الرئيس التدقيق أمور من تكون ات المحددة عتبار هذه اإلبالمتعلقة  موراأل بل أنرئيسية؛ 

ددت بأنها  مرتبطةات عتبار اإلوحيث قد تكون . 10للفقرة  وفقا   تدقيقأهمية في عملية ال األكثر ح 
بينة في الظروف المبالمتعلقة  موراألتحديد  أيضا  يمكن )على سبيل المثال، مع بعضها البعض 

أمر ات على عتبار بيق أكثر من واحد من اإلتطفإن إمكانية (، هامةمخاطر كج( )-)ب(9الفقرتين 
 األمرذلك  بتحديدالمدقق  قيام قد يزيد من احتمال ولئك المكلفين بالحوكمةأل تم اإلبالغ عنهمحدد 

 .رئيسي تدقيقأمر على أنه 

، قد تكون هناك أمور 9ات المحددة المطلوبة في الفقرة عتبار اإلب المتعلقة موراألاإلضافة إلى ب .18أ
التي يمكن و مدقق ال من كبيرا  ا إنتباهالتي تتطلب و  ولئك المكلفين بالحوكمةأل عنهاتم اإلبالغ أخر  

، على سبيل موراألهذه يمكن أن تشمل . 10للفقرة  وفقا  رئيسية  تدقيق أموركبالتالي أن ت حدد 
اإلفااح  وبمن المطلكون يالتدقيق التي تم تنفيذها والتي قد ال  بعملية ذات الالة موراألالمثال، 

لومات )أو تكنولوجيا معجديد لتنفيذ نظام يعتبر نها في البيانات المالية. على سبيل المثال، ع
تدعي انتباها مجاال يسفترة التكنولوجيا المعلومات( خالل الحالي لنظام ال علىتغييرات كبيرة إجراء 
 الشاملة قتدقيال على استراتيجية اهاما تأثير  هذا التغييرلإذا كان  خاوصا  ، من المدقق كبيرا  

                                                           
 .19، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي   22
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 عترافالنظام تؤثر على اإل في)على سبيل المثال، تغييرات بمخاطرة هامة  كان مرتبطامدقق أو لل
 (.اتباإليراد

محددة  هامة، أو مخاطر التي تنطوي على مخاطر مقّيمة مرتفعة لألخطاء الجوهريةمجاالت ال
 )أ((9: الفقرة )المرجع (المنقح) 315 التدقيق الدولي معيارل وفقا  
 ولئك المكلفين بالحوكمةأمع التواصل المدقق  من( المنقح) 260 معيار التدقيق الدولييتطلب  .19أ

معيار التدقيق من  13أالفقرة توضح  23.المخاطر الهامة التي تم تحديدها من قبل المدقق بشأن
 مفية قياحول كيأولئك المكلفين بالحوكمة مع  أيضا   يتواصلقد  لمدققاأن ب( المنقح) 260 الدولي
 .المجاالت التي تنطوي على مخاطر مقّيمة مرتفعة لألخطاء الجوهريةلمعالجة  بالتخطيطالمدقق 

 المحددة والمقّيمة ةبأنها المخاطر  المخاطرة الهامة( المنقح) 315 معيار التدقيق الدوليف يعرّ  .20أ
ي كثير يمكن ف. اهتماما خاصا في التدقيق، مدققال وفق تقدير، التي تتطلبجوهرية الخطاء لأل

 مخاطرعلى أنها  غير العادية الهامةالمعامالت و  ةالهام اإلدارة أحكامتحديد مجاالت من األحيان 
 .قمن المدق كبيرا   اإنتباهتتطلب  مجاالت الهامة هي مخاطرالغالبا ما تكون . وبالتالي هامة

فترض يالهامة. على سبيل المثال، مخاطر الالحال بالنسبة لجميع هو هذا قد ال يكون  ،مع ذلكو  .21أ
 المدققمن ويتطلب  اتباإليراد عتراففي اإل إحتيالأن هناك مخاطر  240 معيار التدقيق الدولي
 24 .هامةمخاطر  على أنها حتيالاإل الناجمة عنجوهرية اللألخطاء  مةالمقيّ عالج تلك المخاطر 
إلى أنه بسبب الطريقة غير المتوقعة التي  240 معيار التدقيق الدولي يشيرباإلضافة إلى ذلك، 

ي ه، و حتيالعن اإل خطأ جوهري ناجممخاطرة  فهي تعتبر، الرقابة أنظمة دارةاإلها بتجاوز ت
انب من ج كبيرا  ا إنتباهطبيعتها، قد ال تتطلب هذه المخاطر ل وتبعا   25مخاطرة هامة.بالتالي 
 .10للفقرة  فقا  و الرئيسية  تدقيقال مورألمدقق ال تحديدفي  عتباراإل بعين ال ت ؤخذ، وبالتالي المدقق

عند جوهرية الخطاء األلمخاطر  المدققن تقييم أ( المنقح) 315 معيار التدقيق الدولي يوضح .22أ
 مراجعةإن  26.ةالحاول على أدلة تدقيق إضافي مع تدقيقال خالل سيرتغير يقد  مستو  اإلثبات

 مجال محددبالمخطط لها فيما يتعلق  تدقيقال مدقق وإعادة تقييم إجراءاتالب الخاص مخاطرالتقييم 
ييم المخاطر تق، على سبيل المثال، إذا استند تدقيقال منهجفي  هامبيانات المالية )أي تغير من ال

 حالو كانت تعمل بشكل فعال  بأن أنظمة رقابة معينة معين يفيد توقع الخاص بالمدقق إلى
في  اوصا  خ، تدقيقال ال خالل فترةفع   لم تكن تعمل بشكل   تثبت أنهاتدقيق على أدلة  المدقق
 معين مجالتحديد خطاء الجوهرية( قد يؤدي إلى لأل مرتفعةمة مقيّ  مخاطرينطوي على  مجال

 .من جانب المدقق كبيرا  بأنه مجال يستدعي انتباها 

                                                           
 .15)المنقح(، الفقرة  260معيار التدقيق الدولي  23
 .28-27، الفقرات " مسؤوليات المدقق المتعلقة باالحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية " 240معيار التدقيق الدولي  24
 .32، الفقرة 240معيار التدقيق الدولي  25
 .31)المنقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي  26
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، لماليةا البياناتفي تنطوي على أحكام هامة لإلدارة  التي مجاالتالب المتعلقةالهامة  المدققأحكام 
: )المرجع بيرةك تقدير بأنها تنطوي على شكوكبما في ذلك التقديرات المحاسبية التي تم تحديدها 

 )ب((9الفقرة 
 وجهاتب ولئك المكلفين بالحوكمةأ إبالغالمدقق من ( المنقح) 260 معيار التدقيق الدولييتطلب  .23أ

مدقق حول الجوانب النوعية الهامة في الممارسات المحاسبية للمنشأة، بما في ذلك السياسات النظر 
يتعلق هذا من الحاالت،  العديدفي  27.البيانات المالية المحاسبية والتقديرات المحاسبية وافااحات

، والتي من المحتمل أن تكون مجاالت ةالعالقذات  واإلفااحاتلتقديرات المحاسبية الهامة با
 .هامةمخاطر ك أيضا  ويمكن تحديدها ، تستدعي انتباها كبير من جانب المدقق

البيانات المالية اهتمامهم في التقديرات المحاسبية التي تم تحديدها  وومع ذلك، فقد أبرز مستخدم .24أ
مخاطر والتي قد ال ت حدد ك 54028 معيار التدقيق الدوليل وفقا   بأنها تنطوي على شكوك تقدير كبيرة

كون اإلدارة وغالبا ما ت أحكامعلى  باورة كبيرةمن بين أمور أخر ، تعتمد هذه التقديرات، . هامة
ير تابع تابع لإلدارة وخبخبير يانات المالية، وقد تتطلب مشاركة لبفي ااألكثر تعقيدا  المجاالت
ى البيانات عل هامأن السياسات المحاسبية التي لها تأثير  أيضا  ن و مستخدمال أوضح. وقد للمدقق

في  وخاصة   فهمهم للبيانات المالية،بصلة تلك السياسات( هي ذات  في الكبيرةتغييرات الالمالية )و 
 في صناعتها. الممارسات األخر  مع المنشأة فيها ممارسات  تتضاربالظروف التي 

 )ج((9)المرجع: الفقرة  ت خالل الفترةالهامة التي وقعأو المعامالت األحداث  دقيقت تأثير علىال
األحداث أو المعامالت التي كان لها تأثير كبير على البيانات المالية أو التدقيق قد تكون إن  .25أ

على  .هامةمخاطر ك تحديدهاويمكن  نب المدققمن جا كبيرا  دعي انتباها تستمجاالت عبارة عن 
في  كمةولئك المكلفين بالحو أناقشات مستفيضة مع اإلدارة و مأجر  المدقق قد يكون سبيل المثال، 
لهامة على البيانات المالية للمعامالت االمترتب لتأثير ا بشأنتدقيق ال طوال عمليةمراحل مختلفة 

أو  للمنشأةخارج سياق العمل المعتاد  هيأو المعامالت الهامة التي  العالقةمع األطراف ذات 
صعبة أو معقدة فيما  ا  أحكاماإلدارة قد أصدرت  تكون قد و  29.ةعادي خالف ذلك غيرب التي تبدو
أثير ، مما قد يكون له تعرضها أو اإلفااح عنهابهذه المعامالت أو قياسها أو  عترافاإلبيتعلق 
 مدقق.لالشاملة لستراتيجية االعلى  هام

 لتي ااألخر  التطورات ة أو يالاناعأو  التنظيميةأو  المحاسبيةأو ية قتااداإل إن التطورات .26أ
قد و  يقتدقال فيمدقق لل العام منهجالعلى  أيضا  اإلدارة قد تؤثر أحكام أو  فرضياتعلى أثرت 

 .من جانب المدقق كبيرا  يستدعي انتباها أمر  نشوء إلىؤدي ت

 (10)المرجع: الفقرة  أهميةاألكثر  موراأل

                                                           
 )أ(.16معيار التدقيق الدولي )المنقح(، الفقرة  27
تدقيق التقديرات المحاسبيـة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة  " 540من معيار التدقيق الدولي  11-10إنظر الفقرات  28

 ."  واإلفااحات ذات العالقة
 )المنقح(.  260من معيار التدقيق الدولي  2والملحق  22)ج( وأ16)أ( و16قرات إنظر الف 29
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ولئك أمع  كبيرتفاعل  إلىمن جانب المدقق  كبيرا   نتباها  إتستدعي التي  موراأل أيضا   تؤديقد  .27أ
 وكمةالمكلفين بالحولئك أ إلى موراألهذه  عن بالغاإل ونطاقطبيعة كما أن . المكلفين بالحوكمة

بيل المثال، . على ستدقيقكثر أهمية في عملية الاأل التي تعتبرعلى األمور مؤشرا  انيوفر  غالبا ما
 ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  أو قوة أكثر تعمقا أو تكرارا تفاعالتقد أجر  المدقق قد يكون 
 موضوع الهامة التي كانتأمور أكثر صعوبة وتعقيدا، مثل تطبيق السياسات المحاسبية بخاوص 

 المدقق أو اإلدارة. أحكام هامة صادرة عن

نفيذها. التدقيق التي تم تعملية في سياق و ة المنشأأهمية في سياق األكثر  موراألمفهوم ي طّبق  .28أ
معينة  أمور تحديدهو  عنهااإلبالغ و ألمور التدقيق الرئيسية مدقق ال تحديد فإن الغرض من، وبذلك
 .دقيقتخر  في عملية الاأل مورألبا مقارنةحول أهميتها  أحكام معينةإصدار و  تدقيقعملية ال تخص

 تم اإلبالغيألمر معين تحديد األهمية النسبية ب صلةات األخر  التي قد تكون ذات عتبار اإل تشمل .29أ
 ما يلي:هو أمر تدقيق رئيسي  األمر ذلكوما إذا كان  ولئك المكلفين بالحوكمةأل عنه
  أهميته  ،وصا  وخاللبيانات المالية ككل،  المستخدمين المقاودينفهم ل بالنسبةأهمية األمر

 لبيانات المالية.بالنسبة ل
  الكامن  يةانعدام الموضوعتعقيد أو الأو  األمربطبيعة السياسة المحاسبية األساسية المتعلقة

 عملها.ت األخر  في مجال آالمنشمع  مقارنة  مالئمة سياسة في اختيار اإلدارة ل

  الناتجة عن ، أو نوعا   ا  األخطاء الماححة وغير الماححة المتراكمة، كمأهمية طبيعة و
 ، إن وجدت.ا األمرالمتعلقة بهذو أو الخطأ  حتيالاإل

  بما في ذلك: ،األمرالالزمة لمعالجة  تدقيقجهود ال ونطاقطبيعة 

o ألمراالتدقيق لمعالجة  مد  المهارة أو المعرفة المتخااة الالزمة لتطبيق إجراءات 
 أو تقييم نتائج تلك اإلجراءات، إن وجدت.

o  األمر ذلكبشأن العملية طبيعة المشاورات خارج فريق. 

  وتقييم نتائج تلك اإلجراءات تدقيقالاعوبات في تطبيق إجراءات الطبيعة وشدة، 
ندما ع خاوصا  ، مدققال رأي عليها تكوين موثوقة يتم بناء  و  مالئمةأدلة والحاول على 
 .ذاتيةمدقق أكثر التابح أحكام 

 األمر بذلك ومتعلقةفي الرقابة محددة قاور  نواحي شدة أي. 

  لكنها ذات صلة. على  منفالةالتدقيق ال اتإعتبار إذا كان األمر ينطوي على عدد من
 يما يتعلقفالمدقق  من جانب كبيرا  ا إنتباه عقود طويلة األجلال تتطلبسبيل المثال، قد 

الطارئة األخر ، ويمكن أن يكون لها تأثير  البنودالتقاضي أو أو  اإليراداتب عترافباإل
 على التقديرات المحاسبية األخر .
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أهمية  ألكثرا من جانب المدقق والتي تعتبر كبيرا  إنتباها التي تتطلب  موراأل وعددماهية تحديد إن  .30أ
عدد تأثر إذ يمكن أن يالحكم المهني.  تخصمسألة البيانات المالية للفترة الحالية هي  تدقيقفي 
 الها وبيئتهاتعقيد المنشأة وطبيعة أعمحجم و ب المدققدرج في تقرير الرئيسية التي ست   تدقيقال أمور
 يقتدق أمورك مبدئيا  المحددة  موراألعام، كلما زاد عدد  . بشكل  تدقيقعملية ال وظروفحقائق و 

عريف ت تلبيهذه األمور من ما إذا كانت كل إعادة النظر في إلى أكثر المدقق ، كلما احتاجرئيسية
فا لفكرة قد يكون مخال الرئيسية التدقيق أمورقوائم طويلة من كما أن وجود . الرئيسي تدقيقالأمر 
 .تدقيقأهمية في عملية الاألكثر  هيهذه األمور  أن

 التدقيق الرئيسية أمور اإلبالغ عن
 (11)المرجع: الفقرة  المدقق الرئيسية في تقريرالتدقيق مور منفال ألقسم 

ذه مدقق قد يعطي أهمية لهالالرئيسية على مقربة من رأي  تدقيقالمور منفال ألقسم وضع إن  .31أ
 .لمقاوديناللمستخدمين بالنسبة لعملية الخاصة بالمعلومات ل الملموسةالقيمة ب ويّقرالمعلومات 

الحكم  صمسألة تخهي  الرئيسيةضمن قسم أمور التدقيق  المختلفة مورألاعرض يعتبر ترتيب  .32أ
على ناء  بترتيب األهمية النسبية، وفق المهني. على سبيل المثال، يمكن تنظيم هذه المعلومات 

يانات في الب موراألاإلفااح عن  فيها تتوافق مع الطريقة التي يتم يمكن أن، أو مدققال حكم
 األمور تمييز إلى فرعية عناوينالذي يقضي بإدراج  11لفقرة في االوارد  المتطلب يهدفالمالية. 

 .باورة أوضح

ية قسم أمور التدقيق الرئيسفي  تمهيديةالاللغة ت اّمم المعلومات المالية المقارنة،  عرضعند  .33أ
 البيانات تدقيقبتتعلق فقط  الموصوفةالرئيسية  تدقيقال أمورلفت االنتباه إلى حقيقة أن غرض ل

لبيانات المالية ا تلكالتي تغطيها محددة الفترة الالمالية للفترة الحالية، ويمكن أن تشمل إشارة إلى 
 "(.X 20 1ديسمبر 31 بتاريخ)على سبيل المثال، "للسنة المنتهية 
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 (13)المرجع: الفقرة  المختلفةتدقيق الرئيسية أمور ال أوصاف

أمر  وصفوي قاد من الحكم المهني.  مسألة تخص يه الرئيسي تدقيقالأمر كفاية وصف إن  .34أ
السبب فهم  ىعل المستخدمين المقاودين لمساعدةتوفير شرح موجز ومتوازن هو الرئيسي  تدقيقال

 في األمر اهذ معالجةالتدقيق وكيف تم  عملية كثر أهمية فياألبين األمور من األمر  وراء كون 
تمكين ي ف أيضا   جدا يساعد الفنية تدقيقمن استخدام ماطلحات ال الحدّ  كما أن. تدقيقال عملية

مدقق كيز التر فهم أساس ، من التدقيقبالذين ليس لديهم معرفة معقولة  ،المستخدمين المقاودين
المعلومات المقدمة من  ونطاقطبيعة وينبغي أن تكون . تدقيقأثناء عملية الأمور محددة  على

 لمدقق معلومات مفيدةأن يقدم افي سياق مسؤوليات األطراف المعنية )أي  ةمتوازن قبل المدقق
 (.ئقبشكل غير ال المنشأةعن أصلية معلومات  ينبغي أن يقدمشكل موجز ومفهوم، في حين ال ب

من  للجمهور إتاحتها علنا  خالف ذلك ب لم يتم المنشأةالمعلومات األصلية هي أي معلومات عن  .35أ
المتوفرة    األخر  المالية أو المعلومات البيانات)على سبيل المثال، لم يتم إدراجها في  ةالمنشأقبل 

من قبل  األخر  أو الخطية  يةهت الشفتااالتناولها في اإللم يتم ، أو مدققالفي تاريخ تقرير 
 تعليماتلمعلومات المالية أو عن اولي األعالن اإل، مثل بالحوكمةالمكلفين أولئك اإلدارة أو 
 .ولئك المكلفين بالحوكمةأهذه المعلومات من مسؤولية إدارة المنشأة و وتعتبر (. ينالمستثمر 

لية أصالذي يقدم معلومات أمر التدقيق الرئيسي لتجنب وصف  لمدققأن يسعى ا المناسبمن  .36أ
ومات بحد ذاته هو معلالرئيسي  تدقيقالأمر وصف وال يكون عادة  . بشكل غير الئق المنشأةعن 

نه من أ لمدققا قد يعتبر ،. ومع ذلكتدقيقال في سياق األمرياف  إذ أنه، المنشأةأصلية عن 
ة في كثر أهمياأل األمور األمر من إعتبار السبب وراء لتوضيحالضروري إدراج معلومات إضافية 

، تدقيقالية عملفي  األمر معالجة رئيسي، وكيف تم تدقيقأمر ك تحديده، وبالتالي تدقيقعملية ال
 حددي. عندما القوانين أو األنظمة محظورا بموجبعن هذه المعلومات اإلفااح  يكون  أالّ شريطة 

وكمة بالحالمكلفين  أولئك المدقق اإلدارة أويمكن أن يشجع ، ضرورية هذه المعلوماتالمدقق أن 
 نضمأصلية بتقديم معلومات  مدققالأن يقوم عن معلومات إضافية، بدال من اإلفااح  على
 .هتقرير 

يانات نة في البإفااحات جديدة أو محسّ إدراج بالحوكمة المكلفين  أولئك اإلدارة أو يمكن أن تقرر .37أ
ي ضوء فالرئيسي  تدقيقالأمر ب فيما يتعلقالتقرير السنوي  ضمنالمالية أو في أي مكان آخر 

ضمين يتم ت . على سبيل المثال، قدالمدققتقرير  ضمن األمر اهذ ه سيتم اإلبالغ عنحقيقة أن
لرئيسية ا الفرضياتنة لتقديم معلومات أكثر قوة عن حساسية هذه اإلفااحات الجديدة أو المحسّ 

و سياسة أممارسة بخاوص للمنشأة  ةاألسس المنطقي عن المستخدمة في التقديرات المحاسبية أو
 .المعمول بهطار إعداد التقارير المالية إل وفقا  عند وجود بدائل مقبولة  محددةمحاسبية 

 ةمعين وثائقبأن  ويوضحالتقرير السنوي  ماطلح( المنقح) 720 عيار التدقيق الدوليم يعّرف .38أ
 ادر عنتأو تقارير مماثلة  ةالماليو  يةالتشغيلالمراجعة اإلدارة أو  أو إيضاحات مثل تقرير اإلدارة
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بيان  أو رئيس مجلس اإلدارةبيان أو  (المدراء)على سبيل المثال، تقرير  ولئك المكلفين بالحوكمةأ
رير جزءا من التقيمكن أن تشّكل  تقييم المخاطرالرقابة الداخلية و أو تقارير  حوكمة الشركات

لمعلومات باالمتعلقة المدقق ( مسؤوليات المنقح) 720 معيار التدقيق الدولييعالج كما  30.السنوي 
غطي ي المالية ال البيانات حولمدقق العلى الرغم من أن رأي و الواردة في التقرير السنوي.  األخر  

 ، باإلضافة إلىهذه المعلومات عتباريأخذ بعين اإلالمدقق قد  إال أن، األخر  المعلومات 
أو ماادر أخر  ذات ماداقية، في  ةالمنشأالمتاحة للجمهور من قبل  األخر   تتااالاإل

 .الرئيسي تدقيقالأمر صياغة وصف 

ة وصف لمدقق في صياغل أيضا  مفيدة  التدقيق عملية خاللة المعدّ  تدقيقوثائق الأن تكون  يمكن .39أ
 لخاصةامدقق ال، أو وثائق ت الخطيةتااالتوفر اإلالتدقيق الرئيسي. على سبيل المثال، أمر 
 تاالإلا األخر  أساسا مفيدالتدقيق وثائق و  ولئك المكلفين بالحوكمةأ، مع يةهالشفت تااالاإلب
ماممة  230لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   تدقيقال ثائقو . وذلك ألن المدققمدقق في تقرير ال

إليها  لالتوصتم ياإلستنتاجات التي و ، تدقيقعملية ال لمعالجة األمور الهامة التي تنشأ أثناء
 جالس كما تعتبر، اإلستنتاجات، واألحكام المهنية الهامة في الوصول إلى تلك بخاوص ذلك
يتم ي أدلة التدقيق التو  نتائج تلك اإلجراءاتالمنجزة و  تدقيقإجراءات ال ونطاقلطبيعة وتوقيت 
 لرئيسيةا تدقيقال مورأل صياغة وصففي المدقق هذه الوثائق يمكن أن تساعد . الحاول عليها

 .18قرة في الفالمناوص عليه  المتطلبفي تطبيق  أيضا  ساعد وت األمرأهمية  يوضح بحيث

 (13)المرجع: الفقرة  البيانات الماليةفي  اإلفااح عن األمر موضعإشارة إلى 

 لمدققا حقيقة أن السبب وراءرئيسي  تدقيقأمر وصف كل بأن يعالج )ب( -)أ(13الفقرات تتطلب  .40أ
 ليةعم في األمر اهذ معالجةالتدقيق وكيف تم  كثر أهمية فياأل من األموربأنه األمر  اعتبر
في نه عالرئيسية مجرد تكرار لما تم اإلفااح  تدقيقال أمور يعتبر وصفال لذلك،  وتبعا  . تدقيقال

لى ع المستخدمين المقاودينتساعد عالقة ذات  اتإفااحأي شارة الى اإل لكنالبيانات المالية. 
 .باورة أوسع المالية البياناتعند إعداد  األمر ادارة هذاإل بها عالجتكيفية التي ال فهم

إلى  لفت االنتباهيمكن للمدقق  العالقة، ذات( )اإلفااحاتشارة إلى اإلفااح اإلباإلضافة إلى  .41أ
عوامل محددة فيما  جوانب أو عنمن قبل اإلدارة اإلفااح  كما أن نطاقجوانب أساسية منها. 

المدقق ساعد ي مكن أنيالمالية للفترة الحالية  البياناتأمر محدد على  فيها يؤثر بالكيفية التييتعلق 
ن و لمستخدما بحيث يتمكن تدقيقال عملية في األمر اهذ معالجةكيفية راز جوانب معينة في في إب

 . على سبيل المثال:رئيسي تدقيقأمر  هو األمر يعتبرفهم لماذا  من ن و المقاود
  االنتباه  أن يلفت لمدققليمكن ، حول التقديرات المحاسبية ا  قوي ا  إفااح المنشأة ت درجعندما

 ،عن مجموعة من النتائج المحتملةاإلفااح و الرئيسية،  الفرضياتعن اإلفااح إلى 
                                                           

 .3أ – 1)أ( و أ12، الفقرات " مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخر   ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي  30
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أو التقديرات  التقدير لشكوكالماادر الرئيسية بالمتعلقة  األخر  النوعية والكمية  اإلفااحاتو 
ة كثر أهمياأل األمور من بأنهاألمر  إعتبارالسبب وراء المحاسبية الهامة، كجزء من معالجة 

  .تدقيقالعملية  في األمر اهذ معالجةالتدقيق وكيف تم عملية في 
  ( أنه ال توجد شكوك كبيرةالمنقح) 570 معيار التدقيق الدوليل وفقا  المدقق يستنتج عندما 

ستمرة، كمنشأة م ستمرارقدرة المنشأة على اإل في تشككاألحداث أو الظروف التي قد ب ةمتعلق
هذا االستنتاج الناجمة عن بالمتعلقة من األمور احد أو أكثر أن يحدد و مع ذلك يمكن للمدقق 

رئيسية. في  تدقيق أمورك( المنقح) 570 معيار التدقيق الدولي بموجبمدقق العمل جهود 
 قريرهضمن تهذه  الرئيسية التدقيق مورألالمدقق شمل وصف يمثل هذه الظروف، يمكن أن 

في البيانات المالية، مثل  والمفاح عنهاأو الظروف المحددة من األحداث  معينة جوانب
لديون، أو المحتمل لتمويل الإعادة االقتراض المتاحة و تسهيالت كبيرة و التشغيلية الخسائر ال

 صلة.ذات  مخففة31وظروف، عدم االمتثال التفاقيات القروض

 )أ((13الفقرة : )المرجع تدقيقال عملية أهمية في كثراأل أن األمر هو من األمورالمدقق  اعتبرلماذا 

ب وراء حول السبتقديم فكرة هو  المدققالتدقيق الرئيسي في تقرير أمر وصف إن الغرض من  .42أ
ومواد  10-9في الفقرات  الواردة لمتطلباتا، فإن لذلك وتبعا  . رئيسي تدقيقأمر تحديد األمر ك

فيدة ميمكن أن تكون الرئيسية التدقيق  أموربتحديد المتعلقة و  29أ-12أفي الفقرات الواردة التطبيق 
إن ال، . على سبيل المثالمدققتقرير هذه األمور في  في بحث كيفية اإلبالغ عن مدققلل أيضا  

المدقق ن م كبيرا  تطلب اهتماما ي محددأمر أن ب إلى االستنتاجالمدقق  دفعتالعوامل التي  توضيح
 للمستخدمين أهمية معينةو كون ذي أنيمكن  تدقيقأهمية في عملية ال األكثر وهو من األمور

 .المقاودين

نبغي في تحديد ما يمدقق ات الإعتبار أحد هو المقاودين المعلومات للمستخدمين  مةئماليّعد مد   .43أ
ى سيساعد علوصف الما إذا كان  هذايشمل يمكن أن . الرئيسي تدقيقالأمر إدراجه في وصف 

 مدقق.الوأحكام  تدقيقفهم أفضل لل اكتساب

 يةمالعلى تقليل احت أيضا  قد يساعد  شأةللمنمباشر مع الظروف المحددة بشكل معين أمر  إن ربط .44أ
يمكن  ،الزمن. على سبيل المثال مع مروروأقل فائدة  نمطية بشكل مفرطهذه األوصاف  تابحأن 

وف ت بسبب ظر آالمنشعبر عدد من  محددةفي صناعة  رئيسية تدقيق أمورك معينة أمورتحديد 
ألمر وصف لماذا يعتبر المدقق ا وعندفي إعداد التقارير المالية.  ةاألساسي اتالتعقيدالاناعة أو 

 ةخاصتسليط الضوء على جوانب  للمدققأهمية، قد يكون من المفيد  األمور األكثر بأنه من
)على سبيل المثال، الظروف التي أثرت على األحكام األساسية في البيانات المالية للفترة  بالمنشأة

 ا  همم أيضا  هذا قد يكون و . المقاودينمة للمستخدمين ئصف أكثر مالالو جعل  بهدفالية( الح
 فترات.ال عبريتكرر  الذي رئيسيال تدقيقال أمر في وصف

                                                           
 )المنقح(.  570من معيار التدقيق الدولي  3إنظر الفقرة أ 31
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، تدقيقلا المدقق، في ظروفدفعت ات الرئيسية التي عتبار اإل إلى أيضا  الوصف  يشيريمكن أن  .45أ
 أهمية، على سبيل المثال: األكثر أنه من األموربلتحديد األمر 

 بيل ، على ستدقيق ية التي أثرت على قدرة المدقق للحاول على أدلةقتااداألوضاع اإل
 لبعض األدوات المالية. تفتقر للسيولة بالنسبةالمثال أسواق 

 اناعة لا أو منشأةتخص ال أمورالناشئة، على سبيل المثال  الجديدة أو السياسات المحاسبية
 الشركة. داخلفريق العملية  يتشاور حولها

  ى البيانات عل هامالتي كان لها تأثير و  هاأو نموذج أعمالالمنشأة التغييرات في استراتيجية
 المالية.

 )ب((13: الفقرة )المرجع تدقيقال في عملية األمر معالجةتم كيف 
 تدقيقالر أم كيفية معالجةمدقق لوصف الفي تقرير  ينبغي تقديمهاالتفاصيل التي  إن مقدار .46أ

يمكن أن ياف )ب(، 13وفقا للفقرة و الحكم المهني.  مسألة تخصهي  تدقيقال عملية فيالرئيسي 
 لمدقق:ا
 أنها و أمر األب ذات صلة كبيرة تعتبر بأنهامدقق التي الأو منهج استجابة  معينة من جوانب

 ؛خطاء الجوهريةمة لأليّ المق مخاطرلا تخص
  نفذة؛الملمحة موجزة عن اإلجراءات 
  أو ؛مدققالنتائج إجراءات مؤشر على 
  باألمرالمالحظات الرئيسية فيما يتعلق، 

 أو مزيج من هذه العناصر.
أمر ف لوص حددم أو محتو    شكال  الوطنية  تدقيقأو معايير ال القوانين أو األنظمة تحدديمكن أن 

 العناصر.إدراج واحد أو أكثر من هذه يمكن أن تنص على ، أو الرئيسي تدقيقال

يانات المالية الب تدقيق في سياقالرئيسي  تدقيقالأمر أهمية  ن و ن المقاودو المستخدم ولكي يفهم .47أ
بما  مدقق،ال تقريرفي  األخر   عناصرالالرئيسية و  التدقيق أمورالعالقة بين  باإلضافة إلىككل، 

ف اللغة المستخدمة في وص تكون بحيث قد يكون من الضروري بذل العناية ، مدققالفي ذلك رأي 
 رئيسي:ال التدقيقأمر 
  الرأي  وينتكمن قبل المدقق في بشكل مناسب  تشير ضمنا  إلى أنه لم يتم تسوية األمرال

 المالية. البياناتحول 

 قياسيةلغة عامة أو  استخدام ، مع تجنبللمنشأةالظروف المحددة ب مباشرة  األمر  تربط. 

 منض ذات العالقة (اإلفااحات) اإلفااحفي  األمركيفية معالجة  عتباراإل بعينأخذ ت 
 البيانات المالية، إن وجدت.
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  منفالة للبيانات المالية.العناصر ال بشأنآراء منفالة تشير إلى  أو تتضمنال 

 نهجميتطلب عندما  ال سيما، معين أمر فيمدقق الأو منهج من استجابة  معينة جوانب وصفإن  .48أ
 المستخدمينساعد يظروف المنشأة، يمكن أن حقائق و يتناسب مع  خاصا   تاميما   تدقيقال

طاء مخاطر األخمعالجة ل المطلوبة ةالهامالمدقق  وأحكامعادية ال ظروف غيرالفي فهم  المقاودين
لخاصة ا ظروفالب محددةفي فترة  تدقيقال منهجيمكن أن يتأثر . باإلضافة إلى ذلك، الجوهرية

أن  لمدققل أيضا  قد يكون من المفيد و ية أو تطورات الاناعة. قتااداإل بالمنشأة أو األوضاع
 .األمر بخاوص ذلك ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالاإل ونطاقإلى طبيعة  يشير

ّدد بأنه ينطوي على مدقق ال منهجوصف  عندعلى سبيل المثال،  .49أ في التقديرات المحاسبية الذي ح 
حقيقة وء على تسليط الضب قد يرغب المدقق ،األدوات المالية المعقدة، مثل تقييم شكوك تقدير كبيرة
 تقلصمدقق ال لتابع ل خبيرهذه اإلشارة إلى استخدام و . تابع له ريخبأو تكليف  أنه قام بتوظيف
-14قرات بالتالي مع الفهي ال تتعارض البيانات المالية و ب المتعلقلرأي المدقق عن امن مسؤولية 

 620.32 التدقيق الدوليمعيار من  15

 منة قدالمع التقديرية المجاالتفي  خاوصا  ، مدققالقد تكون هناك تحديات في وصف إجراءات  .50أ
 اورةب يوضح موجز المنفذة بشكلتلخيص اإلجراءات تحديدا قد يكون من الاعب و  .التدقيق
لهامة االمدقق خطاء الجوهرية وأحكام المقيمة لأل مخاطرللمدقق الاستجابة  ونطاقطبيعة  يةكاف

بالغ لإل المنفذةوصف بعض اإلجراءات  ي ضرور أنه من ال مدقققد يعتبر ال ،المعنية. ومع ذلك
بدال ، يعلى مستو  عال. قد يكون هذا الوصف عادة  تدقيقالعملية في األمر كيفية معالجة  عن

 وصفا مفاال لإلجراءات.من أن يشمل 

 نضممدقق النتائج استجابة على مؤشرا  أيضا  يقدم المدقق يمكن أن ، 46أفي الفقرة  لوحظكما  .51أ
 لعنايةبذل اهناك حاجة إلى فذلك،  إذا تمّ  لكن. المدققالتدقيق الرئيسي في تقرير  أمروصف 
الفردي  يالرئيس تدقيقالأمر  حولرأي مستقل  ينقل بأن الوصف نطباعاإالمدقق  أن يعطي لتجنب
 .المالية ككل البيانات حولمدقق الرأي في بأي شكل من األشكال قد يشكك أو 
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 مدققالتقرير  ضمنرئيسي  تدقيق أمرك التي ال يتم فيها اإلبالغ عن األمر المحددالظروف 
 (14)المرجع: الفقرة 

 حديدهتم تأمر  عنمدقق الدارة أو اإلاإلفااح العلني من قبل  القوانين أو األنظمة تحظريمكن أن  .52أ
 إتاال أي تحديدا   القوانين أو األنظمة حظرتيمكن أن . على سبيل المثال، رئيسي تدقيقأمر ك

بشأن عمل غير قانوني فعلي أو مختاة الذي تجريه سلطة التحقيق بعام من شأنه أن يخل 
 (.أمواليل أو يبدو أنها تتعلق بغس تتعلقالتي  موراأل)على سبيل المثال،  بهمشتبه 

 المحددألمر ا أن ال يتم اإلبالغ عنب جدا   من النادركون يس)ب(، 14كما هو مبين في الفقرة  .53أ
ة العامة في لمالحل منفعة ه توجدفترض أنهذا ألنه ي  و  .المدققتقرير كأمر تدقيق رئيسي ضمن 

 قرار، فإن ذلكوتبعا  ل. لمستخدمين المقاودينل تدقيقعملية ال حولمن الشفافية  أكبر توفير قدر
 اآلثار يهاف تكون  التي يكون قرار مالئم فقط في الحاالتالرئيسي  تدقيقالأمر عدم اإلبالغ عن 

بشكل  توقعي  بحيث  كبيرة جدا آثارهي  اإلبالغهذا أو الجمهور نتيجة  منشأةللبالنسبة سلبية ال
 .إلبالغاذلك المتحققة عن المالحة العامة  منافعمعقول أن تفوق 

قة الحقائق والظروف المتعل عتباربعين اإل التدقيق الرئيسي يأخذأمر  إلبالغ عنإن قرار عدم ا .54أ
 آراءم فه على يساعد المدقق ولئك المكلفين بالحوكمةأالتواصل مع اإلدارة و كما أن . األمر بذلك

، يدا  وتحد. اإلبالغ عن أمر معينتنشأ نتيجة  يمكن أنالسلبية التي  اآلثاراإلدارة حول أهمية 
في  ققكم المدح  ل في وضع أسس منطقية المكلفين بالحوكمةولئك أمع اإلدارة و يساعد التواصل 
 :األمر من خالل اإلبالغ عن يتعينتحديد ما إذا كان 

  ةالمنشأمن قبل  يعلنبشكل عن األمر  اإلفااح السبب وراء عدممساعدة المدقق في فهم 
أو بعض أطر إعداد التقارير المالية تسمح  القوانين أو األنظمة ت)على سبيل المثال، إذا كان

 اآلثار فيما يخصجهات نظر اإلدارة و فهم عن األمر( و اإلفااح دم ع أواإلفااح تأخر ب
 ين أو األنظمةالقواناإلدارة االنتباه إلى جوانب معينة في قد تلفت . وجدت ن، إلإلفااح السلبية

 السلبية )على سبيل المثال، يمكن اآلثار بدراسةموثوقة أخر  قد تكون ذات صلة  أو ماادر
 اوضعهأو  للمنشأة لمفاوضات التجاريةبا األضرار التي تلحقأن تشمل هذه الجوانب 

 قومألن يالحاجة  تنفيجهات نظر اإلدارة حول اآلثار السلبية وحدها ال و  لكنالتنافسي(. 
المالحة  منافعأن تفوق ل بشكل معقو المتوقع  من ت اآلثار السلبيةما إذا كان بتحديد المدقق
 .)ب(14للفقرة  وفقا   لإلبالغمة العا

  يما ف اإلشرافيةأو  ة أو اإلنفاذيةالتنظيميالسلطات ت مع إتااالإبراز ما إذا كانت هناك أي
يما فدعم تأكيد اإلدارة يبدو أنها تالمناقشات ما إذا كانت تلك  خاوصا  األمر،  بذلكيتعلق 

 .مالئم غيرهو إفااح  األمر ذلكالعلني عن اإلفااح  يخص السبب وراء كون 
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 فااح إلل ولئك المكلفين بالحوكمةأتشجيع اإلدارة و حيث يكون مناسبا ، على ، المدقق مساعدة
 ، بشكل خاص،قد يكون هذا ممكناو . األمر ذلكعلني عن المعلومات ذات الالة حول بشكل 

محددة  جوانبتقتار على  اإلبالغبشأن  بالحوكمةولئك المكلفين أاإلدارة و  مخاوفإذا كانت 
 الغباإلأقل حساسية ويمكن  األمر ذلكحول  المعلوماتبعض  بحيث تكون ، األمربتتعلق 
 .اعنه

سبب فيما يخص الدارة اإلخطي من  إقرارأنه من الضروري الحاول على  أيضا   المدقق قد يعتبر
اإلدارة حول أهمية  وجهة نظر، بما في ذلك اإلفااح عن األمر هو إفااح غير مالئم وراء كون 

 .اإلبالغهذا ثار السلبية التي قد تنشأ نتيجة اآل

ر و أم بـأنه من محددأمر  اإلبالغ عنآثار  ببحث مدققأن يقوم ال أيضا  قد يكون من الضروري  .55أ
من  طلبقد ي   في ضوء المتطلبات األخالقية ذات الالة. باإلضافة إلى ذلك، ةالرئيسي تدقيقال

افية اإلشر أو  أو اإلنفاذية ةالتنظيمي السلطاتالتواصل مع  القوانين أو األنظمة بموجبالمدقق 
ن يمك. قالمدقفي تقرير  تم اإلبالغ عن األمرما إذا ، بغض النظر عاألمربفيما يتعلق  المختاة

 إلبالغ عناآلثار السلبية التي قد تنشأ من لالمدقق  في بحث أيضا   مفيدا   اإلبالغأن يكون هذا 
 .األمر

نطوي تو  ةمعقد ي قضاياهمعين أمر  اإلبالغ عنعدم  المدقق بشأن قرار التي يبحثهاالقضايا إن  .56أ
ة لحاول على مشور اأنه من المناسب  وتبعا  لذلك، قد يعتبر المدقق. هامة للمدقق أحكامعلى 
 قانونية.

 (16)المرجع: الفقرة  الرئيسية في ظروف أخر   تدقيقال قسم أمور شكل ومضمون 

 :حاالت في ثالث 16في الفقرة الوارد المتطلب طبق ي   .57أ
 (.59أ الفقرة أنظررئيسية ) تدقيق أمورأنه ال توجد  10للفقرة  وفقا  يحدد المدقق  (أ)
 المدقق تقريرأمر التدقيق الرئيسي في  ه لن يتم اإلبالغ عنبأن 14للفقرة  وفقا  يحدد المدقق  (ب)

 رئيسية. تدقيق أموركأخر   أمورحدد أية م ت  لو 
للفقرة  ا  وفق يتم اإلبالغ عنهارئيسية هي تلك التي  تدقيق أموركالمحددة  الوحيدة موراأل (ج)

15. 
 دقيقت أمورهناك أي  أنه ال توجد المدقق حددإذا  المدققعرض في تقرير ال ما يلي أدناهيوضح  .58أ

 :يتعين اإلبالغ عنهارئيسية 
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 التدقيق الرئيسية أمور
الشكوك م قسأو  (السلبي) المتحفظ الرأي أساس في قسم المبيناألمر  ]باستثناء
 رئيسية دقيقت أمورأي  أنه ال توجد حددنا[ لقد ،ستمرةالمنشأة المب ةالمتعلق الكبيرة
 في تقريرنا. إلبالغ عنهايتعين ا]أخر [ 

التي  موراألهمية النسبية لأل حول معينةإصدار أحكام  التدقيق الرئيسية أمورتحديد  يتضمن .59أ
مجموعة لالمدقق  بأن ال يحددلذلك، قد يكون من النادر  .المدقق من جانب كبيرا  ا إنتباهتتطلب 

األقل  علىواحد رئيسي  تدقيقأمر  للمنشأة المدرجةكاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام 
في تقرير ا إلبالغ عنهغرض ال ولئك المكلفين بالحوكمةأ إلى التي يتم اإلبالغ عنها موراألبين من 

ا المدرجة التي لديه المنشأةمحدودة )على سبيل المثال، الظروف بعض ال. ومع ذلك، في المدقق
ألنه  10 للفقرة وفقا  رئيسية  تدقيق أمورأنه ال توجد  لمدققأن يحدد ا( يمكن عمليات محدودة جدا  

 .من قبله كبيرا   اإنتباهتتطلب  أمورال توجد 

 (17)المرجع: الفقرة  أولئك المكلفين بالحوكمةمع  تاا اإل 
ي ف ولئك المكلفين بالحوكمةألتواصل مع المدقق ا من( المنقح) 260 معيار التدقيق الدولييتطلب  .60أ

 اختالف الرئيسية مع التدقيق أمور بشأنت تااالالتوقيت المناسب لإلويختلف  33الوقت المناسب.
 دقيقتال أموراألولية حول  وجهات النظر اإلبالغ عنبالمدقق يمكن أن يقوم لكن . العمليةظروف 

 موراأله هذ أيضا  يناقش  ويمكن أن، ماالمخطط لهوتوقيت التدقيق الرئيسية عند مناقشة نطاق 
لكامنة االتخفيف من التحديات العملية  فيالقيام بذلك  يساعد وقد .تدقيقال تائجن عناإلبالغ عند 
 يهف الرئيسية في الوقت الذي يجري  التدقيق أمور بشأنقوي متبادل حاولة إجراء حوار في م

 .بغرض إصدارهاالمالية  البيانات استكمال

 ينوي  لتيالرئيسية ا تدقيقال أمور إطالعهم على في ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالاإليساعد  .61أ
لزم  نلهم الفرصة للحاول على مزيد من التوضيح إ، ويتيح هفي تقرير اإلبالغ عنها المدقق 
 المدقق قريرتمن مسودة بأولئك المكلفين بالحوكمة  تزويدأنه من المفيد  المدقق قد يعتبرو األمر. 

الهام في  مدورهبيعترف  ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالكما أن اإللتسهيل هذه المناقشة. 
 فهم أساسلألولئك المكلفين بالحوكمة اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية، ويتيح الفرصة 

. المدقق قريرتيتم وصف هذه األمور في سالرئيسية وكيف  التدقيق أمورمدقق فيما يتعلق بال قرارات
نة حسّ مالجديدة أو ال فااحاتاإل كانتإذا  بحث مافي  ولئك المكلفين بالحوكمةأ أنه يساعدكما 
 .المدققتقرير  ضمنهذه األمور  ه سيتم اإلبالغ عنفي ضوء حقيقة أن ةمفيدتكون  قد

                                                           
 .21)المنقح(، الفقرة  260معيار التدقيق الدولي  33
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نادرة ال ظروفال أيضا  يتناول  )أ(17الفقرة  الذي تقتضيه ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالإن اإل .62أ
دد بأنه أمر أمر ال يتم فيها اإلبالغ عن التي جدا  أنظر) المدققتقرير  ضمن رئيسي تدقيق ح 

 (.54أو  14الفقرتين 

 ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالالذي يقتضي اإل ،)ب(17في الفقرة  الوارد لمتطلبيمكن ل .63أ
 أن يتيح ،هضمن تقرير إلبالغ عنها يتعين اتدقيق رئيسية  أي أمور وجدتأنه ال مدقق حدد اليعندما 

يق واألمور التدق بعملية اآلخرين الذين هم على درايةمع ات مزيد من المناقشال إلجراءفرصة للمدقق 
هذه  دفعت(. قد ، في حال تم تعيينهجودة العملية رقابةمراجع الهامة التي قد تنشأ )بما في ذلك 

 رئيسية. تدقيق أمورأنه ال توجد ه بتحديدإعادة تقييم إلى لمدقق االمناقشات 

 (18)المرجع: الفقرة  التوثيق
 لمساعدةكافية  تدقيقعداد وثائق إ مدقق من ال 230 معيار التدقيق الدولي في 8تتطلب الفقرة  .64أ

، ة الهامةاألحكام المهني على فهم، تدقيقالعملية ب الذي لم تكن له صلة سابقة، ذي الخبرةالمدقق 
األمور  يدتحدالرئيسية، تشمل هذه األحكام المهنية  تدقيقال أمورفي سياق و . من بين أمور أخر  

ولئك أ لىإعنها  التي يتم اإلبالغاألمور بين ، من من جانب المدقق كبيرا  ب إنتباها التي تتطل
ومن  .أم ال رئيسي تدقيق أمر هو مورما إذا كان كل أمر من هذه األ وتحديد، المكلفين بالحوكمة

ولئك أمدقق مع الت إتااالب الخاصة وثائقبالمدقق في هذا الادد الأحكام  أن يتم دعمالمحتمل 
باإلضافة إلى (، 39أ الفقرة أنظرفردي )أمر المتعلقة بكل  تدقيقال وثائقو  المكلفين بالحوكمة

سبيل  )على تدقيقأثناء عملية ال الناجمةاألمور الهامة المتعلقة باألخر  التدقيق وثائق بعض 
بب وراء الستوثيق من المدقق معيار هذا الال يتطلب  ،(. ومع ذلكاستكمال التدقيقالمثال، مذكرة 

تتطلب  مورأبأنها  ولئك المكلفين بالحوكمةأ إلى عنها التي يتم اإلبالغخر  األ موراأل إعتبارعدم 
  .المدقق من كبيرا   ا  إنتباه
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 (المنقح) 705معيار التدقيق الدولي 
 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلنافذ المفعول )
 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في المنتهية 
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 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705الدولي معيار التدقيق ينبغي قراءة 
يير لمعا وفقا  األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق  " 200باإلشتراك مع معيار التدقيق الدولي  "

 . التدقيق الدولية"
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   806   )المنقح( 705معيار التدقيق الدولي 

 مقدمة
  معيارهذا النطاق 

 ،المدقق يهاف يستنتج التي في الظروف مالئممدقق إلصدار تقرير ال مسؤولية معيارال يتناول هذا .1
 حول المدققأن تعديل رأي  1المنقح(،) 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   معين رأيعند صياغة 

رير شكل ومضمون تقأثر كيفية تأيضا  المعيار هذا يتناولضروري. أمر المالية هو بيانات ال
متطلبات إعداد التقارير طبق ت  . في جميع الحاالت، معدلرأي عن المدقق  ما يعبرعند المدقق

ما لم تتم معيار هذا التكرر في وال ت(، المنقح) 700 معيار التدقيق الدوليفي المناوص عليها 
 .هذا المعيارمتطلبات  بشكل صريح بموجب اتعديله أو معالجتها

 األراء المعدلة أنواع 
رأي. لا حجبو  سلبيالرأي الالمتحفظ و رأي ال، وهي المعدلةثالثة أنواع من اآلراء هذا المعيار يحدد  .2

 : ما يلي على المناسبنوع الرأي  تحديدقرار  ويعتمد
إذا كانت البيانات المالية تشوبها أخطاء  أي ماتعديل، النشوء إلى  الذي يؤدي األمر طبيعة (أ)

ن أن ، يمكومناسبةكافية  تدقيقعدم القدرة على الحاول على أدلة  حالجوهرية، أو في 
 و ؛جوهريةتشوبها أخطاء 

على للمسألة المحددة اآلثار أو اآلثار المحتملة  إنتشاربخاوص مدى مدقق ال حكم (ب)
 (1أالبيانات المالية. )المرجع: الفقرة 

 النفاذتاريخ 
 تاريخب عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية ما يخصفي نافذ المفعولمعيار يكون هذا ال .3

 .ذلك أو بعد 2016ديسمبر  15

 الهدف 
لية البيانات الما بشكل مناسب حول معدلعن رأي  بوضوحلتعبير في اهدف المدقق  يتلخص .4

  :والذي يعتبر ضروريا في الحاالت التالية
الية ككل عليها، أن البيانات المتم الحاول يالتي  تدقيقأدلة ال بناء  علىالمدقق،  يستنتج (أ)

 أو ؛الجوهريةخطاء األمن  ال تخلو
أن لالستنتاج ب ومناسبةكافية  تدقيقمدقق غير قادر على الحاول على أدلة اليكون  (ب)

   .الجوهريةخطاء األمن  تخلوالبيانات المالية ككل 

                                                           
  .  " تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح(  700معيار التدقيق الدولي  1
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 تعريفات
 اه:أدن لها المعاني المخااة التاليةلماطلحات يكون ل، معايير التدقيق الدولية ألغراض .5

على  آثار األخطاءفي سياق األخطاء، لوصف  ،ستخدمهو ماطلح ي   -نتشارواسع اإل (أ)
 ت كشف المالية، إن وجدت، التي ال البياناتعلى لألخطاء المالية أو اآلثار المحتملة  البيانات

 نتشارواسعة اإلاآلثار إن . ومناسبةتدقيق كافية  بسبب عدم القدرة على الحاول على أدلة
 مدقق:ال وفق تقدير، اآلثار التيعلى البيانات المالية هي تلك 

 البيانات المالية؛ في محددةأو حسابات أو بنود ال تقتار على عناصر  (1)

 ذلك، تمثل أو يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من البيانات المالية؛ أو ت علىإذا اقتار  (2)

 لفهم المستخدمين للبيانات المالية. اإلفااحات، تعتبر أساسيةبفيما يتعلق  (3)

 المالية. البيانات حوللرأي حجب لرأي سلبي أو  متحفظ أورأي هو   -لدعالرأى الم (ب)

 المتطلبات
 ا  مطلوب المدققرأي فيها تعديل يكون  التيالظروف 

 :الرأي في تقريره عندما تعديلعلى المدقق  ينبغي .6

ال لمالية ككل ا البياناتأن تم الحاول عليها، يبناء على أدلة التدقيق التي  ،المدقق يستنتج (أ)
 (7أ -2أ اتأو )المرجع: الفقر  ؛الجوهريةخطاء األمن  تخلو

البيانات  لالستنتاج بأن ومناسبةكافية  تدقيقمدقق غير قادر على الحاول على أدلة يكون ال (ب)
 (.12أ - 8أ اتجوهرية. )المرجع: الفقر الخطاء األمن  تخلوالمالية ككل 

 مدقق الرأي  علىتحديد نوع التعديل 
 المتحفظالرأي 

 :في الحاالت التالية متحفظبر عن رأي أن يع المدققعلى  ينبغي .7

انت سواء كأن األخطاء، ب، ناسبةكافية وم تدقيقعلى أدلة بعد الحاول  ،مدققال يستنتج (أ)
 ؛ أوالبيانات الماليةفي ، نتشارلكنها ليست واسعة اإل، أخطاء هامة هي ،منفردة  أو مجتمعة  

، رأيلا يستند إليها ومناسبةكافية  تدقيق قق غير قادر على الحاول على أدلةمداليكون  (ب)
إن وجدت،  ،المالية البياناتعلى لألخطاء غير المكتشفة أن اآلثار المحتملة بستنتج لكنه ي

 .نتشارلكنها ليست واسعة اإل آثار هامةيمكن أن تكون 
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 الرأي السلبي
كافية  يقتدقعلى أدلة بعد حاوله ، يستنتج رأي سلبي عندما عن أن يعبر المدقق علىينبغي  .8

 في نتشارواسعة اإلو  سواء كانت منفردة  أو مجتمعة ، هي أخطاء هامة ،أن األخطاءب، ومناسبة
 .البيانات المالية

 الرأي حجب
فية أدلة تدقيق كاغير قادر على الحاول على  يكون  عندماالرأي  أن يحجب المدققعلى  ينبغي .9

لى علألخطاء غير المكتشفة أن اآلثار المحتملة ب يستنتجعندما و رأي، ال يستند إليها ومناسبة
 .نتشارهامة وواسعة اإلكون ت، إن وجدت، يمكن أن المالية البيانات

لى تنطوي ع جدا  نادرة  ظروف، في يستنتج المدقق عندماينبغي على المدقق أن يحجب الرأي  .10
لشكوك افيما يتعلق بكل من  ومناسبةكافية  تدقيقعلى أدلة له متعددة، على الرغم من حاو شكوك 

 لشكوكلالتفاعل المحتمل  بسببالمالية  البيانات حولليس من الممكن تكوين رأي  أنه، المختلفة
 .البيانات المالية علىالتراكمي المحتمل  هاوأثر 

اإلدارة ل المفروضة من قبقيود البسبب  ومناسبةكافية  تدقيقعدم القدرة على الحاول على أدلة نتائج 
 لعملية ل المدقق قبولبعد 

 أنها عتبري تدقيقال على نطاق اقيود ت، بأن اإلدارة قد فرضعمليةلل قبوله، بعد أدرك المدقق إذا .11
، يةمالال البياناتالرأي حول  حجبأو متحفظ  رأيحاجة للتعبير عن الإلى ؤدي تأن من المحتمل 

 د.و دارة إاالة القياإل من على المدقق أن يطلبيجب 

يجب على المدقق أن معيار، هذا المن  11د المشار إليها في الفقرة و دارة إاالة القياإلإذا رفضت  .12
شاركون م ولئك المكلفين بالحوكمةأجميع  بهذه المسألة، ما لم يكن المكلفين بالحوكمةيبلغ أولئك 

إجراءات بديلة للحاول على أدلة  تأديةما إذا كان من الممكن  وأن يحدد، 2منشأةالفي إدارة 
 .ومناسبةكافية  تدقيق

دقق الميجب أن يحدد ، أدلة تدقيق كافية ومناسبةعلى الحاول على  المدقق غير قادركان إذا  .13
 اآلثار المترتبة على النحو التالي:

، إن اليةالم البياناتعلى لألخطاء غير المكتشفة أن اآلثار المحتملة ب المدققإستنتج إذا  (أ)
لمدقق ا فإنه ينبغي أن يعّبر، نتشارآثار هامة لكنها ليست واسعة اإلوجدت، يمكن أن تكون 

 أو متحفظ؛ رأيعن 

                                                           
 . 13، الفقرة " تاال مع أولئك المكلفين بالحوكمةإلا ")المنقح(  260معيار التدقيق الدولي  2
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بأن اآلثار المحتملة لألخطاء غير المكتشفة على البيانات المالية، إن إذا إستنتج المدقق  (ب)
بحيث يكون التحفظ على الرأي هو  نتشارواسعة اإلو وجدت، يمكن أن تكون آثار هامة 

 :قعلى المدق يجب، أمر غير مناسب لإلبالغ عن خطورة الوضع
أو  وانينبموجب الق وممكنا   التدقيق، حيثما كان ذلك عمليا  عملية من  أن ينسحب (1)

 (13أ أو )المرجع: الفقرة ا؛المعمول به األنظمة
أو  ا  عملي أمرا   ليس المدققالتدقيق قبل إصدار تقرير  عملية من نسحابإذا كان اإل (2)

 (14أ الفقرة :المالية. )المرجع البياناتحول الرأي  أن يحجب، ممكنا  

 نسحاباإلقبل يتعين عليه )ط(، )ب(13كما هو مناوص عليه في الفقرة  مدققالإذا انسحب  .14
والتي  دقيقتأثناء عملية ال ت حدداألخطاء التي ب متعلقةأي أمور بأولئك المكلفين بالحوكمة إبالغ 

 (15أإلى تعديل الرأي. )المرجع: الفقرة قد تؤدي 

 رأيال حجبأو السلبي رأي بال متعلقةأخرى  إعتبار
ية ككل، المال البياناتحول الرأي  حجبأنه من الضروري إبداء رأي سلبي أو  المدقق يعتبرعندما  .15

ارير نفس إطار إعداد التقبمعدل فيما يتعلق غير  رأي مدقق أيضا  الال يجوا أن يتضمن تقرير 
دة المحدبنود الحسابات أو الأو  عناصرال منأكثر واحد أو حول أو  مفردبيان مالي  حولالمالية 

في هذه الظروف يتعارض  3في نفس التقرير المعدل غير هذا الرأي كما أن دمجمالي. البيان الفي 
 (16أالمالية ككل. )المرجع: الفقرة  البيانات حولرأي لل حجبهأو  لمدققالسلبي ل رأيالمع 

  تعديل الرأيفي حال  المدققشكل ومضمون تقرير 
 مدقق الرأي 
رأي لا" أو "المتحفظالمدقق عنوان "الرأي أن يستخدم  ينبغي، التدقيقعندما يعدل المدقق رأي  .16

 -17أ تاالفقر قسم الرأي. )المرجع: فيما يخص ، مناسبا   ما يكون رأي"، حسبال حجبأو " السلبي"
 (19أ

 المتحفظالرأي 
يذكر  أن ينبغيفي البيانات المالية،  جوهري  خطأبسبب  متحفظالمدقق عن رأي  يعبر عندما .17

 لرأيأساس اقسم  في الموصوفةالمسألة )المسائل( آثار  بإستثناءضمن رأيه، ، المدقق ما يلي
 :المتحفظ

البيانات المالية المرفقة باورة تعرض عادل، العرض الطار إل وفقا  رير اإعداد التقعند  (أ)
ار إط]لـ وفقا  ورة حقيقية وعادلة( ]...[ )أو تعطي ص الجوهريةعادلة، من جميع النواحي 

 [؛ أوإعداد التقارير المالية المعمول به

                                                           
بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود عمليات تدقيق  - عتبارات الخاصةإلا ")المنقح(  805معيار التدقيق الدولي يتناول   3

الحاالت التي يتم فيها تكليف المدقق للتعبير عن رأي منفال حول واحد أو أكثر من العناصر أو الحسابات  محددة في البيان المالي"
 أو البنود المحددة في البيان المالي. 
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 ميعج، تم إعداد البيانات المالية المرفقة، من متثالطار اإلإل وفقا   ريراإعداد التقعند  (ب)
 [.إطار إعداد التقارير المالية المعمول به]ـل وفقا  ، الجوهريةالنواحي 

لى عيجب ، أدلة تدقيق كافية ومناسبةالتعديل من عدم القدرة على الحاول على  ينشأعندما 
لرأي ( ..." لالمسائل) المسألةاآلثار المحتملة لهذه  بإستثناء" المرادفةعبارة الالمدقق استخدام 

 (20أ : الفقرةعدل. )المرجعالم

 الرأي السلبي
ينبغي أن يذكر المدقق ما يلي، ضمن رأيه، بسبب أهمية رأي سلبي، عن المدقق يعبر عندما  .18

 :المسألة )المسائل( الموصوفة في قسم أساس الرأي السلبي
إلطار العرض العادل، ال تعرض البيانات المالية المرفقة باورة  وفقا  عند إعداد التقارير  (أ)

ـ]إطار ل وفقا  عادلة، من جميع النواحي الجوهرية )أو ال تعطي صورة حقيقية وعادلة( ]...[ 
 ؛ أوإعداد التقارير المالية المعمول به[

جميع  مرفقة، منتم إعداد البيانات المالية اللم ي، متثالإلطار اإل وفقا  عند إعداد التقارير  (ب)
 .[ إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لـ] وفقا  النواحي الجوهرية، 

 الرأي حجب
فإنه  ،أدلة تدقيق كافية ومناسبةبسبب عدم القدرة على الحاول على  يحجب المدقق رأيهعندما  .19

 :مدققعلى ال يتعين
 ؛المرفقةعن رأي حول البيانات المالية  يعبرالمدقق ال  بأن أن يذكر (أ)
 لم، الرأي حجب ساسأ الموصوفة في قسم( المسائل) المسألة، بسبب أهمية أنهأن يذكر  (ب)

لتدقيق ا لتوفير أساس لرأي أدلة تدقيق كافية ومناسبةالحاول على  منالمدقق  يتمكن
 ؛ والبيانات المالية حول

(، المنقح) 700 معيار التدقيق الدولي)ب( من 24أن يعدل البيان المطلوب بموجب الفقرة  (ج)
 د تم تكليفهقأن المدقق بحيث ينص على الذي يشير إلى أن البيانات المالية قد تم تدقيقها، 

 المالية. البيانات تدقيقل

 أساس الرأي
لعناصر ، باإلضافة إلى اعليه القيام بما يلييجب المالية،  البياناتعندما يعدل المدقق الرأي حول  .20

 (21أ (: )المرجع: الفقرةالمنقح) 700 التدقيق الدوليمعيار تطلبها يالمحددة التي 

 700 معيار التدقيق الدوليمن  28تعديل عنوان "أساس الرأي" المطلوب بموجب الفقرة  (أ)
رأي"، ال حجبأو "أساس  "السلبي"أساس الرأي  المتحفظ" أو"أساس الرأي إلى ( المنقح)

 ؛ وحسبما يكون مناسبا  
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 .ضمن هذا القسم تعديلال إلى نشوءللمسألة التي تؤدي وصف  دمج (ب)

ي مبالغ محددة في البيانات المالية )بما فبتعلق يفي البيانات المالية  جوهري  خطأوجود  في حال .21
 ميا  ك ا  سوقيا ا  أساس الرأي وصف قسم ضمنالمدقق  يدرجأن  ، ينبغيالكمية( اتاإلفااحذلك 

اآلثار  تحديد مقدار لم يكن من الممكنوإن . ذلك غير ممكن كان ، إال إذاللخطأالمالية  لآلثار
 (22أفي هذا القسم. )المرجع: الفقرة  يذكر ذلكأن مدقق ال يجب علىالمالية، 

لمدقق درج اياإلفااحات النوعية، يجب أن بفي حال وجود خطأ جوهري في البيانات المالية يتعلق  .22
 .عينةم أخطاءلى ع اإلفااحات للكيفية التي تشتمل فيها توضيحا  الرأي أساس قسم  ضمن

 عن المعلومات المطلوباإلفااح بعدم في حال وجود خطأ جوهري في البيانات المالية يتعلق  .23
  :المدقق يجب علىاإلفااح عنها، 

 ؛ولئك المكلفين بالحوكمةأمع اإلفااح مناقشة عدم  (أ)
 ؛ وأساس الرأيقسم في طبيعة المعلومات المحذوفة وصف  (ب)
، شريطة يكن ذلك محظورا بموجب القوانين أو األنظمةما لم  دمج اإلفااحات المحذوفة (ج)

ول ح أدلة تدقيق كافية ومناسبةعلى  المدققوأن يحال  لقيام بذلكا الممكن يكون من أن
 (23أ. )المرجع: الفقرة المحذوفةالمعلومات 

لى ع ، يجبأدلة تدقيق كافية ومناسبةن عدم القدرة على الحاول على ع التعديل ناجم إذا كان .24
 أساس الرأي. قسم أسباب عدم القدرة ضمنأن يدرج المدقق 

ما إذا  الذي يفيدبيان العلى المدقق تعديل يجب أو سلبي،  متحفظالمدقق عن رأي  يعبرعندما  .25
مطلوب مدقق الاللتوفير أساس لرأي  مالئمةعليها كافية و  تم الحاولكانت أدلة التدقيق التي 

، سلبي"متحفظ" أو "( إلدراج كلمة "المنقح) 700 التدقيق الدوليمعيار )د( من 28بموجب الفقرة 
 .حسبما يكون مناسبا  

ر مدقق العناصالتقرير  يتضمنحول البيانات المالية، ال يجوا أن  مدقق رأيهال يحجبعندما  .26
وفيما يلي (. المنقح) 700 معيار التدقيق الدولي)د( من 28)ب( و28بموجب الفقرتين  المطلوبة

 :العناصرهذه 
 و ؛مسؤوليات المدقق الذي يوصف فيهمدقق الإشارة إلى قسم تقرير  (أ)

 عليها كافية ومناسبة لتوفير أساستم الحاول بيان حول ما إذا كانت أدلة التدقيق التي  (ب)
 مدقق.اللرأي 

ى عليجب المالية،  البياناتالرأي حول  حجبأو  رأي سلبي عن رقد عبّ  مدققالحتى لو كان  .27
أي تطلب تعديل الر قد ت يرى أنهاأخرى أمور  ةأساس الرأي أسباب أي قسم فيأن ياف  المدقق

 (24أ. )المرجع: الفقرة ذلك وآثار
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ول البيانات ح رأيه المدقق يحجبالمالية عندما البيانات  تدقيق فيما يخص المدققوصف مسؤوليات 
 المالية

ة تدقيق أدلالمالية نتيجة لعدم القدرة على الحاول على  البياناتحول  هالمدقق رأي يحجبعندما  .28
 41-39بموجب الفقرات  عدل وصف مسؤولياته المطلوبيعلى المدقق أن يجب ، كافية ومناسبة

 (25أ: )المرجع: الفقرة يشمل فقط ما يلي( لالمنقح) 700 معيار التدقيق الدوليمن 
 التدقيق يرلمعاي وفقا  البيانات المالية للمنشأة  تدقيقمدقق هي الأن مسؤولية ب بيان يفيد (أ)

 المدقق؛الدولية وإصدار تقرير 
المدقق  انكالرأي،  حجبأساس  قسم فيالموصوفة ( المسائل) المسألةبسبب  أنه ،بيان يفيد (ب)

 ولحلتوفير أساس لرأي التدقيق  أدلة تدقيق كافية ومناسبةالحاول على على  قادر غير
 ؛ والبيانات المالية

)ج( 28بموجب الفقرة  مسؤوليات األخالقية األخرى المطلوبةوال المدقق يةبيان حول استقالل (ج)
 (.المنقح) 700 معيار التدقيق الدوليمن 

 حول البيانات المالية يحجب المدقق رأيهعندما  عتباراإل
قتضي تما لم  يجب أال يتضمن تقرير المدقق، عندما يحجب المدقق رأيه حول البيانات المالية، .29

معلومات الأو قسم  701 معيار التدقيق الدوليل وفقا  التدقيق الرئيسية أمور ، القوانين أو األنظمة ذلك
 .(26أ. )المرجع: الفقرة 5 4(المنقح) 720لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  خرى األ

  ولئك المكلفين بالحوكمةأمع  تاالاإل 
ئك المكلفين ولأ أن يطلعمدقق يجب على ال، تقريرهتعديل الرأي في بأن يتم وقع المدقق عندما يت .30

 (27أتعديل المتوقع وصياغة التعديل. )المرجع: الفقرة الالظروف التي أدت إلى  على بالحوكمة

   *** 
 األخرى  اإليضاحيةتطبيق والمواد المواد 
 (2)المرجع: الفقرة  المعدلةراء اآلأنواع 

 إنتشارو ، تعديلال إلى المسألة التي تؤديطبيعة  بشأنمدقق ال أحكام يوضح الجدول أدناه كيف أن .1أ
 .عنه الذي سيتم التعبيرؤثر على نوع الرأي ت، المالية البياناتالمحتملة على  هآثار آثاره أو 

 
 

 

                                                           
 . 13-11الفقرات  " لرئيسية في تقرير المدقق المستقلاإلبالغ عن أمور التدقيق ا " 701معيار التدقيق الدولي  4
 . 54، الفقرة أ" مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى  ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي  5
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إلى  تؤديي تال المسألةطبيعة 
 التعديل

المحتملة  اآلثارأو  اآلثار إنتشارالمدقق حول  أحكام
 اليةمعلى البيانات ال

لكنها ليست واسعة هامة 
 نتشاراإل

 نتشارهامة وواسعة اإل

خطاء أ علىالبيانات المالية تشتمل 
 يرأي سلب متحفظرأي  جوهرية 

عدم القدرة على الحاول على أدلة 
 كافية ومناسبةتدقيق 

 الرأي حجب متحفظرأي 

 

 ا  مطلوب المدققرأي  تعديلفيها يكون  التيالظروف 
 )أ((6: الفقرة )المرجع األخطاء الجوهريةطبيعة 

البيانات المالية،  حولوين رأي تك بهدف، مدققمن ال( المنقح) 700يتطلب معيار التدقيق الدولي  .2أ
 خلوتما إذا كان قد تم الحاول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل إستنتاج 

خطاء غير لأل المدققهذا االستنتاج بعين االعتبار تقييم يأخذ  6جوهرية.الخطاء األمن 
  450.7 معيار التدقيق الدوليل وفقا  المالية  البيانات حولإن وجدت،  الماححة،

 المعلن عنه للبند في البيانفرق بين المبلغ ال الخطأ على أنه 450 معيار التدقيق الدوليف يعرّ  .3أ
ااح اإلفأو  العرض أو التانيف أووالمبلغ  هعناإلفااح  أو هعرضه أو تانيفالمالي أو 

قد تنشأ ، لذلك وتبعا  . إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهمتوافقا مع كون لي للبندمطلوب ال
 :ما يليفي البيانات المالية فيما يتعلق ب الجوهريةاألخطاء 

 مختارة؛المة السياسات المحاسبية ئمدى مال (أ)
 مختارة؛ أوالتطبيق السياسات المحاسبية  (ب)
 .في البيانات الماليةمة أو كفاية اإلفااحات ئمدى مال (ج)

 المختارةمة السياسات المحاسبية ئمال
 الجوهريةاء األخطيمكن أن تنشأ ، التي تختارها اإلدارةمة السياسات المحاسبية ئمالبفيما يتعلق  .4أ

 :في البيانات المالية على سبيل المثال في الحاالت التالية
 ؛إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهال تتفق مع  المختارةإن السياسات المحاسبية  (أ)

                                                           
 .11)المنقح(، الفقرة  700معيار التدقيق الدولي  6
 .11، الفقرة " خالل عملية التدقيقتقييم البيانات الخاطئة المحددة  " 450معيار التدقيق الدولي  7
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ام في بيان ه ببندال تاف البيانات المالية بشكل صحيح السياسة المحاسبية المتعلقة  (ب)
لتدفقات أو بيان ا الملكيةالتغيرات في حقوق أو بيان  الدخل الشامل أو بيان المركز المالي

 أو ؛النقدية
حقق تبطريقة  هاعن تفاح المعامالت واألحداث األساسية والالبيانات المالية ال تمثل  (ج)

  العرض العادل.

لسياسات التغيرات في المحاسبة متطلبات معينة  على أطر إعداد التقارير المالية تشتملغالبا ما  .5أ
يمكن أن  ،اختيارها للسياسات المحاسبية الهامة المنشأة تغير ماوحين. المحاسبية واإلفااح عنها

 .لهذه المتطلبات المنشأة ال تمتثلفي البيانات المالية عندما  جوهريةأخطاء تنشأ 

 المختارةتطبيق السياسات المحاسبية 
في البيانات  ةالجوهرياألخطاء يمكن أن تنشأ وفيما يتعلق بتطبيق السياسات المحاسبية المختارة،  .6أ

 المالية:
 بما يتوافق مع إطار إعداد التقارير المختارةدارة السياسات المحاسبية ال تطبق اإلعندما  (أ)

ار بين باستمر  المختارةاإلدارة السياسات المحاسبية ال تطبق  ، بما في ذلك عندماالمالية
 أو ؛في التطبيق( تساق)اإلمماثلة واألحداث المعامالت على الفترات أو ال

 .يق()مثل خطأ غير مقاود في التطب المختارةطريقة تطبيق السياسات المحاسبية  بسبب (ب)

 المالية البياناتفي  اتمة أو كفاية اإلفااحئمال
 لجوهريةاتنشأ األخطاء  يمكن أنفي البيانات المالية،  اتمة أو كفاية اإلفااحئمالبفيما يتعلق  .7أ

 في البيانات المالية في الحاالت التالية:

ة إطار إعداد التقارير المالي بموجبالمالية كافة اإلفااحات المطلوبة  البياناتال تشمل  (أ)
 ؛المعمول به

ل طار إعداد التقارير المالية المعمو إل وفقا  المالية  البياناتفي  اتال يتم عرض اإلفااح (ب)
 ؛ أوبه

 جانبلى إلتحقيق العرض العادل  الالامةالبيانات المالية اإلفااحات اإلضافية  ال توفر (ج)
 .إطار إعداد التقارير المالية المعمول به بموجب تحديدا  اإلفااحات المطلوبة 

التي  الجوهريةاألخطاء على مثلة األالمزيد من  450 معيار التدقيق الدوليمن أ 13أتوفر الفقرة 
 النوعية. اتاإلفااحفي  يمكن أن تنشأ
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 )ب((6: الفقرة المرجع) ومناسبةكافية  تدقيقطبيعة عدم القدرة على الحاول على أدلة 
 كقيد ضاإليها أيشار ي   والتي) أدلة تدقيق كافية ومناسبةلحاول على على ا مدققالعدم قدرة إن  .8أ

 ن:يمكن أن تنشأ م( تدقيقال على نطاق

 ؛ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة (أ)

 أو المدقق؛ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل  (ب)

 مفروضة من قبل اإلدارة.قيود  (ج)

 االمدقق قادر  كان إذا تدقيقعلى نطاق ال اقيدال تشكل  محددإجراء  تأديةعدم القدرة على إن  .9أ
ذلك  لم يكن إنو إجراءات بديلة.  من خالل تأدية أدلة تدقيق كافية ومناسبةعلى الحاول على 

لقيود التي وقد يكون ل. حسبما يكون مناسبا   10-9)ب( و7متطلبات الفقرات طبق ت  ، ممكنا  
 وبحثال لمخاطر االحتي المدققتقييم   على، مثالتدقيقعملية العلى أخرى ا اإلدارة آثار تفرضها 

 .ية العمليةستمرار إ

 :ما يليالمنشأة مثلة على الظروف الخارجة عن سيطرة تشمل األ .10أ

 السجالت المحاسبية للمنشأة. إتالف 

 غير محددةمن قبل السلطات الحكومية لفترة  ماادرة السجالت المحاسبية لعنار هام . 

 :ما يليمدقق البطبيعة أو توقيت عمل  المتعلقةظروف المثلة على تشمل األ .11أ

 مدقق الن ال يكو ، و في محاسبة منشأة اميلةستخدام طريقة حقوق الملكية إالمنشأة  يتوجب على
 يلةللمنشأة الزمحول المعلومات المالية  أدلة تدقيق كافية ومناسبةقادر على الحاول على 

 بقت بشكل مناسب.لتقييم ما إذا كانت طريقة حقوق الملكية قد ط  

  مخزون الفعلي لل على مراقبة الجرد اقادر  فيه في الوقت الذي ال يكون مدقق التعيين يتم. 

  لتابعة ا رقابةالأنظمة  ، ولكن يكون كافياوحدها ال الجوهريةاإلجراءات  تأديةأن بيحدد المدقق
 لمنشأة ليست فعالة.ل

 عن التي تنجمو  أدلة تدقيق كافية ومناسبةعدم القدرة على الحاول على  علىمثلة األتشمل  .12أ
 :ما يلي تدقيقال على نطاقتفرضها اإلدارة  التي قيودال

 الفعلي للمخزون  لجردامن مراقبة ق المدقمنع اإلدارة ت. 

 حسابات محددة.ة على أرصدة خارجي ماادقةمن طلب  المدققمنع اإلدارة ت 
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 مدقق الرأي  علىتحديد نوع التعديل 
قبول اإلدارة بعد  اتفرضهقيود التي البسبب  ومناسبةكافية  تدقيقدم القدرة على الحاول على أدلة ع نتائج

 (14-)ب()ط(13: الفقرتان )المرجع عمليةلل المدقق

لذي في الوقت ا إكتمال العمليةالتدقيق على مرحلة  من نسحابلإل ةالعمليقد تعتمد الجوانب  .13أ
مكن أن ي، جوهري بشكل  تدقيقعملية الالمدقق  أكملالنطاق. إذا  على اقيوددارة اإل فيه تفرض
ضمن ق نطاال قيود وتوضيحالرأي حجب أن يقرر و  استكمال التدقيق إلى أقاى حد ممكنيقرر 
 .نسحابقبل اإل الرأي حجبس اأسقسم 

 على يتوجبإذا كان  ممكنا  أمرا   تدقيقمن عملية ال نسحاباإلقد ال يكون ، محددةي ظروف ف .14أ
. قد يكون هذا هو الحال بالنسبة تدقيقمواصلة عملية ال بموجب القوانين أو األنظمةالمدقق 

الحال  ذا هوه القطاع العام. كما قد يكون  لمنشآتالمالية  البيانات تدقيقل تم تعيينهيللمدقق الذي 
تغطي فترة  المالية التي البيانات تدقيقمدقق لالتعيين  فيهاالتي يتم ات ختااصاإلفي أيضا  

يانات تلك الب تدقيق استكمالقبل  نسحاباإل وي حظر عليهلمدة محددة  يتم تعيينهمحددة، أو 
راج فقرة المدقق أيضا أنه من الضروري إدقد يعتبر لك الفترة، على التوالي. تالمالية أو قبل نهاية 

 .8المدققتقرير  ضمنأخرى  مسألة

 لمفروضةا قيودالضروري بسبب هو أمر التدقيق عملية من  نسحابأن اإل المدقق يستنتجعندما  .15أ
إلبالغ ا لمدققتقتضي من ا ةأو تنظيمي ةقانوني أو مهنية اتمتطلبنطاق، قد تكون هناك ال على

 المنشأة. لمالكيأو  للجهات التنظيميةمن العملية  نسحابعن األمور التي تتعلق باإل

 (15)المرجع: الفقرة  الرأي حجب أوالسلبي رأي بال المتعلقةخرى األ عتباراإل
 مع حجبهأو  مدققللسلبي الرأي الالتقارير التي ال تتعارض مع  إعداد ظروفعلى فيما يلي أمثلة  .16أ

 لرأي:ل
  ير معين إلعداد التقار ة بموجب إطار البيانات المالية المعدّ  حولمعدل غير رأي التعبير عن

 موجببالبيانات المالية نفس  حول، ضمن نفس التقرير، عن رأي سلبي المالية والتعبير
 9عداد التقارير المالية.مختلف إلإطار 

  ون مالئما، وحيث يكنتائج العمليات والتدفقات النقدية،  فيما يخصالرأي  حجبالتعبير عن
(. في 51010 التدقيق الدوليمعيار  أنظرالمالي ) المركزبشأن  معدل غير رأيالتعبير عن 
 المالية ككل. البياناتلرأي حول ا حجبعن المدقق  يعبر الهذه الحالة، 

                                                           
 .10، الفقرة أ" فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(،  706معيار التدقيق الدولي   8
 طالع على وصف هذه الحالة.إل)المنقح( لل 700التدقيق الدولي  من معيار 31إنظر الفقرة أ  9

 .10، الفقرة " فتتاحيةإلاألرصدة ا - عمليات التدقيق األولية " 510معيار التدقيق الدولي  10
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 الرأي  تعديل في حال المدققشكل ومضمون تقرير 
 (16ع: الفقرة )المرج توضيحيةال المدققتقارير 

ة متحفظآراء التي تشتمل على  المدققفي الملحق تقارير  2و 1 يتضمن المثاالن التوضيحيان .17أ
 .جوهرية أخطاءالبيانات المالية على  حيث تنطوي سلبية، على التوالي، و 

ن متحفظ حيث يكو رأي الذي يشتمل على مدقق الفي الملحق تقرير  3 يالتوضيحالمثال  يتضمن .18أ
في حين يتضمن المثال  . أدلة تدقيق كافية ومناسبةمدقق غير قادر على الحاول على ال

ول ح أدلة تدقيق كافية ومناسبةسبب عدم القدرة على الحاول على رأي بلل حجبا   4 التوضيحي
رأي بسبب عدم القدرة لل حجبا   5ويتضمن المثال التوضيحي البيانات المالية.  فيعنار واحد 

ي كل البيانات المالية. ف فيحول عناصر متعددة  أدلة تدقيق كافية ومناسبةعلى الحاول على 
ارا هامة وواسعة آثالمالية  البياناتعلى  لعدم القدرة اآلثار المحتملةتعتبر من الحالتين األخيرتين، 

 معايير التدقيق الدولية األخرى التي تشمل متطلباتالمرفقة بالمالحق أيضا   تتضمن. نتشاراإل
رير التق توضيحية أمثلة 11المنقح(،) 570 معيار التدقيق الدولي، بما في ذلك إعداد التقارير

 .على آراء معدلة التي تنطوي  المدقق

 (16: الفقرة )المرجع مدققالرأي 
 ل.ويشير إلى نوع التعديمعدل رأي هو  مدققالأن رأي بللمستخدم  يوضح العنوانتعديل هذا  إن .19أ

 (17)المرجع: الفقرة  المتحفظالرأي 
ثل م معينة ، فإنه لن يكون من المناسب استخدام عباراتمتحفظن رأي عالمدقق  يعبرعندما  .20أ

 ةقوير غيواضحة أو  حيث أنها عبارات غير" في قسم الرأي مع مراعاة" أو "السابق التوضيح"مع 
 بما فيه الكفاية.

 (27و 23و 21و 20: الفقرات )المرجع أساس الرأي
عادية لاظروف غير الالمستخدمين وتحديد  فهمعلى تعزيز  المدققفي تقرير  تساقاإليساعد   .21أ

أسباب  وصففي و  المعدلرأي الصياغة في توحيد الرغم من أن الوعلى لذلك،  تبعا  عند حدوثها. 
و ه المدقق شكل ومضمون تقرير كل من في تساقاإلإال أن ، ممكنا  أمرا  التعديل قد ال يكون 

 مرغوب فيه.أمر 

س الرأي أسا قسم ضمن المدقق هاافيالتي قد  الجوهريةخطاء لألعلى اآلثار المالية  من األمثلة .22أ
وصافي الدخل  الضريبةالدخل قبل و هو تقدير حجم اآلثار المترتبة على ضريبة الدخل ه في تقرير 

 المخزون. في حال تم المبالغة في بيان قيمة وحقوق الملكية

                                                           
  ". المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي  11
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في الحاالت  ممكنا   أمرا  س الرأي اأسقسم  ضمن المحذوفةعن المعلومات اإلفااح ال يكون  .23أ
 التالية:

 أو ؛لمدققلاإلفااحات بسهولة  ال تتوفرمن قبل اإلدارة أو  اإلفااحاتيتم إعداد  ال (أ)
، ضخمة على نحو غير مالئم بالنسبة لتقرير مدققالتعتبر اإلفااحات، وفق تقدير  (ب)

 .المدقق

س الرأي ال يبرر اأسقسم  ضمن موصوفمحدد أمر بلرأي المتعلق ا حجبسلبي أو الرأي ال إن .24أ
تبر يعمدقق. في هذه الحاالت، ال تعديل رأيتتطلب التي محددة ال خرى األ موراألوصف  حذف

  .لمستخدمي البيانات المالية مالئماالمدقق  يعلمها التي خرى األ موراألعن اإلفااح 

يانات حول الب رأيهالمدقق  يحجبالمالية عندما البيانات  تدقيق فيما يخص المدققوصف مسؤوليات 
 (28)المرجع: الفقرة  المالية

سم قضمن  العبارات التاليةمن األفضل دمج حول البيانات المالية،  هرأيمدقق ال يحجبندما  .25أ
ي ، كما هو موضح فتقرير المدققفي المالية  البيانات تدقيق فيما يخص المدققمسؤوليات 

 معيار:لهذا املحق في  5-4 األمثلة التوضيحية
  تم يالذي  (،المنقح) 700 معيار التدقيق الدولي)أ( من 28الفقرة  بموجبالمطلوب البيان 

معايير ل وفقا  ة تدقيق البيانات المالية للمنشأ المدقق مسؤول عنأن على  لينص تعديله
 و التدقيق الدولية؛

  ( حول المنقح) 700 معيار التدقيق الدولي)ج( من 28الفقرة بموجب المطلوب البيان
 والمسؤوليات األخالقية األخرى. يةاالستقالل

 (29)المرجع: الفقرة  حول البيانات المالية هالمدقق رأي يحجبعندما  عتباراإل

سم قضمن  أدلة تدقيق كافية ومناسبةحاول على العلى مدقق قدرة الأسباب عدم  إن تقديم .26أ
 وراء السببيوفر معلومات مفيدة للمستخدمين في فهم  المدققتقرير  فيالرأي  حجبأساس 

ينفي الحاجة لالعتماد غير المناسب على هذه وقد المالية  البيانات حول لرأيه المدقق حجب
 ديؤ غير تلك األمور التي تاألخرى رئيسية ال تدقيقال أمورن ع اإلبالغفإن . ومع ذلك، األدلة
ك المالية ككل هي أكثر ماداقية فيما يتعلق بتل البياناتأن يمكن أن يشير إلى  رأيال حجبإلى 

لرأي حول ا حجبمع  كما قد يتضارب، المحددة يكون مناسبا في الظروف مقارنة بما موراأل
خرى ألامعلومات القسم  دمج، فإنه لن يكون من المناسب وعلى نحو مماثلالمالية ككل.  البيانات

المعلومات األخرى  تساقإل المدققدراسة  الذي يتناول( المنقح) 720الدولي  التدقيقلمعيار  وفقا  
التدقيق الرئيسية  أمورقسم  دمج معيارهذا المن  29الفقرة  تحظرذلك، ل وتبعا   .مع البيانات المالية

ة، حول البيانات المالي يحجب المدقق رأيهعندما  المدققتقرير ضمن خرى األمعلومات ال قسمأو 
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إلبالغ و اأ التدقيق الرئيسية أمور اإلبالغ عن بموجب القوانين أو األنظمةمن المدقق  ي طلبما لم 
 .عن معلومات أخرى 

 (30)المرجع: الفقرة  أولئك المكلفين بالحوكمةمع  تاالاإل 
مدقق الأي ر تعديل متوقع على الظروف التي تؤدي إلى على  ولئك المكلفين بالحوكمةأ إن إطالع .27أ

 :يساعدتعديل الوصياغة 

باب )أو وأس ةالمقاود)التعديالت( تعديل بال ولئك المكلفين بالحوكمةأ على إخطار مدققال (أ)
 (؛التعديالت)تعديل الظروف( 

 لمسألةا حقائقبشأن  ولئك المكلفين بالحوكمةأالسعي للحاول على موافقة  على المدقق (ب)
نطوي المسائل التي ت، أو لتأكيد )التعديالت( المتوقعةتعديل الإلى  ؤديت التي( المسائل)

 ؛ ومع اإلدارة على خالفات

لمدقق ا لتزويد، مناسباحيث يكون الفرصة،  مأن تتاح له علىالحوكمة بأولئك المكلفين  (ج)
تعديل لاإلى  ؤديت التي( المسائل) بالمسألةفيما يتعلق  إضافية تفسيراتبمعلومات و 
 .ةالمتوقع)التعديالت( 
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 ملحق
 (25أ ،18أ-17أ ات)المرجع: الفقر 

 

 تعديالت على الرأي التي تتضمن المدققتقارير ل ةتوضيحيأمثلة 
  ماليةفي البيانات ال جوهري  خطأبسبب  متحفظا االذي يتضمن رأي المدقق: تقرير 1 يتوضيحمثال. 

  الية في البيانات المبسبب خطأ جوهري  اسلبي االذي يتضمن رأي المدقق: تقرير 2مثال توضيحي
 .الموحدة

  ول الحاعلى  المدقق قدرة عدمبسبب رأيا متحفظا الذي يتضمن  المدقق: تقرير 3مثال توضيحي
 .اميلة أجنبية منشأة يخصفيما  أدلة تدقيق كافية ومناسبةعلى 

  بسبب عدم قدرة المدقق على الحاول الرأي  يتضمن حجب الذي المدقق: تقرير 4مثال توضيحي
 .البيانات المالية الموحدة فيحول عنار واحد  أدلة تدقيق كافية ومناسبةعلى 

  تقرير المدقق الذي يتضمن حجب الرأي بسبب عدم قدرة المدقق على الحاول : 5مثال توضيحي
 .ةالبيانات المالي فيحول عناصر متعددة على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
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 رأي متحفظ بسبب خطأ جوهري في البيانات المالية   -1مثال توضيحي 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

 ال  .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية للمنشأة المدرجة باستخدام إطار العرض العادل
 (.6001 طبق معيار التدقيق الدوليال يُ أنه  أي) هو تدقيق للمجموعةالتدقيق يعتبر 

  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .2102 الدولي

  بيانات في ال نتشارويعتبر الخطأ هاما لكنه ليس واسع اإل  .هناك خطأ في بيان قيمة المخزون
 (.مناسبالمالية )أي أن الرأي المتحفظ هو رأي 

 هي تلك المتطلبات التابعة طبق على التدقيق التي تُ  ذات الالةالمتطلبات األخالقية  إن
 .ختاا لإل

  أنه ال توجد شكوك كبيرةبناء على أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها، إستنتج المدقق 
قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة
  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  الرئيسية  التدقيقأمور تم اإلبالغ عن. 
 كما أن المسألة التي  ،حال المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق

 .حول البيانات المالية الموحدة تؤثر أيضا على المعلومات األخرى  متحفظتؤدي إلى إبداء رأي 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
 

  

                                                           
 .عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنار(" –عتبارات الخاصة إلا "، 600معيار التدقيق الدولي  1
 ." الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق " 210معيار التدقيق الدولي  2
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 تقرير المدقق المستقل
 [ أو جهة أخرى مالئمة ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 3تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 المتحفظ الرأي

 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر

المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 
 الهامة.

البيانات المالية  تعرضمن تقريرنا،  أساس الرأي المتحفظآثار المسألة المبينة في قسم  بإستثناءأينا، في ر 
ي ( المركز المالأو تعطي صورة حقيقية وعادلة المرفقة باورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )

 فقا  و المنتهية في ذلك التاريخ ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31للشركة كما في 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 المتحفظأساس الرأي 
التكلفة  بسعردارة المخزون تسجل اإل. لم XXX بقيمةالشركة في بيان المركز المالي  مخزون  تم تسجيل

عن  حيادا  ل ما يشكّ وهو سعر التكلفة، ب لكنها سجلته فقط ، أيهما أقلأو صافي القيمة القابلة للتحقق
زون بسعر المخاإلدارة لو سجلت ، إلى أنهالتقارير المالية. تشير سجالت الشركة  الدولية إلعداد معاييرال

المخزون  لتخفيض قيمة مطلوبا XXX مبلغسيكون ال، التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل
كانت ستنخفض ، و XXXبمقدار تكلفة المبيعات  كانت سترتفعك، لذل وتبعا  القابلة للتحقق.  قيمتهلى صافي إ

 على التوالي. XXXو XXX و XXX بمقدارالمساهمين ملكية حقوق و افي الدخل صو  ضريبة الدخل
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقري مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
[، ختااصإلا للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية في ] وفقا  مستقلون عن الشركة 

النا لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة التدقيق التي ح وفقا  وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 
 عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ.

أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل "معلومات غير البيانات المالية وتقرير المدقق  المعلومات األخرى ]
 علق بها"[المت

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]
الفقرة األخيرة من قسم المعلومات  وت عّدل)المنقح(.  720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  6

                                                           
 " غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي الثاني تقرير حول تدقيق البيانات المالية" "يعتبر العنوان الفرعي  3

 ." تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
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الذي يؤثر و لوصف المسألة المحددة التي تؤدي إلى إبداء رأي متحفظ  6األخرى في المثال التوضيحي 
 [على المعلومات األخرى. أيضا  

 أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 

تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن للفترة الحالية. 
، فقد ظأساس الرأي المتحفال نقدم رأيا  منفاال  حول هذه األمور. باإلضافة إلى المسألة المبينة في قسم 

 رنا.اإلبالغ عنها في تقريحددنا األمور المبينة أدناه على أنها أمور التدقيق الرئيسية التي يتعين 

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]

 4مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 .[)المنقح( 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 .[)المنقح( 700

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 [)المنقح( 700

 [.إسم شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ]

 [المحدد ختااصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [ عنوان المدقق ]

 [ التاريخ ]
 
 
 

 

                                                           
أجزاء التقارير التوضيحية للمدقق، قد تكون هناك حاجة الستبدال ماطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بماطلح في مختلف   4

 آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في االختااص المحدد.
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 رأي سلبي بسبب خطأ جوهري في البيانات المالية الموحدة   -2مثال توضيحي 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

 للمنشأة المدرجة باستخدام إطار العرض  الموحدة تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية
نه أ أي) فيما يخص منشأة ذات شركات تابعة هو تدقيق للمجموعةالتدقيق يعتبر . العادل

 (.600 طبق معيار التدقيق الدولييُ 
 ارير الدولية إلعداد التق للمعايير وفقا  من قبل إدارة المنشأة  الموحدة يتم إعداد البيانات المالية

 (.غرض عامذو  إطار)المالية 
 يار في معالموحدة ية تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المال

 .210 التدقيق الدولي
  تشتمل البيانات المالية الموحدة على خطأ جوهري بسبب عدم توحيد الشركة التابعة. ويعتبر

البيانات المالية الموحدة. ولم ُتحدد آثار الخطأ في  نتشارالخطأ الجوهري ذو تأثير واسع اإل 
و ه السلبي)أي أن الرأي على البيانات المالية الموحدة ألنه لم يكن من الممكن القيام بذلك 

 رأي مناسب(.
  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الالةإن المتطلبات األخالقية

 .ختاا لإل
 أنه ال توجد شكوك كبيرةق التي تم الحاول عليها، إستنتج المدقق بناء على أدلة التدقي 

قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة

  عدا رئيسية  تدقيقأمور ؛ لكن المدقق حدد بأنه ال توجد 701 معيار التدقيق الدوليُيطبق
 .عن المسألة المبينة في قسم أساس الرأي السلبي

 المسألة التي خرى قبل تاريخ تقرير المدقق، كما أن حال المدقق على كافة المعلومات األ
 .أيضا على المعلومات األخرى  تؤثر حول البيانات المالية الموحدة سلبيتؤدي إلى إبداء رأي 

  عن أولئك المسؤولين الموحدة يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية
 .الموحدة عن إعداد البيانات المالية

 رإلعداد التقاريالمدقق مسؤوليات أخرى  لدى، الموحدة باإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية 
 .بموجب القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 5الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 السلبيالرأي 

 ، والتي تتكون وشركاتها التابعة )المجموعة( )الشركة( ABCلشركة  الموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية
والبيان الموحد لدخل الشامل والبيان الموحد ل، 1X20 ديسمبر 31لمركز المالي كما في ل الموحد بيانالمن 

احات لتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضوالبيان الموحد للتغيرات في حقوق الملكية ل
 ، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.الموحدة الملحقة بالبيانات المالية

تعرض البيانات  ال، من تقريرنا أساس الرأي السلبيبسبب أهمية المسألة التي نوقشت في قسم و في رأينا، 
 (تعطي صورة حقيقية وعادلة ال أوالمرفقة باورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، ) الموحدة المالية

وتدفقاتها النقدية الموحد ، وأدائها المالي 1X20 ديسمبر 31كما في  للمجموعة الموحد المركز المالي
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ الموحدة 

 السلبيأساس الرأي 
التي استملكتها المجموعة  XYZالمجموعة الشركة التابعة ، لم توحد Xكما هو موضح في المالحظة 

ألنها لم تتمكن بعد من تحديد القيم العادلة لبعض األصول واإللتزامات الهامة للشركة  20X1خالل العام 
 رعلى أساس التكلفة. بموجب المعايي هذا االستثمار محاسبةيتم  لذلك،التابعة في تاريخ اإلستمالك. 

 محاسبةوم بتقوأن الشركة التابعة أن توحد هذه  الشركة على ، ينبغيالتقارير المالية الدولية إلعداد
العديد من العناصر كانت ستتأثر ، XYZشركة  ولو كان تم توحيداإلستمالك بناء على المبالغ المؤقتة. 

لى البيانات ععدم التوحيد آثار . لم يتم تحديد الواردة في البيانات المالية الموحدة المرفقة بشكل جوهري 
 .المالية الموحدة

لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 
ي تقريرنا. ف الموحدة مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات الماليةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

في لموحدة اللمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية  وفقا   المجموعةونحن مستقلون عن 
دلة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختااصاإل]

 .السلبيالتي حالنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا 

                                                           
فرعي الثاني "تقرير فيها العنوان ال"تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق يعتبر العنوان الفرعي   5

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل "معلومات غير البيانات المالية 
 المتعلق بها"[وتقرير المدقق 

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]
)المنقح(. وت عّدل الفقرة األخيرة من قسم المعلومات  720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  7

لوصف المسألة المحددة التي تؤدي إلى إبداء رأي متحفظ والذي يؤثر  7األخرى في المثال التوضيحي 
 [أيضا  على المعلومات األخرى.

 أمور التدقيق الرئيسية
ة يتعين اإلبالغ وجد أمور تدقيق رئيسيت، حددنا بأنه ال أساس الرأي السلبيالمسألة المبينة في قسم  بإستثناء

 .عنها في تقريرنا

 6الموحدة المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية مسؤوليات اإلدارة وأولئك
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 )المنقح(.[ 700

 الموحدة مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .[)المنقح( 700

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 [)المنقح( 700

 [.إسمالذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ] شريك العملية في التدقيق

 [المحدد ختااصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [عنوان المدقق ]

 [التاريخ ]
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 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل

 )المنقح( الملحق 705معيار التدقيق الدولي  827    
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رأي متحفظ بسبب عدم قدرة المدقق على الحاول على أدلة تدقيق كافية  -3مثال توضيحي 
 فيما يخص منشأة زميلة أجنبية  

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية الموحدة للمنشأة المدرجة باستخدام إطار العرض

نه أ أي) هو تدقيق للمجموعة فيما يخص منشأة ذات شركات تابعةالتدقيق يعتبر . العادل
 (.600 طبق معيار التدقيق الدولييُ 

  ارير الدولية إلعداد التق للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)المالية 

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة في معيار تعكس شروط عملية التدقيق وصف
 .210 التدقيق الدولي

  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بخاو  االستثمار في منشأة لم يتمكن المدقق من الحاول
 زميلة أجنبية. وتعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

)أي أن الرأي   في البيانات المالية الموحدة نتشارهي آثار هامة لكنها ليست واسعة اإل 
 هو رأي مناسب(. المتحفظ

  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الالةإن المتطلبات األخالقية
 .ختاا لإل

  ة ه ال توجد شكوك كبير أنبناء على أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها، إستنتج المدقق
قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة
 701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  رئيسية ال تدقيقالأمور  تم اإلبالغ عن. 
  حال المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، كما أن المسألة التي

 .حول البيانات المالية الموحدة تؤثر أيضا على المعلومات األخرى  متحفظتؤدي إلى إبداء رأي 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين

 .البيانات المالية الموحدة عن إعداد
  ،رإلعداد التقاريالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 .بموجب القانون المحلي
 

  



 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل

   828   )المنقح( الملحق 705معيار التدقيق الدولي 

 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 7تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 المتحفظالرأي 

)الشركة( وشركاتها التابعة )المجموعة(، والتي تتكون  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة 
، والبيان الموحد للدخل الشامل والبيان الموحد 1X20 ديسمبر 31من البيان الموحد للمركز المالي كما في 

ضاحات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليللتغيرات في حقوق الملكية والبيان الموحد للتدفقات 
 الملحقة بالبيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

يرنا، تعرض من تقر  المتحفظأساس الرأي قسم  اآلثار المحتملة للمسألة المبينة في بإستثناءو في رأينا، 
ية أو تعطي صورة حقيقاورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )البيانات المالية الموحدة المرفقة ب

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للمجموعة كما في وعادلة
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 المتحفظأساس الرأي 
 فقا  و السنة وتم محاسبتها خالل  ا ستملكت اميلة أجنبية وهي منشأة، XYZاستثمار المجموعة في شركة إن 

ديسمبر  31لمركز المالي كما في الموحد ل بيانال في XXXتم تسجيله بقيمة ، لطريقة حقوق الملكية
20X1 شركة حاةتم دمج ، و ABC  شركة دخلصافي من XYZ البالغة xxx  شركة دخلفي ABC 

المبلغ  اوصبخللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. لم نتمكن من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
 ABC الشركة وحاة 20X1ديسمبر  31في كما  XYZ الشركة في ABC الشركة الستثمار المسجل

 اإلدارةو المالية الوصول إلى المعلومات  ألنه لم تتاح لنا فرصةللسنة  XYZالشركة دخل من صافي 
. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي من التعديالت على هذه المبالغ XYZ شركة ومدققي

 .ضروريةتعديالت هي 

لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 
ي تقريرنا. ف مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا   المجموعةونحن مستقلون عن 
قيق دلة التدلهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختااصاإل]

 .المتحفظالتي حالنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا 

                                                           
الفرعي الثاني "تقرير  وان"تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنيعتبر العنوان الفرعي   7

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل "معلومات غير البيانات المالية 
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]
)المنقح(. وت عّدل الفقرة األخيرة من قسم المعلومات  720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  6

لوصف المسألة المحددة التي تؤدي إلى إبداء رأي متحفظ والذي يؤثر  6األخرى في المثال التوضيحي 
 [أيضا  على المعلومات األخرى.

 أمور التدقيق الرئيسية
 تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية هي

ل، وفي صياغة ككالموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية  الموحدة
ساس أإلضافة إلى المسألة المبينة في قسم رأينا بشأنها، ونحن ال نقدم رأيا  منفاال  حول هذه األمور. با

، فقد حددنا األمور المبينة أدناه على أنها أمور التدقيق الرئيسية التي يتعين اإلبالغ عنها الرأي المتحفظ
 في تقريرنا.

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية ]

 8عن البيانات المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة 
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 .[)المنقح( 700

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 [)المنقح( 700
 [.إسمتقرير المدقق المستقل هذا هو ]شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه 

 [المحدد ختااصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو ]
 [عنوان المدقق]
 [التاريخ]
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 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل

   830   )المنقح( الملحق 705معيار التدقيق الدولي 

حجب الرأي بسبب عدم قدرة المدقق على الحاول على أدلة تدقيق كافية  -4مثال توضيحي 
 ومناسبة حول عنار واحد في البيانات المالية الموحدة  

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  لمنشأة المدرجة لمنشأة أخرى غير اتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية الموحدة

هو تدقيق للمجموعة فيما يخص منشأة ذات التدقيق يعتبر . باستخدام إطار العرض العادل
 (.600 طبق معيار التدقيق الدولييُ أنه  أي) شركات تابعة

  ارير الدولية إلعداد التق للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)المالية 

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة في معيار
 .210 التدقيق الدولي

 بخاو  عنار واحد في  لم يتمكن المدقق من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
أي أن المدقق لم يتمكن أيضا  من الحاول على أدلة تدقيق حول . البيانات المالية الموحدة

من صافي أصول المنشأة.  %90المعلومات المالية الستثمار مشروع مشترك يمثل أكثر من 
آثار  هي على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبةوتعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة 

 مناسب(. أمرالرأي هو  حجب )أي أن ية الموحدةالبيانات المالفي  نتشارهامة وواسعة اإل 
  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الالةإن المتطلبات األخالقية

 .ختاا لإل
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين

 .عن إعداد البيانات المالية الموحدة
  وصف أكثر تحديدا لقسم مسؤوليات المدقق.يتوجب إضافة 
  ،رإلعداد التقاريالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 .بموجب القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 9المالية الموحدةتقرير حول تدقيق البيانات 
  الرأيحجب 

)الشركة( وشركاتها التابعة )المجموعة(، والتي  ABCتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة ل لقد تم تكليفنا
، والبيان الموحد للدخل الشامل والبيان 1X20 ديسمبر 31تتكون من البيان الموحد للمركز المالي كما في 

والبيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  الموحد للتغيرات في حقوق الملكية
 واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في  وبسبب أهمية المسألة المبينة .ونحن ال نبدي أي رأي حول البيانات المالية الموحدة المرفقة للمجموعة
من تقريرنا، لم نتمكن من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس  أساس حجب الرأيقسم 

 لرأي التدقيق حول هذه البيانات المالية الموحدة. 

 الرأي حجب أساس 
الموحد للمركز المالي  البيانفي  XXX بقيمة XYZشركة استثمار المجموعة في مشروعها المشترك ي سجل 

لم تتاح . X120ديسمبر  31لمجموعة كما في من صافي أصول ا ٪90ي يمثل أكثر من الذ، للمجموعة
مدققي شركة الخاصة ب، بما في ذلك وثائق التدقيق XYZإلى اإلدارة ومدققي شركة  لنا فرصة الوصول

XYZ ،تحديد ما إذا كان أي من التعديالت كانت ضرورية فيما يتعلق بالحاة  لم نتمكن من. ونتيجة لذلك
امات حاتها النسبية من إلتز و ، عليها بشكل مشتركتسيطر  والتي XYZشركة من أصول النسبية للمجموعة 

، للسنة XYZ شركة ومااريف دخلوحاتها النسبية من ، المسؤولة عنها بشكل مشترك XYZالشركة 
 .ةلتدفقات النقديالموحد لبيان اللبيان الموحد للتغيرات في حقوق الملكية و والعناصر المكونة ل

 10مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 )المنقح(.[ 700

  

                                                           
لثاني ا "تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعييعتبر العنوان الفرعي   9

 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
 

 ختااص المحدد.إلأو ماطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني في ا  10
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   832   )المنقح( الملحق 705معيار التدقيق الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
دار تقرير لمعايير التدقيق الدولية وإص وفقا  مسؤوليتنا في تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة  نتكم

 من تقريرنا، لم نتمكن من الحاول على أساس حجب الرأيلكن بسبب المسألة المبينة في قسم المدقق. 
 لتوفير أساس لرأي التدقيق حول هذه البيانات المالية الموحدة.أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية في  وفقا  نحن مستقلون عن المجموعة 
 لهذه المتطلبات.  وفقا  ألخرى استوفينا مسؤولياتنا األخالقية ا[، وقد ختااصاإل]

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 [)المنقح( 700

 [المحدد ختااصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [ عنوان المدقق ]

 [ التاريخ ]
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حجب الرأي بسبب عدم قدرة المدقق على الحاول على أدلة تدقيق كافية  -5مثال توضيحي 
 في البيانات المالية  متعددةصر اومناسبة حول عن

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام إطار

 وليطبق معيار التدقيق الديُ  ال أنه أي)هو تدقيق للمجموعة التدقيق يعتبر ال . العرض العادل
600.) 

  ية الدولية إلعداد التقارير المال رللمعايي وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .210 الدولي

 ي ف متعددةصر الم يتمكن المدقق من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بخاو  عن
 مخزون أي أن المدقق لم يتمكن أيضا  من الحاول على أدلة تدقيق حول  ،البيانات المالية

. وتعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق وذممها المدينة المنشأة
 .البيانات الماليةفي  نتشاركافية ومناسبة هي آثار هامة وواسعة اإل 

  على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة  طبقالتي تُ  ذات الالةإن المتطلبات األخالقية
 .ختاا لإل

  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد
 .البيانات المالية

 .يتوجب إضافة وصف أكثر تحديدا لقسم مسؤوليات المدقق 
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
 

 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 11تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 حجب الرأي 

لمركز المالي كما في ا)الشركة(، والتي تتكون من بيان  ABCلقد تم تكليفنا لتدقيق البيانات المالية لشركة 
ية للسنة لتدفقات النقدالتغيرات في حقوق الملكية وبيان ابيان و لدخل الشامل ابيان و ، 1X20 ديسمبر 31

                                                           
تقرير " "تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي الثانييعتبر العنوان الفرعي  11

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 
 الهامة.

أساس ي قسم المبينة ف المسائل. وبسبب أهمية للشركةالية المرفقة ونحن ال نبدي أي رأي حول البيانات الم
من تقريرنا، لم نتمكن من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي التدقيق  حجب الرأي

 حول هذه البيانات المالية. 

 أساس حجب الرأي 
وبالتالي لم نراقب الجرد الفعلي للمخزون في  20X1ديسمبر  31كمدققين للشركة حتى بعد  لم يتم تعييننا
ي وسائل بديلة بشأن كميات المخزون المحتفظ بها ف عبرإقناع أنفسنا  ولم نتمكن من. السنةبداية ونهاية 

على التوالي.  xxxو xxx بقيمةكرت في بيانات المركز المالي التي ذ   20X1و 20X0ديسمبر  31
العديد من  X120لذمم المدينة في سبتمبر محوسب جديد لإدخال نظام  نتج عنوباإلضافة إلى ذلك، 

احيح ت تعمل علىمن تاريخ تقريرنا، كانت اإلدارة ال تزال  وبدءا. الذمم المدينةاألخطاء في حسابات 
الذمم  إثباتتأكيد أو  من ولم نتمكن عبر وسائل بديلةم وتاحيح األخطاء. انواحي القاور في النظ

نتيجة لهذه و . X120ديسمبر  31في  XXXفي بيان المركز المالي بمبلغ إجمالي قدره  مولةالمدينة المش
 والذممالمخزون  يخصضرورية فيما هي أي من التعديالت  تتحديد ما إذا كان لم نتمكن مناألمور، 
قوق بيان التغيرات في حو ن بيان الدخل الشامل ، والعناصر التي تكوّ ةأو غير المسجل ةالمسجلالمدينة 
 .وبيان التدفقات النقدية الملكية

 12مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
ر المدقق. لكن لمعايير التدقيق الدولية وإصدار تقري وفقا   للشركةتكمن مسؤوليتنا في تدقيق البيانات المالية 

من تقريرنا، لم نتمكن من الحاول على أدلة تدقيق  أساس حجب الرأيبسبب المسألة المبينة في قسم 
 أساس لرأي التدقيق حول هذه البيانات المالية.كافية ومناسبة لتوفير 

[، ختااصإلاللمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية في ] وفقا   الشركةنحن مستقلون عن 
 لهذه المتطلبات.  وفقا  وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 

  

                                                           
 أو ماطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني في االختااص المحدد. 12
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 [)المنقح( 700

 [ المحدد ختااصالمدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإل إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [ عنوان المدقق ]

 [ التاريخ ]
 



  836    )المنقح( 706معيار التدقيق الدولي 

 (المنقح) 706معيار التدقيق الدولي 
 فقرات األخرى في تقرير المدقق المستقلالفقرات التأكيد و   

 تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية لنافذ المفعول )
 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في 

 المحتويات
  الفقرة

 مقدمة 
 ...........................................................نطاق هذا المعيار 1-4
 .................................................................تاريخ النفاذ 5
 ......................................................................الهدف 6
 .....................................................................تعريفات 7
 المتطلبات 
 ...............................................فقرات التأكيد في تقرير المدقق 8-9

 ......................................رى في تقرير المدققخفقرات المسائل األ 10-11
 ........................................مع أولئك المكلفين بالحوكمة تاالاإل 12

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  
 .............العالقة بين فقرات التأكيد وأمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق 3أ-1أ
 ..............................ُتعتبر فيها فقرة التأكيد ضروريةقد الظروف التي  6أ-4أ
 ............................................دمج فقرة التأكيد في تقرير المدقق 8أ-7أ
 ......................................فقرات المسائل األخرى في تقرير المدقق 15أ-9أ
 ر المدققفي تقري فقرات المسائل األخرى فقرات التأكيد و ل المالئمتحديد المكان  17أ-16أ
 ........................................مع أولئك المكلفين بالحوكمة تاالاإل 18أ

 : قائمة معايير التدقيق الدولية التي تشتمل على متطلبات تخص فقرات التأكيد1ملحق 
 الدولية التي تشتمل على متطلبات تخص فقرات المسائل األخرى : قائمة معايير التدقيق 2ملحق 
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: مثال توضيحي لتقرير المدقق الذي يتضمن قسما ألمور التدقيق الرئيسية وفقرة تأكيد وفقرة 3ملحق 
 مسائل أخرى 

ارير متحفظا بسبب الحياد عن إطار إعداد التق رأيا  : مثال توضيحي لتقرير المدقق الذي يتضمن 4ملحق 
 المالية المعمول به والذي يشتمل على فقرة تأكيد

 

 
لمدقق في تقرير ا فقرات المسائل األخرى فقرات التأكيد و  ")المنقح(  706معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 

األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق  " 200باإلشتراك مع معيار التدقيق الدولي  " المستقل
 ." لمعايير التدقيق الدولية وفقا  
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 مقدمة
  معيارهذا النطاق 

 وري:نه من الضر المدقق أ يعتبرعندما المدقق ضافي في تقرير اإل اإلبالغمعيار هذا ال يتناول .1
لمالية عنها في البيانات ا مفاحمعروضة أو مسألة أو مسائل إلى  المستخدمين انتباه لفت (أ)

المالية؛  لبياناتللمستخدمين لفهم اأساسية والتي تكون على قدر من األهمية بحيث أنها 
 أو

 تم عرضها أو غير تلك التيأخرى مسألة أو مسائل إلى أي المستخدمين  انتباهلفت  (ب)
 التدقيقعملية لالمستخدمين بفهم  صلة ذات والتي تكون في البيانات المالية  اإلفااح عنها

 .المدققمسؤوليات المدقق أو تقرير أو 

ق تدقيالأمور عندما يحدد المدقق معينة إرشادات و متطلبات على  7011 معيار التدقيق الدولي ينص .2
يق الرئيسية التدق مورأل قسما  المدقق  يدرجعندما . المدققفي تقرير  ويقوم باإلبالغ عنها رئيسيةال

ي في تقرير إضاف وأي إبالغالرئيسية  التدقيق أمور، يتناول هذا المعيار العالقة بين هتقرير ضمن 
 (.3أ-1أ اتلمعيار. )المرجع: الفقر لهذا ا وفقا  المدقق 

متطلبات على  3(المنقح) 720 معيار التدقيق الدوليو  2(المنقح) 570 معيار التدقيق الدوليينص  .3
 خرى األ اتمعلومالبالمنشأة المستمرة و  فيما يتعلقالمدقق  في تقرير اإلبالغحول  معينة إرشاداتو 

 على التوالي.

قرات ف لدمج لمدققلمتطلبات محددة  تتضمنالدولية التي  التدقيق معايير 2و 1 الملحقانحدد ي .4
الواردة في  اتالمتطلبطبق . في تلك الظروف، تُ المدققفي تقرير  فقرات المسائل األخرى أو التأكيد 

 (4أ شكل هذه الفقرات. )المرجع: الفقرة فيما يخصمعيار هذا ال

 النفاذتاريخ 
 تاريخب عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية ما يخصفينافذ المفعول معيار يكون هذا ال .5

 ذلك.أو بعد  2016ديسمبر  15

 الهدف 
 تخدمينلفت انتباه المس ، فيحول البيانات المالية معينلرأي  بعد تكوينه، مدققالهدف  يتلخص .6

ح في إضافي واض عبر إبالغ، الضروري القيام بذلك وفق تقدير المدقق من عندما يكون ، لما يلي
 :مدققالتقرير 

                                                           
 ." اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل " 701معيار التدقيق الدولي  1
 ". المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي  2
 . " بمعلومات أخرى  مسؤوليات المدقق المتعلقة ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي  3
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على  ، تكون في البيانات المالية مالئمبشكل أو اإلفااح عنها  اعرضه، رغم مسألة معينة (أ)
 لفهم المستخدمين للبيانات المالية؛ أو ةأساسي رُتعتبقدر من األهمية بحيث 

 وأدقيق لعملية التفهم المستخدمين بصلة  أخرى ذات مسألة، أي حسبما يكون مناسبا   (ب)
 .المدققمسؤوليات المدقق أو تقرير 

 تعريفات
 ه:أدنا لها المعاني المخااة لماطلحات التاليةيكون ل، معايير التدقيق الدوليةألغراض  .7

بشكل نها أو مفاح ع ةمعروضمسألة إلى  تشيرمدقق ال في تقرير مشمولةفقرة  - تأكيدفقرة  (أ)
أمر  أنها األهمية بحيث أنها على قدر، مدققال وفق تقدير، وتعتبري البيانات المالية مالئم ف

 .للبيانات الماليةأساسي لفهم المستخدمين 

 لك المسائلت مسألة معينة غيرإلى  في تقرير المدقق تشير مشمولة فقرة – أخرى فقرة مسألة  (ب)
ذات  أنها ،وفق تقدير المدقق، تعتبر التيو عنها في البيانات المالية  المعروضة أو المفاح

 .المدققمسؤوليات المدقق أو تقرير  أوتدقيق للعملية ا فهم المستخدمينصلة ب

 المتطلبات
  المدقق  في تقرير  التأكيدفقرات 

 اعنه مفاحأو  مسألة معروضةإلى  المستخدمين نتباهإمن الضروري لفت  هأنالمدقق  اعتبرإذا  .8
ها أمر األهمية بحيث أن مدقق، أنها على قدر منال وفق تقدير، تعتبر التيو في البيانات المالية 

: يره شريطةضمن تقر  تأكيدفقرة مدقق ال يجب أن يدرجلبيانات المالية، لمستخدمين لفهم الأساسي 
 (6أ-5أ تا)المرجع: الفقر 

نتيجة  4المنقح() 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  تعديل الرأي المدقق  أنه ال يتوجب على (أ)
 ؛هذه المسألة

 ةرئيسيالدقيق تال رو أم، ال ُتحدد المسألة بأنها من 701 معيار التدقيق الدولي عند تطبيق (ب)
 (.3أ-1أ ات. )المرجع: الفقر المدققفي تقرير  اإلبالغ عنها يتعينالتي 

 المدقق: يجب على، تأكيد معينة ضمن تقريرهفقرة المدقق  يدرجعندما  .9
يتضمن ماطلح مالئم مع عنوان المدقق من تقرير ضمن قسم منفال الفقرة  أن يدمج (أ)

 ؛"تأكيدفقرة "
مكن ي الموضع الذيوإلى  المسألة المراد تأكيدهالفقرة إلى ا ضمنإشارة واضحة  أن يدمج (ب)

 بشكل كامل في البيانات المالية. المسألة اإلفااحات ذات الالة التي تاف فيه إيجاد

                                                           
 ." التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  4
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؛ ت الماليةعنها في البيانا المفاحأو  المعروضةالفقرة فقط إلى المعلومات أن تشير  ينبغي
 و

. يهاتم التأكيد علالمسألة التي  يخصفيما لمدقق ارأي  ه ال يتم تعديلأن أن يشير إلى (ج)
 (17أ-16أ ،8أ-7أ ات)المرجع: الفقر 

  المدقق  األخرى في تقرير المسائل  فقرات
أو  رضهاعمسألة معينة غير تلك المسائل التي تم اإلبالغ عن من الضروري أنه  اعتبر المدققإذا  .10

م المستخدمين فهبصلة ذات  ،مدققال وفق تقدير، تعتبر التيو اإلفااح عنها في البيانات المالية 
 خرى أة مسائل المدقق فقر  يدرج، يجب أن المدققمسؤوليات المدقق أو تقرير أو تدقيق للعملية ا

 :أن ، شريطةضمن تقريره
 و محظورا بموجب القوانين أو األنظمة؛ ذلك يكون ال  (أ)
 ةرئيسيالتدقيق ال رو أم ُتحدد المسألة بأنها من ، لم701 معيار التدقيق الدولي عند تطبيق (ب)

 (.14أ – 9ات أ. )المرجع: الفقر المدققفي تقرير  اإلبالغ عنهالتي يتعين ا

مستقل  مقسالمدقق الفقرة في  يدرج، يجب أن ضمن تقريره فقرة مسائل أخرى المدقق  يدرجعندما  .11
 (17أ- 15أ ات. )المرجع: الفقر آخر مالئم عنوانأو  أخرى" مسألةعنوان " تحت

  ولئك المكلفين بالحوكمة أمع  تاا اإل 
دقق ميجب على ال، ضمن تقريره ى أخر  فقرة مسائل أو تأكيديتوقع إدراج فقرة  المدقق كان إذا .12

 ةهذا التوقع وصياغة هذه الفقرة. )المرجع: الفقر  بخاوصولئك المكلفين بالحوكمة أالتواصل مع 
 (18أ

*** 

 األخرى  اإليضاحيةتطبيق والمواد المواد 
 2تان )المرجع: الفقر  المدقق التدقيق الرئيسية في تقرير أمورو  التأكيد اتفقر العالقة بين 

 )ب((8و
تعتبر، وفق تلك األمور التي  بأنها 701معيار التدقيق الدولي الرئيسية في تدقيق ال أمور ُتعّرف .1أ

 أمورختيار البيانات المالية للفترة الحالية. يتم اتدقيق أهمية في  األكثربأنها  ،لمدققلالمهني  التقدير
نتائج  تتضمنتي الو ، أولئك المكلفين بالحوكمة التي يتم إبالغها إلى موربين األالرئيسية من تدقيق ال

الرئيسية معلومات تدقيق الأمور  اإلبالغ عن يوفر. 5لبيانات المالية للفترة الحاليةاتدقيق هامة من 
تعتبر، وفق  التي موراأللبيانات المالية لمساعدتهم في فهم تلك ل المقاودينلمستخدمين لإضافية 

ي فهم ساعدهم فأن تويمكن أيضا األكثر أهمية في عملية التدقيق أنها التقدير المهني للمدقق، 
                                                           

 .16، الفقرة " تاال مع أولئك المكلفين بالحوكمةإلا ")المنقح(  260معيار التدقيق الدولي  5
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في البيانات المالية المدققة. عند تطبيق إلدارة هامة ل التي تنطوي على أحكاممجاالت الو  ةالمنشأ
لرئيسية اتدقيق ال أموروصف عن  بديال   التأكيدفقرات استخدام  ال يعتبر، 701معيار التدقيق الدولي 

 المختلفة.

يمكن أن تكون  701 معيار التدقيق الدوليل وفقا  رئيسية تدقيق  أمور ُتحدد بأنهاالتي  موراألإن  .2أ
 عندو ، أساسية لفهم المستخدمين للبيانات المالية. في مثل هذه الحاالت، وفق تقدير المدققأيضا، 

قد يرغب  ،701 معيار التدقيق الدوليل وفقا   أمور التدقيق الرئيسيةأي مسألة بأنها من اإلبالغ عن 
ذلك عن بيمكن أن يقوم المدقق المزيد من االهتمام ألهميتها النسبية.  لفتتسليط الضوء أو المدقق ب

ية )على الرئيستدقيق ال قسم أمور األخرى في المسائلبروزا من  بشكل أكثر المسألةعرض طريق 
قيق أمر التدمعلومات إضافية في وصف إدراج أو عن طريق  بأنها المسألة األولى(سبيل المثال، 

 لبيانات المالية.لمستخدمين للفهم ا بالنسبة ذلك األمرأهمية  إلى لإلشارة الرئيسي

 701 ليمعيار التدقيق الدو ل وفقا  مسألة غير محددة بأنها من أمور التدقيق الرئيسية كون هناك تقد  .3أ
أنها أساسية  ،وفق تقدير المدقق، تعتبر امدقق(، ولكنهمن قبل الكبيرا  انتباهاتطلب تال  ا)أي ألنه

من  نهأ المدقق اعتبر)على سبيل المثال، حدث الحق(. إذا  المالية لبياناتلفهم المستخدمين في 
 معينةتأكيد قرة ففي  المسألة، يتم تضمين هذه المسألة المستخدمين لمثل هذه انتباهالضروري لفت 

 .لمعيارلهذا ا وفقا  المدقق في تقرير 

 (8، 4 تانلمرجع: الفقر ا) ضرورية التأكيدفقرة  التي ال تكون فيهاالظروف 
قرات ف إلدراجلمدقق لعلى متطلبات محددة  تشتملمعايير التدقيق الدولية التي  1الملحق يحدد  .4أ

 في ظروف معينة. تشمل هذه الظروف:تقريره  ضمن التأكيد

 غيرهو إطار  المحدد بموجب القوانين أو األنظمةإطار إعداد التقارير المالية  يكون  عندما 
 .محدد بموجب القوانين أو األنظمةه لحقيقة أنمقبول لكن ا

  غرض خاص.ذي  إلطار وفقا   المالية البياناته يتم إعداد أنبتنبيه المستخدمين 

 معدالأو  اجديد اتقرير لمدقق اويقدم ه بعد تاريخ تقرير  لمدققا عندما تابح الحقائق معلومة لدى 
 .6)أي األحداث الالحقة(

 يد:تأكي إدراج فقرة ضرور أنه من الالمدقق  يعتبر فيها أمثلة على الظروف التيفيما يلي  .5أ

 يمية.تنظ لدعاوى قضائية استثنائية أو دعاوى مستقبلية النتائج الب ةالمتعلق الشكوك 
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 7المدققالمالية وتاريخ تقرير  البياناتبين تاريخ  مهم يقع الحق حدث. 

 جديد له تأثير جوهري على البيانات معيار محاسبة ل( بذلك سمححيث يُ تطبيق المبكر )ال
 المالية.

 أو ال يزال لها، تأثير كبير على المركز المالي للمنشأة.كارثة كبيرة كان لها ، 

 .ذه األمورمدقق عن مثل هال إبالغقد يقلل من فعالية  التأكيدلفقرات  ستخدام الواسعإلومع ذلك، فإن ا .6أ

 (9: الفقرة )المرجع المدققفي تقرير  التأكيدإدراج فقرة 
 بديال   كيدوال تعتبر فقرة التأ. المدققعلى رأي المدقق تقرير  ضمن تأكيد معينةفقرة إدراج  ال يؤثر .7أ

 :عن
 تدقيقعملية ( عندما تقتضيه ظروف المنقح) 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  رأي المعدل ال (أ)

 ؛محددة

ن اإلدارة م المعمولإطار إعداد التقارير المالية  التي يقتضيفي البيانات المالية  اتاإلفااح (ب)
 أو ؛عادلالعرض الضرورية لتحقيق  خالف ذلكتعتبر بالتي ، أو إجرائها

 ةمتعلقوجود شكوك كبيرة عند  8المنقح() 570 معيار التدقيق الدوليل وفقا  إعداد التقارير  (ج)
 كمنشأة مستمرة. ستمرارقدرة المنشأة على اإل التي قد تشكك فيظروف الحداث أو األب

 في ظروف التأكيدفقرات تحديد المكان المالئم ل حولاإلرشادات من  امزيد 17أ-16أالفقرات توفر  .8أ
 معينة.

 (11-10ات)المرجع: الفقر المدقق في تقرير  فقرات المسائل األخرى 
 ضرورية  فقرات المسائل األخرى  فيها تكون  التيالظروف 

 فهم المستخدمين لعملية التدقيق ب ذات صلة
نطاق البشأن ولئك المكلفين بالحوكمة إبالغ أالمدقق من ( المنقح) 260 معيار التدقيق الدولييتطلب  .9أ

تحديدها  تميالمخاطر الهامة التي  عن اإلبالغ ويشمل ذلك، عملية التدقيقل لهما المخططوالتوقيت 
 قتدقيأمور أن ُتحدد ك يمكنالهامة مخاطر بال المتعلقة موراألعلى الرغم من أن و . 9من قبل المدقق

ية لعمل المخطط لهنطاق ال)على سبيل المثال، األخرى رئيسية، إال أن أمور التخطيط والنطاق 
رئيسية دقيق تأمور من غير المرجح أن تكون  (التدقيقالنسبية في سياق األهمية أو تطبيق  ،التدقيق
قد . ومع ذلك، 701 معيار التدقيق الدوليفي أمور التدقيق الرئيسية  الكيفية التي ُتعّرف بهابسبب 

                                                           
 .6، الفقرة 560معيار التدقيق الدولي  7
 .23-22 )المنقح(، الفقرات 570معيار التدقيق الدولي  8
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، مدققلا التخطيط وتحديد النطاق في تقريرأمور  عناإلبالغ المدقق من  القوانين أو األنظمةتطلب ت
 .خرى األ ة المسائلفي فقر  موراألهذه  عن إلبالغا ي ضرور ال منأنه المدقق  قد يعتبرأو 

 انحتى وإن ك العمليةمن  نسحابمدقق غير قادر على اإلال التي يكون فيها ةنادر ال الحاالتفي  .10أ
 التي تفرضها ودقيالبسبب  ومناسبةكافية تدقيق التأثير المحتمل لعدم القدرة على الحاول على أدلة 

تضمين ، قد يعتبر المدقق أنه من الضروري 10نتشارإلواسع ا هو تأثيرتدقيق على نطاق الاإلدارة 
 .العملية من نسحابعلى اإل لمدققوراء عدم قدرة ا لتوضيح األسبابه في تقرير أخرى  فقرة مسائل

  المدقق  أو تقرير  المدققمسؤوليات لالمستخدمين فهم ب ذات صلة
 المعني من المدقق أواإلختااص في  المقبولة عموما  أو الممارسة  قد تتطلب القوانين أو األنظمة .11أ

البيانات دقيق تمسؤوليات المدقق في لمن التوضيح  االتي توفر مزيد موراألفي  يتوسعأن قد تجيز له 
واحدة  ألةمسأكثر من  خرى األ المسائل. عندما يتضمن قسم في ذلك الاددالمدقق تقرير لالمالية أو 

مدقق أو مسؤوليات ال أوتدقيق لعملية الفهم المستخدمين ذات صلة ب، وفق تقدير المدقق، تعتبر
 .مسألةلكل مختلفة فرعية عناوين قد يكون من المفيد استخدام ف، المدققتقرير 

تقارير ال عدادأخرى إل المدقق مسؤوليات لدى التي يكون فيهاخرى الظروف األتتناول فقرة المسائل ال  .12أ
 األخرى  يرالتقار إعداد قسم مسؤوليات  أنظرالدولية )التدقيق معايير  بموجبمسؤوليته  إلىُتضاف 

تأدية إجراءات إضافية المدقق  التي ُيطلب فيها من، أو 11((المنقح) 700 معيار التدقيق الدوليفي 
 محددة.أمور ، أو إبداء الرأي بشأن م تقرير حولهايقدتو محددة 

 أكثر من مجموعة واحدة من البيانات المالية حول إعداد التقارير
عام )على سبيل  غرضذي إلطار  وفقا  مجموعة واحدة من البيانات المالية د المنشأة يمكن أن تعّ  .13أ

 )علىعام إلطار آخر ذي غرض  وفقا  لبيانات المالية ومجموعة أخرى من ا ، اإلطار الوطني(المثال
ن هاتين ع تقارير عدادالمدقق إل وتكّلفلتقارير المالية(، إلعداد اسبيل المثال، المعايير الدولية 

، تلفةالمخالظروف  في كال اإلطارين مقبوالنأن بالمدقق  حددالمجموعتين من البيانات المالية. إذا 
ن أخرى م أن مجموعة حقيقة إلى ، مشيرا  هتقرير  ضمن أخرى فقرة مسائل المدقق  يدرجيمكن أن 

قد ق المدقوأن رض عام آخر ذي غإلطار  وفقا   المنشأةمن قبل نفس إعدادها  البيانات المالية قد تم
 .عن تلك البيانات المالية تقريرا   أصدر

                                                           
 )المنقح( لمناقشة هذه الحالة. 705( من معيار التدقيق الدولي 2)ب()13انظر الفقرة  10
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  المدقق   على توزيع أو استخدام تقريرالمفروضة قيود ال
ين ألن المستخدمعام معين ذي غرض إلطار  وفقا   خاصة لغرض البيانات المالية المعدّ يمكن إعداد  .14أ

لومات من المع احتياجاتهمتلبي ذات الغرض العام أن هذه البيانات المالية ب حددواقد  المقاودين
في  ي رور ضمن ال هأنلمدقق ا قد يعتبر ،ستخدمين محددينلمالمدقق مامم تقرير  وحيث أن. المالية

فقط للمستخدمين  ماممالمدقق أن تقرير  إلى مشيرا  أخرى،  فقرة مسائل إدراجهذه الظروف 
 من قبل أطراف أخرى. استخدامه أوتوزيعه  وال ينبغي، المقاودين

 المدقق أخرى في تقرير  فقرة مسائلإدراج 
إلفااح أو ا تلك المسألة األخرى  ه ال يتوجب عرضبوضوح أناألخرى  فقرة المسائلمحتوى يعكس  .15أ

 ديمهاتقمدقق الُيحظر على معلومات فقرة المسائل األخرى تشمل في البيانات المالية. ال  اعنه
القية خأو المعايير المهنية األخرى، على سبيل المثال، المعايير األ القوانين أو األنظمة بموجب

وفيرها من قبل ت يتوجبمعلومات  أيضا  المتعلقة بسرية المعلومات. وال تتضمن فقرة المسائل األخرى 
 اإلدارة.

  المدققفي تقرير  فقرات المسائل األخرى و  التأكيدفقرات ل تحديد المكان المالئم
 (11، 9 تان)المرجع: الفقر 

لى طبيعة ع في تقرير المدقق فقرات المسائل األخرى تحديد المكان المالئم لفقرات التأكيد و يعتمد  .16أ
المعلومات  هذهل النسبية األهميةبمدقق فيما يتعلق حكم ال، و اإلبالغ عنها يتعينالمعلومات التي 

لمعيار  وفقا   عنهااإلبالغ  التي يتوجبخرى األ عناصرالمقارنة مع  المقاودينلمستخدمين بالنسبة ل
 :. على سبيل المثال(المنقح) 700التدقيق الدولي 

 التأكيدفقرات 
  التيروف الظ، بما في ذلك المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية بالتأكيد فقرة عندما تتعلق 

و إطار ه القوانين أو األنظمة المحدد بموجبأن إطار إعداد التقارير المالية بالمدقق  فيها يحدد
لرأي ا ساسقسم أ مباشرة  بعدوضع الفقرة  أنه من الضروري  المدقق قد يعتبر 12غير مقبول،

 مدقق.المالئم لرأي  سياقتوفير ل

  إما مباشرة   أكيدالتفقرة مدقق، يمكن عرض ال في تقريرعرض قسم أمور التدقيق الرئيسية يُ عندما 
لنسبية اهمية ألفيما يخص امدقق ال على حكم بناء  ، التدقيق الرئيسية قسم أمورقبل أو بعد 

، "مسألةالأكيد تعنوان "ل آخر سياقأيضا إضافة للمدقق . يمكن التأكيدالمدرجة في فقرة لمعلومات ل
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ي قسم الموصوفة ف عن األمور المختلفة التأكيدفقرة تمييز لالحق"، حدث  -مسألةالتأكيد مثل "
 .الرئيسيةتدقيق ال أمور

  فقرات المسائل األخرى 
  ضرورية  ألخرى فقرة المسائل ا وتعتبرفي تقرير المدقق رئيسية التدقيق ال أمور قسم عرضيُ عندما

 نطاق –مسألة أخرى "، مثل "أخرى  مسألةإلى عنوان " آخر سياقإضافة للمدقق يمكن  ،أيضا
عن األمور المختلفة الموصوفة في قسم أمور  المسائل األخرى  فقرةلتمييز  التدقيق"، عملية

 .التدقيق الرئيسية

  التقارير عداد إ مسؤوليات ب ةمتعلقمسألة المستخدمين إلى  انتباهللفت  أخرى فقرة مسائل عند إدراج
لمتطلبات اب الخاصتقرير ال فقرة فيال إدراج، قد يتم مدققالاألخرى التي عولجت في تقرير 

 .األخرى  القانونية والتنظيمية

 مدققال تقريرلفهم المستخدمين ذات صلة بمدقق أو السؤوليات جميع مذات صلة بكون تما عند ،
المالية  اتتدقيق البيانب الخاصتقرير ال يتبعكقسم مستقل  المسائل األخرى  إدراج فقرةيمكن 

 األخرى.والتقرير الخاص بالمتطلبات القانونية والتنظيمية 

 التأكيدقرة فالتدقيق الرئيسية و  قسم أمور للتفاعل بين عبارة عن مثال توضيحيهو  3الملحق إن  .17أ
يحي في توضال . يتضمن التقريرالمدققفي تقرير  عندما ُتعرض جميعها المسائل األخرى  فقرةو 

 متحفظا أيا  ر التي تتضمن و المدرجة ة المنشأ غير ى خر أ ةألمنشمدقق ال في تقرير تأكيدفقرة  4الملحق 
 .الخاصة بها الرئيسيةتدقيق الأمور يتم اإلبالغ عن والتي لم 

 (12الفقرة  :)المرجعأولئك المكلفين بالحوكمة مع  تاا اإل 
ة طبيعاإلطالع على على ولئك المكلفين بالحوكمة أ يساعد 12الفقرة  بموجب المطلوب تاالإن اإل .18أ

وضيح الفرصة للحاول على مزيد من الت ، ويتيح لهمهفي تقرير  إبرازهاينوي المدقق  محددةأمور أية 
 ةحددم مسألة فيما يخص المسائل األخرى  فقرةإدراج  وبما أن. يكون ذلك ضروريا  حيث مدقق المن 

تكرار  الضروري  غير أنه منالمدقق يحدد قد ف، متعاقبة عمليةكل  في يتكرر المدققفي تقرير 
 .القوانين أو األنظمةبموجب ذلك خالف بمطلوبا ذلك ن يك، ما لم عمليةكل  في تاالاإل
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 1الملحق 
 (4أ، 4 تان)المرجع: الفقر 

 
  أكيدالتقائمة معايير التدقيق الدولية التي تشتمل على متطلبات تخص فقرات 

دراج فقرة إالمدقق  من الدولية األخرى التي تتطلب التدقيق في معاييرالواردة يحدد هذا الملحق الفقرات 
تطبيق المواد متطلبات و ال عن بحث هذه القائمة بديال  وال تعتبر . محددةفي ظروف المدقق في تقرير  تأكيد

  .الدولية التدقيق في معايير األخرى  اإليضاحيةوالمواد ذات العالقة 

  ب(19الفقرة  -" الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق " 210معيار التدقيق الدولي(. 

 16)ب( و12الفقرتان  -"األحداث الالحقة " 560 معيار التدقيق الدولي. 

  ا  وفقمعّدة عمليات تدقيق البيانات المالية ال - الخاصة عتباراتاإل " 800معيار التدقيق الدولي 
 .14الفقرة  -"  ألطر ذات أغراض خاصة

 

 2الملحق 
 (4)المرجع: الفقرة 

 
 قائمة معايير التدقيق الدولية التي تشتمل على متطلبات تخص فقرات المسائل األخرى 

الدولية األخرى التي تتطلب من المدقق إدراج فقرة يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق 
مسائل أخرى في تقرير المدقق في ظروف محددة. وال تعتبر هذه القائمة بديال عن بحث المتطلبات ومواد 

 التطبيق ذات العالقة والمواد اإليضاحية األخرى في معايير التدقيق الدولية.

  16)ب( و12الفقرتان  -"األحداث الالحقة " 560معيار التدقيق الدولي. 

  األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة – المعلومات المقارنة " 710معيار التدقيق الدولي "
 .19و 17-16و 14-13الفقرات 

  مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى في المستندات التي  " 720معيار التدقيق الدولي
 )أ(.10الفقرة  -"تحتوي على بيانات مالية مدققة
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 3الملحق 
 (17أ: الفقرة المرجع)

د ألمور التدقيق الرئيسية وفقرة تأكي مثا  توضيحي لتقرير المدقق الذي يتضمن قسما  
 وفقرة مسائل أخرى 

 

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  ال  .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية للمنشأة المدرجة باستخدام إطار العرض العاد

 (.6001 التدقيق الدوليطبق معيار يُ ال أنه  أي)تدقيق للمجموعة  بأنهالتدقيق يعتبر 
  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

 (.غرض عامذو  إطار)
  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق

 .210 الدولي
 تي على أدلة التدقيق ال بناء  بأن الرأي )"النظيف"( غير المعد  هو رأي مناسب المدقق  استنتج

 .تم الحاو  عليها
  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الالةإن المتطلبات األخالقية

 .لالختااص
   بيرة ك أنه ال توجد شكوكالمدقق  استنتجعلى أدلة التدقيق التي تم الحاو  عليها،  بناء

 ارستمر قدرة المنشأة على اإل التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة

  بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ تقرير المدقق، كان هناك حريق في المرافق اإلنتاجية
 ألةتعتبر هذه المسه كحدث الحق. ووفق تقدير المدقق، للمنشأة، والذي أفاحت المنشأة عن

 المسألة لم تتطلبلفهم المستخدمين للبيانات المالية.  ةأساسي على قدر من األهمية بحيث أنها
 . اهتماما كبيرا من قبل المدقق في تدقيق البيانات المالية في الفترة الحالية

  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  الرئيسية  تدقيقأمور التم اإلبالغ عن. 
 ولم يحدد أي خطأ جوهري  حال المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق

 .المعلومات األخرى في 
  .يتم عرض األرقام المقابلة، وتم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق

 وصبخاالقوانين أو األنظمة من اإلشارة الى تقرير المدقق السابق  بموجبالمدقق  يُمنعال 
 .ذلكقد قرر القيام باألرقام المقابلة و 

                                                           
 .عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنار(" –عتبارات الخاصة إلا " 600معيار التدقيق الدولي  1
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  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد
 .البيانات المالية

  ،موجب ب إلعداد التقاريرأخرى  المدقق مسؤوليات لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية
 .القانون المحلي

 
 تقرير المدقق المستقل

 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 
 2تقرير حو  تدقيق البيانات المالية

 الرأي 
 31لمركز المالي كما في ا)الشركة(، والتي تتكون من بيان  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 

لسنة لتدفقات النقدية لابيان و لتغيرات في حقوق الملكية ابيان و لدخل الشامل ابيان و ، 1X20 ديسمبر
المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 

 الهامة.

ي صورة أو تعطحي الجوهرية، )في رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة باورة عادلة، من جميع النوا
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31كما في  للشركة( المركز المالي حقيقية وعادلة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي 
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
 للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في ] وفقا   الشركةمستقلون عن 

لة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أد وفقا  فينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى [، وقد استو اإلختااص
 التي حالنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا.

 3تأكيد مسألة معينة
 يةجمرافق اإلنتاالحريق في الاف آثار يي ذفي البيانات المالية، ال Xنود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح 

 لشركة. ال يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه المسألة.ل

                                                           
اني "تقرير في الحاالت التي ال ُيطبق فيها العنوان الفرعي الث"تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري يعتبر العنوان الفرعي   2

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
 

، يمكن عرض فقرة التأكيد إما مباشرة  قبل أو بعد قسم أمور التدقيق الرئيسية بناء  على حكم المدقق فيما 16كما لوحظ في الفقرة أ  3
 ت المدرجة في فقرة التأكيد. يخص األهمية النسبية للمعلوما
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 أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن 

 منفاال  حول هذه األمور.  رأيا  ال نقدم 
 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  تدقيق رئيسية وصف كل مسألة  ]

 مسألة أخرى 
من قبل مدقق آخر أبدى  20×0ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ABCتم تدقيق البيانات المالية لشركة 

 .20×1مارس  31غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ  رأيا  

"معلومات غير البيانات المالية المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل 
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 720لمتطلبات إعداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]
 [.()المنقح 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1

 4البيانات الماليةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن 
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 .[)المنقح( 700

 تقرير حو  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 [)المنقح( 700

 [.إسمالمستقل هذا هو ]شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق 
  

                                                           
في مختلف أجزاء التقارير التوضيحية للمدقق، قد تكون هناك حاجة الستبدال ماطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بماطلح   4

 آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في االختااص المحدد.
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 [ المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع االختااص المحدد إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [ عنوان المدقق]

 [ التاريخ ]
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 4الملحق 
 (8أ)المرجع: الفقرة 

متحفظا بسبب الحياد عن إطار إعداد  رأيا  مثا  توضيحي لتقرير المدقق الذي يتضمن 
 التقارير المالية المعمو  به والذي يشتمل على فقرة تأكيد

 

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  لمنشأة المدرجة باستخدام إطار لمنشأة أخرى غير اتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية

 الدولي طبق معيار التدقيقيُ أنه ال  أي)بأنه تدقيق للمجموعة التدقيق ال يعتبر . العرض العاد 
600.) 

  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)

  المالية في معيار التدقيقتعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات 
 .210 الدولي

 أدى الحياد عن إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به إلى إبداء رأي متحفظ. 
  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الالةإن المتطلبات األخالقية

 .لالختااص
   ة أنه ال توجد شكوك كبير مدقق على أدلة التدقيق التي تم الحاو  عليها، استنتج ال بناء

 ارستمر قدرة المنشأة على اإل التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة

  بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ تقرير المدقق، كان هناك حريق في المرافق اإلنتاجية
للمنشأة، والذي أفاحت المنشأة عنه كحدث الحق. ووفق تقدير المدقق، تعتبر هذه المسألة 
على قدر من األهمية بحيث أنها أساسية لفهم المستخدمين للبيانات المالية. لم تتطلب المسألة 

 ما كبيرا من قبل المدقق في تدقيق البيانات المالية في الفترة الحالية. اهتما
 ،وفقا   الرئيسية تدقيقأمور الاإلبالغ عن  ال يتوجب على المدقق، كما أنه لم يقرر بخالف ذلك 

 .701 لمعيار التدقيق الدولي
 هأخرى قبل تاريخ تقرير أي معلومات حال المدقق على لم ي. 
  المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد يختلف أولئك

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 1تقرير حو  تدقيق البيانات المالية
 الرأي المتحفظ

 31لمركز المالي كما في ا)الشركة(، والتي تتكون من بيان  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
لسنة لتدفقات النقدية لابيان و لتغيرات في حقوق الملكية ابيان و لدخل الشامل ابيان و ، 1X20 ديسمبر

تاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المنتهية في ذلك ال
 الهامة.

يرنا، تعرض من تقر  أساس الرأي المتحفظفي رأينا، وباستثناء اآلثار المحتملة للمسألة المبينة في قسم 
( لةصورة حقيقية وعادأو تعطي البيانات المالية المرفقة باورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )

، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك 1X20 ديسمبر 31كما في  للشركةالمركز المالي 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  التاريخ 

 أساس الرأي المتحفظ
. لم تربط XXXيان المركز المالي بقيمة ُتسجل األوراق المالية قايرة األجل والقابلة للتداول للشركة في ب

ما هو و بسعر التكلفة،  ببيانهابدال من ذلك  بل قامت الحالية السوق  بأسعاراإلدارة هذه األوراق المالية 
ت اإلدارة إلى أنه لو كانالدولية إلعداد التقارير المالية. تشير سجالت الشركة  المعايير حيادا  عنل يشكّ 

سائر غير محققة خبالشركة  كانت ستعترف، بأسعار السوق الحالية المالية القابلة للتداولقد ربطت األوراق 
ي بيان ف لألوراق الماليةتم تخفيض المبلغ المسجل سي وكانفي بيان الدخل الشامل للسنة.  XXX مقدارها

 في الدخلضريبة الدخل وصاكان سيتم تخفيض و  ،X120 ديسمبر 31 بتاريخالمركز المالي بنفس المبلغ 
 .على التوالي XXXوXXX  و XXX ملكية المساهمين بمقداروحقوق 

لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 
رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

للمتطلبات األخالقية ذات الالة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا   الشركةمستقلون عن 
دلة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى اإلختااص]

 ن لرأينا المتحفظ.التي حالنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معي
  

                                                           
ي "تقرير غير ضروري في الحاالت التي ال ُيطبق فيها العنوان الفرعي الثان " الماليةتقرير حول تدقيق البيانات  "يعتبر العنوان الفرعي   1

 حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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 آثار الحريق -تأكيد مسألة معينة
في البيانات المالية، الذي ياف آثار الحريق في المرافق اإلنتاجية  Xنود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح 

 للشركة. ال يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه المسألة.

 2 الماليةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 

 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .[)المنقح( 700

 تقرير حو  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 [)المنقح( 700

 [المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع االختااص المحدد إسمالتوقيع باسم شركة التدقيق أو  ]

 [عنوان المدقق ]

 [التاريخ ]
 

                                                           
 و ماطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني في االختااص المحدد.أ 2



   854 710لدولي معيار التدقيق ا

 710معيار التدقيق الدولي
 

 األرقام المقابلة –المعلومات المقارنة 
 والبيانات المالية المقارنة

 

 لفتراتلتدقيق البيانات المالية لالمفعول  نافذ)
 (أو بعد ذلك التاريخ 2009ديسمبر  15التي تبدأ في 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 

بالمعلومات المقارنة في يملية تدقيق المتعلقة  المدققمسؤوليات  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1
يندما ت المالية. ويندما يتم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبو المدقق السالق أو للبيانا

فيما يتعلق  5101ات الواردة في معيار التدقيق أيضاي المتطلبات واإلرشادتنطبق ال يتم تدقيقها، 
 باألرصدة المفتوحة.

 

 طبيعة المعلومات المقارنة
 

متطلبات إطار المعروضة في البيانات المالية للمنشأة يلى  تعتمد طبيعة المعلومات المقارنة .2
ووفقاي للمعلومات المقارنة، هناك منهجين مختلفين واسعي النطاق إيداد التقارير المالية المطبق. 

األرقا  المقاللة والبيانات المالية المقارنة. فيما يتعلق بمسؤوليات إيداد التقارير الخاصة بالمدقق: 
في ه من قبو القانون أو النظا  كما يمكن تحديده إيتمادحديد المنهج الذي سيتم ويتم غالباي ت

 شروط العملية.
 

 هي:إيداد تقارير التدقيق لين المنهجين في  إن الفروق األساسيسة .3

 ؛يشير رأي المدقق حول البيانات المالية إلى الفترة الحالية فقطبالنسبة لألرقا  المقاللة،  (أ)
 لينما

إلى كو فترة يتم فيها يرض البيانات يشير رأي المدقق نات المالية المقارنة، بالنسبة للبيا (ب)
 .المالية

 
 هذا المعيار بشكو منفصو متطلبات إيداد التقارير لكو منهج الخاصة بالمدققويتناول 

 

 تاريخ النفاذ

 2009مبر ديس 15تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في نافذ المفعول لالمعيار يعتبر هذا  .4
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 هدافاأل

 أهدا  المدقق هي:إن  .5

تدقيق مالئمة وكافية حول ما إذا تم يرض المعلومات المقارنة  أدلةالحصول يلى  (أ)
وفقاي للمتطلبات المتعلقة البيانات المالية، في جميع المجاالت الهامة، المدرجة في 

 ؛ وارير المالية المطبقبالمعلومات المقارنة الواردة في إطار إيداد التق

 وفقاي لمسؤوليات إيداد التقارير الخاصة بالمدقق لالغاإل (ب)
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 التعريفات 

 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .6

القيم واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية فيما يتعلق لواحدة أو  – المعلومات المقارنة (أ)
 ابقة وفقاي إلطار إيداد التقارير المالية المطبق.أكثر من الفترات الس

القيم واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة  حيثالمعلومات المقارنة يندما  –األرقا  المقاللة  (ب)
قرأ فقط فيما يتعلق بالقيم ت  و أساسي للبيانات المالية للفترة الحالية،  ها جزءي إيتبار بمدرجة 

كما أن  (.يشار إليها ل  "أرقا  الفترة الحالية"رة الحالية )واإلفصاحات األخرى المتعلقة بالفت
مستوى التفاصيو المعروض في القيم واإلفصاحات المقاللة محكو  بشكو أساسي من قبو 

 يالقته بأرقا  الفترة الحالية.

للفترة القيم واإلفصاحات األخرى  حيثالمعلومات المقارنة  –البيانات المالية المقارنة  (ج)
 يشارالمالية للفترة الحالية ولكن، في حال تدقيقها،  البياناتلتتم مقارنتها برجة مدالسابقة 

في تلك البيانات المالية ويمكن مقارنة مستوى المعلومات المدرجة  ليها في رأي المدقق.إ
 المقارنة مع البيانات المالية للفترة الحالية.

 
يندما  يلى أنها "للفترات السابقة" "لسابقةللفترة اينبغي قراءة المراجع "هذا المعيار،  هدا وأل

 تتضمن المعلومات المقارنة القيم واإلفصاحات ألكثر من فترة واحدة.
 

   المتطلبات  
 إجراءات التدقيق

تتضمن المعلومات المقارنة التي يتطلبها ينبغي يلى المدقق تحديد ما إذا كانت البيانات المالية  .7
وما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة بشكو مناسب. ولهذا طبق إطار إيداد التقارير المالية الم

 ينبغي يلى المدقق تقييم ما إذا كانت:، هد ال

، أوالقيم واإلفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة المعلومات المقارنة تتفق مع  (أ)
 ؛ والمعاد ليانهاحيثما كان مناسباي، 

المقارنة متسقة مع تلك المطبقة في الفترة  السياسات المحاسبية التي تعكسها المعلومات (ب)
محاسبة تلك  السياسات المحاسبية، ما إذا تمفي حال وجود تغيرات في الحالية أو، 

 ويرضها واإلفصاح ينها بشكو كافي.التغيرات بشكو مناسب 
 

اء يملية في المعلومات المقارنة أثناء إجر يلم المدقق ين أي خطأ جوهري محتمو في حال  .8
التي تستلزمها الظرو  أداء إجراءات التدقيق اإلضافية ينبغي يلى المدقق للفترة الحالية،  التدقيق

وفي حال قا  تدقيق مناسبة وكافية لتحديد ما إذا كان هنا خطأ جوهري. للحصول يلى أدلة 
قة المدقق لتدقيق البيانات المالية للفترة السابقة، فعندها ينبغي يليه إتباع المتطلبات ذات العال
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يقرر المدقق . وفي حال تم تعديو البيانات المالية للفترة السابقة، 5602لمعيار التدقيق الدولي
 اتفاق المعلومات المقارنة مع البيانات المالية المعدلة.

 

لجميع الفترات ينبغي يلى المدقق طلب إقرارات خطية ، 5803كما يتطلب معيار التدقيق الدولي .9
محدد فيما إقرار خطي كما ينبغي يلى المدقق الحصول يلى  .قالمشار إليها في رأي المدق

التي لتصحيح خطأ جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة يتعلق بأي إيادة ليان تم القيا  به 
 (1تؤثر يلى المعلومات المقارنة. )المرجع: الفقرة أ

 
 تقارير التدقيق

 اللةقاألرقا  الم
المتوقعة في للة ير رأي المدقق إلى األرقا  المقاينبغي أال يشلة، يندما يتم يرض األرقا  المقال .10

 (2. )المرجع: الفقرة أ14و 12و 11الظرو  الواردة في الفقرات 
 

اي للرأي حجبرأياي متحفظاي أو سابقاي، صدر تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما  تضمنفي حال  .11
فينبغي يلى المدقق أن يعدل فقرة رأي ه التعديو، األمر الذي نتج ين حوتم م يلأو رأياي سلبياي و 

وفي فقرة األساس للتعديو في تقرير المدقق،  المدقق فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة الحالية.
 ينبغي يلى المدقق:

في وصف األمر الذي نتج ينه اإلشارة إلى كو من أرقا  الفترة الحالية واألرقا  المقاللة  (أ)
 أو ؛يلى أرقا  الفترة الحالية جوهريةون آثار ذلك األمر أو آثاره المحتملة التعديو يندما تك

 يتم حلهمر الذي لم آثار األ بسببتوضيح أنه قد تم تعديو رأي التدقيق في حاالت أخرى،  (ب)
 (5أ-3واألرقا  المقاللة. )المرجع: الفقرة أمقارنة أرقا  الفترة الحالية أو آثاره المحتملة يلى 

 
البيانات المالية للفترة في موجود  الخطأ الجوهري بأن المدقق يلى أدلة تدقيق  في حال حصو .12

رقا  المقاللة أو القيا  ولم يتم إيادة ليان األ ي صدر بشأنها الرأي غير المعدلالت السابقة
المدقق إلداء رأي متحفظ أو سلبي في تقرير المدقق ، فعندها ينبغي يلى باإلفصاحات المناسبة

ومعدل بالنسبة لألرقا  المقاللة المدرجة هنا. )المرجع: الفقرة ات المالية للفترة الحالية حول البيان
 (6أ

 

                                                 
 .17-14، الفقرات "األحداث الالحقة" 560معيار التدقيق الدولي  2

 .14، الفقرة "خطيةاإلقرارات ال" 580ولي معيار التدقيق الد 3
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 البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبو المدقق السالق
 

ولم يمنع القانون أو من قبو المدقق السالق  مدققة البيانات المالية للفترة السابقة كانتفي حال  .13
وقرر القيا  لذلك، قق من الرجوع إلى تقرير المدقق السالق بشأن األرقا  المقاللة النظا  المد

 أن يبين في الفقرة األخرى في تقرير المدقق:فعندها ينبغي يلى المدقق 

 ؛من قبو المدقق السالقأنه قد تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة  (أ)

 ؛كان معدالي، األسباب وراء تعديله ألداه المدقق السالق، وفي حال الذينوع الرأي  (ب)

 (7)المرجع: الفقرة أ .تاريخ ذلك التقرير (ج)
 

 البيانات المالية غير المدققة للفترة السابقة
 

ينبغي يلى المدقق أن يبين في الفقرة في حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة،  .14
ال يعفي هذا البيان المدقق مدققة. ومع ذلك، أن األرقا  المقاللة غير  األخرى في تقرير المدقق

خالية من األخطاء  فتتاحيةمن متطلب الحصول يلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة اإل
 4(.8)المرجع: الفقرة أالجوهرية التي تؤثر بشكو كبير يلى البيانات المالية للفترة الحالية.

 
 البيانات المالية المقارنة

 

رة تم من أجلها لكو فتالبيانات المالية المقارنة، ينبغي أن يشير رأي المدقق يندما يتم يرض  .15
 (10أ-9وتم إلداء رأي التدقيق حولها. )المرجع: الفقرة أيرض البيانات المالية 

   

فيما يتعلق بعملية التدقيق الخاصة بالفترة الحالية، ين البيانات المالية للفترة السابقة  لالغيند اإل .16
تلف رأي المدقق حول البيانات المالية للفترة السابقة ين الرأي الذي ألداه المدقق في حال اخ

الرأي في الفقرة األخرى  إختال وراء ينبغي يلى المدقق اإلفصاح ين األسباب الفعلية سابقاي، 
 (11)المرجع: الفقرة أ)المنقح(  706.5 وفقاي لمعيار التدقيق الدولي 

 
 لسابقة المدققة من قبو المدقق السالقالبيانات المالية للفترة ا

 

ينبغي يلى المدقق أن يبين إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبو المدقق السالق،  .17
 في الفقرة األخرى ما يلي، إضافةي إلى إلداء الرأي حول البيانات المالية للفترة الحالية:

 ؛من قبو المدقق السالق البيانات المالية للفترة السابقة مدققةأن  (أ)

                                                 
 .6، الفقرة 510معيار التدقيق الدولي  4

 .8، الفقرة "فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقو"  )المنقح(  706معيار التدقيق الدولي  5
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 ؛ وألداه المدقق السالق، وفي حال كان معدالي، األسباب وراء تعديله ينوع الرأي الذ (ب)

 (7)المرجع: الفقرة أ .تاريخ ذلك التقرير (ج)
 

حول البيانات المالية للفترة السابقة مع البيانات إال في حال إيادة نشر تقرير المدقق السالق 
 المالية.

 

التي أللغ مدقق إلى وجود خطأ جوهري يؤثر يلى البيانات المالية للفترة السابقة في حال توصو ال .18
إلالغ المستوى ، فعندها ينبغي يلى المدقق يليها تعديوإجراء ينها سابقاي المدقق السالق لدون 

، إال في حال مشاركة كافة المسئولين لذلك الخطأ ة والمسئولين ين الحوكمةالمناسب من اإلدار 
وفي حال تعديو البيانات  وطلب إلالغ المدقق السالق لذلك. 6كمة في إدارة المنشأة،ين الحو 

تقرير المدقق الجديد حول البيانات وموافقة المدقق السالق يلى إصدار  المالية للفترة السابقة
جع: ين الفترة الحلية فقط. )المر  لالغاإلالمالية المعدلة للفترة السابقة، فعندها ينبغي يلى المدقق 

 (12الفقرة أ

 

 البيانات المالية غير المدقق للفترة السابقة
 

ينبغي يلى المدقق أن يبين في الفقرة األخرى إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة،  .19
أن البيانات المالية المقارنة غير مدققة. ومع ذلك، ال يعفي هذا البيان المدقق من متطلب 

خالية من األخطاء الجوهرية  فتتاحيةدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة اإلالحصول يلى أدلة ت
 (13)المرجع : الفقرة أ 7التي تؤثر بشكو كبير يلى البيانات المالية للفترة الحالية.

    

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 إجراءات التدقيق
 (9)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية

رأي اإلقرارات الخطية مطلوبة لكافة الفترات المشار إليها في لبيانات المالية المقارنة، في حالة ا   .1أ
للفترة السابقة ال تزال أن اإلقرارات الخطية المعدة سابقاي المدقق ألن اإلدارة تحتاج إلى إيادة تأكيد 

انات المالية للفترة فيما يتعلق بالبياإلقرارات الخطي مطلوبة وفي حالة األرقا  المقاللة،  مناسبة.
ومع الحالية فقط ألن رأي المدقق متعلق لتلك البيانات المالية فقط، التي تتضمن األرقا  المقاللة. 

القيا  به لتصحيح خطأ ذلك، يطلب المدقق إقراراي خطياي محدداي فيما يتعلق بأي إيادة ليان تم 
 المعلومات المقارنة.جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة التي تؤثر يلى 

 

                                                 
 .13الفقرة  ،"بالحوكمةاإلتصال مع أولئك المكليفن " )المنقح(  260معيار التدقيق الدولي  6

 .6، الفقرة 510معيار التدقيق الدولي  7
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 تقارير التدقيق
 األرقا  المقاللة

 (10يد  وجود مرجع في رأي المدقق )المرجع: الفقرة 
 
 

بالبيانات المالية للفترة الحالية ال يشير رأي المدقق إلى األرقا  المقاللة ألن رأي المدقق يتعلق .  2أ
 ككو، بما في ذلك األرقا  المقاللة.

 
)المرجع: الفقرة  الفترة السابقة األمور التي لم يتم حلها في تقرير المدقق حولفي الوارد  التعديو

11) 
اي للرأي أو حجبرأياي متحفظاي أو يندما يتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقاي،   . 3أ

ه بشكو نتم محاسبته أو اإلفصاح ياألمر الذي نتج ينه التعديو و  حوأنه قد تم رأياي سلبياي و 
رأي المدقق حول الفترة وفقاي إلطار إيداد التقارير المطبق، وال يستلز  مناسب في البيانات المالية 

 الحالية اإلشارة إلى التعديو السالق.
 

فقد ال يكون األمر الذي سابقاي،  هو مذكوركما  معدالي  يندما يكون رأي المدقق حول الفترة السابقة  . 4أ
رأي ومع ذلك، قد يتطلب وجود ج ينه التعديو متعلقاي بأرقا  الفترة الحالية. والذي نتم حله لم يت

 بسبب( حول البيانات المالية للفترة الحالية حسبما ينطبقللرأي أو رأي سلبي ) حجبمتحفظ أو 
 رقا  الحالية والمقاللة.يلى إمكانية مقارنة األآثار األمر الذي لم يتم حله أو آثاره المحتملة 

 
رأياي الفترة السابقة ترد األمثلة التوضيحية لتقرير المدقق، في حال تضمن تقرير المدقق حول    .5أ

 التابعة للملحق. 2و 1في التوضيحات ولم يتم حو األمر الذي نتج ينه التعديو، معدالي 
 

 (12للفترة السابقة )المرجع: الفقرة الخطأ الوارد في البيانات المالية 
إصدار تقرير المدقق يعاد  وال المحتوية يلى خطأ البيانات المالية للفترة السابقة ديويتم تعيندما ال  . 6أ

ويتم القيا  باإلفصاحات المناسبة في البيانات يعاد ليان األرقا  المقاللة بشكو مناسب ولكن 
الظرو  وتشير، حيثما كان فقد يتضمن تقرير المدقق فقرة تأكيد تصف المالية للفترة الحالية، 

التي تصف األمر الذي يمكن إيجاده في البيانات المالية بشكو كافي إلى اإلفصاحات اسباي، من
 (."المنقح" 706)أنظر معيار التدقيق الدولي 

 
 (13البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبو المدقق السالق )المرجع: الفقرة 

 تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبويلى تقرير المدقق في حال تم مثال توضيحي يرد    .7أ
بشأن  تقرير المدقق السالقإلى المدقق السالق ولم يمنع القانون أو النظا  المدقق من الرجوع 

 التابع للملحق. 3في التوضيح  األرقا  المقاللة
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 (14البيانات المالية للفترة السابقة غير المدققة )المرجع: الفقرة 
تمكن المدقق من الحصول يلى أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن األرصدة االفتتاحية، إذا لم ي . 8أ

إلداء رأي متحفظ أو حجب  8 )المنقح( 705 يتوجب يلى المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي
)المنقح(. ورذا  705 الرأي حول البيانات المالية، حسبما يكون مناسبا، وفقاي لمعيار التدقيق الدولي

المدقق صعوبات كبيرة في الحصول يلى أدلة تدقيق كافية ومالئمة تثبت بأن األرصدة  واجه
االفتتاحية ال تحتوي يلى أخطاء تؤثر بشكٍو جوهري يلى البيانات المالية للفترة الحالية، فقد 

 . 9 701وفقاي لمعيار التدقيق الدولييحدد المدقق هذا األمر يلى أنه من أمور التدقيق الرئيسية 
 

 البيانات المالية المقارنة
 (15ع الوارد في رأي المدقق )المرجع: الفقرة المرج

 

ألن تقرير المدقق حول البيانات المالية المقارنة ينطبق يلى البيانات المالية لكو فترة من الفترات    .9أ
فيما يتعلق  رأياي أو يدرج فقرة تأكيد حجبأو سلبياي أو يالمعروضة، قد يبدي المدقق رأياي متحفظاي 

 بفترة واحدة أو أكثر لينما يبدي رأياي مغايراي حول البيانات المالية لفترة أخرى.
 

ين كو من  لالغيلى تقرير المدقق في حال تعين يلى المدقق اإل تم إدراج مثال توضيحي  .10أ
التي  الفترة السابقةو  بعملية التدقيق للفترة الحاليةفيما يتعلق للفترة الحالية والسابقة البيانات المالية 

 التابع للملحق. 4الذي لم يتم حله في التوضيح واألمر الذي نتج ينه التعديو معدالي رأياي  تتضمن
 

 (16الرأي حول البيانات المالية للفترة السابقة ين الرأي السالق )المرجع: الفقرة  إختال 
 

قد لفترة الحالية، ما يتعلق بعملية التدقيق لة فييند إيداد تقارير حول البيانات المالية للفترة السابق. 11أ
كان مذكور حول البيانات المالية للفترة السابقة ين الرأي المذكور سابقاي في حال اليختلف الرأي 

البيانات المالية إلحدى الفترات المدقق مدركاي للظرو  أو األحداث التي تؤثر بشكو كبير يلى 
ختصاص، قد يتحمو المدقق إلوفي بعض جهات ارة الحالية. خالل يملية التدقيق للفتالسابقة 

تقرير المدقق الصادر المستقبلي يلى  يتمادمصممة لمنع اإلمسؤوليات إضافية إليداد التقارير 
 سابقاي حول البيانات المالية للفترة السابقة.

 

                                                 
 . " التعديالت يلى الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقو ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  8

 . " اإللالغ ين مسائو التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقو " 701معيار التدقيق الدولي  9
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 (18قرة البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبو المدقق السالق )المرجع: الف
 

قد يكون المدقق السالق غير قادراي أو غير راغباي في إيادة إصدار تقرير المدقق حول البيانات  . 12أ
أن المدقق السالق قا  باإللالغ وقد تشير إحدى فقرات التأكيد لتقرير المدقق المالية للفترة السابقة. 

في حال شارك المدقق في إلى ذلك،  قبو التعديو. وباإلضافةالمالية للفترة السابقة بيانات ين ال
تشير إلى مالئمة التعديو، قد يشتمو تقرير أدلة تدقيق مناسبة وكافية دقيق وحصو يلى يملية الت

 الفقرة التالي:المدقق أيضاي يلى 
 

، قمنا أيضاي 2X20للبيانات المالية لعا  من يملية التدقيق الخاصة لنا  كجزءٍ 
لعا  المطبقة لتعديو البيانات المالية  Xمالحظة لتدقيق التعديالت الواردة في ال

1X20 . .ولم وبرأينا، تعتبر هذه التعديالت مناسبة وتم تطبيقها بشكو مناسب
 للشركة نشارك في تدقيق أو مراجعة أو تطبيق أي إجراءات يلى البيانات المالية

رأي أو أي لم نقم بإلداء الإاّل فيما يتعلق بالتعديالت، ووفقاي لذلك،  1X20لعا  
 .1X20لعا  شكو آخر من أشكال التأكيد حول البيانات المالية ككو 

 
 (19البيانات المالية للفترة السابقة غير المدققة )المرجع: الفقرة 

إذا لم يتمكن المدقق من الحصول يلى أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن األرصدة االفتتاحية،  . 13أ
)المنقح( إلداء رأي متحفظ أو حجب  705 لتدقيق الدولييتوجب يلى المدقق بموجب معيار ا

)المنقح(. ورذا  705 الرأي حول البيانات المالية، حسبما يكون مناسبا، وفقاي لمعيار التدقيق الدولي
واجه المدقق صعوبات كبيرة في الحصول يلى أدلة تدقيق كافية ومالئمة تثبت بأن األرصدة 

ؤثر بشكٍو جوهري يلى البيانات المالية للفترة الحالية، فقد االفتتاحية ال تحتوي يلى أخطاء ت
 .701يحدد المدقق هذا األمر يلى أنه من أمور التدقيق الرئيسية وفقاي لمعيار التدقيق الدولي 
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 ملحق
 (10، أ7، أ5)المرجع: الفقرة أ

 أمثلة توضيحية على تقارير المدقق
  

 األرقام المقابلة -1مثال توضيحي 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام
طبق معيار التدقيق يُ أنه ال  أي)هو تدقيق للمجموعة التدقيق ال يعتبر . إطار العرض العادل

 1(.600الدولي
 الدولية إلعداد التقارير المالية  قبل إدارة المنشأة وفقًا للمعايير يتم إعداد البيانات المالية من

 (.أهداف عامةذو  إطار)
  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق

 ٢. 210 الدولي
 .اشتمل تقرير المدقق بخصوص الفترة السابقة، حسبما صدر مسبقًا، رأيًا متحفظًا 
 .لم يتم حّل المسألة التي أدت إلى إجراء التعديل 
  تعتبر اآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة على أرقام الفترة الحالية هي آثار هامة وتتطلب

 إجراء تعديل على رأي المدقق فيما يخص أرقام الفترة الحالية. 
  لمتطلبات التابعة طبق على التدقيق هي تلك االتي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية

 .لإلختصاص
  ًأنه ال توجد شكوك كبيرة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق  بناء

قدرة المنشأة على اإلستمرار  التي قد تشكك بشكٍل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 ٣)المنقح(. 570وفقًا لمعيار التدقيق الدولي كمنشأة مستمرة

 المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية وفقًا لمعيار  ال ُيطلب من
 . 701التدقيق الدولي

 .لم يحصل المدقق على أي معلومات أخرى قبل تاريخ تقرير المدقق 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
                                                 

 .يمليات تدقيق البيانات المالية للمجموية )بما في ذلك يمو مدققي العنصر( –ات الخاصة إليتبار ا "  600ي معيار التدقيق الدول  1

 ." الموافقة يلى شروط التكليف بالتدقيق " 210معيار التدقيق الدولي   2
 ." المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي   3
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 بموجب  إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية، با
 .القانون المحلي

 تقرير المدقق المستقل
 أو جهة أخرى مالئمة[ ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 ٤تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي المتحفظ

)الشركة(، والتي تتكون من ليان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا لتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخو الشامو وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31

المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات 
 المحاسبية الهامة.

من تقريرنا، تعرض البيانات  أساس الرأي المتحفظفي رأينا، وبإستثناء آثار المسألة المبينة في قسم 
( المركز أو تعطي صورة حقيقية ويادلة المالية المرفقة بصورة يادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )

لسنة المنتهية في ذلك ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية ل1X20 ديسمبر 31المالي للشركة كما في 
 التاريخ وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.

 أساس الرأي المتحفظ
في البيانات المالية، وهو  إستهالكالمرفقة بالبيانات المالية، لم يتم دمج أي  Xكما نوقش في المالحظة 

السنة المالية السابقة ودفعنا إللداء  ما يشّكو حيادا ين. ويأتي هذا نتيجة قرار اتخذته اإلدارة في لداية
رأي تدقيق متحفظ حول البيانات المالية المتعلقة لتلك السنة. ووفقا لطريقة القسط الثالت في حساب 

 للمعدات، ينبغي زيادة خسائر السنة بمقدار  %20للمباني و %5والمعدالت السنوية البالغة  ستهالكاإل
xxx  20في ياX1   وبمقدارxxx  20في ياX0  وينبغي تخفيض الممتلكات والمصانع والمعدات ،

، وينبغي زيادة الخسائر 20X0في يا   xxxو 20X1في يا  xxx المتراكم البالغ  ستهالكلواسطة اإل
 .20X0في يا   xxxوبمقدار   20X1في يا xxx المتراكمة بمقدار 

لية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه لقد أجرينا يملية التدقيق الخاصة لنا وفقاي لمعايير التدقيق الدو 
في تقريرنا.  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

ونحن مستقلون ين المجموية وفقاي للمتطلبات األخالقية ذات الصلة لتدقيقنا للبيانات المالية في 
القية األخرى وفقاي لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخاإلختصاص]

 التدقيق التي حصلنا يليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ.

                                                 
غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفريي الثاني " ر حول تدقيق البيانات الماليةتقري "يعتبر العنوان الفريي   4

 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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 5مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
في معيار التدقيق  1المثال التوضيحي أنظر  - 6)المنقح( 700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]

 [ . )المنقح( 700الدولي 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]
 [ )المنقح( 700الدولي 

 [المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإلختصاص المحددالتوقيع بإسم شركة التدقيق أو إسم  ]

 [ ينوان المدقق ]

 [ التاريخ ]

                                                 
ة ستبدال مصطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمإليبر مختلف أجزاء تقارير المدقق التوضيحية هذه، قد تكون هناك حاجة   5

 بمصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في اإلختصاص المحدد.
 ." تكوين رأي وريداد التقارير حول البيانات المالية ") المنقح (  700معيار التدقيق الدولي    6
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 األرقام المقابلة -٢مثال توضيحي 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام
طبق معيار التدقيق يُ أنه ال  أي)هو تدقيق للمجموعة التدقيق ال يعتبر . العرض العادل إطار

 (.600الدولي
 الدولية إلعداد التقارير المالية  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقًا للمعايير

 (.ذو األهداف العامة إطار)
  ة عن البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدار

 .210 الدولي
 .اشتمل تقرير المدقق بخصوص الفترة السابقة، حسبما صدر مسبقًا، رأيًا متحفظًا 
 .لم يتم حّل المسألة التي أدت إلى إجراء التعديل 
 نها تعتبر اآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة على أرقام الفترة الحالية هي آثار غير هامة لك

تتطلب إجراء تعديل على رأي المدقق بسبب اآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة غير المبتوت 
 فيها على إمكانية مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة. 

  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية
 .لإلختصاص

 أنه ال توجد شكوك كبيرة ة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق بناء على أدل
قدرة المنشأة على اإلستمرار  التي قد تشكك بشكٍل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 )المنقح(. 70 وفقًا لمعيار التدقيق الدولي كمنشأة مستمرة
 مور التدقيق الرئيسية وفقًا لمعيار ال ُيطلب من المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ عن أ

 .701التدقيق الدولي 
 .لم يحصل المدقق على أي معلومات أخرى قبل تاريخ تقرير المدقق 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،بموجب  إلعداد التقاريرمدقق مسؤوليات أخرى ال لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 7٩البيانات المالية تدقيقتقرير حول 
 الرأي المتحفظ

مالي كما في )الشركة(، والتي تتكون من ليان المركز ال ABCلقد قمنا لتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخو الشامو وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31

المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات 
 المحاسبية الهامة.

 أساس الرأي المتحفظقا  المقاللة للمسألة المبينة في قسم في رأينا، وبإستثناء اآلثار المحتملة يلى األر 
أو تعطي  من تقريرنا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة يادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )

، وأدائها المالي وتدفقاتها 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في صورة حقيقية ويادلة
 ة في ذلك التاريخ وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.النقدية للسنة المنتهي

 أساس الرأي المتحفظ
، فإننا لم نتمكن من مراقبة الجرد الفعلي للمخزون في 20X0ألنه تم تعييننا كمدققين للشركة خالل يا  

. وحيث يؤثر لداية تلك الفترة ولم نتمكن من إقناع أنفسنا يبر وسائو لديلة بشأن كميات المخزون 
مخزون لداية الفترة يلى تحديد نتائج العمليات، فإننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت التعديالت يلى 

. وقد تم تعديو رأي 20X0نتائج العمليات واألرباح المستبقاة في لداية الفترة هي تعديالت ضرورية لعا  
 أيضاي لذلك. تم  وفقاي  20X0ديسمبر  31ة لتاريخ التدقيق الخاص لنا حول البيانات المالية للفترة المنتهي

تعديو رأينا حول البيانات المالية للفترة الحالية بسبب األثر المحتمو لهذه المسألة يلى إمكانية مقارنة 
 أرقا  الفترة الحالية واألرقا  المقاللة.

مسؤولياتنا بموجب هذه  لقد أجرينا يملية التدقيق الخاصة لنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف
في تقريرنا.  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

 ونحن مستقلون ين المجموية وفقاي للمتطلبات األخالقية ذات الصلة لتدقيقنا للبيانات المالية في ]
خرى وفقاي لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األاإلختصاص

 التدقيق التي حصلنا يليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ.

                                                 
العنوان الفريي الثاني " غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها  تقرير حول تدقيق البيانات المالية "يعتبر العنوان الفريي   7

 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
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 8مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

في معيار التدقيق  1وضيحي أنظر المثال الت -)المنقح(  700]اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي 
 )المنقح(.[ 700الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 

في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]
 .[)المنقح( 700الدولي 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  - )المنقح( 700لالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي اإل ]
 [)المنقح( 700الدولي 

 [التوقيع بإسم شركة التدقيق أو إسم المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإلختصاص المحدد  ] 

 [ينوان المدقق  ]

 [التاريخ  ]

                                                 
 في سياق اإلطار القانوني في اإلختصاص المحدد.أو مصطلحات أخرى مناسبة   8
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  ةاألرقام المقابل -٣مثال توضيحي 

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام

طبق معيار التدقيق يُ أنه ال  أي)هو تدقيق للمجموعة التدقيق ال يعتبر . إطار العرض العادل
 (.600 الدولي

 الدولية إلعداد التقارير المالية  ات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقًا للمعاييريتم إعداد البيان
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .210 الدولي

 اء على أدلة استنتج المدقق بأن الرأي غير المعّدل )أي "النظيف"( هو رأي مناسب بن
 التدقيق التي تم الحصول عليها.

  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية
 .لإلختصاص

  أنه ال توجد شكوك كبيرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق
قدرة المنشأة على اإلستمرار  ٍل كبير فيالتي قد تشكك بشك باألحداث أو الظروف متعلقة

 )المنقح(. 570 وفقًا لمعيار التدقيق الدولي كمنشأة مستمرة
  ال ُيطلب من المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية وفقًا لمعيار

 .701التدقيق الدولي 
 دقق ولم يحدد أي أخطاء حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير الم

 جوهرية في المعلومات األخرى.
  يتم عرض األرقام المقابلة، وتم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق

 السابق.
  ال ُيحظر على المدقق بموجب القوانين أو األنظمة الرجوع إلى تقرير المدقق السابق حول

 ك.األرقام المقابلة وقد قرر القيام بذل
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،بموجب  إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل

 ة أخرى مالئمة[]أو جه ABCإلى حملة أسهم شركة 
 ٩البيانات المالية تدقيقتقرير حول 

 الرأي 
، والتي تتكون من ليان المركز المالي كما في )الشركة( ABCلقد قمنا لتدقيق البيانات المالية لشركة 

، وبيان الدخو الشامو وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31
ملخص السياسات  واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلكذلك التاريخ  المنتهية في

 المحاسبية الهامة.

أو تعطي صورة  بصورة يادلة، من جميع النواحي الجوهرية، ) المرفقةفي رأينا، تعرض البيانات المالية 
لمالي وتدفقاتها النقدية للسنة ، وأدائها ا1X20 ديسمبر 31شركة كما في لل( المركز المالي حقيقية ويادلة

 للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية. وفقاي المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي 
لقد أجرينا يملية التدقيق الخاصة لنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه 

في تقريرنا.  ق لتدقيق البيانات المالية الموحدةمسؤوليات المدقالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
 ونحن مستقلون ين الشركة وفقاي للمتطلبات األخالقية ذات الصلة لتدقيقنا للبيانات المالية في ]

[، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاي لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة اإلختصاص
 فية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأي التدقيق الخاص لنا.التدقيق التي حصلنا يليها كا

 مسألة أخرى 
من قبو مدقق آخر  0X20 ديسمبر 31تم تدقيق البيانات المالية للشركة ين السنة المنتهية لتاريخ 

 . 1X20مارس  31ألدى رأياي غير معدل حول تلك البيانات لتاريخ 

معلومات غير البيانات المالية وتقرير  مثل " المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسباً 
 [ " المدقق المتعلق بها

أنظر المثال  - )المنقح( 720اإللالغ وفقاي لمتطلبات إيداد التقارير في معيار التدقيق الدولي  ]
 10 )المنقح([ 720من معيار التدقيق الدولي  2في الملحق  1التوضيحي 

 

                                                 
ي الثاني "تقرير حول تدقيق البيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرييعتبر العنوان الفريي   9

 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
 ." مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي   10
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 11بالحوكمة عن البيانات المالية وأولئك المكلفين مسؤوليات اإلدارة
في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح(  700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]

 )المنقح(.[ 700الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق  1توضيحي أنظر المثال ال -)المنقح( 700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]

 .[)المنقح( 700الدولي 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]

 [)المنقح( 700الدولي 

 [ا يتناسب مع اإلختصاص المحددبإسم شركة التدقيق أو إسم المدقق أو كليهما، بم] 

 [ينوان المدقق ]

 [التاريخ ]

                                                 
 في اإلختصاص المحدد.اإلطار القانوني  أو مصطلح آخر مناسب في سياق 11
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 األرقام المقابلة  -٤مثال توضيحي 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة باستخدام
طبق معيار التدقيق يُ أنه ال  أي)هو تدقيق للمجموعة التدقيق  ال يعتبر. إطار العرض العادل

 (.600 الدولي
 الدولية إلعداد التقارير المالية  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقًا للمعايير

 (.غرض عامذو  إطار)
 ر التدقيق تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيا

 .210 الدولي
  يتوجب على المدقق إعداد التقارير حول كل من البيانات المالية للفترة الحالية والبيانات

 المالية للفترة السابقة فيما يتعلق بتدقيق السنة الحالية.
 .اشتمل تقرير المدقق بخصوص الفترة السابقة، حسبما صدر مسبقًا، رأيًا متحفظًا 
 لتي أدت إلى إجراء التعديل.لم يتم حّل المسألة ا 
  تعتبر اآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة على أرقام الفترة الحالية هي آثار هامة لكل من

 البيانات المالية للفترة الحالية والبيانات المالية للفترة السابقة وتتطلب تعديل رأي المدقق. 
  يق هي تلك المتطلبات التابعة طبق على التدقالتي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية

 .لإلختصاص
  أنه ال توجد شكوك كبيرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إستنتج المدقق

قدرة المنشأة على اإلستمرار  التي قد تشكك بشكٍل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 )المنقح(. 570 وفقًا لمعيار التدقيق الدولي كمنشأة مستمرة

 ُيطلب من المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك، اإلبالغ عن أمور التدقيق الرئيسية وفقًا لمعيار ال 
 .701التدقيق الدولي 

 .لم يحصل المدقق على أي معلومات أخرى قبل تاريخ تقرير المدقق 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .لماليةالبيانات ا
  ،بموجب  إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 أو جهة أخرى مالئمة[ ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 1٢تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي المتحفظ

)الشركة(، والتي تتكون من ليان المركز المالي كما في  ABCية لشركة لقد قمنا لتدقيق البيانات المال
، وبيان الدخو الشامو وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات 0X20و 1X20 ديسمبر 31

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص 
 اسبية الهامة.السياسات المح

من تقريرنا، تعرض البيانات  أساس الرأي المتحفظفي رأينا، وبإستثناء آثار المسألة المبينة في قسم 
( المركز أو تعطي صورة حقيقية ويادلة المالية المرفقة بصورة يادلة، من جميع النواحي الجوهرية، )

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في وأدائها المالي  0X20و 1X20 ديسمبر 31المالي للشركة كما في 
 ذلك التاريخ وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.

 أساس الرأي المتحفظ
في البيانات المالية، وهو  إستهالكالمرفقة بالبيانات المالية، لم يتم دمج أي  Xكما نوقش في المالحظة 

للمباني  %5والمعدالت السنوية البالغة  ستهالكحساب اإل ووفقا لطريقة القسط الثالت في حياداي ما يشّكو 
 20X0في يا  xxxوبمقدار   20X1في يا  xxx للمعدات، ينبغي زيادة خسائر السنة بمقدار  %20و

في يا  xxx المتراكم البالغ  ستهالك، وينبغي تخفيض الممتلكات والمصانع والمعدات لواسطة اإل
20X1  وxxx   20في ياX0 زيادة الخسائر المتراكمة بمقدار ، وينبغي xxx 20في ياX1   وبمقدار

xxx   20في ياX0. 

لقد أجرينا يملية التدقيق الخاصة لنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموجب هذه 
نا. في تقرير  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

ونحن مستقلون ين الشركة وفقاي للمتطلبات األخالقية ذات الصلة لتدقيقنا للبيانات المالية في 
[، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاي لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة اإلختصاص]

 .التدقيق التي حصلنا يليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ

 13عن البيانات المالية وأولئك المكلفين بالحوكمةاإلدارة  مسؤوليات
في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح(  700]اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي 

 )المنقح(.[ 700الدولي 

                                                 
لبيانات المالية" غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفريي الثاني "تقرير حول تدقيق ايعتبر العنوان الفريي    ١2

 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
 أو مصطلحات أخرى مناسبة في سياق اإلطار القانوني في اإلختصاص المحدد. ١3
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 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 

في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700دولي اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق ال ]
 .[)المنقح( 700الدولي 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في معيار التدقيق  1أنظر المثال التوضيحي  -)المنقح( 700اإللالغ وفقاي لمعيار التدقيق الدولي  ]
 [ )المنقح( 700الدولي 

 [سم شركة التدقيق أو إسم المدقق أو كليهما، بما يتناسب مع اإلختصاص المحددالتوقيع بإ ] 

 [ ينوان المدقق ]

 [ التاريخ ]
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 (المنقح) 720معيار التدقيق الدولي 
 مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى 

 تدقيق البيانات المالية للفتراتنافذ المفعول بخصوص عمليات )
 (أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في المنتهية 
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 مقدمة
 معيارهذا النطاق 

و كانت معلومات مالية أ سواء  ، المتعلقة بالمعلومات األخرى مدقق المعيار مسؤوليات هذا ال يتناول .1
. لمنشأةسنوي لال تقريرالفي  المشمولة(، المدقق حولهاالبيانات المالية وتقرير  بإستثناء) غير مالية

فس نوثيقة واحدة أو ماموعة من الوثائق التي تخدم مكّون من قد يكون التقرير السنوي للمنشأة 
 الغرض.

 ينبغيذلك، ل وتبعا  البيانات المالية من قبل مدقق مستقل.  تدقيق في سياقمعيار ال تم صياغة هذا .2
 11كما جاء في الفقرة  للمدققسياق األهداف العامة  هذا المعيار ضمنفهم أهداف المدقق في ت  أن 
 ةلدوليالتدقيق ا معايير المنصوص عليها فيالمتطلبات وي قصد من  .2001 الدولي معيار التدقيقمن 

امة ، وبالتالي األهداف العالدولية التدقيق تحقيق األهداف المحددة في معاييرمساعدة المدقق على 
عيار هذا المخرى، كما ال يتطل  األمعلومات الالمالية  البياناتحول مدقق الرأي ال يغطي . لمدققل

 .ةالبيانات المالي حوللتكوين رأي  ةالمطلوب تلك حصول على أدلة تدقيق تتااوزالالمدقق  من

المعلومات األخرى التي تلك المعلومات األخرى ألن  وبحثقراءة المدقق من هذا المعيار يتطل   .3
 تدقيقالملية في عتم الحصول عليها يمدقق التي المعرفة مع تتعارض جوهريا مع البيانات المالية أو 

ضعف والتي قد ت، لمعلومات األخرى ا فيشير إلى وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية أو تقد 
أيضا  ةالاوهريهذه األخطاء  يمكن أن تؤثر. بشأنها المدققمصداقية البيانات المالية وتقرير  من

 .هملمدقق ال لمستخدمين الذين يتم إعداد تقريرلية قتصادعلى القرارات اإل مالئمبشكل غير 

األخالقية ذات الصلة التي  2متطلباتلل متثالفي اإلالمدقق  هذا المعيارأيضا  يساعد يمكن أن  .4
أو اطئ خحتوي على بيان ت أنها يعتقد المعلومات التيب عن علم منه طاالرتبا تان ه من تتطل 
ا  المعلومات حتغفل أو ت أنها ، أوباستهتار يتم تقديمهاأو بيانات أو معلومات  كبيربشكل مضلل 

 مضلال.الحا  أو  اإلغفال هذا يكون  حيث التي يتوج  إدراجها

و توفير لتلخيص، أ ينبغي أن تكون متطابقةأخرى بنود خرى مبالغ أو األمعلومات اليمكن أن تشمل  .5
 أخرى  نودبأو مبالغ المالية، و  البياناتفي  األخرى  أو البنود المبالغقدر أكبر من التفاصيل، حول 

. يمكن أن تشمل المعلومات األخرى عملية التدقيقفي  المتعلقة بهامعرفة المدقق على اليحصل 
 أخرى.مسائال   أيضا  

                                                           
 . " األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية" 200معيار التدقيق الدولي  1
 .110.2قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمالس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، الفقرة  2
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المعمول  إعداد التقريرمسؤوليات  بإستثناء) األخرى  المتعلقة بالمعلوماتمدقق الطبق مسؤوليات ت   .6
عد أو ب المدقق قبلن قبل خرى ماألمعلومات الما إذا كان يتم الحصول على بغض النظر ع بها(

 .المدققتاريخ تقرير 

 :ما يلي المعيار علىهذا طبق ال ي   .7
 ولية للمعلومات المالية  أواألعالنات اإل (أ)
 .االكتتاب ألوراق المالية، بما في ذلك نشراتا في ستثماراإلوثائق  (ب)

فرض ت كما الخرى األمعلومات ال حول تأكيدعملية  هذا المعيارمسؤوليات المدقق بموج  ل ال تشكّ  .8
 .حول المعلومات األخرى  على المدقق للحصول على تأكيد إلتزامأي 

ات إضافية على المدقق فيما يتعلق بالمعلومات األخرى إلتزام القوانين أو األنظمةفرض تيمكن أن  .9
 .هذا المعيارالتي هي خارج نطاق 

 النفاذ تاريخ 
 تاريخبعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية  يكون هذا المعيار نافذ المفعول فيما يخص .10

 ذلك.أو بعد  2016ديسمبر  15

 األهداف
 :فيما يليخرى، األمعلومات الأهداف المدقق، بعد قراءة تتلخص  .11

 لمالية والبيانات ااألخرى  تناقض جوهري بين المعلومات يوجدا إذا كان م اإلعتبار بعيناألخذ  (أ)

مدقق لاومعرفة  األخرى  تناقض جوهري بين المعلومات يوجدما إذا كان  اإلعتبار بعيناألخذ  (ب)
  عملية التدقيقتم الحصول عليها في يالتي 

دما ، أو عنالاوهريةمثل هذه التناقضات  وجودعندما يحدد المدقق  مالئمبشكل  ستاابةاإل (ج)
 و  خرى األمعلومات ال وجود أخطاء جوهرية فيعلى خالف ذلك بالمدقق  يطلع

 .هذا المعيارل وفقا  رير اتقال إعداد (د)

 تعريفات
 :أدناهلها لمعاني المخصصة ا لمصطلحات التاليةل يكون ، معايير التدقيق الدوليةألغراض  .12

بل سنوي من ق بشكل عادة   يتم إعدادهاوثيقة أو ماموعة من الوثائق هو  -التقرير السنوي  (أ)
رض منها الغيكون ، و األنظمة أو األعرافللقوانين أو  وفقا   بالحوكمةالمكلفين أولئك اإلدارة أو 

 هاانتائبمعلومات عن عمليات المنشأة و ( األطراف المعنية المماثلة)أو  المالكين تزويدهو 
رافق ييتضمن التقرير السنوي أو  المالية ومركزها المالي كما هو مبين في البيانات المالية.
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ها معلومات حول تطورات المنشأة وتوقعات ويشمل عادة   البيانات المالية وتقرير المدقق بشأنها
تقارير أة، و للمنشبيان صادر عن الهيئة اإلدارية و ، والشكوك الخاصة بهاوالمخاطر  يةالمستقبل

 (5أ -1أ تغطي أمور الحوكمة. )المرجع: الفقرات

المعلومات ما يتم بيان المعلومات األخرى عند في أخطاءتوجد  -أخطاء المعلومات األخرى  (ب)
حا  تو أ تغفل ا)بما في ذلك ألنه أخرى  بطريقةمضللة تكون أو  بشكل غير صحيحاألخرى 

. (بشكل سليماألخرى  في المعلومات افصح عنهممسألة معينة لفهم  الالزمةالمعلومات 
 (7أ -6أات )المرجع: الفقر 

رير البيانات المالية وتق بإستثناءالمعلومات المالية أو غير المالية ) هي -خرى األمعلومات ال (ج)
  (10أ-8أ اتفي التقرير السنوي للمنشأة. )المرجع: الفقر  المشمولةبشأنها(  المدقق

 المتطلبات
 خرى األمعلومات الالحصول على 

 (22أ -11أ الفقرات: )المرجع: المدققيا  على  .13
وطريقة ، التقرير السنوي  تكّون التي ( وثائقال) وثيقةال، من خالل المناقشة مع اإلدارة، أن يحدد (أ)

  المخطط لهما من قبل المنشأةإصدار هذه الوثيقة )الوثائق(  وتوقيت
تاريخ  أمكن، قبل ، وإنلحصول في الوقت المناس لدارة اإلمع  المناسبةالترتيبات  أن يتخذ (ب)

 و  سنوي التقرير ال تكّون ( التي الوثائقوثيقة )الالنسخة النهائية من على ، مدققالتقرير 
تقرير  )أ( إال بعد تاريخالمحددة في البند ( الوثائقوثيقة )ال جميعبعض أو  حال لم تتاح في (ج)

لوثيقة النسخة النهائية ل ه سوف يتم تزويدأنبخطي  إقرار تقديمدارة اإل من طل المدقق، أن ي
لمدقق ا يكون بإمكان، بحيث المنشأةمن قبل  ا، وقبل صدورهحال توفرها للمدقق( الوثائق)
 (22أ . )المرجع: الفقرةمعيارهذا الكمال اإلجراءات التي يتطلبها ستإ

 خرى األمعلومات ال ودراسةقراءة 
فقرات : الذلك: )المرجعقيام بيتعين عليه خالل الو المعلومات األخرى،  أن يقرأالمدقق يا  على  .14

 (24أ -23أ
انات والبي األخرى  تناقض جوهري بين المعلومات يوجدما إذا كان اإلعتبار  بعين أن يأخذ (أ)

يا  على المدقق أن يقارن المبالغ المختارة أو البنود كأساس لهذا االعتبار، و المالية. 
التي ينبغي أن تكون متطابقة لتلخيص، أو توفير قدر أكبر األخرى في المعلومات األخرى )

 غ أو البنودلالمبا تلكمع ( من التفاصيل، حول المبالغ أو البنود األخرى في البيانات المالية
 (29أ-25أ : الفقراتو)المرجع وذلك لتقييم إتساقها  المالية البياناتفي  األخرى 
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 ةومعرف األخرى  تناقض جوهري بين المعلومات يوجدما إذا كان أن يأخذ بعين اإلعتبار  (ب)
ليها ع عملية التدقيق، في سياق أدلة التدقيق المتحصل تم الحصول عليها فييمدقق التي ال

 (36أ-30أ اتالتدقيق. )المرجع: الفقر عملية إليها في  يتم التوصلوالنتائج التي 

د التي تدل على وجو لمؤشرات لالمدقق  يتنبهأن  ينبغي ،14للفقرة  وفقا  أثناء قراءة المعلومات األخرى  .15
تم يلتي مدقق االمعرفة في بالبيانات المالية أو  غير المتعلقةالمعلومات األخرى  أخطاء جوهرية في
 (38أ -37أ ،24أ اتالتدقيق. )المرجع: الفقر عملية الحصول عليها في 

  في حال وجود تناقض هام أو عندما تشتمل المعلومات األخرى على خطأ جوهري  ستاابةاإل
 أخطاء يبدو أنها تشتمل علىخرى األمعلومات الأن ب أدرك)أو هام تناقض وجود المدقق  حددإذا  .16

تحديد أخرى ل إجراءات أن ينفذلزم األمر،  ، وإنأن يناقش األمر مع اإلدارة عليهيا  فإنه (، جوهرية
 (43أ– 39أ راتما إذا: )المرجع: الفق

  األخرى  جوهرية في المعلوماتتوجد أخطاء  (أ)

   أوتوجد أخطاء جوهرية في البيانات المالية (ب)

 فهم المدقق للمنشأة وبيئتها. هناك حاجة لتحديث (ج)

 عندما يستنتج المدقق وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى  ستاابةاإل
اإلدارة  من طل يأن  عليهيا   ،وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى إذا استنتج المدقق  .17

 تصحيح المعلومات األخرى. إذا كانت اإلدارة:

 أو  ه قد تم إجراء التصحيحأنب أن يحددالمدقق وافق على إجراء التصحيح، يا  على ت (أ)

 ةولئك المكلفين بالحوكمأ المسألة إلى إبالغعلى المدقق يا  ترفض إجراء التصحيح،  (ب)
 التصحيح. وأن يطل  إجراء

التي تم الحصول عليها قبل تاريخ وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى إذا استنتج المدقق  .18
مدقق على ال ،بالحوكمةولئك المكلفين أ إبالغ، ولم يتم تصحيح المعلومات األخرى بعد المدققتقرير 
 (44أ: الفقرة : )المرجعتخذ اإلجراءات المناسبة، بما في ذلكأن ي

 يةكيف ولح ولئك المكلفين بالحوكمةأوالتواصل مع المدقق اآلثار المترتبة على تقرير  بحث (أ)
((  2)(ـه) 22الفقرة  أنظر) المدققفي تقرير  الاوهريةلمعالاة األخطاء المدقق  تخطيط

 (45أأو )المرجع: الفقرة 
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ل المعمو  القوانين أو األنظمةبموج   ا  ممكن نسحاباإليكون ، حيث العمليةمن  نسحاباإل (ب)
 (47أ-46أ اتبها. )المرجع: الفقر 

التي تم الحصول عليها بعد تاريخ وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى إذا استنتج المدقق  .19
 :المدققيا  على  ،المدققتقرير 

  أو المحددة في الظروف الالزمةاإلجراءات  أن ينفذإذا تم تصحيح المعلومات األخرى،  (أ)
 (48أ)المرجع: الفقرة 

 يتخذ أن، ولئك المكلفين بالحوكمةأإذا لم يتم تصحيح المعلومات األخرى بعد التواصل مع  (ب)
 عإطالسعى إلى يأن و ، ات القانونية للمدققلتزاموق واإلالحق مع مراعاة ةالمناسب اتاإلجراء

 غير اوهريةالخطاء بشكل مناس  على األلهم تقرير المدقق  عدّ المستخدمين الذين أ  
 (50أ-49أ ات. )المرجع: الفقر المصححة

عند وجود خطأ جوهري في البيانات المالية أو عند الحاجة إلى تحديث فهم  ستاابةاإل
 المدقق للمنشأة وبيئتها 

وجود خطأ جوهري في ، 15-14لتنفيذ اإلجراءات الواردة في الفقرات  ، نتياة  استنتج المدقق إذا .20
قق أن ديا  على الم، البيانات المالية أو عند الحاجة إلى تحديث فهم المدقق للمنشأة وبيئتها

 (51ألمعايير التدقيق الدولية األخرى. )المرجع: الفقرة  وفقا  ستاي  بشكل مناس  ي

 التقاريرإعداد 
، اس آخر من عنوانعنوان "معلومات أخرى"، أو  تحت منفصال   ا  قسمالمدقق يا  أن يتضمن تقرير  .21

 المدقق:عندما، في تاريخ تقرير 

 ناتالبيا تدقيقيحصل المدقق، أو يتوقع الحصول، على المعلومات األخرى، فيما يخص  (أ)
 أو للمنشأة المدرجة المالية 

لمالية ا البيانات تدقيقيحصل المدقق على بعض أو جميع المعلومات األخرى، فيما يخص  (ب)
 (52أالمدرجة. )المرجع: الفقرة  المنشأه أخرى غير لمنشأة

 يتضمنيا  أن ، 21للفقرة  وفقا  خرى األمعلومات القسم  على مدققال تقرير يتوج  أن يشتملعندما  .22
 (53أهذا القسم: )المرجع: الفقرة 

  األخرى  أن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلوماتيفيد ببيان  (أ)

 :ا لما يليتحديد (ب)

 و ه المدقق قبل تاريخ تقرير  حصل عليهاخرى، إن وجدت، التي األمعلومات ال (1)
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 ،توقع الحصول عليها بعد تاريخ تقرير المدقق، التي ي  المعلومات األخرى، إن وجدت (2)
 .المدرجة ةأللمنشالمالية  البيانات تدقيق فيما يخص

أو لن )المدقق  ال يعبرالمعلومات األخرى، وبالتالي،  ال يغطيمدقق الأن رأي ب يفيد بيان (ج)
  من استنتاجات التأكيد بشأنهو أي شكل أ التدقيقرأي عن  (يعبر

ها وإعداد التقارير حولالمعلومات األخرى  بقراءة ودراسةالمتعلقة المدقق وصفا لمسؤوليات  (د)
 و المعيار وفق ما يقتضي هذا 

 :مامدقق، إال الحصول على معلومات أخرى قبل تاريخ تقريرعند  (ه)

 أو  تقرير به المدقق ليس لديه ما يقدم يفيد بأنبيان  (1)

بيان المعلومات األخرى،  فيمصححة  غير جوهريةأخطاء  وجودالمدقق إستنتج إذا  (2)
 المعلومات األخرى. فيغير المصححة الاوهرية خطاء يصف األ

أن يا  ، 3المنقح() 705 معيار التدقيق الدوليل وفقا  أو سلبي  متحفظرأي عن المدقق  يعبر عندما .23
 موج بلبيان المطلوب فيما يخص اإلى تعديل الرأي  المسألة التي تؤدي آثار اإلعتبار يأخذ بعين
 (58أ-54أ ات(. )المرجع: الفقر ـه)22الفقرة 

 القوانين أو األنظمةبموج   ريراإعداد التق
 وماتالمعلشارة إلى اإل محدد إختصاصفي  لقوانين أو األنظمةل وفقا  المدقق  يتوج  علىإذا كان  .24

ن يشير يا  أالمدقق تقرير  فإن أو صيغة محددة، شكل إستخداممدقق بال الواردة في تقرير األخرى 
 (59أقرة : )المرجع: الف، ما يليكحد أدنى التقرير يتضمن،كان إذا فقط  الدولية التدقيق إلى معايير

 ه المدقق قبل تاريخ تقرير  يحصل عليهاتحديد المعلومات األخرى التي  (أ)

   ووصفا لمسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالمعلومات األخرى  (ب)

 مدقق لهذا الغرض.النتائج عمل  صريح يتناولبيان  (ج)
  

                                                           
 ." التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي  3
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 التوثيق
 يدرج، يا  أن هذا المعيارعلى  في تطبيقها 2304 معيار التدقيق الدوليفي معالاة متطلبات  .25

 :ما يلي المدقق في وثائق التدقيق

 وهذا المعيار  بموج   المنفذةاإلجراءات  وثائق (أ)

ذا هالعمل المطلوب بموج   عليهاالمدقق  التي نفذالنسخة النهائية من المعلومات األخرى  (ب)
                                              .المعيار

*** 
 خرى اإليضاحية األتطبيق والمواد مواد ال

 تعريفات
 )أ((12: الفقرة )المرجع التقرير السنوي 

، بهليه إالذي ي شار  سمواإل سنوي ال تقريرال مضمون  األعرافأو  القوانين أو األنظمة حدديمكن أن ت .1أ
 ختصاصضمن اإل سماإلو  المضمون  لكن قد يختلف  محدد إختصاصفي  لمنشآتفيما يخص ا

 إلى آخر. إختصاصمن و 

 ي يتم تدقيقهاالتالمالية  البيانات ت عدّ سنوي. ومع ذلك، عندما  بشكلعادة  سنوي ال تقريراليتم إعداد  .2أ
البيانات  ي تغطيهاالتالفترة نفس سنوي يغطي ، يمكن أيضا إعداد تقرير سنةال تزيد عنأو  تقللفترة 
 المالية.

عنوان ب إليها ريشاوثيقة واحدة والتي مكّون من في بعض الحاالت، قد يكون التقرير السنوي للمنشأة  .3أ
 ظمةالقوانين أو األن يمكن أن تتطل . في حاالت أخرى، "التقرير السنوي" أو بعنوان آخر مناس 

حول عمليات علومات عن م( ةمماثل أطراف معنية)أو  المالكين إبالغ ةالمنشأ من األعرافأو 
عبر سنوي( لا تقريرالالمالية ومركزها المالي كما هو مبين في البيانات المالية )أي  هانتائاالمنشأة و 

بيل نفس الغرض. على س ماتمعة   منفصلة تخدمال من الوثائق أو أكثر إثنين عبروثيقة واحدة أو 
أو  ةواحدقد تشكل ، محدد إختصاصفي  األعرافأو  القوانين أو األنظمةالمثال، اعتمادا على 

 :جزءا من التقرير السنوي ن الوثائق التالية أكثر م
 ل أو تقارير مماثلة من قب ةالماليو  يةالتشغيلالمراجعة أو  اإلدارة أو إيضاحات تقرير اإلدارة

 (.المدراء)على سبيل المثال، تقرير  ولئك المكلفين بالحوكمةأ
 .بيان رئيس مالس اإلدارة 
  إدارة الشركةبيان. 
  تقييم المخاطر.و الرقابة الداخلية تقارير 

                                                           
 . 11-8، الفقرات " وثائق التدقيق " 230معيار التدقيق الدولي  4
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لك على ذشكل مطبوع أو إلكتروني، بما في بللمستخدمين  ا  سنوي متاحال تقريريمكن أن يكون ال .4أ
سنوي، القرير تالالوثائق( تعريف  ماموعة من)أو  ما وثيقةوقد تستوفي . الموقع اإللكتروني للمنشأة

 .إتاحتها للمستخدمينفيها بغض النظر عن الطريقة التي يتم 

المعّد لتلبية قرير تالخرى، مثل األتقارير عن ال وغرضه ومحتواه التقرير السنوي في طبيعته يختلف  .5أ
ر لتقاريمحدد خاص با لهدف متثالالتقرير المعّد لإلمن المعلومات أو ماموعة محددة احتياجات 

لتقارير ا علىمثلة تتضمن األ(. العام هذا التقرير للامهوريتوج  إتاحة لتنظيمية )حتى عندما ا
تقرير ال تكّون الوثائق التي  ماموع، جزءا من عند صدورها كوثائق منفصلة، ال تعتبر عادة   التي
ألخرى المعلومات امن  بالتالي والتي ال تعتبر (القوانين أو األنظمة أو األعرافسنوي )مع مراعاة ال

 :، ما يليمعيارهذا الضمن نطاق 
 منفصلة )على سبيل المثال، تقارير كفاية رأسالتنظيمية الأو التقارير صناعة تقارير ال 

 .والتقاعدالصناعات المصرفية والتأمين  كتلك التي يتم إعدادها فيالمال(، 
 .تقارير المسؤولية االجتماعية للشركات 
 .تقارير االستدامة 
  وتكافؤ الفرص. التنوعتقارير 
 .تقارير مسؤولية المنتج 
  العمل ظروفممارسات العمل و تقارير. 
 .تقارير حقوق اإلنسان 

 )ب((12: الفقرة )المرجع خرى األمعلومات الأخطاء 
و أ تغفلعلومات األخرى يمكن أن فإن الم، األخرى  في المعلومات ةمحددمسألة اإلفصاح عن عند  .6أ

 . على سبيل المثال، إذا كانتلك المسألة بشكل صحيح لفهمضرورية  تعتبرمعلومات تحا  
إن إغفال فمؤشرات األداء الرئيسية التي تستخدمها اإلدارة،  هو تناول المعلومات األخرى  القصد من

معلومات مستخدم من قبل اإلدارة قد يشير إلى أن المعلومات األخرى هي مؤشر أداء رئيسي 
 مضللة.

 مركان األ ، وإناألخرى  المعلوماتعلى  ي طّبقإطار  ضمنمفهوم األهمية النسبية يمكن مناقشة  .7أ
همية األفي إصدار األحكام حول  للمدققوفر مثل هذا اإلطار إطارا مرجعيا يكذلك، يمكن أن 

في كثير من الحاالت، قد ال يكون هناك إطار قابل للتطبيق لكن معيار. ال بموج  هذاالنسبية 
 ه الظروف،. في مثل هذاألخرى  المعلوماتتطبيقه على  األهمية النسبية عند مفهومل نقاشا  تضمن ي

رى المعلومات األخارا مرجعيا في تحديد ما إذا كان الخطأ في توفر الخصائص التالية للمدقق إط
  :هو خطأ هام
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   ين المعلومات المشتركة للمستخدمفي سياق احتياجات  اإلعتبار بعين النسبيةؤخذ األهمية ت
الية لبيانات الما هم نفس مستخدميلمعلومات األخرى وي توقع بأن يكون مستخدمو ا. كماموعة

 . يانات الماليةللبسياق المعلومات األخرى لتوفير  أن يقرأواأولئك المستخدمين  حيث قد ي توقع من
  ا إذا مبحث و الظروف المحددة لألخطاء،  األحكام الخاصة باألهمية النسبية في الحسبانتأخذ

على ألخطاء وال تؤثر جميع ااألخطاء غير المصححة. بون كان المستخدمون سوف يتأثر 
 لمستخدمين.لية قتصادالقرارات اإل

  هذه تأخذ د لذلك، ق وتبعا  كمية. ية و نوعإعتبارات  على النسبيةاألهمية ب الخاصةاألحكام تنطوي
رير المعلومات األخرى في سياق التق هاتعالاالتي  البنوداألحكام بعين االعتبار طبيعة أو حام 

 .للمنشأةالسنوي 

 )ج((12: الفقرة )المرجع خرى األمعلومات ال
 المعلومات إدراجها ضمنالتي يمكن  األخرى  المبالغ أو البنود علىأمثلة  1الملحق يتضمن  .8أ

 .األخرى 

 نه يايزلكإفصاحات محددة  المعمول بهتطل  إطار إعداد التقارير المالية يفي بعض الحاالت، قد  .9أ
إطار إعداد التقارير  مطلوبة بموج اإلفصاحات  وحيث أن هذه. 5المالية البياناتخارج  وجودها
علومات م تشّكلال  فهيلذلك،  وتبعا  المالية.  البياناتهي تشكل جزءا من المعمول به، فالمالية 

 معيار.هذا الأخرى لغرض 

أخرى على النحو المبين في معلومات ( XBRL) تقارير األعمال الموسعةعالمات لغة ال تمثل  .10أ
 .هذا المعيار

 (13: الفقرة )المرجع خرى معلومات أالحصول على 
 على د واضحهو تحديتضم التقرير السنوي  أو تكّون  ( التيالوثائق) الوثيقةتحديد  غالبا ما يكون  .11أ

ين المكلف أولئك دارة أواإلتصدر . في كثير من الحاالت، األعرافأو  القوانين أو األنظمة أساس
لكن ذلك. لقيام بتلتزم باقد التقرير السنوي، أو  من الوثائق التي تشكل معا   حزمة عادة   بالحوكمة

لتقرير أو تضم ا التي تكّون ( الوثائقوثيقة )ال ما هي من الواضحفي بعض الحاالت، قد ال يكون 
 مسائلهي  (ت هذه الوثائقعدّ لمن أ  وثائق )و الغرض يعتبر توقيت و السنوي. في مثل هذه الحاالت، 

 .التي تكّون أو تضم التقرير السنوي ( الوثائقثيقة )و للمدقق ال تحديدبذات صلة قد تكون 

يوجد ما دحدث عنيقد  ما)مثل للقوانين أو األنظمة وفقا  ترجمة التقرير السنوي إلى لغات أخرى عند  .12أ
شريعات ت متعددة بموج سنوية" عند إعداد "تقارير أكثر من لغة رسمية واحدة(، أو  ختصاصاإل في

                                                           
اإلفصاحات التي  ، بدمج بعض" األدوات المالية: اإلفصاحات " 7على سبيل المثال، يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  5

لى إتقتضيها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إما في البيانات المالية أو إدراجها عن طريق إشارة مرجعية من البيانات المالية 
انات يبيان آخر، مثل إيضاحات اإلدارة أو تقرير المخاطر، يتم إتاحته لمستخدمي البيانات المالية وفق نفس الشروط الخاصة بالب

 المالية وفي نفس الوقت.
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بغي ينواحد(،  إختصاصأكثر من  مدرجة في المنشأهكون تمختلفة )على سبيل المثال، عندما 
مكن يجزءا من المعلومات األخرى. يشكل إذا كان واحد أو أكثر من "التقارير السنوية"  النظر فيما

 في هذا الصدد. اإلرشاداتالمزيد من على المحلية  القوانين أو األنظمة تنصأن 

تواصل يمكن أن يعن إعداد التقرير السنوي. ن مسؤولو  ،ولئك المكلفين بالحوكمةأدارة، أو اإلتكون  .13أ
 :بخصوص ما يليبالحوكمة المكلفين أولئك  مع اإلدارة أوالمدقق 

  توقعات المدقق فيما يتعلق بالحصول على النسخة النهائية من التقرير السنوي )بما في ذلك
ر في الوقت المناس  قبل تاريخ تقري التقرير السنوي( التي تشكل معا ماموعة من الوثائق

اريخ قبل تمعيار ال التي يتطلبها هذاكمال اإلجراءات ستإمن لمدقق يتمكن ا بحيثالمدقق 
وفي جميع األحوال قبل إصدار لم يكن ذلك ممكنا، في أقرب وقت ممكن  ن، أو إمدققال تقرير
 هذه المعلومات.للمنشأة ا

  المدققخرى بعد تاريخ تقرير األمعلومات الاآلثار المحتملة عندما يتم الحصول على. 

 على سبيل المثال: تحديدا   مالئمة 13أاالتصاالت المشار إليها في الفقرة يمكن أن تكون  .14أ

 األولية. تدقيقفي عملية ال 

 بالحوكمةالمكلفين أولئك تغيير في اإلدارة أو  عند حدوث. 

 المدققبعد تاريخ تقرير أخرى ى معلومات الحصول علما يتوقع عند. 

 عن اهقبل صدور  األخرى  على المعلومات الموافقة بالحوكمةالمكلفين  أولئك يتوج  على حيث .15أ
لى ع تمت الموافقة التيالنسخة  يالنسخة النهائية من هذه المعلومات األخرى هتكون ، المنشأة
 .ولئك المكلفين بالحوكمةأمن قبل  صدورها

للقوانين  وفقا   ،ينبغي إصدارهاوثيقة واحدة هو في بعض الحاالت، قد يكون التقرير السنوي للمنشأة  .16أ
لمنشأة، بعد فترة وجيزة من فترة إعداد التقارير المالية دى اتقارير لالعداد إ أو ممارسة  أو األنظمة

 صدارإل. وفي حاالت أخرى، قد ال تكون هناك حاجة يخ تقريرهقبل تار  مدققلل تتاحللمنشأة بحيث 
 يكون  االتحقد يكون هناك أيضا  .لمنشأةاهذه الوثيقة حتى وقت الحق، أو في الوقت الذي تختاره 

و لمتطلبات مختلفة أ تخضع كل منهامن الوثائق،  ماموعةهو  للمنشأةالتقرير السنوي  فيها
 .صدورهاتوقيت بفيما يتعلق  ةمنشأالالتقارير من قبل عداد إل ات مختلفةممارس

جزءا من  شّكلت، وضع وثيقة قد مدققال ، في تاريخ تقريرتبحث فيها المنشأةقد تكون هناك ظروف  .17أ
غير تكون دارة ( لكن اإللألطراف المعنية اختياري التقرير السنوي للمنشأة )على سبيل المثال، تقرير 

أكد من على الت االمدقق قادر  لم يكنغرض أو توقيت هذه الوثيقة. إذا لمدقق لعلى أن تؤكد  ةقادر 
 ار. معيهذا الخرى ألغراض أمعلومات بأنها وثيقة العتبر تغرض أو توقيت هذه الوثيقة، ال 
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جراء يساعد على إالمدقق أخرى في الوقت المناس  قبل تاريخ تقرير إن الحصول على معلومات  .18أ
قبل  خرى األ المعلومات مدقق أوال تقرير أو لبيانات الماليةفي ا ةضروري يثبت أنهاتنقيحات أي 

إلتاحة المعلومات دارة اإلإلى اتفاق مع  6عملية التدقيقيمكن أن يشير خطاب التكليف بصدورها. 
 .المدققأمكن قبل تاريخ تقرير  ، وإنمدقق في الوقت المناس للاألخرى 

خة نسفإن ، للمنشأةالموقع اإللكتروني  عبر فقطخرى للمستخدمين األمعلومات ال عند إتاحة .19أ
 ياإللكترون موقعال، وليس مباشرة من المنشأةتم الحصول عليها من يالتي خرى األمعلومات لا
يتحمل  ال. لمعيارلهذا ا وفقا  اإلجراءات  بموجبها يؤدي المدقق التيلمنشأة، هي الوثيقة ذات الصلة ل

للبحث عن المعلومات األخرى، بما في ذلك المعلومات معيار هذا الالمدقق أية مسؤولية بموج  
ن أوال القيام بأي إجراءات لتأكيد  ،اإللكتروني للمنشأة موقعالعلى موجودة األخرى التي قد تكون 
 ا أو عرضهاتم نقلهبشكل مناس  على الموقع اإللكتروني للمنشأة أو  ت عرضتلك المعلومات األخرى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .      بطريقة أخرى إلكترونيا 

لومات المع جميععلى بعض أو لم يحصل إذا أو إصدار تقريره تأريخ من  المدققال يوجد ما يمنع  .20أ
 األخرى.

 مدقق تحديثالمن  ال ي طل ، المدقق خرى بعد تاريخ تقريراألمعلومات الالحصول على عند  .21أ
 560.7 معيار التدقيق الدوليمن  7و 6للفقرتين  وفقا   المنفذةاإلجراءات 

 الخطية. اإلقرارات إستخداممعينة حول إرشادات متطلبات و على  5808الدولي  التدقيقمعيار  ينص .22أ
المعلومات األخرى يخص )ج( فيما 13لفقرة ل وفقا   الذي يتوج  طلبه اإلقرار الخطيوي قصد من 
التي  استكمال اإلجراءاتعلى مدقق الدعم قدرة هو  مدققال بعد تاريخ تقرير فقط تتاحالتي سوف 
د المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، قد ياد المدقق أنه من المفي بتلكفيما يتعلق معيار هذا اليتطلبها 
 ما يلي:بأخرى، على سبيل المثال،  خطيةإقرارات أن يطل  

  والتي قد تشمل معلومات إصدارهاتوقع تاميع الوثائق التي بالمدقق قد أبلغت دارة اإلأن 
 أخرى 

  تسقة مع ممدقق قبل تاريخ تقريره العليها يحصل البيانات المالية وأية معلومات أخرى أن
 و جوهرية  أخطاءأي على  خرى األمعلومات ال، وال تشتمل بعضها البعض

  ة اإلدار  أن ،مدقق قبل تاريخ تقريرهال يحصل عليهافيما يتعلق بالمعلومات األخرى التي لم
 توقيت المتوقع لهذا اإلصدار.الهذه المعلومات األخرى و  إعداد وإصدارتعتزم 

                                                           
 .24، الفقرة أ" الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق " 210معيار التدقيق الدولي  6
 . " األحداث الالحقة " 560معيار التدقيق الدولي  7
 ." اإلقرارات الخطية " 580معيار التدقيق الدولي  8
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  (15-14 ات)المرجع: الفقر  خرى األمعلومات ال ودراسةقراءة 
إتباع تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق مع  2009 معيار التدقيق الدوليل وفقا  المدقق  يتوج  على .23أ

على  ،المعلومات األخرى  ودراسةقراءة المهني عند  كالشالحفاظ على ويشمل المهني.  كمنهج الش
تحتاط ا وأنهسبيل المثال، االعتراف بأن اإلدارة قد تكون مفرطة في التفاؤل بشأن نااح خططها، 

 مع: متضاربةتكون  يمكن أنالتي لمعلومات ا من
 البيانات المالية  أو (أ)
 .التدقيقفي عملية التي تم الحصول عليها المدقق معرفة  (ب)

يق عملية التدقتوجيه تحمل مسؤولية العملية شريك  طل  مني   220،10 معيار التدقيق الدوليل وفقا   .24أ
في و للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.  وفقا   وتنفيذها عليها واإلشراف
المناسبين  راداألفاالعتبار عند تحديد  بعينؤخذ العوامل التي يمكن أن ت  تتضمن ، هذا المعيارسياق 
 ما يلي: ،15-14 الفقرتينلمعالاة متطلبات  العمليةفريق في 

  العمليةفريق  ألفرادالخبرة النسبية. 

  الصلة  المعرفة ذاتب الذين سيتم إيكالهم بالمهام يتمتعون العملية فريق  أفرادما إذا كان
 األخرى  بين المعلومات تناقضلتحديد أوجه ال تدقيقال عملية التي تم الحصول عليها في

 وتلك المعرفة.

  على سبيل 15-14 تينمعالاة متطلبات الفقر  التي ينطوي عليها والتقدير حكمالدرجة .
نبغي أن يالمعلومات األخرى التي  في مبالغالجراءات لتقييم اتساق يمكن تأدية اإلالمثال، 

األقل  يةعملالفريق  أفرادمن قبل المالية  البياناتفي  الواردة المبالغ تكون متطابقة مع
  .خبرة

 ر مدقق العنص طرح استفسارات على، الماموعة تدقيق، في حال من الضروري  ما إذا كان
 .العنصر المتعلقة بذلكفي معالاة المعلومات األخرى 

 )أ((14: الفقرة )المرجع المالية البياناتخرى و األمعلومات البين تناقض هام  يوجدما إذا كان  بحث

مبالغ أو بنود أخرى ينبغي أن تكون متطابقة لتلخيص، أو يمكن أن تشمل المعلومات األخرى  .25أ
توفير قدر أكبر من التفاصيل، حول المبالغ أو البنود األخرى في البيانات المالية. يمكن أن تشمل 

 :األمثلة على هذه المبالغ أو البنود األخرى ما يلي

  أو الرسوم البيانية التي تحتوي على مقتطفات من البيانات المالية. الخرائط وأالاداول 

                                                           
 .15، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي  9
 )أ(.15، الفقرة " رقابة الاودة لتدقيق البيانات المالية " 220معيار التدقيق الدولي  10
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  لية، في البيانات الما واردالمزيد من التفاصيل حول رصيد أو حساب اإلفصاح الذي يقدم
 مليون من YYYو Xمليون من المنتج  XXX على  20X1عامإيرادات اشتملت مثل "
 ."Y المنتج

 ما قيمته التطويرمصاريف البحث و  إجمالي"بلغ مثل  النتائج المالية، وصف XXX في 
 ." 20X1 عام

 المعلومات األخرى مع البيانات المالية، ال في األخرى  أو البنود المختارةتساق المبالغ إتقييم  عند .26أ
ي أن ينبغفي المعلومات األخرى التي  األخرى  مقارنة جميع المبالغ أو البنودالمدقق طل  من ي  

لتلخيص، أو توفير قدر أكبر من التفاصيل، حول المبالغ أو البنود األخرى في تكون متطابقة 
 المالية. البياناتفي  األخرى  هذه المبالغ أو البنود مع، البيانات المالية

تشمل و الحكم المهني.  مسألة تخصهي  التي يتعين مقارنتها األخرى  اختيار المبالغ أو البنود إن .27أ
 الحكم ما يلي:هذا بالعوامل ذات الصلة 

  ألهمية اؤثر على يي قد ذفيه، وال عرضي  خر في السياق الذي اآل البندأهمية المبلغ أو
 رئيسي(.بلغ م أو خر )على سبيل المثال، نسبةاآل للمبلغ أو البندن و المستخدمالتي يوليها 

 البياناتي ف البنودحسابات أو المقارنة مع  للمبلغ، الحام النسبي كميا   في حال كان المبلغ 
 بها. يرتبطالتي  األخرى  المعلومات المالية أو

  ى دفعات عل، على سبيل المثال، األخرى  لمعلوماتاآخر في  بندأو  محددحساسية مبلغ
 .األسهم لإلدارة العلياأساس 

مسألة تخص )أ( هي 14الوارد في الفقرة  المتطل جراءات لمعالاة اإل ونطاقتحديد طبيعة إن  .28أ
 حول يدتأكعملية ل شكّ تال  هذا المعياربأن مسؤوليات المدقق بموج   اإلقرار مع، الحكم المهني

 ة علىأمثلللحصول على تأكيد حول المعلومات األخرى.  إلتزامأي  فرضوال تخرى األمعلومات ال
 اإلجراءات ما يلي:

 مالية، في البيانات ال الواردة المعلومات ينبغي أن تتطابق معلمعلومات التي فيما يخص ا
 البيانات المالية. مع المعلومات مقارنة

  في  اإلفصاحاتالذي تنقله معنى النقل نفس ي قصد منها التي فيما يخص المعلومات
همية االختالفات في الصياغة أ  وبحثالكلمات المستخدمة  مقارنةالبيانات المالية، 

 معاني مختلفة. ا إلىتشير ضمنالمستخدمة وما إذا كانت هذه االختالفات 

  والبيانات المالية من  األخرى  ضمن المعلومات معين بين مبلغمطابقة الحصول على
 اإلدارة و:
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o  و األخرى  المعلوماتو البيانات المالية  مع المطابقةفي  البنودمقارنة 
o  دقيقة حسابيا. المطابقة ضمنفحص ما إذا كانت العمليات الحسابية 

، ماليةومات األخرى مع البيانات الاألخرى في المعل البنودأو  المختارةتقييم اتساق المبالغ يشمل   .29أ
 الية.البيانات المبمقارنة  عرضهاطريقة ، طبيعة المعلومات األخرى في ضوء  حيث يكون مالئما

 التي يتم الحصول عليها في المدققخرى ومعرفة األمعلومات البين  تناقض هام يوجدما إذا كان بحث 
 )ب((14: الفقرة )المرجع تدقيقال عملية

حصول عليها تم اليمدقق التي العرفة بمترتبط  ابنودأو  االمعلومات األخرى مبالغ تتضمنيمكن أن  .30أ
هذه األمثلة على )أ((. ويمكن أن تشمل 14تلك الواردة في الفقرة  بإستثناء) تدقيقالعملية في 

 البنود:المبالغ أو 

 أو جدول يلخص هذا اإلنتاج حس  المنطقة الاغرافية.ات المنتاةوحدالعن  اإلفصاح ، 

 المنتج  قدمت"الشركة بأن  بيان يفيدX  والمنتجY  السنةخالل". 

  منشأة في للعمليات ارئيسي المركز يقع ال" مثال  مواقع العمليات الرئيسية للمنشأة، ملخص
 ."Zو Y البلدين، وهناك أيضا عمليات في Xبلد ال

بيئتها، بما فهم المدقق للمنشأة و  تدقيقتم الحصول عليها في عملية اليمدقق التي المعرفة تتضمن  .31أ
 يحددو  .المنقح()31511 معيار التدقيق الدوليل وفقا   الذي ي كتس في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة، 

 مثلا معينة أمور ، والذي يتضمن الفهم المطلوب من المدقق( المنقح) 315 معيار التدقيق الدولي
 :لما يلي الحصول على فهم

  والعوامل التنظيمية والعوامل الخارجية األخرى ذات الصلةالصناعة عوامل  (أ)

  أةالمنشطبيعة  (ب)

 سياسات المحاسبية لل هاوتطبيق ةالمنشأاختيار  (ج)

  ةالمنشأأهداف واستراتيايات و  (د)

 و  ألداء المالي للمنشأةمراجعة اقياس و  (ه)

 الداخلية للمنشأة. الرقابة (و)
  

                                                           
 .  12-11، الفقرات " تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الاوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها ")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  11
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ستقبلية ما معينة أمور تتضمن أيضا  معرفة المدقق التي يتم الحصول عليها في عملية التدقيق  .32أ
مستقبلية األعمال والتدفقات النقدية ال توقعات، على سبيل المثال، وقد تشمل هذه األمور. تهاطبيعب

 المستخدمة من قبل اإلدارة في إجراء الفرضياتعند تقييم  اإلعتبار بعينالتي يأخذها المدقق 
اإلدارة  تقويم، أو عند تقييم الشهرةاختبارات انخفاض القيمة على األصول غير الملموسة مثل 

 .كمنشأة مستمرةلقدرة المنشأة على االستمرار 

صول تم الحيمدقق التي الومعرفة  األخرى  بين المعلومات هامتناقض  يوجدإذا كان  مابحث عند  .33أ
لتي افي المعلومات األخرى  الواردة موراأل علىركز المدقق ي يمكن أن، عملية التدقيق يعليها ف

 يمكنر ماأل بذلكالمعلومات األخرى فيما يتعلق  بحيث أن أي خطأ فيكافية مية أهتعتبر ذات 
 .خطأ  هاما  كون يأن 

ر  يعتبرقد خرى، األمعلومات الفي الواردة من األمور  بالعديدفيما يتعلق  .34أ دلة التدقيق أل المدققتذكُّ
 لمساعدة را  كافيا  أم تدقيقال عملية التي تم الحصول عليها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها في

تي تم مدقق الالومعرفة  األخرى  بين المعلومات هامتناقض  يوجدما إذا كان على النظر فيالمدقق 
في رئيسية لاوان  الباأكثر خبرة وأكثر دراية  كلما كان المدقق التدقيق. عملية الحصول عليها في

. كافيا   أمرا  ذات الصلة  مورأللالمدقق  تذكرأن يعتبر  كلما كان من المرجح أكثر، التدقيق عملية
 المعلومات بين هامتناقض  يوجدا إذا كان مفي النظرعلى سبيل المثال، قد يكون المدقق قادرا على 

ر في ضوء  تدقيقالحصول عليها في عملية المدقق التي تم الومعرفة  األخرى  لمناقشات ل دققالمتذكُّ
النتائج من اإلجراءات المنفذة أثناء  رتذكُّ أو  بالحوكمةالمكلفين  أولئك التي جرت مع اإلدارة أو

 تخاذ مزيد من اإلجراءات.إالمالس، دون الحاجة إلى اجتماعات  ضرامحمثل قراءة  تدقيقعملية ال

  األفراد ىعل اتاإلستفسار طرح إلى وثائق التدقيق ذات الصلة أو أن اإلشارة لمدقق يمكن أن يحدد ا .35أ
لمدقق ا لبحثكأساس  أمر مناس هو الصلة  ذوي عنصر ي المدققأو  العمليةفي فريق  المالئمين

 . على سبيل المثال:هامتناقض يوجد ما إذا كان ل
  رئيسي، على الرغم من أن خط منتج لله المخطط  الوقفعندما تصف المعلومات األخرى

 اس على الفرد المنستفسارات إالمدقق  يطرحيمكن أن ، لهالمخطط يقاف باإل يعلمالمدقق 
ما لمدقق البحث في هذا الماال لدعم  تدقيقإجراءات ال قام بتنفيذ العملية الذيفريق  في

مدقق التي تم الحصول عليها أثناء المع معرفة  كبيريتعارض بشكل وصف الإذا كان 
 .عملية التدقيق

  التدقيق ةعملي في تم تناولهادعوى قضائية لهامة  تفاصيلاألخرى صف المعلومات تعندما ،
 دقيقت، فإنه قد يكون من الضروري الرجوع إلى وثائق الها بشكل وافييتذكر لكن المدقق ال 

ر تلخيص هذه التفاصيل لدعم فيها تم  التي  .المدققتذكُّ

ات ذ التدقيق إلى وثائقالمدقق يشير، وإن كان كذلك نطاق تلك اإلشارة، إذا كان إن حقيقة ما  .36أ
الصلة  صر ذينمدققي الع أو العمليةفي فريق  األفراد المناسبين على ستفساراتإ يطرحالصلة، أو 

 ثائقإلى و  يشيرأن  للمدققالحكم المهني. ومع ذلك، قد ال يكون من الضروري  مسألة تخصهي 
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عنصر الي مدقق أوعلى األفراد المناسبين في فريق العملية  تفساراتإس طرحالتدقيق ذات الصلة، أو 
 .األخرى  في المعلومات ةمدرجمسألة الصلة حول أي  يذ

جع: الفقرة )المر  جوهرية أخطاء تشتمل علىخرى األمعلومات الأن التي تدل على للمؤشرات األخرى  التنبه
15) 
التي ال تتعلق بالبيانات المالية ويمكن أن  مورأللمناقشة  األخرى  لمعلوماتايمكن أن تشمل   .37أ

سبيل  . علىالتدقيقتم الحصول عليها في عملية يمدقق التي المعرفة من ما هو أبعد  تتااوز
 المثال، يمكن أن تشمل المعلومات األخرى بيانات عن انبعاثات غازات الدفيئة للمنشأة.

ية أو  تتعلق بالبيانات المالاألخرى، التي تدل على أن المعلومات األخرى ال للمؤشرات التنبهإن  .38أ
 ،وهريةجيبدو أنها تشتمل على أخطاء التدقيق عملية مدقق التي تم الحصول عليها في المعرفة أن 
ن  المدقق تا من لمتطلبات األخالقية ذات الصلة التي تتطل ل متثالساعد المدقق في اإلي

شكل بحتوي على بيان كاذب أو مضلل يعتقد أنها ت التي األخرى  المعلوماتب منهاالرتباط عن علم 
 المعلومات ن الضرورية بحيث تكو حا  المعلومات أو ت غفلت، أو أو بيان تم تقديمه باستهتار، كبير

بها شو تخرى األمعلومات البأن ظهر للمؤشرات األخرى التي ت  كما أن التنبه  12.مضللةاألخرى 
 التالي:معينة ك مورأ بتحديدالمدقق  قياميحتمل أن يؤدي إلى  جوهريةأخطاء 

 حصول تم اليعن المعرفة التي  بعيدا  العامة،  رفةوالمع األخرى  االختالفات بين المعلومات
دفع المدقق تمعلومات األخرى التي الذي يقرأ ال العمليةفريق  عضول ،عملية التدقيق عليها في
 أو  جوهريةأخطاء  تشتمل علىخرى األمعلومات الالعتقاد بأن إلى ا

 بأن المعلوماتالعتقاد إلى ا المدقق تدفعالتي  األخرى  داخلي في المعلوماتالتناقض ال 
 .األخرى تشتمل على أخطاء جوهرية

 في حال وجود تناقض هام أو عندما تشتمل المعلومات األخرى على خطأ جوهري  ستاابةاإل
 (16الفقرة )المرجع: 

يبدو أنها  أخرى  معلومات)أو هام تناقض  وجودمدقق مع اإلدارة حول اليمكن أن تشمل مناقشة  .39أ
 وماتاإلدارة في المعل تصريحاتساس ألتقديم الدعم مطالبة اإلدارة ب (جوهريةأخطاء  تشتمل على
أن المدقق ب يقتنعيمكن أن ، دارةلإلأو التفسيرات اإلضافية على المعلومات  بناء  و . األخرى 

 . على سبيل المثال، قد تشير تفسيراتجوهريةأخطاء  تشتمل على أيالمعلومات األخرى ال 
 .الختالفات السليمة في األحكامفيما يخص اسباب معقولة وكافية ألدارة اإل

مدقق لاستنتاج إمن المعلومات التي تدعم  االمناقشة مع اإلدارة مزيديمكن أن توفر على العكس، و  .40أ
 .ى ر األخ جوهرية في المعلوماتأخطاء بوجود 

                                                           
 .2. 110قواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين، الفقرة   12
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ة مقارن في مسائل الحكم والتقديراإلدارة  أن يتحدىالمدقق لى أكثر عمن الصع  قد يكون  .41أ
أن بالمدقق فيها  يستنتج. ومع ذلك، قد تكون هناك ظروف بالمسائل ذات الطبيعة الواقعية

حصول مدقق التي تم الالمع البيانات المالية أو معرفة  المعلومات األخرى تتضمن بيانا يتناقض
بيانات ال أو األخرى  حول المعلومات الشكوكهذه الظروف وقد تثير . التدقيقعليها في عملية 
 .التدقيقمدقق التي تم الحصول عليها في عملية الالمالية أو معرفة 

عة طبيفإن المعلومات األخرى،  في المحتملة الاوهريةأن هناك ماموعة واسعة من األخطاء  حيث .42أ
ي خطاء جوهرية فأتوجد  ستنتاج ما إذا كانتاللمدقق التي قد يؤديها اخرى األجراءات اإل ونطاق

 .المحددة الحكم المهني للمدقق في الظروفمسائل تخص  هي االخرى  المعلومات

 ها فيم الحصول عليمدقق التي تالالبيانات المالية أو معرفة ب ةغير متعلق تكون مسألة ماعندما  .43أ
بصورة  مدققالستفسارات إاإلدارة على  إجاباتعلى تقييم  االمدقق قادر قد ال يكون التدقيق،  عملية
ات التي التغيير  ع ق ، أو دارةلإلأو التفسيرات اإلضافية المعلومات  على بناء  و . ومع ذلك، كاملة
أو  هام تناقض ه لم يعد يوجدالمدقق بأن يمكن أن يقتنعخرى، األمعلومات ال علىاإلدارة  تاريها

المدقق غير قادر على  يكون . عندما جوهرية أخطاء تشتمل علىعد تلم  األخرى  أن المعلومات
بأنه لم يعد يوجد تناقض هام أو أن المعلومات األخرى لم تعد تشتمل على أخطاء ستنتاج اال

لتشاور مع طرف ثالث مؤهل )على سبيل المثال، امن اإلدارة  لمدققأن يطل  ايمكن جوهرية، 
 اوراتمشن مدراسة اإلجابات بعد و قانوني(. في بعض الحاالت،  مستشار أوتابع لإلدارة خبير 
جوهرية في أخطاء  يوجد أو ال يوجدما إذا كان قد ال يكون المدقق قادرا على إستنتاج  اإلدارة،

ما مواحد أو أكثر بعد ذلك المدقق  يتخذهان أن يمكالتي جراءات اإل وتشمل .األخرى  لمعلوماتا
 يلي:
 .الحصول على المشورة من المستشار القانوني للمدقق 

  صف و ما إذا كان ينبغي على سبيل المثال،  المدقق،اآلثار المترتبة على تقرير بحث
 أو اإلدارة  من قبلقيود  التي ت فرض فيهاالظروف 

 القوانين أو األنظمةبموج   ا  ممكن نسحاباإل يكون  ، حيثالتدقيقمن عملية  نسحاباإل 
 .االمعمول به
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 عندما يستنتج المدقق وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى  ستاابةاإل
ول عليها الحص التي تموجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى المدقق  يستنتجعندما  ستاابةاإل

 (18)المرجع: الفقرة  المدقققبل تاريخ تقرير 
لم يتم تصحيح المعلومات األخرى بعد التواصل مع  في حالمدقق التي يتخذها الاإلجراءات إن  .44أ

 عينبالمدقق يمكن أن يأخذ الحكم المهني للمدقق.  مسألة تخصهي  ولئك المكلفين بالحوكمةأ
تصحيح لاإجراء عدم وراء  ولئك المكلفين بالحوكمةأاالعتبار ما إذا كان المبرر الذي قدمته اإلدارة و 

 شتباهعند ا، كما هو الحال ولئك المكلفين بالحوكمةأأو  اإلدارةيثير الشكوك حول نزاهة أو أمانة 
ي بعض طل  المشورة القانونية. ف المالئمالمدقق أنه من  وقد يعتبرلتضليل. لوجود نية بالمدقق 

بالغ اإلأو المعايير المهنية األخرى  القوانين أو األنظمةالمدقق بموج  من  قد ي طل الحاالت، 
 إلى هيئة تنظيمية أو هيئة مهنية ذات صلة. المسألة عن

 )أ((18: الفقرة )المرجع إعداد التقاريرعلى اآلثار المترتبة 
 يؤديعندما  ا  مناسب أمرا  المالية  البياناتلرأي حول ا يمكن أن يكون حا نادرة،  ظروففي  .45أ

دارة نزاهة اإلإلى إثارة الشكوك بشأن المعلومات األخرى  فياوهرية الخطاء األرفض تصحيح 
 في موثوقية أدلة التدقيق بشكل عام. بحيث يشكك ولئك المكلفين بالحوكمةأو 

 (()ب18: الفقرة )المرجع العمليةمن  نسحاباإل
 ةالقوانين أو األنظمبموج   ا  ممكن نسحاباإليكون ، حيث العمليةمن  نسحاباإليمكن أن يكون  .46أ

 في ةالاوهريتصحيح األخطاء  رفضبالظروف المحيطة  تكون  عندماأمرا  مناسبا  ، االمعمول به
في  شككبحيث ت ولئك المكلفين بالحوكمةأنزاهة اإلدارة و  تثير الشكوك بشأنخرى األمعلومات ال

  .التدقيقأثناء عملية منهم اإلقرارات التي تم الحصول عليها  موثوقية

 )ب(( 18)المرجع: الفقرة  القطاع العام منشآتب الخاصةعتبارات اإل
 يمكن أنفي القطاع العام. في هذه الحاالت، من العملية أمرا  ممكنا   نسحابقد ال يكون اإل .47أ

إجراءات  د يتخذقأو  المسألة المحددةتفاصيل  ذاكرا فيه ةالتشريعي السلطةالمدقق تقريرا إلى يصدر 
 .مالئمةأخرى 

عندما يستنتج المدقق وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها  ستاابةاإل
 (19)المرجع: الفقرة  بعد تاريخ تقرير المدقق

وجود خطأ جوهري في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها بعد تاريخ إذا استنتج المدقق  .48أ
في ة ضروريالتي تعتبر مدقق الإجراءات تشمل ، الخطأ ذلك تم تصحيحوقد ، تقرير المدقق

 مراجعة)أ(( ويمكن أن تشمل 17للفقرة  وفقا  )التصحيح بأنه تم إجراء تحديد  المعنية الظروف



 مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى 

 )المنقح( 720معيار التدقيق الدولي  895    

 

يق
تدق

ال
 

ي حال ، فخرى األ المعلومات الذي يستلمون  أولئك للتواصل معالخطوات المتخذة من قبل اإلدارة 
 .المراجعة، إلطالعهم على مسبقا   صدورها

ت اتخاذ اإلجراءا، فإن األخرى  المعلومات تنقيحلى المكلفين بالحوكمة علم يوافق أولئك إذا  .49أ
 خطاءع المستخدمين الذين يتم إعداد تقرير المدقق لهم بشكل مناس  على األالإلطالمناسبة 
 األنظمة القوانين أوبيتطل  ممارسة الحكم المهني، ويمكن أن يتأثر إنما غير المصححة  الاوهرية

ى الحصول عل المناس أنه من  وتبعا  لذلك، قد يعتبر المدقق. ختصاصاإلفي ذات الصلة 
 .للمدققات القانونية لتزاممشورة قانونية بشأن الحقوق واإل

لتي ااإلجراءات المناسبة  تشمل، في حال لم يتم تصحيح الخطأ الاوهري في المعلومات األخرى  .50أ
المستخدمين الذين يتم إعداد تقرير المدقق لهم بشكل مناس  على  قد يتخذها المدقق إلطالع

لى عما يلي ، القوانين أو األنظمة عند السماح بذلك بموج ، األخطاء الاوهرية غير المصححة
 سبيل المثال:

  طل  ال، و 22 للفقرة وفقا  قسم معدل اإلدارة بما في ذلك إلى  معدلتقديم تقرير مدقق جديد أو
 مدققلالمستخدمين الذين يتم إعداد تقرير المعدل لاديد أو التقرير هذا ال تقديممن اإلدارة 

اريخ ت المترت  على، إن وجد، التأثير بحثإلى  المدققالقيام بذلك، قد يحتاج  وخالل. لهم
قوانين أو الالدولية أو  التدقيق متطلبات معاييرفي ضوء الاديد أو المعدل، المدقق تقرير 
أيضا الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لتقديم  لمدققأن يراجع ا. يمكن ال بهالمعمو  األنظمة
  لهؤالء المستخدمين مدقق الاديد أو المعدلال تقرير

 لمعلومات ا فياوهرية الخطاء األالمستخدمين الذين يتم إعداد تقرير المدقق لهم على  إطالع
  للمساهمين(عام في اجتماع  المسألة)على سبيل المثال، من خالل معالاة  األخرى 

 وأ المصححة غير  الاوهريةخطاء األصلة عن ذات  مهنيةتنظيمية أو هيئة هيئة  إبالغ 

 (.46أأيضا الفقرة  أنظر) العمليةاآلثار المترتبة على استمرار  بحث 

عند وجود خطأ جوهري في البيانات المالية أو عند الحاجة إلى تحديث فهم  ستاابةاإل
 (20)المرجع: الفقرة  المدقق للمنشأة وبيئتها

 :ليما ي على آثارلها يكون جديدة معلومات  المدقق على يطلعقراءة المعلومات األخرى، قد  عند .51أ
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 الخاص  مخاطرلا تنقيح تقييم إلى فهم المدقق للمنشأة وبيئتها، وبالتالي، قد يشير إلى الحاجة
 13.مدققالب

  األخطاء غير المصححة،أثر التدقيق و  على المحددةاألخطاء أثر مدقق لتقييم المسؤولية 
 14.الماليةالبيانات  علىإن وجدت، 

  15.حقةالالباألحداث  المتعلقةالمدقق مسؤوليات 

 (24-21 ات)المرجع: الفقر رير االتقإعداد 
 مدققلايمكن أن يعتبر ، المدرجة المنشأهغير  ى خر لمنشأة أالمالية  البيانات تدقيقفيما يخص  .52أ

هو لمدقق ابعد تاريخ تقرير عليها الحصول  يتوقع التيالمعلومات األخرى في تقريره أن تحديد 
بشأن المعلومات األخرى التي تخضع لمسؤوليات  ةإضافيشفافية  توفيرأمر مناس  من أجل 

ل قيام بذلك، على سبيال المالئمالمدقق أنه من يمكن أن يعتبر و . المعيارهذا المدقق بموج  
خرى األمعلومات اإلقرار للمدقق أنه سيتم إصدار تلك الدارة قادرة على تكون اإل المثال، عندما

 .المدققبعد تاريخ تقرير 

 (22-21 ات)المرجع: الفقر  البيانات التوضيحية

 .مدققال خرى" من تقريراألمعلومات ال" قسملأمثلة توضيحية  2يتضمن الملحق  .53أ

جع: الفقرة )المر  سلبيأو  هو رأي متحفظالمالية  البياناتحول المدقق رأي يكون عندما  ريراالتقإعداد  آثار
23) 
يان المطلوب الب على البيانات المالية قد ال يكون له تأثير حولسلبي الأو  المتحفظالمدقق رأي  إن .54أ

 بخصوصها رأي المدققالتي تم تعديل  المسألةأو معالاة لم يتم دمج )ه( إذا 22بموج  الفقرة 
على أي جزء من المعلومات األخرى. على سبيل المثال،  ولم تؤثر المسألةاألخرى  في المعلومات

عن مكافأة أعضاء مالس اإلدارة  اإلفصاحالمالية بسب  عدم  البيانات المتحفظ حول إن الرأي
لى التقارير عتأثير له  يكون ال قد  المعمول بهعلى النحو المطلوب في إطار إعداد التقارير المالية 

 ريراتقال مترتبة على هذهفي ظروف أخرى، قد يكون هناك آثار و . هذا المعيارالمطلوبة بموج  
 .58أ-55أكما هو موضح في الفقرات 

 جوهري في البيانات المالية خطأ بسب  متحفظرأي 
علومات الم تما إذا كانفي، يمكن النظر هو رأي متحفظمدقق الرأي  فيها يكون  التيفي الظروف  .55أ

التي تؤدي إلى إبداء رأي  المسألةنفس فيما يخص  جوهريةأخطاء  علىأيضا  األخرى تشتمل
 .فيما يخص مسألة متعلقة بها، أو متحفظ حول البيانات المالية

                                                           
 .1وأ 31و 11)المنقح(، الفقرات  315معيار التدقيق الدولي  13
 . " تقييم األخطاء المحددة أثناء عملية التدقيق " 450معيار التدقيق الدولي  14
 . 14و 10، الفقرتان 560معيار التدقيق الدولي  15
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 نطاقبسب  قيود ال متحفظرأي 
 مدققالل ال يحص ،في البيانات الماليةببند هام نطاق فيما يتعلق العندما يكون هناك قيود على  .56أ

ادر المدقق غير ق. في هذه الظروف، قد يكون تلك المسألةكافية ومالئمة حول  تدقيقعلى أدلة 
 المسألة هالمتعلقة بهذ األخرى  المعلوماتفي األخرى  المبالغ أو البنودكانت  ما إذاعلى إستنتاج 

لمدقق اقد يحتاج ، وتبعا  لذلكالمعلومات األخرى.  فيأخطاء جوهرية  تؤدي أو ال تؤدي إلى نشوء
وصف  المدقق على دراسة( لإلشارة إلى عدم قدرة ـه)22البيان المطلوب بموج  الفقرة  إلى تعديل
 البيانات حول مدققلل إبداء رأي متحفظبخصوصها التي تم  األخرى  لمعلوماتافي  للمسألةاإلدارة 

ن عاإلبالغ على المدقق  يا  ،. ومع ذلكالمتحفظأساس الرأي فقرة المالية كما هو موضح في 
 المعلومات األخرى التي تم تحديدها.مصححة في  غير جوهرية أي أخطاء

 الرأي السلبي
أساس ة فقر  في ةموضحو  محددة( مسائل) بمسألة المتعلق البيانات المالية حولسلبي الرأي الإن  .57أ

 ددهاح كان قدالمعلومات األخرى  فيجوهرية  أخطاءالرأي السلبي ال يبرر إغفال اإلبالغ عن أية 
يمكن أن البيانات المالية،  حولرأي سلبي وعند إبداء (. 2)(هـ)22للفقرة  وفقا  المدقق في تقريره 

على سبيل المثال، بشكل مالئم، ( هـ)22المطلوب بموج  الفقرة بيان لايحتاج المدقق إلى تعديل 
يما ف جوهريةأخطاء  تشتمل على األخرى  لمعلوماتافي  الواردة البنودأو  المبالغأن  إلىلإلشارة 

يخص نفس المسألة التي تؤدي إلى إبداء رأي سلبي حول البيانات المالية، أو فيما يخص مسألة 
 متعلقة بها.

 الرأي حا 
 مليةع مزيد من التفاصيل عنال تقديم يعتبرالمالية،  البياناتحول  هرأيالمدقق  يحا عندما  .58أ

 ياناتالب حولرأي ال أكثر أهمية من حا  ،، بما في ذلك قسم لمعالاة المعلومات األخرى تدقيقال
 705 معيار التدقيق الدولي بموج لذلك، في هذه الظروف، كما هو مطلوب  وتبعا  المالية ككل. 

 معيار.لهذا ابموج   إعداد التقاريرمعالاة متطلبات ل ا  قسم المدققتقرير  يتضمن(، ال المنقح)

 ( 24)المرجع: الفقرة  القوانين أو األنظمة إعداد التقارير المنصوص عليه بموج 
 وألمتطلبات القانونية ل متثالاإلالمدقق  يتوج  علىه قد أن 20016 معيار التدقيق الدولييوضح  .59أ

 مدققل، قد يكون اهذا هو الحال يكون  حيثو . ةالتدقيق الدولي معاييرالتنظيمية باإلضافة إلى 
ذا همدقق تختلف عن تلك الموصوفة في ال أو صيغة محددة في تقرير شكل محدد إستخدامملزما ب
في لية، لمعايير التدقيق الدو  وفقا   تدقيقال عند إجراء، مدققالاالتساق في تقرير يسهم . عيارالم

للمعايير  قا  وفالتي أجريت التدقيق  عملياتمصداقية في السوق العالمية عن طريق جعل ال تعزيز
القانونية  الخالفات بين المتطلباتتتعلق . عندما المعترف بها عالميا قابلة للتحديد بسهولة أكبر

                                                           
 . 57، الفقرة أ200التدقيق الدولي معيار  16
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  898    )المنقح( 720معيار التدقيق الدولي 

صياغة بالشكل والفقط معيار وهذا ال األخرى  المعلومات يخصفيما  إلعداد التقاريرالتنظيمية  وأ
كل عنصر من العناصر المحددة في الفقرة إدراج ، وكحد أدنى، يتم مدققالفي تقرير  الواردتين

 وتبعا  . ةالدولي التدقيق معاييرإلى يمكن أن يشير  المدققتقرير فإن ، مدققال تقرير ضمن 24
إن كان و معيار، حتى ال هذا متطلباتل امتثل أنه قدفي مثل هذه الظروف ي عتبر المدقق لذلك، 
 . يميةلمتطلبات القانونية أو التنظا بموج محددان المدقق في تقرير  ينوالصيغة المستخدمالشكل 
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 1 الملحق )المنقح( 720معيار التدقيق الدولي     899      

 

يق
تدق

ال
 

1الملحق   
 (8أ، 14 تان)المرجع: الفقر 

 
 خرى األمعلومات الالتي يمكن إدراجها في االخرى المبالغ أو البنود  علىأمثلة 

صد من وال ي ق. األخرى  المعلومات ضمن إدراجهاالتي يمكن  األخرى  البنودو فيما يلي أمثلة على المبالغ 
 شاملة. هذه القائمة بأن تكون 

 المبالغ
 وأرباح ألرباح اوحصة السهم من نتائج المالية الرئيسية مثل صافي الدخل الفي ملخص الواردة  البنود

 التشغيلية. والمصاريفالمبيعات واإليرادات التشغيلية األخرى والمشتريات و  األسهم
 أو سيماال التشغيل الرئي حس ، مثل الدخل من العمليات المستمرة المختارة يةشغيلالبيانات الت ،

 المبيعات حس  القطاع الاغرافي أو خط االنتاج.
  صولألقيمة ا إنخفاضالتقاضي و  مخصصاتو  لاألصو ب عمليات التصرفالبنود الخاصة، مثل 

 .يموإعادة التنظهيكلة الإعادة مصاريف و  المعالاة البيئية مخصصاتو  التعديالت الضريبيةو 
  وأرباح  تداولللواألوراق المالية القابلة  المعادل النقدو الية، مثل النقد إسمالموارد الر و السيولة معلومات

 األقلية. حصةات إلتزامو  يةالإسمالر  اتياار واإلوالديون األسهم 
  القسمالية حس  القطاع أو إسمالنفقات الر. 
  العالقةالمالية ذات  هاآثار بالترتيبات خارج الميزانية العمومية و  المتعلقةالمبالغ. 
  الطارئة  لبنودواات التعاقدية والمطالبات القانونية أو البيئية لتزامالضمانات واإلب المتعلقةالمبالغ

 األخرى.
 العائد و رأس المال العامل العائد على متوسط و  اإلجماليهامش الأو النس  المالية مثل  المقاييس

مكن أن يونسبة تغطية الفائدة ونسبة الديون.  النسبة الحاليةو  حقوق ملكية المساهمينعلى متوسط 
 البيانات المالية. معمباشرة بصورة قابل للمطابقة  تكون بعض هذه النس 

 خرى األبنود ال
 العالقةذات  والفرضياتالتقديرات المحاسبية الهامة  توضيح. 

 لمعامالت معهاا وأوصافذات العالقة  تحديد األطراف. 

 األجنبي أو مخاطر سعر  الصرف وأالسلع مخاطر إدارة ها في نهام أو ةالمنشأسياسات  توضيح
 أسعار الفائدة أو األدوات الماليةعقود مبادلة أو  العقود اآلجلة إستخداممن خالل  مثال  الفائدة، 
 .األخرى 
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  900   1)المنقح( الملحق  720معيار التدقيق الدولي 

 لطبيعة الترتيبات خارج الميزانية العمومية. أوصاف 

  والبنود  ةيئيالب اتلتزاماإلالتقاضي أو حاالت ات التعاقدية و لتزاماإلوالتعويضات و  ضماناتالأوصاف
اطر ذات المنشأة للمخ تعرضلدارة إلات النوعية التي تاريها اتقييمالاألخرى، بما في ذلك  الطارئة
 .العالقة

 بيئيةمة الاألنظ أواديدة ال ضريبةالمثل  التغيرات في المتطلبات القانونية أو التنظيمية، أوصاف ،
 هام سيكون لها تأثير التي ، أوعمليات المنشأة أو مركزها المالي على بشكل جوهري  أثّرتالتي 

 .للمنشأةعلى التوقعات المالية المستقبلية 

 حيز  التقارير المالية الاديدة التي تدخل إعداد معايير ثارإلدارة آلالتي تاريها اات النوعية تقييمال
ها مركز و  في الفترة التالية، على النتائج المالية للمنشأة النفاذحيز  تدخلس التيخالل الفترة، أو  النفاذ

 النقدية. هاتدفقاتالمالي و 

 المستقبلية األوصاف العامة لبيئة األعمال والتوقعات. 

  ستراتياية.اإلنظرة عامة على 

  المواد الخام.أو لسلع األساسية لأسعار السوق  في تااهاتاالأوصاف 

 .التباين في العرض والطل  والظروف التنظيمية بين المناطق الاغرافية 

 ةالعوامل المحددة التي تؤثر على ربحية المنشأة في قطاعات محدد توضيح.  
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تدق
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 2الملحق 
 (53أ، 22-21 ات)المرجع: الفقر 

 خرى األمعلومات البالمتعلقة  المستقل المدقق تقاريرل ةتوضيحيأمثلة  
  رأيا  ، الذي يتضمن مدرجةكانت مدرجة أو غير  سواء  ألي منشأة،  المدقق تقرير :1 يتوضيحمثال 

 أي حددي وال المدققمدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير حصل اليما معدل عند غير
 .األخرى  معلوماتال فيأخطاء جوهرية 

  لمدقق اغير معدل عندما يحصل  رأيا  ن  الذي يتضمالمدرجة للمنشأة  المدقق: تقرير 2مثال توضيحي
معلومات ال فيأخطاء جوهرية  أي حددي وال، مات األخرى قبل تاريخ تقرير المدققجزء من المعلو  على

 .المدققبعد تاريخ تقرير أخرى معلومات ، ويتوقع الحصول على األخرى 

  غير معدل رأيا  تقرير المدقق لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة الذي يتضمن : 3مثال توضيحي 
عندما يحصل المدقق على جزء من المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، وال يحدد أي أخطاء 

   جوهرية في المعلومات األخرى، ويتوقع الحصول على معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المدقق.

  غير معدل عندما ال يحصل  رأيا  تقرير المدقق للمنشأة المدرجة الذي يتضمن : 4مثال توضيحي
معلومات أخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، ولكنه يتوقع الحصول على معلومات أخرى أي المدقق على 

 .بعد تاريخ تقرير المدقق

  رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  تقرير المدقق ألي منشأة، : 5مثال توضيحي 
ة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ويستنتج وجود غير معدل عندما يحصل المدقق على كاف
 .أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى 

  رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  تقرير المدقق ألي منشأة،  :6مثال توضيحي 
يد قمتحفظا عندما يحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ويوجد 

مفروض على النطاق فيما يخص بند هام في البيانات المالية الموحدة يؤثر أيضا  على المعلومات 
 .األخرى 

  رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  تقرير المدقق ألي منشأة، : 7مثال توضيحي 
سلبيا عندما يحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ويؤثر الرأي السلبي 

 .حول البيانات المالية الموحدة أيضا  على المعلومات األخرى 
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 رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  : تقرير المدقق ألي منشأة، 1 مثال توضيحي
غير معدل عندما يحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق وال يحدد أي 

 أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى.
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  كانت مدرجة أو غير مدرجة،  سواء  ي منشأة، ألتدقيق ماموعة كاملة من البيانات المالية
بق معيار طيُ أنه ال  أي)بأنه تدقيق للماموعة التدقيق ال يعتبر . إطار العرض العادل إستخدامب

 (.6001 التدقيق الدولي
  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

 (.غرض عامذو  إطار)
  شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس

 .210 الدولي
  تي على أدلة التدقيق ال بناء  استنتج المدقق بأن الرأي )"النظيف"( غير المعدل هو رأي مناسب

 تم الحصول عليها.
  لمتطلبات التابعة طبق على التدقيق هي تلك االتي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية

 .ختصا لإل
   ة أنه ال توجد شكوك كبير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتج المدقق  بناء

قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .2)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة

  7013 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  الرئيسية  تدقيقأمور التم اإلبالغ عن. 
  حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم يحدد أي خطأ جوهري

 .في المعلومات األخرى 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
 
 

  

                                                           
 .عمليات تدقيق البيانات المالية للماموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنصر(" –عتبارات الخاصة إلا " 600معيار التدقيق الدولي   1
 ." المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي   2
ة . ي طل  قسم أمور التدقيق الرئيسي" أمور التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقلاإلبالغ عن  " 701معيار التدقيق الدولي   3

 للمنشآت المدرجة فقط. 
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 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 4تقرير حول تدقيق البيانات المالية
  الرأي

 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر

لمحاسبية ي ذلك ملخص السياسات االمنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما ف
 الهامة.

ي صورة أو تعطفي رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ا  وفقالمنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي 
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموج  هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا  مستقلون عن الشركة 

دلة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختصاصاإل]
 ن لرأينا.التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معي

 5أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن 

 حول هذه األمور.  منفصال   رأيا  ال نقدم 

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]
  

                                                           
 ي "غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي الثان " تقرير حول تدقيق البيانات المالية "يعتبر العنوان الفرعي   4

 ." القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حول المتطلبات 
 

 ي طل  قسم أمور التدقيق الرئيسية للمنشآت المدرجة فقط.  5
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معلومات غير البيانات المالية  "المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل 
 "[ وتقرير المدقق المتعلق بها

في التقرير  المدرجةخرى. تشمل المعلومات األخرى ]المعلومات مسؤولة عن المعلومات األ 6إن اإلدارة
X،7 مدقق حولهاال تشمل البيانات المالية وتقرير ال لكنها]. 

 تارأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال إستنتاجال يغطي 
 .فيما يخص ذلكالتأكيد 

القيام بذلك،  ندوعقراءة المعلومات األخرى،  فيمسؤوليتنا تكمن فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، و 
ع ممع البيانات المالية أو  تتضارب بشكل كبيراإلعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى  بعيناألخذ 

. جوهريةخطاء أها تشتمل على يبدو بخالف ذلك أنمعرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية التدقيق أو 
توج  يهذه المعلومات األخرى،  فيأخطاء جوهرية  أنه توجد، نفذناهعلى العمل الذي  بناء  ، استنتاناإذا و 

 الصدد.تقريرا في هذا  به نقدم ماليس لدينا و الحقيقة.  علينا اإلبالغ عن تلك
 8الماليةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات 

في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -9)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 
 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 .[)المنقح( 700
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]
 [)المنقح( 700

 .10[إسمعنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ]شريك العملية في التدقيق الذي ينتج  ]

 [المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ]
                                                           

 أو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لإلختصاص المحدد.  6
 خرى.تحديد المعلومات األيمكن استخدام وصف أكثر تحديدا للمعلومات األخرى، مثل "تقرير اإلدارة وبيان رئيس مالس اإلدارة،" ل  7
وفي مختلف أجزاء تقارير المدقق التوضيحية هذه، قد تكون هناك حاجة الستبدال مصطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة    8

 بمصطلح آخر يكون مناس  في سياق اإلطار القانوني في االختصاص المحدد
 

 ." وإعداد التقارير حول البيانات الماليةتكوين رأي  ")المنقح(  700معيار التدقيق الدولي   9
يتم إدراج إسم شريك العملية في تقرير المدقق فيما يخص عمليات تدقيق ماموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام   10

ظر معيار الشخصي )أن للمنشآت المدرجة ما لم ي توقع بشكل معقول، في حاالت نادرة، أن يؤدي هذا اإلفصاح إلى تهديد كبير لألمن
 (.46)المنقح(، الفقرة  700التدقيق الدولي 
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 [ عنوان المدقق ]
 [ التاريخ ]

  



 مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى 

  906 2)المنقح( الملحق  720معيار التدقيق الدولي 

 

غير معدل عندما يحصل المدقق  رأيا  : تقرير المدقق للمنشأة المدرجة الذي يتضمن 2مثال توضيحي 
على جزء من المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، وال يحدد أي أخطاء جوهرية في المعلومات 

 األخرى، ويتوقع الحصول على معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المدقق.
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  ال  .إطار العرض العادل إستخدامب للمنشأة المدرجةتدقيق ماموعة كاملة من البيانات المالية
 (.600 طبق معيار التدقيق الدولييُ أنه ال  أي)بأنه تدقيق للماموعة التدقيق يعتبر 

  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .210 الدولي

  تي على أدلة التدقيق ال بناء  استنتج المدقق بأن الرأي )"النظيف"( غير المعدل هو رأي مناسب
 تم الحصول عليها.

 طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةلبات األخالقية إن المتط
 .ختصا لإل

   ة أنه ال توجد شكوك كبير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتج المدقق  بناء
قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة
  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  الرئيسية  تدقيقأمور التم اإلبالغ عن. 
  المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم يحدد أي خطأ  جزء منحصل المدقق على

 ، ويتوقع الحصول على معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المدقق.جوهري في المعلومات األخرى 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
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 تقرير المدقق المستقل
 أو جهة أخرى مالئمة[ ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 11تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي 

 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
تهية في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المن ، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات1X20ديسمبر

 في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

طي صورة أو تع في رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في لةحقيقية وعاد

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي 
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموج  هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
 للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في ] وفقا  مستقلون عن الشركة 

لة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أد وفقا  فينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى [، وقد استو ختصاصاإل
 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ة يهي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المال

للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن 
 منفصال  حول هذه األمور.  رأيا  ال نقدم 

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]

"معلومات غير البيانات المالية  المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

                                                           
 ني "غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي الثا " تقرير حول تدقيق البيانات المالية "يعتبر العنوان الفرعي   11

 ." تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
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لكنها ال تشمل البيانات ) 13Xالتقرير مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى 12إن اإلدارة
الذي ي توقع  Y، الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير المدقق هذا، والتقرير المالية وتقرير المدقق حولها.[
 إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ. 

أي شكل من أشكال  ولن نبدي ال يغطي رأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى ونحن ال نبدي
 .فيما يخص ذلكإستنتاجات التأكيد 

، وعند هددة أعالالمح وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تكمن مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى 
القيام بذلك، األخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تتضارب بشكل كبير مع البيانات المالية 
أو مع معرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية التدقيق أو يبدو بخالف ذلك أنها تشتمل على أخطاء 

 جوهرية. 

ير معلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقر على ال على العمل الذي نفذناه بناء  وإذا استنتانا، 
يتوج  علينا اإلبالغ عن تلك فإنه ، أنه توجد أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، المدقق هذا

 الحقيقة. وليس لدينا ما نقدم به تقريرا في هذا الصدد.

يتوج  علينا إبالغ المسألة إلى أولئك ، إذا استنتانا أنه توجد أخطاء جوهرية فيه، Y]عندما نقرأ التقرير 
 .14[ختصاصصف اإلجراءات المطبقة في اإل المكلفين بالحوكمة و]

 15مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 
 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .[)المنقح( 700
 األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية 

في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]
 [)المنقح( 700

                                                           
 المحدد. ختصاصاسبة في سياق اإلطار القانوني لإلأو مصطلحات أخرى تكون من 12
 للمعلومات األخرى، مثل "تقرير اإلدارة وبيان رئيس مالس اإلدارة،" لتحديد المعلومات األخرى. يمكن استخدام وصف أكثر تحديدا   13
يا غير مصحح في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها بعد قد تكون هذه الفقرة اإلضافية مفيدة عندما يحدد المدقق خطأ  جوهر   14

 تاريخ تقرير المدقق وعندما يترت  عليه إلتزام قانوني إلتخاذ إجراءات محددة استاابة لذلك.
طلح مصطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بمص ستبدالإلفي مختلف أجزاء التقارير التوضيحية للمدقق، قد تكون هناك حاجة  15

 المحدد. إلختصاصآخر مناس  في سياق اإلطار القانوني في ا
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 .16[إسم شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ]

 [ المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ]
 [ عنوان المدقق ]
 [ التاريخ ]
 
 
 
 

  

                                                           
شريك العملية في تقرير المدقق فيما يخص عمليات تدقيق ماموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام  إسميتم إدراج  16

معيار  نظرأقول، في حاالت نادرة، أن يؤدي هذا اإلفصاح إلى تهديد كبير لألمن الشخصي )للمنشآت المدرجة ما لم ي توقع بشكل مع
 (.46)المنقح(، الفقرة  700التدقيق الدولي 
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غير معدل  رأيا  : تقرير المدقق لمنشأة أخرى غير المنشأة المدرجة الذي يتضمن 3مثال توضيحي 
عندما يحصل المدقق على جزء من المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، وال يحدد أي أخطاء 

 جوهرية في المعلومات األخرى، ويتوقع الحصول على معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المدقق.

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
  طار إ إستخداملمنشأة المدرجة بمنشأة أخرى غير اكاملة من البيانات المالية لتدقيق ماموعة

 الدولي طبق معيار التدقيقيُ أنه ال  أي)بأنه تدقيق للماموعة التدقيق ال يعتبر . العرض العادل
600.) 

  الية مالدولية إلعداد التقارير ال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .210 الدولي

  تي على أدلة التدقيق ال بناء  استنتج المدقق بأن الرأي )"النظيف"( غير المعدل هو رأي مناسب
 تم الحصول عليها.

  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية
 .ختصا لإل

   ة أنه ال توجد شكوك كبير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتج المدقق  بناء
قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لدوليلمعيار التدقيق ا وفقا   كمنشأة مستمرة
 ،لمعيار  ا  وفقالرئيسية  تدقيقأمور الاإلبالغ عن  ال يتوجب على المدقق، ولم يقرر بخالف ذلك

 .701 التدقيق الدولي
  حصل المدقق على جزء من المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ولم يحدد أي خطأ

 معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المدقق.جوهري في المعلومات األخرى، ويتوقع الحصول على 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
 القوانين أو األنظمةبموجب  إلعداد التقاريرمسؤوليات أخرى أي المدقق  لدى ليس. 

 

 تقرير المدقق المستقل
 [ أو جهة أخرى مالئمة ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 
 الرأي 
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 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر

واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المنتهية في ذلك التاريخ 
 الهامة.

ي صورة أو تعطفي رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )
ا النقدية للسنة ، وأدائها المالي وتدفقاته1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي 
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموج  هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا  مستقلون عن الشركة 

دلة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختصاصاإل]
 صلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا.التي ح

معلومات غير البيانات المالية  "المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل 
 [ " وتقرير المدقق المتعلق بها

التي تم الحصول عليها في تاريخ المعلومات األخرى  كما أنمسؤولة عن المعلومات األخرى.  17إن اإلدارة
لكنها ال تشمل البيانات المالية وتقرير المدقق  X،18التقرير ]المعلومات المشمولة في هي تقرير المدقق هذا 

 .حولها.[

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال إستنتاجات 
 التأكيد فيما يخص ذلك.

ا يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تكمن مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، وفيم
األخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تتضارب بشكل كبير مع البيانات المالية أو مع 

 اء جوهرية. تشتمل على أخط أو يبدو بخالف ذلك أنها ،معرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية التدقيق
ل تاريخ عليها قب تم الحصولعلى العمل الذي نفذناه على المعلومات األخرى التي  بناء  وإذا استنتانا، 

تقرير المدقق هذا، أنه توجد أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإنه يتوج  علينا اإلبالغ عن 
 في هذا الصدد. تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقدم به تقريرا  

                                                           
 المحدد. ختصاصأو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لإل 17
 دارة وبيان رئيس مالس اإلدارة،" لتحديد المعلومات األخرى.يمكن استخدام وصف أكثر تحديدا للمعلومات األخرى، مثل "تقرير اإل 18
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 19مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .[)المنقح( 700

 [المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ] 

 [ عنوان المدقق ]
 [ التاريخ ]

  

                                                           
 .المحدد ختصاصأو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لإل 19
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غير معدل عندما ال يحصل  رأيا  : تقرير المدقق للمنشأة المدرجة الذي يتضمن 4مثال توضيحي 
المدقق على أي معلومات أخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، ولكنه يتوقع الحصول على معلومات أخرى 

 بعد تاريخ تقرير المدقق.
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

 ال  .إطار العرض العادل إستخدامتدقيق ماموعة كاملة من البيانات المالية للمنشأة المدرجة ب
 (.600 طبق معيار التدقيق الدولييُ أنه ال  أي)بأنه تدقيق للماموعة التدقيق يعتبر 

  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 .210 الدولي

  تي على أدلة التدقيق ال بناء  استنتج المدقق بأن الرأي )"النظيف"( غير المعدل هو رأي مناسب
 تم الحصول عليها.

  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية
 .ختصا لإل

   ة أنه ال توجد شكوك كبير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتج المدقق  بناء
قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لدوليلمعيار التدقيق ا وفقا   كمنشأة مستمرة
 701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  الرئيسية  تدقيقأمور الاإلبالغ عن  تم. 
 على  يتوقع الحصولولكنه  حصل المدقق على المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدققلم ي

 معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المدقق.
  المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات

 .البيانات المالية
  ،موجب ب إلعداد التقاريرالمدقق مسؤوليات أخرى  لدىباإلضافة إلى تدقيق البيانات المالية

 .القانون المحلي
 

 تقرير المدقق المستقل

 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 
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 20تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 الرأي 

 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 
، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر

حاسبية ة، بما في ذلك ملخص السياسات المالمنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالي
 الهامة.

ي صورة أو تعطفي رأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  اريخ المنتهية في ذلك الت

 أساس الرأي 
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموج  هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا  مستقلون عن الشركة 

دلة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختصاصاإل]
 ن لرأينا.التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معي

 أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن 

 حول هذه األمور. منفصال   رأيا  ال نقدم 

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية ]

المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل "معلومات غير البيانات المالية 
 وتقرير المدقق المتعلق بها"[

]المعلومات الواردة في التقرير مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى  21إن اإلدارة
X،22 ]التقرير ي توقع إتاحة و  .لكنها ال تشمل البيانات المالية وتقرير المدقق حولهاX  .لنا بعد ذلك التاريخ 

                                                           

اني غير ضروري في الحاالت التي ال ي طبق فيها العنوان الفرعي الث " تقرير حول تدقيق البيانات المالية "يعتبر العنوان الفرعي   20 
 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".

 المحدد. ختصاصاسبة في سياق اإلطار القانوني لإلأو مصطلحات أخرى تكون من   21
 ألخرى.لتحديد المعلومات ا ،" اإلدارة وبيان رئيس مالس اإلدارةتقرير  "للمعلومات األخرى، مثل  يمكن استخدام وصف أكثر تحديدا    22
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لن نبدي أي شكل من أشكال إستنتاجات ونحن ال يغطي رأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى 
 التأكيد فيما يخص ذلك.

ند ع يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تكمن مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعالهوفيما 
، وعند القيام بذلك، األخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تتضارب بشكل كبير مع توفرها

أنها تشتمل  أو يبدو بخالف ذلك ،البيانات المالية أو مع معرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية التدقيق
 على أخطاء جوهرية. 

، إذا استنتانا أنه توجد أخطاء جوهرية فيه، يتوج  علينا إبالغ المسألة إلى أولئك X]عندما نقرأ التقرير 
 23[.ختصاصصف اإلجراءات المطبقة في اإل المكلفين بالحوكمة و]

 24البيانات الماليةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 
 )المنقح(.[ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ ]

 .[)المنقح( 700

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 [)المنقح( 700

 [.إسم تقرير المدقق المستقل هذا هو ] شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه

 [المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ]

 [ عنوان المدقق ]
 [ التاريخ ]

  

                                                           
غير مصحح في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها  قد تكون هذه الفقرة اإلضافية مفيدة عندما يحدد المدقق خطأ  جوهريا     23

 بعد تاريخ تقرير المدقق وعندما يترت  عليه إلتزام قانوني إلتخاذ إجراءات محددة استاابة لذلك.
 .المحدد ختصاصأو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني لإل  24
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 رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  : تقرير المدقق ألي منشأة، 5مثال توضيحي 
غير معدل عندما يحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ويستنتج وجود 

 أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى.
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  ،كانت مدرجة أو غير مدرجة،  سواء  تدقيق ماموعة كاملة من البيانات المالية ألي منشأة
بق معيار طيُ أنه ال  أي)بأنه تدقيق للماموعة التدقيق ال يعتبر . إطار العرض العادل إستخدامب

 (.600 التدقيق الدولي
  ية الدولية إلعداد التقارير المال للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

 (.غرض عامذو  إطار)
  شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس

 .210 الدولي
  تي على أدلة التدقيق ال بناء  استنتج المدقق بأن الرأي )"النظيف"( غير المعدل هو رأي مناسب

 تم الحصول عليها.
  المتطلبات التابعة طبق على التدقيق هي تلك التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية

 .ختصا لإل
   ة أنه ال توجد شكوك كبير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتج المدقق  بناء

قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة

  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  الرئيسية  تدقيقأمور العن تم اإلبالغ. 
  اءواستنتج أنه توجد أخطحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق 

 .في المعلومات األخرى  ةجوهري
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد

 .البيانات المالية
 القوانين أو األنظمةبموجب  إلعداد التقاريرمسؤوليات أخرى أي المدقق  لدى ليس. 

 

 تقرير المدقق المستقل
 ]أو جهة أخرى مالئمة[ ABCإلى حملة أسهم شركة 

 الرأي 
 31)الشركة(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة 

، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 1X20 ديسمبر
المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية 

 الهامة.
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ي صورة أو تعطأينا، تعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )في ر 
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للشركة كما في حقيقية وعادلة

 ة.للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي وفقا  المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي 
لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموج  هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 

رنا. ونحن في تقريمسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية المعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا  مستقلون عن الشركة 

دلة التدقيق لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختصاصاإل]
 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا.

معلومات غير البيانات المالية  إن كان مناسبا  مثل " المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر
 "[ وتقرير المدقق المتعلق بها

مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى ]المعلومات المدرجة في التقرير  25إن اإلدارة
X،26 ].لكنها ال تشمل البيانات المالية وتقرير المدقق حولها 

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال إستنتاجات 
 التأكيد فيما يخص ذلك.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تكمن مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، 
خرى تتضارب بشكل كبير مع البيانات المالية أو مع األخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت المعلومات األ

 معرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية التدقيق أو يبدو بخالف ذلك أنها تشتمل على أخطاء جوهرية.
على العمل الذي نفذناه، أنه توجد أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، يتوج   بناء  وإذا استنتانا، 

استنتانا أنه توجد أخطاء جوهرية في المعلومات وكما هو مبين أدناه، لك الحقيقة. علينا اإلبالغ عن ت
 .األخرى 

 [ وصف األخطاء الاوهرية في المعلومات األخرى  ]
  

                                                           
 المحدد. ختصاصار القانوني لإلاسبة في سياق اإلطأو مصطلحات أخرى تكون من  25
لتحديد المعلومات  ، " تقرير اإلدارة وبيان رئيس مالس اإلدارة "للمعلومات األخرى، مثل  يمكن استخدام وصف أكثر تحديدا    26

 األخرى.
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 27أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا بشأنها، ونحن 

 منفصال  حول هذه األمور.  رأيا  ال نقدم 

 . [701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]

 28مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر - )المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 
 .)المنقح([ 700

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 
في معيار التدقيق الدولي  1المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .[)المنقح( 700

 .[29[إسم شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ] ]

 [المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ]

  [ عنوان المدقق ]
 [ التاريخ ]

  

                                                           
 ي طل  قسم أمور التدقيق الرئيسية للمنشآت المدرجة فقط.  27
 المحدد. إلختصاصالقانوني في اأو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار  28
شريك العملية في تقرير المدقق فيما يخص عمليات تدقيق ماموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام  إسميتم إدراج  29

معيار  رنظأمعقول، في حاالت نادرة، أن يؤدي هذا اإلفصاح إلى تهديد كبير لألمن الشخصي ) للمنشآت المدرجة ما لم ي توقع بشكل  
 (.46)المنقح(، الفقرة  700التدقيق الدولي 
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 رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  : تقرير المدقق ألي منشأة، 6مثال توضيحي 
متحفظا عندما يحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ويوجد قيد 
مفروض على النطاق فيما يخص بند هام في البيانات المالية الموحدة يؤثر أيضا  على المعلومات 

 .األخرى 
 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض

  كانت مدرجة أو غير  سواء  ألي منشأة،  الموحدة كاملة من البيانات الماليةتدقيق ماموعة
معيار  طبقيُ  أي)بأنه تدقيق للماموعة التدقيق يعتبر . إطار العرض العادل إستخداممدرجة، ب

 (.600 التدقيق الدولي
  ارير الدولية إلعداد التق للمعايير وفقا  من قبل إدارة المنشأة الموحدة يتم إعداد البيانات المالية

 (.غرض عامذو  إطار)المالية 
 يار في مع الموحدة تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

 .210 التدقيق الدولي
 منشأة  في ستثمارلم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بخصو  اإل

ثار المحتملة لعدم القدرة على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة زميلة أجنبية. وتعتبر اآل
هي آثار هامة لكنها ليست واسعة االنتشار في البيانات المالية الموحدة )أي أن الرأي المتحفظ 

 .هو رأي مناسب(
  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية

 .ختصا لإل
   ة أنه ال توجد شكوك كبير على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، استنتج المدقق  بناء

قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة
 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة

  701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  يسية الرئ تدقيقأمور التم اإلبالغ عن. 
  حصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، كما أن المسألة التي

 .تؤدي إلى إبداء رأي متحفظ حول البيانات المالية الموحدة تؤثر أيضا على المعلومات األخرى 
  عن أولئك المسؤولين الموحدة يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية

 .الموحدة عن إعداد البيانات المالية
  بموجب القوانين أو األنظمة إلعداد التقاريرالمدقق أي مسؤوليات أخرى  لدىليس. 
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  920 2)المنقح( الملحق  720معيار التدقيق الدولي 

 تقرير المدقق المستقل
 مالئمة[أو جهة أخرى  ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 الرأي المتحفظ
)الشركة( وشركاتها التابعة )الماموعة(، والتي تتكون  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة 

، والبيان الموحد للدخل الشامل والبيان الموحد 1X20 ديسمبر 31من البيان الموحد للمركز المالي كما في 
ات وحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحللتغيرات في حقوق الملكية والبيان الم

 الملحقة بالبيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

يرنا، تعرض من تقر  أساس الرأي المتحفظفي رأينا، وباستثناء اآلثار المحتملة للمسألة المبينة في قسم 
ية أو تعطي صورة حقيق حدة المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )البيانات المالية المو 

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 1X20 ديسمبر 31( المركز المالي للماموعة كما في وعادلة
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 أساس الرأي المتحفظ
 فقا  و ، وهي منشأة زميلة أجنبية ا ستملكت خالل السنة وتم محاسبتها XYZالماموعة في شركة  إستثمارإن 

ديسمبر  31في البيان الموحد للمركز المالي كما في  XXXلطريقة حقوق الملكية، تم تسايله بقيمة 
20X1 وتم دمج حصة شركة ،ABC  من صافي دخل شركةXYZ غة البالxxx دخل شركة  ضمنABC 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بخصوص المبلغ 
 ABCوحصة الشركة  20X1ديسمبر  31كما في  XYZفي الشركة  ABCالشركة  ستثمارالمسال إل

للسنة ألنه لم تتاح لنا فرصة الوصول إلى المعلومات المالية واإلدارة  XYZمن صافي دخل الشركة 
. ونتياة لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي من التعديالت على هذه المبالغ XYZومدققي شركة 

 هي تعديالت ضرورية.

ا بموج  هذه ياتنلمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤول وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 
ي تقريرنا. ف مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا  ونحن مستقلون عن الماموعة 
دلة لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  ألخرى [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية اختصاصاإل ]

 التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ.
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معلومات غير البيانات المالية  المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل "
 "[ وتقرير المدقق المتعلق بها

مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى ]المعلومات المدرجة في التقرير  30إن اإلدارة
X،31 كنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير المدقق حولها.[ل 

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال 
 يخص ذلك. إستنتاجات التأكيد فيما

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تكمن مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام 
بذلك، األخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تتضارب بشكل كبير مع البيانات المالية 

ى لتدقيق أو يبدو بخالف ذلك أنها تشتمل علالموحدة أو مع معرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية ا
 أخطاء جوهرية.

على العمل الذي نفذناه، أنه توجد أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، يتوج   بناء  وإذا استنتانا، 
ن الحصول مأعاله، لم نتمكن  أساس الرأي المتحفظعلينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. وكما هو مبين في قسم 

كما في  XYZفي شركة  ABCشركة  ستثمارتدقيق كافية ومناسبة بخصوص المبلغ المسال إلعلى أدلة 
للسنة. وتبعا  لذلك، لم نتمكن من  XYZمن صافي دخل شركة  ABCشركة وحصة  20X1ديسمبر  31

االستنتاج فيما إذا كانت المعلومات األخرى تشتمل أو ال تشتمل على أخطاء جوهرية فيما يخص هذه 
  المسألة.

 32أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة 

ساس أمنفصال  حول هذه األمور. باإلضافة إلى المسألة المبينة في قسم  رأيا  رأينا بشأنها، ونحن ال نقدم 
، فقد حددنا األمور المبينة أدناه على أنها أمور التدقيق الرئيسية التي يتعين اإلبالغ عنها الرأي المتحفظ
 في تقريرنا.

 .[701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]

 33اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدةمسؤوليات 
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .)المنقح([ 700

                                                           
 المحدد. ختصاصاسبة في سياق اإلطار القانوني لإلأو مصطلحات أخرى تكون من  30
 خرى." لتحديد المعلومات األ تقرير اإلدارة وبيان رئيس مالس اإلدارة، للمعلومات األخرى، مثل " يمكن استخدام وصف أكثر تحديدا    31
 أمور التدقيق الرئيسية للمنشآت المدرجة فقط. ي طل  قسم  32
 المحدد. إلختصاصأو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني في ا  33
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  922 2)المنقح( الملحق  720معيار التدقيق الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]

 .[)المنقح( 700

 .[ 34[إسم شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ] ]

 [د المحد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ]
 [ عنوان المدقق ]
 [ التاريخ ]
 

  

                                                           
شريك العملية في تقرير المدقق فيما يخص عمليات تدقيق ماموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام  إسميتم إدراج   34

معيار  نظرألم ي توقع بشكل معقول، في حاالت نادرة، أن يؤدي هذا اإلفصاح إلى تهديد كبير لألمن الشخصي )للمنشآت المدرجة ما 
 (.46)المنقح(، الفقرة  700التدقيق الدولي 
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 رأيا  كانت مدرجة أو غير مدرجة، الذي يتضمن  سواء  : تقرير المدقق ألي منشأة، 7مثال توضيحي 
سلبيا عندما يحصل المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق ويؤثر الرأي السلبي 

 حول البيانات المالية الموحدة أيضا  على المعلومات األخرى.  

 :الظروف التالية ُتفترض، التقرير التوضيحي للمدقق هذا ألغراض
 كانت مدرجة أو غير  سواء  ألي منشأة، ة تدقيق ماموعة كاملة من البيانات المالية الموحد

بق طيُ أنه  أي)هو تدقيق للماموعة التدقيق يعتبر . إطار العرض العادل إستخدامب ،مدرجة
 (.600 معيار التدقيق الدولي

  ارير الدولية إلعداد التق للمعايير وفقا  يتم إعداد البيانات المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة
 (.غرض عامذو  إطار)المالية 

  تعكس شروط عملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة في معيار
 .210 التدقيق الدولي

  تشتمل البيانات المالية الموحدة على خطأ جوهري بسبب عدم توحيد الشركة التابعة. ويعتبر
الموحدة. ولم ُتحدد آثار الخطأ الخطأ الاوهري ذو تأثير واسع االنتشار في البيانات المالية 

على البيانات المالية الموحدة ألنه لم يكن من الممكن القيام بذلك )أي أن الرأي السلبي هو 
 رأي مناسب(.

  طبق على التدقيق هي تلك المتطلبات التابعة التي تُ  ذات الصلةإن المتطلبات األخالقية
 .ختصا لإل

   ة أنه ال توجد شكوك كبير عليها، إستنتج المدقق  على أدلة التدقيق التي تم الحصول بناء
قدرة المنشأة على االستمرار  التي قد تشكك بشكل كبير في باألحداث أو الظروف متعلقة

 .)المنقح( 570 لمعيار التدقيق الدولي وفقا   كمنشأة مستمرة
 701لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  رئيسية ال تدقيقالأمور  تم اإلبالغ عن. 
  المدقق على كافة المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير المدقق، كما أن المسألة التي حصل

 .تؤدي إلى إبداء رأي سلبي حول البيانات المالية الموحدة تؤثر أيضا على المعلومات األخرى 
  يختلف أولئك المسؤولين عن اإلشراف على البيانات المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين

 .انات المالية الموحدةعن إعداد البي
 القوانين أو األنظمةبموجب  إلعداد التقاريرمسؤوليات أخرى أي المدقق  لدى ليس. 
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 تقرير المدقق المستقل
 أو جهة أخرى مالئمة[ ] ABCإلى حملة أسهم شركة 

 الرأي السلبي
)الشركة( وشركاتها التابعة )الماموعة(، والتي تتكون  ABCلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة 

، والبيان الموحد للدخل الشامل والبيان الموحد 1X20 ديسمبر 31من البيان الموحد للمركز المالي كما في 
للتغيرات في حقوق الملكية والبيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات 

 لبيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.الملحقة با

رض البيانات من تقريرنا، ال تع أساس الرأي السلبيفي رأينا، وبسب  أهمية المسألة التي نوقشت في قسم 
( ةأو ال تعطي صورة حقيقية وعادل المالية الموحدة المرفقة بصورة عادلة، من جميع النواحي الاوهرية، )

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 1X20 ديسمبر 31المركز المالي الموحد للماموعة كما في 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقا  الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 السلبيأساس الرأي 
التي استملكتها الماموعة  XYZ، لم توحد الماموعة الشركة التابعة Xكما هو موضح في المالحظة 

لشركة ات الهامة للتزامألنها لم تتمكن بعد من تحديد القيم العادلة لبعض األصول واإل 20X1خالل العام 
ر على أساس التكلفة. بموج  المعايي ستثمارالتابعة في تاريخ اإلستمالك. لذلك، يتم محاسبة هذا اإل

ة إلعداد التقارير المالية، ينبغي على الشركة أن توحد هذه الشركة التابعة وأن تقوم بمحاسبة الدولي
، كانت ستتأثر العديد من العناصر XYZعلى المبالغ المؤقتة. ولو كان تم توحيد شركة  بناء  اإلستمالك 

البيانات  عدم التوحيد علىالواردة في البيانات المالية الموحدة المرفقة بشكل جوهري. لم يتم تحديد آثار 
 المالية الموحدة.

لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤولياتنا بموج  هذه  وفقا  لقد أجرينا عملية التدقيق الخاصة بنا 
ي تقريرنا. ف مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  وفقا  ونحن مستقلون عن الماموعة 
دلة لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أ وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى ختصاصاإل ]

 التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معين لرأينا السلبي.
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معلومات غير البيانات المالية  "ى ]أو عنوان آخر إن كان مناسبا  مثل المعلومات األخر 
 [" وتقرير المدقق المتعلق بها

مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى ]المعلومات المدرجة في التقرير  35إن اإلدارة
X،36 ].لكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير المدقق حولها 

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال 
 إستنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تكمن مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام 
كانت المعلومات األخرى تتضارب بشكل كبير مع البيانات المالية بذلك، األخذ بعين اإلعتبار ما إذا 

الموحدة أو مع معرفتنا التي تم الحصول عليها في عملية التدقيق أو يبدو بخالف ذلك أنها تشتمل على 
على العمل الذي نفذناه، أنه توجد أخطاء جوهرية في هذه المعلومات  بناء  وإذا استنتانا،  أخطاء جوهرية.

أعاله،  لبيالسأساس الرأي يتوج  علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. وكما هو مبين في قسم  فإنه األخرى،
وأن تقوم بمحاسبة االستمالك على أساس المبالغ  XYZكان يتعين على الماموعة أن توّحد الشركة 

المبالغ أو  صلقد استنتانا أنه توجد أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى لنفس السب  فيما يخ. المؤقتة
 .XYZالتي تأثرت بعدم توحيد الشركة  Xالبنود األخرى في التقرير 

 37أمور التدقيق الرئيسية
هي تلك األمور التي تعتبر، وفق حكمنا وتقديرنا المهني، أنها األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية 
الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة 

ساس أباإلضافة إلى المسألة المبينة في قسم منفصال  حول هذه األمور.  رأيا  رأينا بشأنها، ونحن ال نقدم 
، فقد حددنا األمور المبينة أدناه على أنها أمور التدقيق الرئيسية التي يتعين اإلبالغ عنها في السلبيالرأي 
 تقريرنا.

 . [701 لمعيار التدقيق الدولي وفقا  وصف كل مسألة تدقيق رئيسية  ]

 38بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين 

في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  ]اإلبالغ 
 )المنقح(.[ 700

                                                           
 المحدد. ختصاصاسبة في سياق اإلطار القانوني لإلأو مصطلحات أخرى تكون من  35
لتحديد المعلومات  ،" تقرير اإلدارة وبيان رئيس مالس اإلدارة "خرى، مثل للمعلومات األ يمكن استخدام وصف أكثر تحديدا    36

 األخرى.
 ي طل  قسم أمور التدقيق الرئيسية للمنشآت المدرجة فقط.  37
 المحدد. إلختصاصأو مصطلحات أخرى تكون مناسبة في سياق اإلطار القانوني في ا  38



 مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى 

  926 2)المنقح( الملحق  720معيار التدقيق الدولي 

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية 

في معيار التدقيق الدولي  2المثال التوضيحي  أنظر -)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  اإلبالغ  ]
 .[)المنقح( 700

 .[39[إسم شريك العملية في التدقيق الذي ينتج عنه تقرير المدقق المستقل هذا هو ] ]

 [ المحدد ختصاصالمدقق أو كليهما، بما يتناس  مع اإل إسمشركة التدقيق أو  إسمالتوقيع ب ]
 [ عنوان المدقق ]
   [ التاريخ ]
 
 
 

                                                           
شريك العملية في تقرير المدقق فيما يخص عمليات تدقيق ماموعات كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام  إسميتم إدراج   39

معيار  نظرأللمنشآت المدرجة ما لم ي توقع بشكل معقول، في حاالت نادرة، أن يؤدي هذا اإلفصاح إلى تهديد كبير لألمن الشخصي )
 (.46)المنقح(، الفقرة  700التدقيق الدولي 



 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي  927 

  

يق
تدق
 ال

 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي
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 خاصةال دهدا األألطر  وفقا   المعدة
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 األهدافالبيانات المالية ذات بالمتعلقة  تقارير المدققين توضيحات حول : ملحق
 الخاصة

 
 

 
تعمليات تدقيق البيانات  –الخاصة  اتتعتبار اإل "قح( )المن 800قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي

داف العامة األه" 200معيار التدقيق الدولي  في سياق خاصة"ال هدافاألألطر  وفقا  المالية المعدة 
 . لمعايير التدقيق الدولية" وفقا  تدقيق تعملية  للمدقق المستقل وإجراء



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  –تعتبارات الخاصة إلا

 

  928 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي 

 مقدمة ال
 معيار التدقيق الدولي دهذا نطاق

تعلى تدقيق البيانات المالية،  700–100المجموتعة  ة الواردة فير التدقيق الدوليييتنطبق معا .1
لدى تطبيق معايير التدقيق الدولية المذكورة  الخاصة اتتعتبار اإل ويتناول معيار التدقيق الدولي هذا

 .األهداف الخاصةألطر  وفقا  تعلى تدقيق البيانات المالية 
 

 األهدافألطر  وفقا  كاملة من البيانات المالية المعدة  مجموتعة ُكتب هذا المعيار ضمن نطاق .2
بيان خاصة ذات تعالقة بتدقيق  اتإتعتبار )المنقح(  8051خاصة. يتناول معيار التدقيق الدولي ال

 أو حساب أو بند محدد من بيان مالي ما. مكون أو  فردمالي م
 

ُيفهم منه أنه يتناول جميع  ال يلغي هذا المعيار متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى وال .3
 الخاصة التي يمكن أن تكون ذات تعالقة بظروف العملية.       اتتعتبار اإل

 

 تاريخ النفاذ

ديسمبر  15تاريخ ب تنتهيانات المالية للفترات التي تدقيق البيلالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .4
 أو بعد ذلك. 2016

 

 الهد 

إلطار  وفقا  ر التدقيق الدولية في تدقيق بيانات مالية معدة يتلخص هدف المدقق، لدى تطبيق معايي .5
 :مناسب بشكلالخاصة ذات العالقة بما يلي  اتتعتبار ، في تناول اإلالهدف الخاص

 قبول العملية؛  (أ)

 و ؛التخطيط لتلك العملية وتنفيذها (ب)

 تكوين رأي وإتعداد تقارير حول البيانات المالية. (ج)
 

 التعريفات

 أدناه: إزاءها الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينةمعايير التدقيق  هدافأل .6

 –(Special purpose financial statements) الخاصة هدافالبيانات المالية لأل (أ)
 (4)المرجع: الفقرة أ. خاصةال األهدافألطر  وفقا  البيانات المالية المعدة 

إتعداد تقارير مالية إطار  –(Special purpose framework) الهدف الخاصإطار  (ب)
 يمكن أن يكون إطار إتعداد  .المعلومات المالية لمستخدمين محددين إحتياجاتمصمم لتلبية 

                                                

 
1

بنود محددة  وأابات حس وأ مكوناتو فردة م بيانات مالية تعمليات تدقيق - الخاصة تعتبارات"اإل)المنقح(  805معيار التدقيق الدولي   
 ."بيان مالي في



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  – الخاصة تعتباراتاإل

 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي  929 
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 (.4أ-1)المرجع: الفقرة أ 2.إمتثالالتقارير المالية إطار تعرض تعادل أو إطار 

 
المالية ذات  " في هذا المعيار تعني "مجموتعة كاملة من البيانات البيانات المالية إن اإلشارة إلى " .7

ومحتوى  تعرض وهيكلاألغراض الخاصة، وتحدد متطلبات إطار إتعداد التقارير المالية المعمول به 
تتضمن " البيانات المالية ذات األغراض الخاصة تتضمن اإلفصاحات ذات البيانات المالية، 

 العالقة. 
 

 المتطلاات
 لد  قاول العملية  اتتعتاار اإل

  رير الماليةإطار إتعداد التقامدى قبول 
 

 أن يحدد مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية 210لمعيار التدقيق الدولي وفقا  جب تعلى المدقق ي .8
خاصة يجب أن يكون لدى  هدافلدى تدقيق بيانات مالية أل 3البيانات المالية. في إتعداد المطبق

 (.8أ-5المدقق فهم لـ : )المرجع: الفقرة أ

 المالية من أجله؛ الذي أتعدت التقارير  هدفال (أ)

 المستخدمون المقصودون؛ و (ب)

الخطوات التي تتخذها اإلدارة لتحديد كون إطار إتعداد التقارير المالية المطبق مقبوال  في  (ج)
 الظروف. 

 

      لد  التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتتعتاار اإل
 

لدولية ذات العالقة جميع معايير التدقيق ال معيار التدقيق الدولي أن يمتثلل وفقا  يجب تعلى المدقق  .9
خاصة ولدى تنفيذ  أهدافتعلى المدقق لدى التخطيط لتدقيق بيانات مالية ذات  4بعملية التدقيق.

ا  خاصا  في إتعتبار التدقيق المذكور أن يحدد ما إذا كان تطبيق معايير التدقيق الدولية يتطلب 
 .(12أ-9ظروف العملية. )المرجع: الفقرة أ

 

وتطبيق  إختيار فهم حول)المنقح( 315لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   المدقق يجب أن يتكون لدى .10
 وفقا  يجب أن يتكون لدى المدقق، في حال تم إتعداد البيانات المالية  5المنشأة للسياسات المحاسبية.

لدى إتعدادها لهذه البيانات  الذي أبرمته اإلدارة للعقد جوهرية ألحكام تعقد ما، فهم ألي تفسيرات
جوهري في  إختالفتفسير آخر معقول  إتعتمادكون التفسير تفسيرا  جوهريا  حينما ينتج تعن المالية. ي

  المعلومات المعروضة في البيانات المالية. 

                                                 
  )أ(. 13الفقرة  تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية" تعملية " األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء، 200معيار التدقيق الدولي   2
 )أ(. 6، الفقرة "الموافقة تعلى شروط التكليف بالتدقيق" 210دولي معيار التدقيق ال  3
4

 .18، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   
5

 )ج(. 11، الفقرة "خالل فهم المنشأة وبيئتها مخاطر الخطأ الجوهري من "تحديد وتقييم )المنقح( 315التدقيق الدولي  معيار  



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  –تعتبارات الخاصة إلا

 

  930 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي 

  إتعداد التقارير اتإتعتاار تكوين رأي و 
    

تعلى المدقق أن يطبق الخاصة  هدافاأل لدى تكوين رأي وإتعداد تقارير حول البيانات المالية ذات .11
 (.19أ -13)المرجع: الفقرة أ 700.6لبات الواردة في معيار التدقيق الدولي المتط

 
 وصف إطار إتعداد التقارير المالية المطبق

كانت البيانات المالية أن يقيم ما إذا )المنقح(  700يجب تعلى المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي .12
وتعلى المدقق في حال تم  7المطبق.مناسب إطار إتعداد التقارير المالية  بشكلتشير إلى أو تصف 

ما إذا كانت البيانات المالية تصف بشكل مناسب  يقيم إتعداد التقارير المالية بموجب أحكام تعقد أن
 أي تفسيرات جوهرية للعقد الذي ُبنيت البيانات المالية تعلى أساسه. 

 

في ذلك الترتيب بما  شكل ومضمون تقرير المدقق) المنقح(  700يتناول معيار التدقيق الدولي .13
 الخاصة:  هداف. وفي حالة تقرير المدقق حول البيانات المالية ذات األالمحدد لعناصر معينة

الذي تم من أجله إتعداد البيانات المالية و، إذا دتعت  هدفيبين تقرير المدقق اليجب أن  (أ)
 هدافت األمالحظة في البيانات المالية ذاالالحاجة، المستخدمين المقصودين أو اإلشارة إلى 

 الخاصة التي تحتوي تعلى تلك المعلومات؛ و

إذا كان لدى اإلدارة خيار بخصوص ُأطر إتعداد التقارير المالية لدى إتعداد البيانات المالية   (ب)
من أجل البيانات المالية يجب أن يشير أيضا  إلى  8المذكورة فإن شرح اإلدارة مسؤولية اإلدارة

 إطار التقارير المالية المطبق مقبوال  في الظروف.  مسؤوليتها من أجل تحديد كون إتعداد
 

 الهدف الخاصطار إل وفقا  تنبيه القراء إلى أن البيانات المالية معدة 
 

مسألة ما الخاصة فقرة تأكيد تعلى  هدافاأل ذويجب أن يتضمن تقرير المدقق حول البيانات المالية  .14
وأن البينات  الهدف الخاصإلطار  وفقا  معدة  تنبه مستخدمي تقرير المدقق إلى أن البيانات المالية

ن يضمن هذه الفقرة أآخر. يجب تعلى المدقق  هدفالمالية نتيجة لذلك يمكن أال تكون مناسبة ل
 (. 21أ-20تحت تعنوان مناسب. )المرجع: الفقرة أ

 

*** 

                                                 
6

 . تقارير حول البيانات المالية"ال"تكوين رأي وإتعداد  )المنقح(   700معيار التدقيق الدولي   
7

 .15الفقرة  )المنقح( 700معيار التدقيق الدولي    
 المعين.  ختصاصأو شرط آخر مناسب ضمن سياق اإلطار القانوني في اإل  8



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  – الخاصة تعتباراتاإل
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 رخر  األ والمادة التوضيحيةالتطايق 
 (6)المرجع: الفقرة  الهد  الخاصتعريف إطار 

 

 ما يلي:  األهداف الخاصةمن األمثلة تعلى أطر  . 1أ

  أساس ضريبي للمحاسبة تعلى بيانات مالية يرافق اإلقرار الضريبي للمنشأة؛ 

  أساس المدفوتعات واإليصاالت النقدية للمحاسبة تعلى معلومات التدفق النقدي التي قد ُيطلب
 من المنشأة إتعدادها للدائنين؛ 

 لتي تضعها الجهة المنظمة لتلبية متطلبات الجهة المنظمة أحكام إتعداد التقارير المالية ا
 المذكورة؛ أو

  مثل تعقد سند أو تعقد قرض أو منح مشروعأحكام إتعداد التقارير المالية في تعقد ما.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

الخاصة مبنيا  تعلى إطار إتعداد تقارير مالية  هدافقد تكون هناك أحوال يكون فيها اإلطار ذي األ . 2أ
إال أنه قد  أو من قبل قانون أو نظامُوضع من قبل مؤسسة إتعداد معايير مفوضة أو معترف بها 

د بيانات ال يمتثل لجميع متطلبات ذلك اإلطار، ومن األمثلة تعلى ذلك العقد الذي يستلزم إتعدا
. حينما يكون ذلك ×ختصاصلمعظم، وليس جميع، معايير إتعداد التقارير المالية لإل وفقا  مالية 

مقبوال  في ظروف العملية فإنه من غير المناسب أن يلمح وصف إطار إتعداد التقارير المالية 
التقارير المالية التام إلطار إتعداد  متثالالخاصة إلى اإل هدافالمطبق في البيانات المالية ذات األ

. انون أو نظامقمن قبل الذي ُوضع من قبل مؤسسة إتعداد معايير مفوضة أو معترف بها أو 
، إلى أحكام أتعاله العقد المذكور مثاليمكن أن يشير إطار إتعداد التقارير المالية المطبق، في 

لمالية التقارير إتعداد التقارير المالية في العقد دون أن يشير إلى أي مرجع لمعايير إتعداد ا
 . ×ختصاصلإل

 
، إطار تعرض 2، في الظروف الموصوفة في الفقرة أالهدف الخاصيمكن أن ال يشكل إطار  .  3أ

تعادل حتى لو كان إطار إتعداد التقارير المالية الذي بني تعلى أساسه إطار تعرٍض تعادل. ويرجع 
بات إطار إتعداد التقارير قد ال يمتثل لجميع متطل الهدف  الخاصالسبب في ذلك إلى أن إطار 

 ير مفوضة ومعترف بها أو من قبل قانون أو نظامالمالية الذي ُوضع من قبل مؤسسة إتعداد معاي
 والتي تكون ضرورية لتحقيق العرض العادل للبيانات المالية. 

 
لتي هي البيانات المالية الوحيدة ا الهدف الخاصعدة بموجب إطار مقد تكون البيانات المالية ال . 4أ

 البيانات المالية المذكورة من قبل مستخدمين إستخدامتعدها المنشأة وفي مثل هذه الظروف يمكن 
ع البيانات المالية في تلك يورغم توز غير أولئك الذين ُصمم إطار إتعداد التقارير المالية لهم. 

 خاصة دافأهالظروف تعلى نطاق واسع فإن البيانات المالية ال تزال تعتبر بيانات مالية ذات 
مصممة لتجنب حاالت إساءة فهم  14-13 لمعايير التدقيق الدولية. المتطلبات الواردة في الفقرات

وتتضمن اإلفصاحات معلومات إيضاحية أو وصفية  الذي أتعدت التقارير المالية من أجله. هدفال



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  –تعتبارات الخاصة إلا

 

  932 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي 

بل مسموحة بشكٍل صريح أو  خالف ذلك مسموح بها من قو  مبينة تعلى النحو المطلوب أخرى 
إشارة  تضمنيها فيأو في المالحظات، أو   اليالبيان المفي متن  إطار التقارير المالية المطبق

  9مرجعية.
 
 لد  قاول العملية اتتعتاار اإل

 (8)المرجع: الفقرة: مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية 
 

لومات المالية للمستخدمين المع إحتياجاتالخاصة تعتبر  هداففي حالة البيانات المالية ذات األ . 5أ
المقصودين تعامال  أساسيا  لتحديد مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية المطبق في تحضير 

 البيانات المالية. 
 
يمكن أن يشتمل إطار إتعداد التقارير المالية تعلى معايير إتعداد التقارير المالية الموضوتعة من  . 6أ

الخاصة،  هدافار معايير للبيانات المالية ذات األقبل مؤسسة مفوضة أو معترف بها إلصد
تعملية مقنعة تتسم إذا اتبعت المؤسسة  هدفالمعايير مقبولة لهذا ال أن ويفترض في هذه الحالة

. وفي بعض تعتباربالشفافية تنطوي تعلى تداول آراء األطراف المعنية وأخذها بعين اإل
اد التقارير المالية الذي يجب أن يستخدم إطار إتعد قانون أو نظامات يمكن أن يحدد ختصاصاإل

الخاصة لنوع معين من المنشآت. فعلى  هدافمن قبل اإلدارة إلتعداد البيانات المالية ذات األ
سبيل المثال يمكن أن تضع الجهة التنظيمية أحكاما  إلتعداد التقارير المالية لتلبية متطلبات تلك 

إطار إتعداد التقارير  تعلى خالف ذلك، ُيعتبروجود مؤشرات  ، وفي حال تعدمةظيميالجهة التن
 الخاصة المعدة من قبل المنشأة.  هدافالمالية المذكور مقبوال  للبيانات المالية ذات األ

 
حينما تكون هناك متطلبات تشريعية أو تنظيمية إلى جانب معايير إتعداد التقارير المالية المشار  . 7أ

يتطلب من المدقق أن يحدد ما إذا كانت هناك  210ق الدولي، فإن معيار التدقي6إليها في الفقرة أ
أي حاالت تعارض بين معايير إتعداد التقارير المالية والمتطلبات اإلضافية ويحدد المعيار أيضا  

   10اإلجراءات التي يجب أن يتخذها المدقق في حال وجدت حاالت التعارض تلك.
  
أحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في  تعلى مالية المطبقيمكن أن يشتمل إطار إتعداد التقارير ال . 8أ

. وفي هذه الحالة ُيحدد مدى 7و أ 6تعقد ما أو مصادر أخرى غير تلك الموصوفة في الفقرتين أ
ما إذا كان  تعتباراإلقبول إطار إتعداد التقارير المالية في ظروف العملية من خالل األخذ بعين 

لمذكورة كما هو موصوف اتتسم بها بها ُأطر إتعداد التقارير المالية اإلطار يتسم بسمات تعادة  ما 
، تعتبر األهمية الهدف الخاصوفي حالة إطار . 210من معيار التدقيق الدولي 2في الملحق

النسبية لعملية معينة لكل سمة تتسم بها أطر إتعداد التقارير المالية المقبولة تعتبر أمرا  يتعلق 
 أهدافيل المثال يمكن أن يكون كل من المورد والمشتري، من أجل تعلى سب بالحكم المهني.

                                                 
 )و(. 13، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي    9

 . 18، الفقرة 210معيار التدقيق الدولي   10
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تحديد قيمة األصول الصافية للمنشأة تعند تاريخ بيعها، قد اتفقا تعلى أن التقديرات الحصيفة للغاية 
رغم أن هذه المعلومات المالية غير حيادية هما حتياجاتبشأن بدالت الحسابات المدينة مناسبة إل

 العام. الهدفإلطار  وفقا  لمعلومات المالية المعدة لدى مقارنتها مع ا
 
 (9)المرجع: الفقرة لد  التخطيط للتدقيق وتنفيذه  اتتعتاار اإل

 

أن يمتثل )أ( للمتطلبات األخالقية ذات  200لمعيار التدقيق الدولي وفقا  يجب تعلى المدقق  . 9أ
مليات تدقيق البيانات المالية و)ب( ية والتي تتعلق بعستقاللالعالقة بما فيها تلك التي تتعلق باإل

لذلك المعيار أن  وفقا  لجميع معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بالتدقيق، وتعلى المدقق أيضا  
يمتثل مع كل متطلب من متطلبات معايير التدقيق الدولية ما لم يكن المعيار بأكمله، في ظروف 

ألنه مشروط والشرط غير موجود. قد التدقيق، غير ذي تعالقة أو المتطلب غير ذي تعالقة 
ري التجاوز تعن متطلب ذي إلى حكم مفاده أنه من الضرو  إستثنائيةيتوصل المدقق في ظروف 

معيار تدقيق دولي ما من خالل تطبيق إجراءات تدقيق بديلة لتحقيق هدف ذلك تعالقة في 
 11المتطلب.

 

 أهدافة في تدقيق بيانات مالية ذات قد يتطلب تطبيق بعض متطلبات معايير التدقيق الدولي . 10أ
 320ا  خاصا . فعلى سبيل المثال في معيار التدقيق الدوليإتعتبار خاصة، قد يتطلب من المدقق 

 إحتياجات إتعتبارالهامة لمستخدمي البيانات المالية تعلى  تبنى األحكام المتعلقة بالمسائل
ولكن في حالة تدقيق البيانات  12ة.هم مجموتعإتعتبار المعلومات المالية المشتركة للمستخدمين ب

المعلومات المالية  إحتياجات إتعتبارُتبنى هذه األحكام تعلى الخاصة  هدافالمالية ذات األ
 للمستخدمين المقصودين. 

 

لمتطلبات تعقد ما يمكن أن  وفقا  الخاصة كتلك المعدة  هداففي حالة البيانات المالية ذات األ . 11أ
ين المقصودين تعلى تعتبة ال يتم دونها تصحيح أو تعديل األخطاء تتفق اإلدارة مع المستخدم

إن وجود هذه العتبة ال ُيعفي المدقق من متطلب تحديد األهمية النسبية  المحددة أثناء التدقيق.
الخاصة  هدافالتخطيط لتدقيق البيانات المالية ذات األ هدافأل 320لمعيار التدقيق الدولي وفقا  

 وتنفيذه. 
 

                                                 
 . 23-22و 18و 14، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي  11
 . 2، الفقرة " األهمية النسبية في تخطيط وأداء تعملية التدقيق "  320معيار التدقيق الدولي  12
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  934 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي 

)المنقح( من المدقق تحديد الشخص)األشخاص( المناسبين  260تضي معيار التدقيق الدولي يق . 13أ
. كما ويشير في بعض الحاالت، وتعندما يتم 13ضمن هيكل الحوكمة في المنشأة للتواصل معهم

مشاركة جميع أولئك المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة، وتعديل تطبيق متطلبات التواصل 
. وإتعداد مجموتعة كاملة من البيانات المالية لألهداف العامة من قبل 14راف بهذا المنصبلالتعت

المنشأة، فإن الشخص )األشخاص( المسؤولين تعن اإلشراف تعلى إتعداد البيانات المالية لألهداف 
الخاصة ليس هم أولئك المكلفين بالحوكمة والمسؤولين تعن اإلشراف تعلى إتعداد البيانات المالية 

 هداف العامة.لأل
 

 (11)المرجع: الفقرةتكوين رأي وإتعتاارات إتعداد التقارير 
تقارير المدققين التي تتناول البيانات المالية ذات حول تعلى إيضاحات  هذا المعياريحتوي ملحق   . 13أ

المدقق ذات تعالقة بإتعداد  الخاصة بتقريراألخرى  اإليضاحاتويمكن أن تكون األهداف الخاصة، 
 700حول البيانات المالية لألهداف الخاصة )راجع مثال، مالحق معيار التدقيق الدولي  التقارير

، ومعيار 16)المنقح( 570، ومعيار التدقيق الدولي 5۱)المنقح( 705)المنقح(، ومعيار التدقيق الدولي 
 . 18)المنقح(( 706، ومعيار التدقيق الدولي 17)المنقح( 720التدقيق الدولي 

 

)المنقح( تعند إتعداد التقارير حول البيانات المالية لألهداف  700التدقيق الدولي  تطبيق معيار
 الخاصة

)المنقح( تعند تشكيل رأي وإتعداد تقارير حول  700يجب تعلى المدقق تطبيق معيار التدقيق الدولي  . 14أ
ند القيام بذلك، من هذا المعيار. وتع 11الفقرة البيانات المالية ذات األهداف الخاصة كما هو وارد في 

يتعين تعلى المدقق أيضا تطبيق متطلبات إتعداد التقارير الواردة في معايير التدقيق الدولية األخرى ويمكن 
 أدناه.  19أ-15أن يجد بعض الفائدة في االتعتبارات الخاصة التي تم التطرق إليها في الفقرات أ

 

 المنشأة المستمرة 
الطار إتعداد التقارير المالية الذي يكون  وفقا  نات المالية لألهداف الخاصة قد يتم وقد ال يتم إتعداد البيا . 15أ

أساس المنشاة المستمرة في المحاسبة مهما )مثال، أساس المنشاة المستمرة في المحاسبة ليس مهما 
. واتعتمادا 19لبعض البيانات المالية التي تم إتعدادها تعلى أساس الضريبة في نطاقات اختصاص معينة(

اطار إتعداد التقارير المعمول به والمستخدم للبيانات المالية لألهداف الخاصة، قد يحتاج وصف تعلى 

                                                
 

13
 ".  بالحوكمة المكلفين أولئك مع االتصال" )المنقح(  260يار التدقيق الدوليمع  
14

 8الفقرة أ)المنقح(،  260معيار التدقيق الدولي   
5۱

 ." التعديالت تعلى الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي   
16

 ." المنشأة المستمرة ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي   
17

 ."مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى " )المنقح(  720معيار التدقيق الدولي   
18

 ." فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(  706ر التدقيق الدولي معيا  
19

 2)المنقح(، الفقرة  570معيار التدقيق الدولي   
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المتعلقة بالمنشأة المستمرة إلى الموائمة حسبما هو ضروري. وقد يحتاج  20المدقق لمسؤوليات اإلدارة
ر التدقيق الدولي أيضا إلى الموائمة اتعتمادا تعلى كيفية تطبيق معيا 21وصف المدقق لمسؤوليات المدقق

 )المنقح( في ظل ظروف العملية.  570
 

 مسائل التدقيق الرئيسية 
لمعيار  وفقا  )المنقح( من المدقق اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية  700. يقتضي معيار التدقيق الدولي 16أ

لألهداف العامة لعمليات التدقيق تعلى المجموتعات الكاملة من البيانات المالية  22701التدقيق الدولي
 701للمنشآت المدرجة. وللتدقيق تعلى البيانات المالية لألهداف الخاصة، ينطبق معيار التدقيق الدولي 

فقط تعندما يكون اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق حول البيانات المالية لألهداف 
خالفا لذلك اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الخاصة مطلوبا بموجب القانون أو النظام أو يقرر المدقق 

الرئيسية. وتعند اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق حول البيانات المالية لألهداف 
 .  23تعليها بأكملها 701الخاصة، ينطبق معيار التدقيق الدولي 

 

 المعلومات األخرى 
مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى. وفي  )المنقح( مع 720يتعامل معيار التدقيق الدولي  . 17أ

والتي تهدف  -سياق هذا المعيار، تعتبر التقارير التي تتضمن أو ترافق البيانات المالية لألهداف الخاصة
إلى تزويد المالكين )أو األطراف المعنية المشابهة( بمعلومات حول المسائل الواردة في البيانات المالية 

)المنقح(. وفي حال البيانات المالية  720تقارير سنوية لغايات معيار التدقيق الدولي  -صةلألهداف الخا
المعدة باستخدام اطار األهداف الخاصة، فإن مصطلح "األطراف المعنية المشابهة" يشمل مستخدمين 

تخدم إلتعداد محددين يتم تلبية احتياجاتهم للمعلومات المالية من خالل تصميم اطار األهداف الخاصة المس
البيانات المالية لألهداف الخاصة. وتعندما يحدد المدقق أن المنشأة تخطط إلصدار هذا التقرير، تنطبق 

 )المنقح( تعلى التدقيق تعلى البيانات المالية لألهداف الخاصة. 720متطلبات معيار التدقيق الدولي 
 

 شريك العملية  إسم
شريك  إسم)المنقح( والذي يقتضي من المدقق إدراج  700دولي المتطلب الوارد في معيار التدقيق ال . 18أ

العملية في تقرير المدقق ينطبق أيضا تعلى التدقيق تعلى البيانات المالية لألهداف الخاصة للمنشآت 
شريك العملية في تقرير المدقق  إسم. وقد يتعين تعلى المدقق بموجب القانون أو النظام إدراج 24المدرجة

ا لذلك القيام بذلك تعند إتعداد التقارير حول البيانات المالية لألهداف الخاصة للمنشآت أو قد يقرر خالف
 تعدا المنشآت المدرجة. 

 

                                                
 

20
 .48)ب( وأ34)المنقح(، الفقرات  700معيار التدقيق الدولي   
21

 .(4)ب()39)المنقح(، الفقرات  700معيار التدقيق الدولي   
22

 ". إلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقلا ")المنقح(  701ر التدقيق الدولي معيا  
23

 .31)المنقح(، الفقرة  700معيار التدقيق الدولي   
24

 .58أ-56وأ 45)المنقح(، الفقرات  700معيار التدقيق الدولي   
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  936 )المنقح( 800معيار التدقيق الدولي 

 شمول اإلشارة إلى تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية لألهداف العامة 

أخرى في تقرير المدقق حول البيانات  يمكن أن يعتبر المدقق انه من المالئم اإلشارة، في فقرة أمور . 19أ
المالية لألهداف الخاصة، إلى تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية لألهداف 

. فعلى سبيل 25)المنقح(( 706الخاصة أو إلى المسائل المبلغ تعنها فيه )راجع معيار التدقيق الدولي 
الئم اإلشارة في تقرير المدقق حول البيانات المالية لألهداف المثال، يمكن أن يعتبر المدقق انه من الم

الخاصة إلى قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشاة المستمرة الوارد في تقرير المدقق حول المجموتعة 
 الكاملة من البيانات المالية لألهداف العامة.

 (14الخاص )المرجع: الفقرة الهدف إلطار  وفقا  تنبيه القراء إلى أن البيانات المالية معدة 
يمكن إستخدام التقارير المالية ذات األهداف الخاصة ألهداف غير تلك التي كانت مقصودة لها،  . 14أ

فعلى سبيل المثال قد تطلب جهة منظمة ما من منشآت معينة أن تضع البيانات المالية ذات 
المدقق مستخدمي تقرير  األهداف الخاصة في سجل تعام. لتفادي حاالت إساءة الفهم، ينبه

إلطار األهداف الخاصة وتعليه فهو قد ال يكون مناسبا   وفقا  المدقق إلى أن البيانات المالية معدة 
 26لهدف آخر. 

 
 (14)المرجع: الفقرة القيود تعلى التوزيع أو اإلستخدام 

 

سب اإلشارة إلى أن فقد يرى المدقق أنه من المنا 14إضافة إلى التنبيه المترتب بموجب الفقرة  . 15أ
تقرير المدقق خاص فقط بمستخدمين محددين، وبناء  تعلى قانون أو نظام إختصاص معين، فإنه 
من الممكن تحقيق ذلك من خالل تقييد توزيع أو إستخدام تقرير المدقق. ومن الممكن في هذه 

سائل األخرى بحيث تشتمل تعلى تلك الم 14الظروف توسيع نطاق الفقرة المشار إليها في الفقرة 
 ويعدل العنوان بناء  تعلى ذلك.    

                                                
 

25
 11-01)المنقح(، الفقرات  706معيار التدقيق الدولي   
26

 ) المنقح(. 706)أ( من معيار التدقيق الدولي  9أنظر الفقرة   



خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  –ات الخاصة اإلتعتبار   

 )الملحق()المنقح(  800معيار التدقيق الدولي  937 
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 ملحق
 (14أ)المرجع: الفقرة 

 
 

 األدهدا الايانات المالية ذات ب المتعلقة المستقلين حول تقارير المدققين توضيحات
 الخاصة 

  بإستثناء منشأة مدرجة حول مجموتعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة مدقق : تقرير1التوضيح 
 (.إمتثالهذا التوضيح، إطار  لهدف ألحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في تعقد ما ) وفقا  معدة و 

  بإستثناء منشأة مدرجة حول مجموتعة كاملة من التقارير الماليةلمنشأة : تقرير مدقق 2التوضيح 
 (. إمتثالتوضيح، إطار هذا ال لهدف ) × ختصاصلألساس الضريبي للمحاسبة في اإل وفقا  معدة و 

  بإستثناء منشأة مدرجة حول مجموتعة كاملة من التقارير الماليةلمنشأة : تقرير مدقق 3التوضيح 
هذا التوضيح، إطار تعرض  لهدف ألحكام إتعداد تقارير مالية تضعها الجهة المنظمة ) وفقا  معدة و 

 تعادل(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 خاصةالت المالية المعدة وفقا  ألطر األهداف تعمليات تدقيق البيانا –اإلتعتبارات الخاصة 

 

  938 )الملحق()المنقح(   800معيار التدقيق الدولي 

 
 

الية لمنشأة بإستثناء منشأة مدرجة تم : تقرير المدقق تعن مجموتعة كاملة من الايانات الم1التوضيح 
 ألحكام إتعداد التقارير المالية للعقد )لغايات دهذا التوضيح، إطار االمتثال(. وفقا  إتعداددها 

 -تم افتراض الظرو  التالية لغايات تقرير المدقق التوضيحي:
  المالية للعقد  ألحكام إلتعداد التقارير وفقا  الايانات المالية تم إتعداددها من قال إدارة المنشأة

 )أي، إطار األدهدا  الخاصة(. وال يمكن لإلدارة ارختيار أطر إتعداد التقارير المالية.

  .إطار إتعداد التقارير المالية المعمول به دهو إطار االمتثال 

 .لم يتم إصدار تقرير المدقق حول مجموتعة كاملة من الايانات المالية ذات األدهدا  العامة 

 يق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية الموحدة في معيار تعكس بنود تعملية التدق
 .210التدقيق الدولي 

  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )النظيف( مالئم بناء تعلى دليل التدقيق الذي تم
 الحصول تعليه.

  التدقيق دهي الخاصة بنطاق تعملية المتطلاات األرخالقية ذات العالقة التي تنطاق تعلى
 ص.االرختصا

  استنتج المدقق تعدم وجود شكوك جودهرية تتعلق بأحداث أو ظرو   أتعالهبناء تعلى دليل
لمعيار  وفقا  قدرة المنشاة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة بعدم  تشير إلى شكيمكن أن 

 )المنقح(. 570التدقيق الدولي 

  .يعتار توزيع واستخدام تقرير المدقق مقيدا 

  لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  تعن مسائل التدقيق الرئيسية  اإلبالغ دققتعلى الم يتوجبال
 ، ولم يقرر رخالفا لذلك.701

  720حدد المدقق تعدم وجود معلومات أرخر  )أي أن متطلاات معيار التدقيق الدولي 
 )المنقح( ال تنطاق(. 

  يختلف المسؤولون تعن اإلشرا  تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية تعن أولئك المسؤولين
 إتعداد الايانات المالية. تعن

 .ال يتحمل المدقق مسؤوليات إبالغ أرخر  مطلوبة بموجب القانون أو النظام المحلي 

 تقرير المدقق المستقل 
 )المعنيون المالئمون(

 الرأي 
كما  الميزانية العمومية)الشركة(، والتي تتكون من  ABCلشركة الموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 

، وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية 20X1 ديسمبر 31في 
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للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الملحقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات 
 المحاسبية الهامة.

قد تم إتعدادها  1X20ديسمبر  31ية في للشركة للسنة المنته المرفقةحسب رأينا، فإن البيانات المالية 
يناير  1من العقد المؤرخ في  Zألحكام إتعداد التقارير المالية من القسم  وفقا  من كافة النواحي الجوهرية 

1X20  بين الشركة وشركةDEF .)العقد( 

 أساس الرأي

ولياتنا بموجب هذه لمعايير التدقيق الدولية. وتوصف مسؤ  وفقا  لقد أجرينا تعملية التدقيق الخاصة بنا 
في تقريرنا.  مسؤوليات المدقق لتدقيق البيانات المالية الموحدةالمعايير بمزيد من التوضيح ضمن قسم 

 للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في ] وفقا  ونحن مستقلون تعن المجموتعة 
لهذه المتطلبات. نحن نعتقد بأن أدلة  وفقا  [، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى اإلختصاص

 التدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

 أساس المحاساة والقيود تعلى التوزيع واالستخدام  –تأكيد الموضوع 

البيانات المالية، تم إتعداد  والتي تصف أساس المحاسبة في Xنلفت االنتباه إلى المالحظة نود أن 
 انات المالية لمساتعدة الشركة في االمتثال ألحكام إتعداد التقارير المالية للعقد المشار إليه أتعاله.البي

قد ال تكون البيانات المالية مالئمة ألهداف أخرى. وتقريرنا موجه حصريا إلى الشركة  ونتيجة لذلك
ينا أ. ور DEFشركة  الشركة أو بإستثناءطراف أوال ينبغي توزيعه أو استخدامه من قبل  DEFوشركة 

 غير معدل فيما يتعلق بهذه المسألة. 
 

 27مسؤوليات اإلدارة و أولئك المكلفين بالحوكمة تعن الايانات المالية 

من العقد  Zألحكام إتعداد التقارير المالية من القسم  وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة تعن إتعداد البيانات المالية 
رة انه ضروري لتمكين إتعداد البيانات المالية الخالية من البيانات وللرقابة الداخلية حسبما تحدد اإلدا

 أو السهو.  حتيالكانت نتيجة اإل الخاطئة الجوهرية، سواء  

الستمرار كمنشأة مستمرة، وتعند إتعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة تعن تقييم قدرة الشركة تعلى ا
المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام أساس المنشأة المستمرة تعن المسائل  وإذا توجب األمر يتم اإلفصاح

للمحاسبة إال اذا كانت اإلدارة تهدف إلى تصفية الشركة أو إيقاف تعملياتها أو ليس لديها بديل واقعي 
 غير القيام بذلك. 
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ومن خالل األمثلة التوضيحية لتقرير المدقق، قد يلزم  إستبدال مصطلحي " اإلدارة و"أولئك المسؤولون تعن الحكومة بمصلح آخر   
 األحكام القضائية المناسبة.مناسب حسب اإلطار القانوني  في 
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 ويكون أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولين تعن اإلشراف تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية للشركة. 

 مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الايانات المالية 

 الجوهريةالبيانات الحصول تعلى تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من  هدفنا هون إ
أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول  حتيالناشئة تعن اإل ، سواء  كانتالخاطئة

للمعايير الدولية  وفقا  من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بان التدقيق الذي تم القيام به  هو مستوى تعالٍ 
الخطأ،  أو حتيالن وجد. ان التحريفات يمكن أن تنشأ من اإلإللتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري 

ية قتصادتعلى القرارات اإل معقول بشكلٍ  يمكن أن تؤثرو فردي أو إجمالي  بشكلٍ وتعتبر جوهرية إذا كانت 
 المتخذة من قبل المستخدمين تعلى اساس هذه البيانات المالية.

3 

 الخاصلحق المفي المواد المظللة أدناه إمكانية وجود )المنقح(  700)ب( من معيار التدقيق الدولي 41توضح الفقرة 
القانون أو النظام أو معايير التدقيق الوطنية من نفس المعيار، تعند سماح )ج( 41وتوضح الفقرة  كما تقرير المدقق.ب

لمسؤوليات المدقق، بدال من إدراجها في تقرير  وصفا  اإلشارة إلى موقع إلكتروني معتمد يتضمن  فمن الممكنصراحة، 
وصف مسؤوليات  وأن ال يتعارض مع المدقق أدناه تلمسؤوليا موقع اإللكترونيالمدقق، شريطة أن يتطرق الوصف في ال

 المدقق أدناه. 
 

لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ تعلى  وفقا   من تعملية التدقيقكجزء 
 التشكيك المهني طوال تعملية التدقيق. كما أننا:

 أو  حتيالكانت نتيجة اإل لجوهرية في البيانات المالية، سواء  نحدد ونقيم مخاطر البيانات الخاطئة ا
السهو، ونصمم ونقوم بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل تعلى دليل التدقيق 
الكافي والمناسب لتوفير أساس لرأينا. وتعتبر مخاطر تعدم اكتشاف البيانات الخاطئة الجوهرية 

يمكن  حتيالالبيانات الخاطئة الجوهرية الناجمة تعن السهو، ألن اإل اتعلى من حتيالالناجمة تعن اإل
 أن يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو البيانات الخاطئة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

  نحصل تعلى فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق من اجل تصميم إجراءات التدقيق المالئمة
 .28، ولكن ليس لغايات التعبير تعن رأي حول فاتعلية الرقابة الداخلية في الشركةفي ظل الظروف

  نقيم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية
 واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.

 ي المحاسبة و، بناء تعلى دليل نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس المنشاة المستمرة ف
التدقيق الذي تم الحصول تعليه، ما اذا كان هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكن 
أن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. واذا استنتجنا أن وجود 

اإلفصاحات ذات العالقة في شكوك جوهرية، فيتيعن تعلينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى 
البيانات المالية أو، اذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، تعديل راينا. وتستند استنتاجاتنا إلى 
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ل هذه الجملة، حسبما هو مالئم، في ظل الطروف تعندما يتحمل المدقق أيضا مسؤولية إصدار راي حول فاتعلية الرقابة يمكن تعدي   
 الداخلية بالتزامن مع التدقيق تعلى البيانات المالية. 
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دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه حتى تاريخ تقرير المدقق. غير أن األحداث أو الظروف 
 أة مستمرة.المستقبلية يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة تعن االستمرار كمنش

 

ونحن نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط له 
وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك حاالت القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي 

  نحددها خالل التدقيق.

و مالئم في نطاق خصي للمدقق أو كليهما حسبما هالش سمشركة التدقيق أو اإل إسمالتوقيع ب ]
 [االختصاص المحدد 

 [[ معكوس بشكلٍ وضع التاريخ والعنوان ] [ تعنوان المدقق]]

 [  التاريخ  ]
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: تقرير المدقق تعن مجموتعة كاملة من الايانات المالية لمنشأة تعدا منشأة مدرجة تم 2التوضيح 
)لغايات دهذا التوضيح، إطار  Xي نطاق االرختصاص ألساس المحاساة الضرياي ف وفقا  إتعداددها 
 االمتثال(.

 لغايات تقرير المدقق التوضيحي دهذا، تم افتراض الظرو  التالية:

  ألساس المحاساة  وفقا  التدقيق تعلى الايانات المالية تم إتعداددها من قال إدارة مشروع الشراكة
لمساتعدة الشركاء في إتعداد )أي، إطار األدهدا  الخاصة(  Xالضرياي في نطاق االرختصاص 

 بيانات ضرياة الدرخل الفردية. وال يمكن لإلدارة ارختيار أطر إتعداد التقارير المالية.

  .اطار إتعداد التقارير المالية المعمول به دهو اطار االمتثال 

 .لم يتم إصدار تقرير المدقق حول مجموتعة كاملة من الايانات المالية لألدهدا  العامة 

 ة التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية الموحدة في معيار تعكس بنود تعملي
 .210التدقيق الدولي 

   تعلى دليل التدقيق الذي تم  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي، النظيف( مالئم بناء
 الحصول تعليه.

 الرختصاص.المتطلاات األرخالقية ذات العالقة التي تنطاق تعلى التدقيق دهي الخاصة بنطاق ا 

  بناء تعلى دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه، استنتج المدقق تعدم وجود شكوك جودهرية تتعلق
 وفقا  بأحداث أو ظرو  يمكن أن تلقي بالشك تعلى قدرة المنشاة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة 

 )المنقح(. 570لمعيار التدقيق الدولي 

  .يعتار توزيع واستخدام تقرير المدقق مقيدا 

  لمعيار  وفقا  ال يتعين تعلى المدقق، ولم يقرر رخالفا لذلك، اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية
 . 701التدقيق الدولي 

  المنقح(  720حدد المدقق تعدم وجود معلومات أرخر  )أي أن متطلاات معيار التدقيق الدولي(
 ال تنطاق(. 

 ولئك المسؤولين تعن إتعداد الايانات يختلف المسؤولون تعن اإلشرا  تعلى الايانات المالية تعن أ
 المالية.

 .ال يتحمل المدقق مسؤوليات إبالغ أرخر  مطلوبة بموجب القانون أو النظام المحلي  

 تقرير المدقق المستقل 
 المعنيون المالئمون()

 الرأي 
ف من )الشراكة(، والتي تتأل ABCلقد قمنا بالتدقيق تعلى البيانات المالية الموحدة لمشروع الشراكة 

، وبيان الدخل للسنة المنتهية في حينه، والمالحظات تعلى 1X20ديسمبر  31الميزانية العمومية كما في 
 البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 
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 قد تم إتعدادها، 1X20ديسمبر  31حسب رأينا، فإن البيانات المالية المرافقة للشراكة للسنة المنتهية في 
 .Xفي نطاق االختصاص  )وصف قانون ضريبة الدخل المعمول به(لـ  وفقا  من كافة النواحي الجوهرية 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتم شرح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في قسم  وفقا  لقد أجرينا تدقيقنا 

 وفقا  ونحن مستقلون تعن الشراكة . مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى البيانات المالية من تقريرنا
، وقد لبينا )نطاق االختصاص(للمتطلبات األخالقية ذات العالقة بتدقيقنا تعلى البيانات المالية في 

لهذه المتطلبات. ونحن نعتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا تعليه كاف  وفقا  مسؤوليتنا األخالقية األخرى 
 ومالئم لتوفير أساس لرأينا.

 أساس المحاساة والقيود تعلى التوزيع  –د فقرة التأكي
تعلى البيانات المالية، والتي تصف أساس المحاسبة. تم إتعداد البيانات  Xنلفت االنتباه إلى المالحظة 

المالية لمساتعدة الشركاء في الشراكة في إتعداد بيانات ضريبة الدخل الفردية. ونتيجة لذلك، قد ال تكون 
إلى الشراكة وشركائها وال ينبغي توزيعه  داف أخرى. وتقريرنا موجه حصريا  البيانات المالية مالئمة أله

 ينا غير معدل فيما يتعلق بهذه المسألة. أتعلى اطراف تعدا الشراكة وشركائها. ور 

 2٩مسؤوليات اإلدارة و أولئك المكلفين بالحوكمة تعن الايانات المالية 
ألساس المحاسبة الضريبي في نطاق االختصاص  فقا  و تكون اإلدارة مسؤولة تعن إتعداد البيانات المالية 

X  وللرقابة الداخلية حسبما تحدد اإلدارة انه ضروري لتمكين إتعداد البيانات المالية الخالية من البيانات
 أو السهو.  حتيالالخاطئة الجوهرية، سواء كانت نتيجة اإل

قدرة الشركة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة وتعند إتعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة تعن تقييم 
واإلفصاح، حيثما أمكن، تعن المسائل المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام أساس المنشأة المستمرة 
للمحاسبة إال اذا كانت اإلدارة تهدف إلى تصفية الشركة أو إيقاف تعملياتها أو ليس لديها بديل واقعي 

 غير القيام بذلك. 

 لمكلفين بالحوكمة مسؤولين تعن اإلشراف تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية للشراكة. ويكون أولئك ا

 مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الايانات المالية 
هدفنا هو الحصول تعلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من البيانات 

أو السهو، وإلصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا.  يالحتكانت نتيجة اإل سواء  الخاطئة الجوهرية، 
والتأكيد المعقول هو نوع من التأكيد تعالي المستوى، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به 
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 أو أي مصطلحات أخرى مالئمة في سياق اإلطار القانوني في نطاق االختصاص المحدد.   



 خاصةالت المالية المعدة وفقا  ألطر األهداف تعمليات تدقيق البيانا –اإلتعتبارات الخاصة 

 

  944 )الملحق()المنقح(   800معيار التدقيق الدولي 

لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما البيانات الخاطئة الجوهرية تعند وجودها. ويمكن أن تنشأ  وفقا  
فردي أو تراكمي، من المتوقع  بشكلٍ أو السهو وتعتبر جوهرية إذا كانت،  حتيالة من اإلالبيانات الخاطئ

ية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها تعلى أساس هذه البيانات قتصادمعقول تعلى القرارات اإل بشكلٍ أن تؤثر 
 المالية.

 

ة أدناه يمكن أن تكون )المنقح( أن المواد المظلل 700)ب( من معيار التدقيق الدولي 41توضح الفقرة 
 700)ج( من معيار التدقيق الدولي 41موجودة في الملحق تعلى تقرير المدقق. وتوضح الفقرة 

)المنقح( أنه تعندما يسمح القانون أو النظام أو معايير التدقيق الوطنية صراحة، فإنه يمكن اإلشارة إلى 
ن إدراجها في هذه المواد في تقرير لمسؤوليات المدقق، بدال م وصفا  موقع إلكتروني معتمد يتضمن 

المدقق، شريطة أن يتطرق الوصف في الموقع اإللكتروني إلى، وأن ال يكون غير منسجم مع، وصف 
 مسؤوليات المدقق أدناه. 

لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ تعلى التشكيك  وفقا  كجزء من التدقيق 
 دقيق. كما أننا:المهني طوال تعملية الت

  ،حتيالكانت نتيجة اإل سواء  نحدد ونقيم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية 
أو السهو، ونصمم ونقوم بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل تعلى دليل 

بيانات الخاطئة التدقيق الكافي والمناسب لتوفير أساس لرأينا. وتعتبر مخاطر تعدم اكتشاف ال
اتعلى من البيانات الخاطئة الجوهرية الناجمة تعن السهو، ألن  حتيالالجوهرية الناجمة تعن اإل

يمكن أن يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو البيانات الخاطئة أو  حتيالاإل
 تجاوز الرقابة الداخلية.

 من اجل تصميم إجراءات التدقيق  نحصل تعلى فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق
المالئمة في ظل الظروف، ولكن ليس لغايات التعبير تعن رأي حول فاتعلية الرقابة الداخلية 

 .30في الشراكة

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس المنشاة المستمرة في المحاسبة و، بناء تعلى دليل
شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف  التدقيق الذي تم الحصول تعليه، ما اذا كان هناك

يمكن أن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. واذا استنتجنا 
أن وجود شكوك جوهرية، فيتيعن تعلينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات 

كافية، تعديل راينا. وتستند  العالقة في البيانات المالية أو، اذا كانت هذه اإلفصاحات غير
استنتاجاتنا إلى دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه حتى تاريخ تقرير المدقق. غير أن 
األحداث أو الظروف المستقبلية يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة تعن االستمرار كمنشأة 

 مستمرة.

 قديرات المحاسبية نقيم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية الت
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لجملة، حسبما هو مالئم، في ظل الطروف تعندما يتحمل المدقق أيضا  مسؤولية إصدار رأي حول فاتعلية الرقابة يمكن تعديل هذه ا  

 الداخلية بالتزامن مع التدقيق تعلى البيانات المالية. 
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 واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.
 

ونحن نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط له 
وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك حاالت القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي 

 التدقيق.  نحددها خالل

و مالئم في نطاق الشخصي للمدقق أو كليهما حسبما ه سمشركة التدقيق أو اإل إسمالتوقيع ب ]
 [االختصاص المحدد 

 [[معكوس  بشكلٍ وضع التاريخ والعنوان ] [تعنوان المدقق ]]

 [التاريخ    ]
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  946 )الملحق()المنقح(   800معيار التدقيق الدولي 

 

 
 

 وفقا  جة تم إتعداددها : تقرير المدقق تعن مجموتعة كاملة من الايانات المالية لمنشأة مدر 3التوضيح 
ألحكام إتعداد التقارير المالية التي حددتها الجهة التنظيمية )لغايات دهذا التوضيح، إطار العرض 

 العادل(.
 لغايات تقرير المدقق التوضيحي دهذا، تم افتراض الظرو  التالية:

  ألحكام إتعداد  ا  وفقالتدقيق تعلى الايانات المالية لمنشأة مدرجة تم إتعداددها من قال إدارة المنشأة
التقارير المالية التي حددتها الجهة التنظيمية )أي، إطار األدهدا  الخاصة( لتلاية متطلاات تلك 

 الجهة التنظيمية. وال يمكن لإلدارة ارختيار أطر إتعداد التقارير المالية.

  .اطار إتعداد التقارير المالية المعمول به دهو اطار العرض العادل 

  المدقق حول مجموتعة كاملة من الايانات المالية لألدهدا  العامة.لم يتم إصدار تقرير 

  تعكس بنود تعملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية الموحدة في معيار
 .210التدقيق الدولي 

  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي، النظيف( مالئم بناء تعلى دليل التدقيق الذي تم
 الحصول تعليه.

 .المتطلاات األرخالقية ذات العالقة التي تنطاق تعلى التدقيق دهي الخاصة بنطاق االرختصاص 

  بناء تعلى دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه، استنتج المدقق وجود شكوك جودهرية تتعلق
 وفقا  بأحداث أو ظرو  يمكن أن تلقي بالشك تعلى قدرة المنشاة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة 

)المنقح(. ويعتار اإلفصاح تعن الشكوك الجودهرية في الايانات  570تدقيق الدولي لمعيار ال
 المالية كافيا.

  .يعتار توزيع واستخدام تقرير المدقق غير مقيد 

  لمعيار  وفقا  يتعين تعلى المدقق، حسب الجهة التنظيمية، اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية
 . 701التدقيق الدولي 

 رخر  تشير إلى حقيقة أن المدقق قد اصدر أيضا تقرير المدقق حول الايانات فقرة المواضيع األ
 الطار األدهدا  العامة.  وفقا  لنفس الفترة  ABCالمالية التي تم إتعداددها من قال شركة 

  المنقح( ال  720حدد المدقق تعدم وجود معلومات أرخر  )أي أن متطلاات معيار التدقيق الدولي(
 تنطاق(. 

  لون تعن اإلشرا  تعلى الايانات المالية تعن أولئك المسؤولين تعن إتعداد الايانات يختلف المسؤو
 المالية.

  .ال يتحمل المدقق مسؤوليات إبالغ أرخر  مطلوبة بموجب القانون أو النظام المحلي 
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 تقرير المدقق المستقل 
 أو المعنيون المالئمين( ABC)للمساهمين في شركة 

 الرأي 
)الشركة(، والتي تتألف من الميزانية  ABCى البيانات المالية الموحدة لشركة لقد قمنا بالتدقيق تعل

، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات 1X20ديسمبر  31العمومية كما في 
النقدية للسنة المنتهية في حينه، والمالحظات تعلى البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات 

 اسبية الهامة. المح

حسب رأينا، فإن البيانات المالية المرافقة تعرض بصورة تعادلة )أو تعطي نظرة حقيقية وتعادلة(، من 
وأدائها المالي وتدفقاتها  1X20ديسمبر  31كافة النواحي الجوهرية، بيان المركز المالي للشركة كما في 

 .Zفي النظام  Yارير المالية من القسم ألحكام إتعداد التق وفقا  النقدية للسنة المنتهية في حينه 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتم شرح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في قسم  وفقا  لقد أجرينا تدقيقنا 

 وفقا  مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى البيانات المالية من تقريرنا. ونحن مستقلون تعن الشركة 
العالقة بتدقيقنا تعلى البيانات المالية في )نطاق االختصاص(، وقد لبينا للمتطلبات األخالقية ذات 

لهذه المتطلبات. ونحن نعتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا تعليه كاف  وفقا  مسؤوليتنا األخالقية األخرى 
 ومالئم لتوفير أساس لرأينا.

 أساس المحاساة  –فقرة التأكيد 
بيانات المالية، والتي تصف أساس المحاسبة. تم إتعداد البيانات تعلى ال Xنلفت االنتباه إلى المالحظة 

. ونتيجة لذلك، قد ال تكون البيانات DEFالمالية لمساتعدة الشركة في تلبية متطلبات الجهة التنظيمية 
 المالية مالئمة ألهداف أخرى. وراينا غير معدل فيما يتعلق بهذه المسألة. 

 المستمرة  الشكوك الجودهرية المتعلقة بالمنشأة
تعلى البيانات المالية، والتي تشير إلى أن الشركة تكبدت خسارة صافية  6نلفت االنتباه إلى المالحظة 

، وكما من ذلك التاريخ، فإن االلتزامات 1X20ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ZZZمقدارها 
، فإن هذه 6المالحظة . وكما هو وارد في YYYالمتداولة للشركة تفوق إجمالي أصولها بمقدار 

، تشير إلى وجود شكوك 6األحداث أو الظروف، إلى جانب مسائل أخرى كما هو محدد في المالحظة 
جوهرية يمكن أن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. وراينا غير معدل 

 فيما يتعلق بهذه المسألة.

 مسائل التدقيق الرئيسية 
قيق الرئيسية هي تلك المسائل التي، بتقديرنا المهني، كانت األكثر أهمية في تدقيقنا تعلى مسائل التد

البيانات المالية للفترة الحالية. وتمت معالجة تلك المسائل في سياق تدقيقنا تعلى البيانات المالية ككل، 
إلى المسائل الواردة في حول تلك المسائل. إضافة  منفصال   وفي تكوين رأينا حولها، ونحن ال نقدم رأيا  
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  948 )الملحق()المنقح(   800معيار التدقيق الدولي 

قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة أتعاله، فقدد حددنا المسائل الواردة أدناه تعلى أنها 
 مسائل تدقيق رئيسية سيتم اإلبالغ تعنها في تقريرنا. 

 كما هو مطبق تعلى هذا التدقيق( 701لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  )وصف كل مسألة تدقيق رئيسية 

 المسائل األرخر  
 وفقا   1X20ديسمبر  31قامت الشركة بإتعداد مجموتعة مستقلة من البيانات المالية للسنة المنتهية في 

للمعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية والتي أصدرنا بشأنها تقرير مدقق منفصل للمساهمين في الشركة 
 . 2X20مارس  31بتاريخ 

 31كلفين بالحوكمة تعن الايانات المالية مسؤوليات اإلدارة وأولئك الم
ألحكام إتعداد التقارير المالية في  وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة تعن اإلتعداد والعرض العادل للبيانات المالية 

وللرقابة الداخلية حسبما تحدد اإلدارة انه ضروري لتمكين إتعداد البيانات المالية  Z23من النظام  Yالقسم 
 أو السهو.  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  ت الخاطئة الجوهرية، الخالية من البيانا

وتعند إتعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة تعن تقييم قدرة الشركة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة 
واإلفصاح، حيثما أمكن، تعن المسائل المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام أساس المنشأة المستمرة 

ال اذا كانت اإلدارة تهدف إلى تصفية الشركة أو إيقاف تعملياتها أو ليس لديها بديل واقعي للمحاسبة إ
 غير القيام بذلك. 

 ويكون أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولين تعن اإلشراف تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية للشركة. 

 مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الايانات المالية 
ل تعلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من البيانات هدفنا هو الحصو 

أو السهو، وإلصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا.  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  الخاطئة الجوهرية، 
م به والتأكيد المعقول هو نوع من التأكيد تعالي المستوى، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيا

لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما البيانات الخاطئة الجوهرية تعند وجودها. ويمكن أن تنشأ  وفقا  
فردي أو تراكمي، من المتوقع  بشكلٍ أو السهو وتعتبر جوهرية إذا كانت،  إلحتيالالبيانات الخاطئة من ا

تم اتخاذها تعلى أساس هذه البيانات ية للمستخدمين والتي يقتصادمعقول تعلى القرارات اإل بشكلٍ أن تؤثر 
 المالية.
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 أو أي مصطلحات أخرى مالئمة في سياق اإلطار القانوني في نطاق االختصاص المحدد.    
23

إلدارة هي إتعداد البيانات المالية التي تعطي نظرة حقيقية وتعادلة، فيمكن قراءتها " تكون اإلدارة مسؤولة تعن تعندما تكون مسؤولية ا   
ومن أجل  Zمن النظام  Yإتعداد البيانات المالية التي تعطي نظرة حقيقة وتعادلة وفقا  ألحكام إتعداد التقارير المالية في القسم 

."..... 
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)المنقح( أن المواد المظللة أدناه يمكن أن تكون موجودة في  700)ب( من معيار التدقيق الدولي 41توضح الفقرة 
)المنقح( أنه تعندما يسمح القانون أو  700)ج( من معيار التدقيق الدولي 41الملحق تعلى تقرير المدقق. وتوضح الفقرة 

لمسؤوليات  وصفا  نظام أو معايير التدقيق الوطنية صراحة، فإنه يمكن اإلشارة إلى موقع إلكتروني معتمد يتضمن ال
المدقق، بدال من إدراجها في هذه المواد في تقرير المدقق، شريطة أن يتطرق الوصف في الموقع اإللكتروني إلى، وأن ال 

  يكون غير منسجم مع، وصف مسؤوليات المدقق أدناه.

لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ تعلى التشكيك  وفقا  كجزء من التدقيق 
 المهني طوال تعملية التدقيق. كما أننا:

  ،حتيالكانت نتيجة اإل سواء  نحدد ونقيم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية 
دقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل تعلى دليل أو السهو، ونصمم ونقوم بإجراءات الت

التدقيق الكافي والمناسب لتوفير أساس لرأينا. وتعتبر مخاطر تعدم اكتشاف البيانات الخاطئة 
اتعلى من البيانات الخاطئة الجوهرية الناجمة تعن السهو، ألن  حتيالالجوهرية الناجمة تعن اإل

ر أو الحذف المتعمد أو البيانات الخاطئة أو تجاوز يمكن أن يتضمن التواطؤ أو التزوي حتيالاإل
 الرقابة الداخلية.

  نحصل تعلى فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق من اجل تصميم إجراءات التدقيق
المالئمة في ظل الظروف، ولكن ليس لغايات التعبير تعن رأي حول فاتعلية الرقابة الداخلية في 

 .33الشركة

 السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية  نقيم مدى مالئمة
 واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس المنشاة المستمرة في المحاسبة و، بناء تعلى دليل
ق بأحداث أو ظروف التدقيق الذي تم الحصول تعليه، ما اذا كان هناك شكوك جوهرية تتعل

يمكن أن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. واذا استنتجنا أن 
وجود شكوك جوهرية، فيتيعن تعلينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة 

نا. وتستند استنتاجاتنا في البيانات المالية أو، اذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، تعديل راي
إلى دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه حتى تاريخ تقرير المدقق. غير أن األحداث أو 

 الظروف المستقبلية يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة تعن االستمرار كمنشأة مستمرة.

  ا كانت تعام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما اذ بشكلٍ نقيم تعرض وهيكل ومحتوى البيانات المالية
 البيانات المالية تمثل المعامالت األساسية واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط له 
ية التي وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك حاالت القصور الهامة في الرقابة الداخل

 نحددها خالل التدقيق. 
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سبما هو مالئم، في ظل الظروف تعندما يتحمل المدقق أيضا مسؤولية إصدار راي حول فاتعلية الرقابة يمكن تعديل هذه الجملة، ح  
 الداخلية بالتزامن مع التدقيق تعلى البيانات المالية. 



 خاصةالت المالية المعدة وفقا  ألطر األهداف تعمليات تدقيق البيانا –اإلتعتبارات الخاصة 

 

  950 )الملحق()المنقح(   800معيار التدقيق الدولي 

كما نقدم ألولئك المكلفين بالحوكمة بيانا بأننا امتثلنا بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة فيما يتعلق 
معقول تعلى  بشكلٍ باالستقاللية، ولنوصل لهم كافة العالقات والمسائل األخرى التي يمكن أن تؤثر 

 ذات العالقة. االستقاللية، وحيثما أمكن، وسائل الحماية

وبالنسبة للمسائل التي تم اإلبالغ تعنها إلى أولئك المكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك المسائل التي 
كانت هي األكثر أهمية في التدقيق تعلى البيانات المالية للفترة الحالية وبالتالي فإنها تعتبر مسائل 

ال اذا كان القانون أو النظام يمنع تدقيق رئيسية. ونحن نصف تلك المسائل في تقرير المدقق إ
اإلفصاح العام تعن تلك المسائل أو، في الحاالت النادرة جدا، نقرر نحن انه يجب تعدم اإلبالغ تعن 

معقول أن تفوق النتائج السلبية للقيام بذلك منافع المصلحة  بشكلٍ المسائل في تقريرنا ألنه من المتوقع 
 العامة من اإلبالغ. 

 

 [ (سمتقرير المدقق المستقل هو )اإلتعلى التدقيق الناتج في  شريك العملية ]

و مالئم في نطاق الشخصي للمدقق أو كليهما حسبما ه سمشركة التدقيق أو اإل إسمالتوقيع ب ]
 [االختصاص المحدد 

 [[معكوس  بشكلٍ وضع التاريخ والعنوان ] [تعنوان المدقق ]]

 [التاريخ    ]
 
 



 

 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي  951 

دقي 
الت

قـ
 

 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 
 

  ماليةتعمليات تدقيق بيانات  –الخاصة  اتتعتاار اإل
 بيان مالي فيبنود محددة  وأحسابات  وأ مكوناتة و دمفر 
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 أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي لة تعلى مكوناتأمث : 1ملحق 
ي المفرد وحول المكون المحدد توضيحات تقارير المدققين حول البيان المال: 2ملحق 

  في البيان المالي

 
 

 



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   952 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

 

تعمليات تدقيق بيانات مالية  –الخاصة  اتتعتبار "اإل)المنقح(  805قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
 200معيار التدقيق الدولي في سياق  "مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 . لمعايير التدقيق الدولية" وفقا  تدقيق ستقل وإجراء تعملية العامة للمدقق الم دافاأله"



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  953 

دقي 
الت

قـ
 

 مقدمة ال
  معيار التدقيق الدولي هذا نطاق

ويجب  تعلى تدقيق البيانات المالية 700–100المجموتعة  ة الواردة فير التدقيق الدوليتنطبق معايي .1
معلومات مالية قيق لتعلى تعمليات تد لضرورة في الظروف لدى تطبيقهاأن تتم موائمتها حسب ا

يق لدى تطبيق معايير التدق الخاصة اتتعتبار اإل ، ويتناول معيار التدقيق الدولي هذاتاريخية أخرى 
أو حساب أو بند محدد في بيان مالي. يمكن  أو مكون  فردكورة تعلى تدقيق بيان مالي مالدولية المذ

 اطارإل وفقا  في بيان مالي أو الحساب أو البند المحدد  فرد أو المكون البيان المالي الم إتعداد
فإن معيار التدقيق الدولي  األهداف الخاصة اطارإل وفقا  أو خاصة، وإذا تم إتعداده  األهداف العامة

 ينطبق أيضا  تعلى التدقيق.  )المنقح(  8001
 

تعلى الصادر نتيجة تعمل ُأجري  مكون مدقق الالتدقيق الدولي هذا تعلى تقرير  ال ينطبق معيار .2
 من تدقيق مجموتعة هدافأل تعلى اطلب من فريق تابع للمجموتعة بناء   مكون ية لالمال المعلومات

 (.6002بيانات مالية )أنظر معيار التدقيق الدولي ال
 

يتناول جميع  أنهال يلغي هذا المعيار متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى وال ُيفهم منه  .3
 ف العملية.      الخاصة التي يمكن أن تكون ذات تعالقة بظرو  اتتعتبار اإل

 

 تاريخ النفاذ

المفردة أو المكونات أو الحسابات أو البنود  انات الماليةتدقيق البيلالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .4
في حالة تعمليات تدقيق بيانات مالية  .أو بعد ذلك 2016ديسمبر  15في  تنتهيي لفترات التل

ان مالي أتعد كما في تاريخ معين، يكون هذا دة في بية أو مكونات أو حسابات أو بنود محدمفرد
 أو بعده. 2016ديسمبر  15المعيار نافذا  لعمليات تدقيق المعلومات التي أتعدت كما في تاريخ 

 

 الهدف
فرد أو مكون أو يق الدولية في تدقيق بيان مالي مالتدق يتلخص هدف المدقق، لدى تطبيق معايير .5

الخاصة ذات العالقة بما يلي بشكل  اتتعتبار ناول اإل، في تحساب 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 وإتعدتكوي (ج)
 .المحدد في البيان المالي
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 . خاصة" األهدافألاطر  وفقا   المعدة نات الماليةتعمليات تدقيق البيا –الخاصة  تعتبارات"اإل )المنقح(  800معيار التدقيق الدولي   
2

 . "(مكون )بما في ذلك تعمل مدققي ال للمجموتعة البيانات المالية تعمليات تدقيق –الخاصة  تعتبارات"اإل، 600معيار التدقيق الدولي   



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   954 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات

 :هذا المعيار، فإن اإلشارة إلى هدافأل .6

أو "مكون" تعني "مكون  -(Element of a financial statement) مكون البيان المالي (أ)
 أو حساب أو بند في بيان مالي"؛ 

 International Financial Reporting) المعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية (ب)

Standards)  س معايير مجلتعني المعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية الصادرة تعن
 المحاسبة الدولية؛ و

محدد في البيان المالي يتضمن إفصاحات ذات تعالقة.  مكون بيان مالي واحد أو إلى  إلى (ج)
تشمل اإلفصاحات ذات العالقة تعادة  معلومات إيضاحية أو وصفية أخرى ذات صلة بالبيان 

 .مكون المالي أو بال
 

 المتطلاات
 لد  قاول العملية  اتتعتاار اإل

 ر التدقيق الدوليةتطبيق معايي
 

أن يمتثل لجميع معايير التدقيق الدولية ذات  200لمعيار التدقيق الدولي وفقا  يجب تعلى المدقق  .7
وفي حالة تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي ينطبق هذا  3العالقة بعملية التدقيق.

ق المجموتعة الكاملة من البيانات المدقق مشاركا  أيضا  في تدقيكان  إذاالمتطلب بغض النظر تعما 
لم يكن المدقق مشاركا  أيضا  في تدقيق المجموتعة الكاملة من البيانات المالية  إذاالمالية للمنشأة. 

كان تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في هذه البيانات  إذاللمنشأة فعلى المدقق أن يحدد ما 
 (6أ-5ال  للتطبيق أم ال. )المرجع: الفقرة ألمعايير التدقيق الدولية قاب وفقا  المالية 

 
 إتعداد التقارير المالية إاطارمدى قبول 

 

إتعداد التقارير المالية  إاطارأن يحدد مدى قبول  210لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  يجب تعلى المدقق  .8
 ان ماليوفي حالة تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بي 4المطبق في إتعداد البيانات المالية.

يوفر إفصاحات  إتعداد التقارير المالية سيؤدي إلى تعرض   إاطاركان تطبيق  إذافإن ذلك يتضمن ما 
مناسبة ليتسنى للمستخدمين المقصودين فهم المعلومات الواردة في البيان المالي 

                                                 
 .18 الفقرة .التدقيق الدولية"لمعايير  وفقا  "األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء التدقيق  200معيار التدقيق الدولي   3
 .)أ( 6الفقرة  "الموافقة تعلى شروط التكليف بالتدقيق" 210معيار التدقيق الدولي   4



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  955 

دقي 
الت

قـ
 

كون. تعلى المعلومات الواردة في البيان المالي أو المالهامة  واألحداث المعامالت رأو المكون وأث
 (7)المرجع: الفقرة أ

 
 صيغة الرأي

أن تشتمل الشروط المتفق تعليها في تعملية التدقيق الصيغة  210يستوجب معيار التدقيق الدولي .9
أو مكون محدد في بيان في حالة تدقيق بيان مالي مفرد  5المتوقعة ألي تقارير صادرة تعن المدقق.

نت الصيغة المتوقعة للرأي مناسبة في الظروف. كا إذاما  تعتبارمالي تعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل
  ( 9أ-8)المرجع: الفقرة أ

 
      لد  التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتتعتاار اإل

معايير التدقيق الدولية مدونة في نطاق تدقيق البيانات المالية؛  أن 200 معيار التدقيق الدولييفيد   .10
دى تطبيقها تعلى تعمليات تدقيق معلومات حسب اللزوم في الظروف ل ولذلك يجب أن تتم موائمتها

تنفيذ أو التخطيط لتدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان  7لدى 6مالية تاريخية أخرى.
مالي، تعلى المدقق أن يوائم جميع معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق حسب اللزوم في 

 (15أ-10ظروف العملية. )المرجع: الفقرة أ
 

     إتعداد التقارير اتإتعتاار رأي و  تكوين

ى تكوين رأي وإتعداد تقارير حول بيان مالي مفرد أو حول مكون محدد في البيان المالي، تعلى لد  .11
ومعيار التدقيق   )المنقح( 8 700المتطلبات الواردة في معيار التدقيق الدولي المدقق أن يطبق

م موائمتها حسب الضرورة في ظروف العملية وأن تت )المنقح( تعندما تعند الحاجة لذلك، 800الدولي
 (.22أ-16)المرجع: الفقرة أ

 
داد تقارير حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة وحول بيان مالي مفرد أو حول إتع

 يةمكون محدد في البيانات المال

دد في بيان مالي شارك المدقق في تعملية إتعداد تقرير حول بيان مالي مفرد أو حول مكون مح إذا  .12
المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة، تعلى المدقق أن يبدي رأيا   إلى جانب تعملية تدقيق

 منفصال  حول كل تعملية.
 

أو مكون محدد مدقق في بيان مالي جنبا  إلى جنب مع  يمكن نشر بيان مالي مدقق مفرد  .13
خلص المدقق إلى أن تعرض بيان مالي  إذامنشأة. المجموتعة الكاملة من البيانات المالية المدققة لل

بشكل كاف  تعن المجموتعة الكاملة من البيانات  و مكون محدد في بيان مالي ال يفرقهامفرد أ

                                                 
 (.هـ)10، الفقرة 210معيار التدقيق الدولي   5
 .2، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   6
ت مالية" يشير تعادة  إلى مجموتعة كاملة من البيانات المالية كما )و(، يبين أن المصطلح "بيانا13، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   7

 إتعداد التقارير المالية المطبق.  إاطارهو موضح من قبل متطلبات 
 . " تكوين رأي وإتعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح(  700معيار التدقيق الدولي   8



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   956 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

تعلى  16و 15المالية، تعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تصوب الوضع. مع مراتعاة الفقرة 
المفرد أوحول المكون المحدد في بيان مالي  يفرق بين الرأي حول البيان المالي المدقق أيضا  أن

وبين الرأي حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية. تعلى المدقق أال يصدر تقرير المدقق الذي 
يحتوي تعلى الرأي حول البيان المالي المفرد أو حول المكون المحدد في البيان المالي إلى أن يقتنع 

 بالتفريق. 
 

تعلى بعض المسائل المشمولة في تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة رتبة النظر في اآلثار المت
محدد في البيان المالي ولتقرير  مكون للبيانات المالية للمنشأة للتدقيق تعلى بيان مالي مفرد أو 

 المدقق بشـأنه.
 
 كان تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات المالية للمنشأة يشمل: إذا .14

 ؛ 9)المنقح( 705يار التدقيق الدولي لمع وفقا   معدال   رأيا   (أ)
)المنقح(  706لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  فقرة تأكيد الموضوع أو فقرة المواضيع األخرى  (ب)

 ؛10
 570يار التدقيق الدولي لمع وفقا  قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة  (ج)

 ؛11)المنقح(
 ؛ أو12)المنقح(  701لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  سية اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئي (د)
يار لمع وفقا  بيان يصف البيانات الخااطئة الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى  (ه)

 ؛ 13)المنقح( 720التدقيق الدولي 

ن هذه المسائل تتعلق بتدقيق أيجب تعلى المدقق النظر في اآلثار المترتبة )إن وجدت(، تعلى 
موحد في بيان مالي وتقرير مدقق الحسابات تعن ذلك. )المرجع: الفقرة  مكون الموحدة أو البيانات 

 (27أ-23أ
 

األخرى في تقرير المدقق حول  ألة ما أو فقرة المسألةمس كيد تعلىالتأ فقرة الرأي المعدل أو
 مجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة 

 

رأي حول المجموتعة  أو حجب سلبيعبير تعن رأي لتمن الضروري ا أنهخلص المدقق إلى  إذا .15
ال يجيز للمدقق  )المنقح( 705 الكاملة من البيانات المالية للمنشأة ككل، فإن معيار التدقيق الدولي

                                                 
9

 .ديالت تعلى الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل "التع ")المنقح(  705معيار التدقيق الدولي     
10

 .فقرات التأكيد والفقرات الخرى في تقرير المدقق المستقل" ")المنقح(  706معيار التدقيق الدولي    
 .22، الفقرة المنشأة المستمرة" ")المنقح(  570معيار التدقيق الدولي    11
 .13، الفقرة تعن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل" اإلبالغ"  701 معيار التدقيق الدولي   12
13

 (.2)  (هـ) 22، الفقرة األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة" –المعلومات المقارنة  ")المنقح(  720معيار التدقيق الدولي  



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  957 

دقي 
الت

قـ
 

أن يضمن في نفس تقرير المدقق رأيا  غير معدل حول بيان مالي مفرد يشكل جزءا  من تلك البيانات 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن  4۱ءا  من تلك البيانات المالية.المالية أو حول مكون محدد يشكل جز 

الرأي حول المجموتعة الكاملة من البيانات  أو حجب سلبيالرأي الغير المعدل قد يناقض  يهذا الرأ
   (28المالية للمنشأة ككل. )المرجع: الفقرة أ

 
حول المجموتعة رأي  أو حجب سلبيلتعبير تعن رأي من الضروري ا أنهخلص المدقق إلى  إذا .16

ملة من البيانات المالية للمنشأة ككل ولكن، في نطاق تقرير تدقيق منفصل لمكون محدد مشمول االك
يعتبر أن ذلك ضروري للتعبير تعن الرأي غير  أن في تلك البيانات المالية، تعلى المدقق رغم ذلك

 ، وتعلى المدقق أن يقوم بذلك في الحاالت التالية:المعدل حول ذلك المكون 

 أن ال يوجد في القانون أو النظام ما يحظر تعلى المدقق القيام بذلك؛  (أ)

أن يكون ذلك الرأي قد تم التعبير تعنه في تقرير مدقق غير منشور إلى جانب تقرير  (ب)
 الرأي؛ و أو حجب سلبيي تعلى الرأي الالمدقق الذي يحتو 

 المالية للمنشأة.أن ال يشكل المكون جزءا  أساسيا  من المجموتعة الكاملة من البيانات  (ج)
 

تعلى المدقق أال يعبر تعن رأي غير معدل حول بيان مالي مفرد من المجموتعة الكاملة من البيانات  .17
رأي حول المجموتعة الكاملة من البيانات ال حجب إذاأو  سلبيمدقق تعن رأي تعبر ال إذاالمالية 

ان المالي المفرد إلى جانب يكون الحال كذلك حتى لو لم ُينشر تقرير المدقق حول البيالمالية ككل. 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن البيان الرأي.  أو حجب سلبيي تعلى الرأي التقرير المدقق الذي يحتو 

 المالي المفرد يشكل جزءا  أساسيا  من تلك البيانات المالية. 
 

*** 
 أرخر   والمادة التوضيحيةالتطايق 
  ()ج(6، 1 )المرجع: الفقرتين معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

قد تم المصطلح "معلومات مالية تاريخية" تعلى أنها معلومات  200يعرف معيار التدقيق الدولي   .1أ
النظام التعبير تعنها من ناحية مالية فيما يتعلق بمنشأة بعينها ومستقاة بالدرجة األولى من 

أو ظروف أو حول أحوال  حدثت في فترات ماضية يةإقتصادالمحاسبي للمنشأة حول أحداث 
  5۱ية في أوقات ما في الماضي.إقتصاد

 
مصطلح "البيانات المالية" بأنها تمثيل منّظم للمعلومات المالية  200 يعرف معيار التدقيق الدولي . 2أ

ية قتصادالتاريخية، بما في ذلك اإلفصاحات ذات العالقة، وتهدف إلى اإلبالغ تعن الموارد اإل
 وفقا  منية محددة أو تعن أي تغييرات فيها لفترة زمنية محددة، اتها في نقطة ز إلتزامللمنشأة أو 

                                                 
 . 15، الفقرة رد في تقرير المدقق المستقل""التعديالت تعلى الرأي الوا)المنقح(   705معيار التدقيق الدولي    4۱
 )ز(. 13، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي    5۱



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   958 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

إتعداد التقارير المالية. ويشير مصطلح "البيانات المالية" تعادة  إلى مجموتعة كاملة من  اطارإل
إتعداد التقارير المالية المعمول به، ولكن يمكن أن  إاطارلما تحدده متطلبات  وفقا  البيانات المالية 

ان مالي واحد. وتتضمن اإلفصاحات معلومات إيضاحية أو وصفية أخرى، يشير أيضا  إلى بي
 إاطارالمبينة تعلى النحو المطلوب، المسموحة بشكل  صريح أو  خالف ذلك مسموح بها من قبل 

التقارير المالية المطبق، تعلى وجه البيان المالي، أو في المالحظات، أو أدمج فيها تعن اطريق 
)ج( إلى بيان مالي واحد أو مكون واحد في بيان 6الفقرة شارة إلى وكما تم اإل 6۱إشارة مرجعية.

 مالي تتضمن اإلفصاحات ذات الصلة.
 
؛ ولذلك يجب أن تتم موائمتها ۱۷معايير التدقيق الدولية مدونة ضمن نطاق تدقيق بيانات مالية  .3أ

، ة أخرى حسب اللزوم في الظروف لدى تطبيقها تعلى تعمليات تدقيق معلومات مالية تاريخي
يدرج قائمة بأمثلة تعلى معلومات مالية  1ويعتبر هذا المعيار تعونا  في هذا المقام. )الملحق

 تاريخية أخرى(. 
 
للمعيار الدولي  وفقا  يتم إجراء تعملية تأكيد معقولة غير تدقيق المعلومات المالية التاريخية  . 4أ

تعن تعمليات تدقيق أو مراجعة "تعمليات التأكيد تعدا  )المنقح(، ۱۸ 3000لعمليات التأكيد
 .المعلومات المالية التاريخية "

 
 لد  قاول العملية اتتعتاار اإل

 (7)المرجع: الفقرة  تطبيق معايير التدقيق الدولية
أن يمتثل )أ( للمتطلبات األخالقية ذات العالقة بما  200لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  تعلى المدقق  . 5أ

والتي تتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية و)ب( لجميع  يةتقاللسفيها تلك التي تتعلق باإل
لذلك المعيار أن يمتثل مع  وفقا  معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بالتدقيق، وتعلى المدقق أيضا  

كل متطلب من متطلبات معايير التدقيق الدولية ما لم يكن المعيار بأكمله، في ظروف التدقيق، 
المتطلب غير ذي تعالقة ألنه مشروط والشرط غير موجود. قد يتوصل  غير ذي تعالقة أو

من الضروري التجاوز تعن متطلب ذي تعالقة  أنهالمدقق في ظروف استثنائية إلى حكم مفاده 
  ۱۹.في معيار تدقيق دولي ما من خالل تطبيق إجراءات تدقيق بديلة لتحقيق هدف ذلك المتطلب

 
ذات العالقة بتدقيق بيان مالي مفرد أو ات معايير التدقيق الدولية لمتطلب متثالقد ال يكون اإل . 6أ

مكون محدد في بيان مالي، قد ال يكون قابال  للتطبيق حينما ال يكون المدقق مشاركا  أيضا  في 
لكاملة من البيانات المالية للمنشأة، وفي مثل هذه الحاالت ال يكون لدى المدقق اتدقيق المجموتعة 

اته للمنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية مثلما هو الحال مع مدقق يدقق أيضا  غالبا  الفهم ذ

                                                
 

 )و(. 13، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   6۱
 . 2، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   ۱۷
 . دقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية""تعمليات التأكيد بإستثناء تعمليات ت)المنقح(   3000المعيار الدولي لعمليات التدقيق   ۱۸
 . 23-22و 18و 14، الفقرات 200معيار التدقيق الدولي   ۱۹



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  959 

دقي 
الت

قـ
 

المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة. كما أن المدقق ليست لديه أدلة تدقيق حول الجودة 
ة العامة للسجالت المحاسبية أو معلومات محاسبية أخرى يتم الحصول تعليها في تدقيق المجموتع

وبالتالي قد يحتاج المدقق إلى أدلة إضافية إلثبات أدلة  ملة من البيانات المالية للمنشأة،الكا
لحصول تعليها من السجالت المحاسبية. في حالة تدقيق مكون محدد في بيان االتأكيد التي تم 

ن الذي تعمل تدقيق قد ال يكون متناسبا  مع المكو مالي، فإن بعض معايير التدقيق الدولية تتطلب 
 )المنقح( 570  يخضع للتدقيق. تعلى سبيل المثال، رغم أن متطلبات معيار التدقيق الدولي 

لهذه  متثالجدول حسابات الذمم المدينة، فإن اإل يرجح أن تكون ذات صلة في ظروف تدقيق
خلص المدقق إلى أن  إذاالمتطلبات قد ال يكون قابال  للتطبيق نظرا  لجهد التدقيق المطلوب. 

لمعايير التدقيق الدولية غير قابلة  وفقا  دقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي ت
من العملية أكثر قابلية  من حيث  كان نوع آخر إذاللتطبيق فقد يناقش المدقق مع اإلدارة ما 

    التطبيق.   
 

 (8)المرجع: الفقرة: إتعداد التقارير المالية  إاطارمدى قبول 
إتعداد التقارير المالية  اطارإل وفقا  بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي  إاطارتعداد يمكن إ  . 7أ

مؤسسة إتعداد معايير مفوضة أو  داد التقارير المالية الذي وضعتهإتع إاطارالمطبق القائم تعلى 
سبيل المثال، المعايير  معترف بها من أجل إتعداد مجموتعة كاملة من البيانات المالية )تعلى

 اطاركان الحال كذلك، يمكن أن ينطوي تحديد مدى قبول اإل إذادولية إلتعداد التقارير المالية(. ال
القائم  اطاريشتمل تعلى جميع متطلبات اإل اطاركان اإل إذاما  تعتبارالمطبق تعلى األخذ بعين اإل

تعليه والتي تكون ذات صلة بعرض بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي يعطي 
 كافية. إفصاحات

 
 (9)المرجع: الفقرة صيغة الرأي 

المطبق وأي قوانين  إتعداد التقارير المالية إاطارتعتمد صيغة الرأي الذي يعبر تعنه المدقق تعلى  . 8أ
 21 .)المنقح( 700لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   20ول بها.أو أنظمة معم

 وفقا  المالية المعدة لدى التعبير تعن رأي غير معدل حول مجموتعة كاملة من البيانات  (أ)
تعرض تعادل، ترد في رأي المدقق، ما لم يتطلب القانون أو النظام خالف ذلك،  اطارإل

 إحدى العبارات التالية: 

لـ  وفقا  تعرض البيانات المالية بشكل تعادل، من حيث جميع الجوانب الجوهرية،  ( 1)
 إتعداد التقارير المالية المطبق[؛  إاطار]

إتعداد التقارير المالية  إاطار لـ ] وفقا  لمالية تعرضا  صحيحا  وتعادال  تعطي البيانات ا ( 2)
 و المطبق[؛

                                                 
 . 8، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي   20
21

 . 26-25)المنقح( الفقرات  700معيار التدقيق الدولي   



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   960 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

 وفقا  كاملة من البيانات المالية المعدة حول مجموتعة  لدى التعبير تعن رأي غير معدل  (ب)
، يفيد رأي المدقق أن البيانات المالية معدة، من حيث جميع الجوانب إمتثال اطارإل

 [.  إتعداد التقارير المالية المطبق ارإاط لـ ] وفقا  الجوهرية، 
 

إتعداد التقارير  إاطارال يتطرق في بيان مالي، يمكن أن  حددأو مكون م في حالة بيان مالي مفرد . 9أ
المالية بشكل مباشر إلى تعرض البيان المالي أو المكون. وقد يكون الحال كذلك حينما يكون 

إتعداد تقارير مالية وضعته مؤسسة إتعداد معايير  إاطارإتعداد التقارير المالية مبنيا  تعلى  إاطار
مفوضة أو معترف بها من أجل إتعداد مجموتعة كاملة من البيانات المالية )تعلى سبيل المثال، 

كانت  إذاما  تعتبارالمعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية(. وبالتالي يأخذ المدقق بعين اإل
إتعداد التقارير المالية المطبق. تشمل العوامل التي  إاطار تعلى بناء  الصيغة المتوقعة للرأي مناسبة 

كان المدقق يجب أن يستخدم تعبارة "تعرض بشكل  إذايمكن أن تؤثر تعلى قرار المدقق حول ما 
 ما يلي:  تعادل من حيث جميع الجوانب" أو "تعطي تعرضا  تعادال  وصحيحا "

  بشكل صريح أو ضمني تعلى  إتعداد التقارير المالية المطبق مقتصرا   إاطاركان  إذاما
 تعرض مجموتعة كاملة من البيانات المالية.

  محدد في بيان مالي: المكون الكان البيان المالي المفرد أو  إذاما 

o المذكورة ذات الصلة بالبيان المالي أو  اطاربات اإل كامال  لجميع متطلإمتثاال  يمتثل س
ذات  اإلفصاحاتون تعلى ، وأن يشتمل تعرض البيان المالي أو المكالمحددالمكون 
 العالقة.

o  ،كان ذلك ضروريا  لتحقيق تعرض تعادل، إفصاحات غير تلك المطلوبة  إذاسيوفر
ويعود . اطارتحيد تعن متطلب اإل ، في ظروف إستثنائية،أو اطاريدا  بموجب اإلتحد

أو إلى معامالت  حتيالالسبب في ذلك إلى أن المكون يمكن أن يرد خااطئا  نتيجة اإل
 بموجب المنشأة المستمرة فتراضات العالقة أو التطبيق غير الصحيح إلاألاطراف ذ

 .إتعداد التقارير المالية المطبق إاطار
 

يعتبر قرار المدقق بالنسبة لصيغة الرأي المتوقعة أمرا  يتعلق بالحكم المهني، ويمكن أن يتأثر بمسألة 
وانب الجوهرية" أو "يعطي كان استخدام العبارات "يعرض بشكل تعادل من حيث جميع الج إذاما 

تعرضا  صحيحا  وتعادال " في رأي المدقق حول بيان مالي مفرد أو حول مكون محدد في بيان مالي تم 
 المعين.  ختصا كان مقبوال  بشكل تعام في اإل إذاالعرض العادل، ما  اطارإل وفقا  إتعداده 

 



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  961 

دقي 
الت

قـ
 

 (10)المرجع: الفقرة لد  التخطيط للتدقيق وتنفيذه  اتتعتاار اإل
مدروسة بعناية. وحتى  اتإتعتبار كل معيار من معايير التدقيق الدولية  تتطلب معرفة مدى تعالقة . 10أ

حينما يكون مكون محدد في بيان مالي هو موضوع التدقيق تكون معايير التدقيق الدولية مثل 
 705دولي ومعيار التدقيق ال 23 550ومعيار التدقيق الدولي 22 240معيار التدقيق الدولي

، وذلك ألن المكون قد يكون خااطئا نتيجة الغش أو تأثير تعالقة ذو المنقح(، من حيث المبدأ)
المعامالت مع األاطراف ذات العالقة أو التطبيق غير الصحيح لمبدأ اإلستمرارية بموجب إاطار 

       التقرير المالي المطبق.
        

دقق تحديد الشخص/ األشخا  المناسبين )المنقح( من الم 260يقتضي معيار التدقيق الدولي  . 11أ
)المنقح(  260. ويشير معيار التدقيق الدولي 24ضمن هيكل الحوكمة في المنشأة للتواصل معهم

، وفي بعض الحاالت، يكون جميع أولئك المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة، أنهإلى 
. وتعند إتعداد مجموتعة كاملة من 25صبويتم تعديل تطبيق متطلبات التواصل لالتعتراف بهذا المن

البيانات المالية من قبل المنشأة، فإن الشخص/ األشخا  المسؤولين تعن اإلشراف تعلى إتعداد 
البيان المالي المفرد أو المكون قد ال يكونون هم نفسهم أولئك المكلفين بالحوكمة المسؤولين تعن 

 الية.اإلشراف تعلى إتعداد المجموتعة الكاملة من البيانات الم
 

باإلضافة إلى ذلك، فإن معايير التدقيق الدولية مدونة في نطاق تدقيق البيانات المالية؛ ولذلك  . 12أ
فرد أو دى تطبيقها تعلى تدقيق بيان مالي ميجب أن تتم موائمتها حسب اللزوم في الظروف ل

دارة حول الخطية من اإل لى سبيل المثال، تستبدل اإلقراراتتع 26مكون محدد في بيان مالي.
 وفقا  أو المكون  بإقرارات خطية حول تعرض البيان الماليالمجموتعة الكاملة من البيانات المالية 

 إتعداد التقارير المالية المطبق. اطارإل
 

قد يكون للمسائل المشمولة في تقرير المدقق تعن المجموتعة الكاملة من البيانات المالية دالالت  . 13أ
لدى تدقيق (، 14البيان المالي )راجع الفقرة الي المفرد أو المكون في تعلى التدقيق تعلى البيان الم

من البيانات  أو مكون محدد في بيان مالي إلى جانب تدقيق المجموتعة الكاملة بيان مالي مفرد
ي وسع المدقق أن يستخدم أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها كجزء من المالية للمنشأة، يكون ف

كاملة من البيانات المالية للمنشأة لدى تدقيق البيان المالي أو المكون. ولكن تدقيق المجموتعة ال
لتدقيق البيان المالي أو المكون أن ينفذ ويخطط  لمعايير التدقيق الدولية وفقا  تعلى المدقق 

للحصول تعلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية لتكون أساسا  يقوم تعليه الرأي حول البيان المالي أو 
 . حول المكون 

                                                 

 
 .تيال في تعملية تدقيق البيانات المالية""مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلح، 240معيار التدقيق الدولي   22
 . "األاطراف ذات العالقة"  550معيار التدقيق الدولي   23
24

 .11"، الفقرة " اإلتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة )المنقح(  260معيار التدقيق الدولي   
 . 8و أ 2أ)النقطة الثالثة(،  1، أ13)ب(، 10معيار التدقيق الدولي )المنقح( الفقرات   25
26

 . 2الفقرة  200معيار التدقيق الدولي   



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   962 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

تعتبر البيانات المالية الفردية التي تتألف من مجموتعة كاملة من البيانات المالية والعديد من  . 14أ
ذات الصلة، وتعليه فإن المدقق لدى  اإلفصاحاتبما في ذلك  المحددة تعناصر البيانات المالية

المالي أو تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي قد ال يتمكن من أخذ البيان 
وبالتالي فقد يحتاج المدقق إلى القيام بإجراءات فيما يتعلق بالبنود الوثيقة  المكون تعلى حدة.

 الصلة ببعضها لتحقيق هدف التدقيق. 
 

فإن األهمية النسبية المحددة لبيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي  باإلضافة إلى ذلك، . 15أ
النسبية المحددة للمجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة يمكن أن تكون أقل من األهمية 

حيث سيؤدي ذلك إلى التأثير تعلى اطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق وتقييم األخطاء غير 
 المصححة.

 

 (11)المرجع: الفقرة  إتعداد التقارير اتإتعتاار و تكوين رأي 
كانت  إذاأن يقدر ما  لدى تكوين رأي)المنقح(  700تعلى المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي . 16أ

البيانات المالية تعطي إفصاحات كافية لتمكين المستخدمين المقصودين من فهم أثر المعامالت 
من المهم في حالة وجود بيان  27الواردة في البيانات المالية. ألحداث الهامة حول المعلوماتوا

ترد في البيان المالي أو المكون، بما في ذلك مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي أن 
إتعداد التقارير المالية المطبق، إفصاحات  إاطارالمالحظات ذات العالقة وبناء  تعلى متطلبات 

كافية لتمكين المستخدمين المقصودين من فهم المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون 
 ات الواردة في البيان المالي أو المكون. تعلى المعلوم أثر المعامالت واألحداث الهامةو 

 

من هذا المعيار تعلى توضيحات تقارير المدققين حول بيان مالي مفرد وحول  2يحتوي الملحق  . 17أ
ويمكن أن تكون التوضيحات األخرى في تقارير المدقق ذات تعالقة مكون محدد في بيان مالي. 

لمكون المحدد في البيان المالي )مثال،  مالحق كل بإتعداد التقارير حول البيان المالي المفرد أو ا
)المنقح(،  720، )المنقح( 570)المنقح(،  705قح(، )المن 700من معايير التدقيق الدولية 

 )المنقح((. 706
 

)المنقح( تعند إتعداد تقرير حول بيان مالي مفرد أو مكون محدد في  700تطبيق معيار التدقيق الدولي 
 البيان المالي 

 700من هذا المعيار تطبيق معيار التدقيق الدولي  11ينبغي تعلى المدقق وبموجب الفقرة  . 18أ
تعند كما ويعتين أيضا  تعلى المدقق )المنقح(، واستخدامه حسب الضرورة ضمن ظروف العملية، 

تشكيل رأي وإتعداد تقارير حول بيان مالي مفرد أو مكون محدد في البيان المالي تطبيق متطلبات 
ويمكن حسب ضرورة وظروف العملية التقارير الواردة في معايير التدقيق الدولية األخرى إتعداد 

 أدناه.  21أ-19أن يجد بعض الفائدة في االتعتبارات الخاصة التي تم التطرق إليها في الفقرات أ

                                                

 
 (.هـ)13)المنقح( الفقرة  700معيار التدقيق الدولي   ٢٧



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  963 

دقي 
الت

قـ
 

 

 المنشأة المستمرة 
ي مفرد أو مكون محدد في إتعداد التقارير المعمول به والمستخدم لبيان مال إاطارتعلى  تعتمادا  إ  . 19أ

المتعلقة بالمنشأة المستمرة إلى  28البيان المالي، قد يحتاج وصف المدقق لمسؤوليات اإلدارة
أيضا إلى الموائمة  ۹2تاج وصف المدقق لمسؤوليات المدققالموائمة حسبما هو ضروري. وقد يح

 روف العملية. )المنقح( في ظل ظ 570اتعتمادا تعلى كيفية تطبيق معيار التدقيق الدولي
 

 مسائل التدقيق الرئيسية 
 وفقا  )المنقح( من المدقق اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية  700يقتضي معيار التدقيق الدولي . 20أ

ذات لعمليات التدقيق تعلى المجموتعات الكاملة من البيانات المالية  701لمعيار التدقيق الدولي
للتدقيق تعلى بيان مالي مفرد أو مكون محدد في البيان . و 0۳العامة للمنشآت المدرجةاألهداف 

فقط تعندما يكون اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية  701المالي، ينطبق معيار التدقيق الدولي
بموجب القانون أو النظام أو يقرر  في تقرير المدقق حول هذه البيانات المالية أو المكون مطلوبا  

ن مسائل التدقيق الرئيسية. وتعند اإلبالغ تعن مسائل التدقيق لذلك اإلبالغ تع المدقق خالفا  
الرئيسية في تقرير المدقق حول البيان المالي المفرد أو المكون المحدد في البيان المالي، ينطبق 

 .  31تعليها بأكملها 701معيار التدقيق الدولي 
 

 المعلومات األخرى 
مع مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى. )المنقح(  720يتعامل معيار التدقيق الدولي . 21أ

وفي سياق هذا المعيار، تعتبر التقارير التي تتضمن أو ترافق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في 
والتي تهدف إلى تزويد المالكين )أو األاطراف المعنية المشابهة( بمعلومات حول  -البيان المالي

 تقارير سنوية -المحدد في البيان المالي المفرد أو المكون المسائل الواردة في البيان المالي 
)المنقح(. وتعندما يحدد المدقق أن المنشأة تخطط إلصدار هذا 720لغايات معيار التدقيق الدولي

)المنقح( تعلى التدقيق تعلى البيان المالي  720التقرير، تنطبق متطلبات معيار التدقيق الدولي
 المفرد أو المكون.

 

 لعملية شريك ا إسم
 إسم)المنقح( والذي يقتضي من المدقق إدراج  700. المتطلب الوارد في معيار التدقيق الدولي22أ

                                                
 

 (.48)ب( و أ34)المنقح( الفقرة  700معيار التدقيق الدولي  أنظر  28
 (.4)ب()39)المنقح( الفقرة  700معيار التدقيق الدولي  أنظر  ۹2
 .30)المنقح( الفقرة  700معيار التدقيق الدولي   0۳

 .31)المنقح( الفقرة  700معيار التدقيق الدولي   31



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   964 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

تعلى التدقيق تعلى البيانات المالية المفردة للمنشآت  شريك العملية في تقرير المدقق ينطبق أيضا  
د يتعين تعلى المدقق . وق۳۲المدرجة أو المكونات المحددة في البيانات المالية للمنشآت المدرجة

شريك العملية في تقرير المدقق أو قد يقرر خالفا لذلك القيام  إسمبموجب القانون أو النظام إدراج 
 بإستثناءبذلك تعند إتعداد التقارير حول البيان المالي المفرد أو المكون في البيان المالي لمنشآت 

 المنشآت المدرجة.
 

من البيانات المالية والبيان المالي المفرد أو المكون المحدد في  إتعداد التقارير حول المجموتعة الكاملة
 (14)اإلشارة: الفقرة يان المالي الب

 

دراسة دالالت مسائل معينة مشمولة في تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات المالية للمنشأة 
الي ولتقرير المدقق بشـأنه. )المرجع: ان المللتدقيق تعلى البيان المالي المفرد أو المكون المحدد في البي

 (14الفقرة 
 

المشمولة في تقرير و  دالالت المسائل المعينة، إن وجدتمن المدقق دراسة  14تقتضي الفقرة  . 23أ
المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات المالية للتدقيق تعلى البيان المالي المفرد أو المكون 

كانت المسألة مشمولة في  إذاالمدقق بشـأنه. وتعتبر دراسة ما  المحدد في البيان المالي ولتقرير
تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات المالية هامة في سياق العملية إلتعداد تقرير حول 

 . مهنيا   البيان المالي المفرد أو المكون المحدد في البيان المالي قضية تتطلب تقديرا  
 

 قد تكون هامة تعند دراسة الدالالت ما يلي:تشمل العوامل التي  . 24أ
  اطبيعة المسألة )المسائل( المذكورة في تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات

المالية ومقدار ارتبااطها بما هو مشمول في البيان المالي المفرد أو المكون المحدد في 
 البيان المالي.

 رير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات مدى شيوع المسألة )المسائل( المذكورة في تق
 المالية.

  .اطبيعة ومقدار االختالفات بين أاطر إتعداد التقارير المالية المعمول بها 

  مقدار االختالف بين الفترة )الفترات( التي تغطيها المجموتعة الكاملة للبيانات المالية مقارنة
 لمفرد أو المكون في البيان المالي.بالفترة )الفترات( أو التواريخ في البيان المالي ا

 .الوقت الذي انقضى منذ تاريخ تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات المالية 
 

                                                

 
 .63أ-61وأ 46)المنقح( الفقرة  700معيار التدقيق الدولي أنظر  ۳٢



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة  تعتباراتاإل
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  965 

دقي 
الت

قـ
 

. تعلى سبيل المثال، في الحاالت التي يكون فيها تقرير المدقق مؤهال فيما يتعلق بالذمم المدينة في 25أ
مالية، وكان البيان المالي المفرد يشمل الذمم تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة للبيانات ال

المدينة أو كان المكون المحدد في البيان المالي يرتبط بالذمم المدينة؛ فمن المرجح أن يكون 
كان التأهيل في راي المدقق حول المجموتعة  إذاهناك دالالت تعلى التدقيق. من ناحية أخرى، 

اطويل األمد، فمن المرجح بدرجة قليلة أن يكون  الكاملة للبيانات المالية مرتبطا بتصنيف دين
كان المكون المحدد  إذاهناك دالالت تعلى التدقيق تعلى البيان المالي المفرد وهو بيان الدخل، أو 

 في البيان المالي مرتبطا بالذمم المدينة.
 

جموتعة الكاملة قد يكون لمسائل التدقيق الرئيسية التي تم اإلبالغ تعنها في تقرير المدقق تعن الم  .26أ
من البيانات المالية دالالت تعلى التدقيق تعلى بيان مالي منفرد أو مكون محدد في البيان المالي. 
وقد تكون المعلومات المشمولة في قسم مسائل التدقيق الرئيسية حول كيفية معالجة المسائل في 

مدقق لكيفية معالجة المسألة التدقيق تعلى المجموتعة الكاملة من البيانات المالية مفيدة في تحديد ال
 .تعندما تكون ذات تعالقة بالتدقيق تعلى البيان المالي المنفرد أو مكون محدد في البيان المالي

 

 شمول اإلشارة إلى تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية 
المجموتعة الكاملة من حتى تعندما ال يكون للمسائل المعينة المشمولة في تقرير المدقق حول  . 27أ

البيانات المالية دالالت تعلى التدقيق، أو تعلى تقرير المدقق بشأن البيان المالي المفرد أو المكون 
من المالئم اإلشارة إلى المسألة )المسائل(  أنهالمحدد في البيان المالي، يمكن أن يعتبر المدقق 

المفرد أو المكون المحدد في البيان في فقرة أمور أخرى في تقرير المدقق حول البيان المالي 
. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعتبر ۳۳)المنقح(( 706المالي )راجع معيار التدقيق الدولي 

من المالئم اإلشارة في تقرير المدقق حول البيان المالي المفرد أو المكون المحدد في  أنهالمدقق 
المنشأة المستمرة الوارد في تقرير المدقق حول البيان المالي إلى قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة ب

 المجموتعة الكاملة من البيانات المالية.
 

متناع تعن إبداء الرأي في تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية إلالرأي السلبي أو ا
 للمنشأة

 (15المجموتعة الكاملة من البيانات المالية )اإلشارة: الفقرة 
 قرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة، فإن التعبير تعن االمتناع في ت . 28أ

                                                 

 .11-10الفقرات )المنقح(  700معيار التدقيق الدولي   ۳۳



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   966 )المنقح( 805معيار التدقيق الدولي 

تعن إبداء الرأي فيما يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية، حيثما كان مهما، والرأي غير 
فيما  متناع تعن إبداء الرأي يصدرإلإلى أن ا المعدل فيما يتعلق بالمركز المالي مسموح نظرا  

 .4۳يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية فقط وليس فيما يتعلق بالبيانات المالية ككل
 
 
 
 

                                                
 

4۳
من معيار التدقيق الدولي  16، والفقرة أ8، الفقرة أية "األرصدة اإلفتتاح –" تعمليات التدقيق األولية  510معيار التدقيق الدولي   

 )المنقح(. 705



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 

 (1)الملحق)المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  967 

دقي 
الت

قـ
 

 1ملحق 
 (3)المرجع: الفقرة أ

 في بيانات مالي محددة أو حسابات أو بنود أمثلة تعلى مكونات
 إلتزام أو المخزون أو تعالوة حسابات الذمم المدينة المشكوك فيها أو حسابات الذمم المدينة 

 إلتزامأو القيمة المسجلة ألصول غير ملموسة محددة أو المنافع المستحقة لخطة تقاتعد خاصة 
المطالبات "المتكبدة دون إتعداد تقرير بها" في محفظة تأمين بما في ذلك المالحظات ذات 

 العالقة. 

 .جدول األصول المدارة خارجيا  ودخل خطة التقاتعد الخاصة بما في ذلك المالحظات ذات الصلة 

  .جدول األصول الصافية الملموسة بما في ذلك المالحظات ذات الصلة 

 في ذلك المالحظات التوضيحية.  يما يتعلق بالممتلكات المؤجرة بماجدول المدفوتعات ف 

 الموظفين بما في ذلك المالحظات التوضيحية.  جدول المشاركة باألرباح أو مكافآت 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيانات مالية مفردة تعمليات تدقيق  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 

  968 (2)الملحق)المنقح(  805معيار التدقيق الدولي 

 2 ملحق
 (17)المرجع: الفقرة أ          

 

يان المالي المفرد وحول المكون المحدد في توضيحات تقارير المدققين حول الا
  الايان المالي

  اطارإل وفقا  معد  لمنشأة بإستثناء منشأة مدرجةبيان مالي مفرد  : تقرير مدقق حول1التوضيح 
 .العرض العادل( إاطارهذا التوضيح،  ألهدافالعامة ) األهداف

  اطارإل وفقا  معد لمنشأة بإستثناء منشأة مدرجة بيان مالي مفرد  : تقرير مدقق حول2التوضيح 
 (. العرض العادل إاطارتوضيح، هذا ال ألهداف) الخاصة األهداف

  لمنشأة بإستثناء منشأة  اب أو بند في بيان ماليمكون محدد أو حس : تقرير مدقق حول3التوضيح
 (. متثالاإل إاطارهذا التوضيح،  ألهداف) الخاصة األهداف اطارإل وفقا  معد  مدرجة
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 اطارإل وفقا  منشأة مدرجة تم إتعدادها  بإستثناء: تقرير المدقق تعن بيان مالي منفرد لمنشأة 1التوضيح 
 العرض العادل(. إاطار)لغايات هذا التوضيح،  األهداف العامة

 لغايات تقرير المدقق التوضيحي هذا، تم افتراض الظروف التالية:
  المنشاة المدرجة. بإستثناءالتدقيق تعلى الميزانية العمومية )أي بيان مالي منفرد( لمنشأة 

  إتعداد التقارير المالية  رإاطالمتطلاات  وفقا  الميزانية العمومية تم إتعدادها من قال إدارة المنشأة
 )ذات العالقة بإتعداد الميزانية العمومية(.  X رختاا في نطاق اإل

  تعكس بنود تعملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية في معيار التدقيق الدولي
210. 

 ياجات العرض العادل المامم لتلاية احت إاطارإتعداد التقارير المالية المعمول به هو  إاطار
 المعلومات المالية العامة لمجموتعة واسعة من المستخدمين.

  من المالئم استخدام تعاارة "تعرض بشكل تعادل، من كافة النواحي الجوهرية"، في  أنهحدد المدقق
 رأي المدقق.

 رختاا المتطلاات األرخالقية ذات العالقة التي تنطاق تعلى التدقيق هي الخاصة بنطاق اإل. 

   لتدقيق الذي تم الحاول تعليه، استنتج المدقق وجود شكوك جوهرية تتعلق تعلى دليل ا بناء
 وفقا  كمنشأة مستمرة  اإلستمراربأحداث أو ظروف يمكن أن تلقي بالشك تعلى قدرة المنشاة تعلى 

)المنقح(. ويعتار اإلفااح تعن الشكوك الجوهرية في الايان المالي  570لمعيار التدقيق الدولي 
 المنفرد كافيا.

 لمعيار  وفقا  تعين تعلى المدقق، ولم يقرر رخالفا لذلك، اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية ال ي
 في سياق التدقيق تعلى الميزانية العمومية. 701التدقيق الدولي 

  المنقح( ال  720حدد المدقق تعدم وجود معلومات أرخر  )أي أن متطلاات معيار التدقيق الدولي(
 تنطاق(. 

 اإلشراف تعلى الايانات المالية تعن أولئك المسؤولين تعن إتعداد الايانات  يختلف المسؤولون تعن
 المالية.

 .ال يتحمل المدقق مسؤوليات إبالغ أرخر  مطلوبة بموجب القانون أو النظام المحلي  
 

 تقرير المدقق المستقل 
 )المعنيون المالئمون(

 الرأي 
، 1X20ديسمبر  31الشركة(، كما في ) ABCلقد قمنا بالتدقيق تعلى الميزانية العمومية لشركة 

 والمالحظات تعلى البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   970 (2)الملحق )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي 

حسب رأينا، فإن البيانات المالية المرافقة تعرض بشكل تعادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز 
تعداد التقارير المالية في نطاق إ  إاطارلمتطلبات  وفقا   1X20ديسمبر  31المالي للشركة كما في 

تم وضع قسم الرأي أوال حسبما يقتضي معيار التدقيق  )إلتعداد هذا البيان المالي.  X ختصا اإل
 (. )المنقح( 700الدولي 

 
 أساس الرأي

لمعايير التدقيق الدولية. وتم شرح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في قسم  وفقا  لقد أجرينا تدقيقنا 
 وفقا  المدقق تعن التدقيق تعلى البيانات المالية من تقريرنا. ونحن مستقلون تعن الشركة مسؤوليات 

(، وقد لبينا ختصا للمتطلبات األخالقية ذات العالقة بتدقيقنا تعلى البيانات المالية في )نطاق اإل
نا تعليه كاف لهذه المتطلبات. ونحن نعتقد أن دليل التدقيق الذي حصل وفقا  مسؤوليتنا األخالقية األخرى 
أول وآخر جملتين في هذا القسم كانتا في قسم مسؤوليات المدقق. تعالوة ) ومالئم لتوفير أساس لرأينا. 

 700تعلى ذلك، تم وضع قسم أساس الرأي مباشرة بعد قسم الرأي حسبما يقتضي معيار التدقيق الدولي 
 .( )المنقح(

 
 الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة 

تعلى البيانات المالية، والتي تشير إلى أن الشركة تكبدت خسارة صافية  6إلى المالحظة  نتباهاإل نلفت
ات لتزام، وكما من ذلك التاريخ، فإن اإل1X20ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ZZZمقدارها 

هذه  ، فإن6. وكما هو وارد في المالحظة YYYالمتداولة للشركة تفوق إجمالي أصولها بمقدار 
، تشير إلى وجود شكوك 6األحداث أو الظروف، إلى جانب مسائل أخرى كما هو محدد في المالحظة 

كمنشأة مستمرة. وراينا غير معدل  اإلستمرارجوهرية يمكن أن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى 
 فيما يتعلق بهذه المسألة.

 
 ٣5يان المالي مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة تعن الا

إتعداد التقارير  إاطارلمتطلبات  وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة تعن اإلتعداد والعرض العادل للبيانات المالية 
 أنهإلتعداد هذا البيان المالي وللرقابة الداخلية حسبما تحدد اإلدارة  X ختصا المالية في نطاق اإل

أو  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  ة الجوهرية، ضروري لتمكين إتعداد بيان مالي خالي من البيانات الخااطئ
 السهو.  

 
كمنشأة مستمرة  اإلستمراروتعند إتعداد البيان المالي، تكون اإلدارة مسؤولة تعن تقييم قدرة الشركة تعلى 

واإلفصاح، حيثما أمكن، تعن المسائل المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام أساس المنشأة المستمرة 

                                                 
في جميع تقارير المدقق التوضيحية، قد تكون هناك حاجة إلى استبدال مصطلحي اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بمصطلح آخر    ۳٥

 مالئم لسياق اإلاطار القانوني في نطاق اإلختصا  المحدد.
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نت اإلدارة تهدف إلى تصفية الشركة أو إيقاف تعملياتها أو ليس لديها بديل واقعي كا إذاللمحاسبة إال 
 غير القيام بذلك. 

 
 ويكون أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولين تعن اإلشراف تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية للشركة. 

 
 مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الايان المالي 

كان البيان المالي ككل خالي من البيانات الخااطئة  إذاد معقول بشأن ما هدفنا هو الحصول تعلى تأكي
أو السهو، وإلصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. والتأكيد  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  الجوهرية، 

يير لمعا وفقا  المعقول هو نوع من التأكيد تعالي المستوى، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به 
التدقيق الدولية سيكشف دائما البيانات الخااطئة الجوهرية تعند وجودها. ويمكن أن تنشأ البيانات الخااطئة 

كانت، بشكل فردي أو تراكمي، من المتوقع أن تؤثر بشكل  إذاأو السهو وتعتبر جوهرية  حتيالمن اإل
 اس هذا البيان المالي.ية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها تعلى أسقتصادمعقول تعلى القرارات اإل

 
)المنقح( أن المواد المظللة أدناه يمكن أن تكون موجودة في الملحق  700)ب( من معيار التدقيق الدولي 41توضح الفقرة 

تعندما يسمح القانون أو النظام أو  أنه)المنقح(  700)ج( من معيار التدقيق الدولي 41تعلى تقرير المدقق. وتوضح الفقرة 
من  بدال  لمسؤوليات المدقق،  وصفا  الواطنية صراحة، فإنه يمكن اإلشارة إلى موقع إلكتروني معتمد يتضمن  معايير التدقيق

إدراجها في هذه المواد في تقرير المدقق، شريطة أن يتطرق الوصف في الموقع اإللكتروني إلى، وأن ال يكون غير 
 منسجم مع، وصف مسؤوليات المدقق أدناه. 

لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ تعلى التشكك  ا  وفقكجزء من التدقيق 
 المهني اطوال تعملية التدقيق: كما أننا:

  ،أو  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  نحدد ونقيم مخااطر البيانات الخااطئة الجوهرية في البيان المالي
خااطر، ونحصل تعلى دليل التدقيق السهو، ونصمم ونقوم بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك الم

الكافي والمناسب لتوفير أساس لرأينا. وتعتبر مخااطر تعدم اكتشاف البيانات الخااطئة الجوهرية 
يمكن  حتيالمن البيانات الخااطئة الجوهرية الناجمة تعن السهو، ألن اإل أتعلى حتيالالناجمة تعن اإل

 يانات الخااطئة أو تجاوز الرقابة الداخلية.أن يتضمن التوااطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو الب

  نحصل تعلى فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق من اجل تصميم إجراءات التدقيق المالئمة
 .8في ظل الظروف، ولكن ليس لغايات التعبير تعن رأي حول فاتعلية الرقابة الداخلية في الشركة

 دمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية، إن وجدت، نقيم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخ
 واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.

  تعلى دليل  بناء  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس المنشاة المستمرة في المحاسبة و
يمكن كان هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف  إذاالتدقيق الذي تم الحصول تعليه، ما 

                                                 
هذه الجملة، حسبما هو مالئم، في ظل الطروف تعندما يتحمل المدقق أيضا مسؤولية إصدار راي حول فاتعلية  يمكن تعديل     ۳٦

 الرقابة الداخلية بالتزامن مع التدقيق تعلى البيان المالي. 
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كمنشأة مستمرة. واذا استنتجنا أن وجود  اإلستمرارأن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى 
في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في  نتباهشكوك جوهرية، فيتيعن تعلينا لقت اإل

جاتنا إلى كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، تعديل راينا. وتستند استنتا إذاالبيانات المالية أو، 
دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه حتى تاريخ تقرير المدقق. غير أن األحداث أو الظروف 

 كمنشأة مستمرة. اإلستمرارالمستقبلية يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة تعن 

  كانت  إذانقيم تعرض وهيكل ومحتوى البيانات المالية بشكل تعام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما
 مالية تمثل المعامالت األساسية واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.البيانات ال

ونحن نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط له 
وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك حاالت القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي 

 ل التدقيق. نحددها خال

و مالئم في نطاق الشخصي للمدقق أو كليهما حسبما ه سمشركة التدقيق أو اإل إسمالتوقيع ب ]
 [المحدد  ختصا اإل

 [[معكوس  بشكل  وضع التاريخ والعنوان ] [تعنوان المدقق ]]

 [التاريخ    ]
 



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 (2)الملحق)المنقح(  805معيار التدقيق الدولي  973 

دقي 
الت

قـ
 

 

 

 اطارإل وفقا  ة تم إتعدادها منشأة مدرج بإستثناء: تقرير المدقق تعن بيان مالي منفرد لمنشأة 2التوضيح 
 األهداف الخاصة 

 لغايات تقرير المدقق التوضيحي هذا، تم افتراض الظروف التالية:

  بإستثناءالتدقيق تعلى بيان المقاوضات النقدية والماروفات )أي بيان مالي منفرد( لمنشأة 
 المنشاة المدرجة.

  المالية.لم يتم إصدار تقرير المدقق حول مجموتعة كاملة من الايانات 

  ألساس المقاوضات النقدية والماروفات  وفقا  الايانات المالية تم إتعدادها من قال إدارة المنشأة
في المحاساة لالستجابة لطلب معلومات التدفقات النقدية المستلمة من الدائن. ويمكن لإلدارة 

 ارختيار أاطر إتعداد التقارير المالية.

 العرض العادل المامم لتلاية احتياجات  إاطاربه هو إتعداد التقارير المالية المعمول  إاطار
 .٣7المعلومات المالية العامة لمستخدمين محددين

 تعلى دليل التدقيق الذي تم  بناء  النظيف( مالئم  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي
 الحاول تعليه.

  واحي الجوهرية"، من المالئم استخدام تعاارة "تعرض بشكل تعادل، من كافة الن أنهحدد المدقق
 في رأي المدقق.

 رختاا المتطلاات األرخالقية ذات العالقة التي تنطاق تعلى التدقيق هي الخاصة بنطاق اإل. 

   يعتار توزيع واستخدام تقرير المدقق مقيدا . 

   تعلى دليل التدقيق الذي تم الحاول تعليه، استنتج المدقق تعدم وجود شكوك جوهرية تتعلق  بناء
 وفقا  كمنشأة مستمرة  اإلستمرارمكن أن تلقي بالشك تعلى قدرة المنشاة تعلى بأحداث أو ظروف ي

 )المنقح(. 570لمعيار التدقيق الدولي 

  لمعيار  وفقا  ال يتعين تعلى المدقق، ولم يقرر رخالفا لذلك، اإلبالغ تعن مسائل التدقيق الرئيسية
 والماروفات.في سياق التدقيق تعلى بيان المقاوضات النقدية  701التدقيق الدولي 

 المنقح( ال  720حدد المدقق تعدم وجود معلومات أرخر  )أي أن متطلاات معيار التدقيق الدولي(
 تنطاق(. 

  اإلدارة مسؤولة تعن إتعداد الايان المالي واإلشراف تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية إلتعداد
 الايان المالي.

  القانون أو النظام المحلي. ال يتحمل المدقق مسؤوليات إبالغ أرخر  مطلوبة بموجب 
 

 تقرير المدقق المستقل 
                                                

 
 وفقا  دادها )المنقح( متطلبات وإرشادات حول شكل ومحتوى البيانات المالية التي تم إتع 800يتضمن معيار التدقيق الدولي    ۳٧

 إلاطار األهداف الخاصة.
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 )المعنيون المالئمون(
 الرأي 

 )الشركة(، للسنة المنتهية في ABCلقد قمنا بالتدقيق تعلى بيان المقبوضات النقدية والمصروفات لشركة 
، والمالحظات تعلى بيان المقبوضات النقدية والمصروفات، بما في ذلك ملخص 1X20ديسمبر  31

 لسياسات المحاسبية الهامة. ا
 

حسب رأينا، فإن البيانات المالية المرافقة تعرض بشكل تعادل، من كافة النواحي الجوهرية، المقبوضات 
ألساس المقبوضات النقدية  وفقا   1X20ديسمبر  31النقدية والمصروفات للشركة للسنة المنتهية في 

تم وضع قسم الرأي أوال حسبما يقتضي معيار . )Xوالمصروفات في المحاسبة الوارد في المالحظة 
 .)المنقح(( 700التدقيق الدولي 

 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتم شرح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في قسم  وفقا  لقد أجرينا تدقيقنا 

 وفقا   مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى البيان المالي من تقريرنا. ونحن مستقلون تعن الشركة
(، وقد لبينا ختصا للمتطلبات األخالقية ذات العالقة بتدقيقنا تعلى البيانات المالية في )نطاق اإل

لهذه المتطلبات. ونحن نعتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا تعليه كاف  وفقا  مسؤوليتنا األخالقية األخرى 
ا في قسم مسؤوليات المدقق. تعالوة أول وآخر جملتين في هذا القسم كانت)ومالئم لتوفير أساس لرأينا. 

 700تعلى ذلك، تم وضع قسم أساس الرأي مباشرة بعد قسم الرأي حسبما يقتضي معيار التدقيق الدولي 
 )المنقح(.

 

 أساس المحاساة  –فقرة التأكيد 
ي تعلى البيان المالي، والتي تصف أساس المحاسبة. تم إتعداد البيان المال Xإلى المالحظة  نتباهنلفت اإل

ينا أ. ونتيجة لذلك، قد ال يكون البيان المالي مالئما ألهداف أخرى. ور XYZلتوفير معلومات للدائن 
 غير معدل فيما يتعلق بهذه المسألة. 

 

 ٣8مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة تعن الايان المالي
ألساس المقبوضات النقدية  وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة تعن اإلتعداد والعرض العادل للبيان المالي 

؛ ويشمل هذا األمر تحديد أساس المقبوضات النقدية Xوالمصروفات في المحاسبة الوارد في المالحظة 
إلتعداد هذا البيان المالي في ظل الظروف، وللرقابة  مقبوال   والمصروفات في المحاسبة يعتبر أساسا  

بيان مالي خالي من البيانات الخااطئة الجوهرية،  ضروري لتمكين إتعداد أنهالداخلية حسبما تحدد اإلدارة 
 أو السهو.   حتيالكانت نتيجة اإل سواء  

 
                                                 

 أو أي مصطلحات أخرى مالئمة في سياق اإلاطار القانوني في نطاق اإلختصا  المحدد.  ۳٨
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كمنشأة مستمرة  اإلستمراروتعند إتعداد البيان المالي، تكون اإلدارة مسؤولة تعن تقييم قدرة الشركة تعلى 
منشأة المستمرة واإلفصاح، حيثما أمكن، تعن المسائل المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام أساس ال

كانت اإلدارة تهدف إلى تصفية الشركة أو إيقاف تعملياتها أو ليس لديها بديل واقعي  إذاللمحاسبة إال 
 غير القيام بذلك. 

 
 مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الايان المالي 

ت الخااطئة كانت البيان المالي ككل خالي من البيانا إذاهدفنا هو الحصول تعلى تأكيد معقول بشأن ما 
أو السهو، وإلصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. والتأكيد المعقول  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  الجوهرية، 

لمعايير التدقيق  وفقا  هو نوع من التأكيد تعالي المستوى، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به 
تعند وجودها. ويمكن أن تنشأ البيانات الخااطئة من  الدولية سيكشف دائما البيانات الخااطئة الجوهرية

كانت، بشكل فردي أو تراكمي، من المتوقع أن تؤثر بشكل معقول  إذاأو السهو وتعتبر جوهرية  حتيالاإل
 ية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها تعلى أساس هذا البيان المالي.قتصادتعلى القرارات اإل

 
)المنقح( أن المواد المظللة أدناه يمكن أن تكون موجودة في الملحق  700الدولي  )ب( من معيار التدقيق41توضح الفقرة 

تعندما يسمح القانون أو النظام أو  أنه)المنقح(  700)ج( من معيار التدقيق الدولي 41تعلى تقرير المدقق. وتوضح الفقرة 
من  بدال  لمسؤوليات المدقق،  وصفا  يتضمن  معايير التدقيق الواطنية صراحة، فإنه يمكن اإلشارة إلى موقع إلكتروني معتمد

إدراجها في هذه المواد في تقرير المدقق، شريطة أن يتطرق الوصف في الموقع اإللكتروني إلى، وأن ال يكون غير 
 منسجم مع، وصف مسؤوليات المدقق أدناه. 

حافظ تعلى التشكك لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ون وفقا  كجزء من التدقيق 
 المهني اطوال تعملية التدقيق: كما أننا:

  ،أو  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  نحدد ونقيم مخااطر البيانات الخااطئة الجوهرية في البيان المالي
السهو، ونصمم ونقوم بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخااطر، ونحصل تعلى دليل التدقيق 

لرأينا. وتعتبر مخااطر تعدم اكتشاف البيانات الخااطئة الجوهرية الكافي والمناسب لتوفير أساس 
يمكن  حتيالمن البيانات الخااطئة الجوهرية الناجمة تعن السهو، ألن اإل أتعلى حتيالالناجمة تعن اإل

 أن يتضمن التوااطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو البيانات الخااطئة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

  قابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق من اجل تصميم إجراءات التدقيق المالئمة نحصل تعلى فهم للر
 .39في ظل الظروف، ولكن ليس لغايات التعبير تعن رأي حول فاتعلية الرقابة الداخلية في الشركة

  ،تعلى دليل  بناء  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس المنشاة المستمرة في المحاسبة و
كان هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكن  إذاذي تم الحصول تعليه، ما التدقيق ال

كمنشأة مستمرة. واذا استنتجنا أن وجود  اإلستمرارأن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى 
في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في  نتباهشكوك جوهرية، فيتيعن تعلينا لقت اإل

                                                
 

يمكن تعديل هذه الجملة، حسبما هو مالئم، في ظل الطروف تعندما يتحمل المدقق أيضا مسؤولية إصدار راي حول فاتعلية الرقابة    ۳٩
 قيق تعلى البيان المالي. الداخلية بالتزامن مع التد
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كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، تعديل راينا. وتستند استنتاجاتنا إلى دليل  إذاأو،  البيان المالي
التدقيق الذي تم الحصول تعليه حتى تاريخ تقرير المدقق. غير أن األحداث أو الظروف 

 كمنشأة مستمرة. اإلستمرارالمستقبلية يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة تعن 

 سبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية، إن نقيم مدى مالئمة السياسات المحا
 وجدت، واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.

  كانت  إذانقيم تعرض وهيكل ومحتوى البيانات المالية بشكل تعام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما
 العادل.البيانات المالية تمثل المعامالت األساسية واألحداث بطريقة تحقق العرض 

ونحن نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط له 
وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك حاالت القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي 

 نحددها خالل التدقيق. 

و مالئم في نطاق للمدقق أو كليهما حسبما هالشخصي  سمشركة التدقيق أو اإل إسمالتوقيع ب ]
 [المحدد  ختصا اإل

 [[معكوس  بشكل  وضع التاريخ والعنوان ] [تعنوان المدقق ]]

 [التاريخ    ]
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منشأة مدرجة تم  بإستثناء: تقرير المدقق تعن مكون محدد في بيان مالي منفرد لمنشأة ٣التوضيح 
 األهداف الخاصة  اطارإل وفقا  إتعدادها 

 ات تقرير المدقق التوضيحي هذا، تم افتراض الظروف التالية:لغاي

 .)التدقيق تعلى جدول الذمم المدينة )أي مكون أو حساب أو بند في بيان مالي منفرد 

  ألحكام إتعداد التقارير المالية التي  وفقا  المعلومات المالية تم إتعدادها من قال إدارة المنشأة
لاات تلك الجهة التنظيمية. وال يمكن لإلدارة ارختيار أاطر حددتها الجهة التنظيمية لتلاية متط

 إتعداد التقارير المالية.

 المامم لتلاية احتياجات المعلومات  متثالاإل إاطارإتعداد التقارير المالية المعمول به هو  إاطار
 .٤0المالية العامة لمستخدمين محددين

 ت المالية في معيار التدقيق تعكس بنود تعملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانا
 .210الدولي 

 تعلى دليل التدقيق الذي تم  بناء  النظيف( مالئم  استنتج المدقق أن الرأي غير المعدل )أي
 الحاول تعليه.

 رختاا المتطلاات األرخالقية ذات العالقة التي تنطاق تعلى التدقيق هي الخاصة بنطاق اإل. 

 .يعتار توزيع واستخدام تقرير المدقق مقيدا  

   تعلى دليل التدقيق الذي تم الحاول تعليه، استنتج المدقق تعدم وجود شكوك جوهرية  بناء
كمنشأة  اإلستمرارتتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تلقي بالشك تعلى قدرة المنشاة تعلى 

 )المنقح(. 570لمعيار التدقيق الدولي وفقا  مستمرة 

 لمعيار  وفقا  تعن مسائل التدقيق الرئيسية  ال يتعين تعلى المدقق، ولم يقرر رخالفا لذلك، اإلبالغ
 في سياق التدقيق تعلى جدول الذمم المدينة. 701التدقيق الدولي

  المنقح(  720حدد المدقق تعدم وجود معلومات أرخر  )أي أن متطلاات معيار التدقيق الدولي(
 ال تنطاق(.

 ن تعن إتعداد يختلف المسؤولون تعن اإلشراف تعلى الايانات المالية تعن أولئك المسؤولي
 الايانات المالية.

  .ال يتحمل المدقق مسؤوليات إبالغ أرخر  مطلوبة بموجب القانون أو النظام المحلي 
 

                                                

 
إلاطار  وفقا  )المنقح( متطلبات وإرشادات حول شكل ومحتوى البيانات المالية التي تم إتعدادها  800يتضمن معيار التدقيق الدولي    ٤٠

 األهداف الخاصة.
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 تقرير المدقق المستقل 
 أو المعنيون المالئمين( ABC)للمساهمين في شركة 

 الرأي 
، 1X20سمبر دي 31)الشركة(، كما في  ABCلقد قمنا بالتدقيق تعلى جدول الذمم المدينة لشركة 

 )الجدول(. 
 

، قد تم 1X20ديسمبر  31حسب رأينا، فإن المعلومات المالية الواردة في جدول الشركة كما في 
لـ )وصف ألحكام إتعداد التقارير المالية المحددة من قبل الجهة  وفقا  إتعداده، من كافة النواحي الجوهرية، 

 .)المنقح(( 700يار التدقيق الدولي )تم وضع قسم الرأي أوال حسبما يقتضي معالتنظيمية(. 
 

 أساس الرأي
لمعايير التدقيق الدولية. وتم شرح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في قسم  وفقا  لقد أجرينا تدقيقنا 

للمتطلبات  وفقا  . ونحن مستقلون تعن الشركة مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الجدول من تقريرنا
(، وقد لبينا مسؤوليتنا ختصا يقنا تعلى البيانات المالية في )نطاق اإلاألخالقية ذات العالقة بتدق

لهذه المتطلبات. ونحن نعتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا تعليه كاف ومالئم  وفقا  األخالقية األخرى 
أول وآخر جملتين في هذا القسم كانتا في قسم مسؤوليات المدقق. تعالوة تعلى ) لتوفير أساس لرأينا. 

 700م وضع قسم أساس الرأي مباشرة بعد قسم الرأي حسبما يقتضي معيار التدقيق الدولي ذلك، ت
 .()المنقح(

 
 أساس المحاساة والقيود تعلى التوزيع –فقرة التأكيد 

تعلى الجدول، والتي تصف أساس المحاسبة. تم إتعداد الجدول لمساتعدة  Xإلى المالحظة  نتباهنلفت اإل
. ونتيجة لذلك، قد ال يكون الجدول مالئما ألهداف DEFجهة التنظيمية الشركة في تلبية متطلبات ال

وال ينبغي توزيعه تعلى ااطراف  DEFأخرى. وتقريرنا موجه حصريا إلى الشركة والجهة التنظيمية 
 . وراينا غير معدل فيما يتعلق بهذه المسألة. DEFالشركة والجهة التنظيمية  بإستثناء

 
 ۱٤مكلفين بالحوكمة تعن الجدولمسؤوليات اإلدارة وأولئك ال

لـ )وصف ألحكام إتعداد التقارير المالية المحددة من قبل  وفقا  تكون اإلدارة مسؤولة تعن إتعداد الجدول 
ضروري لتمكين إتعداد بيان مالي خالي من  أنهالجهة التنظيمية(، وللرقابة الداخلية حسبما تحدد اإلدارة 

 أو السهو.   حتيالنتيجة اإل كانت سواء  البيانات الخااطئة الجوهرية، 
 

كمنشأة مستمرة  اإلستمراروتعند إتعداد الجدول، تكون اإلدارة مسؤولة تعن تقييم قدرة الشركة تعلى 
واإلفصاح، حيثما أمكن، تعن المسائل المتعلقة بالمنشأة المستمرة واستخدام أساس المنشأة المستمرة 

                                                 
 أو أي مصطلحات أخرى مالئمة في سياق اإلاطار القانوني في نطاق اإلختصا  المحدد.  ۱٤
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ركة أو إيقاف تعملياتها أو ليس لديها بديل واقعي كانت اإلدارة تهدف إلى تصفية الش إذاللمحاسبة إال 
 غير القيام بذلك. 

 
 ويكون أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولين تعن اإلشراف تعلى تعملية إتعداد التقارير المالية للشركة. 

 
 مسؤوليات المدقق تعن التدقيق تعلى الايان المالي 

ل خاليا من البيانات الخااطئة الجوهرية، كان الجدو  إذاهدفنا هو الحصول تعلى تأكيد معقول بشأن ما 
أو السهو، وإلصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. والتأكيد المعقول هو نوع  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  

لمعايير التدقيق الدولية  وفقا  من التأكيد تعالي المستوى، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به 
 حتيالت الخااطئة الجوهرية تعند وجودها. ويمكن أن تنشأ البيانات الخااطئة من اإلسيكشف دائما البيانا

كانت، بشكل فردي أو تراكمي، من المتوقع أن تؤثر بشكل معقول تعلى  إذاأو السهو وتعتبر جوهرية 
 ية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها تعلى أساس هذا الجدول.قتصادالقرارات اإل

 

)المنقح( أن المواد المظللة أدناه يمكن أن تكون موجودة  700يار التدقيق الدولي )ب( من مع41توضح الفقرة 
تعندما  أنه)المنقح(  700)ج( من معيار التدقيق الدولي 41في الملحق تعلى تقرير المدقق. وتوضح الفقرة 

تروني معتمد يسمح القانون أو النظام أو معايير التدقيق الواطنية صراحة، فإنه يمكن اإلشارة إلى موقع إلك
من إدراجها في هذه المواد في تقرير المدقق، شريطة أن يتطرق  بدال  لمسؤوليات المدقق،  وصفا  يتضمن 

 الوصف في الموقع اإللكتروني إلى، وأن ال يكون غير منسجم مع، وصف مسؤوليات المدقق أدناه. 
ر المهني ونحافظ تعلى التشكك المهني اطوال تعملية لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدي وفقا  كجزء من التدقيق 

 التدقيق: كما أننا:
  ،أو السهو،  حتيالكانت نتيجة اإل سواء  نحدد ونقيم مخااطر البيانات الخااطئة الجوهرية في الجدول

ونصمم ونقوم بإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخااطر، ونحصل تعلى دليل التدقيق الكافي 
ساس لرأينا. وتعتبر مخااطر تعدم اكتشاف البيانات الخااطئة الجوهرية الناجمة والمناسب لتوفير أ

يمكن أن  حتيالمن البيانات الخااطئة الجوهرية الناجمة تعن السهو، ألن اإل أتعلى حتيالتعن اإل
 يتضمن التوااطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو البيانات الخااطئة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 للرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق من اجل تصميم إجراءات التدقيق المالئمة  نحصل تعلى فهم
 .۲4في ظل الظروف، ولكن ليس لغايات التعبير تعن رأي حول فاتعلية الرقابة الداخلية في الشركة

  نقيم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية، إن
 صاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.وجدت، واإلف

  ،تعلى  بناء  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس المنشاة المستمرة في المحاسبة و
كان هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو  إذادليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه، ما 

كمنشأة مستمرة. واذا  راراإلستمظروف يمكن أن تلقي بشكوك هامة تعلى قدرة الشركة تعلى 
                                                 

هذه الجملة، حسبما هو مالئم، في ظل الطروف تعندما يتحمل المدقق أيضا مسؤولية إصدار راي حول فاتعلية الرقابة يمكن تعديل   ٢٤
 الداخلية بالتزامن مع التدقيق تعلى الجدول. 



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   980 (2)الملحق )المنقح(  805معيار التدقيق الدولي 

في تقرير المدقق إلى  نتباهاستنتجنا أن وجود شكوك جوهرية، فيتيعن تعلينا لقت اإل
كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، تعديل راينا.  إذااإلفصاحات ذات العالقة في الجدول أو، 

لمدقق. غير وتستند استنتاجاتنا إلى دليل التدقيق الذي تم الحصول تعليه حتى تاريخ تقرير ا
كمنشأة  اإلستمرارأن األحداث أو الظروف المستقبلية يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة تعن 

 مستمرة.

  إذانقيم تعرض وهيكل ومحتوى البيانات المالية بشكل تعام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما 
 ادل.كانت البيانات المالية تمثل المعامالت األساسية واألحداث بطريقة تحقق العرض الع

ونحن نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق المخطط له 
وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك حاالت القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي 

 نحددها خالل التدقيق. 

تثلنا بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة فيما يتعلق كما نقدم ألولئك المكلفين بالحوكمة بيانا بأننا ام
ية، ولنوصل لهم كافة العالقات والمسائل األخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل معقول تعلى ستقاللباإل
 ية، وحيثما أمكن، وسائل الحماية ذات العالقة.ستقاللاإل

 
 [ (سمإلشريك العملية تعلى التدقيق الناتج في تقرير المدقق المستقل هو )ا ]

التوقيع بإسم شركة التدقيق أو اإلسم الشخصي للمدقق أو كليهما حسبما هو مالئم في نطاق  ]
 [المحدد  ختصا اإل

 [[وضع التاريخ والعنوان بشكل  معكوس ] [تعنوان المدقق ]]

 [التاريخ    ]
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 ملخصة المالية البيانات التقارير حول الإعداد عمليات 

  

 للفتراتلعمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة ل )نافذ المفعو 
 أو بعد ذلك( 2016ديسمبر  15المنتهية  بتاريخ 
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  معيار التدقيق الدولي هذا نطاق

إلى مسؤوليات المدقق المتعلقة بعملية إلعداد تقرير حول البيانات  معيار التدقيق الدولي هذايتطرق  .1
من قبل المدقق  لمعيار التدقيق الدوليلية الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة وفقام الما

 نفسه.  
 

 تاريخ النفاذ

 
 15للفترات المنتهية  بتاريخ  المالية الملخصة نافذ المفعول لعمليات إعداد التقارير حول البيانات .2

 .أو بعد ذلك 2016ديسمبر 

 
 

 األهداف
  فيما يلي: ققف المداهدأ تلخص ت .3

 تحديد ما إذا كان من المناتسب قبول عملية إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة؛ و  (أ)

 إذا تمت المشاركة في إعداد تقارير حول البيانات المالية الملخصة: (ب)

ات المستقاة من تستنتاجالملخصة بناءم على تقييم اإلتكوين رأي حول البيانات المالية  (1)
 لحصول عيلها؛ واألدلة التي تم ا

التعبير عن ذلك الرأي تعبيرام صريحام من خالل تقرير خطي يصف أيضام أتساس ذلك  (2)
  الرأي. 

 

 التعريفات

 :هذا المعيار، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائها أدناه هدافأل .4
بيانات المعايير التي تطبقها اإلدارة إلعداد ال -(Applied criteria) المعايير المطبقة (أ)

 المالية الملخصة.

مدققة من  1بيانات مالية -(Audited financial statements) البيانات المالية المدققة (ب)
 قبل المدقق وفقام لمعايير التدقيق الدولية وتشتق منها البيانات المالية الملخصة. 

معلوماااات مالياااة  -(Summary financial statements) البياناااات المالياااة الملخصاااة (ج)
خصة مشتقة من بيانات مالية ولكنها تحتاوي علاى تفاصايل أقال مان البياناات المالياة ولكنهاا مل

رغاام ذلااك تعطااي عرضااام منقمااام متسااقام مااع ذلااك الااذي تااوفره البيانااات الماليااة الخاصااة بمااوارد 
                                                 

، يعرف )أ( 13الفقرة  تدقيق وفقام لمعايير التدقيق الدولية" عملية مدقق المستقل وإجراء"األهداف العامة لل 200معيار التدقيق الدولي "  1
  المصطلح "بيانات مالية".
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يمكان أن  الزمن أو التغييرات فيها لمدة مان الوقات.  2اتها في نقطة معينة منإلتزامالمنشأة أو 
  مختلفة مصطلحات مختلفة لوصف المعلومات المالية التاريخية.  اتإختصاص  تستخد

 

 المتطلبات
 قبول العملية

ينما ة ملخصة وفقام لهذا المعيار فقط حعلى المدقق أن يقبل عملية إعداد تقرير حول بيانات مالي .5
التي تشتق منها البيانات  يكون مشاركام في تنفيذ تدقيق وفقام لمعايير التدقيق الدولية للبيانات المالية

 (. 1المالية الملخصة. )المرجع: الفقرة أ
 

 (2على المدقق قبل أن يقبل عملية إعداد تقرير حول بيانات مالية ملخصة أن: )المرجع: الفقرة أ .6

 ( 7أ-3يحدد ما إذا كانت المعايير المطبقة مقبولة؛ )المرجع: الفقرة أ  (أ)

 مسؤوليتها:ب ر فيهايحصل على موافقة من اإلدارة تدرك وتق  (ب)

 وفقام للمعايير المطبقة؛  عن إعداد البيانات المالية الملخصة (1)

لبيانات المالية ل جعل البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين (2)
لها )أو إذا نص القانون أو النقا  على أنه ليس مح في غير الملخصة دون صعوبة

ية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين للبيانات هناك داٍع لجعل البيانات المال
وصف ذلك لمعايير إلعداد البيانات المالية الملخصة،  ع  ض  إذ و   لمالية المدققة أوا

 القانون أو النقا  في البيانات المالية الملخصة(؛ و

 تضمين تقرير المدقق في البيانات المالية الملخصة في أي وثيقة تحتوي على البيانات (3)
   المالية الملخصة وتشير إلى أن المدقق أعد تقريرام بشأنها. 

الذي يجب التعبير عنه بشأن البيانات المالية الملخصة على صيغة الرأي  مع اإلدارة تفاقاإل (ج)
   (.11-9)أنقر الفقرات 

 

المطبقة غير مقبولة أو إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة إذا خلص المدقق إلى أن المعايير  .7
)ب(، فعلى المدقق أال يقبل عملية إعداد تقرير حول البيانات المالية 6اإلدارة المذكورة في الفقرة 

الملخصة ما يكن ملزمام بالقيا  بذلك بموجب القانون أو النقا . العملية التي يتم تنفيذها وفقام لذلك 
جب أال يشير تقرير المدقق وعليه يالقانون أو النقا  ال تكون ممتثلة لمعيار التدقيق الدولي هذا. 

لتدقيق الدولي هذا. على حول البيانات المالية الملخصة إلى أن العملية قد أجريت وفقام لمعيار ا

 
 )و(.13، 200معيار التدقيق الدولي    2
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 ارةم مناتسبة بهذا الشأن في شروط العملية، وعلى المدقق أيضام أن يحدد األثرالمدقق أن يورد عب
ت المالية التي اشتقت منها البيانات المالية على عملية تدقيق البيانا الذي يمكن أن يكون نتيجة ذلك

 الملخصة. 
 

  طبيعة اإلجراءات

عا أتساس رأي إعتبار على المدقق أن يتبع اإلجراءات التالية وأي إجراءات أخرى يعتبرها ضرورية ب .8
 المدقق حول البيانات المالية الملخصة:

ام عن طبيعتها الملخصة تقييم ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تفصح إفصاحام كافي (أ)
 وتحديد البيانات المالية المدققة.

 ية مدققة، تقييم ما إذا كانت تبينحينما ال تصاحب البيانات المالية الملخصة بيانات مال (ب)
 بوضوح:

 ِممَّن تم الحصول على البيانات المالية المدققة ومن أين؛ أو  (1)

انات المالية المدققة في القانون أو النقا  الذي ينص على أنه ال داعي لجعل البي (2)
متناول المستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة والذي يضع معايير إعداد 

 البيانات المالية الملخصة.

 تقييم ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تفصح إفصاحام كافيام عن المعايير المطبقة.  (ج)

ذات الصلة في البيانات المالية الملخصة مقارنة البيانات المالية الملخصة مع المعلومات  (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.

 فقام للمعايير المطبقة. تقييم ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة معدةم و (   هـ)

المالية الملخصة تحتوي من البيانات الملخصة، ما إذا كانت البيانات  هدفتقييم، بناءم على ال (و)
 على المعلومات الضرورية وما إذا كانت على مستوىم مناتسب من التجميع. 

نات المالية تقييم ما إذا كانت البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين للبيا (ز)
ما لم ينص القانون أو النقا  أنه ال حاجة ألن تكون الملخصة دون صعوبة في غير محلها 

 (. 8في المتناول وما لم يضع معايير إلعداد البيانات المالية الملخصة. )المرجع: الفقرة أ
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  صيغة الرأي

ملخصة مناتسب، يجب أن البيانات المالية ال حينما يخلص المدقق إلى أن الرأي غير المعدل حول .9
يحتوي رأي المدقق، ما لم يكن منصوصام خالف ذلك في القانون أو النقا ، على إحدى العبارات 

 (9التالية: )المرجع: الفقرة أ

متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع البيانات المرافقة البيانات المالية الملخصة  (أ)
 ة[؛ أو المالية المدققة وفقام لا ]المعايير المطبق

للبيانات المالية المدققة وفقام لا  عادل الملخصة عبارة عن ملخصالمرافقة و نات المالية البيا (ب)
   ]المعايير المطبقة[.

 

إذا نص قانون أو نقا  على صياغة الرأي حول البيانات المالية الملخصة بشروط مختلفة عن تلك  .10
 فعلى المدقق أن:  9الموصوفة في الفقرة 

وأي إجراءات أخرى ضرورية لتمكين المدقق من التعبير  8ت المبينة في الفقرة يطبق اإلجراءا (أ)
 عن الرأي المنصوص عليه؛ و

تقييم ما إذا كان من الممكن أن يسيء مستخدمو البيانات المالية الملخصة فهم رأي المدقق  (ب)
قرير اإلضافي في ت توضيحكان من الممكن أن يؤدي ال البيانات المالية الملخصة تسواءم حول 

 المدقق حول البيانات المالية الملخصة أن يخفف من تسوء الفهم المحتمل. 
  

اإلضافي في تقرير المدقق حول  التوضيح )ب(، خلص المدقق إلى أن10إذا، في حالة الفقرة .11
البيانات المالية الملخصة ال يمكن أن يخفف من تسوء الفهم الممكن، فعلى المدقق أال يقبل العملية 

وفقام لذلك القانون أو لزمام بالقيا  بذلك بموجب قانون أو نقا . ال تمتثل العملية المنفذة ما لم يكن م
هذا المعيار، وعليه فإن تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة يجب أال يشير إلى أن النقا  ل

 العملية أجريت وفقام لهذا المعيار. 
 

 المدققة ر المدقق حول البيانات الماليةتوقيت العمل واألحداث التالية لتاريخ تقري

حول يمكن أن يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق  .12
حول البيانات المالية  لحاالت يجب أن يفيد تقرير المدققالبيانات المالية المدققة، وفي مثل هذه ا

والبيانات المالية المدققة ال تعكس آثار األحداث التي وقعت  الملخصة أن البيانات المالية الملخصة
بعد تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة والتي قد يلزمها تعديل، أو إفصاح في البيانات 

 (  10المالية المدققة. )المرجع: الفقرة أ
 

لمدقق حول البيانات المالية في تاريخ تقرير امن الممكن أن يصبح المدقق على علم بحقائق ظهرت  .13
المدققة لم يكن على علم بها مسبقام، وفي مثل هذه الحاالت على المدقق أال يصدر تقرير المدقق 
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حول البيانات المالية الملخصة إلى أن يستكمل المدقق أخذ الحقائق المتصلة بالبيانات المالية 
 . رعتبابعين اإل 5603المدققة وفقام لمعيار التدقيق الدولي 

 
 المعلومات في المستندات التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة

يقرأ المدقق المعلومات المشمولة في مستند يحتوي على البيانات المالية الملخصة وتقرير المدقق  .14
عنها ويأخذ بعين االعتبار ما إذا كان هناك عد  اتساق جوهري بين تلك المعلومات والبيانات 

 .ةالمالية الملخص

 
اذا حدد المدقق وجود عد  اتساق جوهري، يجب على المدقق مناقشة المسألة مع اإلدارة وتحديد ما  .15

اذا كانت البيانات المالية الملخصة أو المعلومات المشمولة في المستند الذي يحتوي على البيانات 
المعلومات تحتاج إلى المالية الملخصة وتقرير المدقق عنها بحاجة إلى التنقيح. واذا حدد المدقق أن 

التنقيح ورفضت اإلدارة تنقيح المعلومات حسبما هو ضروري، يجب على المدقق اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة في ظل القروف، بما في ذلك دراتسة دالالت تقرير المدقق على البيانات المالية الملخصة 

 (.16أ-11)اإلشارة: الفقرات أ
 

 الملخصة تقرير المدقق حول البيانات المالية 
    عناصر تقرير المدقق

)المرجع:  4يجب أن يشتمل تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة على العناصر التالية: .16
 (23الفقرة أ

 (17أنه تقرير مدقق مستقل. )المرجع: الفقرة أعنوان يدل بوضوح على  (أ)

 ( 18مخاطب. )المرجع: الفقرة أ (ب)

ي يبلغ عنها مدقق الحسابات، بما في ذلك عنوان كل تحديد البيانات المالية الملخصة والت (ج)
 (19بيان مالي متضمنام البيانات المالية الملخصة )المرجع: الفقرة أ

 البيانات المالية المدققة؛  تحديد (د)

 (11-9،  تعبيرام واضحام عن الرأي ) أنقر الفقرات 20مع مراعاة الفقرة  (ه)

تحتوي على جميع اإلفصاحات التي يتطلبها بيان يشير إلى أن البيانات المالية الملخصة ال  (و)
إطار إعداد التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة وأن قراءة البيانات 

قراءة البيانات المالية المدققة ال تعتبر بديالم عن  وتقرير المدقق المتعلق بها المالية الملخصة
      وتقرير المدقق المتعلق بها.

                                                 
3

 . ""األحداث الالحقة، 560قيق الدولي معيار التد  
4

لمدقق حول البيانات المالية المدققة قد خضع للتعديل، تتطلب التي تتطرق إلى القروف التي يكون فيها تقرير ا، 20-19الفقرات   
 عناصر إضافية غير تلك المذكورة في هذه الفقرة.  



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  988 )المنقح( 810معيار التدقيق الدولي 

 حيثما أمكن. 12المطلوب بناء على الفقرة  البيان (ز)

وتاريخ التقرير ومع مراعاة الفقرات  دقق عن البيانات المالية المدققةاإلشارة إلى تقرير الم (ح)
 . ة، حقيقة التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية المدقق19-20

إعداد  مسؤولة عن 6دارةعن البيانات المالية الملخصة يشرح أن اإل 5وصف لمسؤولية اإلدارة (ط)
 بيانات مالية ملخصة وفقام للمعايير المطبقة.

بيان يفيد أن المدقق مسؤول عن التعبير عن رأي حول البيانات المالية الملخصة بناءم على  ( هـ)
حول ما اذا كانت البيانات المالية الملخصة متسقة، اإلجراءات التي يتطلبها هذا المعيار. 

 جوهرية، مع )أو تعتبر ملخصا عادال لا( البيانات المالية المدققة.من كافة النواحي ال

 توقيع المدقق. (و)

 عنوان المدقق. (ز)

 (20أتاريخ تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة  (ح)
    

إذا لم يكن المخاطب في البيانات المالية الملخصة نفس المخاطب في تقرير المدقق حول البيانات  .17
مخاطبين مختلفين. )المرجع: الفقرة  إتستخدا قيم مدى مالءمة المالية المدققة فعلى المدقق أن ي

 ( 18أ
 

 (20على المدقق أال يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة قبل: )المرجع: أ .18

لبناء الرأي عليها بما في ذلك األدلة أدلة مناتسبة وكافية  على التاريخ الذي حصل فيه المدقق (أ)
الية الملخصة قد أعدت وأن من في الجهة المنقمة قد أكدوا أنهم التي تفيد أن البيانات الم

 مسؤولون عنها؛ و

 تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة.  (ب)
 

 (23باإلشارة إلى تقرير المدقق حول البيانات المالية )المرجع: الفقرة أ
 

 -:ما يليالمدققة حينما يحتوي تقرير المدقق حول البيانات المالية  .19

 ؛ 7)المنقح( 705يار التدقيق الدولي بناء على معرأي متحفظ  (أ)

 
5

 معين.   إختصاصأو شرط آخر مناتسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن   
 معين.   إختصاصأو شرط آخر مناتسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن   6
 ." التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل" )المنقح(  570معيار التدقيق الدولي   7
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 ؛8)المنقح(  706فقرة تأكيد الموضوع أو فقرة مواضيع أخرى وفقا لمعيار التدقيق الدولي  (ب)

 ؛ 9)المنقح( 570قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة وفقا لمعيار التدقيق الدولي (ج)

 أو 0۱؛701فقا لمعيار التدقيق الدولي لرئيسية و اإلبالغ عن مسائل التدقيق ا (د)

يار بيان يصف البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى وفقا لمع (ه)
 ؛۱۱)المنقح( 720التدقيق الدولي 

 
ولكن المدقق مقتنع أن البيانات المالية الملخصة متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع، أو 

ن، ملخٍص عادل للبيانات المالية المدققة وفقام للمعايير المطبقة، فيجب على تقرير أنها عبارة ع
 أن: 16المدقق حول البيانات المالية الملخصة باإلضافة إلى العناصر في الفقرة 

بيان بأن تقرير المدقق عن البيانات المالية المدققة يتضمن رأيا مؤهال أو فقرة تأكيد الموضوع  (أ)
أخرى أو قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة، أو اإلبالغ عن أو فقرة مواضيع 

مسائل التدقيق الرئيسية أو بيانا يصف البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة في 
 (21المعلومات األخرى؛ و )اإلشارة: الفقرة أ

 (22يصف: )اإلشارة: الفقرة  (1

مدققة وتأثيرها، إن وجد، على البيانات المالية أتساس الرأي المؤهل حول البيانات المالية ال (أ)
 الملخصة؛ أو

المسألة المشار إليها في فقرة تأكيد الموضوع أو فقرة مواضيع أخرى أو قسم الشكوك  (ب)
الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة في تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة 

 ملخصة؛ أو وتأثيرها، إن وجد، على البيانات المالية ال

البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى وتأثيرها، إن وجد، على  (ج)
المعلومات المشمولة في المستند الذي يحتوي على البيانات المالية الملخصة وتقرير 

 (.15المدقق عنها. )اإلشارة: الفقرة أ
 

 
8

 ." فقرات التأكيد والفقرات الخرى في تقرير المدقق المستقل ")المنقح(   706معيار التدقيق الدولي  
9

 .22"، الفقرة " المنشأة المستمرة)المنقح(  570معيار التدقيق الدولي   
0۱

 ." اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل " 701معيار التدقيق الدولي  
۱۱

 ." مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة " 720معيار التدقيق الدولي  
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  990 )المنقح( 810معيار التدقيق الدولي 

على  رأي فيجبلل حجبأو  تسلبيعلى رأي  ةقفي البيانات المالية المدق حينما يحتوي تقرير المدقق .20
 أن: 16تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة باإلضافة إلى العناصر في الفقرة 

 رأي؛ لل أو حجب تسلبية يحتوي على رأي يفيد أن تقرير المدقق حول البيانات المالية المدقق (أ)

 الرأي؛ و أو حجب سلبيس ذلك الرأي اليصف أتسا (ب)

الرأي، من غير المناتسب التعبير عن الرأي حول  أو حجب سلبييجة الرأي النتيفيد أنه،  (ج)
 (.23) المرجع : الفقرة أ البيانات المالية الملخصة. 

 
       الرأي المعدل حول البيانات المالية الملخصة

 

إذا لم تكن البيانات المالية الملخصة متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع، أو أنها ليست  .21
للبيانات المالية المدققة وفقام للمعايير المطبقة ولم توافق اإلدارة على عادل  عبارة عن، ملخصٍ 

حول البيانات المالية الملخصة.  تسلبيغييرات الضرورية، على المدقق أن يعبر عن رأي تال
 (  23)المرجع: الفقرة أ

 
 حاتسبيوتنبيه القراء إلى األتساس الم تستخدا القيود على التوزيع أو اإل

مقيدام، أو حينما ينبه تقرير  تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة إتستخدا حينما يكون توزيع أو  .22
المدقق حول البيانات المالية المدققة القراء إلى أن البيانات المالية المدققة معدة وفقام إلطار 

في تقرير المدقق حول البيانات المالية ، على المدقق أن يورد قيدام أو تنبيهام مماثالم األهداف الخاصة
 الملخصة. 

 
    أرقا  المقارنة

إذا احتوت البيانات المالية المدققة على أرقا  مقارنة دون أن تحتوي البيانات المالية الملخصة على  .23
ذلك، على المدقق أن يحدد ما إذا كان هذا الحذف معقوالم في ظروف العملية. على المدقق أن 

 (24ذف على تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة. )المرجع: الفقرة أيحدد أثر الح
 

أعد تقرير بشأنها من قبل مدقق آخر، يجب إذا احتوت البيانات المالية الملخصة على أرقا  مقارنة  .24
المسائل التي ُيلز  معيار التدقيق  بيانات المالية الملخصة أيضام أن يورد تقرير المدقق حول ال

)المرجع: الفقرة  7المدقق بأن يوردها في تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة. 710يالدول
 (     25أ

 

                                                
 

۱۲
 . "والبيانات المالية المقارنة ةاألرقا  المقابل –"المعلومات المقارنة  710معيار التدقيق الدولي   
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 المعلومات األخرى في الوثائق التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة
 البيانات المالية الملخصة تحتوي على أن يقرأ المعلومات األخرى في الوثيقة التي يجب على المدقق .25

وتقرير المدقق ذي العالقة لتحديد التناقضات الهامة إن وجدت في البيانات المالية الملخصة. إذا 
ما إذا كانت البيانات  يحدد وجد المدقق تناقضام هامام لدى قراءة المعلومات األخرى فعلى المدقق أن

لمدقق لدى قراءة إذا تناهى إلى علم ا المالية الملخصة أو المعلومات األخرى بحاجة إلى تنقيح.
يناقش هذا األمر  فعلى المدقق أن د خطأ جوهري واضح من حيث الوقائعالمعلومات األخرى وجو 

 (26مع اإلدارة. )المرجع: الفقرة أ
 

 عالقة المدقق
إذا تناهى إلى علم المدقق أن المنشأة تنوي التصريح بأن المدقق أعد تقريرام حول البيانات المالية  .26

تقرير المدقق ذي تحتوي على بيانات مالية ملخصة ولكنها ال تنوي تضمين الملخصة في وثيقة 
العالقة فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تضمن تقرير المدقق في الوثيقة. وإذا لم تقم اإلدارة 
بذلك فعلى المدقق أن يحدد وينفذ إجراءات مناتسبة تكون مصممة لمنع اإلدارة من ربط المدقق على 

 (20اتسب بالبيانات المالية الملخصة في تلك الوثيقة. )المرجع: الفقرة أنحو غير من
 

المدقق مشاركام في إعداد تقرير حول البيانات المالية لمنشأة ما ولكنه قد ال يكون مشاركام قد يكون  .27
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 بيانام في وثيقة تشير إل ة تنوي المنشأ
 البيانات المالية المدققة من قبل المدقق فعلى المدقق أن يكون مقتنعام بأن: 

 اإلشارة إلى المدقق تكون في نطاق تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة؛ و (أ)

 أن المدقق قد أعد تقريرام حول البيانات المالية الملخصة.  البيان ال يعطي انطباعام  (ب)
 

إذا لم يتحقق ما جاء في النقطة )أ( أو )ب( أعاله فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تغير 
أو يمكن أن ُتشرك    اإلشارة إلى المدقق في الوثيقة،البيان بحيث يتحقق ما جاء فيهما أو عد

وتضمن تقرير المدقق ذي العالقة قرير حول البيانات المالية الملخصة المنشأة المدقق في إعداد ت
في الوثيقة. إذا لم تغير اإلدارة البيان أو تحذف اإلشارة إلى المدقق أو تضمن تقرير المدقق حول 

 لية الملخصة فعلى المدقق أن قة التي تحتوي على البيانات الماالبيانات المالية الملخصة في الوثي
دارة أن المدقق يعارض اإلشارة إلى المدقق وعلى المدقق أن يحدد وينفذ إجراءات مناتسبة ُيخطر اإل

 (20أخرى مصممة لمنع اإلدارة من اإلشارة إلى المدقق بشكل غير مناتسب )المرجع: الفقرة أ



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  992 )المنقح( 810معيار التدقيق الدولي 

 خرى األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 
 (6-5)المرجع: الفقرة  قبول العملية

المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة المدقق بالمعرفاة الضارورية يزود تدقيق البيانات  . 1أ
المدقق فيما يتعلق بالبيانات المالية الملخصة وفقام لهذا المعياار. لان ياؤدي تطبياق  ألداء مسؤوليات

ذا صاة إهذا المعيار إلاى تاوفير أدلاة كافياة ومناتسابة يساتند عليهاا الارأي حاول البياناات المالياة الملخ
 لية الملخصة. ة التي اشتقت منها البيانات المالم يقم المدقق أيضام بتدقيق البيانات المالي

 
مان خاالل موافقتهاا الخطياة  6تستدالل على موافقة اإلدارة بشأن المسائل المبينة فاي الفقارة إليمكن ا . 2أ

 على شروط العملية. 
 

 )أ((6)المرجع: الفقرة المعايير 
فااي  جااب أن تقهاارلبيانااات الماليااة الملخصااة ماان اإلدارة أن تحاادد المعلومااات التااي ييتطلااب إعااداد ا . 3أ

جوهرياة، بحيث تعرض أو تكون متساقة ماع، مان حياث جمياع الجواناب الالبيانات المالية الملخصة 
حتااواء البيانااات الماليااة الملخصااة بطبيعتهااا علااى إليااة المدققااة. نقاارام ملخااص عااادل للبيانااات المال

ة ودرجاااة محااادودة مااان اإلفصااااح، هنااااك مخااااطرة متزايااادة تتمثااال بإمكانياااة عاااد  مجمعااا معلوماااات
احتوائهااا علااى المعلومااات الضاارورية بحيااث ال تكااون مضااللة فااي القااروف، وتاازداد هااذه المخاااطرة 

 عندما ال تكون هناك معايير موضوعة إلعداد البيانات المالية الملخصة.
  

 ما يلي: على تحديد المدقق لمدى قبول المعايير المطبقة  تشتمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على . 4أ
 طبيعة المنشأة؛ و 

 من البيانات المالية الملخصة؛ و هدفال 

 المعلومات الخاصة بالمستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة؛ و إحتياجات 

 قروف. ما إذا كان تسيتمخض عن المعايير المطبقة بيانات مالية ملخصة غير مضللة في ال 
 

يمكاان وضااع معااايير إعااداد البيانااات الماليااة الملخصااة ماان قباال مؤتسسااة إعااداد معااايير مفوضااة أو  . 5أ 
أو من قبل القانون أو النقا ، وكما هو الحال مع البيانات المالية كما هاو موضاح فاي معترف بها 

ن أن يفتاارض فااي العديااد ماان مثاال هااذه الحاااالت، فااإن الماادقق يمكاا 13،210معيااار التاادقيق الاادولي 
 أن هذه البيانات مقبولة.

 

 
 .  9أ-8وأ 3، الفقرات أ"الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق" 210معيار التدقيق الدولي   13
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حيثما ال تكون هناك معاايير موضاوعة إلعاداد البياناات المالياة الخاصاة، يمكان وضاع معاايير مان  . 6أ
المعاااايير  تتمخض عااانقباال اإلدارة علاااى تسااابيل المثاااال بنااااءم علاااى ممارتساااة فاااي صاااناعة معيناااة. تسااا

 بيانات مالية ملخصة:  المقبولة في القروف
 مناتسب عن طبيعتها الملخصة وتحدد البيانات المالية الملخصة؛ تفصح بشكل  (أ)

تبين ِممَّن تم الحصول على البيانات المالية المدققة ومن أين أو، إذا كان هناك قانون أو  (ب)
نقا  ينص على أنه ال داعي لجعل البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين 

ذلك فالملخصة،  ضع معايير إعداد البيانات الماليةالمقصودين للبيانات المالية الملخصة وي
 القانون أو النقا ؛ 

 تفصح بشكل مناتسب عن المعايير المطبقة؛  (ج)

 تتفق أو يمكن إعادة حسابها من المعلومات ذات الصلة في البيانات المالية المدققة؛ و (د)

لضرورية من البيانات المالية الملخصة، على المعلومات ا هدفتحتوي، على ضوء ال ( هـ)
 وتكون على مستوىم مناتسب من التجميع بحيث ال تكون مضللة في القروف.

 

 يمكاااان أن يكااااون اإلفصاااااح المناتسااااب عاااان الطبيعااااة الملخصااااة للبيانااااات الماليااااة الملخصااااة وهويااااة . 7أ
)أ(، يمكان أن يكاون  6البيانات المالية المدققة كما هو مشار إليه في البيانات المالية فاي الفقارات أ

بيل المثااال عاان طريااق عنااوان مثاال "البيانااات الماليااة الملخصااة المعاادة ماان البيانااات الماليااة علااى تساا
 ". 1X20ديسمبر  31المدققة عن السنة المنتهية بتاريخ 

     

 )ز((. 8)المرجع: الفقرة  تقييم مدى توفر البيانات المالية المدققة
مالياااااة المدققاااااة فاااااي متنااااااول المساااااتخدمين يتاااااأثر تقيااااايم المااااادقق لمساااااألة ماااااا إذا كانااااات البياناااااات ال . 8أ

 المقصودين للبيانات المالية الملخصة دون صعوبة في غير محلها، يتأثر بعوامل مثل ما إذا: 

  كانت البيانات المالية تصف بوضوح ِممَّن تم الحصول على البيانات المالية المدققة ومن
 أين؛ 

  ؛ أوكانت البيانات المالية المدققة موجودة على تسجل عا 

  وضعت اإلدارة عملية يستطيع المستخدمون المقصودون للبيانات المالية الملخصة من
  إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المالية المدققة.   خاللها الحصول على

 
  (9)المرجع: الفقرة الرأي  صيغة

تنفيااذ اإلجااراءات الااواردة النتيجااة، التااي تكااون مبنيااة علااى تقياايم األدلااة التااي تاام الحصااول عليهااا ماان  . 9أ
تمكااان  ، والتاااي تفياااد أن الااارأي غيااار المعااادل حاااول البياناااات المالياااة الملخصاااة مناتساااب8فاااي الفقااارة 

. يمكان أن يتاأثر قارار 9المدقق من التعبير عن رأي يحتوي على إحدى العبارات الواردة فاي الفقارة 
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 إختصااااصة بشاااكل عاااا  فاااي الماادقق بشاااأن العباااارة التاااي يجاااب أن يساااتخدمها بالممارتسااات المقبولااا
 معين. 

 
المرجع: الفقرة )توقيت العمل واألحداث التالية لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة 

12) 
أثناااء تاادقيق البيانااات الماليااة أو عقااب ذلااك مباشاارة.  8غالبااام مااا تنفااذ اإلجااراءات المبينااة فااي الفقاارة  . 10أ

الماليااة، ال  تاادقيق البيانااات إتسااتكماللبيانااات الماليااة الملخصااة بعااد حينمااا يعااد الماادقق تقرياارام حااول ا
الحصااول علااى أدلااة تاادقيق إضااافية أو إعااداد تقرياار حااول آثااار األحااداث التااي  يترتااب علااى الماادقق

وقعااات عقاااب تااااريخ تقريااار المااادقق حاااول البياناااات المالياااة المدققاااة ألن البياناااات المالياااة الملخصاااة 
 وال تعمل على تحديثها. ة المدققة مشتقة من البيانات المالي

 
 (15أ-14المعلومات في المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة )اإلشارة: الفقرات أ

)المنقح( مع مسؤوليات المدقق المتعلق بالمعلومات األخرى  720. يتعامل معيار التدقيق الدولي 11أ
)المنقح(، فإن  720التدقيق الدولي  في التدقيق على البيانات المالية. وفي تسياق معيار
البيانات المالية وتقرير المدقق  بإتستثناءالمعلومات األخرى هي معلومات مالية أو غير مالية )

عنها( مشمولة في تقرير تسنوي للمنشأة. ويحتوي التقرير السنوي أو يرافق البيانات المالية وتقرير 
 المدقق عنها.

 
مع مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات المشمولة في مستند  15-14 . بالمقابل، تتعامل الفقرات12أ

يحتوي أيضا على البيانات المالية الملخصة وتقرير المدقق عنها. ويمكن أن تشمل هذه 
 المعلومات:

  بعض أو جميع نفس المسائل التي تم التعامل معها في المعلومات األخرى المشمولة في
ا تكون البيانات المالية الملخصة وتقرير المدقق عنها مشمولين التقرير السنوي )مثال، عندم

 في ملخص التقرير السنوي(؛ أو 

  المسائل التي لم يتم التعامل معها في المعلومات األخرى المشمولة في التقرير السنوي 
 

المدقق . فيما يتعلق بالمعلومات المشمولة في مستند يحتوي على البيانات المالية الملخصة وتقرير 13أ
عنها، يمكن أن يتناهى إلى علم المدقق أن المعلومات مضللة وقد يحتاج إلى اتخاذ اإلجراءات 

من المدقق تجنب أن يكون له عالقة  4۱المناتسبة. وتقتضي المتطلبات األخالقية ذات العالقة 
أو عن علم بالمعلومات التي يعتقد المدقق أنها تتضمن بيانا أو بيانات أو معلومات خاطئة 

مضللة بشكل جوهري تم تقديمها بتهور، أو أنها تحذف أو تحجب معلومات ينبغي أن تكون 
 مشمولة بحيث يكون هذا الحذف أو الحجب مضلال. 

 
4۱

  .110.2، الفقرة مجلس معايير األخالق الدولية للمحاتسبينالصادرة عن  قواعد أخالقيات المهنة للمحاتسبين المهنيين  
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تحتوي على البيانات المالية الملخصة التي تتعامل مع نفس المسائل المعلومات في المستندات التي 

 جميعها أو بعضها كما في المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي 
. عندما تكون المعلومات مشمولة في مستند يحتوي على البيانات المالية الملخصة وتقرير المدقق 14أ

مسائل بعضها أو جميعها كما في المعلومات األخرى عنها وكانت المعلومات تتعامل مع نفس ال
الواردة في التقرير السنوي، فإن العمل المنجز على تلك المعلومات وفقا لمعيار التدقيق الدولي 

 من هذا المعيار. 15-14)المنقح( قد يكون كافيا لغايات الفقرات  720
 
المعلومات األخرى في تقرير المدقق  عند تحديد البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة في . 15أ

حول البيانات المالية المدققة وكانت تلك البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة مرتبطة 
بمسألة تم التعامل معها في المعلومات في مستند يحتوي على البيانات المالية الملخصة وتقرير 

ن البيانات المالية الملخصة وتلك المدقق عنها، فإنه من الممكن وجود عد  اتساق جوهري بي
 المعلومات أو يمكن أن تكون تلك المعلومات مضللة.

 
المعلومات في المستندات التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة التي تتعامل مع بعض أو جميع 

 نفس المسائل التي يتم التعامل معها في المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي 
)المنقح(، والذي تتم موائمته حسب ما تقتضيه  720مكن أن يكون معيار التدقيق الدولي. ي16أ

القروف، مفيدا للمدقق في تحديد اإلجراء المناتسب لالتستجابة لرفض اإلدارة القيا  بالتنقيحات 
 الالزمة للمعلومات، بما في ذلك دراتسة دالالت تقرير المدقق على البيانات المالية الملخصة. 

 
 ير المدقق حول البيانات المالية الملخصةتقر 

 عناصر تقرير المدقق
 )أ((16)المرجع: الفقرة العنوان 

المسااتقل"،  مساتقل، مثال "تقريار المادققعباارة عاان تقريار مادقق  تقريارالالعناوان الاذي يشاير إلاى أن  . 17أ
حياااث تقاللية، ت الصااالة المتعلقاااة باالتساااجمياااع المتطلبااات األخالقياااة ذاب يؤكااد أن المااادقق قاااد أوفاااى

 يميز ذلك تقرير المدقق المستقل عن التقارير التي يصدرها اآلخرون. 
 

 (17)ب(، 16)المرجع: الفقرة المخاطب 
العوامااال التاااي يمكااان أن تاااؤثر علاااى تقيااايم المااادقق لمااادى مالءماااة المخاطاااب فاااي البياناااات تشاااتمل .  18أ

مااان البيانااااات الماليااااة  هاااادفال، تشاااتمل علااااى شاااروط العمليااااة وطبيعااااة المنشاااأة و المالياااة الملخصااااة
  الملخصة.

 

 () ج(16المرجع: الفقرة تحديد البيانات المالية الملخصة ) 
حينمااا يكااون الماادقق علااى علاام بااأن البيانااات الماليااة الملخصااة تسااتكون مشاامولة فااي وثيقااة تحتااوي  . 19أ

 بااذلك، إذا كاناات صاايغة العاارض تساامح ،عتبااارعلااى معلومااات أخاارى، فقااد يأخااذ الماادقق بعااين اإل
تحديااد أرقااا  الصاافحات التااي عرضاات عليهااا البيانااات الماليااة الملخصااة، حيااث يساااعد ذلااك القااراء 

 على تحديد البيانات المالية الملخصة التي يتعلق بها تقرير المدقق. 
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 (18، ( )16)المرجع: الفقرة تاريخ تقرير المدقق 
باااأن البياناااات المالياااة  تساااتنتاجلإلالشاااخص أو األشاااخاص الاااذين يتمتعاااون بصاااالحية معتااارف بهاااا  . 20أ

مان  هادفولتحمل مساؤوليتها يعتمادون علاى شاروط العملياة وطبيعاة المنشاأة وال الملخصة قد أعدت
 البيانات المالية الملخصة. 

 
 (19اإلشارة إلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المدققة )المرجع : الفقرة 

المعيار أن يدرج المدقق في تقريره عن البيانات المالية الملخصة )ط( من هذا  19تتطلب الفقرة  . 21أ
عندما يتضمن هذا التقرير بيانات مالية مدققة تتصل بواحدة أو أكثر من مسائل التدقيق الرئيسية 

ومع ذلك ال يطلب من المدقق أن يصف وبشكٍل  5۱، 701بما يتفق مع معيار التدقيق الدوليو 
 رئيسية في تقريره حول البيانات المالية الملخصة.فردي أحد مسائل التدقيق ال

 
تلك المسائل لفت اإلنتباه إلى  19بموجب الفقرة )أوصاف( /الوصف ،)البيانات(/. ال يتطلب البيان22أ

إن  والتي ال تعتبر بديالم لقراءة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المدقق.  غير المناتسبة
طبيعة األمور، وال تحتاج إلى تكرار النص المطابق في تقرير مدقق من هذه األوصاف هي نقل 

 الحسابات عن البيانات المالية المدققة بمجملها.
 

 (21-19. 16توضيحات )المرجع: الفقرة 
 يحتوي ملحق هذا المعيار على توضيحات تقارير المدققين حول البيانات المالية الملخصة التي: . 23أ

 دلة؛ تحتوي على آراء غير مع (أ)

 تكون مشتقة من البيانات المالية المدققة التي أصدر المدقق آراءم معدلة حولها، و (ب)

 تحتوي على رأي معدل.  (ج)

مأخوذة من البيانات المالية المدققة التي يشمل تقرير المدقق عنها بيانا يصف البيانات  (د)
 720لدولي الخاطئة الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى وفقا لمعيار التدقيق ا

 )المنقح(؛ و
مأخوذة من البيانات المالية المدققة التي يشمل تقرير المدقق عنها قسم الشكوك الجوهرية  (ه)

 المتعلقة بالمنشأة المستمرة واإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية.
 

 
5۱

 .13الفقرة  170معيار التدقيق الدولي  
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 (24-23)المرجع: الفقرة أرقا  المقارنة 
ا  مقارنااة فهنااااك افتاااراض مفاااده أن البياناااات المالياااة إذا احتااوت البياناااات المالياااة المدققااة علاااى أرقااا . 24أ

الملخصااة تحتااوي أيضااام علااى أرقااا  مقارنااة. يمكاان أن تعتباار األرقااا  المقارنااة فااي البيانااات الماليااة 
الكيفيااة التااي  710. يبااين معيااار التاادقيق الاادولي المدققااة أرقامااام مقارنااة أو معلومااات ماليااة مقارنااة

ر المادقق حااول البياناات الماليااة بماا فااي ذلاك علااى وجاه الخصااوص ياؤثر بهااا هاذا الفاارق علاى تقرياا
 اإلشارة إلى مدققين آخرين دققوا البيانات المالية لفترة تسابقة. 

 
قاارار حاااذف األرقااا  المقارناااة  كاااان قاارار المااادقق بشااأن مااا إذاعلاااى القااروف التااي يمكااان أن تااؤثر  . 25أ

 إحتياجاااتليااة الملخصااة والبيانااات المطبقااة و منطقيااام أ  ال تشااتمل علااى طبيعااة وهاادف البيانااات الما
 المعلومات الخاصة بالمستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة.

 
 (25)المرجع: الفقرة  المعلومات األخرى في الوثائق التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة

لقااراءة معلومااات أخاارى رشااادات علااى متطلبااات وإ 6۱)الماانقح( 700يحتااوي معيااار التاادقيق الاادولي  . 26أ
مشااامولة فاااي وثيقاااة تحتاااوي علاااى البياناااات المالياااة المدققاااة وتقريااار المااادقق ذي العالقاااة والااارد علاااى 
التناقضاااات الهاماااة واألخطااااء الجوهرياااة المتعلقاااة بالحقاااائق، ويمكااان أن تكاااون مفيااادة فاااي تطبياااق 

 إذا تمت موائمتها حسب الضرورة في القروف. 25الفقرة  متطلب فيال
 

 (27-26)المرجع: الفقرة  عالقة المدقق
 

يمكن أن تشتمل اإلجراءات األخرى المناتسابة التاي يمكان أن يتخاذها المادقق حينماا ال تتخاذ اإلدارة  . 27أ
مااان أطااراف ثالثاااة  مسااتخدمينى إخطااار المساااتخدمين المقصااودين و اإلجااراءات المطلوبااة منهاااا علاا

قق. يعتمااد إجااراء الماادقق علااى الحقااوق والواجبااات معروفااة أخاارى باإلشااارة غياار المناتساابة إلااى المااد
 وعليه يمكن أن يرى المدقق أنه من المناتسب طلب مشورة قانونية.القانونية للمدقق 
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 .54-53، الفقرات من " تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ")المنقح(  700معيار التدقيق الدولي   



 بيانات المالية الملخصةعمليات إعداد التقارير حول ال
 

   998 )الملحق()المنقح( 810معيار التدقيق الدولي 

 ملحق 
 (23)المرجع: الفقرة أ 

 حول البيانات المالية الملخصة المدققين المستقليين توضيحات تقارير

  عبر عن حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقام للمعايير الموضوعة. يُ : تقرير المدقق 1التوضيح
الرأي غير المعدل في البيانات المالية المدققة. يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة 
 بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة.

يشمل تقرير المدقق عن البيانات المالية المدققة قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة 
 واإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية.

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقام للمعايير التي وضعتها اإلدارة  :2التوضيح
نات المالية الملخصة. لقد قرر المدقق أن المعايير المطبقة والمفصح عنها بشكل مناتسب في البيا

يكون تاريخ تقرير المدقق  في البيانات المالية المدققة. المتحفظ مقبولة في القروف. ُيعبر عن الرأي
عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية التي تم أخذ البيانات 

لخصة منها. ويشمل تقرير المدقق عن البيانات المالية المدققة بيانا يصف البيانات المالية الم
الخاطئة الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى. والمعلومات األخرى التي ترتبط بها 
البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة هي أيضا المعلومات المشمولة في مستند يحتوي على 

 الية الملخصة وتقرير المدقق عنها.البيانات الم

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقام للمعايير التي وضعتها اإلدارة 3التوضيح :
والمفصح عنها بشكل مناتسب في البيانات المالية الملخصة. لقد قرر المدقق أن المعايير المطبقة 

يكون تاريخ تقرير المدقق  في البيانات المالية المدققة. عبر عن الرأي المتحفظمقبولة في القروف. يُ 
عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية التي تم أخذ البيانات 

 المالية الملخصة منها.

  اإلدارة : تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقام للمعايير التي وضعتها 4التوضيح
والمفصح عنها بشكل مناتسب في البيانات المالية الملخصة. لقد قرر المدقق أن المعايير المطبقة 

يكون تاريخ تقرير المدقق في البيانات المالية المدققة.  سلبيمقبولة في القروف. ُيعبر عن الرأي ال
لمالية التي تم أخذ البيانات عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن البيانات ا

 المالية الملخصة منها.
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  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقام للمعايير الموضوعة. ُيعبر عن 5التوضيح :
الرأي غير المعدل في البيانات المالية المدققة. يخلص المدقق إلى أنه من غير الممكن التعبير عن 

يستنتج المدقق أنه من غير الممكن التعبير عن  بيانات المالية الملخصة.الرأي غير المعدل في ال
رأي غير معدل حول البيانات المالية الملخصة. ويكون تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية 
الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية التي تم أخذ البيانات المالية الملخصة 

   منها.

 
 
 
 
 
 



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  1000 )الملحق()المنقح(  810معيار التدقيق الدولي 

 
 

 

 :1التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 .تم التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة 

  .المعايير الموضوعة إلعداد البيانات المالية الملخصة موجودة 

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة مؤرخ بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول
 المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة.   البيانات 

 الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة  يشمل تقرير المدقق عن البيانات المالية المدققة قسم
 .المستمرة

 ٧۱يشمل تقرير المدقق عن البيانات المالية المدققة اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية. 
 

 البيانات المالية الملخصة تقرير المدقق المستقل حول
 ]الُمخاط ب المناتسب[

 

، 20×1ديسمبر  31كما في  بيان المركز الماليوالتي تتألف من  الملخصة المرفقه، البيانات المالية
 بيان التدفقات النقديةو  الملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص بيان الدخل الشاملو 

والمالحقات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة  ريخللسنة المنتهية بذلك التا الملخص
 . 20×1ديسمبر  31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 

 

)أو تعتبر حسب رأينا، فإن البيانات المالية الملخصة المرافقة متسقة، من كافة النواحي الجوهرية، مع 
 صف المعايير المحددة(.البيانات المالية المدققة، وفقا لا )و ملخصا عادال لا( 

 
 البيانات المالية الملخصة 

ال تتضمن البيانات المالية الملخصة كافة اإلفصاحات المطلوبة بموجب )وصف إطار إعداد التقارير 
(. لذلك فإن قراءة البيانات المالية ABCالمالية المطبق على إعداد البيانات المالية المدققة لشركة 

ها ليس بديال عن قراءة البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها. وال الملخصة وتقرير المدقق عن
تعكس البيانات المالية الملخصة والبيانات المالية المدققة تأثيرات األحداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا 

 عن البيانات المالية المدققة. 
 

                                                

 
7۱

، تعتبر الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة، بطبيعتها، 701من معيار التدقيق الدولي  15كما هو موضح في الفقرة   
 570من معيار التدقيق الدولي  22ة ولكن يتعين اإلبالغ عنها في قسم منفصل من تقرير المدقق وفقا للفقرة مسائل تدقيق رئيسي

 )المنقح(.
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 البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها
. 2x20فبراير  15عن رأي تدقيق غير معدل حول البيانات المالية المدققة في تقريرنا بتاريخ  لقد عبرنا

 ويتضمن التقرير:
 من  6الذي يلفت االنتباه إلى المالحقة  قسم الشكوك الجوهرية المتعلقة بالمنشأة المستمرة

التي تشير إلى أن  من البيانات المالية المدققة 6البيانات المالية المدققة. وتشير المالحقة 
ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في ZZZتكبدت خسارة صافية مقدارها  ABCشركة 

1X20 وكما من ذلك التاريخ، فإن االلتزامات المتداولة للشركة تفوق إجمالي أصولها بمقدار ،
YYY 6. وهذه األحداث أو القروف، إلى جانب مسائل أخرى كما هو محدد في المالحقة ،
لى وجود شكوك جوهرية يمكن أن تلقي بشكوك هامة على قدرة الشركة على االتستمرار تشير إ

 من البيانات المالية الملخصة.  5كمنشأة مستمرة. وتمت معالجة هذه المسائل في المالحقة 

  مسائل التدقيق الرئيسية هي تلك المسائل ۱۸اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية األخرى( .
 .۱۹لمهني، كانت األكثر أهمية في تدقيقنا على البيانات المالية للفترة الحالية(التي، بتقديرنا ا

 
 الملخصة عن البيانات المالية 0۲مسؤولية اإلدارة

 .Xتكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الملخصة حسب األتساس الوارد في المالحقة 
 

 مسؤولية المدقق
ل ما اذا كانت البيانات المالية الملخصة متسقة، من كافة النواحي الجوهرية، مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حو 

مع )أو تعتبر ملخصا عادال لا( البيانات المالية المدققة بناء على إجراءاتنا، والتي نقو  بها وفقا لمعيار التدقيق 
 .الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات)المنقح(،  810الدولي 

 
 [ توقيع المدقق ]

 [ تاريخ تقرير المدقق ]

 [ عنوان المدقق ]

                                                 
۱۸

في القروف التي ال يوجد فيها شكوك جوهرية متعلقة بالمنشأة المستمرة، ال يكون من الضروري إدراج كلمة "األخرى" في بيان   
 ية. اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيس

۱۹
يمكن أن يشمل المدقق توضيحا إضافيا حول مسائل التدقيق الرئيسية التي تعتبر مفيدة لمستخدمي تقرير المدقق حول البيانات   

 المالية الملخصة
 أو شرط آخر مناتسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.     0۲
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  1002 )الملحق()المنقح(  810معيار التدقيق الدولي 

 
 

 :2التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 .تم التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة 

  تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن البيانات
 أخذ البيانات المالية الملخصة منها.  المالية التي تم

  يشمل تقرير المدقق عن البيانات المالية الملخصة بيانا يصف البيانات الخاطئة الجوهرية غير
المصححة في المعلومات األخرى. والمعلومات األخرى التي ترتبط بها البيانات الخاطئة الجوهرية 

ند يحتوي على البيانات المالية الملخصة غير المصححة هي أيضا المعلومات المشمولة في مست
 وتقرير المدقق عنها.

 

 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
 [ الُمخاط ب المناتسب ]
 

 الرأي

، 20×1ديسمبر  31كما في  بيان المركز المالي، والتي تتألف من المرفقةالبيانات المالية الملخصة 
 بيان التدفقات النقديةوبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص و الملخص  بيان الدخل الشاملو 

الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحقات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 
 . 20×1ديسمبر  31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 

 

تعتبر  أو )من كافة النواحي الجوهرية، مع  حسب رأينا، فإن البيانات المالية الملخصة المرافقة متسقة،
 .Xالبيانات المالية المدققة، على األتساس الوارد في المالحقة  ( لـ عادالم  ملخصام 

 

 البيانات المالية الملخصة 
وصف إطار إعداد التقارير  ال تتضمن البيانات المالية الملخصة كافة اإلفصاحات المطلوبة بموجب )

(. لذلك فإن قراءة البيانات المالية  ABCعداد البيانات المالية المدققة لشركة المالية المطبق على إ 
عن قراءة البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها. وال  الملخصة وتقرير المدقق عنها ليس بديالم 

تاريخ تقريرنا  تعكس البيانات المالية الملخصة والبيانات المالية المدققة تأثيرات األحداث التي وقعت بعد
 عن البيانات المالية المدققة. 

 

 البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها
. 2x20فبراير  15لقد عبرنا عن رأي تدقيق غير معدل حول البيانات المالية المدققة في تقريرنا بتاريخ 

ير المدقق عن البيانات . ويشمل تقر 1X20)البيانات المالية المدققة مشمولة في التقرير السنوي لعا  
المالية المدققة بيانا يصف البيانات الخاطئة الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى ضمن 

. ونقاش وتحليل اإلدارة والبيانات الخاطئة الجوهرية 1X20نقاش وتحليل اإلدارة للتقرير السنوي لعا  
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(. )وصف البيانات الخاطئة 1X20ا  الواردة فيها مشمولة أيضا في التقرير السنوي الملخص لع
 الجوهرية غير المصححة في المعلومات األخرى(.

 
 الملخصة عن البيانات المالية ۲۱مسؤولية اإلدارة

مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حول ما اذا كانت البيانات المالية الملخصة متسقة، من كافة النواحي 
يانات المالية المدققة بناء على إجراءاتنا، والتي نقو  بها الجوهرية، مع )أو تعتبر ملخصا عادال لا( الب

 .الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات)المنقح(،  810وفقا لمعيار التدقيق الدولي 
 

 مسؤولية المدقق
يذها وفقام على إجراءاتنا التي تم تنف تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناءم 

 .  " إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصةعمليات  "، 810ار التدقيق الدولي لمعي
 

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[

                                                
 

 اص معين.  أو شرط آخر مناتسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختص  ۲۱



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  1004 )الملحق()المنقح(  810معيار التدقيق الدولي 

 

 :3التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 .تم التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة 

 قرر المدقق ×ايير من قبل اإلدارة وتم اإلفصاح عنها بشكل مناتسب في المالحظة وضعت المع .
 أن المعايير مقبولة في الظروف.  

  يكون تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن
 البيانات المالية التي تم أخذ البيانات المالية الملخصة منها.

 
 

 المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصةتقرير 
 ]الُمخاط ب المناتسب[

 

 الرأي
، 20×1ديسمبر  31كما في  بيان المركز المالي، والتي تتألف من المرفقةالبيانات المالية الملخصة 

 بيان التدفقات النقديةالملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص و  بيان الدخل الشاملو 
للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحقات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة الملخص 

حول هذه البيانات  تدقيق متحفظ لقد عبرنا عن رأي .20×1ديسمبر 31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 
 ۲۲ .)أنقر أدناه( 20×2فبراير  15المالية في تقريرنا المؤرخ بتاريخ 

 
أو تعتبر  البيانات المالية الملخصة المرافقة متسقة، من كافة النواحي الجوهرية، مع ) حسب رأينا، فإن
. غير أن البيانات X( البيانات المالية المدققة، على األتساس الوارد في المالحقة  ملخصا عادال لا

لسنة المنتهية ل ABCالمالية الملخصة تعتبر بيانات خاطئة بقدر يساوي البيانات المالية المدققة لشركة 
 .1X20ديسمبر  31في 

 
 البيانات المالية الملخصة

ال تتضمن البيانات المالية الملخصة كافة اإلفصاحات المطلوبة بموجب )وصف إطار إعداد التقارير 
(. لذلك فإن قراءة البيانات المالية ABCالمالية المطبق على إعداد البيانات المالية المدققة لشركة 

 المدقق عنها ليس بديال عن قراءة البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها.  الملخصة وتقرير
 

                                                

 
حينمااا يااؤرخ تقرياار الماادقق حااول البيانااات الماليااة الملخصااة بتاااريخ الحااق لتاااريخ تقرياار الماادقق حااول البيانااات الماليااة المدققااة التااي    ۲۲

إشااتقت منهااا، تضاااف الجملااة التاليااة إلااى الفقاارة: "تلااك البيانااات الماليااة والبيانااات الماليااة الملخصااة ال تعكااس آثااار األحااداث التااي 
 ت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية".    وقع
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 البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها
. وكان 2x20فبراير  15لقد عبرنا عن رأي تدقيق مؤهل حول البيانات المالية المدققة في تقريرنا بتاريخ 

ض اإلدارة المخزونات بالقيمة األقل من بين التكلفة وصافي األتساس في رأي التدقيق المؤهل )لم تعر 
القيمة المتحققة ولكنها عرضتها فقط بالتكلفة، األمر الذي يشكل انحرافا عن المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية(. وتشير تسجالت الشركة إلى أن اإلدارة عرضت المخزونات بالقيمة األقل بين التكلفة 

لشطب المخزونات مقابل صافي  XXXالمتحققة، وكان ذلك يقتضي وجود مبلغ مقداره  وصافي القيمة
، وتستنخفض ضريبة الدخل XXXقيمتها المتحققة. وبناء على ذلك، كانت تكلفة البيع تستزيد بمقدار 

 على التوالي.  XXXو XXXو XXXوصافي الدخل وحقوق ملكية المساهمين بمقدار 
 

 نات الماليةعن البيا ۲۳مسؤولية اإلدارة
 .Xتكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الملخصة حسب األتساس الوارد في المالحقة 

 

 مسؤولية المدقق
مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حول ما اذا كانت البيانات المالية الملخصة متسقة، من كافة النواحي 

المالية المدققة بناء على إجراءاتنا، والتي نقو  بها  ( البيانات أو تعتبر ملخصا عادال لا الجوهرية، مع )
 .الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات)المنقح(،  810وفقا لمعيار التدقيق الدولي 

 

 [ توقيع المدقق ]
 

 [ تاريخ تقرير المدقق ]
 

 [ عنوان المدقق ]
 

                                                
 

 أو شرط آخر مناتسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.    ۲۳
 



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  1006 )الملحق()المنقح(  810معيار التدقيق الدولي 

 

  4التوضيح: 
 :تشتمل الظروف على ما يلي 
 حول البيانات المالية المدققة. تسلبين رأي تم التعبير ع 

  قرر المدقق ×وضعت المعايير من قبل اإلدارة وتم اإلفصاح عنها بشكل مناتسب في المالحظة .
 أن المعايير مقبولة في الظروف.  

  يكون تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن
 .تي تم أخذ البيانات المالية الملخصة منهاالبيانات المالية ال

 

 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
 ]الُمخاط ب المناتسب[

 إنكار الرأي
، 1X20ديسمبر  31البيانات المالية الملخصة، والتي تتألف من الميزانية العمومية الملخصة كما في 

وق الملكية الملخص وبيان التدفقات النقدية الملخص للسنة وبيان الدخل الملخص وبيان التغييرات في حق
للسنة  ABCالمنتهية في حينه، والمالحقات ذات العالقة، مأخوذة من البيانات المالية المدققة لشركة 

 .1X20ديسمبر  31المنتهية في 
 

ات المالية المدققة ونتيجة الرأي السلبي حول البيانات المالية المدققة والذي تمت مناقشته في قسم البيان
 والتقرير عنها من تقريرنا، فإنه من غير المالئم التعبير عن رأي حول البيانات المالية الملخصة المرافقة.

 

 البيانات المالية الملخصة
ال تتضمن البيانات المالية الملخصة كافة اإلفصاحات المطلوبة بموجب )وصف إطار إعداد التقارير 

(. لذلك فإن قراءة البيانات المالية ABCاد البيانات المالية المدققة لشركة المالية المطبق على إعد
 الملخصة وتقرير المدقق عنها ليس بديال عن قراءة البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها.

 

 البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها
أي تسلبي حول البيانات المالية المدققة لشركة ، فقد عبرنا عن ر 2x20فبراير  15في تقريرنا بتاريخ 

ABC  1ديسمبر  31للسنة المنتهية فيX20 وكان أتساس هذا الراي السلبي هو )وصف أتساس الراي .
 السلبي(. 
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 عن البيانات المالية 4۲مسؤولية اإلدارة
 .×حقة اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة حسب األتساس المبين في المال

 
 مسؤولية المدقق

مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حول ما اذا كانت البيانات المالية الملخصة متسقة، من كافة النواحي 
عادال لا( البيانات المالية المدققة بناء على إجراءاتنا، والتي نقو  بها وفقا  الجوهرية، مع )أو تعتبر ملخصام 

 ". الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات " )المنقح( 810لمعيار التدقيق الدولي
 

 [ توقيع المدقق ]

 [ تاريخ تقرير المدقق ]

 [ عنوان المدقق ]
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  1008 )الملحق()المنقح(  810معيار التدقيق الدولي 

 

 :5التوضيح 
 :تشتمل الظروف على ما يلي 
 .تم التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية المدققة 

 ة موجودة. المعايير الموضوعة إلعداد التقارير المالية الملخص 

  خلص المدقق إلى أنه من غير الممكن التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية
 الملخصة. 

  يكون تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية الملخصة هو نفس تاريخ تقرير المدقق عن
 البيانات المالية التي تم أخذ البيانات المالية الملخصة منها

 

 مستقل حول البيانات المالية الملخصةتقرير المدقق ال
 ]الُمخاط ب المناتسب[

 الرأي السلبي
، 1X20ديسمبر  31البيانات المالية الملخصة، والتي تتألف من الميزانية العمومية الملخصة كما في 

وبيان الدخل الملخص وبيان التغييرات في حقوق الملكية الملخص وبيان التدفقات النقدية الملخص للسنة 
للسنة  ABCنتهية في حينه، والمالحقات ذات العالقة، مأخوذة من البيانات المالية المدققة لشركة الم

 .1X20ديسمبر  31المنتهية في 

ألهمية المسألة الواردة في قسم أتساس الرأي السلبي، فإن البيانات المالية الملخصة  حسب رأينا، ونقرام 
للسنة  ABC( البيانات المالية المدققة لشركة  ال لاأو تعتبر ملخصا عاد المرافقة غير متسقة مع )

 وفقا لا )وصف المعايير المحددة( 1X20ديسمبر  31المنتهية في 

 أتساس الرأي السلبي 
)وصف المسألة التي جعلت البيانات المالية الملخصة غير متسقة، من كافة النواحي الجوهرية، مع )أو 

 المدققة، وفقا للمعاير المعمول بها.  تعتبر ملخصا عادال لا( البيانات المالية

 البيانات المالية الملخصة
ال تتضمن البيانات المالية الملخصة كافة اإلفصاحات المطلوبة بموجب )وصف إطار إعداد التقارير 

(. لذلك فإن قراءة البيانات المالية ABCالمالية المطبق على إعداد البيانات المالية المدققة لشركة 
 رير المدقق عنها ليس بديال عن قراءة البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها.الملخصة وتق
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 البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق عنها
 .2x20فبراير  15لقد عبرنا عن رأي غير معدل حول البيانات المالية المدققة في تقريرنا بتاريخ 

 خصةالمل عن البيانات المالية 5۲مسؤولية اإلدارة
 .( وصف المعايير المحددة تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الملخصة وفقا لا )

 مسؤولية المدقق
مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حول ما اذا كانت البيانات المالية الملخصة متسقة، من كافة النواحي الجوهرية، 

المدققة بناء على إجراءاتنا، والتي نقو  بها وفقا لمعيار التدقيق  ( البيانات المالية أو تعتبر ملخصا عادال لا مع )
 ." الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات"  )المنقح( 810الدولي

 

 [ توقيع المدقق ]

 [ تاريخ تقرير المدقق ]

 [ عنوان المدقق ]

                                                

 
 أو شرط آخر مناتسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.    5۲
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صفي  " المالية ودوا ا  الخاصة صفي تدقيق األعتبار اإل"  100الدوليبيان ممارسة التدقيق يجب قراءة 

تكيد األرخر  والخدما  ذا  المقدمة إل  بيانا  رقابة الجوودة والتدقيق والمراجعة وعمليا  التأسياق 
تلك  غير. ا تفرض بيانا  ممارسة التدقيق الدولية أية متطلبا  إضاصفية عل  المدققين العالقة

جميع معايير ب لتاامالمتمثلة صفي اإلالمشمولة صفي معايير التدقيق الدولية، وا تغيير من مسؤولية المدقق 
التدقيق الدولية ذا  العالقة بعملية التدقيق كما وتوصفر هذه البيانا  للمدققين المساعدة العملية. ومن 

صفي صياغة  هاإستخدامأو  ،يير الوطنيةالمفترض نشر هذه البيانا  من قبل أولئك المسئولين عن المعا
منها صفي  ستفاودةماودة يمكن للشركا  اإلبيانا  ممارسة التدقيق الدولية تقدم . كما مقابلةمواود وطنية 

 الدارخلية.    هاإرشاوداتالتدريبية و  ابرامجه وضع
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 مقدمة
 ألغراض هاأ جامآ  المالية وغير المالية بجميع المالية من قبل المنش ودوا األ إستخداميمكن  .1

أرخر  صفي منشآ   تشاركبينما كبيرة ومعامال   ممتلكا بعض المنشآ   يكون لد . قد متنوعة
 ودوا صفي األ مراتكا معينةالمالية. وقد تأرخذ بعض المنشآ   ودوا من معامال  األصفقط أعداود قليلة 

مالية لتقليل مخاطر  أودوا بينما قد تستخدم منشآ  أرخر   نتفاع منهاإلواالمخاطر  لتحملالمالية 
لجميع هذه  معينة عن طريق التحوط للمخاطر أو إودارة التعرض لها. ويعدي هذا المعيار مالئما  

 الحاا .

 المالية: ودوا تدقيق األ ا بعملي عل  وجه الخصوصالتالية معايير التدقيق الدولية ترتبط  .2

ة بتدقيق التقديرا  إل  مسؤوليا  المدقق المرتبط 5401يتطرق معيار التدقيق الدولي (أ)
المالية الُمقاسة بالقيمة  ودوا التقديرا  المحاسبية المرتبطة باأل ذلك بما صفي ،المحاسبية
 العاودلة؛

إل   3303ومعيار التدقيق الدولي)المنقح(  3152يتطرق كل من معيار التدقيق الدولي (ب)
 لتلك المخاطر؛ و ستجابةتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري واإل

إل   أيضا  ودليل تدقيق، ويتطرق  هإعتبار ما يمكن  5004معيار التدقيق الدولي يوضح (ج)
 أودلةا  التدقيق من أجل الحصو  عل  إجراءوأوداء  صفي تصميممسؤولية المدقق المتمثلة 

 عليها.  بناء رأيه لصياغةا  معقولة إستنتاجتوصل إل  ليتمكن من ال ةوكاصفي ةتدقيق مالئم

 تقديم:هو هذا البيان من غرض ال إن .3
 (؛ و1م المالية )القس ودوا  و  األعامة معلوما   (أ)
 (. 2م سالمالية )الق ودوا ا  التدقيق المرتبطة باألعتبار إلنقاش  (ب)

نشر هذه البيانا  من من المفترض و للمدققين.  عملية مساعدةبيانا  ممارسة التدقيق الدولية تقدم 
تقدم كما  مقابلة.صياغة مواود وطنية صفي ها إستخدام، أو ك المسئولين عن المعايير الوطنيةقبل أولئ

  الدارخلية. هاإرشاوداتو  التدريبية ابرامجه وضعمنها صفي  ستفاودةهذه البيانا  ماودة يمكن للشركا  اإل

، نظرا إلمكانية تعرض جميع المنشآ  إل  مخاطر هاأ جامجميع بلمنشآ  مالئم لهذا البيان يعيد  .4
 المالية.  ودوا األ إستخدامالخطأ الجوهري عند 

                                                           

 .العاودلة واإلصفصا ا  ذا  العالقة" "تدقيق التقديرا  المحاسبية، بما صفي ذلك التقديرا  المحاسبية للقيمة 540معيار التدقيق الدولي  1 
 .وبيئتها" المنشأة صفهم رخال  من الجوهري  الخطأ مخاطر وتقييم تحديد ")المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  2 
 .المقييمة" للمخاطر المدقق إستجابة " 330معيار التدقيق الدولي  3 
  ."أودلة التدقيق" 500معيار التدقيق الدولي  4 
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المالية  ودوا الوارودة صفي هذا البيان أتكثر صلة باأل 5من المرجح أن تكون اارشاودا   و  التقييم .5
 بإستثناءالُمقاسة أو المفصح عنها بالقيمة العاودلة، بينما ُتطبيق اارشاودا   و  النوا ي األرخر  

ُيطبيق كما و . عاودلة أو بالتكلفة المطفأةيمة الالمالية الُمقاسة بالق ودوا التقييم بشكل متساوي عل  األ
معينة  أودوا ا البيان مع ا  المالية. وا يتعامل هذلتاامواإل المالية هذا البيان عل  كل من األصو 

 :تكالتالي
الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة كالنقد والقروض البسيطة و  البسيطة المالية ودوا األ (أ)

 التجارية؛ 
 مدرجة؛ أوالملكية غير  قوق ال أودوا ا  صفي ستثمار اإل (ب)
 عقوود التأمين.  (ج)

المالية، كمحاسبة  ودوا ذا  العالقة باأل المحدودةالمحاسبية  القضاياهذا البيان إل  ا يتطرق تكما  .6
"(، أو المقاصة، األو اليوم "ربح أو رخسارة بعرف يُ ما  )غالبا   عند البدءالتحوط، أو الربح أو الخسارة 

عل  الرغم و مخصصا  لخسارة القروض.  إنشاء ذلك نخفاض القيمة، بما صفيإمخاطر أو أو نقل ال
نقاش  و   إجراء، إا أن المالية ودوا ترتبط بمحاسبة المنشأة لأل يمكن أنهذه المواضيع  من أن
نطاق  عن هو أمر رخارج محدودةكيفية التطرق إل  متطلبا  محاسبية  بخصوصا  المدقق إعتبار 

 هذا البيان. 

أولئك ، وأن أمكنأن اإلودارة،  إصفتراضلمعايير التدقيق الدولية عل   وصفقا  عملية التدقيق  إجراءيتم  .7
قياسا   إجراءالمسؤوليا   هذه وتشملبعض المسؤوليا .  أقروا بتحملهمقد  بالحوكمةالمكلفين 

ا كما  بالحوكمةالمكلفين أي مسؤوليا  عل  اإلودارة أو أولئك  البيانللقيمة العاودلة. وا يفرض هذا 
 .هممسؤولياتقوانين واألنظمة التي تحكم يتجاوز ال

ذا  األغراض  إعداود التقارير الماليةو  العرض العاود  أطرتمت صياغة هذا البيان صفي سياق  .8
، صفي أطر إعداود صفي الظروف المحدودة  سبما يكون مناسبا  ، أيضا  مفيدة قد تكون  غير أنها، العامة
 خاصة.الغراض األكأطر إعداود التقارير المالية ذا  األرخر   المالية التقارير

بتفصيل أقل  أيضا  ، غير أنه يغطيي صفصا يركا هذا البيان عل  تأتكيدا  التقييم والعرض واإل .9
 ا . لتااموالدقة والوجوود والحقوق واإل تكتما المواضيع المتعلقة باإل

عل   540صفي معيار التدقيق الدولي  اتعريفه والتي يرود لشكوك التقديرالمالية عرضة  ودوا األتكون  .10
تأثر وت. 6"قياسال ودقة نعدامإإل   ا  ذا  العالقةصفصا لتقدير المحاسبي واإلض ا"تعري  النحو التالي

المالية من بين عوامل أرخر . وتتنوع طبيعة وموثوقية المعلوما   ودوا د األيبتعق شكوك التقدير
 عل  شكوك التقدير المرتبطةالمالية عل  نطاق واسع مما يؤثر  ودوا لدعم قياس األ المتا ة

                                                           

 صفي هذا البيان، ُيستخدم مصطلحي "التقييم" و"القياس" بشكل متباود . 5 
 .)ج(7، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي  6 
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قياس ب شكوك التقدير المرتبطةلإلشارة إل   "القياس شكوكيستخدم هذا البيان مصطلح "قياسها. ب
 القيمة العاودلة. 

 المالية ودواتحول األ تعامةمعلومات  -1القسم 
المالية بين أطر إعداود التقارير المالية. عل  سبيل المثا ،  ودوا قد تكون هنالك تعريفا  متباينة لأل .11

أصل  يؤودي إل  نشوءعداود التقارير المالية األوداة المالية عل  أنها أي عقد إلالدولية معايير التعريف 
المالية عبارة عن  ودوا . وقد تكون األ7منشأة أرخر  لملكية ي أو أوداة  ق مال إلتااممنشأة ما و لمالي 
أو تسليم النقد أو تباود  األصو   ستالمإلتعاقدي  إلتاام، أو  ق ملكية لمنشأة أرخر ، أو  ق أو نقد

لمنشأة، أو با  قوق الملكية الخاصة أودوا أو عقوود معينة تمت تسويتها صفي  ا  المالية،لتاامأو اإل
تعريف  حققالتي ا ت شركا  التأمينمالية، أو عقوود معينة صاودرة عن بنوود غير صفي عقوود معينة 

القروض البسيطة ب بدءا  المالية  ودوا من األ ةواسع مجموعةيشمل هذا التعريف عقد التأمين. 
 .سلعوبعض عقوود ال المنظمة منتجا المشتقا  المعقدة والوانتهاءا بوالوودائع 

 ينجم عنيمكن أن المالية  ودوا عل  الرغم من أن تعقيد األالمالية من  يث التعقيد،  ودوا ألتتنوع ا .12
 مصاودر مختلفة مثل:

 التجانس تحليال لكل تدصفق نقص ،  يث يتطلب المختلفةلتدصفقا  النقدية ل الحجم الكبير جدا
 ئتماننقدي أو لعدود كبير من التدصفقا  النقدية من أجل تقييمها، عل  سبيل المثا  مخاطر اإل

 .ا  الدين المضمون بالرهن(إلتاام)مثل 

 النقدية.معقدة لتحديد التدصفقا  الصيغة ال 

 أو عقوود  ئتمانكتلك الناجمة عن مخاطر اإل التدصفقا  النقدية المستقبلية، تقلبأو  شكوك
 تعاقدية طويلة.  بفترا  تتسمالمالية التي  ودوا أو األ الخيار

 وشكوكتعقيد أرجحية   زاودكلما ظروف السوق،  صفيالتغيرا   بسببالتدصفقا  النقدية  تقلبتكلما زاود 
يكون من السهل عاودة المالية التي  ودوا األ صفإنوإضاصفة إل  ذلك،  لألوداة المالية.قياس القيمة العاودلة 

بيل المثا ؛ عل  س ،ظروف محدودةصعبة التقدير صفي صفي بعض األ يان  تصبحنسبيا  تقديرها 
تعاقدية طويلة. وتصبح المشتقا   تتسم بفترا و التي ط أغير نش هاسوقالتي أصبح  ودوا األ

ضاصفة باإل. المفرودةالمالية  ودوا األ تكون عبارة عن رخليط منأتكثر تعقيدا عندما  المنظمةوالمنتجا  
المالية بموجب بعض أطر إعداود التقارير المالية أو بعض شروط  ودوا يمكن لمحاسبة األ ،إل  ذلك

 معقدة.   تكون السوق أن 
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عل  الرغم من المالية المحتفظ بها أو المتداولة.  ودوا للتعقيد هو  جم األومن المصاودر األرخر   .13
عدود كبير  تمتلكأن عقوود المباودلة البسيطة ألسعار الفائدة قد ا تكون معقدة، إا أن المنشأة التي 

 . ودوا هذه األبوالتعامل  وتقييملتحديد  معلوما  متطور نظاممن هذه العقوود قد تستخدم 

 المالية  ودواتاأل إستخدامغرض ومخاطر 
 لألغراض التالية:المالية  ودوا ُتستخدم األ .14

  أغراض التحوط )المتمثلة بتغيير المخاطر القائمة التي تتعرض لها المنشأة(. ويتضمن هذا ما
 يلي:
o سعر صرف مستقبلي؛ لتثبيت معينة عملةل آجل شراء أو بيع 
o   عقوود  إستخدامتحويل أسعار الفائدة المستقبلية إل  أسعار ثابتة أو أسعار عائمة من رخال

 المباودا ؛ و
o  ذلك بما صفيالحركا  المحدودة صفي األسعار، لمنشأة ضد ل ماية  لتوصفيرشراء عقوود الخيار 

  تشمل مشتقا  ضمنية؛ قد العقوود التي
  من  لالنتفاعمخاطر مركا  إمتالك عل المنشأة  لمساعدة)عل  سبيل المثا ،  التداو أغراض

   ؛ واألجل( قصيرة  ركا  السوق 
 ستثمارعوائد اإلمن  نتفاعإلا عل المنشأة  لمساعدة)عل  سبيل المثا ،  ستثمارأغراض اإل 

 .األجل( طويلة
 عل  سبيل األعما ،من التعرض إل  بعض مخاطر  أن يقللالمالية  ودوا األ ستخداميمكن إل .15

ومن ، أو رخليط من تلك المخاطر. السلعوأسعار  المثا  التغيرا  صفي أسعار الصرف وأسعار الفائدة
المايد من إل   أيضا  المالية قد تؤودي  ودوا لبعض األ المتأصلة، صفإن التعقيدا  جهة أرخر  

 مخاطر. ال
 صفي الحاا  التالية:ومخاطر الخطأ الجوهري  األعما كل من مخاطر  تاوداود .16

  وعدم  كاملالمالية بشكل  ودوا األ إستخداممخاطر ل بالحوكمةالمكلفين اإلودارة وأولئك  صفهمعدم
 مهارا  ورخبرا  كاصفية إلودارة تلك المخاطر؛ همإمتالتك

  وصفقا  هذه المخاطر بشكل مناسب  لتقييمالخبرا   بالحوكمةالمكلفين اإلودارة وأولئك  إمتالكعدم 
 ود التقارير المالية المعمو  به؛ إلطار إعدا

  ؛ نشاطا  األوداة المالية كاصفية عل  رقابةأنظمة  بالحوكمةالمكلفين اإلودارة وأولئك  إمتالكعدم
 أو

 قيامهم بالمضاربة بشكل أو بشكل غير مالئم لمخاطر ل بالحوكمةالمكلفين اإلودارة وأولئك  تحوط
 . غير مناسب

أن يؤثر بشكل مباشر  كامل يمكن صفي األوداة المالية بشكل   الكامنةصفشل اإلودارة صفي صفهم المخاطر  إن .17
قابلية بالنهاية  يهدود األمر الذي قدعل  قدرة اإلودارة صفي إودارة تلك المخاطر عل  النحو المالئم، 

  استمرار تلك المنشأة. 
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المالية. ليس من المفترض بهذه  ودوا عل  األ المطبقةلمخاطر لأودناه األنواع الرئيسية  صفيما يلي .18
 مكونا  تصنيفستخدم مصطلحا  مختلفة لوصف هذه المخاطر أو وقد تُ  شاملةأن تكون  القائمة

 . المختلفةالمخاطر 
رخسارة األوداة المالية  أطرافأ د سبب أن يالطرف المقابل( هي مخاطر أو ) ئتمانمخاطر اإل (أ)

. التعثر عن السداود غالبا   يصا به معين إلتااممالية إل  الطرف اآلرخر بسبب الفشل صفي تأودية 
ودون تمثل مخاطر تسوية إ د  جوانب المعاملة  التيمخاطر التسوية  ئتمانمخاطر اإلتشمل 
     أي عوض نقدي صفي المقابل من العميل أو الطرف المقابل.  استالم

لألوداة المالية  القيمة العاودلة أو التدصفقا  النقدية المستقبلية تقلبهي مخاطر  مخاطر السوق  (ب)
األمثلة عل  مخاطر السوق مخاطر العملة ومخاطر  تشمللتغيرا  صفي أسعار السوق. انتيجة 

 و قوق الملكية.  السلعومخاطر سعر  سعر الفائدة
مناسب صفي تتضمن مخاطر السيولة مخاطر عدم القدرة عل  شراء أو بيع أوداة مالية بسعر  (ج)

 . المالية الوقت المناسب نظرا لقلة تسويق تلك األوداة 
المالية. وقد تاوداود المخاطر  ودوا ألبالمعالجة المحدودة المطلوبة لترتبط المخاطر التشغيلية  (ود)

قد تؤودي  التشغيلية لمخاطرلاإلودارة الضعيفة  كما أنالمالية،  ودوا عند زياودة تعقيد األالتشغيلية 
   من المخاطر. تتضمن المخاطر التشغيلية ما يلي:إل  ظهور أنواع أرخر 

تسجيل  ما يؤودي إل والمطابقا    المصاودقا الرقابة عل عدم كفاية أنظمة  مخاطر (1)
 المالية؛  ودوا ودقيق لألغير  وأ مكتملغير 

 غير الكاصفية لتلك المعامال ؛  والمراقبةللمعامال   مناسبالغير  التوثيق مخاطر (2)
ها بشكل غير أو إودارة مخاطر  بشكل غير صحيح المعامال أو معالجة تسجيل  مخاطر (3)

 ؛ عموما   يا  التجارةإقتصاودوبالتالي صفهي ا تعكس  سليم
التقييم ودون مراجعتها بشكل  أساليبودقة  بشكل زائد عل الموظفين  إعتماودمخاطر  (4)

هذه المعامال  بشكل غير صحيح أو تقاس مخاطرها بطريقة  يتم تقييموبالتالي  ،تكاصفي
  ؛ سليمةغير 

ا  المنشأة إجراءصفي سياسا  و  مالئم المالية بشكل   ودوا األ إستخدام ودمجعدم  مخاطر (5)
 إلودارة المخاطر؛ 

شلة؛ أو فاالكاصفية أو الدارخلية غير النظمة األعمليا  و المخاطر الخسارة الناجمة عن  (6)
التي تنتج من مصاودر ودارخلية   تيا مخاطر اإل ذلك عن أ داث رخارجية بما صفي

 ورخارجية؛
المالية بشكل  ودوا التقييم المستخدمة لقياس األ أساليبمخاطر عدم المحاصفظة عل   (7)

 المناسب؛ و صفي الوقتتكاصفي أو 
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عنصر من عناصر المخاطر التشغيلية وترتبط بالخسائر  وهيالمخاطر القانونية،  (8)
 النهائيأوداء المستخدم  يعيقأو  يبطلالناجمة عن صفعل قانوني أو تنظيمي من شأنه أن 

عل  سبيل ذا  العالقة.  التصفيةالعقد أو ترتيبا   شروطأو طرصفه المقابل بموجب 
أو  ،المثا ، قد تنجم المخاطر القانونية من التوثيق غير الكاصفي أو غير الصحيح للعقد

را  صفي  اا  اإلصفالس، أو من التغي التصفيةترتيب  إنفاذمن عدم القدرة عل  
صفي  ستثمارمن اإل آ المعاتكسة صفي قوانين الضرائب، أو من القوانين التي تمنع المنش

 المالية.   ودوا أنواع معينة من األ

 المالية ما يلي: ودوا األ إستخداما  األرخر  ذا  العالقة بمخاطر عتبار تشمل اإل .19

 الذي يكون صفي  ،، عل  سبيل المثا كان الموظف تاوداود صفي  ا قد التي   تيا مخاطر اإل
، وكانت اإلودارة المالية وعمليا  محاسبتها ودوا األ يفهممالي،  إ تيا  رتكابوضع يمكنه من إ

 . الفهميتمتعون بدرجة أقل من  بالحوكمةالمكلفين وأولئك 

  صفي البيانا  المالية بشكل  8ترتيبا  تصفية  سابا  رئيسية إظهارالمخاطر الناجمة عن عدم
 .سليم

 وا تمالية  مدتهاا  رخال  إلتاامإل  أصو  أو المالية  ودوا تغيير بعض األ يةمخاطر ا تمال
 بشكل سريع.  ير دوث ذلك التغ

 المالية ودواتمرتاطة باألالرقابة الأنظمة 
محدودان هامان لمستو   ودوا المالية وودرجة تعقيد تلك األ ودوا المنشأة لأل إستخدام نطاقيعد  .20

منتجا  الصغيرة للرقابة الدارخلية صفي المنشأة. عل  سبيل المثا ، قد تستخدم المنشآ   الالزمالتطور 
 لتحقيق أهداصفها.  ا  بسيطةإجراءوعمليا  و  أقل تنظيما

 ودوا بخصوص األ صفي تحديد األسلوب الذي ينبغي تبنيه غالبا   بالحوكمةالمكلفين ودور أولئك  يتمثل .21
ودور اإلودارة صفي إودارة  يتمثلبينما  ،المالية ودوا األ إستخدام نطاقوالمواصفقة واإلشراف عل   المالية
، أولئك و سبما يكون مناسبا  اإلودارة،  عاتق يقع عل تلك المخاطر. كما تعريض المنشأة ل ومراقبة

لرقابة الدارخلية من أجل إعداود البيانا  المالية لوتطبيق نظام  تصميممسؤولية  بالحوكمةالمكلفين 

                                                           

قد تدرخل المنشأة التي تجري عدودا من معامال  األوداة المالية مع طرف مقابل وا د صفي ترتيب تصفية  سابا  رئيسية مع ذلك   8 
الطرف. ويوصفر مثل هذا ااتفاق تسوية صاصفية منفرودة لجميع األودوا  المالية التي يغطيها هذا ااتفاق صفي  ا  التعثر صفي سداود أي 

 عقد. 
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إلطار إعداود التقارير المالية المعمو  به. من المرجح أن يكون نظام الرقابة الدارخلية عل   وصفقا  
 بما يلي: بالحوكمةالمكلفين المالية أتكثر صفاعلية عندما تقوم اإلودارة وأولئك  ودوا األ

 إستخدام مراقبةصفي  بالحوكمةالمكلفين ولئك ألنشطة المشاركة البيئة رقابة مالئمة، و  تهيئة (أ)
إل   والمسؤوليا  للصال يا هيكل تنظيمي منطقي مع تكليف واضح وضع المالية، و  وا وداأل

قواعد  يجب توصفر ،ا  مالئمة للموارود البشرية. وعل  وجه التحديدإجراءسياسا  و جانب 
 ودوا ألولئك المسئولين عن نشاطا  األبالتصرف   و  النطاق الذي ُيسمح صفيهواضحة 
 ودوا األ إستخدام مفروضة عل تنظيمية  قيوود قانونية أوبأي هذه القواعد  وتتعلقالمالية.  
 صال ية تنفيذ عمل ماعل  سبيل المثا ، قد ا تمتلك بعض منشآ  القطاع العام المالية. 

 المشتقا ؛  إستخدامب
ها المالية )عل  سبيل أودوات جم المنشأة وودرجة تعقيد تتناسب و ودارة المخاطر إلعملية  وضع  (ب)

 منفصل إلودارة المخاطر(؛  رسمي المثا ، قد يكون هنالك صفي بعض المنشآ  قسم
 ودوا عل  صفهم طبيعة نشاطا  األ بالحوكمةالمكلفين معلوما  تساعد أولئك أنظمة  وضع (ج)

 ؛ التوثيق المالئم للمعامال  بما صفي ذلك، المرتبطة بهاالمالية والمخاطر 
 ية بهدف:وتنفيذ وتوثيق نظام للرقابة الدارخل تصميم (ود)

o  المالية يدرخل ضمن سياساتها الخاصة  ودوا المنشأة لأل إستخدامتوصفير تأتكيد معقو  بأن
 بإودارة المخاطر؛

o ؛ صفي البيانا  المالية سليمبشكل المالية  ودوا عرض األ 
o  المنشأة للقوانين واألنظمة المعمو  بها؛ و إمتثا ضمان 
o المخاطر مراقبة 

تتعامل مع كمية كبيرة من  معينة الرقابة التي قد توجد صفي منشأةيقدم الملحق أمثلة عل  أنظمة 
 معامال  األوداة المالية؛ و

إلطار إعداود التقارير المالية  وصفقا   سياسا  التقييم ذلك ما صفيب ،سياسا  محاسبية مناسبة وضع( هـ)
 . المعمو  به

المالية الخاصة  ودوا المرتبطة باألتشمل العناصر الرئيسية لعمليا  إودارة المخاطر والرقابة الدارخلية  .22
 بالمنشأة ما يلي:

  وضع منهج لتحديد مقدار التعرض للمخاطر الذي يمكن للمنشأة قبوله عند المشاركة صفي
سياسا   صفي ذلكالمخاطر"(، بما  قابلية تحمل"ب إل  هذا األمرمعامال  األوداة المالية )قد يشار 

 ؛ضمنهالمالية  ودوا تم أوداء نشاطا  األيالمالية وإطار الرقابة الذي  ودوا صفي األ ستثماراإل
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 المالية التي تراعي  ودوا عمليا  لتوثيق وتصديق األنواع الجديدة من معامال  األ وضع
 ؛ ودوا لتلك األ المصا بةالمخاطر المحاسبية والتنظيمية والقانونية والمالية والتشغيلية 

 قد واألصو  مع البيانا  مصاودقة ومطابقة الن ذلك الية؛ بما صفيمعامال  األوداة الم معالجة
 ؛المدصفوعا وعملية  الخارجية

 أولئك المسئولين و المالية  ودوا ذين يستثمرون أو يتداولون صفي األالأولئك واجبا   بين فصلال
 النموذجيتطوير ال. عل  سبيل المثا ، يكون قسم ودوا ومصاودقة تلك األ معالجة وتقييمعن 

 اوتنظيمي اأقل موضوعية من القسم المنفصل وظيفي هو الذي يشارك صفي عملية تسعير الصفقا 
 ؛ قسم رخدمة العمالءعن 

   تم الحصو  عليها يأنظمة الرقابة عل  البيانا  التي  ذلك التقييم وأنظمة الرقابة، بما صفيعمليا
 ؛ والثالثة طرافاألمصاودر تسعير من 

  أنظمة الرقابة. اإلشراف عل 

المالية  ودوا األ من ومتنوعا   كبيرا   مقدارا   تمتلكغالبا ما تختلف طبيعة المخاطر بين المنشآ  التي  .23
صفي مختلفة  مناهجيؤودي إل  ظهور  هذا .من معامال  األوداة الماليةصفقط وتلك التي تمتلك القليل 

 لرقابة الدارخلية. عل  سبيل المثا :ا

   التداو  شبيهة بقاعا  المالية ببيئة ودوا من األ ا  كبير  مقدارا  ما تتمتع المؤسسة التي تمتلك  عاودة 
وقسم اإلودارة  المتداولينبين أولئك  لواجبا ل والتي يتواجد صفيها متداولون مختصون وصفصل

لتي تم إجراهها معامال  التداوا)الذي يشير إل  قسم العمليا  الذي يتحقق من بيانا   والتطوير
 يبدأعاودة ما  ،التحويال  المطلوبة(. صففي مثل هذه البيئا  إجراء، و اارخطاءرخلوها من لتأتكد من ل

إما عن طريق الهاتف أو من رخال  منصة تداو  إلكترونية. ويكون  المتداولون العقوود شفهيا
أتكثر  ةصفي مثل هذه البيئالمالية بدقة  ودوا عل  المعامال  ذا  العالقة وتسجيل األ الحصو 

والتي يمكن التأتكيد عل  وجوودها  ،المالية ودوا صعوبة منها صفي المنشأة التي تمتلك القليل من األ
 من البنوك.  عدود قليلإل   أ د البنوكمن رخال  إرسا  مصاودقة من غالبا ها إتكتمالو 

 ، المالية صفصل  ودوا ا يكون هنالك صفي المنشآ  التي تمتلك عدود قليل من األ ومن جهة أرخر
 ،الواجبا ، وتكون إمكانية الوصو  إل  السوق محدوودة صفي الغالب. وصفي مثل هذه الحاا  نبي

 رةالمالية، إا أنه هنالك مخاط ودوا عل  الرغم من أنه قد يكون من األسهل تحديد معامال  األ
يؤودي إل  زياودة مخاطر  قد اإلودارة عل  عدود محدوود من الموظفين، مما إعتماود إمكانية تتمثل صفي

 أو عدم تسجيل المعامال .  مصري  بهابمعامال  غير  البدء
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 والوجوود والدقة تكتمالاإل 
 ا  كبير  مقداراصفي المنشآ  التي تمتلك  قد تتوصفرأنظمة الرقابة والعمليا  التي  33-25تصف الفقرا   .24

 وبخالفتداو .  صفي ذلك تلك المنشآ  التي تشتمل عل  قاعا من معامال  األوداة المالية، بما 
من معامال  األوداة المالية بأنظمة الرقابة  ا  كبير  مقدارا  ا تتمتع المنشأة التي ا تمتلك  قد ذلك،

. الطرف المقابل أو غرصفة المقاصة معمالتها عل  معا بالتأتكيدمن ذلك  بدا  بل تقوم والعمليا  هذه 
مع وا د أو اثنين من  ستتعامل صفقطوقد يكون هذا األمر بسيط نسبيا من  يث أن المنشأة سوف 

 . المقابلة طرافاأل

  تجارية وغرف المقاصةالمصاودقا  ال
 ودوا األ شروط يتم توثيقصفيما يتعلق بالمعامال  التي تجريها المؤسسا  المالية، و  مبشكل عا .25

وُتعن  غرف المقاصة لمقابلة وااتفاقيا  القانونية. ا طرافالمالية صفي المصاودقا  المتباودلة بين األ
غرصفة المقاصة  وترتبطوتسويتها.  معامال  التداو تباود  المصاودقا  من رخال  مطابقة  بمراقبة

ما تمتلك المنشآ  التي تقوم بالتصفية من رخال  غرصفة المقاصة  ، وعاودة  معينة بعملية تباود المركاية 
 عمليا  مختلفة إلودارة المعلوما  التي يتم إيصالها إل  غرصفة المقاصة. 

صفي العديد من ممارسة معتمدة ا تتم تسوية جميع المعامال  من رخال  عملية التباود . صفهنالك  .26
المعامال  قبل بدء التسوية.  و ت  تكون هذه  شروطلمواصفقة عل  تتمثل صفي ااألسواق األرخر  

ل من المالية للتقلي ودوا ذين يتداولون األمنفصل عن أولئك ال إجرائها بشكل   العملية صفاعلة، ينبغي
. وصفي األسواق األرخر ، يتم التأتكيد عل  المعامال  بعد بدء التسوية وصفي بعض  تيا مخاطر اإل
الشروط بدء التسوية قبل المواصفقة عل  جميع اتكم المصاودقا  غير المنجاة إل  قد يؤودي تر  األ يان

المنشآ   لحاجةمن شأن هذا األمر أن يؤودي إل  ظهور مخاطر إضاصفية نظرا و . بشكل كامل
 ما يلي:  هشمل هذت. وقد معامال  التداو بديلة للمواصفقة عل  عل  طرق  عتماودلإلالمتعاقدة 

 يقومون  ذينالمالية وأولئك ال ودوا اولون األمطابقا  صارمة بين سجال  أولئك اللذين يتد إنفاذ
أنظمة رقابة  وجوود باإلضاصفة إل ( كال هذين الطرصفينالفصل بين واجبا   المهمبتسويتها )من 

    المالية لضمان نااهة المعامال ؛ ودوا ذين يتداولون األعل  أولئك ال قوية إشراصفية
 الرئيسية  ت  وإن لم يتم  الشروطالمقابلة التي تلقي الضوء عل   طرافمراجعة ملخص وثائق األ

 ؛ والشروطالمواصفقة عل  جميع 
  سابا  قسم اإلودارة والتطويرالتجار لضمان مطابقتها مع مراجعة شاملة ألربا  ورخسائر  . 

  عمليا  المطابقة مع البنوك واألمناء
وإضاصفة المالية كالسندا  واألسهم صفي مستوودعا  منفصلة.  ودوا يمكن اا تفاظ ببعض عناصر األ .27

صفي وقت ما وغالبا ما تبدأ هذه التدصفقا  نقدية  مدصفوعا إل  المالية  ودوا إل  ذلك، تؤودي معظم األ
حساب ال عبرالنقدية والمقبوضا   المدصفوعا  وتنتقل هذهالنقدية صفي وقت مبكر من عمر العقد. 
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 سجال  البنوك الخارجية واألمناء مع المنشأة ة المنتظمة لسجال المطابق إنلمنشأة. ي لالبنك
 . مسليضمان تسجيل المعامال  بشكل يساعد المنشأة عل  

صفي المرا ل األول  من عمر  المالية تدصفق نقدي ودوا م عن جميع األيجدر اإلشارة إل  أنه ا ينج .28
و يث من رخال  عملية تباود  أو من قبل أمين.  المالية ودوا كما أنه ا يمكن تسجيل جميع األالعقد 

 بشكل غير ودقيقمحذوصفة أو مسجلة  معاملة تداو  عمليا  المطابقة تحدود ا ،يكون هذا هو الحا 
بشكل ودقيق صفي  التدصفق النقدي هذا تسجيل و ت  إن تمأنظمة رقابة المصاودقة أتكثر أهمية.  وتكون 

األوداة  شروطضمن تسجيل جميع رخصائص أو يا  أن ذلكإا المرا ل األول  من عمر األوداة، 
   عل  سبيل المثا ، ااستحقاق أو رخيار اإلنهاء المبكر( بشكل ودقيق. )

أو  لمعاملة التداو  الكلي حجمالصفي سياق  جداإضاصفة إل  ما سبق، قد تكون  ركا  النقد صغيرة  .29
قيمة  ويتم تعاياصعب تحديدها. ال قد يكون من المياانية العمومية الخاصة بالمنشأة وبالتالي

اآلرخرين بمراجعة القيوود الوارودة صفي  اإلودارةعمليا  المطابقة عندما يقوم قسم المالية أو موظفي 
تحديد ما  . ستساعد هذه العملية عل صحتها وإمكانية ودعمهاجميع  سابا  األستاذ العام لضمان 

بشكل صحيح.  لم يتم تسجيلهاالمالية  ودوا لقيوود النقدية المرتبطة باألمن اإذا كان الجانب اآلرخر 
 يث  ،أمر هام بغض النظر عن رصيد الحساب و سابا  المقاصةوتعد مراجعة الحسابا  المعلقة 

 بنوود مطابقة موازنة صفي الحساب. يمكن أن توجد
 عل  رقابةالأنظمة  قد تكون من معامال  األوداة المالية،  ا  كبير  مقدارا  صفي المنشآ  التي تمتلك  .30

ة يرقابتقنية معلوما  مؤتمتة، وإن كانت كذلك، يجب أن تتوصفر أنظمة عمليا  المطابقة والمصاودقة 
مناسبة لدعمها. وعل  وجه الخصوص، تعتبر أنظمة الرقابة ضرورية لضمان جمع البيانا  بشكل 

وعدم التالعب بها تكامل وودقيق من المصاودر الخارجية )مثل البنوك واألمناء( ومن سجال  المنشأة 
ايير التي يتم لضمان أن تكون المع أيضا  قبل أو أثناء المطابقة. كما تعتبر أنظمة الرقابة ضرورية 

 مطابقة القيوود بناء عليها مقييدة عل  نحو كاصفي لمنع المقاصة غير الدقيقة للبنوود المطابقة. 

   والدقة والوجوود تكتما رخر  عل  اإلاألرقابة الأنظمة 
كيف ينبغي  ودوماأنه لن يكون من الواضح يعني المالية  ودوا صفي بعض األ الكامنالتعقيد إن  .31

 بغرض مراقبةاإلودارة عمليا  رقابة  قد تضع ،المنشأة. وصفي مثل هذه الحاا تسجيلها صفي أنظمة 
ودة ما تتم امن المعامال . ع محدودةقياس وتسجيل ومحاسبة أنواع  كيفية تحدودالتي السياسا  
قاودرين عل  صفهم  بشكل مناسب مؤهلينموظفين  راجعة هذه السياسا  مقدما من قبلصياغة وم
 . التي يتم قيدهاالمالية  ودوا ألل ةكاملاآلثار ال

مالئمة  رقابةقد يتم إلغاء أو تعديل بعض المعامال  بعد التنفيذ المبدئي. ويمكن لتطبيق أنظمة  .32
أو رخطأ ما.  إ تيا باإللغاء أو التعديل أن يخفف من مخاطر الخطأ الجوهري الناتج عن  متعلقة

التي يتم إلغائها  عمليا  التداو إلعاودة التأتكيد عل   عملية المنشأة قد يتوصفر لد وإضاصفة إل  ذلك، 
 . أو تعديلها
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كبار الموظفين  أ د يقوم عاودة تشتمل عل  مقدار كبير من التداو ،التي  المؤسسا  الماليةصفي  .33
 معقولةمن أجل تقييم ما إذا كانت  المتداولينمختلف صفي ودصفاتر  اليومية بمراجعة األربا  والخسائر

أنه لم يتم  تحديد عل اإلودارة  وقد يساعد القيام بذلكالسوق.  وضاعرصفة ذلك الموظف بأعل  مع بناء  
 متداو من قبل  إ تيا قد يحدود ارتكاب ودقيق، أو  كامل أو بشكل محدودة تداو عمليا   تسجيل

لكبار  عملية المراجعةتدعم  تفويض للمعامال ا  إجراءيكون هنالك  أنمعين. من المهم 
   .   الموظفين

 المالية ودواتتقييم األ
  متطلبا  إعداود التقارير المالية

المشتقا   ذلك المالية بما صفي ودوا قياس األغالبا ما يتم  ،صفي العديد من أطر إعداود التقارير المالية .34
و/أو   ساب الربح أو الخسارة/أو الضمنية بالقيمة العاودلة لغرض عرض المياانية العمومية و

 إجراءبه  سعر يتمإل   هو التوصلقياس القيمة العاودلة  منالهدف  صفإنوبشكل عام  .صفصا اإل
أي ا ؛ وبموجب شروط السوق الحالية القياسصفي تاريخ  المشاركين صفي السوق بين منظمة ملة معا

 ،تحقيق ذلك الهدفورخال  جبري بأسعار مخفضة. أو بيع  لتصفية قسرية يكون هو سعر المعاملة
 .  عتبارذا  الصلة بعين اإلجميع معلوما  السوق المتوصفرة  يتم أرخذ

ا  المالية عند التسجيل المبدئي للمعامال  لتاامقياسا  القيمة العاودلة لألصو  المالية واإل تنشأقد  .35
وا قا عندما تكون هنالك تغيرا  صفي القيمة. يمكن التعامل مع التغيرا  صفي قياسا  القيمة العاودلة 

عداود التقارير المالية. عل  سبيل إل ةمختلفأطر وبموجب  مختلفة طرق ب مري الوقت عل  تحدثالتي 
ودرخل شامل آرخر. قد يتم تسجيلها ضمن ربح أو رخسارة أو كتلك التغيرا  المثا ، قد يتم تسجيل 

 ةكامل، قد ُيطلب قياس األوداة المالية المعمو  بهعل  إطار إعداود التقارير المالية  عتماودوكذلك باإل
)عل  سبيل المثا ، المشتقة الضمنية عندما تتم محاسبتها بشكل منفصل( بالقيمة  صفقط جاء منها أو

 العاودلة. 

المايد من تسلسل هرمي للقيمة العاودلة من أجل تحقيق  عل  بعض أطر إعداود التقارير المالية تنص .36
 ويمكن أن ُتصنفا  ذا  العالقة. صفصا لمقارنة صفي قياسا  القيمة العاودلة واإلاوقابلية تساق اا

 : كالتاليالمدرخال  إل  مستويا  مختلفة 
   ل ةالمعلن األسعار –1مدرخال  المستو ( صفي األسواق النشطة لألصو  المالية أو ة)غير المعدي

 التي يمكن للمنشأة الوصو  إليها صفي تاريخ القياس. طابقة تالما  المالية لتااماإل
   والتي يمكن  1المستو   المشمولة صفيغير األسعار المعلنة   المدرخال –2مدرخال  المستو

المالي إما بشكل مباشر أو غير مباشر. صفي  ا  كان  لتااملألصل المالي أو اإل مال ظتها
ينبغي أن تكون مدرخال  المستو  صفإنه ، )تعاقدية( محدودة مدةالمالي  لتاامأو اإلالمالي لألصل 

 المالي.  لتاامألصل أو اإلل رخال  المدة الكاملةملحوظة  2
 ما يلي: 2تشمل مدرخال  المستو  

o ا  المالية المشابهة صفي األسواق النشطة. لتااممعلنة لألصو  أو اإلالسعار األ 
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o طابقة أو المشابهة صفي األسواق غير تا  المالية الملتااماإل ومعلنة لألصو  أالسعار األ
 النشطة.

o   عل  سبيل المثا ، المالي  لتااملألصل أو اإلغير األسعار المعلنة الملحوظة مدرخال(
زمنية صفاصلة ذا  أسعار معلنة  صفترا عل   ةالمرودوود الملحوظمنحنيا  أسعار الفائدة و 

 (. ئتماناإل وصفرق سعروالتقلبا  الضمنية 
o  بيانا  السوق الملحوظة إما  ،المدرخال  المشتقة بشكل رئيسي من، أو المؤكدة من رخال

 السوق(. بواسطة بيانا  المؤكدةمدرخال  الأو طرق أرخر  ) المتباودلةعبر العالقة 
   ستخدم المدرخال  المالي. تُ  لتااممدرخال  غير ملحوظة لألصل أو اإل –3مدرخال  المستو

 ،توصفر المدرخال  الملحوظة ذا  العالقةت الذي احد اللقياس القيمة العاودلة إل  غير الملحوظة 
المالي صفي  لتاام، إن وجد، لألصل أو اإلنشاط السوق قلياليها صفيكون  يتيح  اا  معينةمما 

 تاريخ القياس. 

أو من  2مستو  الإل   1مستو  الالقياس عند تحرك األوداة المالية من  وكاوداود شكت ،وبشكل عام
القياس بناء  كوكنطاق واسع من ش 2. وكذلك قد يكون صفي المستو  3مستو  الإل   2مستو  ال

 المدرخال  وتعقيد األوداة المالية وتقييمها وعوامل أرخر .   قابلية مال ظة عل 

شكوك القياس، من أجل  بالتكيف معبعض أطر إعداود التقارير المالية للمنشأة  أو تسمح قد تتطلب .37
 عتبارلألرخذ بعين اإلالتكيف مع المخاطر التي يتعرض لها المشارك صفي السوق أثناء التسعير 

عملية التسعير أو التدصفقا  النقدية الخاصة باألوداة المالية. عل  سبيل ب المرتبطةشكوك المخاطر 
 المثا :

  عيبا  قد تبرز  المعايرةأن نتيجة أو  عيب معلوم عل بعض النماذج  تنطوي تعديال  النموذج. قد 
 إلطار إعداود التقارير المالية.  وصفقا  صفي قياس القيمة العاودلة 

 مخاطر  ذلك بما صفي، ئتمانالنماذج ا تراعي مخاطر اإلبعض . ئتمانتعديال  مخاطر اإل
 الذاتية.  ئتمانالطرف المقابل أو مخاطر اإل

  .عل  الرغم من أن إطار إعداود  ،تحسب بعض النماذج سعر السوق المتوسطتعديال  السيولة
لعرض مثل الفرق بين سعر االسيولة   سب المعدي  المبلغ إستخدامالتقارير المالية قد يتطلب 

 ودوا أن بعض األبسيولة التعديل وعالوة عل  ذلك وبشكل تقديري أتكثر، يقر والسعر المطلوب. 
 مما يؤثر عل  عملية التقييم.  تكون غير سائلةالمالية 

 نموذج ا يراعي جميع العوامل  إستخدامتعديال  مخاطر أرخر . قد ا تمثل القيمة المقاسة ب
القيمة العاودلة صفي تاريخ  لسوق أثناء تسعير األوداة الماليةا المشاركون صفياألرخر  التي يراعيها 
مع إطار إعداود التقارير  متثا لإلتعديلها بشكل منفصل تكون هناك  اجة لالقياس، وبالتالي 

 . المعمو  بهالمالية 



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األودوا  المالية

 1000بيان ممارسة التدقيق الدولي   1025 

ولي
 الد
يق
تدق
ة ال

رس
مما
ن 
 بيا

قياس وتقييم األوداة المالية بمنأ  عن القيمة  أود  إل  تعديلصفي  ا   مناسبةا تكون التعديال  
صفة صفي إطار إعداود التقارير المالية   لتحفظ.من أجل ا ، عل  سبيل المثا ،المعمو  بهالعاودلة المعري

        المدرخال  الملحوظة وغير الملحوظة
قابلية لدرجة  وصفقا  ما تصنيف أطر إعداود التقارير المالية المدرخال   تكما هو مذكور أعاله، غالبا   .38

 قابلية انخفاضالمالية و  ودوا ألاسوق صفي نشاط المع انخفاض القياس  وكشكاوداود ت. مال ظتها
المالية  ودوا مال ظة المدرخال ، وتختلف طبيعة وموثوقية المعلوما  المتوصفرة لدعم تقييم األ

التي تتأثر بطبيعة السوق )عل  سبيل المثا ،  ،قياسها صفيمال ظة المدرخال  قابلية عل   عتماودباإل
 ،عل  ذلك وبناء   .أو سوق مباشر( يتم من رخال  سوق بورصةمستو  نشاط السوق وما إذا ذلك 
أتكثر عل  من الصعب  ويصبح، لدعم التقييم ةالمستخدم األودلةهنالك استمرارية لطبيعة وموثوقية 

وتصبح المدرخال   ةغير نشط ااسواقصبح تدما   المعلوما  لدعم التقييم عنالحصو  علإلودارة ا
 . ملحوظة بشكل أقل

ملحوظة، تستخدم المنشأة المدرخال  غير الملحوظة )مدرخال  صفي  ا  عدم توصفر مدرخال   .39
صل أو تسعير األ عندالسوق  المشاركون صفيالذي يستخدمه  صفتراض( التي تعكس اإل3المستو  

المتعلقة بالمخاطر. تتم صياغة المدرخال  غير الملحوظة ا  صفتراضاإل ذلك المالي، بما صفي لتااماإل
، الملحوظة غيرصياغة المدرخال   عند. الظروف المحدودةأصفضل المعلوما  المتوصفرة صفي  إستخدامب

عل  نحو صفي  ا  كانت المعلوما  المتوصفرة  التي يتم تعديلها بها الخاصة بيانا التبدأ المنشأة بقد 
بيانا  مختلفة أو )ب(  إستخدامسيقومون ب صفي السوق  اآلرخرين المشاركينتشير إل  )أ( أن معقو  

البيئة  )عل  سبيل المثا ، صفي السوق ن ياآلرخر للمشاركين غير متوصفر المنشأة ب رخاصأن هنالك أمر 
 المنشأة(.التعاونية والتفاعلية الخاصة ب

 ةغير النشط األسواقآثار 
 ودوا األ صفيها تداو التي يتم  ،عندما تصبح األسواق القياس ويصبح التقييم أتكثر تعقيدا   وكشكاوداود ت .40

نة لها،جااء األالمالية أو  يصبح صفيه السوق النشط  وقت محدود وواضحوجد يغير نشطة. ا  المكوي
رشاودا   و  هذا األمر. تتضمن إتوصفر قد عل  الرغم من أن أطر إعداود التقارير المالية  غير نشط

النشاط التجاري، وتتنوع األسعار ومستو    جمصفي  كبيرا   نخفاضا  إرخصائص السوق غير النشط 
. أسعار جاريةأو بين المشاركين صفي السوق أو أنها ا تكون  عل  مري الوقتبشكل كبير  المتا ة

 . معين غير أن تقييم ما إذا كان السوق غير نشط يتطلب إصدار  كم

تمثل  أو قد ا(، قديمة)أي  متقاودمة المعلنةاألسعار تكون قد عندما تكون األسواق غير نشطة،  .41
)عل  سبيل المثا   قسريةمعامال  أنها قد تمثل ن صفي السوق أو و المشارك يتاجر بهااألسعار التي 

يحتاج إل   أو عندماعندما ُيطلب من البائع بيع أصل لتحقيق متطلبا  تنظيمية أو قانونية، 
نتيجة محتمل وا د وجوود مشتري  عندأو  ،األصل عل  الفور من أجل تكوين سيولةب التصرف

عل  مدرخال   تتم صياغة التقييما  بناء  لذلك،  وتبعا   القانونية أو الامنية المفروضة(.لقيوود ا
 المنشآ : صفإنهذه الحاا ،  وصفي. 3مستو  الو  2المستو  



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األودوا  المالية

   1026 1000بيان ممارسة التدقيق الدولي 

  متوصفرة.  1م تشمل عملية لتحديد ما إذا كانت مدرخال  المستو  سياسة تقييقد يتوصفر لديها 
 فهم لكيفية  ساب أسعار أو مدرخال  محدودة من مصاودر رخارجية ُتستخدم كمدرخال  قد تتمتع ب

من  ،صفي األسواق النشطة ل المثا عل  سبيا. تقييم موثوقيته من أجلصفي أساليب التقييم 
أوداة صفي أوداة مالية لم يتم تداولها المعامال  الفعلية  صفيالمرجح أن يعكس السعر المعلن للوسيط 

يمكن أن السعر المعلن للوسيط  ا، صفإنقل نشاطأالسوق أصبح غير أنه كلما ، مالية مشابهة
     تقييم لتحديد األسعار؛ الأتكثر عل  أساليب  يعتمد

 األعما  عل  الطرف المقابل، باإلضاصفة إل  ما إذا  أوضاعلكيفية تأثير تدهور فهم قد تتمتع ب
يشير إل  ا تمالية عدم  قد المقابل للطرفاألعما  صفي المنشآ  المشابهة  أوضاعتكان تدهور 

 مخاطر عدم األوداء(؛  أياته )لتاامإلذلك الطرف تحقيق 
  التعديال هذه تتضمن  يمكن أنشكوك القياس.  بالتكيف مع الخاصةسياسا  قد يتوصفر لديها 

مخاطر الوتعديال   ئتمانالسيولة وتعديال  مخاطر اإلنقص تعديال  و تعديال  النماذج 
 رخر ؛ األ

 عل  سبيل الشكوك المعنية صفي ضوءعل   ساب نطاق المخرجا  الفعلية  قد تكون قاودرة ،
 المثا  من رخال  أوداء تحليل الحساسية؛ و

  مختلف  قياس القيمة العاودلة إل  مستو  سياسا  لتحديد مت  تنتقل مدرخالقد يتوصفر لديها 
 الهرم التسلسلي للقيمة العاودلة.  ضمن

مالية  أودوا صفي  للتداو  توقفيكون هنالك نقصان  اود أو  ت   عندماقد تطرأ صعوبا  معينة  .42
قد  أسعار السوق  إستخدامب يمها سابقا  المالية التي تم تقي ودوا األ صفإنمعينة. وصفي مثل هذه الحاا ، 

 . معين نموذج إستخدامب يتوجب تقييمها

 عملية التقييم التي تقوم بها اإلودارة
معامال  وال ها المالية األسعار الملحوظةأودواتاإلودارة لتقييم  قد تستخدمهااألساليب التي  تشمل .43

 من: أيضا  اإلودارة  تستفيدغير ملحوظة. وقد  وأتستخدم مدرخال  ملحوظة التي نماذج الو  حديثةال
 أو ، كخدمة التسعير أو السعر المعلن للوسيط؛الثالثة طرافتسعير األمصاودر  (أ)
 رخبير تقييم.  (ب)

 ورخبراء التقييم وا د أو أتكثر من أساليب التقييم هذه.  الثالثة طرافاأل تسعيرمصاودر  وقد تستخدم

لية ماالوداة أللقيمة العاودلة لعل  االمالية، يمكن إيجاود أصفضل ودليل  صفي العديد من أطر إعداود التقارير .44
 يكون  ،(. وصفي مثل تلك الحاا 1نشط )أي مدرخال  المستو  صفي المعامال  المتاامنة صفي سوق 

المالية المدرجة صفي  ودوا قد تتوصفر األسعار المعلنة لألو بسيطة نسبيا. هي عملية تقييم أوداة مالية 
كاإلصدارا   معينة من مصاودر السائلة أسواق البيع المباشرصفي أو التي يتم تداولها  أسواق البورصة

الضروري لإلودارة أثناء  . منالثالثة طرافاأل تسعيرمصاودر ذاتها أو  أسواق البورصةأو  المالية
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ضمان أن يعكس السعر لالسعر المعلن  تقديمفهم األساس المعتمد صفي أن ت ألسعار المعلنةا إستخدام
تم الحصو  عليها من يألسعار المعلنة التي أن توصفر اظروف السوق صفي تاريخ القياس. يمكن 

 عل  سبيل المثا : صفي الحاا  التاليةلقيمة العاودلة ا ة عل كاصفي أودلة أسواق البورصةاإلصدارا  أو 
أو "متقاودمة" )عل  سبيل المثا ، صفي  ا  كان السعر المعلن  قديمةا تكون األسعار عندما  (أ)

 و ؛(قبل صفترة زمنية معينة التداو عملية  و دثتمبني عل  آرخر سعر متداو  
ها صفي تداو  األوداة المالية بتواتر إعتماوداألسعار المعلنة هي أسعار يمكن للتجار عندما تكون  (ب)

 . و جم كاصفيين

يكون من (، 1لألوداة المالية )أي مدرخال  المستو   جاري صفي  ا  عدم وجوود سعر سوق ملحوظ  .45
من أجل تقييم  معين تقييم أسلوبها صفي إستخدامتم جمع مؤشرا  أرخر  للسعر ليالضروري للمنشأة 

 األوداة المالية. وقد تشمل مؤشرا  السعر ما يلي:
 معامال  بعد تاريخ البيانا  المالية صفي األوداة ذاتها. ويتم ال ذلك بما صفي ،حديثةالمعامال  ال

ظروف السوق  صفي تغيرا ال معين صفيما يخص ديلتع جراءالبحث صفيما إذا كانت هنالك  اجة إل
 إل بالضرورة  ا تشيرهذه المعامال    يث أنالمعاملة،  إجراءبين تاريخ القياس وتاريخ 

من المحتمل أن تمثل  ،ضاصفة إل  ذلكباإلظروف السوق القائمة صفي تاريخ البيانا  المالية. 
 منظمة.  معاملة تداو السعر صفي  تشير إل معاملة إلاامية وبالتالي صفهي ا  المعاملة

  التسعير بالوكالة". ينبغي "بـمشابهة، والمعروصفة غالبا  أودوا المعامال  الجارية أو الحديثة صفي
، التي يتم تسعيرها وداة األا  بينها وبين رختالصفالوكالة  ت  تعكس اإل سعرتعديال  عل   إجراء

 بين كال األوداتين.  ئتمانالسيولة أو اإلمخاطر ا  صفي رختالصفمراعاة اإللعل  سبيل المثا ، 
  تعديال   إجراء، ينبغي المشابهة ودوا مشابهة. صفيما يتعلق بالمعامال  صفي األ ودوا أل مؤشرا

 المؤشر ُيستمد منها( التي ودوا بين األوداة التي يتم تسعيرها واألوداة )األ رختالفاإل إلظهار
 المستخدم. 

الخاصة بها والنموذج المستخدم لتقييم أوداة مالية من المتوقع أن تقوم اإلودارة بتوثيق سياسا  التقييم  .46
ا  صفي صفتراضاإلرختيار إ، و ةالمستخدم )النماذج( األساس المنطقي للنموذج ذلك بما صفي ،محدودة

 صفيما يخص شكوكتعديال   جراء، وبحث المنشأة لما إذا كان هنالك ضرورة إلمنهجية التقييم
 القياس. 
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 نماذجال
المالية عندما ا يكون السعر ملحوظا بشكل مباشر صفي  ودوا النماذج لتقييم األ إستخداميمكن  .47

تتضمن قد أو  ستخدامشائعة اإلتسعير السندا   صيغ كبساطةبسيطة قد تكون النماذج السوق. 
. 3مل عل  مدرخال  المستو  تالمالية التي تش ودوا لتقييم األ رخصيصابرامج معقدة ومطورة  أودوا 
 . صومالمخ  سابا  التدصفق النقدي إل العديد من النماذج  تستند

ا  وبيانا . وتصف المنهجية القواعد أو المباودئ التي تحكم إصفتراضو  ةمل النماذج عل  منهجيتتش .48
غير ا  تقديرا  لمتغيرا  صفتراضتتضمن اإلصفي  ين العالقة بين المتغيرا  صفي عملية التقييم. 

ية  و  األوداة إصفتراضك قد تشمل البيانا  معلوما  صفعلية أو ستخدم صفي النموذج. وكذلتُ  مؤكدة
 األوداة المالية.  صفيأرخر  أو مدرخال   ،المالية

 التحقق منأو  عند وضعالمنشأة  إليهاالتي قد تتطرق  المسائلعل  الظروف، تشمل  عتماودباإل .49
 ما إذا: ألوداة ماليةمعين صحة نموذج 

  أنه ا ياا  ، مع عمليا  مراجعة ودورية لضمان ستخدامصحة النموذج قبل اإل التحقق منتم
 المنشأة تقييم ما يلي:التحقق الخاصة بعملية  قد تشمل. المقصوود منه ستخدامإلل مالئما  
o  المقاييس مالئمةمد   ذلك بما صفي ،للمنهجيةالصحة النظرية والنااهة الرياضية 

 والحساسيا .
o كانت المدرخال  المناسبة وما إذا  ،مدرخال  النموذج مع ممارسا  السوق  إتكتما تساق و إ

 ها صفي النموذج. إستخداممتوصفرة ليتم 
   لنموذج.ا صفيمناسبة لمراقبة التغييرا  أمنية  وأنظمة رقابة ا إجراءو تكان هنالك سياسا 
 صفي أوضاعصفيما يخص التغيرا   المناسب تم تغيير أو تعديل النموذج بشكل مناسب وصفي الوقتي 

 السوق. 
  .ويعدي تتم معايرة ومراجعة وصفحص صحة النموذج بشكل ودوري من قبل قسم منفصل وموضوعي

ضمان أن مخرجا  النموذج هي تمثيل عاود  للقيمة التي ينسبها ل إ د  الطرق ذلك ب القيام
 المشاركين صفي السوق لألوداة المالية. 

  المدرخال   إستخدامالمدرخال  الملحوظة ذا  العالقة ويقلل من  إستخداممن  يايدتكان النموذج
 غير الملحوظة. 

 ا  التي يستخدمها المشاركين صفتراضتكانت التعديال  ُتجر  عل  مخرجا  النموذج لتعكس اإل
 صفي السوق صفي الظروف المشابهة. 

  لرئيسيةا ومقاييسهالنموذج  وقيوودتطبيقا   ذلك بما صفي مالئم،تكان النموذج موثيق بشكل 
التي ُتجر   يتم إجرائه باإلضاصفة إل  التعديال  مصاودقةوالبيانا  المطلوبة ونتائج أي تحليل 

 عل  مخرجا  النموذج.
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 مثا  عل  أوداة مالية شائعة
المدعومة  ُتعرف بالورقة المالية ،تقييم أوداة مالية شائعةلصفيما يلي وصف لكيفية تطبيق النماذج  .50

عل  مدرخال   األوراق المالية المدعومة باألصو  بناء   و يث أنه يتم صفي الغالب تقييم .9باألصو 
 مل ما يلي:تالنماذج وتش إستخدامقييم عل  األغلب بتُ ، صفهي 3أو  2المستو  

 ودراسة )أ( الضمان األساسي؛ و)ب( شروط األوراق المالية. ُيستخدم  – هم نوع األوراق الماليةصف
مثل الرهن أو ودصفعا  الفائدة والمبلغ التدصفقا  المالية  ومبالغالضمان األساسي لتقدير توقيت 

 . ئتماناألصلي لبطاقة اإل

  التسديد كأمرويشمل هذا تقييم  قوق التدصفقا  النقدية التعاقدية،  –صفهم شروط األوراق المالية 
، إل  الشروط التي صفضليةالذي ُيعرف غالبا باأل السداود،أمر يشير . تعثر صفي السداودوأي أ داث 

)الدين الثانوي(.  ماألوراق المالية )الدين األساسي( قبل غيره املي  صفئا بعض ل السداود تقتضي
 التي ُيشار إليها غالبا المالية للتدصفقا  النقدية،األوراق   املي  قوق كل صفئة من صفئا  وُتستخدم

 ةالنقدي ا توقيت ومقدار التدصفقب الخاصةا  صفتراضاإل إل  جانب"بشال " التدصفقا  النقدية، 
رة لكل صفئة من صفئا   املي األوراق المالية. يتم بعد  اشتقاق مجموعة من التدصفقا  النقدية المقدي

 رة. ذلك رخصم التدصفقا  النقدية المتوقعة اشتقاق قيمة عاودلة مقدي 

تتأثر التدصفقا  النقدية لألوراق المالية المدعومة باألصو  بالدصفعا  المسبقة للضمان  يمكن أن .51
رة الناتجة. تعتمد والخسائر الاألساسي وبمخاطر التعثر المحتملة  الدصفع المسبق ا  إصفتراضكبيرة المقدي

أسعار للضمانا  المشابهة إل   يةفائدة السوقال أسعارعل  تقييم  تطبيقها،، صفي  ا  بشكل عام
 تضة. عل  سبيل المثا ، صفي  ا  انخفألوراق الماليا التي تنطوي عليهاالضمانا   الفائدة عل 

معدا  أعل  للدصفع الرهونا  األساسية صفي األوراق المالية  تشهد قد للرهونا ، يةفائدة السوقال أسعار
ل  عل  عثر المحتمل وشدة الخسارةالت تقدير ويشتملمما هو متوقع صفي األصل.  المسبق تقييم مفصي

مل الضمان تنسب التعثر. عل  سبيل المثا ، عندما يش لتقديروالمقترضين للضمان األساسي 
خسائر الكبيرة بتقديرا  أسعار المناز  السكنية الأن تتأثر رهونا  سكنية، يمكن عل  األساسي 

  رخال  مدة األوراق المالية. 

 الثالثة طرافاأل تسعيرمصاودر 
معلوما   و    لحصو  علمن أجل ا الثالثة طرافاأل تسعيرمصاودر لمنشآ  أن تستخدم ايمكن  .52

وإعداود  المالية ودوا تقييم األ ذلك بما صفي ،لمنشأة للبيانا  الماليةالقيمة العاودلة. وقد يتطلب إعداود ا
وقد ا تتمكن المنشآ  ، رخبرا  ا تتمتع اإلودارة بها. ودوا ا  البيان المالي المرتبطة بتلك األإصفصا 

تستخدم  وقدتستخدم صفي التقييم،  التي قد نماذجال ذلك بما صفي ،من تطوير أساليب تقييم مالئمة

                                                           

األوراق المالية المدعومة باألصو  هي أوداة مالية مدعومة بمجموعة من األصو  األساسية )المعروصفة بالضمانا ، كالذمم المدينة  9 
 أو قروض المركبا ( وتستمد القيمة والدرخل من تلك األصو  األساسية.  ئتمانلبطاقة اإل
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ا  للبيانا  المالية. وقد إصفصا ر يأو لتوصفمعين تقييم  للوصو  إل  الثالثة طرافاأل مصاودر تسعير
من  كبير تشارك صفي مقدارأو المنشآ  التي ا  الصغيرةالمنشآ  صفي  تحديدا يكون هذا هو الحا 

ودوائر  تشتمل عل المالية )عل  سبيل المثا ، المؤسسا  غير المالية التي  ودوا معامال  األ
صفي  أنها تكون إا  الثالثة، طرافاأل تسعيرمصاودر لاإلودارة  إستخدامللخاينة(. وعل  الرغم من 

 التقييم.مسؤولة عن عملية النهاية 

ألن  جم األوراق المالية إل  السعر رخال  صفترة  الثالثة طرافمصاودر تسعير األ إستخدام أيضا  يمكن  .53
لصناوديق بالنسبة ما يكون هذا هو الحا   . وغالبا  من قبل المنشأة زمنية قصيرة قد ا يكون ممكنا  

ألصل بشكل يومي. وصفي الحاا  األرخر ، قد ل ةصاصفيقيمة  يجب أن تحدودالمتداولة التي  ستثماراإل
الثالثة  طرافمصاودر تسعير األ إستخدامنها تلجأ إل  أتمتلك اإلودارة عملية تسعير رخاصة بها إا 

 . الخاصة بهم تقييما ال إلثبا 

 الثالثة عند تقييم طرافمصاودر تسعير األ لوا د أو أتكثر من هذه األسبابالمنشآ   معظم تستخدم .54
تألف ت. وبشكل عام الخاصة بها تقييما ال إلثبا أو كمصدر  رئيسيما كمصدر إألوراق المالية ا

 من الفئا  التالية:   الثالثة طرافمصاودر تسعير األ
 ؛ وباإلجماعرخدما  التسعير  ذلك رخدما  التسعير، بما صفي 
 للوسيطذين يؤكدون عل  األسعار المعلنة ال الوسطاء . 

 رخدما  التسعير
 ودوا رخدما  التسعير للمنشأة األسعار والبيانا  المتعلقة باألسعار لمجموعة متنوعة من األتوصفر  .55

هذه التقييما   إجراءالمالية. يمكن  ودوا تجري تقييما  يومية لعدود كبير من األما  المالية، وغالبا  
صانعي  ذلك جموعة متنوعة من المصاودر بما صفيالسوق من موأسعار من رخال  جمع بيانا  

مقدرة. العاودلة القيم اليب تقييم ودارخلية اشتقاق لأسا إستخدام وصفي  اا  محدودة من رخال لسوق، ا
غالبا ستخدم تُ  كما أنها، معين سعرإل   للوصو  المناهجتجمع رخدما  التسعير بين عدود من 

قوية رقابة  بأنظمةتتمتع رخدما  التسعير قد . و 2عل  مدرخال  المستو   لألسعار بناء   مصدرتك
من ضمنهم  ،طرافمن األ ةواسع مجموعةكيفية تطور األسعار وعاودة ما يشمل عمالههم  بشأن

 والمدققين وغيرهم.  اإلودارة والتطويرأقسام  مستثمري الشراء والبيع

 ااعتراض عل يتمكن العمالء من بحيث  رسميةعملية عل  رخدما  التسعير  تشتملعاودة ما  .56
هذه من العميل  ااعتراضما تتطلب عمليا   األسعار التي يتلقونها من رخدما  التسعير. وغالبا  

عل  جوودة الدليل المتوصفر. عل   عتراضا  بناء  إلتصنيف اتوصفير ودليل لدعم السعر البديل، مع 
عل  علم  رخدما  التسعير لم تكنبيع  ديث ألوداة مبني عل  عتراض إ مكن ودعم يسبيل المثا ، 

المبني عل  أسلوب التقييم الخاص بالعميل.   بشكل كبير صفي ااعتراض تدقيقال، بينما يتم بها
صفي من المشاركين الرئيسيين،  عدود كبير تشتمل عل تتمكن رخدمة التسعير التي قد  ،وبهذه الطريقة
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المتوصفرة تصحيح األسعار بشكل متواصل  ت  تعكس المعلوما  من ، الشراء والبيع يجانبتكال 
 . إتكتماا  بشكل أتكثر  للمشاركين صفي السوق 

 باإلجماعرخدما  التسعير 
باإلجماع التي تختلف بيانا  التسعير من رخدما  التسعير  إستخدامقد تلجأ بعض المنشآ  إل   .57

عن رخدما  التسعير األرخر . صفخدما  التسعير باإلجماع تحصل عل  معلوما  التسعير  و  أوداة 
كل مكتتب األسعار إل  رخدمة التسعير.  يقدممشاركة )المكتتبين(.  يث منشآ   عدةمن معينة 

وتعيد إل  كل مكتتب السعر المتفق عليه  ا وتحاصفظ رخدمة التسعير عل  سرية هذه المعلوم
 روتيني لتنظيف البيانا  إجراءتنفيذ  الحسابي للبيانا  بعد المتوسطوهو ما يمثل عاودة  ،باإلجماع

يشكل يمكن أن . وصفي بعض األسواق كأسواق المشتقا  الغريبة، يم المتطرصفة منهاالقبغرض إزالة 
 عندالسعر المتفق عليه باإلجماع أصفضل البيانا  المتوصفرة. غير أنه يتم مراعاة العديد من العوامل 

 عل  سبيل المثا :  بما صفي ذلكتقييم األمانة التمثيلية لألسعار المتفق عليها باإلجماع 
  ن تعكس المعامال  الفعلية أو أنها مجرود أسعار و المكتتب يقدمهاما إذا كانت األسعار التي

 ية مبنية عل  أساليب التقييم الخاصة بهم. إستدال
 .عدود المصاودر التي أرخذ  منها األسعار 
  .جوودة المصاودر المستخدمة من قبل رخدمة التسعير باإلجماع 
 رئيسيين صفي السوق. ين المشاركون يتضمنون مشارك ما إذا كان 

ذين قدموا أسعارهم إل  الخدمة. صفقط للمكتتبين الاألسعار المتفق عليها باإلجماع  عاودة ما تتوصفر .58
 و يث أنوبالتالي ا تتمتع جميع المنشآ  بإمكانية الوصو  إل  األسعار المتفق عليها باإلجماع. 

قد تكون هنالك  اجة لمصاودر أرخر  معرصفة كيفية تقدير األسعار المقدمة،  عموما  ا يمكنه المكتتب 
معلوما  من رخدمة التسعير باإلجماع وذلك لتتمكن اإلودارة من ودعم الباإلضاصفة إل   من األودلة
ية مبنية إستدالقد يكون هذا هو الحا  صفي  ا  وصفر  المصاودر أسعار  ،وعل  وجه أرخص .تقييمهم

الخاصة بهم وكانت اإلودارة غير قاودرة عل  صفهم كيفية  ساب هذه المصاودر عل  أساليب التقييم 
 . اسعارهأل

 يطوسأسعار لل عروض يقدمون  وسطاء
صفي العديد من  تختلف هذه العروضلعمالئهم،  إضاصفيةخدمة كأسعار  عروض وسطاءال  يث يقدم .59

رغبة صفي  وسطاءيبدي القد ا و تم الحصو  عليها من رخدما  التسعير. يالجوانب عن األسعار التي 
قد  مولكنه صفي وضع عروض األسعار الخاصة بهم،توصفير معلوما   و  العملية المستخدمة 

وقد تكون  .بها خدمة التسعيرل علممعامال  ا مكانية الوصو  إل  معلوما   و  بإ يتمتعون 
ية ستدالاإل األسعارعروض تمثل إذ  .يةإستدالقابلة للتنفيذ أو  وسطاءلبا الخاصةاألسعار عروض 

 وسيطاألسعار القابلة للتنفيذ أن العروض ُتظهر القيمة العاودلة، بينما  بشأن وسيطأصفضل تقدير لل
عل  القيمة  قويا   ودليال  األسعار القابلة للتنفيذ عروض  تعتبر السعر. بهذالتعامل ل عل  استعداود
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منها بسبب نقص الشفاصفية صفي األساليب  قوة ية أقلستدالاألسعار اإل تعتبر عروضبينما  ،العاودلة
تختلف ودقة غالبا ما . وإضاصفة إل  ذلك، صفي وضع عروض األسعار تلك وسيطمن قبل ال المستخدمة

يحتفظ  وسيطعل  ما إذا كان ال عتماودباإل وسيطلبا عرض األسعار الخاصالرقابة عل   أنظمة
صفي األغلب  وسطاءلا ستخدم عروض أسعاروتُ باألوراق المالية ذاتها صفي المحفظة الخاصة به.  أيضا  

تكون هذه األسعار هي  وأ يانا   3األوراق المالية ذا  المدرخال  من المستو   صفيما يخص
 المعلوما  الخارجية الو يدة المتوصفرة. 

 الثالثة طرافمصاودر تسعير األضاصفية صفيما يتعلق باإلا  عتبار اإل
تحديد ما إذا كانت تلك  عل اإلودارة  يساعد معين سعرصفهم كيفية  ساب مصاودر التسعير لإن  .60

 تقييمصفي أسلوب مدرخال  ك بما صفي ذلك، الخاص بها تقييمالها صفي إستخدامالمعلوما  مالئمة ليتم 
. عل  صفصا ألغراض اإل ضمنهاومستو  تلك المدرخال  التي ينبغي تصنيف األوراق المالية  معين

نماذج الملكية، ومن  إستخدامالمالية ب ودوا األ ثالثةال طرافمصاودر تسعير األقييم تسبيل المثا ، قد 
 ا  والبيانا  المستخدمة. صفتراضإلودارة المنهجية واإلا المهم أن تفهم

 الثالثة طرافمصاودر تسعير األتم الحصو  عليها من يكن قياسا  القيمة العاودلة التي صفي  ا  لم ت .61
سيكون من الضروري لإلودارة تقييم ما إذا كانت قياسا   ،نشطعل  األسعار الجارية صفي سوق  مبنية

بطريقة تتسق مع إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به. يتضمن صفهم  قد اشتقتالقيمة العاودلة 
 اإلودارة لقياس القيمة العاودلة ما يلي: 

 قياس القيمة العاودلة من رخال   تم تحديدعل  سبيل المثا ، ما إذا  –تكيفية تحديد القيمة العاودلة
 تساق مع هدف قياس القيمة العاودلة؛ إمن أجل تقييم ما إذا كان عل  معين أسلوب تقييم 

  ؛ ي، أو عروض ملامةإستدال صفرق سعرية، أو إستدال هي أسعاراألسعار عروض ما إذا كانت
 و

  من أجل تقييم  – الثالثة طرافمصاودر تسعير األمن قبل قياس القيمة العاودلة مد  تكرار تقدير
 ما إذا كانت تعكس ظروف السوق صفي تاريخ القياس. 

صفي تحديد أسعارهم المعلنة صفي سياق  الثالثة طرافمصاودر تسعير األها تصفهم األسس التي اعتمد إن
وموثوقية هذا  مالئمةاإلودارة عل  تقييم مد   يساعد المحدودة التي تحتفظ بها المنشأة المالية ودوا األ

  .   االدليل صفي ودعم تقييماته
صفهم كيفية  ويساعدمن المحتمل وجوود صفوارق بين مؤشرا  السعر المأرخوذة من مصاودر مختلفة.  .62

تقييمها  وضعالدليل المستخدم صفي  إثبا اإلودارة صفي  ه الفوارق وودراسة هذ اشتقاق مؤشرا  السعر
 متوسطأرخذ إن  .هي عملية معقولةالمالية من أجل تقييم ما إذا كانت عملية التقييم  ودوا ألل

يوجد ألنه قد  ا  مالئم ا  أمر قد ا يكون أي بحث إضاصفي  إجراءصفقط ودون  المقدمةاألسعار المعلنة 
ومن المعد  المتوسط.  هو وقد ا يكون  بأصفضل شكل وا د صفي النطاق يمثل القيمة العاودلةسعر 
هي تقييما  معقولة، يمكن أن تقوم اإلودارة بما المالية  ودوا ألل هاتقييم ما إذا كانت تقييمات أجل
 : يلي
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 مشترين من معامال  بين  بدا   قسريةمعامال  ا كانت المعامال  الفعلية تمثل بحث ما إذ
 من شأن هذا األمر أن يبطل السعر كمقارنة؛ و راغبين.  وبائعين

 أتكثر بيانا  التسعير عل  ذلك كمؤشر  إجراءيمكن و . المتوقعة لألوداة لتدصفقا  النقدية تحليل ا
 ؛مالئمة

 األسعار من األسعار الملحوظة إل  تلك  ستقراءإلاعل  طبيعة ما هو غير ملحوظ،  عتماودإلبا
 10  ت  حقاقستإلفترا  املحوظة )عل  سبيل المثا ، قد تكون هنالك أسعار ملحوظة لالغير 

 انقضاء بعد  ت العشر سنوا   أسعار صفترةستقراء منحن  إليس أتكثر، ولكن يمكن لكن سنوا  و 
ستقراء إل  ما بعد إل(. غير أنه ينبغي تورخي الحذر لضمان عدم امعينتلك الفترة كمؤشر 
 موثوقة.  من أن تكون  أضعفاألسعار الملحوظة بحيث ا تصبح عالقته بالمنحن  الملحوظ 

  مالية مشابهة؛  أودوا تساقها مع إالمالية لضمان  ودوا محفظة األ ضمنمقارنة األسعار 

 ا  صفتراضمع مراعاة البيانا  واإل ،كل منهاوصفق نتائج ال إلثبا  وا د أتكثر من نموذج إستخدام
 المستخدمة صفي كل منها؛ أو

 اإلضاصفي التحوط ذا  العالقة والضمان ودوا تقييم  ركا  األسعار أل. 

 رخاصة تكون قد صفي عوامل أرخر   ،متعلق بتقييمهامعين إصدارها لحكم  عند ،أيضا  قد تنظر المنشأة 
 .بظروصفها

 تقييمالرخبراء  إستخدام
أو شركة تقييم أرخر  لتقييم  وسيط أو ي إستثمار رخبير تقييم من بنك  إستخدامرة إل  قد تلجأ اإلودا .63

، تكون المنهجية وسيطرخدما  التسعير واألسعار المعلنة لل وبخالفبعض أو جميع أوراقها المالية. 
تقييم اللإلودارة عندما تقوم بإشراك رخبير ألوداء  بسهولة أتكبر متوصفرة عموما  والبيانا  المستخدمة 

إا أنها صفي النهاية هي المسؤولة عن  معين، بالنيابة عنها. وعل  الرغم من إشراك اإلودارة لخبير
 التقييم المستخدم. 

 ا  الماليةلتاامباإل مرتبطة قضايا
ا  المالية. ويعكس لتاامهو جانب هام لتقييم كل من األصو  واإل ئتمانصفهم تأثير مخاطر اإلإن  .64

. صفي ئتمانوالقوة المالية لكل من الجهة المصدرة وأي من ماوودي ودعم اإل ئتمانهذا التقييم جوودة اإل
ارك صفي مشإل   قد تم نقلهالمالي أنه  لتااميفترض قياس اإل ،بعض أطر إعداود التقارير المالية

 المالي، يتم قياس قيمته لتااملإلا يكون هنالك سعر سوق ملحوظ  و يثالسوق صفي تاريخ القياس. 
ما لم  ل،ــمقابأصل ا الطرف المقابل لقياس قيمة ـــــهستخدامالوسيلة ذاتها التي يلجأ إل إستخدامبعاودة 
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 التحديد، طرف ثالث(. وعل  وجه إئتمانتحسين مثل ) لتاامإلبا معينة رخاصةتكن هنالك عوامل 
 . 10الخاصة بالمنشأة ئتمانمخاطر اإلقياس  من الصعب غالبا  كون ي

 هاتعن فاا واإلالمالية  ودواتاألتعرض 
ا  صفي البيانا  المالية من أجل تمكين إصفصا  إجراء تتطلب معظم أطر إعداود التقارير المالية .65

 ،لمنشأةالخاصة باآلثار نشاطا  األوداة المالية  مفيدةتقييما   إجراءمستخدمي البيانا  المالية من 
 المالية.  ودوا ألبا المرتبطةالمخاطر والشكوك  ذلك بما صفي

السياسا  المحاسبية(  ذلك علوما  الكمية والنوعية )بما صفيعن الم صفصا تتطلب معظم األطر اإل .66
ا  إصفصا المالية. تكون المتطلبا  المحاسبية لقياسا  القيمة العاودلة صفي عرض و  ودوا ألالمتعلقة با

مل عل  أتكثر من تمعظم أطر إعداود التقارير المالية وتش هي متطلبا  واسعة صفيالبيانا  المالية 
المالية  ودوا ا  النوعية  و  األصفصا المالية. عل  سبيل المثا ، توصفر اإل ودوا مجرود تقييم لأل

 إطالعتساعد صفي  قدالمالية وتدصفقاتها النقدية المستقبلية التي  ودوا   هامة عن رخصائص األمعلوما
 المخاطر التي تتعرض لها المنشأة.  عل المستثمرين 

 ا صفصا صفئا  اإل
 ما يلي: صفصا تشمل متطلبا  اإل .67

صفئا  من عل  سبيل المثا ،  –مشمولة صفي البيانا  الماليةالمبالغ المن  ُتستمدا  كمية إصفصا  (أ)
 ا  المالية؛ لتااماألصو  واإل

من  نوع عل  سبيل المثا ، تحليل الحساسية لكل –ا  كمية تتطلب إصدار  كم هامإصفصا  (ب)
 أنواع مخاطر السوق التي تتعرض لها المنشأة؛ و

المالية؛  ودوا المنشأة عل  األ رقابةعل  سبيل المثا ، تلك التي تصف  –ا  نوعيةإصفصا  (ج)
لناجمة عن من أنواع المخاطر انوع عمليا  إلودارة كل السياسا  و الو  رقابةال وأنظمة هدافاألو 
 قياس المخاطر. لاليب المستخدمة المالية؛ واألس ودوا األ

 كلما كان من المحتمل أتكثر أن يكون تكلما زاود   ساسية التقييم تجاه الحركا  صفي متغير معين،  .68
التقييم. وقد تتطلب بعض أطر إعداود التقارير ب المحيطةإلشارة إل  الشكوك ل ضروريا   صفصا اإل

ا  المستخدمة صفي صفتراضآثار التغيرا  صفي اإل ذلك بما صفي ،الحساسية  عن تحليال صفصا المالية اإل
المالية  ودوا ا  اإلضاصفية المطلوبة لألصفصا أساليب تقييم المنشأة. عل  سبيل المثا ، تهدف اإل

لتسلسل الهرمي للقيمة صفي ا 3نيفة ضمن مدرخال  المستو  التي تتضمن قياسا  القيمة العاودلة المص

                                                           

 ة غير المنسوبة إل  التغيرا  صفي ظروف السوق. الذاتية هي مقدار التغير صفي القيمة العاودل ئتمانمخاطر اإل 10 
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آثار قياسا  القيمة العاودلة تلك التي تستخدم  عل مستخدمي البيانا  المالية  إطالعإل   العاودلة
 ذاتية . أتكثر المدرخال  

ن مستخدمي البيانا  المالية  صفصا تتطلب بعض أطر إعداود التقارير المالية اإل .69 عن معلوما  تمكي
المالية التي تتعرض لها المنشأة صفي تاريخ  ودوا المخاطر الناجمة عن األ ونطاقمن تقييم طبيعة 
يضا ا  البيانا  المالية أو صفي نقاش وتحليل إصفي  مشموا   صفصا اإل ا. قد يكون هذإعداود التقارير

يعتمد  وي عل  إشارة مرجعية من البيانا  المالية المدققة. السنوي الذي يحت تقريرها ضمناإلودارة 
المالية. ويتضمن هذا  ودوا عل  مد  تعرض المنشأة للمخاطر الناجمة عن األ صفصا اإل نطاق
 ا  نوعية  و :إصفصا 

  اآلثار المحتملة عل  سيولة المنشأة  ذلك ا صفيبم نشوئها،التعرض إل  المخاطر وكيفية
 ومتطلبا  الضمان؛  مستقبال  

  إلودارة المخاطر واألساليب المستخدمة لقياس المخاطر؛ و سياسا  وعمليا  المنشأةو أهداف 
 ودارة المخاطر من إلأو العمليا   لمخاطر أو األهداف أو السياسا لي التعرض أي تغيرا  صف

 صفترة سابقة. 

 المالية ودواتات التدقيق المرتاطة باألإتعتاار  -2القسم 
، الخصوص عل  وجه صعبا   المالية أمرا   ودوا من عملية تدقيق األقد تجعل بعض العوامل إن  .70

 صفعل  سبيل المثا :
  وغرضالمالية  ودوا كل من اإلودارة والمدقق صفهم طبيعة األعل  قد يكون من الصعب 

 ها والمخاطر التي تتعرض لها المنشأة.إستخدام
  من اإلودارة  األمر الذي يشكل ضغط عل  سريع،بشكل ته سيولو السوق  أن يتغير اتجاهيمكن

 ا . بشكل صفعي  مخاطرهاإودارة  أجل
   دعم التقييم.ت أودلةقد يكون من الصعب الحصو  عل 
   مما يايد من  ،هامةهي ودصفعا  مالية معينة  أودوا ب المرتبطة المختلفةقد تكون الدصفعا

 األصو .  تخصيصسوء  ةمخاطر 
  هامة، هي مبالغ المالية  ودوا البيانا  المالية المرتبطة باألقد ا تكون المبالغ المسجلة صفي

 المالية.  ودوا األ هامة مرتبطة بهذهولكن قد تكون هنالك مخاطر 
  المالية الخاصة بالمنشأة،  ودوا عل  معامال  األ هاما   بعض الموظفين تأثيرا   يمارسقد

 ودوا الناتجة عن األ باإليراودا ترتيبا  التعويض الخاصة بهم مرتبطة   ين تكون وباألرخص 
    عل  هؤاء األصفراود من قبل آرخرين ودارخل المنشأة. محتمل زائد تكا  إالمالية، وقد يكون هنالك 
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تقييم المدقق عل  حقائق ذا  العالقة، مما قد يؤثر قد تتسبب هذه العوامل بحجب المخاطر وال
صفي ظروف السوق  اسيمابشكل سريع  أن تظهر الكامنةيمكن للمخاطر و ، لمخاطر الخطأ الجوهري 

 . السلبية

 11الشك المهني
 عل  التنبهيساعد المدقق كما التدقيق  األساسي ألودلةلتقييم صفي ا ضروريا   يعد الشك المهني أمرا   .71

وموثوقية الوثائق  ةناقضتالتدقيق الم أودلةك صفي يللمؤشرا  المحتملة لتحيا اإلودارة. ويشمل هذا التشك
المكلفين تم الحصو  عليها من اإلودارة وأولئك يوالرودوود عل  التساها  وغيرها من المعلوما  التي 

محتمل ناتج عن رخطأ أو  بيان رخاطئللظروف التي قد تشير إل   التنبه أيضا  كما يشمل . بالحوكمة
ضوء الظروف صفي  او  عليهتم الحصيي تالتدقيق ال أودلة ومالئمةكفاية  والبحث صفي ما إ تيا 
 . المحدودة

وتاوداود الحاجة إل  الشك المهني مع  الظروف،تطبيق الشك المهني أمر مطلوب صفي جميع يعدي  .72
 المالية، عل  سبيل المثا  صفيما يتعلق بما يلي: ودوا تعقيد األ إزودياود

   تحدي عل  وجه مما قد يشكل  ،ومناسبة ةتدقيق كاصفي أودلةتقييم ما إذا كان قد تم الحصو  عل
 . ةغير نشط األسواق تما إذا كانتحديد  صفيالنماذج أو  إستخدام عند الخصوص

  إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به تطبيق تمالية تحيا اإلودارة أثناء إتقييم أ كام اإلودارة و 
ا  صفي صفتراضاإل إستخدامو رختيار اإلودارة ألساليب التقييم، إصفيما يتعلق ب وتحديدا  ، الخاص بالمنشأة

 أ كام اإلودارة.  عن أساليب التقييم، والتطرق للظروف التي تختلف صفيها أ كام المدقق 

  عل  سبيل المثا  تقييم اتم الحصو  عليهيي تالتدقيق ال أودلةعل   بناء  ا  إستنتاج التوصل إل ،
ا  صفي البيانا  صفصا ة من قبل رخبراء اإلودارة وتقييم ما إذا كانت اإلالتقييما  المعدي  مد  معقولية
 . عاودا   ا  عرضالمالية تحقق 

 12التخطيط اتإتعتاار 
 :ما يلي تحديدا   لعملية التدقيق عل  صفي التخطيطالمدقق  يركا .73

 ؛صفصا صفهم متطلبا  المحاسبة واإل 

 المالية التي تتعرض لها المنشأة وغرضها ومخاطرها؛  ودوا صفهم األ 

 عملية التدقيق؛ومعرصفة متخصصة صفي لمهارا   هنالك  اجة تحديد ما إذا كانت 

 

 .15، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي  11 
" إل  مسؤولية المدقق عن التخطيط لعملية تدقيق البيانا  التخطيط لتدقيق البيانا  المالية 300يتطرق معيار التدقيق الدولي  12 

 . المالية
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  صفهم وتقييم نظام الرقابة الدارخلية صفي ضوء معامال  األوداة المالية الخاصة بالمنشأة وأنظمة
 المعلوما  التي تدرخل ضمن نطاق عملية التدقيق؛ 

 صفهم طبيعة وودور ونشاطا  قسم التدقيق الدارخلي؛ 

 ذلك ما إذا كانت اإلودارة قد استخدمت رخبير أو  بما صفي ،المالية ودوا صفهم عملية اإلودارة لتقييم األ
 مؤسسة رخدمة؛ و

 لمخاطر الخطأ الجوهري.  ستجابةتقييم واإل 

 صفصا اإل  المحاسبة و متطلباصفهم 
التقارير المالية المعمو  به من المدقق صفهم متطلبا  إطار إعداود  540يتطلب معيار التدقيق الدولي .74

. 13ا  ذا  العالقة وأي متطلبا  تنظيميةصفصا اإل ذلك المحاسبية، بما صفي التقديرا  صفيما يخص
المالية بحد ذاتها  ودوا األ صفيما يخصوقد تكون متطلبا  إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به 

كاصفة قراءة هذا المعيار ا يعد بديال عن الفهم الكامل لإن . واسعةا  إصفصا تتطلب و معقدة 
. تتطلب بعض أطر إعداود التقارير المالية ودراسة لية المعمو  بهمتطلبا  إطار إعداود التقارير الما

 مثل:معينة جوانب 
 محاسبة التحوط؛ 
  ؛1محاسبة أربا  أو رخسائر "اليوم" 
 بمعامال  األوداة المالية؛  عترافوإلغاء اإل عترافاإل 
 الذاتية؛ و ئتمانمخاطر اإل 
 أودوا تكون المنشأة مشاركة صفي إصدار وهيكلة   ين، وباألرخص عترافنقل المخاطر وإلغاء اإل 

 مالية معقدة. 

    المالية ودوا صفهم األ
 ودوا صفهم األكما أن . لها المالية بعض عناصر المخاطر والتعرض ودوا قد تحجب رخصائص األ .75

يساعد المدقق صفي  ،ودوا رخصائص األ ذلك بما صفي ،المنشأة أو التي تتعرض لها صفيهاالتي استثمر  
 تحديد ما إذا:  

  تكانت الجوانب الهامة للمعاملة مفقوودة أو مسجلة بشكل غير ودقيق؛ 

  ؛مالئما  يبدو تكان التقييم 
  

                                                           

  .)أ(8، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي   13 
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  صفيها مفهومة بالكامل وتتم إودارتها من قبل المنشأة؛ و الكامنةتكانت المخاطر 

 ا  متداولة وغير متداولة. إلتاامالمالية مصنفة بشكل مالئم إل  أصو  و  ودوا تكانت األ 

المالية  ودوا صفهم األأثناء محاولته  عتباربعين اإل المدقق يأرخذها المسائل التيأمثلة عل  صفيما يلي  .76
 الخاصة بالمنشأة:

 المالية التي تتعرض لها المنشأة. ودوا أنواع األ 

 المحدود لها. ستخداماإل 

  ،اتها إستخدامالمالية و  ودوا لأل بالحوكمةالمكلفين ، أولئك و سبما يكون مناسباصفهم اإلودارة
 ومتطلبا  المحاسبة. 

 اإلجماليكامل، واألثر ب مدلواتها الضمنية بشكلصفهم  بحيث يمكنالدقيقة  بنوودها ورخصائصها 
 .  ببعضها البعض تكون المعامال  مرتبطة ن ي رخصوصالمعامال  األوداة المالية 

  ملة إلودارة المخاطر. استراتيجية المنشأة الشا اندماجها ضمنتكيفية 

، هذين القسمين قسم إودارة المخاطر، صفي  ا  وجوودو  قسم التدقيق الدارخلياستفسارا  يمكن 
 أن تايد من صفهم المدقق. بالحوكمةالمكلفين والمناقشا  مع أولئك 

عقد األوداة غير المالية وجوود مشتقا . وصفي بعض  ذلك بما صفي يتضمن العقد قد صفي بعض الحاا ، .77
ن ع "الضمنية"المشتقا   هذه األ يان تسمح بعض أطر إعداود التقارير المالية أو تتطلب صفصل

المدقق  أن تساعدالعقد األساسي. يمكن لفهم عملية اإلودارة صفي تحديد ومحاسبة المشتقا  الضمنية 
 صفهم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة.  عل 

 14 أولئك ذوي المهارا  والمعرصفة المتخصصة صفي مجا  التدقيق إستخدام
المالية  ودوا األ رخصوصا   ،مالية أودوا صفي عمليا  التدقيق التي تتضمن  ا  الرئيسيةعتبار من اإل .78

مقتنعا بأن شريك العملية  أن يكون  22015ويتطلب معيار التدقيق الدوليكفاءة المدقق.  يالمعقدة، ه
 يتمتعون بشكل جماعي من الفريق جاء   ون ا يشكل والذينللمدقق  تابعين رخبراءصفريق العملية وأي 

للمعايير المهنية والمتطلبا  التنظيمية والقانونية  وصفقا  بالكفاءة والقدرا  المالئمة ألوداء عملية التدقيق 

 

عندما تكون رخبرا  ذلك الشخص هي صفي مجا  التدقيق والمحاسبة، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص من ودارخل الشركة أو   14 
 البيانا  لتدقيق الجوودة "رقابة 220من صفريق العملية ويخضع لمتطلبا  معيار التدقيق الدولي رخارجها، يعد هذا الشخص جاء  

الشخص صفي مجا  غير المحاسبة أو التدقيق، يعتبر ذلك الشخص رخبير تابع للمدقق وتنطبق . وعندما تكون رخبرا  ذلك المالية"
أن التمييا بين الجوانب  620. ويوضح معيار التدقيق الدولي "مدقق رخبير عمل "استخدام 620أ كام معيار التدقيق الدولي 

المتخصصة للمحاسبة أو التدقيق والخبرا  صفي مجاا  أرخر  هو أمر يتطلب إصدار  كم مهني ولكنه يشير إل  الفرق الذي قد 
ليب التقييم المعقدة لألودوا  ُيحدود بين الخبرة صفي أساليب محاسبة األودوا  المالية )رخبرا  المحاسبة والتدقيق( والخبرة صفي أسا

 المالية )الخبرا  صفي مجا  غير المحاسبة والتدقيق(. 
 .14، الفقرة 220معيار التدقيق الدولي   15 
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ضاصفة إل  باإل. المناسب صفي الظروف المحدودةإصدار تقرير المدقق  والمساعدة عل المعمو  بها، 
من المدقق تحديد ما إذا كان قبو  العملية سيؤودي  16المتطلبا  األرخالقية ذا  العالقة تقتضي ،ذلك
الكفاءة المهنية والعناية الالزمة.  ذلك بما صفي األساسية،لمباودئ ل متثا اإلبشأن  نشوء تهديدا إل  
ا  المدقق صفي سياق إعتبار التي قد تكون ذا  صلة ب المسائلأنواع  عل أودناه أمثلة  79 الفقرة تورود
 المالية.  ودوا األ

، عل  المختصينالمالية مشاركة وا د أو أتكثر من الخبراء أو  ودوا ، قد يتطلب تدقيق األلذلك وتبعا   .79
 :مجاا سبيل المثا ، صفي 

 وقد تعقيدهاذلك مستو   قبل المنشأة ورخصائصها، بما صفي المالية المستخدمة من ودوا صفهم األ .
التحقق من أن جميع جوانب عند مهارا  ومعرصفة متخصصة  إستخدامل  تطرأ الحاجة إ

تقييم  وعندالبيانا  المالية،  تم التطرق إليها ضمنا  ذا  الصلة قد عتبار المالية واإل ودوا األ
يكون  لتقارير المالية المعمو  به  يثطار إعداود اإل وصفقا  مالئم  إصفصا  إجراءما إذا تم 

 .  ا  عن المخاطر مطلوب صفصا اإل

  صفهم إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به، ورخاصة عندما تكون هنالك مجاا  رخاضعة
 .قيد التطويرممارسة غير متسقة أو أنها ما زالت صفي  ا  وجوود لتفسيرا  مختلفة، أو 

  بما صفي ،المالية ودوا القانونية والتنظيمية والضريبية الناتجة عن األ المدلوا صفهم قد يتطلب 
ما إذا كانت العقوود قابلة للتنفيذ من قبل المنشأة )عل  سبيل المثا ، مراجعة العقوود  ذلك

 مهارا  ومعرصفة متخصصة.  (ةاألساسي

  مالية.  أوداة صفي  الكامنةتقييم المخاطر 

  وضع تقدير مبلغ وا د أو للدعم تقييما  اإلودارة أو  األودلةجمع  عل مساعدة صفريق العملية
ا تكون لقيمة العاودلة بواسطة نموذج معقد، أو عندمعندما يتم تحديد ا اسيما ،طاق من المبالغن

أو عندما يتم  ؛ا صفتراضيكون من الصعب الحصو  عل  البيانا  واإلاألسواق غير نشطة و 
 .معين اإلودارة لخبير إستخدامالمدرخال  غير الملحوظة؛ أو عند  إستخدام

  ، ودوا من األ ا  كبير  ا  صفي المنشآ  التي تمتلك مقدار  اسيماتقييم أنظمة رقابة تقنية المعلوما 
عل  سبيل المثا  عندما يتم المنشآ  شديدة التعقيد،  هذهالمالية. قد تكون تقنية المعلوما  صفي 

. إلكترونيا   المالية ودوا الهامة  و  تلك األ نقل أو معالجة أو  فظ أو الوصو  إل  المعلوما 
  .ما ةيرخدممؤسسة  تقدمهاوإضاصفة إل  ذلك، قد تتضمن رخدما  ذا  عالقة 

                                                           

 210.1للمحاسبين، الفقرتان  الدولية رخالقيألا السلوك معايير مجلس عن الصاودرة المهنيين للمحاسبين رخالقيألا السلوك قواعد  16 
 .210.6و
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المالية، والتعقيدا  المصا بة لمتطلبا  المحاسبة إل   ودوا أنواع محدودة من األ إستخدامطبيعة و  إن .80
 عمليا  مع رخبراء المحاسبة والتدقيقالصفريق  17يتشاور قد تؤودي إل  ضرورة أنظروف السوق جانب 
 العوامل التالية: عتبار، آرخذين بعين اإلهارخارجالشركة من ودارخل أو  اآلرخرين

  رخبرا  أعضاء الفريق.  ذلك بما صفي، قدرا  وكفاءة صفريق العمليا 
 المالية المستخدمة من قبل المنشأة.  ودوا صفا  األ 
  ر  كم ، باإلضاصفة إل  الحاجة إل  إصداةصفي العملي غير العاوديةأو المخاطر الظروف تحديد

 والمخاطر الهامة.  باألهمية النسبيةصفيما يتعلق  رخصوصا  مهني 
 .ظروف السوق 

 صفهم الرقابة الدارخلية
صفهم المنشأة من أجل للمدقق معينة متطلبا  عل  )المنقح(  315معيار المحاسبة الدولي  ينص .81

 بما صفي ذلكالحصو  عل  صفهم  و  المنشأة وبيئتها  ويعتبرالرقابة الدارخلية.  بما صفي ذلك ،وبيئتها
عملية التدقيق.  رخال الرقابة الدارخلية عملية متواصلة ووديناميكية لجمع وتحديث وتحليل المعلوما  

 ا البيان عل  مستو  تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري  عل المدقق الذي يكتسبه فهم يساعد الو 
لصياغة وتنفيذ الرودوود عل  المخاطر المقييمة للخطأ  مما يوصفر أساسا   ،اإلثبا  ومستو   ةالمالي

أنظمة  ونطاقطبيعة  الخاصة بالمنشأةمعامال  األوداة المالية   جم وتنوعما يحدود  الجوهري. عاودة  
المالية أن يساعد  ودوا األ مراقبةمتابعة و ويمكن لفهم كيفية الرقابة التي قد تتواجد صفي المنشأة. 

ا  التدقيق. يصف الملحق أنظمة الرقابة التي قد إجراء ونطاقتحديد طبيعة وتوقيت  المدقق صفي
 تتواجد صفي المنشأة التي تتعامل مع مقدار كبير من معامال  األوداة المالية. 

 صفهم طبيعة وودور ونشاطا  قسم التدقيق الدارخلي
اإلودارة العليا وأولئك  يساعد عمال   قد يؤودي قسم التدقيق الدارخلي ،صفي العديد من المنشآ  الكبيرة .82

المالية.  ودوا األ إستخداممراجعة وتقييم أنظمة رقابة المنشأة المرتبطة ب عل  بالحوكمةالمكلفين 
رخطأ معين أو صفي تحديد مخاطر الخطأ الجوهري الناتج عن  أن يساعديمكن لقسم التدقيق الدارخلي 

ا  جراءالتدقيق الدارخلي لفهم وأوداء اإل . غير أن المعرصفة والمهارا  المطلوبة من قسمما إ تيا 
تكون  المالية ودوا المنشأة لأل إستخدامعل   تأتكيدا   بالحوكمةالمكلفين الالزمة لمنح اإلودارة وأولئك 

الذي يتمتع  إن الحدأرخر  من األعما . المعرصفة والمهارا  الالزمة لجوانب  عن تلك عموما  مختلفة 
 

ستشارا  مناسبة إ)ب( ضرورة أن يقتنع شريك العملية بأن أعضاء الفريق قد قاموا ب18، الفقرة 220يتطلب معيار التدقيق الدولي   17 
 بين الفريق واآلرخرين عند المستو  المالئم ودارخل الشركة أو رخارجها.   رخال  سير العملية ودارخل الفريق ذاته وأيضا  
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وما ، المنشأةالخاصة بالمالية  ودوا نشاطا  األ ةوالمعرصفة لتغطيقسم التدقيق الدارخلي بالمهارا  به 
هو  ، باإلضاصفة إل  كفاءة وموضوعية قسم التدقيق الدارخلي،تم صفعال تغطيته من هذه النشاطا 

 اما إذا كان قسم التدقيق الدارخلي مرتبط صفي قيام المدقق الخارجي بتحديدعالقة  وذ إعتبار
    املة.بإستراتيجية ورخطة التدقيق الش

 :18عل  وجه الخصوص مالئما  الجوانب التي يكون صفيها عمل قسم التدقيق الدارخلي صفيما يلي  .83

  المالية؛ ودوا األ إستخدام نطاق و  صياغة نظرة عامة 

  ؛لهااإلودارة  إمتثا ا  و جراءاإلسياسا  و المالئمة مد  تقييم 

 تقييم الفعالية التشغيلية لنشاطا  رقابة األوداة المالية؛ 

 تقييم األنظمة ذا  الصلة بنشاطا  األوداة المالية؛ و 

 المالية. ودوا تقييم ما إذا تم تحديد وتقييم وإودارة المخاطر الجديدة المتعلقة باأل 

  المالية ودوا تقييم األ صفهم منهجية اإلودارة صفي
إعداود البيانا  المالية تطبيق متطلبا  إطار إعداود التقارير المالية عن تتضمن مسؤولية اإلودارة  .84

من المدقق صفهم كيفية قيام  540المالية. يتطلب معيار التدقيق الدولي ودوا تقييم األ عل المعمو  به 
 منهجراعي يو . 19اإلودارة بالتقديرا  المحاسبية باإلضاصفة إل  البيانا  التي تعتمد عليها تلك التقديرا 

رختيار منهجية تقييم مالئمة ومستو  الدليل المتوقع توصفره. ولتحقيق هدف قياس إ اإلودارة صفي التقييم
المالية تراعي جميع  ودوا منهجية تقييم لقياس القيمة العاودلة لأل بوضعالقيمة العاودلة، تقوم المنشأة 

ة التي يتم تقييمها، يمكن . ومن رخال  الفهم العميق لألوداة الماليالمالئمة والمتا ةمعلوما  السوق 
المطابقة أو المشابهة التي  ودوا  و  األ المالئمة والمتا ةللمنشأة تحديد وتقييم معلوما  السوق 

 ينبغي شملها صفي منهجية التقييم. 
  

 

أقسام معينة مثل قسم إودارة المخاطر وأقسام المراجعة النموذجية ورقابة المنتج هي أعما  ذا  قد تكون األعما  التي تقوم بها   18 
 عالقة. 

 )ج(.8، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي   19 
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 لها ستجابةواإل تقييم مخاطر الخطأ الجوهري 
 المالية ودوا المرتبطة باأل الكلية ا عتبار اإل
مخاطر الخطأ الجوهري  عل ؤثر تتقدير ال شكوك أن ودرجة 54020معيار التدقيق الدولي  يوضح .85

 تشتمل عل كتلك التي ، المالية المعقدة ودوا مايد من األال إستخدامقد يؤودي و للتقديرا  المحاسبية. 
مخاطر متاايدة للخطأ الجوهري التدصفقا  النقدية المستقبلية، إل   شكوك وتنوعودرجة عالية من 

باألرخص صفيما يتعلق بالتقييم. تتضمن األمور األرخر  التي تؤثر عل  مخاطر الخطأ الجوهري ما 
 يلي: 

 المالية التي تتعرض لها المنشأة. ودوا مقدار األ 
 مالية أرخر . أودوا المالية ذاتها تتضمن  ودوا ما إذا كانت األ بما صفي ذلك ،األوداة المالية شروط 
 المالية.  ودوا بيعة األط 

 21 تيا اإلعوامل مخاطر 
تعتمد رخطط   ينية من قبل الموظفين  تيالعداود التقارير المالية اإلإل واصفا  يمكن أن تنشأ .86

صفهم كيفية تفاعل سياسا   وقد يعتبرالمالية.  ودوا األ إستخدامالتعويض عل  العوائد الناتجة عن 
األمر  هذا قد تنشأ عنللمخاطر، والحواصفا التي  تحملهاقابلية المنشأة مع ب الخاصةالتعويض 
 . تيا اإلمهما صفي تقييم مخاطر  ، أمرا  والتجار لإلودارة بالنسبة

قد تؤودي ظروف السوق المالية المختلفة إل  ظهور  واصفا متاايدة لإلودارة أو الموظفين للمشاركة صفي  .87
 رتكبهإ أو رخطأ إ تيا لشخصية، أو إلرخفاء ية: لحماية المكاصفئا  ا تيالإعداود التقارير المالية اإل

أو لتفاودي ، قتراضإلالسيولة واأو  دوود نتهاك الحدوود التنظيمية إلتفاودي أو و اإلودارة، أن و الموظف
قد تنشأ اإلبالغ عن الخسائر. عل  سبيل المثا ، صفي األوقا  التي يكون صفيها السوق غير مستقر، 

 من الضعف غير المتوقع صفي أسعارأو رخسائر غير متوقعة من التقلبا  الشديدة صفي أسعار السوق، 
 تؤودي ذلك، أو ألي سبب آرخر. باإلضاصفة إل   خاطئة  و  التجارةال كام األ أو من  و األص

 مالءة األعما .  بشأنعل  اإلودارة القلقة  ضغوط إل  صفرض التمويلصعوبا  

تجاوز انظمة  عل  األغلب ية تيالداود التقارير المالية اإلصو  وإعاأل تخصيصقد يتضمن سوء  .88
يتضمن تجاوز أنظمة قد وهذا صفي الحاا  األرخر .  بشكل صفعا أنها تعمل بتظهر  قد الرقابة التي

التي تسمح بإرخفاء الخسائر ا  وأنظمة رقابة العمليا  المفصلية صفتراضالبيانا  واإلعل  رقابة ال
رخفاء أو مقاصة إل. عل  سبيل المثا ، قد تايد ظروف السوق الصعبة من الضغوطا  ا والسرق

 ستعاودة الخسائر.إالعمليا  التجارية أثناء محاولة 

                                                           

 .2، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي   20 
لإلطالع عل  المتطلبا  المالية"  البيانا  تدقيق عملية صفي باإل تيا  المتعلقة المدقق "مسؤوليا  240أنظر معيار التدقيق الدولي  21 

 .  تيا واإلرشاودا  التي تتناو  عوامل مخاطر اإل
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 تقييم مخاطر الخطأ الجوهري 
 315لمعيار التدقيق الدولي  وصفقا   مستو  اإلثبا  عنديتضمن تقييم المدقق للمخاطر المحدودة  .89

 التدقيق المالئم منهجللنظر صفي  وصفر أساسا  ي ووتنفيذ الرقابة الدارخلية. صفهتقييم تصميم )المنقح( 
ا  جراءاإل بما صفي ذلك، 330لمعيار التدقيق الدولي وصفقا  ا  تدقيق إضاصفية إجراءوتنفيذ  لتصميم

بفهم المدقق للرقابة الدارخلية المرتبطة  تأثر المنهج المعتمدي ا  أنظمة الرقابة.إرختبار الجوهرية و 
بيئة الرقابة وأي قسم إلودارة المخاطر، و جم وتعقيد عمليا  المنشأة وما  قوة بما صفي ذلكبالتدقيق، 

 . صفعا شكل أنظمة الرقابة ب بعمل يشمل توقعا  إذا كان تقييم المدقق لمخاطر الخطأ الجوهري 

مع التدقيق  سير عملية مستو  اإلثبا  رخال  عندهري قد يتغير تقييم المدقق لمخاطر الخطأ الجو  .90
عند عل  سبيل المثا ، رخال  عملية التدقيق،  البقاء متنبهاكما أن إضاصفية. معلوما   الحصو  عل 

أو المعلوما  األرخر  التي المدقق صفي تحديد الترتيبا  يمكن أن يساعد السجال  أو الوثائق  صفحص
. قد يسبق لإلودارة وأن  دودتها أو أصفصحت عنها إل  المدقق مالية لم أودوا قد تشير إل  وجوود 

 عل  سبيل المثا  ما يلي: تتضمن تلك السجال  والوثائق

  ؛ وبالحوكمةالمكلفين أولئك جتماعا  إمحاضر 

  التي تمت معهممراسال  الو  المستشارين المهنيين للمنشأة محدودة منصفواتير . 

الفاعلية  إرختبار يجبوإل  أي  د،  ،تحديد ما إذا كان صفي عتبارالتي ينبغي أرخذها بعين اإل عواملال
    الرقابةالتشغيلية ألنظمة 

التعامل مع مؤسسة  عندأتكثر شيوعا  هو بأن أنظمة الرقابة تعمل بفعالية قد يكون التوقع المتمثل .91
صفعالة للحصو  عل   وسيلة تلك األنظمة هي إرختبارلتالي صفإن وبا ،مالية تتمتع بأنظمة رقابة راسخة

 و دها أودلةا  الجوهرية رختبار اإل توصفرا  قد التدقيق. عندما يكون لد  المنشأة قسم للتجارة، أودلة
أنظمة ا  إرختبار كمية العقوود واألنظمة المختلفة المستخدمة. غير أن  بسبب ةومالئم ةتدقيق كاصفي

 330معيار التدقيق الدولي  المدقق بموجب  يث يتوجب عل الرقابة لن تكون كاصفية بحد ذاتها 
 .  22ا صفصا الحساب واإل وأرصدةمن المعامال   هامة صفئةا  جوهرية لكل إجراءوأوداء  تصميم

المالية  ودوا األ إستخدامو  معامال  التداو قد يتوصفر لد  المنشآ  التي تتمتع بمقدار كبير من  .92
ولذلك من المرجح أن يقوم المدقق بفحص ، مخاطرالودارة إلصفعيا  وقسم  أنظمة رقابة أتكثر تعقيدا  

 األمور التالية: و   أودلةأنظمة الرقابة أثناء  صوله عل  
  

 

 .18، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  22 
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  المعامال ؛ و وصفصلوودقة  إتكتما  دوث و 
  ا الحساب أرصدة إتكتما ا  و إلتاامو قوق و وجوود . 

 المالية:  ودوا من معامال  األ نسبيا المنشآ  التي تتمتع بالقليلتلك صفي  .93

  المالية وكيفية تأثيرها عل   ودوا لألصفقط بفهم محدوود  بالحوكمةالمكلفين لئك و اإلودارة وأقد تتمتع
 األعما ؛ 

 بتفاعل محدوود أو  تتسمالمالية التي  ودوا من األ ة قليلةمختلفأنواع  صفقط قد تمتلك المنشأة
 ؛صفيما بينها معدوم

 قد ا تكون أنظمة من غير المرجح أن تكون هنالك بيئة رقابة معقدة )عل  سبيل المثا ، 
 صفي المنشأة(؛ متوصفرةالرقابة الموصوصفة صفي الملحق 

  ؛ هاأودواتتقييم الثالثة ل طرافاألتسعير مصاودر معلوما  التسعير التي يقدمها  اإلودارةقد تستخدم
 و

   طرافاألمصاودر تسعير معلوما  التسعير المأرخوذة من  إستخدامقد تكون أنظمة الرقابة عل 
   .  تطورا  أقل  الثالثة

المالية ورخصائصها  ودوا األ إستخدامعل  المدقق صفهم أهداف المنشأة من  نسبيا  من السهل  قد يكون  .94
صفي مثل تلك  مالية. أودوا تشتمل عل  من المعامال  التي  نسبيا   عندما تمتلك تلك المنشأة القليل

يؤودي المدقق معظم قد ، و اصفي طبيعته ةالتدقيق جوهري أودلةمعظم عل  األرجح كون تالحاا ، 
 إتكتما ب تعلقأودلة تتوصفر مصاودقا  الطرف الثالث من المحتمل أن التدقيق صفي نهاية السنة، و  أعما 

 . هاووجوود تهاالمعامال  وودق

عوامل صفي ينظر المدقق  ، قدصفحص أنظمة الرقابة ونطاقأثناء توصله لقرار  و  طبيعة وتوقيت  .95
 : كالتالي معينة

  المالية؛  ودوا معامال  األ ومقدارطبيعة وتكرار 

  ،بحيث بشكل مناسب مصممة أنظمة الرقابة ذلك ما إذا كانت  بما صفيقوة أنظمة الرقابة
وما إذا كان  الخاصة بالمنشأة المالية ودوا معامال  األ بحجم المرتبطةتستجيب للمخاطر 
 المالية الخاصة بالمنشأة؛  ودوا عل  نشاطا  األ ةهنالك إطار  وكم

  تطور بما صفي ذلك ،بعض أنظمة الرقابة إل  مجمل أهداف وعمليا  الرقابة صفي المنشأةأهمية 
 المالية؛  ودوا أنظمة المعلوما  التي تدعم معامال  األ

  ا  الرقابة؛إجراءمتابعة أنظمة الرقابة ونوا ي القصور المحدودة صفي 
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 قابة المرتبطة مة الر التي ُيفترض بأنظمة الرقابة معالجتها، عل  سبيل المثا  أنظ قضاياال
. ومن المرجح أن تكون ندةالبيانا  المسا الرقابة عل أنظمة بمقارنة بممارسة األ كام 

 ؛  كامعل  أنظمة الرقابة المرتبطة بممارسة األ عتماودالجوهرية أتكثر صفعالية من اإل ا رختبار اإل

  ا المنشأة تمتلك قدر تكفاءة أولئك المعنيين بنشاطا  الرقابة، عل  سبيل المثا  ما إذا كانت 
والتحقق من تقييما   إجراء، والقدرة عل  التوتر واإلجهاودتكاصفية، بما صفي ذلك رخال  أوقا  

 المالية التي تتعرض لها تلك المنشأة؛  ودوا األ

  ؛هذهتكرار أوداء نشاطا  الرقابة 

  مستو  الدقة التي ُيفترض بأنظمة الرقابة تحقيقها؛ 

 ودليل أوداء نشاطا  الرقابة؛ و 

 نهاية المالية الرئيسية، عل  سبيل المثا  ما إذا كانت قريبة من  ودوا توقيت معامال  األ
 فترة. ال

 جوهرية الا  جراءاإل
 ا  الجوهرية مراعاة ما يلي: جراءتتضمن صياغة اإل .96

 المدقق  يجريهاالتي ا  التحليلية جراءاإل أنعل  الرغم من  –23ا  التحليليةجراءاإل إستخدام
الة ك تكون يمكن أن  المنشأة،  أعما معلوما   و  المدقق ب لتاويد تقييم المخاطرلا  إجراءصفعي
لو دها. ويعوود ذلك إل  أنه غالبا  عند تنفيذهاا  جوهرية إجراءتكون أقل صفعالية كقد إا أنها 

 . تنشأأن  يمكن تجاها  غير عاوديةإأي  جب إل  التفاعل المعقد لمحفاا  التقييم يؤودي ما 
   العديد من المعامال  المالية هي عقوود مبنية عل  التفاوض  إن –غير الروتينيةالمعامال

رخارج أسواق البورصة مباشر  بشكل  غالبا  يتم تداولهاوالتي بين المنشأة والطرف المقابل )
نطاق معامال  األوداة المالية غير روتينية ورخارجة عن  صفيه تكون  وإل  الحد الذي(. الرسمية

تحقيق أهداف أتكثر الطرق صفعالية ل التدقيق الجوهري  منهج، قد يكون للمنشأة العاوديةالنشاطا  
معامال  األوداة المالية بشكل  إجراءصفي الحاا  التي ا يتم صفيها وأما . التدقيق المخطط لها

ا  التدقيق إجراءوأوداء  تصميم بما صفي ذلكصفإن استجابا  المدقق للمخاطر المقييمة  ،روتيني
 المنشأة صفي هذا المجا .  تعاني منهقد الخبرة الذي ص بنق تكون مرتبطة

  ا قد ، الثالثة طرافمن األ تسعيرمصدر لالمنشأة  إستخدامعل  سبيل المثا ، عند  األودلةصفر تو
 من المنشأة. ةالبيانا  المالية ذا  العالقة متوصفر  بتوكيدا  ةالمتعلق األودلةكون ت

 

)ب( من المدقق تطبيق ااجراءا  التحليلية عل  أنها اجراءا  لتقييم 6)المنقح( الفقرة  315يتطلب معيار التدقيق الدولي   23 
للمساعدة صفي تقييم مخاطر الخطأ الجوهري من أجل توصفير أساس لتصميم وتنفيذ ااستجابا  لمواجهة المخاطر المقييمة. المخاطر 

من المدقق استخدام ااجراءا  التحليلية صفي صياغة إستنتاج  6، الفقرة "ااجراءا  التحليلية" 520يتطلب معيار التدقيق الدولي 
 أيضا تطبيق ااجراءا  التحليلية صفي مرا ل أرخر  من التدقيق.  تكلي  و  البيانا  المالية. يمكن 
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 تم أودائها يا  التي جراءإلا قد توصفر –من التدقيقأوداءها صفي جوانب أرخر  م يتالتي  ا جراءاإل
وقد تتضمن معامال  األوداة المالية.  إتكتما عل   أودلة البيانا  الماليةصفي جوانب أرخر  من 

ا  غير لتااماإلبحث عن الو  النقدية الال قة والمدصفوعا لمقبوضا  ا صفحصا  جراءهذه اإل
 مسجلة. ال

  أودوا المالية عل   ودوا محفظة األ تشتمل ،الحاا صفي بعض  –بغرض صفحصهاارختيار بنوود 
أرخذ العينا   أن يكون تختلف صفي ودرجة تعقيدها ومخاطرها. وصفي مثل هذه الحاا  يمكن 

 . مفيدا   التقديرية أمرا  

يمكن للمدقق أثناء استجابته  ، و األوراق المالية المدعومة باألص ةعل  سبيل المثا ، صفي  ال .97
ا  التدقيق إجراءأوداء بعض  أن يدرس تلك األوراق المالية صفيما يخصلمخاطر الخطأ الجوهري 

 التالية: 
  صفحص الوثائق التعاقدية للتمكن من صفهم شروط األوراق المالية والضمان األساسي و قوق كل

 صفئة من صفئا  مالكي األوراق المالية. 
 ستعالم  و  عملية اإلودارة صفي تقدير التدصفقا  النقدية.إلا 
  ونسب التخلف عن الدصفع  وشدة  مثل نسب الدصفع المسبقا ، صفتراضاإل معقوليةمد  تقييم

 الخسارة. 
  التدصفقا  النقدية. رخطوطالتمكن من صفهم الطريقة المستخدمة صفي تحديد 
  مقارنة نتائج قياس القيمة العاودلة مع تقييما  األوراق المالية األرخر  والضمانا  األساسية

 والبنوود المشابهة. 
 ء الحسابا إعاودة أودا.  

 ا  ذا  الغرضين رختبار اإل
أوداء كال أن إا  ،التفاصيل إرختبارأنظمة الرقابة يختلف عن هدف  إرختبارعل  الرغم من أن هدف  .98

 :صفعاا   ، قد يكون أمرا  عل  سبيل المثا  ما يلي، من رخال  صفي الوقت ذاته ين معا  رختبار اإل
  ما  إرختبارصفي المعاملة ذاتها )عل  سبيل المثا ، التفاصيل  إرختبارأنظمة الرقابة و  إرختبارأوداء

وثيقة العقد الموقع وما إذا تم تسجيل تفاصيل األوداة المالية بشكل مالئم صفي ب  تفاظإلاإذا تم 
 ؛ أوموجاة

 تقديرا  التقييم. إجراءعملية اإلودارة المستخدمة صفي  إرختبار عندأنظمة الرقابة  إرختبار 
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     24ا  المدققإجراءتوقيت 
ا  أنظمة الرقابة إرختبار المالية توقيت  ودوا يحدود صفريق العمليا  بعد تقييمه للمخاطر المصا بة لأل .99

 عتماودا  التدقيق المخطط لها باإلإجراءا  التدقيق الجوهرية. يختلف توقيت إجراءالمخطط لها و 
مراقبته  همية النشاط الذي تتموأ  مد  تكرار عملية الرقابة بما صفي ذلك ،عل  عدود من العوامل

 . ذا  العالقةالخطأ الجوهري مخاطر و 

ا  التدقيق المرتبطة بالتقييم والعرض صفي نهاية إجراءمعظم وداء أنه من الضروري أعل  الرغم  .100
 تكتما ا  التدقيق المتعلقة بالتأتكيدا  األرخر  مثل اإلإجراء إرختبارقد يكون من المفيد الفترة، إا أنه 

صفترة مر لية ا  أنظمة الرقابة صفي إرختبار يل المثا ، يمكن أوداء والوجوود صفي صفترة مر لية. عل  سب
للمايد من أنظمة الرقابة الروتينية كأنظمة رقابة تقنية المعلوما  وتصاريح المنتجا  الجديدة. 

منتج جديد من  إعتماودنظمة الرقابة عل  أل التشغيلية فعاليةال إرختبار المجديوكذلك قد يكون من 
  ثبت مواصفقة اإلودارة عل  ااوداة المالية الجديدة لفترة مر لية.  ت أودلةرخال  جمع 

عل  سبيل المثا  من  ،من تاريخ مر لي معينة نماذجا  عل  رختبار يمكن للمدققين أوداء بعض اإل .101
ا  المر لية المحتملة األرخر  جراءرخال  مقارنة مخرجا  النموذج بمعامال  السوق. ومن اإل

معلوما  التسعير التي  مد  معقولية إرختبارهو  ال  ملحوظةمدرخ تنطوي عل التي  ودوا لأل
 . الثالثة طرافمصاودر تسعير األقدمها ت

نهاية الفترة،  أو عند نهاية الفترة من قترابإلعند اجوانب األ كام ااتكثر أهمية  إرختبارما يتم  غالبا   .102
 : يث
  بحيث يصبح من الصعب مقارنة  ،قصيرةزمنية صفترة  رخال  كبيرةيمكن أن تتغير التقييما  بشكل

 المر لية مع المعلوما  المقارنة صفي تاريخ المياانية العمومية؛ األرصدة ومطابقة
  المالية بين الفترة المر لية  ودوا من معامال  األ متاايد مقداريمكن أن تشارك المنشأة صفي

 ونهاية السنة؛ 
  المحاسبة؛ وبعد نهاية صفترة بشكل يدوي صفقط قيوود اليومية  إجراءيمكن 
  .يمكن  دوث المعامال  غير الروتينية أو الهامة صفي صفترة المحاسبة 

 ا لتااموالدقة والوجوود والحدوث والحقوق واإل تكتما ا  المرتبطة باإلجراءاإل
إن عل  سبيل المثا ، . التوكيدا عدود من  لمعالجةا  المدقق إجراءالعديد من  إستخداميمكن   .103

 دوث صنف من  أيضا  سوف تعالج ا  التي تعالج وجوود رصيد  ساب صفي نهاية الفترة جراءاإل
 ودوا ن األويعوود هذا اامر إل  أ. تحديد تاريخ القطع المناسبصفي  أيضا  المعامال  وقد تساعد 

 ةمن رخال  التحقق من ودقة تسجيل المعامل أيضا  يمكن للمدقق المالية تنجم عن العقوود القانونية و 
 

عل  متطلبا  معينة عند قيام المدقق بأوداء إجراءا  صفي صفترة  330من معيار التدقيق الدولي  23-22و 12-11تنص الفقرا   24 
 مر لية كما يوضح كيفية استخدام أودلة التدقيق هذه.
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ا  صفي الوقت لتاامالحدوث والحقوق واإل توكيدا التحقق من وجوودها والحصو  عل  ودليل لدعم 
 .   ةة الصحيحيالمحاسب الفترةذاته، والتأتكيد عل  أن المعامال  مسجلة صفي 

 والدقة والوجوود ما يلي:  تكتما اإل توكيدا  لدعمتدقيق  أودلةتوصفر  قد ا  التيجراءتتضمن اإل .104

 يمكن إتمام هذا . األوصياءلحسابا  البنوك والعمليا  التجارية وبيانا   25المصاودقة الخارجية
مصاودقا  البنك(  إستخدام بما صفي ذلكالطرف المقابل ) معاألمر من رخال  المصاودقة المباشرة 

يمكن الحصو  عل  هذه  ،. وعل  نحو بديلمباشرةإل  المدقق معين  يث يتم إرسا  رود 
قد هذا األمر،  إجراءيتم  . و يثالبيانا بل من رخال  تغذية المعلوما  من أنظمة الطرف المقا

لتي يتم من رخاللها الكمبيوتر انظمة التالعب بأ الرقابة لمنعأنظمة  عتبارذ المدقق بعين اإليأرخ
من المصاودقة. وصفي  ا  عدم استالم  ةالمأرخوذ ااودلةأثناء تقييمه لموثوقية  نقل المعلوما 

أنظمة الرقابة  إرختبارمن رخال  مراجعة العقوود و  ااودلةالمصاودقا ، يمكن للمدقق الحصو  عل  
صفيما يتعلق  ةتدقيق كاصفي أودلةذا  العالقة. غير أن المصاودقا  الخارجية ا توصفر عل  األغلب 

    جانبية.  اتفاقيا أي تحديد تساعد صفي قد التقييم مع أنها  بتوكيد

  مع السجال  الخاصة بالمنشأة. قد  ااوصياءمن  نا تغذية البيامراجعة مطابقا  البيانا  أو
يستدعي هذا األمر تقييم أنظمة رقابة تقنية المعلوما  الموجوودة ضمن عمليا  المطابقة 

 مطابقة بشكل مناسب. الالبنوود  وتسويةوتقييم ما إذا تم صفهم  المؤتمتة

  عل   ما يليقيوود. قد يساعد هذا األمر صفياليومية وأنظمة الرقابة عل  تسجيل تلك المراجعة قيوود
 سبيل المثا :

o  الموظفين غير أولئك المصر  لهم. القيوود من قبل  إجراءتحديد ما إذا تم 

o  صفي نهاية الفترة والتي تكون ذا  صلة أو غير المناسبة  العاوديةغير تحديد قيوود اليومية
 .   تيا اإلبمخاطر 

  المالية الخاصة بالمنشأة ودوا لمعامال  األ المساندةومراجعة الوثائق  المختلفةقراءة العقوود، 
ا . عل  سبيل لتااملتحقق من الوجوود والحقوق واإلا ، وبالتاليسجال  المحاسبة بما صفي ذلك

دة نالمالية ومراجعة الوثائق المسا ودوا ألبا المرتبطة المختلفةالمثا ، يمكن للمدقق قراءة العقوود 
بعد ذلك  أيضا  وبإمكانه ، تسجيل العقد مبدئيا   عند التي تتمالقيوود المحاسبية  بما صفي ذلك

تقييم ما للمدقق  ويتيح القيام بذلكتم إجرائها ألغراض التقييم. يمراجعة القيوود المحاسبية التي 
صفي المعاملة قد  دود  وعكست بشكل كامل صفي الحسابا .  الكامنةالتعقيدا  كانت إذا 

 

استخدام المدقق إلجراءا  المصاودقة الخارجية من أجل الحصو  عل   "المصاودقا  الخارجية" 505يتناو  معيار التدقيق الدولي   25 
 نبيه ممارسة التدقيق للموظفينبيان ت . أنظر أيضا  "أودلة التدقيق" 500و 330أودلة تدقيق وصفقا لمتطلبا  معياري التدقيق الدوليين 

اودقا  الخارجية صفي تدقيق البيانا  المالية" الصاودر صفي نوصفمبر بعنوان "قضايا الممارسة الناشئة صفيما يتعلق باستخدام المص
2009  . 
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أولئك اللذين يتمتعون من قبل النظر صفي الترتيبا  القانونية والمخاطر التي تصا بها وينبغي 
 الحقوق.  توصفرلضمان بالخبرا  المالئمة 

 أنظمة الرقابة، عل  سبيل المثا  من رخال  إعاودة أوداء أنظمة الرقابة.  إرختبار 

  أنظمة إودارة الشكاوي الخاصة بالمنشأة. قد تؤودي المعامال  غير المسجلة إل  صفشل مراجعة
المنشأة صفي تقديم ودصفعة نقدية إل  الطرف المقابل ويمكن الكشف عن ذلك من رخال  مراجعة 

 الشكاوي المستلمة.

 غير المسجلة.  ودوا مراجعة ترتيبا  تصفية الحسابا  الرئيسية لتحديد األ 

المالية كالمشتقا  أو  ودوا لبعض األ عل  وجه الخصوص بالنسبةا  هامة جراءتعد هذه اإل .105
أي أنه قد  ،مبدئي كبير إستثمار وقد يكون السبب صفي ذلك هو أنها ا تشمل عل ضمانا . ال

ما تكون المشتقا  الضمنية مشمولة صفي عقوود  يصعب تحديد وجوودها. عل  سبيل المثا ، غالبا  
    ا  المصاودقة.  إجراء يتم ودمجها ضمند ا غير المالية التي ق ودوا األ

    المالية ودواتتقييم األ
 متطلبا  إعداود التقارير المالية

العرض ب التي تتسم المالية أطر إعداود التقارير صفي التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة ستخدميُ ما  غالبا   .106
إلعداود التقارير المالية والمباودئ  ةالدولي المعايير، عل  سبيل المثا  تلك المستخدمة صفي العاود 

ا  صفصا عاودة أن كمية وتفاصيل اإليعني صفي ال. هذا األمر عموما  المحاسبية األمريكية المقبولة 
بين المستويا  صفي التسلسل  رختالفالقياس. وقد يتطلب اإل وكالمطلوبة تاوداود مع زياودة مستو  شك

 . معين إصدار  كم الهرمي

. وصفي المالية بالتسلسل الهرمي للقيمة العاودلة ودوا صفهم كيفية ارتباط األ المفيدأنه من قد ير  المدقق  .107
مع زياودة مستو   ا  التدقيق التي سيتم تطبيقهاإجراءالعاودة تاوداود مخاطر الخطأ الجوهري ومستو  

من  2وبعض من مدرخال   المستو   3مدرخال  المستو   إستخدامالقياس. وقد يكون  وكشك
 2القياس. تختلف مدرخال  المستو   بشأن مستو  شكوك مفيداللقيمة العاودلة ودليال التسلسل الهرمي 
. يقييم المدقق 3مدرخال  المستو  لقرب الحصو  عليها بسهولة وعن تلك األ عن تلك التي يتم

الدليل المتوصفر ويفهم كل من التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة ومخاطر تحيا اإلودارة أثناء تصنيفها 
   التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة.  صفيالمالية  ودوا لأل
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صفيما  54026لمعيار التدقيق الدولي وصفقا  يدرس المدقق سياسا  ومنهجية التقييم التي تتبعها المنشأة  .108
ا  المستخدمة صفي منهجية التقييم. وهنالك العديد من الحاا  التي ا صفتراضالبيانا  واإل يخص
 تشتمل المسائل ،صفيها إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به منهجية التقييم. وصفي تلك الحالة يحدود

عل  سبيل  ،ما يلي عل  المالية ودوا التي قد تكون ذا  صلة بفهم المدقق لكيفية تقييم اإلودارة لأل
 المثا : 

  ،كان أسلوب التقييم ذلك، ما إذا  وإن كانما إذا كانت اإلودارة تمتلك سياسة تقييم رسمية
  لتلك السياسة؛  وصفقا  بشكل مناسب  تم توثيقهالمستخدم لألوداة المالية قد 

  ؛ةالجوهري لألرخطاء األتكبرمخاطر تؤودي إل  نشوء الالنماذج التي 
  ارختيار أسلوب تقييم محدود؛  عندتكيفية مراعاة اإلودارة لتعقيد تقييم األوداة المالية 
  نموذج بوضع  اإلودارة ودارخليا   قيامللخطأ الجوهري نتيجة  كبيرةما إذا كان هنالك مخاطر

شائع  المستخدم بشكل المالية أو نتيجة ابتعاودها عن أسلوب التقييم ودوا تقييم األُيستخدم صفي 
 صفي تقييم أوداة مالية محدودة؛  

  ؛ الثالثة طرافمصاودر تسعير األما إذا كانت اإلودارة قد استفاود  من 
   ما إذا كان أولئك المشاركين صفي صياغة وتطبيق أسلوب التقييم يتمتعون بالمهارا  والخبرا

 من الخبير التابع لإلودارة؛ و ستفاودةما إذا تم اإل بما صفي ذلكالمناسبة للقيام بذلك، 
  الذي سيتم ما إذا كان هنالك مؤشرا  تد  عل  تحيا اإلودارة أثناء ارختيار أسلوب التقييم

 ه.إستخدام

 بالتقييم  المرتبطةتقييم مخاطر الخطأ الجوهري 
تقييم ما إذا كانت أساليب التقييم  عند عتباربعين اإل المدقق يأرخذهاصفيما يلي العوامل التي  .109

متوصفرة المستخدمة من قبل المنشأة تالئم الظروف وما إذا كانت أنظمة الرقابة عل  أساليب التقييم 
 :وقائمة

  من قبل المشاركين اآلرخرين صفي السوق وما إذا تم  ستخدامالتقييم شائعة اإلما إذا كانت أساليب
 تم الحصو  عليها من معامال  السوق؛ يلتوصفير تقدير موثوق لألسعار التي  سابقا   إثباتها

  ما إذا كانت أساليب التقييم تعمل كما هو مفترض بها، وأنه ا توجد أي عيوب صفي تصميمها
تتضمن ، وما إذا تم إثبا  صحتها بشكل موضوعي. الصارمةوباألرخص صفي الظروف 

 ؛ قاييسبالم مقارنةمؤشرا  العيوب وجوود  ركا  غير متسقة 
 المالية التي يتم  ودوا صفي األ الكامنةالمخاطر  عتبارما إذا كانت أساليب التقييم تأرخذ بعين اإل

صفي  ا   الخاصة ئتماناإلية للطرف المقابل ومخاطر ئتمانالجدارة اإل بما صفي ذلك ؛تقييمها
 ا  المالية؛ لتاامصفي قياس اإل المستخدمة أساليب التقييم

 

 .)ج(8، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي  26 



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األودوا  المالية

 1000بيان ممارسة التدقيق الدولي   1051 

ولي
 الد
يق
تدق
ة ال

رس
مما
ن 
 بيا

  تجاه ا صفي ذلك  ساسية أساليب التقييم بم ،السوق  بالمقارنة معأساليب التقييم  تعديلتكيفية
 لتغيرا  الحاصلة صفي المتغيرا ؛ا

  وما إذا كانت الظروف الجديدة ا  السوق بشكل متسق إصفتراضمتغيرا  و ُتستخدم ما إذا كانت
 ا  السوق المستخدمة؛ إصفتراضتبرر التغير صفي أساليب التقييم أو متغيرا  أو 

  مع تغيرا   كبير ا  الحساسية تشير إل  أن التقييما  سوف تتغير بشكل  إرختبار ما إذا كانت
 ا ؛ صفتراضقليلة أو متوسطة صفي اإل

  ودوا عن صياغة النماذج لتقييم بعض األ ةمسؤول ةودارخلي وجوود ودائرةالهيكل التنظيمي، مثل، 
قسم صياغة يكون  ،عل  سبيل المثا  معنية. 3تكون مدرخال  المستو    ينوباألرخص 

عن  اوهيكلي اوظيفي منفصلأقل موضوعية من قسم صفي تسعير الصفقا   يشاركالذي  نماذجال
 ؛ ورخدمة العمالءمكتب 

  بما صفي ذلك رخبرة اإلودارة  ،وتطبيق أساليب التقييم وضعتكفاءة وموضوعية أولئك المسؤولين عن
 . ديثا   تم تطويرهانماذج معينة  صفيذا  العالقة 

وا د أو أتكثر من أساليب التقييم لمقارنة بشكل مستقل قد يطور المدقق )أو الخبير التابع للمدقق( 
 مخرجاتها مع أساليب التقييم المستخدمة من قبل اإلودارة. 

 المخاطر الهامة

تؤودي عملية تقييم المخاطر الخاصة بالمدقق إل  تحديده وا د أو أتكثر من المخاطر الهامة قد  .110
 الظروف التالية: توصفر أي منالمالية، صفي  ا   ودوا المرتبطة بتقييم األ

  ين ذمالية )عل  سبيل المثا  أولئك الال ودوا بتقييم األ ةمرتبطال قياسال وكشكمستو  مرتفع من
 , 27ملحوظة(يمتلكون مدرخال  غير 

 ة. المالي هاودواتألعم تقييم اإلودارة لد ةكاصفي أودلة إل  صفتقاراإل 

 بشكل  ودوا ها المالية أو صفي وجوود الخبرا  الالزمة لتقييم تلك األودواتنقص صفي صفهم اإلودارة أل
 تعديال  التقييم.  جراءبما صفي ذلك القدرة عل  تحديد ما إذا كانت هنالك  اجة إل ،مناسب

  

 

 يث يحدود المدقق أن شكوك التقدير المرتفعة والمتعلقة بتقييم أودوا  مالية معقدة تؤودي إل  ظهور مخاطر كبيرة، يتطلب معيار  27 
من المدقق أوداء اجراءا  جوهرية وتقييم كفاية اإلصفصا  عن شكوك التقدير الخاص به. أنظر معيار التدقيق  540التدقيق الدولي 

 .20و 15و 11، الفقرا  540الدولي 
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  صفيما يتعلقنقص صفي صفهم اإلودارة للمتطلبا  المعقدة صفي إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به 
لتطبيق التعديال  المطلوبة  إجراء، وعدم قدرة اإلودارة عل  هاعن صفصا واإلالمالية  ودوا األبقياس 

 تلك المتطلبا  بشكل مناسب. 

  التقييم عندما يتطلب أو يسمح إطار  عل  مخرجا  أسلوبالتي تجري أهمية تعديال  التقييم
 مثل تلك التعديال .   إجراءإعداود التقارير المالية المعمو  به ب

ا  جراءاإلباإلضاصفة إل   ،مخاطر هامة تؤودي إل  نشوءصفيما يتعلق بالتقديرا  المحاسبية التي  .111
يتطلب معيار  ،330يتم أوداءها لتحقيق متطلبا  معيار التدقيق الدولي التي رخر  األجوهرية ال

 من المدقق تقييم ما يلي: 54028التدقيق الدولي

كيفية معالجة اإلودارة أو وسبب رصفضها لها،  ا  أو مخرجا  بديلة،صفتراضإلاإلودارة  ودراسةتكيفية  (أ)
 التقدير المحاسبي؛  إجراءالقياس أثناء  لشكوك

 ؛ ومعقولة ا إصفتراضهي  التي تستخدمها اإلودارة الهامةا  صفتراضما إذا كانت اإل (ب)

أو  ،المستخدمة من قبل اإلودارة الهامةا  صفتراضاإل بمد  معقوليةصلة  ذويكون   يث (ج)
ا  إجراءتخاذ إب المتمثلة اإلودارة نية به، التطبيق المالئم إلطار إعداود التقارير المالية المعمو ب

 .محدودة وقدرتها عل  القيام بذلك

سعر  إستخدامنتقا  من التقييم بإلعندما تصبح األسواق غير نشطة إل  ا تغير الظروفقد يؤودي  .112
 أو قد يؤودي إل  التغيير من نموذج محدود وا د إل  معين، نموذج إستخدامالسوق إل  التقييم ب

للتغيرا  صفي ظروف السوق صفي  ا  لم تمتلك اإلودارة  ستجابةغيره. قد يكون من الصعب اإل نموذج
. وكذلك قد ا تمتلك اإلودارة الخبرا  الالزمة لصياغة قبل  دوث هذه التغيرا السياسا  المناسبة 

و ت  الظروف.  الذي قد يكون مالئما صفيتقييم الرختيار أسلوب إأو  معين عل  أساس مليح،نموذج 
مد  صفحص  صفإنه يتوجب عل  اإلودارة بشكل متسق،أساليب التقييم  صفي الحاا  التي ُتستخدم صفيها

المالية. وإضاصفة  ودوا ألاتحديد تقييم لبشكل مستمر ا  المستخدمة صفتراضب التقييم واإلأسالي مالئمة
ولكنها قد ا  المعقولة،معلوما  السوق  تتوصفر صفيهارختيار أساليب التقييم صفي أوقا  إقد يتم إل  ذلك، 

 غير المتوقعة.  التوتر واإلجهاودأوقا  صفي  معقولةتوصفر تقييما  

التقييم  ذاتية إزودياود، مع كان بشكل مقصوود أو غير مقصوود سواء  تحيا اإلودارة، ل العرضةتاوداود  .113
ا  أو بيانا  السوق إصفتراضالقياس. عل  سبيل المثا ، قد تتجه اإلودارة إل  تجاهل  وكوودرجة شك
نتائج  النموذج تحقيق ذلكالُمصاغ ودارخليا بدا من ذلك صفي  ا   نموذجها إستخدامالملحوظة و 

ناعة طبيعية للتحيا صفي إصدار األ كام تجاه أصفضل  قد توجد، يةإ تيالأصفضل. و ت  ودون وجوود نية 
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تكون  قد صفي ذلك النطاقمعينة رختيار نقطة إمن  بدا  ، نطاق واسع نتيجة لما قد يكون عبارة عن
التي تد  عل   مع إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به. ومن المؤشرا  األرخر   تساقاإأتكثر 

مناسب للقيام ودون وجوود سبب واضح و  أرخر  تحيا اإلودارة هو تغيير أسلوب التقييم من صفترة إل  
ة بتقييم المرتبط الذاتيةصفي القرارا   كامنبذلك. عل  الرغم من أن بعض أشكا  تحيا اإلودارة 

 ية. إ تيالذو طبيعة  يكون المالية، عند وجوود نية للتضليل، إا أن تحيا اإلودارة  ودوا األ

     صياغة منهج التدقيق 
 وصفقا  للمخاطر المقييمة للخطأ الجوهري  ستجابةاإلعند كيفية تقييم اإلودارة لألوداة المالية و  إرختبار عند .114

 عتبارا  التالية آرخذا بعين اإلجراءوا د أو اتكثر من اإلالمدقق  ينفذ، 54029لمعيار التدقيق الدولي
 طبيعة التقديرا  المحاسبية: 

لتقدير المحاسبي والبيانا  التي اعتمد عليها )بما صفي ذلك أساليب لاإلودارة  إجراءكيفية  إرختبار (أ)
 التقييم المستخدمة من قبل المنشأة صفي تقييماتها(.

صفة باإلضا، لتقدير المحاسبيلاإلودارة  إجراءلرقابة عل  كيفية الفعالية التشغيلية ألنظمة ا إرختبار (ب)
 ا  الجوهرية المالئمة.جراءإل  اإل

 . الذي ينطوي عل  مبلغ وا د تقدير اإلودارةلتقييم  وضع تقدير مبلغ وا د أو نطاق من المبالغ (ج)

تدقيق صفيما يتعلق  أودلةتاريخ تقرير المدقق توصفر  تقع  ت تحديد ما إذا كانت األ داث التي  (ود)
 بالتقدير المحاسبي.

نا  التي تعتمد كيفية تقييم اإلودارة لألوداة المالية والبيا إرختبارير  العديد من المدققين أن الجمع بين 
 .يتسم بالفعالية والكفاءةمنهج تدقيق  بمثابةالفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة سيكون  إرختبارو  عليها

المالية، إا أنه ينبغي مراعاة العوامل  ودوا وبالرغم من أن األ داث الال قة توصفر ودليال عل  تقييم األ
صفي  ا  لم يكن و . 30تاريخ المياانية العمومية بعدتغيرا  صفي ظروف السوق لمعالجة أي األرخر  

تقدير بمبلغ لمدقق  ينها صياغة ا قد يختارتقدير، للاإلودارة  إجراءكيفية  إرختبارل  المدقق قاودرا ع
 . لمبالغتقدير يشتمل عل  نطاق من اصياغة وا د أو 

  

                                                           

 .14-12، الفقرا  540معيار التدقيق الدولي  29 
 أمثلة عل  بعض العوامل التي قد تكون ذا  صلة. 66أ-63توصفر الفقرا  أ 30 
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 المالية: ودوا تقدير القيمة العاودلة لأللالقيام بما يلي يمكن لإلودارة  ،1صفي القسم  مبينتكما هو  .115

 ؛الثالثة طرافمصاودر تسعير األمن المعلوما  المأرخوذة من  ستفاودةاإل 

  أساليب متنوعة من ضمنها النماذج؛ و إستخدامب بهابيانا  لصياغة التقدير الخاص الجمع 

  معين رخبير لصياغة تقديرإشراك . 

مجموعة من هذه المناهج. عل  سبيل المثا ، قد يكون لد  اإلودارة عملية  اإلودارة غالبا  تستخدم  قد
 . القيم الخاصة بهاللتأتكيد عل   الثالثة طرافتسعير األ تسعير رخاصة بها إا أنها تستخدم مصاودر

 الثالثة طرافتسعير األمصاودر أل د اإلودارة  إستخداما  التدقيق عند إعتبار 
، أثناء تقييمها وسيطكخدما  التسعير أو ال الثالثة طرافمصاودر تسعير األقد تستفيد اإلودارة من  .116

رخدمة التسعير  عملالمعلوما  وكيفية  إستخدامكيفية صفهم إن المالية الخاصة بالمنشأة.  ودوا لأل
 ا  التدقيق الالزمة. إجراء ونطاقيساعد المدقق صفي تحديد طبيعة 

 : الثالثة طرافمصاودر تسعير األقد تكون األمور التالية ذا  عالقة  يث تستخدم اإلودارة  .117

  معلوما   الثالثة طرافمصاودر تسعير األ تتيح بعض  -الثالثة طرافمصاودر تسعير األنوع
 امنهجيتهدمة التسعير معلوما   و  . عل  سبيل المثا ، غالبا ما توصفر رخعن عملياتهاأتكثر 

ا  ،ذلك وبخالف . و مستو  صفئة األص عل المالية  ودوا أثناء تقييم األ اوبياناته ااتهإصفتراضو 
ا  صفتراض و  المدرخال  واإل ، أو يقدمون معلوما  محدوودة صفقط،معلوما أي  وسطاءيوصفر ال

  صفي وضع عرض أسعار معين. المستخدمة 

  تختلف موثوقية األسعار المأرخوذة من   -تعقيد أسلوب التقييمو طبيعة المدرخال  المستخدمة
 ، عل لذلك وتبعا  عل  قابلية مال ظة المدرخال  ) عتماودباإل الثالثة طرافمصاودر تسعير األ

مستو  المدرخال  صفي التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة(، ومد  تعقيد منهجية تقييم أوراق مالية 
 ق  إستثمارموثوقية سعر ن تكو  . عل  سبيل المثا ، و من األص محدودة محدودة أو صفئة

المتداولة صفي  ا سندا  الشرك موثوقيةسائل أعل  من صفي سوق بشكل نشط الملكية المتداو  
 أتكثر موثوقية منبدورها والتي تعد  ،صفي تاريخ القياس والتي لم يتم تداولهاالسوق السائل 

نموذج التدصفقا  النقدية  إستخدامب تقييمهاتم يالتي  و األوراق المالية المدعومة باألص
 المخصومة.

  مصاودر  إ د  تمتعتقد عل  سبيل المثا ،  –الثالثة طرافمصاودر تسعير األسمعة ورخبرة
عل   به عترافالمالية ويتم اإل ودوا ألصفي بعض أنواع ا واسعة خبرةب الثالثة طرافتسعير األ

المالية. وقد  ودوا صفي أنواع أرخر  من األ مشابهةخبرة بذلك األساس، غير أنه قد ا يتمتع 
 . صفي هذا الخصوص مالئمة الثالثة طرافمصاودر تسعير األتكون رخبرة المدقق السابقة مع 
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  عل  سبيل المثا ، إذا كان السعر الذي تم  –الثالثة طرافمصاودر تسعير األموضوعية
األوداة المالية إل  الحصو  عليه من اإلودارة يأتي من طرف مقابل مثل الوسيط الذي باع 

 . المنشأة، أو منشأة ذا  عالقة وثيقة مع المنشأة الخاضعة للتدقيق، صفقد ا يكون السعر موثوقا  
   اإلودارة  إمتالكودرجة  إن  –الثالثة طرافمصاودر تسعير األ إستخدامأنظمة رقابة المنشأة عل

 تؤثر عل  الثالثة طرافاألمصاودر تسعير نظمة رقابة لتقييم موثوقية المعلوما  المأرخوذة من أل
 اإلودارة أنظمة رقابة من أجل: يتوصفر لد موثوقية قياس القيمة العاودلة. عل  سبيل المثا  قد 

o   النظر صفي، بما صفي ذلك الثالثة طرافمصاودر تسعير األ إستخداممراجعة والمواصفقة عل 
 .   رخبرة وموضوعية ذلك الطرف الثالثسمعة و 

o  وودقة األسعار والبيانا  المرتبطة بالتسعير.  ومالئمة إتكتما تحديد 

  أنظمة الرقابة والعمليا  عل  تقييما    -الثالثة طرافمصاودر تسعير األ عل  رقابةالأنظمة
مصاودر أ د تمتع تلمدقق. عل  سبيل المثا ، قد ل تعتبر مهمة بالنسبةأصناف األصو  التي 

 إستخدامبما صفي ذلك  ،األسعار وضععل  كيفية  صارمةبأنظمة رقابة  الثالثة طرافتسعير األ
يتم األسعار التي  لالعتراض عل الشراء، و البيع  صفي كال جانبيللعمالء  رسميةعملية 

مصاودر تسعير  تساعد ةمناسب بأودلة ةكون مدعومتوذلك عندما  ،التسعير ةرخدم استالمها من
تصحيح األسعار بشكل متواصل بحيث تعكس المعلوما  المتوصفرة  عل  الثالثة طرافاأل

 للمشاركين صفي السوق بشكل أصفضل. 

 طرافمصاودر تسعير األبالمعلوما  المأرخوذة من  ةالمتعلق األودلةتتضمن المناهج المحتملة لجمع  .118
 ما يلي: الثالثة

  الثالثة طرافاأل مصاودر تسعير، مقارنة المعلوما  المأرخوذة من 1لمدرخال  المستو  بالنسبة 
 مع أسعار السوق الملحوظة. 

 و  أنظمة الرقابة والعمليا   الثالثة طرافمصاودر تسعير األوصفرها تا  التي صفصا مراجعة اإل 
 . الخاصة بها ا صفتراضوأساليب التقييم والمدرخال  واإل

 مصاودر اإلودارة لتقييم موثوقية المعلوما  المأرخوذة من  المتوصفرة لد أنظمة الرقابة  إرختبار
 . الثالثة طرافتسعير األ

 أنظمة الرقابة والعمليا   إرختبارلفهم و  الثالثة طرافمصاودر تسعير األا  لد  جراءاإل تنفيذ
مالية محدودة  ودوا ألا  المستخدمة ألصناف األصو  أو صفتراضوأساليب التقييم والمدرخال  واإل

      ذا  أهمية. 
 معقولة  الثالثة طرافمصاودر تسعير األتم الحصو  عليها من يالتي  تقييم ما إذا كانت األسعار

تقدير أو من أو من تقدير المنشأة  أرخر   مصاودر تسعيرصفيما يتعلق باألسعار المأرخوذة من 
 . المدقق
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  ا  والمدرخال .صفتراضأساليب التقييم واإل مد  معقوليةتقييم 
  المالية  ودوا لبعض األ من المبالغ نطاق تقدير يشتمل عل  أو وا دوضع تقدير ذو مبلغ

ضمن نطاق تقع وتقييم ما إذا كانت النتائج  الثالثة طرافمصاودر تسعير األالمسعيرة من قبل 
 هما. يلكل معقو 

  31ثبا  صحة األسعارإمدقق الخدمة الذي يغطيي أنظمة الرقابة عل  الحصو  عل  تقرير . 

معلوما   أيضا  قد يوصفر  الثالثة المتعدودة طرافمصاودر تسعير األلحصو  عل  األسعار من ا إن .119
 وقد مرتفعةقياس  وكالقياس. وقد يشير النطاق الواسع من األسعار إل  وجوود شك وكمفيدة  و  شك

وقد يشير ا . صفتراضيشير إل  أن األوداة المالية  ساسة تجاه التغيرا  الصغيرة صفي البيانا  واإل
يد  عل  وجوود  ساسية أقل تجاه التغيرا  كما قد  متدنيةقياس  وكالنطاق المحدوود إل  وجوود شك

ا . وعل  الرغم من أن الحصو  عل  األسعار من عدة مصاودر قد يكون صفتراضصفي البيانا  واإل
من  3أو  2مدرخال  مصنفة صفي المستو  التي تشتمل عل  المالية  ودوا األ عند بحث مفيدا   أمرا  
من غير متعدودة الحصو  عل  األسعار من مصاودر  أنإا  ،تسلسل الهرمي للقيمة العاودلةال

 , ويعوود هذا األمر إل  األسباب التالية: كاصفية ومالئمةتدقيق  المحتمل أن يوصفر أودلة

مصدر  يستخدم نفسقد يكون صفي الحقيقة  كأنه عدة مصاودر لمعلوما  التسعيرما يبدو و  (أ)
 ؛ واألساسيالتسعير 

صفي تحديد السعر  الثالثة طرافمصاودر تسعير األقد يكون صفهم المدرخال  المستخدمة من قبل  (ب)
 لتصنيف األوداة المالية صفي التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة.  ضروريا   أمرا  

بما صفي ذلك  ،السعر لتحديدقد ا يتمكن المدقق صفي بعض الحاا  من صفهم العملية المستخدمة  .120
أنظمة المراقبة عل  عملية تحديد السعر بشكل موثوق، أو قد ا يتمكن من الوصو  إل  النموذج 

 يقررأن يمكن  ،ا  والمدرخال  األرخر  المستخدمة. صفي مثل هذه الحاا صفتراضذلك اإل بما صفي
الذي  تقدير اإلودارة لتقييم من المبالغ نطاق تقدير يشتمل عل  أو وضع تقدير ذو مبلغ وا دلمدقق ا

    للمخاطر المقييمة.      ستجابةصفي اإل يشتمل عل  مبلغ وا د
  

 

قد توصفر بعض رخدما  التسعير تقارير لمستخدمي بياناتها لتوضيح أنظمة الرقابة الخاصة بها عل  بيانا  التسعير، ويتم إعداود تلك  31 
". قد تطلب  تقارير التأتكيد  و  أنظمة الرقابة صفي مؤسسا  الخدما  " 3402التأتكيد  عمليا   و  الدولي التقرير وصفقا للمعيار

اإلودارة ذلك التقرير وقد ينظر المدقق صفي الحصو  عل  ذلك التقرير للتمكن من صفهم كيفية إعداود بيانا  التسعير وتقييم ما إذا كان 
 يمكن ااعتماود عل  أنظمة الرقابة لد  رخدمة التسعير. 
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 معين نموذج إستخداما  التدقيق عند تقدير اإلودارة للقيم العاودلة بإعتبار 
عملية اإلودارة صفي  إرختبارمن المدقق، صفي  ا   540)ب( من معيار التدقيق الدولي13تتطلب الفقرة  .121

التقدير المحاسبي، تقييم ما إذا كان أسلوب القياس المستخدم يالئم الظروف وما إذا كانت  إجراء
إطار إعداود الخاصة بأهداف القياس  ضوءصفي  معقولةا  المستخدمة من قبل اإلودارة صفتراضاإل

 التقارير المالية المعمو  به. 

تجري أو كانت  الثالثة طرافاأل تسعيرمصاودر أ د بغض النظر عما إذا كانت اإلودارة تستخدم  .122
المالية وباألرخص عند  ودوا تقييم األصفي النماذج عل  األغلب  إستخدامالتقييما  بنفسها، إا أنه يتم 

أثناء تحديده لطبيعة وتوقيت و من التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة.  3و 2مدرخال  المستو   إستخدام
ا  والبيانا  المستخدمة صفتراضالمنهجية واإلقد يدرس المدقق ا  التدقيق عل  النماذج، إجراء ونطاق

المالية  ودوا األ بحثالتدقيق عند  ألودلة مفيدا   الثالثة معا قد يكون مصدرا   إرختبارصفي النموذج. و 
عندما يكون النموذج بسيط ومقبو   لكن. 3كتلك التي تستخدم مدرخال  المستو   األتكثر تعقيدا  

التركيا  نتيجة اتم الحصو  عليهيي تالتدقيق ال أودلةالسندا ، صفإن  رأسعاكبعض  سابا   عموما  
 .أودلة أتكثر نفعا   كون مصدرقد تا  والبيانا  المستخدمة صفي النموذج صفتراضعل  اإل

 ن:ين رئيسييالنموذج من رخال  منهج إرختباريمكن  .123

النموذج المستخدم من قبل  بحث مد  مالئمةمن رخال   ،نموذج اإلودارة إرختباريمكن للمدقق  (أ)
 ا  والبيانا  المستخدمة والدقة الرياضية؛ أوصفتراضاإل ومعقوليةاإلودارة 

 ومن ثم مقارنة تقييمه مع تقييم المنشأة.  وضع التقدير الخاص بهيمكن للمدقق  (ب)

، (3المالية مبني عل  المدرخال  غير الملحوظة )أي مدرخال  المستو   ودوا  يث يكون تقييم األ .124
 عل  سبيل المثا ، كيفية ودعم اإلودارة لما يلي:  ،يدرسها المدقق قد التي المسائلتشمل 

  باألوداة المالية. صفيما يتعلق تحديد ورخصائص المشاركين صفي السوق 

 المبدئي. عترافتكيفية تحديد المدرخال  غير الملحوظة عند اإل 

   ا  صفتراضلعكس نظرتها  و  اإل الخاصة بها ا صفتراضاإلالتعديال  التي قامت بإجرائها عل
 ن صفي السوق.و المشارك يستخدمهاالتي 

 المحدودة ما إذا كانت قد أودرجت أصفضل معلوما  المدرخال  المتوصفرة صفي الظروف. 

 معامال  المقارنة. لاتها لإصفتراض، كيفية مراعاة  يث أمكن 

 تعديال   ءإجراوما إذا تم  غير ملحوظة مدرخال  إستخدامالحساسية للنماذج عند  تحليل
  القياس.  وكلمعالجة شك
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واتجاها  السوق وصفهمه لتقييما  المنشآ   الصناعةبمعرصفة المدقق  تعتبر، ذلكضاصفة إل  اإل .125
المدقق  إرختبارصفي عملية  مفيدة مؤشرا  األسعار األرخر  ذا  الصلةاألرخر  )مع مراعاة السرية( و 

. وصفي  ا  كانت التقييما  تبدو معقولةللتقييما  وصفي ودراسته لما إذا كانت التقييما  تبدو بالمجمل 
 عل  تحيا اإلودارة المحتمل.  يعد مؤشرا  قد متحفظة بشكل مبالغ به، صفإن هذا  وأ بأنها صارمة

 األودلةنقص صفي وجوود بالشكل المناسب عند  بالحوكمةالمكلفين من الضروري إشراك أولئك  .126
لدعم تلك  اي تم الحصو  عليهتال واألودلةتقييما  اإلودارة  ذاتيةوذلك لفهم  ةملحوظال ةخارجيال

مراجعة  إجراءيكون من الضروري للمدقق تقييم ما إذا تم قد التقييما . وصفي مثل هذه الحاا ،  
 ،ودارخل المنشأة المناسبةة الوثائق، عل  جميع مستويا  اإلودار  بما صفي ذلكلألمور،  وودراسة شاملتين

 . بالحوكمةالمكلفين صفي ذلك أولئك  ابم

تقييما   قد تكون ، عندما تصبح األسواق غير نشطة أو مفككة أو تصبح المدرخال  غير ملحوظة .127
أقل موثوقية. يمكن  قد تكون األ كام بشكل أتكبر وتقل إمكانية إثباتها وبالتالي  مبنية عل اإلودارة 

لة  إرختبارالنموذج من رخال  الجمع بين  إرختبارللمدقق صفي مثل هذه الظروف  أنظمة الرقابة المشغي
ا  والبيانا  المستخدمة صفي صفتراضاإل إرختبارو النموذج،  وتطبيقتصميم وتقييم  ،التي تديرها المنشأة

من قبل المدقق أو أساليب ذو مبلغ وا د أو نطاق من المبالغ النموذج، ومقارنة مخرجاتها مع تقدير 
  32.رخر  األ طرافاألتقييم 

عل  سبيل المثا   33،للمدرخال  المستخدمة صفي منهجية تقييم المنشأة إرختبار ه عندمن المرجح أن .128
من  أيضا  سيتمكن المدقق يتم تصنيف المدرخال  صفي التسلسل الهرمي للقيمة العاودلة،   يث

عل   ا  التي يتطلبها إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به. صفصا لدعم اإل أودلةالحصو  عل  
ا  المدقق الجوهرية لتقييم ما إذا كانت المدرخال  المستخدمة صفي أسلوب إجراءسبيل المثا ، تكون 

المنشأة اصة بالخحساسية الا  تحليل إرختبار و  ،( مالئمة3و 2و 1تقييم المنشأة )مدرخال  المستو  
 . عاودا   ا  تحقق عرضا  صفصا ذا  صلة بتقييم المدقق لما إذا كانت اإل

 معقولةا  المستخدمة من قبل اإلودارة صفتراضتقييم ما إذا كانت اإل 
 صفيمعقو   إرختالف أثرصفي  ا   هام إصفتراضمعين هو نموذج صفي  المستخدم صفتراضاإل عتبرقد ي .129

مخرجا  بديلة  وأا  إصفتراضتدرس اإلودارة وقد . كبيربشكل  34عل  قياس األوداة المالية صفتراضاإل

 

نطاقا لتقييم تقدير اإلودارة الذي يشتمل عل  مبلغ  )ود( المتطلبا  عندما يضع المدقق13، الفقرة 540يصف معيار التدقيق الدولي   32 
وا د. وصفي بعض األ يان، قد تعتبر أساليب التقييم المصاغة من قبل أطراف ثالثة والمستخدمة من قبل المدقق هي من ضمن 

 . 620أعما  الخبير التابع للمدقق وتخضع بالتالي للمتطلبا  الوارودة صفي معيار التدقيق الدولي 
صفيما يخص المتطلبا  المتعلقة بتقييم المدقق اصفتراضا  اإلودارة  540من معيار التدقيق الدولي  15  سبيل المثا  الفقرة عل أنظر 33 

 بشأن المخاطر الهامة.
 .107، الفقرة أ540معيار التدقيق الدولي  أنظر  34 
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 وكا  عل  ودرجة شكصفتراضالمصا بة لإل نطاق الذاتيةؤثر يحساسية. التحليل  إجراءمن رخال  
  .  3مدرخال  المستو   المثا  صفي  ا  عل  سبيل ،القياس بحيث يستنتج المدقق وجوود مخاطر هامة

ا ، بما صفي ذلك ما يتم صفتراضاإل رختبارا  التدقيق التي تستخدمها اإلودارة إلإجراءتتضمن يمكن أن  .130
 النماذج، تقييم ما يلي: صفيه كمدرخال  إستخدام

  ا  وإن ثبت ذلك صفتراضعملية صياغة اإل صفيما إذا كانت اإلودارة قد أودرجت مدرخال  السوق
ل  يث، ية إودراجهاتكيف المدرخال  الملحوظة ذا   إستخدامالسعي إل  زياودة  عموما   ُيفضي

 التقليل من المدرخال  غير الملحوظة؛ و العالقة 
 لتااما  متسقة مع ظروف السوق الملحوظة ورخصائص األصل أو اإلصفتراضما إذا كانت اإل 

 المالي؛ 
  وكيفية ارختيار اإلودارة  ،ةوموثوق مالئمةا  المشاركين صفي السوق إصفتراضما إذا كانت مصاودر

 ؛ والمختلفة ا  السوق إصفتراضعدود من  وجوودها عند إستخدامم ا  التي سيتصفتراضلإل
 التغييرا   ما إذا كان تحليل الحساسية يشير إل  أن التقييما  تتغير بشكل ملموس مع

 . ا صفتراضالصغيرة أو المتوسطة صفقط صفي اإل
ا  عتبار مايد من اإلإلطالع عل  ل 540من معيار التدقيق الدولي 83إل  أ 77نظر الفقرا  أأ

 اإلودارة.  التي تستخدمهاا  صفتراضالمرتبطة بتقييم اإل

المعلوما  المتوصفرة صفي الوقت الذي يتم صفيه  إل مراعاة المدقق لأل كام الصاودرة  و  المستقبل  تستند .131
 معقولةإصدار الحكم. وقد ينجم عن األ داث الال قة مخرجا  غير متسقة مع األ كام التي كانت 

 صفي وقت إصدارها.  

 بغرض محاسبةالحاا ، يمكن تعديل معد  الخصم المستخدم صفي  ساب القيمة الحالية صفي بعض  .132
ا  المدقق إجراءتركا قد تلك الحاا ،  وصفي. ةعل   د إصفتراضشكوك التقييم بدا من تعديل كل 

أوراق مالية مشابهة لمقارنة  صفيملحوظة  تداو عل  معد  الخصم من رخال  النظر إل  عملية 
المستخدمة، أو من رخال  صياغة نموذج مستقل لحساب معد  الخصم ومقارنته معدا  الخصم 

 اإلودارة.  المستخدم من قبل ذلك النموذجمع 

 لخبير اإلودارة المنشأة إستخدام ا  التدقيق عندإعتبار 
إشراك رخبير تقييم من أجل تقييم بعض أو جميع بإلودارة ا أن تقوم ، يمكن1صفي القسم  نوقشتكما  .133

 تقدمتسعير أو رخدما   يينإستثمار أو مصرصفيين  وسطاءالمالية. وقد يكون أولئك الخبراء  اأوراقه
 . متخصصةأو شركا  تقييم أرخر   تقييم الخبير رخدما  أيضا  

 األودلةللمدقق عندما يقوم بتقييم  معينة متطلبا  500من معيار التدقيق الدولي  8تشمل الفقرة  .134
م خبير ا  المدقق المرتبطة بإجراء نطاقعتمد ي. و بإشراتكه اإلودارة قامتمن قبل الخبير الذي  ةالمقدي

 مد  مالئمةألغراض المدقق. ويساعد تقييم بالنسبة عل  أهمية ذلك العمل  الخبير إلودارة وعملا
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المدقق صفي تقييم ما إذا كانت األسعار أو التقييما  التي ياوودها الخبير  عمل الخبير التابع لإلودارة
ا  التي قد جراءلدعم التقييما . ومن األمثلة عل  اإل أودلة تدقيق كاصفية ومالئمةالتابع لإلودارة توصفر 
 يؤوديها المدقق: 

 عل  سبيل المثا : عالقته مع المنشأة، ، وضوعية الخبير التابع اإلودارةتقييم كفاءة وقدرا  وم
ود التقارير ، وصفهمه إلطار إعداودوا األ أنواع محدودة من صفي السوق، ورخبرته مع ووضعهوسمعته 
 التقييما ؛ ذي الصلة المطبق عل المالية 

 أسلوب مد  مالئمةعل  سبيل المثا  من رخال  تقييم  ،صفهم عمل الخبير التابع لإلودارة 
 ا  السوق الرئيسية المستخدمة صفي أسلوبإصفتراضومتغيرا  و  ةالتقييم المستخدم )أساليب(
 التقييم؛  )أساليب(

  تدقيق. ويكون التركيا صفي هذه المر لة عل   أودلة بوصفهعمل ذلك الخبير  مد  مالئمةتقييم
  ودوا. وللحصو  عل  عينة من األالمفرودةمستو  األوداة المالية  عل عمل الخبير  مد  مالئمة
إل   136نظر الفقرا  أبشكل مستقل ) معين تقدير وضع ، قد يكون من المناسبذا  العالقة

ا  إصفتراضبيانا  و  إستخدام( بذو مبلغ وا د أو نطاق من المبالغ و  صياغة تقدير  137
 مختلفة، ومن ثم مقارنة ذلك التقدير مع تقدير الخبير التابع لإلودارة؛ و

  ما يلي:ا  اارخر  جراءتتضمن اإلقد 
o مد  ومن ثم ودراسة  ،نموذج آرخر صفيا  صفتراضاإل اشتقاقمختلفة ا  إصفتراض صياغة

 ا  المشتقة. صفتراضتلك اإل معقولية

o  لتحديد ما  ذا  المبلغ الوا د تقديرا  المدقق ذا  المبلغ الوا د معمقارنة تقديرا  اإلودارة
 . بشكل مستمر مرتفعة أو متدنيةإذا كانت تقديرا  اإلودارة 

ها المالية. أودواتتقييم  عل إلودارة لمساعدة اإلودارة ارخبير ا  أو تحديدها من قبل صفتراضاإل إجراءمكن ي .135
يحتاج المدقق إل  و اإلودارة  تخص ا إصفتراض هي ا  عندما تستخدمها اإلودارةصفتراضوتصبح تلك اإل

 ا  اإلودارة األرخر .  إصفتراضبالطريقة ذاتها التي يتم صفيها ودراسة  ودراستها

 تقدير ذو مبلغ وا د أو ذو نطاق من المبالغصياغة 
ا  المستخدمة صفي أسلوب صفتراضوتعديل المدرخال  واإل معين تقييمقد يقوم المدقق بصياغة أسلوب  .136

تقييم اإلودارة. قد تساعد  مد  معقوليةتقييم ه صفي إستخدام معين بغرض التقييم لصياغة نطاق
ذو مبلغ وا د أو ذو نطاق من تقدير  المدقق صفي صياغةمن هذا المعيار  135إل   106الفقرا  
ا  أو صفتراضه لإلإستخداملمدقق صفي  ا  عل  ا، ينبغي 54035. ووصفقا لمعيار التدقيق الدوليالمبالغ

منهجيا  اإلودارة بشكل  وأا  إصفتراض أن يفهمتلك الخاصة باإلودارة، عن المنهجيا  التي تختلف 

                                                           

 .)ج(13، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي  35 
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 كبيرةا  إرختالصفولتقييم أية  المتغيرا  ذا  الصلة عتبارين اإلبعأن نطاق المدقق يأرخذ  إلثبا تكاصفي 
مد  تقييم لعمل الخبير التابع للمدقق  إستخدام أنه من المفيدعن تقييم اإلودارة. قد يجد المدقق 

 تقييم اإلودارة.  معقولية

صفهم ه من محاوات ةكاصفي أودلةالحصو  عل   أنه ا يمكنقد يستنتج المدقق صفي بعض الحاا   .137
 الثالثة طرافمصاودر تسعير األأ د عل  سبيل المثا  عندما يستخدم  ،منهجية اإلودارة وأا  إصفتراض

ا  ،صفي هذه الحاا وا يسمح بالوصو  إل  المعلوما  ذا  الصلة.  ودارخليا   مطورةنماذج وبرامج 
 التقييم صفي  ا  لم يكن قاودرا   بشأن كاصفية ومالئمةتدقيق  أودلةيكون بوسع المدقق الحصو  عل  

ذو مبلغ وا د تقدير  صياغةمثل  ي،مخاطر الخطأ الجوهر  إل  ستجابةا  أرخر  لإلإجراءعل  أوداء 
عدم قدرة المدقق عل   مدلوا  70537.  يصف معيار التدقيق الدولي36 أو ذو نطاق من المبالغ

 . كاصفية ومالئمةتدقيق  أودلةالحصو  عل  

  هاتعن فاا واإلالمالية  ودواتاألتعرض 
. 38إلطار إعداود التقارير المالية المعمو  به وصفقا  تتضمن مسؤوليا  اإلودارة إعداود البيانا  المالية  .138

ا  صفي البيانا  المالية من أجل تمكين إصفصا  إجراء وغالبا ما تتطلب أطر إعداود التقارير المالية
بما  ،آلثار نشاطا  األوداة المالية الخاصة بالمنشأة تقييما  مفيدة إجراءمستخدمي البيانا  المالية 

ا  المتعلقة صفصا المالية. وتاوداود أهمية اإل ودوا األ المرتبطة بهذهصفي ذلك المخاطر والشكوك 
للقيمة  المالية وتتأثر كذلك بمستو  التسلسل الهرمي ودوا ألاس قيا وكبأساس القياس مع زياودة شك

 . العاودلة

اإلودارة  تقدم ،إطار إعداود التقارير المالية المعمو  بهالبيانا  المالية تتفق مع  عند اإلقرار بأن .139
ا  ذا  صفصا لبيانا  المالية واإللالعناصر المتنوعة عرض  تخص صرا ة أو ضمنا توكيدا 

 ما يلي:  صفصا  و  العرض واإل التوكيدا . تتضمن هاعن صفصا واإلالعالقة 

التي تم األرخر   والمسائلوقوع األ داث والمعامال   – ا لتاامالحدوث والحقوق واإل (أ)
 رتباطها بالمنشأة. إو عنها  صفصا اإل

 ا  التي يتوجب شملها صفي البيانا  المالية.صفصا جميع اإل تضمينتمت  – تكتما اإل (ب)
  

 

 )ود(.13، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي  36 
 ."التعديال  عل  الرأي الوارود صفي تقرير المدقق المستقل" 705معيار التدقيق الدولي  37 
 . 200من معيار التدقيق الدولي  2وأ 4أنظر الفقرا   38 
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تم التعبير يتم عرض ووصف المعلوما  المالية بشكل مناسب، و ي – فهمالتصنيف وقابلية ال (ج)
 ا  بشكل واضح. صفصا عن اإل

 وبمبالغرخر  بشكل عاود  المعلوما  األعن المعلوما  المالية و  صفصا تم اإلي – الدقة والتقييم (ود)
 مناسبة. 

 . التوكيدا هذه  عل  بناء  ا  التدقيق إصفصا ا  المدقق  و  إجراءتم تصميم ي

 هاعن صفصا المالية واإل ودوا األا  المرتبطة بعرض جراءاإل
 : تشمل المجاا  ذا  األهمية الخاصة ما يليالمالية،  ودوا ا  األإصفصا بعرض و  يتعلقصفيما  .140

  ا  إضاصفية  و  التقديرا  والمخاطر إصفصا تتطلب أطر إعداود التقارير المالية بشكل عام
ا  والدرخل والمصاريف. قد لتااماألصو  واإل وبيانوالشكوك ذا  العالقة من أجل تكملة 

ا  المرتبطة بالمخاطر وتحليل الحساسية. صفصا اإل عل المدقق  أن يركامن الضروري  يكون 
قق ا  تقييم المخاطر الخاصة بالمدإجراءوقد توصفر المعلوما  التي تم الحصو  عليها رخال  

ما إذا كانت   و  ستنتاجاإل يساعده عل ودليال للمدقق  نشاطا  أنظمة الرقابة إرختبارو 
متطلبا  إطار إعداود التقارير المالية المعمو  به، ا  صفي البيانا  المالية تتفق مع صفصا اإل

 عل  سبيل المثا   و :

o بما صفي ذلك السياسا  المحاسبية  ،المالية ودوا األ ستخدامأهداف واستراتيجيا  المنشأة إل
 ؛ لمنشأةالمعلنة لالخاصة 

o المالية؛ و ودوا ألبا المرتبطةإودارة مخاطرها صفي ص بالمنشأة إطار الرقابة الخا 

o المالية.  ودوا ألبا المرتبطةطر والشكوك المخا 

  قد تأتي المعلوما  من أنظمة رخارج أنظمة إعداود التقارير المالية التقليدية مثل أنظمة
 للمخاطر إستجابةيختار المدقق أودائها قد ا  التي جراءاألمثلة عل  اإل تشملالمخاطر. 

 ما يلي: إرختبار ا صفصا المقييمة المرتبطة باإل

o المعلوما  المفصح عنها؛ و ستنتاجالعملية المستخدمة إل 

 قد يستنتج ا . صفصا الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة عل  البيانا  المستخدمة صفي إعداود اإل
،  ت  وإن كانت 39هامةمخاطر  تنطوي عل المالية التي  ودوا المدقق صفيما يتعلق باأل

                                                           

ا  المرتبطة بالتقديرا  المحاسبية صفصا من المدقق أوداء اجراءا  إضاصفية  و  اإل 20، الفقرة540يتطلب معيار التدقيق الدولي   39 
عن شكوك التقدير صفي البيانا  المالية صفي سياق إطار إعداود التقارير المالية  صفصا التي ينجم عنها مخاطر هامة لتقييم كفاية اإل

 المعمو  به. 
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التقدير  وكعن شك صفصا أن اإل ،المالية المعمو  بها  تتفق مع إطار إعداود التقارير صفصا اإل
تحقق  قد اوبالتالي صفإن البيانا  المالية  ،غير كاصفي قي سياق الظروف والحقائق المعنية

رأي المدقق عندما  مدلوا رشاودا   و  إ 705العرض العاود . يوصفر معيار التدقيق الدولي
 ا  اإلودارة صفي البيانا  المالية غير كاصفية أو مضللة. إصفصا ير  أن 

  ا  كاملة ومفهومة، عل  سبيل المثا  يمكن صفصا صفيما إذا كانت اإل أيضا  المدققين  يبحثقد
إل  البيانا  المالية )أو التقارير المرصفقة( ولكنها قد ُتجمع إضاصفة جميع المعلوما  ذا  الصلة 
ي البيانا  المالية من صفهم المركا أو قد ا يكون هنالك معا بشكل غير كاصفي لتمكين مستخدم

 ،لمبالغ المسجلة صفي البيانا  المالية. عل  سبيل المثا ل سياق معيننوعي كاصفي لمنح  إصفصا 
ا يصف بالكامل  صفصا ن اإلأا  تحليل الحساسية، إا صفصا المنشأة إل تضمينبالرغم من 

واآلثار المحتملة عل  تعهدا     صفي التقييمتنجم بسبب التغيرا قد المخاطر والشكوك التي
 26040. يشمل معيار التدقيق الدوليومتطلبا  الضمان اإلضاصفي وسيولة المنشأة الدين

 بما صفي ذلك آراء المدقق ،بالحوكمةمع أولئك المكلفين  تصا متطلبا  وإرشاودا   و  اإل
السياسا  ، بما صفي ذلك لمنشأةللممارسا  المحاسبية من االنوعية الهامة  الجوانببشأن 

 .  ةالمالي ا ا  البيانإصفصا المحاسبية والتقديرا  المحاسبية و 

، عل  سبيل المثا  صفي التصنيف عل  المد  القصير والمد  إن بحث مد  مالئمة العرض .141
 . صفصا واإللعرض بتقييم المدقق ل يكون ذو صلةالمالية  ودوا الجوهري لأل رختبارالطويل، وصفي اإل

 ات التدقيق األخرى ذات العالقةإتعتاار 
 اإلقرارا  الخطية

 و يث ،رخطية من اإلودارةمن المدقق الحصو  عل  إقرارا   540دولي يتطلب معيار التدقيق ال .142
ا  الهامة المستخدمة صفتراضأن اإلب كانوا يعتقدون  سواء   بالحوكمةيكون مناسبا، من أولئك المكلفين 

من  58042. ويتطلب معيار التدقيق الدولي41ا  معقولةإصفتراضهي التقديرا  المحاسبية  إجراءصفي 
ضرورة الحصو  عل  وا د أو أتكثر من اإلقرارا  الخطية باإلضاصفة إل  تلك   دودصفي  ا   ،المدقق

 التوكيدا بالبيانا  المالية أو وا د أو أتكثر من  ةمرتبط أرخر  تدقيق  أودلةاإلقرارا  المطلوبة لدعم 
                                                           

 .""اإلتصا  مع أولئك المكلفين بالحوكمة 260معيار التدقيق الدولي   40 
عل  أن اإلقرارا   "اإلقرارا  الخطية" 580من معيار التدقيق الدولي  4. تنص الفقرة 22، الفقرة 540معيار التدقيق الدولي  41 

الخطية التي تقدمها اإلودارة ا توصفر أودلة تدقيق كاصفية ومالئمة  و  أي من األمور التي يتعاملون معها. وإذا كان المدقق غير 
ل قيوودا مفروضة عل  نطاق التدقيق الذي ينطوي عل  قاودر عل  الحصو  عل  أودلة ت دقيق كاصفية ومالئمة،  صفإن هذا قد يشكي

 .  "التعديال  عل  الرأي الوارود صفي تقرير المدقق المستقل" 705مدلوا  لتقرير المدقق )أنظر معيار التدقيق الدولي 
 .13، الفقرة 580معيار التدقيق الدولي   42 
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وودرجة   جمعل   عتماودطلب تلك اإلقرارا  الخطية األرخر . وباإلأن يالمحدودة صفي البيانا  المالية، 
تم الحصو   لدعم األودلة األرخر  التيإلقرارا  الخطية ا أيضا   قد تشملتعقيد نشاطا  األوداة المالية، 

 المالية ما يلي:  ودوا األ  و  اعليه

 للتحوط أو  ُتستخدمالمالية، عل  سبيل المثا  ما إذا كانت  ودوا أهداف اإلودارة صفيما يتعلق باأل
 ؛ يةإستثمار أو ألغراض  لتاامإلا إلودارة األصل/

    عرض البيانا  المالية، عل  سبيل المثا  تسجيل معامال  األوداة  مد  مالئمةإقرارا   و
 ؛ تمويلالمالية عل  أنها مبيعا  أو معامال  

   المالية، عل  سبيل المثا : ودوا المالي صفيما يتعلق باألا  البيان إصفصا إقرارا   و 

o  السجال  تعكس جميع معامال  األوداة المالية؛ وأن 

o  المشتقا  الضمنية قد تم تحديدها؛ أودوا جميع أن 

 ؛يةقيمة السوقالما إذا كانت جميع المعامال  قد أجريت عل  أساس تجاري وب 

 شروط المعامال ؛ 

 المالية؛ ودوا تقييما  األ مد  مالئمة 

 المالية؛ ودوا أي من األب مرتبطةاتفاقيا  جانبية  أي ما إذا كان هنالك 

   ؛مكتوبةما إذا كانت المنشأة قد ودرخلت صفي أي رخيارا 

   ؛ و43ا  معينةإجراء تنفيذنية اإلودارة وقدرتها عل 

  ا  صفصا التقييما  واإل تعديل صفيما يخص إجراءما إذا كانت األ داث الال قة تتطلب
 المشمولة صفي البيانا  المالية.

 وآرخرين غيرهم بالحوكمةالمكلفين مع أولئك  تصا اإل
أهمية من المرجح أن تكون اآلثار المحتملة عل  البيانا  المالية ألي من المخاطر الهامة ذا   .143

 ونتائجطبيعة  باإلبالغ عنلمدقق ا وقد يقومالمالية.  ودوا تقييم األب بسبب الشكوك المرتبطة رقابية
المستخدمة صفي صياغة  الذاتيةا  الهامة المستخدمة صفي قياس القيمة العاودلة، وودرجة صفتراضاإل
. بمجملهاا ، واألهمية النسبية للبنوود التي يتم قياسها بالقيمة العاودلة إل  البيانا  المالية صفتراضاإل

ا  إبرام عقوود األوداة المالية إلتاامعل   رقابة مناسبةوإضاصفة إل  ذلك، تعد الحاجة إل  وجوود أنظمة 
المكلفين مع أولئك  تصا إلل الحاجة نشوءوعل  عمليا  القياس الال قة من األمور التي تؤودي إل  

 . بالحوكمة
                                                           

 أمثلة عل  ااجراءا  التي قد تكون مالئمة صفي الظروف المحدودة.  540من معيار التدقيق الدولي  80توصفر الفقرة أ 43 
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أثناء  بالحوكمةالمكلفين مع أولئك  تصا مسؤولية المدقق صفي اإل 260معيار التدقيق الدولي يتناو  .144
 بالحوكمةالمكلفين األمور التي ينبغي اإلبالغ عنها ألولئك عملية تدقيق البيانا  المالية. وتتضمن 

 ما يلي:  المالية ودوا صفيما يتعلق باأل

 تلك ب المرتبطةنشاطا  األوداة المالية أو المخاطر  أو نطاقطبيعة ل اإلودارة نقص صفي صفهم
 النشاطا ؛ 

  نوا ي القصور الهامة صفي تصميم أو تشغيل أنظمة الرقابة الدارخلية أو إودارة المخاطر المرتبطة
 . 44التي  دودها المدقق أثناء التدقيقللمنشأة بنشاطا  األوداة المالية 

   صفيما يتعلق  كاصفية ومالئمةتدقيق  أودلةالحصو  عل   عندتم مواجهتها يالتي  الكبيرةالصعوبا
صفهم   يث تكون اإلودارة غير قاودرة عل اإلودارة أو الخبير التابع لإلودارة،  تجريهابالتقييما  التي 

تلك  ا تتم إتا ة يث إلودارة و ا التي يستخدمها رخبراءا  والبيانا  صفتراضمنهجية التقييم واإل
 ؛ من قبل رخبير اإلودارةمعلوما  للمدقق ال

 اإلودارةرخبير قق وتلك الصاودرة عن اإلودارة أو صفي األ كام الصاودرة عن المد الكبيرةا  رختالصفاإل 
 صفيما يتعلق بالتقييما ؛ 

  عنها  صفصا ي ينبغي اإلتالمخاطر الهامة النتيجة لمنشأة لعل  البيانا  المالية اآلثار المحتملة
 المالية؛  ودوا ألبا المرتبطةالقياس  وك، بما صفي ذلك شكصفي البيانا  المالية

   رختيار السياسا  المحاسبية وعرض معامال  األوداة المالية صفي إ مد  مالئمةآراء المدقق  و
 البيانا  المالية؛ 

  آراء المدقق  و  الجوانب النوعية للممارسا  المحاسبية الخاصة بالمنشأة، و و  إعداود
 المالية؛ أو  ودوا التقارير المالية لأل

  

 

عل   واإلودارة" إل  أولئك المكلفين بالرقابة الدارخلية الرقابة صفي القصور نوا ي عن "اإلبالغ 265ينص معيار التدقيق الدولي  44 
نوا ي القصور صفي الرقابة الدارخلية إل  اإلودارة، واإلبالغ عن نوا ي القصور الهامة صفي الرقابة متطلبا  وإرشاودا   و  اإلبالغ عن 

الدارخلية إل  أولئك المكلفين بالرقابة. كما يوضح امكانية تحديد نوا ي القصور صفي الرقابة الدارخلية رخال  اجراءا  تقييم مخاطر 
 و صفي أي مر لة أرخر  من مرا ل التدقيق.   أ)المنقح(  315المدقق وصفقا لمعيار التدقيق الدولي 
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 إمتالكبيع و شراء و عمليا  صفيما يخص  ومعلنة بوضو وجوود سياسا  شاملة  إل  صفتقاراإل 
المالية عل  أنها  ودوا األ تحديدا  إجراءبما صفي ذلك أنظمة الرقابة التشغيلية و  ،ماليةال ودوا األ

 ومراقبة التعرض للمخاطر.تحوطا ، 

إلبالغ يكون من المالئم اقد ظروف العملية، غير أنه  إرختالفع م تصا يختلف التوقيت المالئم لإل
صفي  ا  كان بوسع  صفي أقرب صفرصة ممكنةتم مواجهتها أثناء التدقيق يعن الصعوبا  الهامة التي 

أو كان من الممكن التوصل  جتياز تلك الصعوبا ،إعل  مساعدة المدقق  بالحوكمةالمكلفين أولئك 
 إل  رأي معدي .  

 بالمنظمين وغيرهم تصا اإل
بشكل  تصا ، اإلالمناسبقد يعتبرون أنه من ، أو 45قد ُيطلب من المدققين ،صفي بعض الحاا  .145

 المسائل يخصصفيما  بالحوكمةالمكلفين إضاصفة إل  أولئك  الحذرين مباشر مع المنظمين أو المشرصفين
 ،طوا  عملية التدقيق. عل  سبيل المثا  مفيدا   تصا وقد يكون هذا اإلالمالية.  ودوا المرتبطة باأل
ين من أجل مشاركة قمع المدق إل  التعاون رختصاصا  إلصفي بعض ان و ن المصرصفيو يسع  المنظم

تم يوالتحديا  التي  رقابة عل  نشاطا  األوداة الماليةالمعلوما   و  تشغيل وتطبيق أنظمة ال
هذا  وقد يساعد. لألنظمة متثا واإل المالية صفي األسواق غير النشطة ودوا مواجهتها أثناء تقييم األ

 .      األرخطاء الجوهريةالمدقق صفي تحديد مخاطر  قالتنسي
    

 
 

 
 

          
 
 
 
 

  

                                                           

من المدققين  المالية" البيانا  تدقيق عند واألنظمة القوانين "مراعاة )المنقح(  250عل  سبيل المثا ، يتطلب معيار التدقيق الدولي  45 
تحديد ما إذا كانت هنالك مسؤولية لإلبالغ عن الحاا  المحدودة أو المشتبه بها من عدم اامتثا  للقوانين واألنظمة إل  أطراف 
رخارج المنشأة. باإلضاصفة إل  ذلك، يمكن إثبا  المتطلبا  المتعلقة باتصا  المدقق بالمشرصفين المصرصفيين وآرخرين غيرهم صفي العديد 

 و  بموجب قانون أو متطلب إشراصفي أو من رخال  اتفاقية رسمية أو بروتوكو  ما.  من الد
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 ملحق
 (14)المرجع: الفقرة أ 

 المالية ودواتأنظمة الرقابة المرتاطة باأل تعلىأمثلة 
وأمثلة عن أنظمة الرقابة التي قد تتواجد صفي المنشأة التي تتعامل مع كمية  عامةصفيما يلي معلوما   .1

. ليس من المفترض بهذه ستثمارأو اإل التداو ألغراض  سواء  المالية  ودوا تكبيرة من معامال  األ
عل   عتماود، باإلنشآ  بيئا  وعمليا  رقابة مختلفةالم تستحدثاألمثلة أن تكون شاملة، وقد 

معلوما   26 –25الفقرا   تورودها المالية. أودواتمعامال   ونطاق والقطاع الذي تعمل صفيه جمها 
 ة وغرف المقاصة.ريمصاودقا  التجاال امإستخدإضاصفية  و  

 عل أنظمة الرقابة  تكراركما هو الحا  صفي أي نظام رقابة، من الضروري صفي بعض األ يان و  .2
( لتفاودي المستويا  الوقائية والكشفية واإلشراصفية ،مستويا  الرقابة المختلفة )عل  سبيل المثا 

 مخاطر الخطأ الجوهري.

 بيئة الرقابة في المنشأة  
  بكفاءةالمالية  ودوا ألا إستخدامب لتااماإل
وجوود القليل من األصفراود ودارخل المنشأة ممن قد تعني ودرجة تعقيد بعض نشاطا  األوداة المالية إن  .3

مستمر.  بشكل ودوا لتقييم األ الالزمةيفهمون تلك النشاطا  بشكل كامل أو ممن يتمتعون بالخبرا  
المالية ودون رخبرا  مالئمة ودارخل المنشأة إل  زياودة مخاطر الخطأ  ودوا األ إستخداميؤودي و 

 الجوهري.

  بالحوكمةالمكلفين مشاركة أولئك 
عل  تحديد اإلودارة لقابلية تحمل المنشأة للمخاطر كما  بالحوكمةالمكلفين يشرف ويواصفق أولئك  .4

شراء ب المتعلقةسياسا  المنشأة  وتنسجمويشرصفون عل  نشاطا  األوداة المالية الخاصة بالمنشأة. 
المالية مع موقفها تجاه المخاطر ورخبرا  أولئك المعنيين صفي نشاطا  األوداة  ودوا األ إمتالكوبيع و 

 المنشأة هياتكل  وكمة وعمليا  رقابة تهدف إل :  قد تستحدث ،المالية. وإضاصفة إل  ذلك

المكلفين إل  أولئك  الهامةوتقييما  جميع شكوك القياس  ستثماراإلبالغ عن قرارا  اإل (أ)
 و ؛بالحوكمة

 تقييم قابلية تحمل المنشأة للمخاطر عند المشاركة صفي معامال  األوداة المالية.  (ب)

 تنظيميالهيكل ال
يتم تنفيذ نشاطا  األوداة المالية إما عل  أساس مركاي أو امركاي.  يث تعتمد تلك النشاطا   .5

والموثوقة صفي الوقت كبير عل  تدصفق معلوما  اإلودارة الدقيقة  ذا  العالقة بشكل   ا وصنع القرار 
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عدود المواقع ومؤسسا  األعما  التي  إزودياودوتاوداود صعوبة جمع هذه المعلوما  مع  .المناسب
تاوداود مخاطر الخطأ الجوهري المصا بة لنشاطا  األوداة المالية يمكن أن  تشارك صفيها المنشأة. كما

 ينما  عل  وجه الخصوص يكون هذا األمر صحيحا  الرقابة. وقد  نشاطا امركاية  إزودياودمع 
 . وقد يكون بعض هذه المواقع صفي ودو  أرخر  صفي مواقع مختلفة، موجوودة تكون المنشأة 

 والمسؤوليا   ا السلط إيكا 
 والتقييم ستثمارسياسا  اإل

المكلفين توصفير التوجيه من رخال  سياسا  مفصح عنها بشكل واضح ومعتمدة من قبل أولئك إن  .6
ا  منهج صفعي  عل  وضعاإلودارة  يساعدالمالية  ودوا األ إمتالكشراء وبيع و بصفيما يتعلق  بالحوكمة

عندما تذكر أهداف المنشأة صفيما  لمواجهة وإودارة مخاطر العمل. وتكون هذه السياسا  أتكثر وضو ا  
 هذهالتحوط المتوصفرة لتحقيق و  ستثماراإلوبدائل  الخاصة بها يتعلق بنشاطا  إودارة المخاطر

 األهداف، وتعكس ما يلي:
 رخبرة اإلودارة؛   مستو  (أ)
 ؛ صفي المنشأةواإلشراف أنظمة الرقابة الدارخلية  تطور (ب)
 بالمنشأة؛ ةالخاص ا لتااماإل /و صاألهيكل  (ج)
 ؛يةمالرأسالخسائر الستيعاب إلحفاظ عل  السيولة و عل  اقدرة المنشأة  (ود)
 اإلودارة أنها تحقق أهداصفها؛  تعتقدالمالية التي  ودوا أنواع األ(   هـ)
اإلودارة أنها تحقق أهداصفها، عل  سبيل المثا  ما إذا  تعتقدالمالية التي  ودوا ا  األإستخدام (و)

 مضاربة أو ألغراض التحوط صفقط. الالمشتقا  ألغراض  إستخداميمكن 

أنظمة رقابة  كما يمكن أن تضع الخاصة بهاالتقييم  اإلودارة سياسا  متسقة مع قدرا  تصممقد  .7
. وقد تتضمن عن تقييم المنشأة أولئك الموظفين المسؤولين من قبل هذه السياسا ب لتااماإللضمان 

 هذه السياسا  ما يلي:
بما صفي ذلك كيفية  ،ثبا  صحة المنهجيا  المستخدمة إلنتاج التقييما إعمليا  لتصميم و  (أ)

 القياس؛ و وكمعالجة شك
المدرخال  الملحوظة وأنواع المعلوما  التي يتم جمعها لدعم  إستخدامسياسا  مرتبطة باياودة  (ب)

 المالية.  ودوا تقييما  األ

تكون معرصفة قد و  ناودرا   أمرا  المالية  ودوا يكون التعامل باأليمكن أن  ،صفي المنشآ  األصغر  جما   .8
تحديد  عل المالية يساعد المنشأة  ودوا األتخص سياسا   إا أن وضعورخبرة اإلودارة محدوودة. 

أ د األهداف يحقق  محدودةمالية  أودوا صفي  ستثمارما إذا كان اإلصفي والبحث تحمل المخاطرلقابليتها 
 .   المعلن عنها
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 سياسا  وممارسا  الموارود البشرية  
قسم رخدمة العمالء وقسم المنشآ  سياسا  تتطلب من الموظفين الرئيسيين صفي  يمكن أن تضع .9

هذا النوع من الرقابة كأسلوب ُيستخدم تهم.  يث اأرخذ إجازة إجبارية من أوداء واجب اإلودارة والتطوير
يؤودون  التداو صفي نشاطا   المشاركينكان أولئك  إذا ورخصوصا  ، هوالكشف عن  تيا اإللمنع 

 زائفة أو معامال  تسجيل غير ودقيقة.  تداو عمليا  

 مؤسسا  الخدمة إستخدام
مؤسسا  الخدمة )عل  سبيل المثا  مدراء األصو ( لبدء عملية شراء أو  أيضا   تستخدم المنشآ قد  .10

تعتمد بعض قد المالية.  ودوا لمنشأة أو لتقييم األا تفاظ بسجال  معامال  إلل أومالية  أودوا بيع 
المالية المحتفظ بها.  ودوا الخدمة هذه لتوصفير أساس إعداود التقارير  و  األالمنشآ  عل  مؤسسا  

صفي مؤسسة الخدمة، لن يتمكن  القائمةإا أنه صفي  ا  لم تتمكن اإلودارة من صفهم أنظمة الرقابة 
عل  أنظمة الرقابة صفي مؤسسة  عتماودلإل كاصفية ومالئمةتدقيق  أودلةالمدقق من الحصو  عل  

الذي ينص عل  المتطلبا  الخاصة بحصو   1402 معيار التدقيق الدولي نظرأ. تلك الخدمة
كاصفية ومالئمة عندما تستخدم المنشأة رخدما  وا دة أو أتكثر من مؤسسا  تدقيق  المدقق عل  أودلة

 الخدمة.

المالية. عل  سبيل  ودوا بيئة الرقابة لألمن أو ُيضعف  يعازمؤسسا  الخدمة قد  إستخدامإن  .11
المالية مما تتمتع به إودارة  ودوا مؤسسة الخدمة بخبرة أتكبر صفي مجا  األ يتمتع موظفوقد  ،المثا 

 إستخدامكما يتيح عل  إعداود التقارير المالية.  أتكثر صرامةرقابة ودارخلية  يمارسون المنشأة أو قد 
. غير أنه من جانب آرخر قد تمتلك مؤسسة الخدمة تقسيم المهام بشكل أتكبر أيضا  مؤسسا  الخدمة 
 بيئة رقابة ضعيفة. 

 المنشأةالخاصة بتعملية تقييم مخاطر 
من  ُتستمدمخاطر العمل التي لكيفية تحديد اإلودارة  إل  بيانالمنشأة  صفيعملية تقييم المخاطر  تهدف .12

 أرجحية  دوثهاوتقييم  ية تقدير اإلودارة ألهمية المخاطرالمالية، بما صفي ذلك كيف ودوا ها لألإستخدام
 ودارتها.  إل المعينة ا جراءوتحديد اإل

تحديد المخاطر التي ينبغي قيام اإلودارة ب لكيفية ا  ل عملية تقييم المخاطر الخاصة بالمنشأة أساستشكي  .13
 بهدف ضمان:توجد عمليا  تقييم المخاطر إودارتها. 

 إبرامبما صفي ذلك هدف  إبرامها،صفي األوداة المالية قبل  الكامنةلمخاطر اإلودارة افهم أن ت (أ)
يا  وغرض العمل من نشاطا  األوداة قتصاوداإل ،وهيكلها )عل  سبيل المثا معينة معاملة 
 لمنشأة(؛با الخاصةالمالية 

                                                           
 .رخدمية" مؤسسا   تستعمل التي بالمنشآ  المتعلقة التدقيق " إعتبارا  402معيار التدقيق الدولي   1
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 أودوا ب المرتبطةالمخاطر  من العناية الالزمة بما يتناسب مع كاصفية أن تبذ  اإلودارة ودرجة (أ)
 مالية محدودة؛ 

 مخاطرمنشأة لفهم كيفية تأثير ظروف السوق عل  للالمعليقة مراتكا الاإلودارة  أن تتابع (ب)
 المنشأة. 

لتقليل أو تغيير التعرض للمخاطر إذا لام ذلك وإلودارة  معينةا  إجراءاإلودارة  أن يتوصفر لد  (ج)
 مخاطر السمعة؛ و

 هذه العمليا  إلشراف ومراجعة صارمة؛ بإرخضاع اإلودارة  أن تقوم (ود)

 عرض للمخاطر:تالصفي متابعة وإودارة  المطبقينبغي للهيكل   .14
المكلفين أولئك   سبما يحدودهمع موقف المنشأة تجاه المخاطر  ومتسقا   أن يكون مالئما   (أ)

 ؛بالحوكمة
المالية والمعامال  التي  ودوا أنواع مختلفة من األ عتماودإل المواصفقةمستويا   أن يحدود (ب)

المسمو  بها ومستويا   ودوا ألاأن تعكس يمكن الدرخو  بها وأغراض القيام بذلك. ينبغي 
 اإلودارة بالكفاءة؛  إلتاامرخبرا  أولئك المشاركين صفي نشاطا  األوداة المالية لتوضيح  المواصفقة

 دوود مالئمة ألقص  تعرض مسمو  به لكل نوع من أنواع المخاطر )بما صفي ذلك  أن يعين (ج)
عل  نوع  عتماودالمقابلة المعتمدة(. قد تختلف مستويا  التعرض المسمو  بها باإل طرافاأل

 المخاطر أو الطرف المقابل؛ 
 صفي الوقت المناسب؛ و الرقابةهدف ومتابعة المخاطر المالية ونشاطا   أن ينص عل  (ود)
 صفيونتائج نشاطا  األوداة المالية  التعرض للمخاطرهدف واإلبالغ عن الأن ينص عل   ( هـ)

 إودارة المخاطر صفي الوقت المناسب؛ و
 مالية محدودة. أودوا تقييم مخاطر  صفيالمنشأة  تاريخ أوداء أن يقييم (و)

المالية التي  ودوا بأنواع األ بشكل مباشر ترتبط أنواع ومستويا  المخاطر التي تواجهها المنشأة .15
 . التي يتم تداولهاالمالية  ودوا األ و جم ودوا األ هذهبما صفي ذلك تعقيد  ،يتعامل معها

 قسم إودارة المخاطر 
عل  سبيل المثا  المؤسسا  المالية  ما، بموجب قانون أو نظام بعض المنشآ  قد يتوجب عل  .16

قسم رسمي إلودارة  قد تختار إنشاءأو  المالية، ودوا األ معامال  الكبيرة التي تمتلك كمية كبيرة من
وإودارة معامال  األوداة  تنفيذعن أولئك المسؤولين عن  منفصال  هذا القسم  يكون المخاطر. بحيث 

عن إعداود التقارير  و  نشاطا  األوداة المالية ومتابعتها، وقد  القسم مسؤواهذا ويكون المالية. 
من األمثلة عل  و . بالحوكمةالمكلفين من قبل أولئك  يتم تشكيلهايتضمن لجنة رسمية للمخاطر 
 :المجا  ما يليالمسؤوليا  الرئيسية صفي هذا 



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األودوا  المالية

 )الملحق(1000التدقيق الدولي بيان ممارسة   1071 

ولي
 الد
يق
تدق
ة ال

رس
مما
ن 
 بيا

)بما صفي ذلك تحليال   بالحوكمةالمكلفين تطبيق سياسة إودارة المخاطر التي وضعها أولئك  (أ)
 ؛ (المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة

 ؛ بشكل صفعلي طر وضمان تنفيذ  دوود المخاطر هذهالمخا وودتصميم هياتكل  د (ب)
بما صفي  ،إل  تحليل الحساسية ةتكا المفتو اوإرخضاع محاصفظ المر  اإلجهاود ها صياغة سيناريو  (ج)

 صفي المراتكا؛ و العاوديةحركا  غير ذلك عمليا  مراجعة ال
 . الجديدةالمالية  ودوا مراجعة وتحليل منتجا  األ (ود)

قيمة األوداة المالية المعترف بها صفي المياانية لالخسارة ة تجاوز مخاطر عل  المالية  ودوا األ تنطوي قد  .17
للبضاعة  يسعر السوقالالمفاجئ صفي  نخفاضإلاالعمومية، إن وجد . عل  سبيل المثا ، قد يفرض 

 آجل صفي تلك البضاعة بسبب وجوود ضمان أو هامشمركا  إلقفا بالخسائر  عترافإلعل  المنشأة ا
 و   كبيرةشكوك  إلثارةتكون الخسائر المحتملة كاصفية  ، قد. وصفي بعض الحاا أو متطلبا  معينة

تحليل  ساسية أو تحليل  إجراء. قد تقوم المنشأة بستمرار بصفتها منشأة مستمرةإلعل  اقدرة المنشأة 
المالية  ودوا ية المستقبلية عل  األصفتراضلتقييم اآلثار اإل ةالمخاطر المحسوبة وصفق عوامل القيمة 

بشكل  ا يعكس ةالمخاطر المحسوبة وصفق عوامل القيمة الخاضعة لمخاطر السوق. غير أن تحليل 
الحساسية  تحليال  أيضا  يمكن أن تخضع ؛   المنشأةتؤثر عل قد المخاطر التي نطاق تكامل
 قيوود معينة. ل ها السيناريو و 

المالية والمتطلبا  التنظيمية ذا  العالقة عل  ما إذا كانت  ودوا نشاط األ يؤثر  جم وتطور .18
كيفية هيكلة ذلك القسم. أما بالنسبة للمنشآ  و قسم رسمي إلودارة المخاطر ستقوم بإنشاء المنشأة 

 ودوا من األنسبيا قليل عدود كالمنشآ  التي تمتلك  ،ودارة المخاطرالتي لم تقم بإنشاء قسم منفصل إل
هو يكون إعداود التقارير  و  نشاطا  األوداة المالية ومتابعتها صفقد ، مالية أقل تعقيدا   أودوا المالية أو 
شمل لجنة رسمية يوقد  ،إلودارةالمسؤولية الكلية ل  قسم المحاسبة أو المالية أو مسؤوليا أ د عناصر
 . بالحوكمةالمكلفين أولئك  يتم تشكيلها من قبلللمخاطر 

 أنظمة معلوما  المنشأة
عل  تسجيل جميع المعامال  بشكل  قدرتهيكمن الهدف الرئيسي من نظام معلوما  المنشأة صفي  .19

المالية  ودوا إودارة مخاطر األ للمساعدة عل  معينة ودقيق وتسويتها وتقييمها وإنتاج معلوما 
 كبير مقدارصفي  التي تشاركالصعوبا  صفي المنشآ   أتنشيمكن أن أنظمة الرقابة.  واإلشراف عل 

وتشتمل عل  بشكل ضعيف مدموجة  متعدودة أنظمةوباألرخص صفي  ا  وجوود  ،المالية ودوا من األ
 يدوية ودون وجوود أنظمة رقابة كاصفية.  واجها 

مستو   تطور أو إزودياودمن القيوود المحاسبية. ومع  ا  كبير  ا  ة عدودــالمالي ودوا قد تتطلب بعض األ .20
                         نظام المعلوما .                   تطور إزودياود أيضا  المالية، يصبح من الضروري  ودوا نشاطا  األ

 :ما يلي المالية ودوا من األمور المحدودة التي يمكن أن تنجم صفيما يتعلق باأل



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األودوا  المالية

   1072 )الملحق( 1000بيان ممارسة التدقيق الدولي 

لم يتم  التيأو  القدرة تمتلكالتي ا ، المعلوما ، ا سيما صفي المنشآ  األصغر  جما  أنظمة  (أ)
معالجة معامال  األوداة المالية باألرخص  ينما ا تمتلك المنشأة رخبرة ل بشكل مناسبتكوينها 

عدود المعامال  اليدوية  قد ينتج عن هذا األمر زياودةو المالية.  ودوا سابقة صفي التعامل مع األ
 خطأ؛المن مخاطر وقوع بدورها تايد  التي

 إجراء، والحاجة إل  تكثر تعقيدا  األمعامال  المعالجة ل المطلوبةلألنظمة  المحتمل التنوع (ب)
عرضة قد تكون باألرخص  ينما ا تكون األنظمة مترابطة أو  ،مطابقا  منتظمة بينها

 للتدرخل اليدوي؛

من أنظمة  جداو  إلكترونية بدا   صفي تعقيدا  ا تمالية تقييم أو إودارة مخاطر المعامال  األتكثر  (ج)
الكشف عن  وا تماليةمعالجة رئيسية، صفي  ا  تم تداولها من قبل عدود قليل من األصفراود صفقط، 

 للجداو  اإللكترونية بكل سهولة؛ ةالمنطقي تكلمة السر

أسعار عروض نقص صفي مراجعة سجال  استثناءا  األنظمة والمصاودقا  الخارجية و  (ود)
لدها األنظمة؛  يث تكون متوصفرة، وسيطال  ، للتحقق من القيوود التي توي

المالية، باألرخص  ودوا وتقييم المدرخال  الرئيسية إل  أنظمة تقييم األ مراقبة صفي صعوبا ال( هـ)
 يث يتم الحفاظ عل  تلك األنظمة من قبل مجموعة من التجار المعروصفين عل  أنهم 

 المعنيةأو  يث تكون المعامال  الخدما  و/األمامي أو طرف ثالث من ماوودي المكتب 
 ؛ محدوودغير روتينية أو متداولة عل  نطاق 

مستخدمة لمعالجة هذه المعامال  بشكل المعقدة النماذج الالفشل صفي تقييم تصميم ومعايرة  (و)
 مبدئي وعل  أساس ودوري؛ 

 عل  الوصو رقابة أنظمة  تشتمل عل  ،مكتبة للنماذجبإنشاء اإلودارة  قياما تمالية عدم  (ز)
إلصدارا  لقوي تدقيق  مسارمن أجل الحفاظ عل   ،وتغيير وصيانة النماذج الفرودية

التعديال  عل  تلك  إجراءالمعتمدة للنماذج وأيضا لمنع الوصو  غير المصري  به أو 
 األنظمة؛ 

 تقوم يث  ،الذي قد ُيطلب صفي إودارة المخاطر وأنظمة الرقابة المتناسبغير  ستثماراإل ( )
، وا تمالية اساءة صفهم المخرجا  من محدوود من معامال  األوداة الماليةعدود صفقط بالمنشأة 

 هذه األنواع من المعامال ؛    تكن معتاودة عل قبل اإلودارة صفي  ا  لم 
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 مؤسسة رخدمةمن أنظمة الطرف الثالث، عل  سبيل المثا   المتعلق بتوصفيرالمحتمل  الشرط (ط)
 بشكل مناسب،بة أو إودارة مخاطر معامال  األوداة المالية ، لتسجيل أو معالجة أو محاسما

 المخرجا  المأرخوذة من أولئك الماوودين؛  ومناقشةوالحاجة إل  المطابقة بشكل مالئم 

ما تستخدم شبكة إلكترونية عند إستخدامبطة بالمرت ا  األمنية والرقابية اإلضاصفيةعتبار اإل (ي)
 معامال  األوداة المالية.صفيما يخص المنشأة التجارة اإللكترونية 

 صفيما يخصتعمل أنظمة الرقابة المرتبطة بإعداود التقارير المالية كمصدر هام للمعلوما   .21
والحفاظ عل   بوضع أيضا  تقوم قد ا  الكمية صفي البيانا  المالية. غير أن المنشآ  صفصا اإل

األنظمة غير المالية المستخدمة صفي إعداود التقارير الدارخلية وصفي توليد المعلوما  المشمولة صفي 
 الحساسية.   عل  سبيل المثا  صفيما يتعلق بالمخاطر والشكوك أو تحليال ،ا  النوعيةصفصا اإل

 نشاطات الرقابة الخاصة بالمنشأة 
نشاطا  الرقابة عل  معامال  األوداة المالية لمنع أو الكشف عن المشاتكل التي ُتعيق المنشأة  ُتصمم .22

 متثا من تحقيق أهداصفها. صفقد تكون هذه األهداف إما تشغيلية أو إلعداود التقارير المالية أو لإل
 ودوا أل سب تعقيد و جم معامال  االمالية  ودوا األنشاطا  الرقابة عل   كما ُتصممبطبيعتها. 
ا  أرخر  إجراءوسياسا  و  مالئم للمهاموصفصل  تفويض مناسبةعملية  عموما  تشمل و المالية 

العملية  الرسوما  البيانية لسيرمصممة لضمان تحقيق أهداف الرقابة الخاصة بالمنشأة. وقد تساعد 
. يركا هذا المعيار عل  إل  هذه األنظمة صفتقارواإلالمنشأة ب الخاصة رقابةالصفي تحديد أنظمة 

 . صفصا والدقة والوجوود والتقييم والعرض واإل تكتما نشاطا  الرقابة المرتبطة باإل

 التفويض
عل  سبيل المثا ، مباشر وغير مباشر.  المالي بشكل   البيان توكيدا عل   التفويضأن يؤثر يمكن  .23

إن تم تنفيذ المعاملة رخارج نطاق سياسا  المنشأة، إا أنه يمكن تسجيلها ومحاسبتها بشكل  ت  و 
تايد من المخاطر التي تتعرض لها المنشأة  المصر  بها يمكن أنودقيق. غير أن المعامال  غير 

رخارج نظام الرقابة  إلجرائها نظرا   بشكل كبير، بشكل ملموس مما يايد من مخاطر الخطأ الجوهري 
سياسة واضحة لتحديد المعامال   بوضعتقوم المنشأة غالبا  ،لدارخلية. وللتخفيف من تلك المخاطرا

بهذه السياسة من قبل  لتااماإل مراقبة بعد ذلك ، ويتمالتي تقوم بتداولها طرافواألالتي يتم تداولها 
نشاطا  األصفراود التجارية، عل  سبيل المثا  من  ويمكن لمراقبةصفي المنشأة.  قسم اإلودارة والتطوير

 أن يساعدأو األربا  أو الخسائر الهامة المتكبدة،  بشكل غير عاودي رخال  مراجعة الكميا  الكبيرة
أنواع جديدة من المعامال  وتقييم  تفويضبما صفي ذلك  ،سياسا  المنشأةل متثا اإلودارة صفي ضمان اإل

 .   وقعقد   تيا اإلما إذا كان 

الخاصة بالمنشأة صفي تحديد طبيعة وهدف المعامال  الفرودية  ا الصفقتكمن وظيفة سجال  بدء  .24
بما صفي ذلك قابلية نفاذ  ،ا  الناشئة بموجب كل عقد لألوداة المالية بشكل واضحلتااموالحقوق واإل
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لكاملة ي، تشمل السجال  اصفتراضالعقوود. وباإلضاصفة إل  المعلوما  المالية األساسية كالمبلغ اإل
 :كحد أودن  والدقيقة ما يلي

 ؛التاجرهوية  (أ)
(، عند البدء صفي المعاملة )بما التاجرهوية الشخص الذي يسجل المعاملة )صفي  ا  لم يكن  (ب)

 صفي ذلك تاريخ ووقت المعاملة(، وكيفية تسجيلها صفي أنظمة معلوما  المنشأة؛ و
 للمخاطر لتعرضلتحوط البما صفي ذلك ما إذا كان ُيفترض بها  ،طبيعة وهدف المعاملة (ج)

 . ةاألساسي ةالتجاري

 المهامصفصل 
، باألرخص عندما تكون عرضة ةهامال ةرقابيال ا نشاطأ د الالموظفين  وتعيين المهاميعد صفصل  .25

 المالية. يمكن صفصل نشاطا  األوداة المالية إل  عدود من األقسام، بما صفي ذلك: ودوا لأل
صفي المنشآ   مكتب رخدمة العمالءمن قبل  األمرإنجاز هذا تنفيذ المعاملة )الصفقة(. يمكن  (أ)

 من معامال  األوداة المالية؛ ا  كبير  مقدارا  التي تمتلك 
 النقدية واستالم المقبوضا  النقدية )تسويا (؛ سداود المدصفوعا  (ب)
 طرافا  بين سجال  المنشأة ورودوود األرختالصفإرسا  المصاودقا  التجارية ومطابقة اإل  (ج)

 المقابلة، إن وجد ؛ 
 ة؛ يسجال  المحاسبالجميع المعامال  بشكل صحيح صفي  تسجيل (ود)
من قبل قسم إودارة المخاطر صفي المنشآ  التي  األمر هذا إنجاز دوود المخاطر. يمكن  مراقبة ( هـ)

 من معامال  األوداة المالية؛ و ا  كبير  مقدارا  تمتلك 
 المالية. ودوا المراتكا وتقييم األ مراقبة (و)

ذين وأولئك ال ،المالية ودوا ون صفي األذين يستثمر أولئك ال مهامالعديد من المؤسسا  صفصل  تختار .26
ذين يقومون المالية، وأولئك ال ودوا سوية األذين يقومون بتالمالية، وأولئك ال ودوا مون األيقيي 

 المالية.   ودوا تسجيل األبمحاسبة/

لصغر  جمها، صفإن ودور  نظرا   المناسبصفيها بالشكل  المهامأما صفي المنشآ  التي ا يمكن صفصل  .27
 أهمية رخاصة.  ذونشاطا  األوداة المالية يعد  مراقبةصفي  بالحوكمةالمكلفين اإلودارة وأولئك 

لتحقق من لمستقل المنشآ  هو وجوود قسم بعض الخصائص التي تتمتع بها الرقابة الدارخلية صفي  من .28
المالية بشكل منفصل،  ودوا عن التحقق من سعر بعض األ هذا القسم مسؤوا   يكون .  يث األسعار
نظرة  األسعارا  بديلة. يوصفر قسم التحقق من إصفتراضبيانا  ومنهجيا  و  مصاودر يستخدموقد 

 التسعير الذي تم صياغته صفي جاء آرخر من المنشأة.  عل موضوعية 

سياسا   وضعالمسؤو  عن  هو الخدما  المالية أو مكتب اإلودارة والتطويرمكتب يكون ما  عاودة   .29
المالية  ودوا المنشآ  التي تستخدم األ وقد تجري بتلك السياسة.  لتاامالتقييم وضمان اإل  و معينة 
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تقييما   مساهمةتفحص كما  المالية الخاصة بها ودوا األتقييما  يومية لمحفظة  عل  نطاق واسع
 التقييما .   لمد  معقولية إرختبارك صفي األربا  أو الخسائر المفرودةاألوداة المالية 

 والدقة والوجوود تكتما اإل
 واألوصياء تساعد المنشأةبين سجال  المنشأة وسجال  البنوك الخارجية  المنتظمةالمطابقة  إن .30

ذين بشكل مالئم بين أولئك ال المهامضمان تسجيل المعامال  بشكل صحيح. ويعد صفصل عل  
أنها عملية صارمة  كما ،هاما   ذين يقومون بمطابقتها أمرا  الأولئك يتعاملون بالنشاطا  التجارية و 

 بنوود المطابقة. ال ومقاصةمراجعة المطابقا  ل

رقابة تتطلب من التجار تحديد ما إذا كانت األوداة المالية المعقدة تتمتع أنظمة  إنشاء أيضا  يمكن  .31
يكون هنالك قسما قد  ،الحاا  تلك، عل  سبيل المثا  المشتقا  الضمنية. وصفي ممياةبخصائص 

بمجموعة رقابة  عرفوالذي قد يُ معامال  األوداة المالية المعقدة عند البدء بها )منفصال لتقييم 
عل  و الذي يعمل مع مجموعة السياسة المحاسبية لضمان تسجيل المعاملة بشكل ودقيق. و المنتج( 

 أنه قد يتوصفر لد ا تتمتع بمجموعا  رقابة المنتج، إا  الرغم من أن المنشآ  األصغر  جما  
ها لضمان محاسبتها بشكل ئية ترتبط بمراجعة عقوود األوداة المالية المعقدة وقت إنشاالمنشاة عمل
 إلطار إعداود التقارير المالية المعمو  به. وصفقا  مناسب 

 أنظمة الرقابة اإلشراف تعلى
تصحيح نوا ي القصور صفي مرة الخاصة بالمنشأة للكشف عن و المست اإلشرافنشاطا   ُتصمم .32

المالية وتقييمها. من الضروري أن يكون هنالك إشراف  ودوا عل  معامال  األصفعالية أنظمة الرقابة 
 المالية ودارخل المنشأة. ويتضمن هذا ما يلي: ودوا ومراجعة كاصفية لنشاط األ

اإل صائيا  التشغيلية  مراقبةرخضوع جميع أنظمة الرقابة إل  المراجعة، عل  سبيل المثا   (أ)
 التسعير الدارخلي ومصاودر التسعير الخارجي؛ بين رختالفبنوود المطابقة أو اإلالتكعدود 

واإلشراف عل  تطبيقها والتحقق من   معلوماالتقنية ل قوية رقابة أنظمة وجوود الحاجة إل  (ب)
 ؛ وة تطبيقهاصح

. مالئمالحاجة إل  ضمان مطابقة المعلوما  الناتجة عن عمليا  وأنظمة مختلفة بشكل  (ج)
هنالك قليل من الفائدة المرجوة من عملية التقييم صفي  ا  لم يتم مطابقة  ،عل  سبيل المثا 

 ؛العام بشكل صحيح ودصفتر األستاذمع  مخرجاتها

، نشاطا  األوداة الماليةبشكل عام  المتطورة تتابع أنظمة معلوما  الكمبيوترالكبيرة، صفي المنشآ  و  .33
د أنظمة الكمبيوتر األتكثر تعقيدا وقد تولي ستحقاقها. إلضمان  دوث التسويا  عند  يتم تصميمهاتكما 

 أنظمة رقابة عل  المعالجةيتم وضع و  ،ديةحركا  النقال المقاصة لمراقبةإل   سابا   آليةتر يال  
تصميم  يمكنضمان عكس نشاطا  األوداة المالية بشكل صحيح صفي سجال  المنشأة.  إل  هدفت

 إستخداميتم صفيها  لحاا  التي التنبيه اإلودارة  ستثناء من أجلإلأنظمة الكمبيوتر إلنتاج تقارير ا
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هي ليست  إجرائهاالمعامال  التي يتم  صفيها تكون  التيبها أو  صري المالية ضمن الحدوود الم ودوا األ
ا يمكنه أن  المتطور ت  نظام الكمبيوتر  لكنالمقابلة المختارة.  طرافأللالمعينة ضمن الحدوود 

ا  إضاصفية من إجراءتضع اإلودارة عاودة  ،لذلك وتبعا  تسجيل معامال  األوداة المالية.  إتكتما  يضمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تسجيل جميع المعامال .                                                                                                         ا تماليةأجل زياودة 
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 ،"حاتإفصا من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات تدقيق " (المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار قراءة نبغيي

 لمعايير وفقا   تدقيق عملية وإجراء المستقل للمدقق العامة األهداف " 200 الدولي التدقيق بمعيار باالرتباط
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 مقدمة
 للتدقيق الدولي المعيار هذا نطاق

 يتعلق ماو  المحاسبية التقديرات يخص فيما المدقق مسؤوليات للتدقيق الدولي المعيار هذا يتناول .1
 اإلرشاداتو  المتطلبات المعيار يشمل خاص، وبشكل. المالية البيانات تدقيق عند إفصاحات من بها

 ،3302و ،1)المنّقح( 315 الدولية التدقيق معايير تطبيق كيفية لتشمل، تمتد أو إلى، تشير التي
 حاسبيةالم التقديرات يخص فيما الصلة ذات الدولية التدقيق معايير من وغيرها 4500و ،4503و

 األخطاء ييمبتق المتعلقة واإلرشادات المتطلبات أيضا   المعيار ويشمل. إفصاحات من بها يتعلق وما
 .دارةاإل تحيز احتمال على والمؤشرات إفصاحات، من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات في

 

 المحاسبية التقديرات طبيعة
 تلك إلى وصلتت أن اإلدارة من ويطلب طبيعتها حيث من كبيرا   تنوعا   المحاسبية التقديرات تتنوع .2

 المبالغ تلك اسقي ويخضع. مباشرة بصورة النقدية المبالغ مراقبة على قدرتها عدم حال في التقديرات
 تؤدي. ياناتالب أو للمعرفة المالزمة المتأصلة المحددات يعكس ما وهو التقدير، في للتشكك النقدية

 طلبتت. القياس نتائج في واختالف متأصلة موضوعية عدم نشوء إلى المذكورة المحددات تلك
 وبيانات، اضاتافتر  باستخدام تطبيقها ثم ومن منهجية اختيار المحاسبية للتقديرات التوصل عملية

. ياسالق في تعقيدات ظهور إلى يؤدي وقد المهني للحكم اإلدارة ممارسة يتطلب الذي األمر وهو
 ىعل تؤثر التي المتأصلة المخاطر عوامل من ذلك غير أو الموضوعية، وعدم التعقيد، ويؤدي
 .(1 الملحق ،6أ-1أ الفقرات )المرجع:. للخطأ قابليتها على التأثير إلى النقدية المبالغ تلك قياس

 
 درجة أن الإ المحاسبية، التقديرات جميع علىينطبق  للتدقيق الدولي المعيار هذا أن من الرغم على .3

 تقييم طبيعة فتختل حيث. كبير بشكل تختلف التقدير في للتشكك المحاسبية التقديرات خضوع
 التشكك فباختال ومداها وتوقيتها المعيار هذا يتطلبها التي اإلضافية التدقيق وإجراءات المخاطر

 قد معينة، يةمحاسب لتقديرات وبالنسبة. المادية باألخطاء العالقة ذات المخاطر وبتقييم التقدير في
 الموضوعية وعدم يدالتعق درجة ولتدني لطبيعتها وفقا   وذلك للغاية ضئيال   التقدير في التشكك يكون 

 إجراءات تكون  أن وقعيت ال المحاسبية، التقديرات لتلك وبالنسبة. التقديرات لتلك بالتوصل المتعلقان
 كان لو ماأ. النطاق واسعة المعيار هذا يتطلبها التي اإلضافية التدقيق وإجراءات المخاطر تقييم
 تلك تكون  نأ المتوقع فمن كبيرا ، الموضوعية لعدم والخضوع والتعقيد التقدير، في التشكك قدر

 
 ". وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاتحديد )المنّقح( "  315معيار التدقيق الدولي  1
 ". استجابة المدقق للمخاطر المقيمة"  330معيار التدقيق الدولي  2
 ." تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق"   450معيار التدقيق الدولي  3
 التدقيق". أدلة"  500معيار التدقيق الدولي  4
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 تطلباتم قياس كيفية حول إرشادات للتدقيق الدولي المعيار هذا يتضمن. شموال   أكثر اإلجراءات
 .(7أ الفقرة )المرجع:. المعيار هذا

 

 للتدقيق الدولي المعيار لهذا الرئيسية المفاهيم
 المادية خطاءاأل مخاطر تقييم ألغراض وذلك المتأصلة للمخاطر منفصال   تقييما   المعيار هذا يتطلب .4

 تخضع قد عينه،ب محاسبي تقدير لطبيعة ووفقا  . المحاسبية للتقديرات بالنسبة التأكيد مستوى  على
 بتعقيده أو التقدير، في بالتشكك تتأثر قد أو ماديا   يكون  أن المحتمل من خطأ على التأكيد قابلية

 الوارد رحللش ووفقا  . بينها والعالقة المتأصلة، المخاطر عوامل من ذلك بغير أو الموضوعية بعدم أو
 ما أو التأكيدات لبعض بالنسبة أعلى المتأصل الخطر يكون  قد ،2005 الدولي التدقيق معيار في

 وبالتالي،. أخرى  بتأكيدات مقارنة واإلفصاحات الحسابية واألرصدة للمعامالت، فئات من بها يتعلق
 حجم وأ احتمالية على المتأصلة المخاطر عوامل تأثير درجة على المتأصلة المخاطر تقييم يعتمد

 من متدرج نطاق باعتباره للتدقيق الدولي المعيار هذا في إليه مشار مقياس على وتختلف الخطأ،
 .(1 والملحق ،66أ-65وأ ،9أ-8أ الفقرات )المرجع:. المتأصلة المخاطر

 
 315 لدوليا التدقيق معيار في الواردة العالقة ذات للمتطلبات للتدقيق الدولي المعيار هذا يشير .5

 قرارات أهمية على للتأكيد العالقة ذات اإلرشادات ويقدم ،330 الدولي التدقيق معيار وفي (المنّقح)
 :حول القرارات وتشمل المحاسبية، التقديرات يخص فيما الرقابة بأنظمة المتعلقة المدقق

 صميمهات يقّيم أن المدقق من يطلب والتي بالتدقيق، متعلقة رقابة أنظمة هناك كانت إذا ما 
 .ُطبقت قد كانت إذا ما ويحدد

 العالقة ذات الرقابة أنظمة تشغيل فعالية سيختبر كان إذا ما. 
 

 ألخطاء مخاطر متقيي عند الرقابة لمخاطر منفصال   تقييما   أيضا   للتدقيق الدولي المعيار هذا يتطلب .6
 المدقق يأخذ ة،الرقاب مخاطر تقييم وعند. المحاسبية للتقديرات بالنسبة التأكيد مستوى  على المادية

 العتمادا في تنظر المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات كانت إذا ما االعتبار بعين
 لرقابة،ا أنظمة على اختبارات المدقق يجر   لم وإذا. الرقابة أنظمة تشغيل فعالية على له المخطط

 توى مس على التأكيد مستوى  على المادية األخطاء لمخاطر المدقق تقييم يقتصر أن يمكن فال
 .(10أ الفقرة )المرجع: 6.معين بتأكيد يتعلق فيما الرقابة ألنظمة الفعال التشغيل

 
 في )بما قالمدق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات أن على للتدقيق الدولي المعيار هذا يؤكد .7

 لمقيمةا المخاطر ألسباب مستجيبة تكون  أن يجب الرقابة( أنظمة اختبارات االقتضاء، وعند ذلك،
 املعو  من أكثر أو عامل تأثير االعتبار بعين األخذ مع التأكيد، مستوى  على المادية لألخطاء
 .الرقابة لمخاطر المدقق وتقييم المتأصلة المخاطر

                                                           
 . 40الفقرة أ تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية "عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء "  200التدقيق الدولي معيار  5
 .3" أخذ عينات التدقيق " الملحق  530معيار التدقيق الدولي  6
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 المخاطر وامللع المدقق بدراسة المحاسبية بالتقديرات يتعلق فيما المهني التشكك ممارسة تتأثر  .8
 أو التقدير يف التشكك من أكبر لدرجة المحاسبية التقديرات تخضع عندما أهميته وتزداد المتأصلة،

. لمتأصلةا المخاطر عوامل من ذلك غير أو الشخصي، الحكم أو بالتعقيد، أكبر بصورة تتأثر عندما
 نع الناتج الخطأ احتمالية تزيد عندما هامة المهني التشكك ممارسة تكون  المنوال، نفس وعلى
 .(11أ الفقرة )المرجع: احتيالها أو اإلدارة تحيز

 

 اتخذت تيال التدقيق إجراءات على بناء   ،يقّيم أن المدقق من للتدقيق الدولي المعيار هذا يتطلب .9
 إفصاحات من ابه يتعلق وما المحاسبية التقديرات كانت إذا ما عليه، الحصول تم الذي التدقيق ودليل

 أللخط تعرضت أنها أو به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في 7منطقية تقديرات هي
 التقارير عدادإ  إطار سياق في منطقية كلمة تعني للتدقيق، الدولي المعيار هذا وألغراض. التقدير في

 بقتط قد به المعمول المالية التقارير إعداد إلطار العالقة ذات المتطلبات أن به المعمول المالية
-139وأ ،13أ-12أ الفقرات )المرجع: يلي: ما تتناول التي المتطلبات ذلك في بما مالئم، بشكل

 .(144أ
 ظل يف والبيانات واالفتراضات المنهجية، اختيار ذلك في بما المحاسبية، التقديرات إجراء 

 بالمنشأة؛ المتعلقة والظروف والحقائق المحاسبية التقديرات طبيعة
 و اإلدارة؛ تحددها التي التقييم نقطة اختيار 
 قديراتالت وضع كيفية حول اإلفصاحات ذلك في بما المحاسبية، التقديرات عن اإلفصاحات 

 .التقدير في التشكك ومصادر ومدى، طبيعة، توضح والتي المحاسبية
 

 النفاذ تاريخ
 في تبدأ التي اتالفتر  عن المالية البيانات لتدقيق بالنسبة النفاذ ساري  للتدقيق الدولي المعيار هذا .10

 .ذلك بعد أو 2019 ديسمبر 15
 

 الهدف
 يةالمحاسب التقديرات كانت إذا ما حول ومالئم كاف   تدقيق دليل على الحصول هو المدقق هدف .11

 التقارير دادإع إطار سياق في منطقية المالية البيانات في وردت والتي إفصاحات من بها يتعلق وما
 .به المعمول المالية

 
 تعريفات

 .أدناه المحددة المعاني التالية للمصطلحات فإن الدولية، التدقيق معايير ألغراض .12

                                                           
 )ج(.13الفقرة  " بيانات الماليةتكوين رأي وإعداد التقارير حول ال)المنّقح( "  700انظر أيضا  معيار التدقيق الدولي  7
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 التقارير إعداد إلطار وفقا   التقدير في للتشكك قياسه يخضع مالي مبلغ – المحاسبي التقدير (أ)
 .(14أ الفقرة )المرجع:. به المعمول المالية

 جموعةم أو، مبلغ – المدقق يحدده الذي التقدير نطاق أو المدقق يحددها التي التقدير نقطة (ب)
. إلدارةا تحددها التي التقدير لنقطة تقييمه عند المدقق يحدده التوالي، على المبالغ، من

 .(15أ الفقرة )المرجع:
 ملحق ،16أ الفقرة )المرجع:. القياس في المتأصلة الدقة عدم قابلية – التقدير في التشكك (ج)

1). 
. المعلومات إعداد عند اإلدارة قبل من الحياد من كاف   قدر وجود عدم – اإلدارة تحيز (د)

 .(17أ الفقرة )المرجع:
 تفصح أو هب تعترف بحيث اإلدارة تختاره الذي المبلغ – اإلدارة تحددها التي التقدير نقطة (ه)

 .محاسبيا   تقديرا   باعتباره المالية البيانات في عنه
 عامالت،المعاملة/الم تسوية عن ينتج الذي الفعلي المالي المبلغ – ما محاسبي تقدير نتائج (و)

 الفقرة )المرجع:. المحاسبية التقديرات تتناولها التي الظروف الظرف/ أو الحدث/األحداث، أو
 .(18أ

 

 متطلبات
 بها المتعلقة واألنشطة المخاطر تقييم إجراءات

 معيار طلباتلمت وفقا   الداخلية، الرقابة أنظمة ذلك في بما وبيئتها، المنشأة بشأن فهم تكوين عند .13
 المتعلقةو  أدناه الواردة المسائل بشأن فهم تكوين المدقق على يتعين ،8)المنّقح( 315 الدولي التدقيق

 الحدود في متت الفهم هذا لتكوين المدقق يتخذها التي واإلجراءات. للمنشأة المحاسبية بالتقديرات
 لبياناتا مستوى  على وتقييمها المادية ألخطاءا مخاطر بتحديد يسمح مالئم أساس لتقديم الالزمة
 .(22أ-19أ الفقرات )المرجع:. التأكيد مستوى  وعلى المالية

 

 وبيئتها المنشأة
 أو إلى، الحاجة ظهور إلى تؤدي قد التي األخرى  والظروف واألحداث المنشأة معامالت (أ)

 عنها اإلفصاح وأ بها االعتراف سيتم التي المحاسبية التقديرات في، تغيير إلى تؤدي قد التي
 .(23أ الفقرة )المرجع:. المالية البيانات في

 ذلك في بما) المحاسبية بالتقديرات المتعلقة به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات (ب)
 ةوكيفي العالقة(؛ ذات واإلفصاح العرض ومتطلبات القياس، وأسس االعتراف، معايير

 المعامالت عخضو  كيفية ذلك في بما وبيئتها، وظروفها المنشأة طبيعة سياق في تطبيقها
 .(25أ-24أ الفقرة )المرجع:. المتأصلة المخاطر بعوامل تأثرها، كيفية أو األخرى، األحداثو 

                                                           
 . 21-20، و17-15، و12-11، و9، و6-5، و3)المنّقح(، الفقرات  315معيار التدقيق الدولي  8
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 ألطرا أمكن، حيثما وتشمل للمنشأة، المحاسبية بالتقديرات المتعلقة التنظيمية العوامل (ج)
 .(26أ الفقرة )المرجع:. التحوطي باإلشراف المتعلقة التنظيمية

 يتم نأ المحاسب يتوقع التي إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات طبيعة (د)
 )أ(13 الفقرات يف الواردة للمسائل المدقق فهم على بناء   للمنشأة المالية البيانات في تضمينها

 .(27أ الفقرة )المرجع:. أعاله )ج(-
 

 المنشأة في الداخلية الرقابة نظم
 قبل نم المالية التقارير إعداد عملية على المنشأة تمارسهما اللذان والحوكمة اإلشراف ومدى طبيعة (أ)

 .(30أ-28أ الفقرة )المرجع:. المحاسبية بالتقديرات والمتعلقة اإلدارة

 لمحاسبيةا بالتقديرات المتعلقة المعرفة أو المتخصصة المهارات إلى للحاجة اإلدارة تحديد كيفية (ب)
 .(31أ رةالفق )المرجع:. إداري  بخبير باالستعانة يتعلق ما ذلك في بما لها، تطبيقها وكيفية

. المحاسبية قديراتبالت المتعلقة للمخاطر معالجتها وكيفية للمنشأة المخاطر تقييم عملية تحديد كيفية (ج)
 .(33أ-32أ الفقرتان )المرجع:

 :ذلك في بما المحاسبية بالتقديرات بارتباطه يتعلق فيما المنشأة في المعلومات نظام (د)

 إلى تؤدي قد والتي المالية للبيانات بالنسبة الهامة والظروف واألحداث المعامالت، فئات (1)
 متعلقةال واإلفصاحات المحاسبية التقديرات في، تغييرات إحداث إلى أو إلى، الحاجة ظهور

 .(35أ-34أ الفقرتان )المرجع:و بها؛

 يلي: بما إلدارةا قيام كيفية إفصاحات، من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات لتلك بالنسبة (2)

 إلدخال والحاجة العالقة ذات البيانات مصادر أو االفتراضات أو المنهجيات تحديد (أ)
 به، لالمعمو  المالية التقارير إعداد إطار لسياق مالئمة تكون  والتي عليها، تغييرات

 .(37أ -36أ الفقرتان )المرجع: يلي: بما اإلدارة قيام كيفية ذلك في بما

 لنماذج؛ا استخدام ذلك في بما المستخدمة المنهجيات وتطبيق تصميم أو اختيار (1)
 .(39أ-38أ الفقرتان )المرجع:

 تحديدو  البدائل، دراسة ذلك في بما استخدامها، سيتم التي االفتراضات اختيار (2)
 .(43أ – 40أ الفقرات )المرجع:و الهامة؛ االفتراضات

 .(44أ الفقرة )المرجع: استخدامها؛ سيتم التي البيانات اختيار (3)

 المحتملة؛ القياس نتائج مجموعة في النظر ذلك في بما التقدير، في التشكك درجة فهم (ب)
 .(45أ الفقرة )المرجع:و
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 من هاب يتعلق وما التقدير نقطة اختيار ذلك في بما التقدير، في التشكك معالجة (ج)
 .(49أ -46أ الفقرات )المرجع:. المالية البيانات في تضمينها يتم بحيث إفصاحات

 توصللل اإلدارة بها تقوم التي العمليات على بالتدقيق العالقة ذات الرقابة أنشطة (د)
 الفقرات )المرجع:. (2)ح()13 الفقرة في ورد الذي للوصف وفقا   المحاسبية للتقديرات

 .(54أ-50أ
 لنتائج تهاواستجاب السابقة المحاسبية التقديرات نتائج لنتيجة/ اإلدارة مراجعة كيفية (ه)

 .المراجعة
 

 الالحقة قديرالت إعادة يراجع االقتضاء، حسب أو السابقة، المحاسبية التقديرات نتائج المدقق يراجع .14
 اعتباره في المدقق ويضع. الحالية الفترة في المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد على ليساعد

 إثارة ىإل المراجعة تهدف وال. ومداها المراجعة طبيعة تحديد عند المحاسبية التقديرات خصائص
 كانت التيو  السابقة للفترات المحاسبية التقديرات بشأن المتخذة المهنية األحكام حول التساؤالت

 لفقراتا )المرجع:. التقديرات تلك فيه تمت الذي الوقت في المتاحة المعلومات على بناء   ئمةمال
 .(60أ -55أ
 

 أو هاراتم إلى يحتاج العملية فريق كان إذا ما المدقق يحدد المحاسبية، بالتقديرات يتعلق فيما .15
 لمادية،ا األخطاء مخاطر يقّيمو  وليحدد المخاطر، تقييم إجراءات اتخاذ من ليتمكن متخصصة معرفة

 الحصول تم الذي التدقيق دليل لتقييم أو المخاطر، لتلك استجابة التدقيق إجراءات ويتخذ وليصمم
 .(63أ-61أ الفقرات )المرجع:. عليه

 

 وتقييمها المادية األخطاء مخاطر تحديد
 به علقةالمت واإلفصاحات ما محاسبي بتقدير المتعلقة المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد عند .16

 أن المدقق على يتعين ،9)المنّقح( 315 الدولي التدقيق معيار لمتطلبات وفقا   التأكيد، مستوى  على
 عند عتباراال بعين يلي ما المدقق ويأخذ. منفصلة بصورة الرقابة ومخاطر المتأصلة المخاطر يقّيم

 .(71أ -64أ الفقرات )المرجع: المتأصلة: المخاطر وتقييم المادية األخطاء مخاطر تحديد
 .(75أ-72أ الفقرات )المرجع:و التقدير؛ في للتشكك المحاسبي التقدير خضوع درجة (أ)
 المتأصلة: للمخاطر أخرى  عوامل أية أو الموضوعية، عدم أو بالتعقيد، يلي ما تأثر درجة (ب)

 .(79أ -76أ الفقرات )المرجع:
 أو بي؛المحاس التقدير إجراء في والبيانات واالفتراضات المنهجية، وتطبيق اختيار (1)
 في ضمينهات ليتم بها المتعلقة واإلفصاحات اإلدارة تحددها التي التقدير نقطة اختيار (2)

 .المالية البيانات

                                                           
 . 26، و25)المنّقح(، الفقرات  315معيار التدقيق الدولي  9
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 تمثل 16 للفقرة وفقا   والُمقّيمة المحددة المادية األخطاء مخاطر من أي كانت إذا ما المدقق يحدد .17
 ُيكّون  فإنه هام، خطر هناك أن المدقق قرر وإذا. للمدقق المهني الحكم حيث من10هامة، مخاطر

 )المرجع:11.المخاطر بتلك المتعلقة الرقابة أعمال ذلك في بما المنشأة، في الرقابة أنظمة بشأن فهم
 .(80أ الفقرة

 

 المادية لألخطاء المقيمة للمخاطر االستجابة
 ققالمد يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات تأتي ،33012 الدولي التدقيق معيار لمتطلبات وفقا   .18

 التقييم أسباب في النظر مع13التأكيد، مستوى  على المادية لألخطاء المقيمة للمخاطر استجابة
 ة:التالي المناهج من أكثر أو واحدا   اإلضافية التدقيق إجراءات وتشمل. المخاطر لتلك المعطى

 لفقرةا )انظر المدقق تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث من تدقيق دليل على الحصول (أ)
 (؛21

 أو (؛27-22 الفقرات )انظر المحاسبي للتقدير اإلدارة حساب كيفية اختبار (ب)
 .(29-28 الفقرتان )انظر تقدير نطاق أو تقدير لنقطة المدقق وضع (ج)

 
 المقيمة طرالمخا درجة زادت كلما أنه اإلضافية التدقيق إجراءات اتخاذ عند اعتباره في المدقق يضع

 المدقق يصمم14.إقناعا   أكثر تدقيق دليل على للحصول حاجة هناك كانت كلما المادية، لألخطاء
 الستبعاد الو  ُمثب تة تدقيق أدلة على للحصول ال منحاز غير بأسلوب إضافية تدقيق إجراءات ويتخذ

 .(84أ -81أ الفقرات )المرجع:. المتعارضة التدقيق أدلة
 

 دليل على للحصول اختبارات ويجري  المدقق يصمم330،15 الدولي التدقيق معيار لمتطلبات وفقا   .19
 إذا: العالقة، ذات الرقابة أنظمة تشغيل فعالية على ومالئم كاف   تدقيق

 مةأنظ بأن توقعا   يشمل التأكيد مستوى  على المادية األخطاء لمخاطر المدقق تقدير كان (أ)
 و بكفاءة؛ تعمل الرقابة

 على ومالئم كاف   تدقيق دليل وحدها الموضوعية تااإلجراء تقدم أن الممكن غير من كان (ب)
 .التأكيد مستوى 

 
 ألسباب تجيبةمس الرقابية األنظمة لتلك المدقق اختبارات تأتي المحاسبية، بالتقديرات يتعلق فيما

 ليحص الرقابة، أنظمة اختبارات وإجراء تصميم وعند. المادية األخطاء لمخاطر المعطاة التقييم
                                                           

 .27)المنّقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي  10
 .29)المنّقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي  11
 .18، و15-6)المنّقح(، الفقرات  330معيار التدقيق الدولي  12
 . 21، و7-6، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي  13
 )ب(.7، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  14
 .8، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  15
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 16.قابةالر  أنظمة فعالية على المدقق اعتماد درجة زادت كلما إقناعا   أكثر تدقيق دليل على المدقق
 .(89أ-85أ الفقرة )المرجع:

 
 ختباراتا اإلضافية التدقيق إجراءات تشمل ما، محاسبي بتقدير المتعلقة الهامة للمخاطر بالنسبة .20

 يتكون  اوعندم. األنظمة تلك على يعتمد أن يخطط المدقق كان إذا الحالية، الفترة في الرقابة أنظمة
 ءاتاإلجرا تلك تشمل أن فالبد الموضوعية، اإلجراءات من فقط الهامة المخاطر مع التعامل منهج

 .(90 الفقرة )المرجع: 17.للتفاصيل اختبارات
 

 المدقق تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث من تدقيق دليل على الحصول
 خالل نم تدقيق دليل على الحصول المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات تشمل عندما .21

 ومالئم كاف   للتدقيق الدليل هذا كان إذا ما المدقق يقّيم المدقق، تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث
 لظروفا في التغيرات أن مراعاة مع المحاسبي، بالتقدير المتعلقة المادية األخطاء مخاطر لتناول

 للتدقيق يلالدل هذا أهمية على تؤثر قد القياس وتاريخ الحدث بين العالقة ذات األخرى  الشروط وفي
 .(93أ-91أ الفقرات )المرجع:. به المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في

 

 المحاسبي للتقدير اإلدارة حساب كيفية اختبار
 يتخذها لتيا اإلضافية التدقيق إجراءات تشمل المحاسبي، للتقدير اإلدارة حساب كيفية اختبار عند .22

 كاف   تدقيق دليل على للحصول وذلك ،26-23 للفقرات وفقا   واتخذت صممت إجراءات المدقق
 (94أ الفقرة )المرجع: يلي: بما المتعلقة المادية األخطاء مخاطر يخص فيما ومالئم

 للتوصل ةاإلدار  تستخدمها التي والبيانات الهامة واالفتراضات المنهجيات، وتطبيق اختيار (أ)
 و المحاسبية؛ التقديرات إلى

 .التقدير في ككبالتش المتعلقة لإلفصاحات وضعها وكيفية التقدير لنقطة اإلدارة اختيار كيفية (ب)
 

 المنهجيات
 تخذهاي التي اإلضافية اإلجراءات تتناول بالمنهجيات، يتعلق فيما ،22 الفقرة متطلبات تطبيق عند .23

 يلي: ما المدقق
 مولالمع المالية التقارير إعداد إطار سياق في مالئمة اختيرت التي المنهجية كانت إذا ما (أ)

 لسابقةا الفترات في المستخدمة المنهجيات عن التغيرات كانت إذا ما االقتضاء، وحسب به،
 .(97وأ ،95أ الفقرتان )المرجع: مناسبة؛

 لىع مؤشرات ظهور إلى تؤدي المنهجية الختيار اتخذت التي المهنية األحكام كانت إذا ما (ب)
 .(96أ الفقرة )المرجع: اإلدارة؛ تحيز احتمال

                                                           
 .9، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  16
 .21، و15، الفقرتان 330يق الدولي معيار التدق 17
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 ية؛الرياض الناحية من دقيقة كانت إذا وما للمنهجية وفقا   طبقت قد الحسابات كانت إذا ما (ج)
 حكاماأل تطبيق تم قد كان إذا ما معقدة، نماذج إعداد للمنهجية اإلدارة تطبيق يتطلب عندما (د)

-98أ الفقرات )المرجع: أمكن: حيثما يلي، ما تحقيق تم قد كان إذا وما باتساق المهنية
 (100أ

 هوو  به، المعمول المالية التقارير إعداد إلطار القياس هدف يلبي النموذج تصميم (1)
 الفترات نموذج عن التغيرات كانت إذا ما أمكن، وحيثما للظروف، مالئم تصميم
 و للظروف؛ مالئمة السابقة

 إعداد إطار في الواردة القياس أهداف مع متسقة النموذج مخرجات على التعديالت (2)
 و للظروف؛ ومالئمة به المعمول المالية التقارير

. النموذج تطبيق عند والبيانات الهامة االفتراضات سالمة على الحفاظ تم قد كان إذا ما (ه)
 .(101أ الفقرة )المرجع:

 

 الهامة االفتراضات
 إلضافيةا التدقيق إجراءات تتناول الهامة، باالفتراضات يتعلق فيما ،22 الفقرة متطلبات تطبيق عند .24

 يلي: ما المدقق يتخذها التي
 به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار لسياق مالئمة الهامة االفتراضات كانت إذا ما (أ)

 ،95أ الفقرات )المرجع: مالئمة؛ السابقة الفترات عن التغيرات كانت إذا ما أمكن، وحيثما
 .(103أ – 102وأ

 اتمؤشر  ظهور إلى تؤدي الهامة االفتراضات الختيار المتخذة المهنية األحكام كانت إذا ما (ب)
 .(96أ الفقرة )المرجع: اإلدارة: تحيز احتمال على

 لمستخدمةا االفتراضات مع ومتسقة البعض بعضها مع متسقة الهامة االفتراضات كانت إذا ما (ج)
 االتمج في المستخدمة العالقة ذات االفتراضات مع أو األخرى، المحاسبية التقديرات في

 عملية من عليها حصل التي المدقق معرفة على اعتمادا   المنشأة، أعمال مجاالت من أخرى 
 .(104أ الفقرة )المرجع:و التدقيق؛

 القدرة اولديه اإلجراءات من معين مسار تنفيذ تعتزم اإلدارة كانت إذا ما مناسبا ، يكون  حيثما (د)
 .(105أ الفقرة )المرجع:. ذلك تحقيق على

 

 البيانات
 التي اإلضافية التدقيق إجراءات تتناول بالبيانات، يتعلق فيمت ،22 الفقرة متطلبات تطبيق عند .25

 يلي: ما المدقق يتخذها
 مكن،أ وحيثما به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار لسياق مالئمة البيانات كانت إذا ما (أ)

 (؛106وأ ،95أ الفقرتان )المرجع: مالئمة السابقة الفترات عن التغيرات كانت إذا ما
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 لىع مؤشرات ظهور إلى تؤدي البيانات الختيار اتخذت التي المهنية األحكام كانت إذا ما (ب)
 (؛96أ الفقرة )المرجع: اإلدارة؛ تحيز احتمال

 لفقرةا )المرجع:و الحالية؛ الظروف في وموثوقة بالموضوع صلة ذات البيانات كانت إذا ما (ج)
 (107أ

 في ماب مالئمة، بصورة فسرتها اإلدارة أن أو مالئمة بصورة البيانات فهم تم قد كان إذا ما (د)
 .(108أ الفقرة )المرجع:. التعاقدية بالشروط يتعلق ما ذلك

 

 التقدير في بالتشكك المتعلقة واإلفصاحات التقدير لنقطة اإلدارة اختيار
 انتك إذا ما المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات تتناول ،22 الفقرة متطلبات تطبيق عند .26

 لي:ي لما المالئمة الخطوات اتخذت قد به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في اإلدارة،
 (109أ الفقرة )المرجع:و التقدير؛ في التشكك فهم (أ)
 االفتراضات ووضع مالئمة تقدير نقطة اختيار خالل من التقدير في التشكك معالجة (ب)

 .(114أ-110أ الفقرة )المرجع:. التقدير في بالتشكك المتعلقة
 

 على ناء  ب وذلك التقدير، في التشكك معالجة أو لفهم المناسبة الخطوات اإلدارة تتخذ لم حال في .27
 الفقرات )المرجع: المدقق: فإن عليه، حصل الذي التدقيق دليل إلى المستند للمدقق المهني الحكم

 .(117أ-115أ
 خالل نم لمعالجته أو التقدير في التشكك لفهم إضافية إجراءات تتخذ أن اإلدارة من يطلب (أ)

 إفصاحات تقديم في النظر خالل من أو التقدير لنقطة اإلدارة اختيار في النظر إعادة
 ؛26 للفقرة قا  وف اإلدارة استجابات استجابة/ وتقييم التقدير، في بالتشكك متعلقة إضافية

 القدرب التقدير في التشكك تعالج ال المدقق طلب على اإلدارة استجابة أن المدقق قرر إذا (ب)
 و ؛29-28 للفقرتين وفقا   تقدير نطاق أو تقدير، نقطة المدقق يضع أمكن، حيثما الكافي،

 واصلالت يتم كذلك، الوضع كان وإذا الداخلية، الرقابة في قصور هناك كان إذا ما تقييم (ج)
 265.18 الدولي التدقيق لمعيار وفقا  

 

 المدقق يحدده الذي التقدير نطاق أو نقطة وضع
 واإلفصاحات ارةاإلد تحددها التي التقدير نقطة لتقييم تقدير نطاق أو تقدير نقطة المدقق يضع عندما .28

 اإلضافية التدقيق إجراءات فإن )ب(،27 الفقرة متطلبات ذلك ويشمل التقدير، في بالتشكك المتعلقة
 اتالبيان أو واالفتراضات المناهج كانت إذا ما لتقييم إجراءات تشمل المدقق سيتخذها التي

 خداماست عن النظر وبغض. به المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في مالئمة المستخدمة

                                                           
 .نواحي القصور في الرقابة الداخلية مع المكلفين بالحوكمة واإلدارة " اإلبالغ عن"   265معيار التدقيق الدولي  18
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 لتدقيقا إجراءات يصمم فإنه بياناتها، أو افتراضاتها أو اإلدارة، لمنهجية أو لمنهجيته المدقق
 .(123أ -118أ الفقرات )المرجع:. 25-23 الفقرات في الواردة المسائل ليعالج ويتخذها اإلضافية

 
 فإنه: تدقيق، نطاق المدقق وضع إذا .29

 يمهاق والتي ومالئم كاف   تدقيق بدليل المدعومة المبالغ فقط يشمل النطاق هذا أن يحدد (أ)
 إعداد ارإط في الواردة األخرى  والمتطلبات القياس أهداف سياق في منطقية أنها ورأى المدقق

 .(125أ-124أ الفقرتان )المرجع:و به؛ المعمول المالية التقارير
 يتعلق مافي ومالئم كاف   تدقيق دليل على للحصول ويتخذها إضافية تدقيق إجراءات يصمم (ب)

 صفت التي المالية البيانات في باإلفصاحات المتعلقة المادية لألخطاء المقيمة بالمخاطر
 .التقدير في التشكك

 

 التدقيق بدليل متعلقة أخرى  اعتبارات
 لمحاسبية،ا بالتقديرات المتعلقة المادية األخطاء مخاطر يخص فيما تدقيق دليل على الحصول عند .30

 المتطلباتب المدقق يلتزم تدقيق، كدليل استخدامها سيتم التي المعلومات مصادر عن النظر وبغض
 .500 الدولي التدقيق معيار في الواردة العالقة ذات

 
 هذا من 29-21 الفقرات في الواردة المتطلبات تساعد قد اإلداري، الخبير بعمل االستعانة وعند

 ذي التأكيد لىع تدقيق دليل باعتباره الخبير عمل مالءمة تقييم على المدقق للتدقيق الدولي المعيار
 تتأثر اإلداري، الخبير عمل تقييم وعند. 500 الدولي التدقيق معيار من )ج(8 للفقرة وفقا   الصلة،
 وقدراته داري اإل الخبير لكفاءة المدقق بتقييم ومداها وتوقيتها اإلضافية التدقيق إجراءات طبيعة

 بمجال قالمدق معرفة ومدى الخبير، يؤديه الذي العمل لطبيعة المدقق بفهم وكذلك وموضوعيته،
 .(132أ-126أ الفقرات )المرجع:. اإلداري  الخبير خبرة

 

 المحاسبية بالتقديرات المتعلقة اإلفصاحات
 يتعلق مافي ومالئم كاف   تدقيق دليل على للحصول إضافية تدقيق إجراءات ويتخذ المدقق يصمم .31

 التقديراتب المتعلقة لإلفصاحات بالنسبة التأكيد مستوى  على المادية لألخطاء المقيمة بالمخاطر
 )ب(،26 لفقرتينا تناولتها التي التقدير في بالتشكك قةالمتعل اإلفصاحات بخالف وذلك المحاسبية،

 .)ب(29و
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 اإلدارة تحيز احتمال على مؤشرات
 قديراتالت إلى للتوصل اإلدارة اتخذتها التي والقرارات المهنية األحكام كانت إذا ما المدقق يقّيم .32

 مؤشرات تمثل ذاته، حد في منطقي منها كل كان وإن حتى المالية، البيانات في المدرجة المحاسبية
 داعياتت المدقق يقّيم اإلدارة، تحيز احتمال على مؤشرات تحديد وعند. اإلدارة تحيز احتمال على
 المرجع:). احتيالي طابع اإلدارة لتحيز يكون  للتضليل، نية هناك كانت وإذا. التدقيق على ذلك

 .(136أ – 133أ الفقرات
 

 المتخذة التدقيق إجراءات على بناء   العام التقييم
 على بناء   المدقق، يقّيم 19المحاسبية، التقديرات على 330 الدولي التدقيق معيار تطبيق عند .33

 قرتانالف )المرجع: كان: إذا ما عليه، الحصول تم الذي التدقيق ودليل المتخذة التدقيق إجراءات
 (138أ-137أ
 كون ي عندما ذلك في بما مالئما، زال ما التأكيد مستوى  على المادية األخطاء مخاطر تقييم (أ)

 اإلدارة؛ تحيز احتمال على مؤشرات هناك أن تحديد تم قد
 التقديرات تلك عن واإلفصاح والعرض، والقياس، باالعتراف، المتعلقة اإلدارة قرارات (ب)

 و ؛به المعمول المالية التقارير إعداد إطار مع متوافقة المالية البيانات في المحاسبية
 .ومالئم كاف   تدقيق دليل على الحصول تم قد (ج)
 

 التدقيق أدلة جميع االعتبار بعين المدقق يضع )ج(،33 الفقرة بموجب المطلوب التقييم أداء عند .34
 الحصول من المدقق يتمكن لم وإذا20.متعارضة أو ُمثب تة كانت سواء عليها، حصل التي العالقة ذات
 المدقق أير  على أو التدقيق على المترتبة التداعيات المدقق يقّيم ومالئم، كاف   تدقيق دليل على

 21.)المنّقح( 705 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   المالية البيانات في
 

 الخطأ يشوبها أم منطقية المحاسبية التقديرات كانت إذا ما تحديد
 إطار ياقس في منطقية إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات كانت إذا ما المدقق يحدد .35

 22 450 الدولي التدقيق معيار يقدم. الخطأ يشوبها أنه أم به، المعمول المالية التقارير إعداد
 على وأ حقائق على مبني التقييم ذلك كان )سواء   لألخطاء المدقق تمييز كيفية حول إرشادات

 لبياناتا على المصححة غير األخطاء ألثر المدقق تقييم يخص فيما تنبؤات( على أو مهنية أحكام
 .(144أ-139وأ ،13أ-12أ الفقرات )المرجع:. المالية

 
 المدقق: يقّيم المحاسبية، بالتقديرات يتعلق فيما .36

 
 .26-25، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي  19
 .11، الفقرة 500معيار التدقيق الدولي  20
 في تقرير المدقق المستقل ".الوارد التعديالت على الرأي ح( " )المنقّ  705معيار التدقيق الدولي  21
 .6، الفقرة أ450معيار التدقيق الدولي  22
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 اإلفصاحات تتجاوز إفصاحات، أدرجت قد اإلدارة كانت إذا ما العادل، العرض إطار حالة في (أ)
 في ةالمالي للبيانات العادل العرض لتحقيق والالزمة اإلطار، بموجب محدد بشكل المطلوبة
 أو 23مجملها؛

 تكون  ال لكي الالزمة اإلفصاحات هي اإلفصاحات كانت إذا ما االمتثال، إطار حالة في (ب)
 24.مضللة المالية البيانات

 

 الكتابية اإلقرارات
 ون وتك بالحوكمة المكلفين من يطلبها أمكن، وحيثما ،25كتابية إقرارات تقديم اإلدارة من المدقق يطلب .37

 لمحاسبيةا التقديرات إلى التوصل في المستخدمة والبيانات الهامة واالفتراضات المنهجيات أن حول
 إطار عم المتوافقين اإلفصاح أو القياس أو االعتراف لتحقيق مالئمة بها المتعلقة واإلفصاحات

 اراتإقر  على الحصول إلى الحاجة في أيضا   المدقق وينظر. به المعمول المالية التقارير إعداد
 بياناتال أو واالفتراضات بالمنهجيات يتعلق ما تشمل معينة، محاسبية تقديرات حول كتابية

 .(145أ الفقرة )المرجع:. المستخدمة
 

 أخرى  معنية أطراف ومع اإلدارة ومع بالحوكمة المكلفين مع التواصل
 من يطلب 265،27 الدولي التدقيق ومعيار ،26)المنّقح( 260 الدولي التدقيق معيار تطبيق عند .38

 بالجوان وتشمل المسائل، بعض حول اإلدارة مع أو بالحوكمة المكلفين مع يتواصل أن المدقق
 داخلية،ال الرقابة أنظمة في الهامة القصور ونواحي للمنشأة المحاسبية للممارسات الهامة النوعية

 المحاسبية التقديرات بشأن ليتواصل وجدت، إن المسائل تلك في المدقق ينظر وبذلك. التوالي على
 يف بالتشكك متعلقة المعطاة المادية األخطاء مخاطر أسباب كانت إذا ما االعتبار بعين ويأخذ

 تأصلةالم المخاطر عوامل من غيرها أو الموضوعية، وعدم التعقيد، بآثار متعلقة أنها أو التقدير،
 حاالت وفي ذلك، على عالوة. إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية للتقديرات للتوصل وذلك

 لمسائلا بعض بشأن يتواصل أن التنظيمية اللوائح أو القوانين بموجب المدقق من يطلب معينة،
 تالفقرا )المرجع:. التحوطي اإلشراف عن المسؤولين أو المنظمين مثل معنية، أخرى  أطراف مع

 .(148أ-146
 

  

                                                           
 .14)المنّقح(، الفقرة  700انظر أيضا  معيار التدقيق الدولي  23
 .19)المنّقح(، الفقرة  700انظر أيضا  معيار التدقيق الدولي  24
 ". الخطية" اإلقرارات  580انظر معيار التدقيق الدولي  25
 )أ(.16" الفقرة المكلفين بالحوكمة أولئك التواصل مع)المنّقح( "  260معيار التدقيق الدولي  26
 .9، الفقرة 265معيار التدقيق الدولي  27
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 التوثيق
 (152أ-149أ الفقرات )المرجع: 28التدقيق: وثائق في يلي ما المدقق يدرج .39

 الداخلية رقابةال أنظمة ذلك في بما وبيئتها، للمنشأة المدقق لفهم المكونة الرئيسية العناصر (أ)
 للمنشأة؛ المحاسبية بالتقديرات والمتعلقة المنشأة في

 خطاءلأل المقيمة والمخاطر المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات بين الرابط (ب)
 اطرالمخ تلك لتقييم المعطاة األسباب االعتبار بعين ألخذ مع29التأكيد، مستوى  على المادية
 الرقابة(؛ مخاطر أو المتأصلة بالمخاطر متعلقة كانت )سواء  

 لتشككا ومعالجة لفهم المالئمة للخطوات اإلدارة اتخاذ عدم على استجابته أو المدقق فعل رد (ج)
 التقدير؛ في

 المدقق يموتقي وجدت، إن المحاسبية، بالتقديرات المتعلق اإلدارة تحيز احتمال على مؤشرات (د)
 و ؛32 الفقرة لمتطلبات وفقا   التدقيق، على ذلك لتداعيات

 المحاسبية التقديرات كانت ماإذا  المدقق بتحديد المتعلقة الهامة المهنية األحكام (ه)
 أم ه،ب المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في منطقية بها المتعلقة واإلفصاحات

 .األخطاء تشوبها
***** 

األخرى  التوضيحية والمواد التطبيق  

 (2 الفقرة )المرجع: المحاسبية التقديرات طبيعة
 المحاسبية التقديرات على أمثلة

 ما احاتواإلفص الحسابية واألرصدة المعامالت، بفئات المتعلقة المحاسبية التقديراتأمثلة  تشمل . 1أ
 يلي:
 المخزون  تقادم. 
 والمعدات الممتلكات استهالك. 
 التحتية البنية أصول تقييم. 
 .تقييم األدوات المالية 
 المعلقة القضائية الدعاوى  نتائج. 
 المتوقعة التأمينية الخسائر مخصص. 
 التأمين عقود التزامات تقييم. 
 الضمان تعهدات. 
 الموظفين تقاعد منافع التزامات. 

                                                           
 .10، وأ7، وأ6، وأ11-8" الفقرات  وثائق التدقيق"  230معيار التدقيق الدولي  28
 )ب(.28، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  29
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 األسهم أساس على المدفوعات. 
 دتحدي وتشمل ،عمليات اندماج األعمال في المستملكة وااللتزامات لألصول العادلة القيمة 

 .الملموسة غير واألصول الشهرة
 فيها للتصرف بها والمحتفظ القديمة المعدات أو الممتلكات أو األصول انخفاض. 
 مستقلة أطراف بين وااللتزامات األصول في النقدية غير المعامالت. 
 األجل طويلة للعقود بالنسبة باإليراد االعتراف. 
 

 المنهجيات
 القياس سألسا وفقا   ما محاسبي تقدير إلى للتوصل اإلدارة تستخدمها قياس تقنية هي المنهجية . 2أ

 لتقديراتا إلى التوصل في والمستخدمة بها المعترف المنهجيات أحد المثال، سبيل على. المطلوب
 قودع لبيع نظري  سعر تحديد هي األسهم أساس على المدفوعات بمعامالت المتعلقة المحاسبية

 عملية أو داة أ باستخدام المنهج ُيطبق. الخيار عقود لتسعير شولز - بالك صيغة باستخدام الخيار
 والبيانات االفتراضات تطبيق وتتطلب نموذج، باعتبارها األحيان بعض في إليها يشار حسابية،

 .بينها العالقات من مجموعة في والنظر
 

 والبيانات االفتراضات
 ثلم المسائل بعض عن المتاحة المعلومات على بناء   مهنية أحكاما   اتخاذ االفتراضات تتطلب . 3أ

 قد .المستقبلية األحداث أو الظروف بشأن أحكاما   اتخاذ أو الخصم، معدل أو الفائدة، سعر اختيار
 نأ يمكن التي االفتراضات. المالئمة البدائل من مجموعة ضمن من ما افتراضا   اإلدارة تختار

 التوصل يف اإلدارة تستخدمها عندما اإلدارة افتراضات هي تصبح يحددها أو اإلداري  الخبير يضعها
 .المحاسبية التقديرات إلى

 
 خالل من اعليه الحصول يكمن التي المعلومات هي البيانات للتدقيق، الدولي المعيار هذا ألغراض . 4أ

 من اعليه الحصول يتم التي المعلومات إلى ويشار. المنشأة خارج طرف من أو المباشرة المالحظة
 تقنيات استخدام ندع مشتقة بيانات باعتبارها البيانات على تفسيرية أو تحليلية تقنيات تطبيق خالل

 ذلك وخالف اإلدارة، تتخذها التي المهنية لألحكام الحاجة تقل وبالتالي راسخة نظرية أسس لها
 .افتراضات المعلومات تلك تعتبر

 
 يلي: ما البياناتأمثلة  تشمل . 5أ

 السوقية؛ المعامالت في عليها المتفق األسعار 
 ما؛ إنتاجية آلة إنتاج كميات أو أوقات 
 أو ي،التعاقد الفائدة سعر مثل العقود،المضمنة في  األخرى  الشروط أو التاريخية األسعار 

 .دين اتفاقية في الواردة والشروط المدفوعات، جدول
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 يتم والتي ببالمكاس التنبؤ أو االقتصادية التنبؤات مثل المستقبلية الطبيعة ذات المعلومات 
 أو للمعلومات، خارجية مصادر من عليها الحصول

 بيانات بليةالمستق الفائدة أسعار من االستقراء تقنيات باستخدام ُيحدد مستقبلي فائدة سعر( 
 .مشتقة(

 
 البيانات: تكون  قد المثال سبيل على. المصادر من واسعة مجموعة من البيانات تأتي قد . 6أ

 المنظمة؛ خارج أو داخل من مولدة 
 الفرعية؛ أو العامة الدفاتر خارج أو داخل من إما نظام من عليها الحصول تم 
 أو العقود؛ في مالحظتها تمكن 
 التنظيمية أو القانونية اإلصدارات في مالحظتها تمكن. 
 

 (3 الفقرة )المرجع: القياس قابلية
 ،22أ-20أ الفقرات المعيار هذا متطلبات قياس كيفية حول إرشادات تشمل التي الفقراتأمثلة  من . 7أ

 .84وأ ،67وأ ،63وأ
 

 للتدقيق الدولي المعيار لهذا األساسية المفاهيم
 (4 الفقرة المرجع:) المتأصلة المخاطر عوامل

 ليةقاب على تؤثر قد والتي واألحداث بالظروف متعلقة خصائص هي المتأصلة المخاطر عوامل . 8أ
 التوضيح من مزيدا   1 الملحق يعطي. االعتبار بعين الرقابة أنظمة أخذ قبل وذلك التأكيد، في الخطأ
 لتوصلا سياق في وذلك بينها، والعالقة بالمخاطر، المتعلقة المتأصلة العوامل تلك طبيعة حول

 .المالية البيانات في وعرضها المحاسبية للتقديرات
 

 قد ية،الموضوع عدم أو التعقيد أو التقدير، في التشكك مثل المتأصلة المخاطر عوامل على عالوة . 9أ
 خاطرم وتقييم تحديد عند المدقق فيها ينظر قد التي األخرى  المتأصلة المخاطر عوامل تشمل

 يلي: بما المحاسبية التقديرات تأثر أو خضوع مدى المادية األخطاء
 لىع أو العالقة، ذات المالية البيانات بنود ظروف أو طبيعة على تطرأ التي التغيرات 

 لإدخا إلى الحاجة إلى تؤدي قد والتي به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات
 ديراتالتق إلى للتوصل المستخدمة البيانات أو االفتراضات أو المنهجية على تغييرات

 .المحاسبية
 يراتالتقد حساب على العمل عند احتيالها أو اإلدارة تحيز عن تنتج والتي الخطأ قابلية 

 .المحاسبية
 
 (6 الفقرة )المرجع: الرقابة مخاطر

 هو لتأكيدا مستوى  على الرقابة مخاطر تقييم عند مراعاتها المدقق على التي الهامة االعتبارات أحد . 10أ
 لعوامل ظمةاألن تلك معالجة ومدى عليها يعتمد أن المدقق يعتزم التي الرقابة أنظمة تصميم فاعلية

 صممت قد ابأنه يفيد الذي الرقابة ألنظمة المدقق وتقييم. التأكيد مستوى  على المتأصلة المخاطر
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 إذا ما تحديد لككذ ويدعم بفاعلية األنظمة تلك تشغيل توقع يدعم تقييم هو نفذت قد وأنها بفاعلية
 .األنظمة تلك اختبار سيتم كان

 

 (8 الفقرة )المرجع: المهني التشكك
 نيمك التي الطرق  تصف التي الفقرات على أمثلة هي 139وأ ،137وأ ،96وأ ،95وأ ،60أ الفقرات. 11أ

 الطرق  توثيق كيفية حول إرشادات 152أ الفقرة وتقدم. المهني التشكك يمارس أن خاللها من للمدقق
 لمعيارا هذا في معينة فقرات على أمثلة وتشمل المهني، التشكك المدقق خاللها من يمارس التي

 .المهني كالتشك ممارسة على دليال   باعتباره التوثيق فيها ُيستخدم قد التي للتدقيق الدولي
 

 (35و ،9 الفقرتان )المرجع: ""المنطقية مفهوم
 وما المحاسبية التقديرات كانت إذا فيما المدقق بنظر عالقة ذات تكون  قد أخرى  اعتبارات هناك. 12أ

 وتشمل به المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في بالمنطقية تتسم إفصاحات من بها يتعلق
 يلي: ما االعتبارات تلك
 مع تسقةم المحاسبية التقديرات إلى للتوصل المستخدمة واالفتراضات البيانات كانت إذا ما 

 في أو أخرى  محاسبية تقديرات في المستخدمة والبيانات االفتراضات مع ومتسقة بعضها
 و المنشأة؛ أعمال مجاالت

 طلباتلمت وفقا   المالئمة المعلومات االعتبار بعين تأخذ المحاسبية التقديرات كانت إذا ما 
 .به المعمول المالية التقارير إعداد إطار

 
 ممتثلة فقط ليست أنها يعني 9 الفقرة في مستخدم هو لما وفقا   المالئم" التطبيق "تم ومصطلح. 13أ

 مع لمتسقةا المهنية األحكام تعكس أيضا   ولكنها به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار لمتطلبات
 .اإلطار ذلك في الوارد القياس أساس هدف

 

 تعريفات
 )أ((12 الفقرة )المرجع: المحاسبي التقدير

 سابيةالح األرصدة أو المعامالت بفئات مرتبطة تكون  قد مالية مبالغ هي المحاسبية التقديرات. 14أ
 المالية المبالغ ا  أيض المحاسبية التقديرات وتشمل. المالية البيانات في عنها المفصح أو بها المعترف
 قالمتعل اإلفصاح أو االعتراف حول مهنية أحكام التخاذ المستخدمة أو اإلفصاحات في المدرجة

 .المحاسبية األرصدة أو للمعامالت ما بفئة
 

 )ب((12 الفقرة )المرجع: المدقق يحدده الذي التقدير نطاق أو التقدير نقطة
 مباشرة ريقةبط المحاسبي التقدير تقييم في المدقق يحدده الذي التقدير نطاق أو نقطة تستخدم قد. 15أ

 وأ المالية(، األدوات من مختلفة ألنواع العادلة القيمة أو انخفاض مخصص المثال، سبيل )على
 لتقدير النسبةب هاما   افتراضا   باعتباره سيستخدم ما مبلغ المثال سبيل )على مباشرة غير بطريقة

 نقدي يرغ عنصر لتقييم المبالغ من نطاق أو مبلغ لوضع مماثل نهج المدقق يتبع قد. محاسبي(
 .(ألصل المقدر اإلنتاجي العمر المثال، سبيل )على االفتراضات أو البيانات من
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 )ج((12 الفقرة )المرجع: التقدير في التشكك
 قد المثال، لسبي على. التقدير في التشكك من كبيرة لدرجة المحاسبية التقديرات جميع تخضع ال. 16أ

 مكني وموثوقة متاحة معلومات تقدم ومفتوحة نشطة سوق  المالية البيانات عناصر لبعض يكون 
 تشكك وجدي قد ذلك، ومع. الفعلي التبادل خاللها من يتم التي األسعار عن بسهولة إليها الوصول

 تقييم يتطلب قد المثال، سبيل على. بدقة التقييم وبيانات منهج تحديد حال في حتى التقدير في
 الحيازة تكان إذا تعديال   السوق  في المدرج بالسعر ونشط مفتوح سوق  في المعلنة المالية األوراق

 العامة اديةاالقتص الظروف تؤثر قد ذلك، على عالوة. التسويق في لقيود تخضع كانت إذا أو كبيرة
 .التقدير يف التشكك على معين، سوق  في السيولة المثال سبيل على الحالي، الوقت في السائدة

 
 )د((12 الفقرة )المرجع: اإلدارة تحيز

 التشكك يؤدي. التحيز من التحرر وهو الحياد، تبني إلى المالية التقارير إعداد أطر تدعو ما غالبا  . 17أ
 وعيةالموض عدم وجود ويؤدي. المحاسبية التقديرات حساب في الموضوعية عدم إلى التقدير في
 نم مقصود غير أو مقصود تحيز وقوع قابلية ثم ومن مهنية ألحكام اإلدارة التخاذ الحاجة إلى

 نسبة قيقتح أو فيه ومرغوب مستهدف ربح هدف تحقيق لدافع نتيجة المثال، سبيل )على اإلدارة
 ةالموضوعي عدم درجة زيادة مع اإلدارة لتحيز المحاسبي التقدير عرضة درجة وتزيد. مال( رأس

 .المحاسبي للتقدير حساب في
 

 )و((12 الفقرة )المرجع: المحاسبي التقدير نتيجة
 وفقا   أجراه  ذيال المدقق عمل على مؤثرة هامة نتائج بطبيعتها، المحاسبية، التقديرات لبعض يوجد ال. 18أ

 صوراتت على المحاسبي التقدير يعتمد قد المثال، سبيل على. للتدقيق الدولي المعيار لهذا
 أصل بيع دعن المتحقق السعر يختلف قد وبالتالي،. معينة زمنية نقطة في السوق  في المشاركين

 لتغير تيجةن وذلك التقرير تاريخ في تم والذي به المرتبط المحاسبي التقدير عن التزام نقل أو
 .الوقت بمرور القيمة عن السوق  في المشاركين تصورات

 

 بها المتعلقة واألنشطة المخاطر تقييم إجراءات
 (13 الفقرة )المرجع: وبيئتها المنشأة عن فهم تكوين

 عن فهم ُيكّون  أن المدقق من (المنّقح) 315 الدولي التدقيق معيار من 24-11 الفقرات تتطلب. 19أ
 المتطلبات وتتعلق. الداخلية الرقابة أنظمة ذلك في بما وبيئتها، المنشأة يخص فيما معينة مسائل
 وتعتمد بيةالمحاس بالتقديرات تحديدا   أكثر بشكل للتدقيق الدولي المعيار هذا من 13 الفقرة في الواردة

 .)المنّقح( 315 الدولي التدقيق معيار في الواردة اتساعا   األكثر المتطلبات على
 

 القياس قابلية
 بما بيئتها،و  المنشأة عن فهم لتكوين المدقق يتخذها التي اإلجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تعتمد قد. 20أ

 على أقل، وأ أكبر بدرجة للمنشأة، المحاسبية بالتقديرات والمتعلقة الداخلية الرقابة أنظمة ذلك في
 للمنشأة يكون  قد المثال، سبيل فعلى. فردية بطريقة الظروف على مسائل مسألة/ كل انطباق مدى
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 قدو  المحاسبية، للتقديرات إلى الحاجة ظهور إلى تؤدي أخرى  ظروف أو أحداث أو قليلة معامالت
 يكون  ال وقد الحاالت، تلك في به المعمول المالية التقارير إعداد إطار تطبيق السهل من يكون 
 أحكام خاذات المحاسبية التقديرات تتطلب ال قد ذلك، على وعالوة. عالقة ذات تنظيمية عوامل هناك
 قد الحاالت، تلك وفي. تعقيدا   أقل المحاسبية التقديرات إلى التوصل عملية تكون  وقد هامة، مهنية

 غير أو وضوعيةالم عدم أو التعقيد، أو التقدير، في بالتشكك تتأثر أو المحاسبية التقديرات تخضع
 ذات الرقابة أنظمة من أقل قدر هناك يكون  وقد أقل بدرجة المتأصلة المخاطر عوامل من ذلك

 يتخذها تيال المخاطر تقييم إجراءات ستكون  األرجح على كذلك، الوضع كان وإذا. بالتدقيق العالقة
 توى المس على تساؤالت طرح خالل من أساسي بشكل عليها الحصول يتم وقد شموال   أقل المدقق

 لياتالعم على مبسطة بصورة المرور خالل ومن المالية البيانات بمسؤولياتالذي يقوم  اإلداري 
 .المحاسبي للتقدير للتوصل اإلدارة بها قامت التي

 
 عملية ون تك وقد هامة، مهنية ألحكام اإلدارة اتخاذ المحاسبية التقديرات تتطلب قد النقيض، وعلى. 21أ

 لدى كون ي قد ذلك، على عالوة. معقدة نماذج استخدم وتتطلب معقدة المحاسبية للتقديرات التوصل
 تلك وفي .المحاسبية التقديرات على شموال   أكثر رقابة وأنظمة تطورا ، أكثر معلومات نظام المنشأة

 بعدم أو ير،التقد في بالتشكك أكبر برجة تتأثر قد أو المحاسبية التقديرات تخضع قد الحاالت،
 علىف كذلك، الوضع كان وإذا. المتأصلة المخاطر عوامل من ذلك بغير أو بالتعقيد أو الموضوعية،

 أكثر كون ت قد أو المدقق، يتخذها التي المخاطر تقييم إجراءات توقيت أو طبيعة ستختلف األرجح
 .20أ الفقرة في وردت التي بالحاالت مقارنة شموال ،

 
 بسيطة،ال األعمال مجال في تعمل التي للمنشآت بالنسبة عالقة ذات التالية االعتبارات تكون  قد. 22أ

 حجما : األصغر المنشآت من كثير تشمل قد والتي
 أو بسيطة الاألعم أنشطة ألن بالتعقيد المحاسبية بالتقديرات المتعلقة العمليات تتسم ال قد 

 .ةكبير  بدرجة التقدير في التشكك يشوبها ال المطلوبة المحاسبية التقديرات ألن
 على لرقابةا تكون  وقد العامة، أو الفرعية الدفاتر خارج من المحاسبية التقديرات إنشاء يتم قد 

 وقد. حديدهات على هاما   تأثيرا   المالك للمدير يكون  وقد قاصرة، التقديرات تلك إلى التوصل
 التقديرات إلى التوصل في المالك المدير دور في المدقق ينظر ألن حاجة هناك تكون 

 اإلدارة تحيز مخاطر في النظر وعند المادية األخطاء مخاطر تحديد عند وذلك المحاسبية
 .سواء حد على

 

 وبيئتها المنشأة
 )أ(( 13 الفقرة )المرجع: األخرى  والظروف واألحداث المنشأة معامالت

 أو محاسبيةال التقديرات تغيير إلى الحاجة إلى تؤدي قد التي الظروف في التغيراتأمثلة  وتشمل. 23أ
 المثال: سبيل على يلي ما تغييرها إلى بالفعل تؤدي أنها
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 المعامالت من جديدة أنواع في اشتركت قد المنشأة كانت إذا ما. 
 أو المعامالت؛ شروط في تغيير حدث قد كان إذا ما 
 وقعت قد جديدة ظروف أو أحداث كانت إذا ما. 
 

 )ب(( 13 الفقرة )المرجع: به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات
 مع اشللنق بأساس المدقق يمد به المعمول المالية التقارير إعداد إطار لمتطلبات فهم تكوين . 24أ

 لمتعلقةا للمتطلبات اإلدارة تطبيق كيفية بشأن بالحوكمة المكلفين مع أمكن، وحيثما اإلدارة،
 صورةب المتطلبات هذه تطبيق تم قد كان ماإذا  المدقق تحديد وبشأن المحاسبية، بالتقديرات

 مدققال ينظر عندما بالحوكمة المكلفين مع التواصل على المدقق الفهم هذا يساعد قد. مالئمة
 لكنهاو  به المعمول المالية التقارير إعداد إطار ظل في مقبولة تكون  هامة محاسبية ممارسة في
 30.المنشأة لظروف بالنسبة األنسب الخيار تعد ال

 
 يلي: ما لفهم المدقق يسعى قد الفهم، هذا تكوين عند . 25أ

 به: المعمول المالية التقارير إعداد إطار كان إذا ما 
o حاسبية؛الم التقديرات لقياس معينة منهجيات أو لالعتراف معينة معايير على ينص 
o من مثال،ال سبيل على العادلة، بالقيمة القياس تتطلب أو تسمح معينة معايير يحدد 

 لبأص يتعلق فيما اإلجراءات من معين مسار التخاذ اإلدارة نوايا إلى الرجوع خالل
 أو ما؛ التزام أو

o ألحكامبا المتعلقة اإلفصاحات ذلك في بما المقترحة، أو المطلوبة اإلفصاحات يحدد 
 التقديراتب المتعلقة التقدير في التشكك مصادر من ذلك غير أو واالفتراضات المهنية

 و المحاسبية؛
 يف تغيير تتطلب به المعمول المالية التقارير إعداد إطار في التغيرات كانت إذا ما 

 .المحاسبية بالتقديرات والمتعلقة للمنشأة المحاسبية السياسات
 

 )ج((13 الفقرة )المرجع: التنظيمية العوامل
 المدقق جدت،و  إن المحاسبية، بالتقديرات المتعلقة التنظيمية العوامل عن فهم تكوين يساعد قد . 26أ

 من ضعتو  التي التنظيمية األطر المثال، سبيل )على بها المعمول التنظيمية األطر تحديد في
 لككذ المدقق وتساعد التأمين( أو البنوك مجال في التحوطي اإلشراف عن المسؤولين خالل
 التنظيمي: األطر/اإلطار تلك كانت إذا ما تحديد على

 عالقة اتذ إرشادات تقدم أو قياسها منهج أو المحاسبية بالتقديرات االعتراف ظروف تعالج 
 بها؛

                                                           
 )أ(. 16)المنّقح(، الفقرة  260معيار التدقيق الدولي  30
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 يةالمال التقارير إعداد إطار متطلبات على عالوة اإلفصاحات عن إرشادات تقدم أو تحدد 
 به؛ المعمول

 تلبيةل اإلدارة تحيز فيها يظهر أن المحتمل من يكون  قد التي المجاالت عن مؤشرات تقدم 
 أو التنظيمية؛ المتطلبات

  اريرالتق إعداد إطار متطلبات مع متسقة غير تنظيمية ألغراض متطلبات على تحتوي 
 لسبي على. المادية لألخطاء محتملة مخاطر إلى تشير قد والتي به، المعمول المالية

 لخسارةا لمخصصات الدنيا المستويات على للتأثير المنظمين بعض يسعى قد المثال،
 المالية التقارير إعداد إطار بموجب المطلوبة المستويات تتجاوز التي المتوقعة التأمينية
 .به المعمول

 

 في دراجهاإ يتم أن المدقق يتوقع والتي بها المتعلقة واإلفصاحات المحاسبية التقديرات طبيعة
 )د((13 الفقرة )المرجع: المالية البيانات

 أن المدقق قعيتو  والتي إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات طبيعة عن فهم تكوين . 27أ
 قديراتالت تلك قياس أساس فهم على المدقق يساعد للمنشأة المالية البيانات في إدراجها يتم

 لفهما من النوع هذا يقدم. بها عالقة لها تكون  قد التي اإلفصاحات ومدى وطبيعة المحاسبية
 .المحاسبية اتللتقدير  توصلها كيفية حول اإلدارة مع النقاش في عليه االعتماد للمدقق يمكن أساسا  

 

 بالتدقيق والمتعلقة المنشأة في الداخلية الرقابة أنظمة
 )ه((13 الفقرة )المرجع: والحوكمة اإلشراف ومدى طبيعة

 لطبيعة المدقق لفهم أهمية هناك تكون  قد ،31)المنّقح( 315 الدولي التدقيق معيار تطبيق عند . 28أ
 توصللل اإلدارة بها تقوم التي العمليات على المنشأة تضعهما اللذان والحوكمة اإلشراف ومدى

 يلي: بما بطيرت إنه حيث المدقق من المطلوب للتقييم بالنسبة وذلك المحاسبية، التقديرات إلى
 على تحث مؤسسية ثقافة خلقت قد بالحوكمة المكلفين إشراف وتحت اإلدارة كانت إذا ما 

 و عليها؛ وحافظت األخالقي والسلوك األمانة
 أنظمة اتمكون من األخرى  للمكونات مالئما   أساسا   مجتمعة الرقابة بيئة في القوة نقاط تقدم 

 في ورالقص بنواحي سلبا   تأثرت قد األخرى  المكونات تلك كانت إذا وما الداخلية الرقابة
 .لرقابةا بيئة

 
 بالحوكمة: المكلفون  كان إذا ما حول فهما   المدقق ُيكون  قد . 29أ

 توصللل المحدد النموذج أو المنهجية خصائص لفهم الالزمين المعرفة أو المهارات لديهم 
 سبيل لىع المحاسبية، بالتقديرات المتعلقة األخرى  المخاطر أو المحاسبية، التقديرات إلى

                                                           
 . 14)المنّقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي  31



  تدقيق التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات
 

     1100 )المنقح( 540معيار التدقيق الدولي 

 إلى صلالتو  في المستخدمة المعلومات تكنولوجيا أو بالمنهجية المتعلقة المخاطر المثال،
 المحاسبية؛ التقديرات

 اتالتقدير  إلى توصلت قد اإلدارة كانت إذا ما لفهم الالزمين والمعرفة المهارات لديهم 
 به؛ المعمول المالية التقارير إعداد إلطار وفقا   المحاسبية

  لتقديراتل ةاإلدار  توصل كيفية لتقييم المطلوبة المعلومات ولديهم اإلدارة، عن مستقلون 
 ذتهااتخ التي اإلجراءات حول التساؤل صالحية ولديهم المناسب، الوقت في المحاسبية

 أو مالئمة؛ غير أو كافية غير اإلجراءات تلك أن يظهر عندما اإلدارة
  لكذ في بما المحاسبية، التقديرات إلى التوصل أجل من اإلدارة عمليات على يشرفون 

 أو النماذج؛ استخدام
  لىع اإلشراف ذلك يشمل وقد. اإلدارة بها تضطلع التي المتابعة أنشطة على يشرفون 

 يف تظهر قد قصور نواحي أية وتصحيح لكشف وذلك ومراجعته اإلجراءات تصميم
 .المحاسبية التقديرات على الرقابة أنظمة تشغيل فعالية أو التصميم

 
 اسبية:مح تقديرات هناك يكون  عندما هاما   بالحوكمة المكلفون  إشراف عن فهم تكوين يكون  قد . 30أ

 الموضوعية؛ عدم لمعالجة اإلدارة قبل من هامة أحكاما   تتطلب 
 المحاسبي؛ التشكك من كبير قدر يشوبها 
 تكنولوجيال المكثف لالستخدام نتيجة المثال، سبيل على إليها، التوصل في تعقيد هناك 

 وأ البيانات من متعددة مصادر استخدام نتيجة أو البيانات من أكبر وألحجام المعلومات،
 المعقدة؛ المتداخلة العالقات ذات االفتراضات

  أو اضاتاالفتر  أو المنهج في تغييريحدث بها  أن المفترض من كان أو تغيير،حدث بها 
 أو السابقة؛ بالفترات مقارنة البيانات

  هامةتنطوي على فرضيات. 
 

 )المرجع: ييناإلدار  بالخبراء االستعانة ذلك في بما المتخصصة، المعرفة أو للمهارات اإلدارة تطبيق
 )و((13 الفقرة

 إشراك إلى اإلدارة تحتاج أن احتمالية إلى تؤدي التالية الظروف كانت إذا فيما المدقق ينظر قد . 31أ
 32ي:إدار  خبير
 التقدير لبيتط قد المثال، سبيل على تقدير، تتطلب التي للمسائل المتخصصة الطبيعة 

 تقييم وأ االستخراجية الصناعات في الهيدروكربون  أو األمالح احتياطي قياس المحاسبي
 .معقدة تعاقدية شروط لتطبيق المحتملة النتائج

                                                           
 8، الفقرة 500معيار التدقيق الدولي   32
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 تقاريرال إعداد بإطار العالقة ذات المتطلبات لتطبيق المطلوبة للنماذج المعقدة الطبيعة 
 33.العادلة للقيم 3 المستوى  مثل القياسات، بعض في للحالة وفقا   به، المعمول المالية

 تطلبت التي األحداث أو المعامالت أو للظروف، المعتادة غير أو االعتيادية غير الطبيعة 
 .محاسبي تقدير

 
 )ز((13 الفقرة )المرجع: المنشأة مخاطر تقييم عملية

 متعلقةال للمخاطر ومعالجتها المنشأة في المخاطر تقييم عملية تحديد كيفية فهم يساعد قد . 32أ
 في: التغيرات دراسة على المدقق المحاسبية بالتقديرات

 ة؛المحاسبي بالتقديرات المتعلقة به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات 
 لمحاسبيةا التقديرات إلى بالتوصل عالقة لها التي البيانات مصادر طبيعة أو إتاحة مدى 

 المستخدمة؛ البيانات موثوقية على تؤثر قد التي أو
 و المنشأة؛ في المعلومات تكنولوجيا بيئة أو المعلومات نطام 
  الرئيسيون  الموظفون. 

 
 ومعالجتها ةاإلدار  تحديد كيفية عن فهم تكوين أثناء المدقق فيها ينظر قد التي المسائل وتشمل . 33أ

 الحاالت يةالمحاسب التقديرات إلى التوصل في احتيالها أو اإلدارة تحيز عن الناتج الخطأ لقابلية
 ذلكك الوضع كان وإذا االحتيال أو التحيز في متورطة اإلدارة كانت إذا ما توضح التي التالية
 تصرفها: كيفية
 واالفتراضات المنهجيات، تطبيق أو الختيار خاصا   اهتماما   تولي اإلدارة كانت إذا 

 .المحاسبية التقديرات إلى التوصل في المستخدمة والبيانات
 مقارنة قمتس غير أو متوقع غير أداء إلى تشير قد التي الرئيسية األداء مؤشرات تتابع 

 .أخرى  معروفة بعوامل مقارنة أو المقدر أو التاريخي باألداء
 التحيز على حافزا   تكون  قد والتي غيرها أو المالية الحوافز تحدد. 
 في مستخدمةال البيانات أو األساسية واالفتراضات المنهجيات، في للتغيير الحاجة تتابع 

 .المحاسبية التقديرات إلى التوصل
 التقديرات إلى التوصل في المستخدمة النماذج على مالئمين ومراجعة إشرافا   تضع 

 .المحاسبية
 للتوصل اتخذت التي الهامة المهنية األحكام وراء للمنطق مستقلة مراجعة أو توثيقا   تطلب 

 .المحاسبية التقديرات إلى
 

 )ح()ط((13 الفقرة )المرجع: المحاسبية بالتقديرات المتعلق المنشأة في المعلومات نظام
 المعامالت، فئات نفس هي )ح(13 الفقرة نطاق في والظروف واألحداث المعامالت فئات . 34أ

 خضعت التي إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية بالتقديرات المتعلقة والظروف واألحداث

                                                           
 .القيمة العادلة " "  قياس 13نظر، على سبيل المثال، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أ  33
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 نظام عن فهم ولتكوين. (المنّقح) 315 الدولي التدقيق معيار من و)د( )أ(18 الفقرة لمتطلبات
 العتبار:ا بعين يلي ما المدقق يأخذ قد المحاسبية بالتقديرات والمتعلق المنشأة في المعلومات

 ما أو رةوالمتكر  الروتينية المعامالت تسجيل عن ناتجة المحاسبية التقديرات كانت إذا ما 
 .معتادة غير أو متكررة غير معامالت عن تنتج كانت إذا

 بها، قةالمتعل واإلفصاحات المحاسبية التقديرات الكتمال المعلومات نظام معالجة كيفية 
 .بااللتزامات المتعلقة المحاسبية للتقديرات بالنسبة خاصة

 
 حاجةال إلى تؤدي قد التي الظروف أو واألحداث المعامالت فئات المدقق يحدد قد التدقيق، خالل . 35أ

 يتناول .تحديدها اإلدارة تستطيع ال والتي إفصاحات من بها يتعلق وما محاسبية تقديرات إلى
 المادية األخطاء مخاطر المدقق فيها يحدد التي الظروف (المنّقح) 315 الدولي التدقيق معيار

 في مةها قصور نواحي هناك كانت إذا ما تحديد ذلك في بما تحديدها، اإلدارة تستطيع ال التي
 34.المنشأة في المخاطر تقييم بعملية يتعلق فيما الداخلية الرقابة أنظمة

 
 ()أ((2)ح() 13 الفقرة )المرجع: العالقة ذات البيانات ومصادر واالفتراضات للمنهجيات اإلدارة تحديد

 بهذا لقةالمتع االعتبارات تشمل قد المحاسبية، التقديرات إلى التوصل منهجية اإلدارة غيرت إذا . 36أ
 في هو التغيير هذا أن أو مالءمة أكثر المثال، سبيل على الجديدة، المنهجية كانت إذا ما األمر

 أنه أو أة،المنش على تؤثر التي الظروف أو البيئة على طرأت التي للتغيرات استجابة ذاته حد
 أو لتنظيمية،ا البيئة في أو به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات في تغيرات عن ناتج

 .آخر وجيها   سببا   اإلدارة لدى كان إذا ما
 

 بذلك ةالمتعلق االعتبارات تشمل قد ما، محاسبي تقدير إلى التوصل منهجية اإلدارة تغير لم إذا .37أ
 بالنظر ا  مالئم السابقة البيانات أو االفتراضات أو للمنهجيات المستمر االستخدام كان إذا ما األمر

 .الحالية الظروف أو البيئة إلى
 

 ((1()أ()2)ح()13 الفقرة )المرجع: المنهجيات
 التوصل يف استخدامها يتعين التي المنهجية على به المعمول المالية التقارير إعداد إطار ينص قد . 38أ

 لماليةا التقارير إعداد إطار ينص ال الحاالت من كثير في ذلك ومع. المحاسبية التقديرات إلى
 باستخدام يسمح، أو المطلوب، القياس أساس ينص قد أو واحدة، منهجية على به المعمول

 .بديلة منهجيات
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 النماذج
 لىإ التوصل في المستخدمة النماذج يخص فيما معينة رقابية أنظمة وتنفذ اإلدارة تصمم قد . 39أ

 سهنف للنموذج يكون  عندما. خارجية نماذج أو اإلدارة نماذج كانت سواء   المحاسبية، التقديرات
 نموذج أو المتوقعة التأمينية الخسارة نموذج مثل الموضوعية عدم أو التعقيد من مرتفع مستوى 
 كذل تعالج التي الرقابة أنظمة سُتحدد األرجح فعلى ،3 المستوى  مدخالت باستخدام العادلة القيمة

 يتعلق مافي تعقيد وجود حال وفي. بالتدقيق عالقة لها أن باعتبار الموضوعية عدم أو التعقيد
 العوامل تشملو . بالتدقيق عالقة أكثر البيانات سالمة على الرقابة ستكون  األرجح فعلى بالنموذج،

 ذات قابةالر  أنشطة وعن النموذج عن فهم لتكوين المدقق فيها ينظر أن المالئم من يكون  قد التي
 يلي: ما بالتدقيق العالقة
 بالموضوع؛ وصلته النموذج لدقة اإلدارة تحديد كيفية 
 من قالتحق تم قد كان إذا ما ذلك ويشمل رجعيا ، اختبارا   اختباره أو النموذج من التحقق 

 ما تحديدل متساوية زمنية فترات على منه التحقق إعادة تتم وأنه استخدامه قبل النموذج
 وذجالنم من المنشأة تحقق يشمل وقد. له المخصص لالستخدام مناسبا   يزال ما كان إذا

 يلي: ما تقييم
 النظرية؛ الناحية من النموذج منطقية -
 و الرياضية؛ الناحية من النموذج سالمة -
 ج؛النموذ في المستخدمة واالفتراضات البيانات ومالءمة البيانات واكتمال دقة -

 في غيراتالت ليناسب المالئم الوقت في مالئمة بصورة النموذج تغيير أو تعديل كيفية 
 تغيير في للتحكم مالئمة سياسات هناك كانت إذا وما األخرى  الظروف أو السوق 

 النموذج؛
 تتم إحالل، باعتبارها الصناعات بعض في إليها يشار والتي التعديالت، كانت إذا ما 

 لمتطلبات وفقا   للظروف مالئمة التعديالت تلك كانت إذا وما النموذج مخرجات على
 لكت تكون  قد التعديالت، مالءمة عدم حال وفي. به المعمول المالية التقارير إعداد إطار

 و اإلدارة؛ تحيز احتمال على مؤشرات بمثابة التعديالت
 ومحدداته، دة،المقصو  تطبيقاته ذلك في بما الكافي، بالقدر النموذج توثيق تم قد كان إذا ما 

 وطبيعة ليهع تم تحقق أي ونتائج المطلوبة، واالفتراضات والبيانات الرئيسية، ومعلماته
 .مخرجاته على تم تعديل أي وأساس

 

 ((2()أ()2)ح()13 الفقرة )المرجع: االفتراضات
 الفتراضاتل اإلدارة اختيار كيفية عن فهم تكوين أثناء المدقق فيها ينظر قد التي المسائل تشمل . 40أ

 المثال: سبيل على يلي، ما المحاسبية التقديرات إلى التوصل في المستخدمة
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 لتقاريرا إعداد إطار يقدم وقد. االفتراض الختيار المثبت والتوثيق اإلدارة اختيار أساس 
 .االفتراض اختيار في استخدامها يمكن إرشادات أو معاييرا   به المعمول المالية

 صلة وذات مكتملة االفتراضات كانت ماإذا  اإلدارة تقييم كيفية. 
 اضاتاالفتر  ومع بعضها، مع متسقة االفتراضات أن اإلدارة تحديد كيفية أمكن، حيثما 

 مسائل مع أو المنشأة، أعمال مجاالت أو األخرى  المحاسبية التقديرات في المستخدمة
 أخرى:

 ةصيان حول االفتراضات المثال، سبيل )على اإلدارة سيطرة نطاق داخل تقع -
 كانت إذا وما لألصول(، اإلنتاجية األعمار تقدير على تؤثر قد التي البرامج
 و الخارجية؛ والبيئة المنشأة في العمل خطط مع متسقة

 عدلم أو الفائدة، أسعار حول افتراضات المثال، سبيل )على اإلدارة سيطرة خارج -
 .المحتملة( التنظيمية أو القضائية اإلجراءات أو الوفيات

 ضاتاالفترا عن باإلفصاح المتعلقة به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات. 
 

 البيانات ادرمص حيث من االفتراضات تختلف العادلة، للقيمة المحاسبية بالتقديرات يتعلق فيما . 41أ
 يلي: لما وفقا   تدعمها، التي المهنية األحكام وأسس

 أو لأص سعر لتحديد السوق  في المشاركون  يستخدمه قد ما تعكس التي االفتراضات (أ)
 عن لةمستق مصادر من عليها الحصول تم التي السوق  بيانات على بناء   ُتحّدد التزام،

 .للتقارير المعدة المنشأة
 قد تيال االفتراضات حول بالمنشأة الخاصة المهنية األحكام تعكس التي االفتراضات (ب)

 فضلأ على بناء   فتحدد االلتزام، أو األصل لتسعير السوق  في المشاركون  يستخدمها
 .الراهنة الظروف في المتاحة البيانات

 
 هذا تمديع وقد واضحا   وب أ، النقطتين بين التمييز يكون  ال قد ذلك، ومع العملي، الواقع وفي

 على وةوعال. االفتراضات تدعم التي المهنية األحكام وأسس البيانات مصادر فهم على التمييز
 التي لفةالمخت االفتراضات من عدد بين من تختار أن لإلدارة بالنسبة الضروري  من يكون  قد ذلك،

 .اختالفهم على السوق  في المشاركون  يستخدمها
 

 هامة فتراضاتا باعتبارها المحاسبية التقديرات إلى التوصل في المستخدمة االفتراضات إلى يشار . 42أ
 مادية ورةبص التأثير إلى االفتراض في معقول اختالف أدى إذا للتدقيق الدولي المعيار هذا في

 القياس الفاخت درجة إثبات في مفيدا   الحساسية اختبار يكون  وقد. المحاسبي التقدير قياس على
 .يةالمحاسب التقديرات إلى التوصل في المستخدمة االفتراضات من أكثر أو واحد على بناء  
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 بالسيولة تتمتع ال التي أو النشطة غير األسواق
 اإلدارة راختيا لكيفية المدقق فهم يشمل قد بالسيولة، تتمتع أو نشطة األسواق تكون  ال عندما . 43أ

 اإلدارة: كانت إذا ما فهم لالفتراضات

 يشمل دق التطويع هذا. الظروف تلك في المنهجية تنفيذ لتطويع مالئمة سياسات تبنت 
 .للظروف مالئمة جديدة نماذج وضع أو النموذج على تعديالت إدخال

 ديد،ج نموذج وضع أو النموذج لتطويع الالزمة والمعرفة المهارات من الكافي القدر لديها 
 لتقييما تقنية اختيار ذلك ويشمل سريعا ، بذلك تقوم أن فيمكنها ضرورة هناك كان وإذا

 .للظروف المالئمة

 االتح االعتبار بعين األخذ مع النتائج، من مجموعة تحديد من تمكنها التي الموارد لديها 
 .المثال سبيل على حساسية اختبار إجراء خالل من الموجودة، التيقن عدم

 ملياتع على االقتضاء، حسب السوق، ظروف تدهور تأثير كيفية تقييم وسائل لديها 
 اسبيةالمح التقديرات على ذلك وتداعيات بأعمالها المتعلقة والمخاطر وبيئتها المنشأة
 و الظروف؛ تلك في للمنشأة

 بالموضوع اوعالقته التسعير بيانات بين اختالف حدوث لكيفية الفهم من مالئم قدر لديها 
 .الظروف تلك في معينة خارجية معلومات مصادر وبين

 

 ((3()أ()2)ح()13 الفقرة )المرجع: البيانات
 اإلدارة تياراخ كيفية عن فهم تكوين أثناء االعتبار بعين المدقق يأخذها قد التي المسائل تشمل . 44أ

 يلي: ما المحاسبية التقديرات عليها تعتمد التي للبيانات

 ادرمص من عليها الحصول تم التي المعلومات ذلك في بما ومصدرها، البيانات طبيعة 
 .خارجية

 مالئمة البيانات كانت ماإذا  اإلدارة تقييم كيفية. 

 البيانات واكتمال دقة. 

 سابقة فترات في المستخدمة البيانات مع المستخدمة البيانات اتساق. 

 في ماب ومعالجتها، البيانات على للحصول المستخدمة المعلومات تكنولوجيا أنظمة تعقيد 
 .البيانات من كبيرة أحجام مع التعامل األمر يتطلب عندما ذلك

 سالمتها على الحفاظ وكيفية ومعالجتها ونقلها البيانات، على الحصول كيفية. 
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 – ()ب(2)ح()13 الفقرات )المرجع: التقدير في للتشكك ومعالجتها اإلدارة فهم كيفية
 ()ج((2)ح()13

 كيفية تحديدب والمتعلقة االعتبار بعين المدقق يأخذها أن المالئم من يكون  قد التي المسائل تشمل . 45أ
 المثال: سبيل على يلي، ما التقدير في التشكك لدرجة اإلدارة فهم
 وأ الهامة االفتراضات كذلك، الوضع كان وإذا مختلفة، بدائل تحدد اإلدارة كانت إذا ما 

 .به المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في المالئمة البيانات مصادر
 ذلك،ب قيامها كيفية كذلك، الوضع كان وإذا مختلفة، بدائل في نظرت اإلدارة كانت إذا ما 

 تراضاتاالف في التغيرات أثر لتحديد حساسية تحليل إجراء خالل من المثال، سبيل على
 .المحاسبية للتقديرات التوصل في المستخدمة الهامة البيانات أو

 
 تحددها لتيا التقدير نقطة اختيار منهج به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات تحدد قد . 46أ

 بأن يةالمال التقارير إعداد أطر تعترف قد. والمنطقية المحتملة القياس نتائج ناحية من اإلدارة
 والمنطقية، تملةالمح القياس نتائج بين من مالئمة بطريقةتم اختياره  الذي المبلغ هو المالئم المبلغ

 تصفمن في يقع الذي المبلغ هو مالءمة األكثر المبلغ أن إلى تشير قد الحاالت، بعض وفي
 .النطاق هذا

 
 التقارير دادإلع الدولي المعيار يشير العادلة، القيمة بتقديرات يتعلق وفيما المثال، سبيل على . 47أ

 سيتمف العادلة، القيمة لقياس التقييم تقنيات من عديد استخدام حال في أنه إلى 13،35 المالية
 تشير لتيا القيم نطاق منطقية في النظر مع العادلة( بالقيمة الخاصة )المؤشرات النتائج تقييم
 العادلة يمةالق تمثل التي النطاق هذا بداخل النقطة هو العادلة القيمة وقياس. النتائج تلك إليها

 المالية التقارير إعداد إطار يحدد قد أخرى، حاالت وفي. الظروف تلك في ممكن قدر بأعلى
 لمبلغ وأ والمنطقية، المحتملة القياس لنتائج لالحتماالت المرجح المتوسط استخدام به المعمول

 .محتمل غير كونه من أكثر المحتمل أو ترجيحا   األكثر القياس
 

 علقةالمت اإلفصاح أهداف أو اإلفصاحات على به المعمول المالية التقارير إعداد إطار ينص قد . 48أ
 تتناول قدو . المعلومات من مزيد عن تفصح أن المنشآت بعض تختار وقد المحاسبية، بالتقديرات

 المثال: سبيل على يلي ما اإلفصاح أهداف أو اإلفصاحات تلك
 اختياره وأساس به معمول نموذج أي ذلك في بما المستخدمة، التقدير طريقة. 
 المستخدمة األخرى  الحسابات من أو النماذج، من عليها الحصول تم التي المعلومات 

 ذلك يف بما المالية، البيانات في عنها المفصح أو بها المعترف التقديرات لتحديد
 مثل: اذج،النم تلك في المستخدمة األساسية واالفتراضات بالبيانات المتعلقة المعلومات
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 أو داخليا ؛ وضعت التي االفتراضات -
 .أةالمنش سيطرة عن خارجة بعوامل تتأثر التي الفائدة، معدالت مثل البيانات، -

 السابقة الفترة عن التقدير منهجية على طرأت تغيرات أية تأثير. 
 التقدير في التشكك مصادر. 
 العادلة القيمة معلومات. 
 قد دارةاإل أن تثبت والتي المالية النماذج من والمشتقة الحساسية اختبار عن المعلومات 

 .بديلة افتراضات في نظرت
 

 تعلقةم معينة إفصاحات به المعمول المالية التقارير إعداد إطار يتطلب قد الحاالت، بعض في . 49أ
 المثال: سبيل على التقدير، في بالتشكك

 خرى األ والمصادر المستقبل عن وضعت التي االفتراضات حول معلومات عن اإلفصاح 
 نم أكبر حجم أو كبير احتمال وجود إلى تؤدي التي التقدير في للتشكك الكبرى 

 يرد قد .الفترة نهاية بعد وااللتزامات لألصول المسجلة المبالغ على المادية التعديالت
 يف للتشكك الرئيسية "المصادر مثل مصطلحات باستخدام المتطلبات تلك وصف

 ديراتبالتق المتطلبات تلك تتعلق وقد. الحرجة" المحاسبية "التقديرات أو التقدير"
 ية،موضوع وال صعوبة، المهنية األحكام ألكثر اإلدارة اتخاذ تتطلب التي المحاسبية

 قد بالتاليو  ومعقدة، كبيرة بصورة موضوعية غير المهنية األحكام تلك تكون  قد. وتعقيدا  
 لألصول المسجلة المبالغ على ذلك على مترتبة هامة تعديالت إدخال احتمال يزيد

 قراراتال على تؤثر التي واالفتراضات والبيانات العناصر عدد زيادة مع وااللتزامات،
 عنها إلفصاحا يتم قد التي المعلومات وتشمل. التقدير في للتشكك المحتملة المستقبلية

 يلي: ما
 التقدير؛ في للتشكك اآلخر المصدر أو االفتراض طبيعة -
 سبابأ وتشمل المستخدمة، واالفتراضات للمنهجيات المسجلة المبالغ حساسية -

 الحساسية؛
 المبالغب يتعلق فيما المنطقية المحتملة النتائج ونطاق للتشكك المتوقع الحل -

 و تأثرت؛ التي وااللتزامات لألصول المسجلة
 األصول كبتل المتعلقة السابقة االفتراضات على تمت التي للتغيرات تفسير -

 .التشكك حل يتم لم إذا وااللتزامات،
 قالنطا تحديد في المستخدمة واالفتراضات المحتملة، النتائج نطاق عن اإلفصاح. 
 مثل: معينة معلومات عن اإلفصاح 

 للمركز ةبالنسب العادلة للقيمة المحاسبية التقديرات بأهمية المتعلقة المعلومات -
 و للمنشأة؛ المالي واألداء المالي
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 .السيولة توفر عدم أو السوق  نشاط بعدم المتعلقة اإلفصاحات -
 ياساتوس المنشأة، وأهداف حدوثها، وكيفية للمخاطر التعرض مثل النوعية اإلفصاحات 

 فترةال عن تغيرات وأية المخاطر لقياس المستخدمة والمنهجيات المخاطر إدارة وإجراءات
 .النوعية المفاهيم لتلك بالنسبة السابقة

 رةالمتوف المعلومات على بناء   للمخاطر، المنشأة تعرض مدى مثل الكمية اإلفصاحات 
 لسيولةا ومخاطر ،ئتماناال مخاطر وتشمل المنشأة، في الرئيسيين اإلدارة لموظفي داخليا  

 .السوق  ومخاطر
 

 الفقرة المرجع:) المحاسبية للتقديرات التوصل أجل من اإلدارة عمليات بتدقيق المتعلقة الرقابة أنشطة
 )ط((13

 وبالتالي ق،بالتدقي العالقة ذات الرقابة أنظمة لتحديد المدقق يتخذها التي المهنية األحكام تتعلق . 50أ
 ورد لتيا اإلدارة بعمليات تنفيذها، تم قد كان إذا ما وتحديد األنظمة تلك تصميم لتقييم الحاجة
 عبجمي يتعلق فيما العالقة ذات الرقابة أنشطة المدقق يحدد ال قد. (2)ح()13 الفقرة في وصفها

 .المحاسبية بالتقديرات المتعلقة التعقيد لدرجة وفقا   (،2)ح()13 الفقرة عناصر
 

 يلي: يماف المدقق ينظر قد بالتدقيق، المتعلقة الرقابية األنشطة بشأن فهم تكوين من كجزء . 51أ
 في بما ة،المحاسبي التقديرات وضع في المستخدمة البيانات لمالئمة اإلدارة تحديد كيفية 

 امةالع الدفاتر خارج من بيانات أو للمعلومات خارجية مصادر اإلدارة استخدمت إذا ذلك
 .الفرعية أو

 ستخدمةالم البيانات أو االفتراضات ذلك في بما المحاسبية، التقديرات واعتماد مراجعة 
 المكلفين قبل من أمكن، وحيثما المالئمة، اإلدارية المستويات قبل من وضعها في

 .بالحوكمة
 يلزمون  لذينا وبين المحاسبية للتقديرات التوصل عن المسؤولين بين المهام في الفصل 

 عم يتم المسؤوليات تعيين كان إذا ما ذلك في بما العالقة، ذات بالمعامالت المنشأة
 بيلس على. مالئمة بصورة خدماتها أو ومنتجاتها المنشأة طبيعة االعتبار بعين األخذ

 ظيفةو  من المهام بين الفصل يتكون  قد الكبرى، المالية المؤسسات حالة في المثال،
 للمنشأة يةالمال للمنتجات العادلة القيمة تسعير من والتحقق التقدير عن مسؤولة مستقلة
 .تالمنتجا بتلك عليها يحصلون  التي المكافآت ترتبط ال موظفون  ذلك ويتولى

 صممت أن اإلدارة على الصعب من يكون  قد عام، بشكل. الرقابة أنظمة تصميم فاعلية 
 أو ية،بفاعل يمنع بأسلوب التقدير في والتشكك الموضوعية عدم تعالج رقابة أنظمة

 وقد .التعقيد تعالج رقابة أنظمة بتصميم مقارنة المادية، األخطاء ويصحح، يكتشف
 يف والتشكك الموضوعية عدم تعالج التي الرقابة أنظمة تشمل ألن حاجة هناك تكون 
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 الرقابة بأنظمة مقارنة موثوقية أقل تكون  قد والتي اليدوية، العناصر من مزيدا   التقدير
 تصميم عاليةف تتنوع وقد. بسهولة تجاوزها أو تجاهلها أو إلغاؤها لإلدارة يمكن حيث اآللية

 قد المثال، لسبي على. التعقيد وطبيعة ألسباب وفقا   التعقيد تعالج التي الرقابة أنظمة
 بطريقة تخدمتس بمنهجية متعلقة فاعلية أكثر رقابة نظم تصميم يتم أن األسهل من يكون 

 .البيانات تكامل عبر أو روتينية
 

 ما، اسبيمح تقدير إلى التوصل في واسع نطاق على المعلومات تكنولوجيا اإلدارة تستخدم عندما . 52أ
 نولوجياتك على عامة رقابة أنظمة على بالتدقيق المتعلقة الرقابة أنظمة ستعتمد األرجح فعلى

 لي:ي بما المتعلقة المخاطر األنظمة تلك تعالج وقد. التطبيق على رقابة وأنظمة المعلومات
 سمحت مالئمة بطريقة ضبطه تم وقد القدرة لديه المعلومات تكنولوجيا نظام كان إذا ما 

 البيانات؛ من كبيرة أحجام بمعالجة
 ون تك أن المطلوب من يكون  وعندما. ما منهجية بتطبيق المتعلقة المعقدة الحسابات 

 بين منتظمة بصورة المطابقة تتم المعقدة، المعامالت لمعالجة متنوعة أنظمة هناك
 للتدخل خضوعها حال في أو آلية واجهات لألنظمة يكون  ال عندما خاصة األنظمة،

 .اليدوي 
 دوريا ؛ ُيحدثان وضبطه النموذج تصميم كان إذا ما 
 المنشأة تسجال من المحاسبية بالتقديرات المتعلقة للبيانات والدقيق الكامل االستخراج 

 الخارجية؛ المعلومات مصادر من أو
 ،في ماتالمعلو  أنظمة خالل من للبيانات والدقيق المكتمل التدفق ذلك في بما البيانات 

 راتالتقدي إلى التوصل في المستخدمة البيانات على تعديالت أية ومالئمة المنشأة،
 البيانات؛ وأمن سالمة وصيانة المحاسبية،

 البيانات بمعالجة المتعلقة المخاطر الخارجية، المعلومات مصادر استخدام حال في 
 وتسجيلها؛

 كل لىع والحفاظ التغيير أو الوصول، على بالقدرة متعلقة رقابة نظم لإلدارة كان إذا ما 
 اإلصدارات على قوي  تدقيق مسار على للحفاظ وذلك حدى على النماذج من نموذج

 و النماذج؛ تلك على به المصرح غير التعديل أو الوصول ومنع للنموذج الُمعتمدة
 بالتقديرات المتعلقة المعلومات تحويل على مالئمة رقابة أنظمة هناك كانت إذا ما 

 يف المدخالت على المالئمة الرقابة أنظمة ذلك في بما العام، الدفتر في المحاسبية
 .الدفاتر
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 داخل طةاألنش لوصف الحوكمة مصطلح يستخدم قد والتأمين، البنوك مثل الصناعات، بعض في . 53أ
 الذي لوصفل وفقا   الداخلية، الرقابة عناصر من ذلك وغير الرقابة، أنظمة ولمتابعة الرقابة، بيئة
 36.)المنّقح( 315 الدولي التدقيق معيار في ورد

 
 خاص بشكل دا  مفي الوظيفة تلك عمل يكون  قد داخلي، تدقيق وظيفة لديها التي للمنشآت بالنسبة . 54أ

 حول: فهم تكوين في للمدقق بالنسبة
 المحاسبية؛ للتقديرات اإلدارة استخدام ومدى طبيعة 
 فتراضاتواال بالبيانات، المتعلقة المخاطر تعالج التي الرقابة أنشطة وتطبيق تصميم 

 المحاسبية؛ التقديرات إلى التوصل في المستخدمة والنماذج
 ديراتالتق عليها تعتمد التي البيانات تولد التي المنشأة في المعلومات نظم جوانب 

 و المحاسبية؛
 تهاوإدار  يمهاتقي وكيفية المحاسبية بالتقديرات المتعلقة الجديدة المخاطر تحديد كيفية. 

 

 (14 الفقرة )المرجع: السابقة المحاسبية التقديرات تقدير إعادة نتائج مراجعة
 تحديد على رجعي( بأثر )المراجعة المحاسبية التقديرات تقييم إعادة أو النتائج مراجعة تساعد . 55أ

 تحويل لخال من نتائج السابقة المحاسبية للتقديرات يكون  عندما المادية األخطاء مخاطر وتقييم
 بالفترة علقةمت ألغراض تقديرها إعادة تتم أنه أو الحالية، الفترة في االلتزام أو األصل تحقيق أو

 على: المدقق يحصل قد رجعي، بأثر المراجعة إجراء خالل ومن. الحالية
 يحصل نأ يمكن والتي سابقا ، اإلدارة أجرتها التي التقدير علمية بكفاءة متعلقة معلومات 

 في إلدارةا تجريها التي للعمليات المحتملة الفعالية عن تدقيق دليل على خاللها من المدقق
 .الحالي الوقت

 لإلفصاح ةحاج هناك تكون  قد والتي التغيير أسباب مثل المسائل، بعض على تدقيق دليل 
 .المالية البيانات في عنها

 محاسبيةال التقديرات يخص فيما التقدير في التشكك أو بالتعقيد المتعلقة المعلومات. 
 تعطي قدو ، المحاسبية التقديرات حساب في اإلدارة تحيز احتمال بقابلية متعلقة معلومات 

 وفي فالظرو  أو الحاالت تلك تحديد في للمدقق المهني التشكك ويساعد. ذلك على مؤشرا  
 .اإلضافية التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تحديد

 
 الفترة يف المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد يدعم تدقيق دليل رجعي بأثر المراجعة تقدم قد . 56أ

 البيانات على تمت التي المحاسبية للتقديرات بالنسبة تجرى  قد رجعي بأثر المراجعة تلك. الحالية
 نصف لفتراتا )مثل أقصر فترات أو متعددة فترات مدار على تجرى  قد أو السابقة، للفترات المالية

                                                           
 . 77)المنّقح( الفقرة أ 315معيار التدقيق الدولي  36
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 تراتف مدى على رجعي بأثر المراجعة تكون  قد الحاالت، بعض وفي. السنوية( ربع أو السنوية
 .أطول فترة مدار على ما محاسبي تقدير نتيجة تسوية تمت قد يكون  عندما مالئمة متعددة

 
 تتخذها التي المهنية لألحكام رجعي بأثر المراجعة إجراء 24037 الدولي التدقيق معيار يتطلب . 57أ

 مراجعة تمت قم العملية، الناحية ومن. الهامة المحاسبية بالتقديرات المتعلقة ولالفتراضات اإلدارة
 للتدقيق لدوليا المعيار لهذا وفقا   المخاطر تقييم إجراءات مثل السابقة المحاسبية للتقديرات المدقق

 .240 الدولي التدقيق معيار بموجب المطلوبة بالمراجعة باالرتباط
 

 عوامل قييمت تم إذا المثال، سبيل على المادية، األخطاء لمخاطر للمدقق السابق التقييم على بناء   . 58أ
 دق المادية، األخطاء مخاطر من أكثر أو لواحد بالنسبة أعلى أنها باعتبار المتأصلة المخاطر

 تلك من زءوكج تفصيال ، أكثر تكون  رجعي بأثر مراجعة إلجراء بالحاجة مهنيا   حكما   المدقق يتخذ
 ةالهام واالفتراضات البيانات ألثر أمكن، حيثما خاصا ، اهتماما   المدقق يولي قد المراجعة،

 المثال، يلسب وعلى اآلخر، الجانب وعلى. الهامة المحاسبية التقديرات إلى التوصل في المستخدمة
 المدقق يتخذ قد ة،والمتكرر  الروتينية المعامالت تسجيل عن تنتج التي المحاسبية للتقديرات بالنسبة

 ألغراض كاف   إجراء هو المخاطر تقييم إجراءات مثل التحليلية اإلجراءات تطبيق بأن مهنيا   حكما  
 .المراجعة

 
 على بناء   ية،المحاسب التقديرات من وغيرها العادلة للقيمة المحاسبية التقديرات قياس هدف يتناول . 59أ

 قد التيو  ما، زمنية نقطة في القيمة حول التصورات يتناول القياس، تاريخ في الحالية الظروف
 مراجعته المدقق ركزي قد وبالتالي. المنشأة بها تعمل التي البيئة بتغير وسريع كبير بشكل تتغير
 لىع. المادية األخطاء مخاطر وتقييم بتحديد عالقة ذات تكون  قد معلومات على الحصول على

 فهم تكوينل نتيجة عالقة ذو تدقيق دليل األرجح على ينتج لن الحاالت، بعض في المثال، سبيل
 التقديرات تائجن على أثرت والتي السوق  في المشاركين افتراضات على تطرأ التي التغيرات بشأن

 من تدقيق لدلي على الحصول يتم قد الحالة، تلك وفي. السابقة للفترة العادلة للقيمة المحاسبية
 السابقة التقييم ةعملي فاعلية وفهم النقدية( بالتدفقات التنبؤات )مثل االفتراضات نتائج فهم خالل
 .الحالية الفترة في المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد تدعم التي اإلدارة أجرتها التي

 
 يمثل ال السابقة ترةللف المالية البيانات في به المعترف والمبلغ المحاسبي التقدير نتيجة بين الفرق  . 60أ

 سبيل على خطأ، االختالف هذا يمثل قد ذلك، ومع. السابقة المالية البيانات في خطأ   بالضرورة
 لىع األخيرة اللمسات وضع عند لإلدارة متاحة كانت التي المعلومات عن الخطأ نشأ إذا المثال،

 عليها لحصولا تم قد يكون  أن منطقية بصورة المتوقع من التي أو السابقة، للفترة المالية البيانات
 االختالف هذا يؤدي قد 38.به المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في االعتبار بعين وأخذت

                                                           
 (2)ب()33الفقرة  تدقيق البيانات المالية "، في عمليةحتيال باال المتعلقة" مسؤوليات المدقق  240معيار التدقيق الدولي  37
 .14، الفقرة األحداث الالحقة ""  560معيار التدقيق الدولي  38
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 إلى توصلال عند االعتبار بعين المعلومات بأخذ المتعلقة اإلدارة عمليات حول التساؤالت إثارة إلى
 حاجة هناك نأ يقرر وقد الرقابة مخاطر تقييم المدقق يعيد قد لذلك، ونتيجة. المحاسبية التقديرات
 المالية رالتقاري إعداد أطر من كثير تحتوي . المسألة حول إقناعا   أكثر تدقيق دليل على للحصول

 والتغيرات ء  أخطا تشكل التي المحاسبية التقديرات في التغيرات بين التمييز حول إرشادات على
 .والمعالجة ذلك، تشكل ال التي

 

 (15المهارات أو المعرفة المتخصصة )المرجع: الفقرة 
المسائل التي قد تؤثر على تحديد المدقق لحاجة فريق التدقيق للمهارات أو المعرفة تشمل  . 61أ

 39متخصصة، ما يلي على سبيل المثال:
  طبيعة التقديرات المحاسبية لعمل تجاري أو صناعة معينة )على سبيل المثال، احتياطيات

 د التأمين(.المعادن، واألصول الزراعية، واألدوات المالية المعقدة، والتزامات عقو 
 .درجة التشكك في التقدير 
 .تعقيد المنهج أو النموذج المستخدم 
  ،تعقيد متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به المتعلقة بالتقديرات المحاسبية

وتشمل ما إذا كان هناك مجاالت من المعروف أنها تخضع لتفسيرات أو ممارسات مختلفة 
 عدم اتساق في كيفية التوصل للتقديرات المحاسبية. أو مجاالت تكون فيها حاالت

 .اإلجراءات التي يعتزم المدقق اتخاذها استجابة للمخاطر المقيمة لألخطاء المادية 
  الحاجة للحكم المهني على المسائل غير المحددة من خالل إطار إعداد التقارير المالية

 المعمول به.
 اذها الختيار البيانات واالفتراضات.قدر األحكام المهنية التي هناك حاجة التخ 
  تعقيد نظم تكنولوجيا المعلومات ومدى استخدام المنشأة لها في التوصل للتقديرات

 المحاسبية.
 

قد تختلف طبيعة مشاركة األشخاص من ذوي المهارات والمعرفة المتخصصة وتوقيت ومدى هذه 
 المشاركة باختالف مراحل عملية التدقيق.

 
المدقق للمهارات أو المعرفة المتخصصة الالزمين عندما تكون المسألة المعنية متعلقة . قد يفتقر 62أ

بمجال آخر غير مجال المحاسبة والتدقيق )على سبيل المثال، مهارات التقييم( وقد يكون بحاجة 
 40لالستعانة بخبير تدقيق.

 

 
التخطيط لتدقيق ، 300ومعيار التدقيق الدولي  14، الفقرة رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية " " 220معيار التدقيق الدولي   39

 )هـ(. 8، الفقرة البيانات المالية
 .االستعانة بخبير تدقيق " 260معيار التدقيق الدولي   40
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 سبيل على المتخصصة. والمعرفة المهارات استخدام المحاسبية التقديرات من كثير تتطلب ال  .63أ
 معو  للمخازن. بسيط تقادم لحساب متخصصة ومعرفة لمهارات حاجة هناك تكون  ال قد المثال،

 اتئتمان عقد تزامال أو مصرفية لمؤسسة المتوقعة يةتئتما اال للخسارة بالنسبة المثال، سبيل على ذلك،
 فةالمعر  أو بالمهارات االستعا ة ضرورة إلى المدقق سيخلص رجحاأل فعلى ية،اتئتما  لمنشأة

 المتخصصة.
 

 (16 ،4 الفقرتان )المرجع: وتقييمها المادية األخطاء مخاطر تحديد
 أمر هو بيةالمحاس بالتقديرات المتعلق التأكيد مستوى  على وتقييمها المادية األخطاء مخاطر تحديد  .64أ

 المتضمنة سبيةالمحا التقديرات على فقط ذلك يقتصر وال المحاسبية، التقديرات لجميع بالنسبة هام
 المالية. البيا اتب المرفقة اإليضاحات في المتضمنة التقديرات كذلك يشمل ولكن المالية، البيا ات في

 
 عادة تشير ال الدولية التدقيق معايير أن على 200 الدولي التدقيق معيار من 42أ الفقرة تنص  .65أ

 وليالد المعيار هذا يتطلب ذلك، ومع الرقابة. ومخاطر المتأصلة المخاطر إلى منفصلة بصورة
 من مزيد اتخاذو  لتصميم أساس لتقديم الرقابة ومخاطر المتأصلة للمخاطر منفصل   تقييما   للتدقيق

 مستوى  على الهامة المخاطر ذلك في بما المادية، األخطاء لمخاطر استجابة التدقيق إجراءات
 330.39 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   المحاسبية، للتقديرات بالنسبة التأكيد

 
 رجةد في النظر المدقق من ُيطلب المتأصلة، المخاطر وتقييم المادية األخطاء مخاطر تحديد عند  .66أ

 ذلك غير أو عيةالموضو  وعدم والتعقيد، التقدير، في بالتشكك تأثرها أو المحاسبية التقديرات خضوع
 يمكن معلومات المتأصلة المخاطر لعوامل المدقق دراسة تقدم وقد المتأصلة. المخاطر عوامل من

 يلي: ما تحديد في استخدامها
 و المتأصلة؛ للمخاطر المتدرج النطاق على المتأصلة المخاطر أحد تقييم درجة 
 دقيقالت إجراءات وأن التأكيد، مستوى  على المادية األخطاء لمخاطر المعطى التقييم أسباب 

 األسباب. لتلك استجابة أتت 18 للفقرة وفقا   المدقق اتخذها التي اإلضافية
 

 المتأصلة. المخاطر عوامل بين المتداخلة للعلقة التوضيح من مزيدا   1 الملحق ويقدم
 عوامل نم أكثر أو واحد عن التأكيد مستوى  على المتأصلة للمخاطر المدقق تقييم أسباب تنتج قد  .67أ

 من ذلك غير أو الموضوعية عدم أو التعقيد، أو التقدير، في التشكك وهي المتأصلة المخاطر
 المثال: سبيل على المتأصلة، المخاطر عوامل

 ال  هأل معقدة المتوقعة يةتئتما االللخساتئر  المحاسبية التقديرات ستكون  األرجح، على (أ)
 موذج  استخدام تتطلب وقد مباشرة بصورة المتوقعة يةتئتما اال الخسارة ملحظة مكني

 ولح التاريخية واالفتراضات البيا ات من معقدة مجموعة النموذج يستخدم وقد معقد.
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 التنبؤ يصعب دق والتي بالمنشأة المتعلقة السيناريوهات من عديد في المستقبلية التطورات
 لقدر وقعةالمت يةتئتما اال للخساتئر المحاسبية التقديرات تخضع كذلك األرجح وعلى بها.
 مهنيةال األحكام اتخاذ عند الموضوعية عدم من كبير وقدر التقدير في التشكك من عال  
 عقود تالتزاما تناول عند االعتبارات  فس وتطبق المستقبلية. الظروف أو األحداث حول

 التأمين.
 مجموعة يهالد لمنشأة بالنسبة تقادم لمخصص المحاسبية للتقديرات التوصل يتطلب قد (ب)

 دمع من ضئيل قدر يشوبه قد ولكنه معقدة، وعمليات أ ظمة المخزون  أ واع من متنوعة
 المخزون. طبيعة على بناء   التقدير، في التشكك من منخفضة ودرجة الموضوعية

 من يةعال درجة على تنطوي  قد ولكنها معقدة األخرى  المحاسبية التقديرات تكون  ال قد (ج)
 محاسبي ديرتق المثال، سبيل على هامة، مهنية أحكاما   اتخاذ وتتطلب التقدير في التشكك
 على اللتزاما لهذا المحتمل المبلغ تحديد ويتوقف ما، التزام عن حاسما   مهنيا   حكما   يتطلب
 قضاتئية. دعوى   تيجة

 
 ؤثرت قد وبالتالي، آلخر. محاسبي تقدير من المتأصلة المخاطر عوامل وعلقة أهمية تتنوع قد .68أ

 بدرجة البسيطة المحاسبية التقديرات على مجتمعة، أو منفرد بشكل إما المتأصلة، المخاطر عوامل
 دودالح على تقع بحيث المتأصلة المخاطر يقّيم أو المخاطر من أقل قدر المدقق يحدد وقد أقل،
 المتأصلة. للمخاطر المدرج للنطاق الد يا

 
 تقديراتال على مجتمعة، أو منفرد بشكل سواء المتأصلة، المخاطر عوامل تؤثر قد النقيض، وعلى  .69أ

 من رجةد أعلى على المتأصلة المخاطر المدقق يقّيم أن تؤدي وقد أعلى، بدرجة المعقدة المحاسبية
 ستؤثر رجح،األ على المحاسبية، التقديرات لتلك وبالنسبة المتأصلة. للمخاطر المدرج النطاق درجات
 ددةالمح المخاطر وطبيعة عدد على مباشرة بصورة المتأصلة المخاطر عوامل آلثار المدقق دراسة

 قيقالتد دليل إقناع درجة على المطاف  هاية وفي المخاطر، تلك تقييم وعلى المادية، لألخطاء
 خاصة ميةأه المهني للتشكك المدقق لممارسة يكون  قد أيضا ، الُمقّيمة. للمخاطر للستجابة اللزم

 المحاسبية. للتقديرات لتلك بالنسبة
 
 المدقق ييمبتق علقة ذات إضافية معلومات المالية البيا ات تاريخ بعد تقع التي األحداث تقدم قد  .70أ

محاسبي  رتقدي  تيجة تصبح قد المثال، سبيل على التأكيد. مستوى  على المادية األخطاء لمخاطر
 ألخطاءا مخاطر تقييم يراجع أو المدقق يقّيم قد الحاالت، تلك وفي التدقيق. خلل معروفةمعين 
 لتشككبا تأثرها أو المحاسبية التقديرات خضوع درجة عن النظر بغض۲4التأكيد، مستوى  على المادية

 ؤثرت وقد المتأصلة. المخاطر عوامل من ذلك غير أو الموضوعية عدم أو التعقيد أو التدقيق في
 لتقديرا اختبار لمنهج المدقق اختيار على أيضا   المالية البيا ات تاريخ بعد تقع التي األحداث

 على ديعتم والذي بسيطة مكافأة الستحقاق بالنسبة المثال، سبيل على .18 للفقرة وفقا   المحاسبي
 سبيا    ضئيل قدر هناك أن إلى المدقق يخلص قد معينين، لموظفين التعويض من واضحة  سبة
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 لمخاطرا يقّيم قد وبالتالي المحاسبي، التقدير إلى التوصل في الموضوعية عدم أو التعقيد من
 دفع قدمي وقد المتأصلة. للمخاطر المدرج للنطاق األد ى الحد عند التأكيد مستوى  على المتأصلة
 المادية خطاءلأل المقيمة بالمخاطر يتعلق فيما وملتئم كاف   تدقيق دليل الفترة  هاية بعد المكافآت

 التأكيد. مستوى  على
 
 التدقيق ياتمنهج أو تقنيات على بناء   مختلفة بطرق  الرقابة مخاطر تقييم عمليةب المدققيقوم  قد  .71أ

 الرقابة مخاطر ييمتق )مثل  وعية فئات باستخدام الرقابة مخاطر تقييم عن التعبير يتم وقد المفضلة.
 الرقابة مةأ ظ فعالية لدرجة المدقق توقعات حيث من أو منخفضة( أو متوسطة أو مرتفعة، باعتبارها

 الالفع التشغيل على للعتماد المدقق تخطيط درجة آخر، بمعنى المحددة، المخاطر معالجة في
 فلن ى،األقص الحد على أ ها على الرقابة مخاطر تقييم تم إذا المثال، سبيل على الرقابة. أل ظمة
 أ ها اعتبارب الرقابة مخاطرتم تقييم  وإذا الرقابة، أ ظمة تشغيل فعالية على للعتماد المدقق يخطط

 الرقابة. أل ظمة الفعال التشغيل على االعتماد في المدقق يفكر قد األقصى، الحد من أقل
 

 )أ((16 الفقرة )المرجع: التقدير في التشكك
 بعين يلي ما المدقق يأخذ قد التدقيق، في للتشكك المحاسبية التقديرات خضوع درجة في النظر عند  .72أ

 االعتبار:
 يتطلب: به المعمول المالية التقارير إعداد إطار كان إذا ما 

 من ةعالي درجة متأصل بشكل يشوبه محاسبي لتقدير للتوصل ما منهجية استخدام -
 استخدام ةالمالي التقارير إعداد إطار يتطلب قد المثال، سبيل على التقدير، في التشكك

 للملحظة. قابلة غير مدخلت
 مثل دير،التق في التشكك من عالية درجة متأصل بشكل لها التي االفتراضات استخدام -

 قابلة غير يا اتب على تعتمد التي واالفتراضات طويلة، تنبؤ بفترة المتعلقة االفتراضات
 متنوعة افتراضات استخدام أو وضعها، اإلدارة على يصعب وبالتالي للملحظة
 ومترابطة.

 التقدير. في التشكك عن اإلفصاح -
 بيلس )على محتمل خلل أو اتاضطراب تواجه سوق  فيفّعالة  المنشأة تكون  قد العمل. بيئة 

 يعتمد دق وبالتالي  شطة( غير السوق  ألن أو العملة سعر في كبرى  لتحركات  تيجة المثال،
 بسهولة. ملحظتها تمكن ال التي البيا ات على المحاسبي التقدير

 التقارير إعداد إطار به يسمح ما وفق العملية، الناحية من ممكن )أو الممكن من كان إذا ما 
 لإلدارة: بالنسبة به( المعمول المالية

 لماضيا في تمت لعملية المستقبلي التحقق عن وموثوق  دقيق تنبؤ إلى تتوصل أن -
 وعوق عن أو محتمل(، تعاقدي شرط بموجب سيدفع الذي المبلغ المثال، سبيل )على
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 مستقبلية ةياتئتما  خسارة مبلغ المثال، سبيل )على وآثارها المستقبلية الظروف أو األحداث
 أو التسوية(؛ ووقت تأمينية مطالبة تسوية عنده ستتم الذي المبلغ أو

 المثال، سبيل )على الحالي الوضع عن ومكتملة دقيقة معلومات على تحصل أن -
 يختار  في السوق  في المشاركين منظور ستعكس التي التقييم سمات عن معلومات
 العادلة(. القيمة تقدير لوضع وذلك المالية، البيا ات

 
 ذاته حد في يةالمال البيا ات في عنه المفصح أو به المعترف المحاسبي التقدير مبلغ حجم يشكل ال  .73أ

 من بأقل حدد دق المحاسبي التقدير يكون  قد المثال، سبيل على أل ه فيه الخطأ قابلية على مؤشرا  
 قيمته.

 
 تقدير إلى صلالتو  يمكن ال بحيث للغاية مرتفعا   التقدير في التشكك يكون  قد الحاالت، بعض في  .74أ

 في ام بعنصر االعتراف دون  به المعمول المالية التقارير إعداد إطار يحول قد منطقي. محاسبي
 خطاءلأل مخاطر هناك يكون  قد الحاالت، تلك وفي العادلة. بالقيمة قياسه أو المالية، البيا ات
 قياسه نبغييبما إذا كان  أو محاسبي، بتقدير االعتراف ينبغيما إذا كان ب فقط ليس ترتبط المادية
 يتطلب قد محاسبية،ال التقديرات بتلك يتعلق وفيما اإلفصاحات. بمعقولية أيضا   ولكن العادلة، بالقيمة
 التقدير في والتشكك المحاسبية التقديرات عن اإلفصاح به المعمول المالية التقارير إعداد إطار

 (.144أ-143وأ ،113أ-112أ الفقرات )ا ظر بها المرتبط
 
 حول هامة كوكبشمحاسبي معين  بتقدير المتعلق التقدير في التشكك يلقي قد الحاالت، بعض في  .75أ

 40)المنّقح( 570 الدولي التدقيق معيار يضع مستمرة. منشأة باعتبارها االستمرار على المنشأة قدرة
 الحاالت. بتلك المتعلقة اإلرشادات ويقدم المتطلبات

 

 )ب((16 الفقرة )المرجع: الموضوعية عدم أو التعقيد
 وتطبيقها المنهجية اختيار على التعقيد تأثير درجة

 وتطبيقها يالمحاسب التقدير إلى التوصل في المستخدمة المنهجية اختيار تأثر درجة في النظر عند  .76أ
 يلي: فيما ينظر أن للمدقق يمكن بالتعقيد،

 جيةالمنه أن إلى يشير قد ما وهو متخصصة معرفة أو بمهارات االستعا ة إلى اإلدارة حاجة 
 بالتاليو  متأصلة بصورة معقدة منهجية هي المحاسبي التقدير إلى التوصل في المستخدمة

 الخطأ ةقابلي من أعلى قدر هناك يكون  قد المادي. للخطأ قابل   المحاسبي التقدير يكون  قد
 ذلك، في رةالخب من  سبيا   ضئيل قدر لديها ويكون  داخلية بصورة  موذجا   اإلدارة تضع عندما

 يف شاتئعة بصورة مستخدم غير أو راسخ غير منهج يطبق  موذجا   اإلدارة استخدمت إذا أو
 معينة. بيئة أو صناعة
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 دق والذي به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار بموجب المطلوب القياس أساس طبيعة 
 تراضاتاالف أو البيا ات من متعددة مصادر تتطلب معقدة منهجية وجود إلى الحاجة عنه ينتج

 سبيل لىع بينها. فيما المتداخلة العلقات على علوة المستقبلية، النظرة وذات التاريخية
 دادالس دفعات عن مهنية أحكام اتخاذ متوقعة يةاتئتما  خسارة مخصص يتطلب قد المثال،

 المستنتجة لتاريخيةا البيا ات العتبارات وفقا   النقدية، التدفقات من وغيرها المستقبلية يةتئتما اال
 قد لمنوال،ا  فس وعلى المستقبلي. التوجه ذات االفتراضات وتطبيق السابقة التجارب من

 المستقبلية أمينالت عقد بمدفوعات التنبؤ عن مهنية أحكام اتخاذ تأمين عقد التزام تقييم يتطلب
 المفترضة. والمستقبلية الحالية واالتجاهات التاريخية التجربة على بناء  

 

 وتطبيقها البيا ات اختيار على التعقيد تأثير درجة
حاسبي معين م تقدير إلى التوصل في المستخدمة البيا ات وتطبيق اختيار تأثر درجة في النظر عند .77أ

 االعتبار: بعين يلي ما المدقق يأخذ بالتعقيد،

 لبيا ات.ا مصادر وموثوقية أهمية االعتبار بعين األخذ مع البيا ات، اشتقاق عمليات تعقيد 
 بمصادر مقار ة موثوقية أكثر معينة مصادر من عليها الحصول يتم التي البيا ات تكون  قد

 وماتالمعل مصادر بعض تفصح ال الملكية، أو بالسرية متعلقة وألسباب وأيضا ، أخرى.
 عبالموضو  علقة لها يكون  قد التي المعلومات عن كامل( بشكل تفصح ال )أو الخارجية

 استخدمتها يالت األساسية البيا ات مصادر مثل تقدمها، التي البيا ات موثوقية في النظر عند
 معالجتها. أو تراكمها كيفية أو المصادر تلك

 البيا ات نم كبير حجم هناك يكون  عندما البيا ات. سلمة على الحفاظ في المتأصل التعقيد 
 لبيا اتا سلمة على الحفاظ في متأصل تعقيد هناك يكون  قد البيا ات، من متعددة ومصادر

 المحاسبي. للتقدير التوصل في المستخدمة

 النقدية لتدفقاتا تحديد يعتمد قد المثال، سبيل على المعقدة. التعاقدية الشروط لتفسير الحاجة 
 تعاقدية شروط على للعملء حسومات عن أو تجاري  مورد عن الناشئة الواردة أو الصادرة

 تفسيرها. أو الشروط تلك لفهم محددة مهارة أو خبرة تتطلب للغاية معقدة
 

 البيا ات أو االفتراضات أو المنهجية وتطبيق اختيار على الموضوعية عدم تأثير درجة
 يأخذ وعية،الموض بعدم والبيا ات واالفتراضات المنهجية وتطبيق اختيار تأثر درجة في النظر عند .78أ

 االعتبار: بعين يلي ما المدقق
 التقنيات،و  والمفاهيم، التقييم، لمناهج به المعمول المالية التقارير إعداد إطار تحديد عدم درجة 

 التقييم. منهجية في استخدامها سيتم التي والعوامل
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 بين من هما قيتوالتو  المبلغ التنبؤ. فترة طول ذلك في بما توقيت، أو بمبلغ المتعلق التشكك 
 مهنية ألحكام اإلدارة التخاذ الحاجة ظهور إلى ويؤديا التقدير، في المتأصل التشكك مصادر
 المثال، يلسب على اإلدارة. لتحيز فرصة بدوره يخلق الذي األمر وهو التقدير،  قطة الختيار

 كبير قدر لىع مستقبلية  ظرة ذات افتراضات على يحتوي  الذي المحاسبي التقدير ينطوي  قد
 اإلدارة. لتحيز عرضة أكثر يجعله ما وهو الموضوعية عدم من

 

 )ب((16 الفقرة )المرجع: األخرى  المتأصلة المخاطر عوامل
 للخطأ بيالمحاس التقدير قابلية علىمحاسبي معين  بتقدير المتعلقة الموضوعية عدم درجة تؤثر .79أ

 لدرجةن محاسبي معي تقدير يخضع عندما المثال، سبيل على احتيالها. أو اإلدارة تحيز عن الناتج
 جة تي للخطأ عرضة أكثر المحاسبي التقدير سيكون  األرجح على الموضوعية، عدم من عالية
 تختار دق .المحتملة القياس  تاتئج من واسعة مجموعة ذلك عن ينتج وقد احتيالها أو اإلدارة لتحيز
 بتحيز ملتئمة غير بطريقة تأثر الذي أو للظروف، الملتئم غير النطاق ذلك من تقدير  قطة اإلدارة
 تؤثر قد مستمرة،ال التدقيق لعمليات وبالنسبة الخطأ. يقع وبالتالي قصد، بدون  أو بقصد سواء اإلدارة

 طيطالتخ إجراءات على السابقة الفترات تدقيق خلل ُحددت التي اإلدارة تحيز احتمال مؤشرات
 الحالية. الفترة في المخاطر وتقييم

 

 (17 الفقرة )المرجع: الهامة المخاطر
 أو اسبيالمح التقدير خضوع درجة االعتبار بعين تأخذ التي المتأصلة، للمخاطر المدقق تقييم  .80أ

 أصلةالمت العوامل من ذلك غير أو الموضوعية عدم أو التعقيد أو التقدير في بالتشكك تأثره
 تحديدها تم التي المادية األخطاء مخاطر كا ت إذا ما تحديد على المدقق يساعد للمخاطر،

 هامة. مخاطر هي وتقييمها
 

 المادية لألخطاء المقيمة للمخاطر االستجابة
 (18 الفقرة )المرجع: المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات

 لثلثةا االختبار مناهج من أي المدقق يستخدم قد اإلضافية التدقيق إجراءات واتخاذ تصميم عند  .81أ
 من عديد استخدام عند المثال، سبيل على .18 الفقرة في والواردة مجتمعة( أو منفرد )بشكل

 لكل مختلف تقييم منهج يستخدم أن المدقق يقرر قد المحاسبي، التقدير إلى للتوصل االفتراضات
 تقييمه. تم افتراض

 

 متعارض أو ُمثب ت كان سواء علقة ذو تدقيق دليل على الحصول
 وماتمعل وأية اإلدارة، تأكيدات وتثبت تدعم التي المعلومات من كل من التدقيق دليل يتكون   .82أ

 على الحصول متحيز غير بأسلوب تدقيق دليل على الحصول يتطلب قد41التأكيدات. تلك تعارض
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 بحثا   ُيجري  أن المدقق من ُيطلب ال ذلك، ومع المنشأة. وخارج داخل متعددة مصادر من دليل
 تدقيق. دليل على للحصول المحتملة المصادر جميع لتحديد شامل  

 
 كلما إقناعا   أكثر تدقيق دليل على يحصل أن المدقق من 330 الدولي التدقيق معيار يتطلب  .83أ

 دليل كم أو طبيعة في النظر أهمية تزداد قد وبالتالي،42للمخاطر. المدقق تقييم درجة ارتفعت
 من ألقصىا الحد عندمحاسبي معين  بتقدير المتعلقة المتأصلة المخاطر تقييم حال في التدقيق
 المتأصلة. للمخاطر المتدرج النطاق

 

 القياس قابلية
 سبيل على يلي، بما المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تتأثر  .84أ

 المثال:
 تؤثرو  اللزم التدقيق دليل إقناع مدى على تؤثر التي المادية، لألخطاء المقيمة المخاطر 

 تكون  قد ال،المث سبيل على المحاسبية. التقديرات لتدقيق المدقق يختاره الذي المنهج على
 الستحقاق ةبالنسب أقل التقييم أو الوجود بتأكيدات المتعلقة المادية لألخطاء المقيمة المخاطر

 قد الموقف، ذاه وفي قصير. بوقت الفترة ا تهاء بعد للموظفين تدفع التي للمكافآت مباشر
 خلل نم وملتئم كاف   تدقيق دليل على يحصل أن للمدقق بالنسبة عملية األكثر من يكون 
 خرى.أل االختبار مناهج خلل من وليس التدقيق، تاريخ حتى تقع التي األحداث تقييم

 المادية لألخطاء المقيمة المخاطر أسباب. 
 

 (19 لفقرةا )المرجع: العلقة ذات الرقابة أ ظمة تشغيل فعالية على يعتمد أن المدقق يعتزم عندما
 لمتأصلةا المخاطر تقييم عند ملتئما   العلقة ذات الرقابة أ ظمة تشغيل فاعلية اختبار يكون  قد  .85أ

 قد .الهامة المخاطر تقييم ذلك ويشمل المتأصلة، للمخاطر المدرج النطاق على أعلى أ ها على
 وعندما د.التعقي من أعلى بدرجة يتأثر أو المحاسبي التقدير يخضع عندما الوضع هو ذلك يكون 
 ألحكام دارةاإل اتخاذ يتطلب وبالتالي الموضوعية، عدم من أكبر بدرجة المحاسبي التقدير يتأثر

 إلى لمدققا دفع إلى الرقابة أ ظمة تصميم فاعلية في المتأصلة القصور  واحي تؤدي قد مهنية،
 أ ظمة غيلتش فاعلية اختبار على تركيزه من أكبر بصورة الموضوعية اإلجراءات على التركيز
 الرقابة.

 
 قديراتبالت المتعلقة الرقابة أ ظمة تشغيل فاعلية اختبار ومدى وتوقيت طبيعة تحديد عند  .86أ

 مثل: العوامل بعض في المدقق ينظر قد المحاسبية،
 وحجمها؛ وتكرارها المعاملت طبيعة 
 يقةبطر  صممت قد الرقابة أ ظمة كا ت إذا ما ذلك في بما الرقابة، أ ظمة تصميم فاعلية 

 الحوكمة؛ وقوة المقيمة، المتأصلة للمخاطر استجابة مناسبة
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 المنشأة، في الموضوعة للرقابة العامة والعمليات لألهداف بالنسبة معينة رقابة أ ظمة أهمية 
 المعاملت؛ تدعم التي المعلومات أ ظمة تطور درجة ذلك في بما

 الداخلية؛ الرقابة أ ظمة في المحددة القصور و واحي الرقابة أ ظمة متابعة 
 ابةالرق أ ظمة المثال سبيل على لمعالجتها، الرقابة أ ظمة تهدف التي المخاطر طبيعة 

 الداعمة؛ البيا ات على الرقابة بأ ظمة مقار ة المهنية األحكام بممارسة المتعلقة
 الرقابة؛ أ ظمة في المشتغلين كفاءة 
 و الرقابة؛ أ شطة أداء تكرار 
 الرقابة. أ شطة أداء على الدليل 

 

 وملتئم كاف   تدقيق دليل تقدم أن يمكن ال وحدها الموضوعية اإلجراءات
 كثافةب المعلومات تكنولوجيا اإلدارات تستخدم المالية، الخدمات صناعة مثل الصناعات، بعض في  .87أ

 حاسبيةم بتقديرات المتعلقة للمخاطر عرضة أكثر األرجح على تكون  وبالتالي األعمال. أداء في
 وملتئم. كاف   تدقيق دليل حيالها تقدم أن وحدها الموضوعية لإلجراءات يمكن ال معينة

 
 وملتئم كاف   تدقيق دليل وحدها الموضوعية اإلجراءات تقدم أن فيها يمكن ال التي الظروف تشمل  .88أ

 يلي: ما التأكيد مستوى  على
 جيلهاوتس المعلومات بإ شاء المتعلقة المخاطر لتفادي ضرورية الرقابة أ ظمة تكون  عندما 

 الدفاتر ارجخ من عليها الحصول تم التي المعلومات وهي بشأ ها التقارير تقديم أو ومعالجتها
 والفرعية. العامة

 بلغي أو ُتعالج أو ُتسجل أو التأكيدات من أكثر أو واحد تدعم التي المعلومات ُتنشأ عندما 
 نم كبير قدر هناك يكون  عندما الوضع هو ذلك سيكون  األرجح على الكترو يا . عنها

 لتكنولوجيا مكثف استخدام يتطلب معقد  موذج استخدام عند أو البيا ات، أو المعاملت
 مخصص تحديد المطلوب من يكون  وقد واكتمالها. المعلومات دقة على للتأكيد المعلومات

 في لمثال،ا سبيل على مرافق. منشأة أو مالية لمؤسسة بالنسبة المتوقعة تئتماناال لخسارة معقد
 يةما تئتاال الخسارة مخصص وضع في المستخدمة البيا ات تتكون  قد المرافق، منشأة حالة

 ذهه وفي المعاملت. من كبير عدد عن الناتجة الصغيرة األرصدة من كثير من المتوقعة
 ون د وملتئم كاف   تدقيق دليل على الحصول يمكن ال أ ه إلى المدقق يخلص قد الحاالت،

 توقعة.الم يةتئتما اال الخسارة مخصص لتحديد المستخدم النموذج على الرقابة أ ظمة اختبار
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 دقة لىع الرقابة أ ظمة فاعلية على التدقيق دليل وملتئمة كفاية تعتمد قد الحاالت، تلك وفي
 واكتمالها. المعلومات

 
 ُيطلب قد ن(،التأمي شركات أو البنوك )مثل معينة لمنشآت بالنسبة المالية البيا ات تدقيق من كجزء  .89أ

 فيما قالتدقي إجراءات من مزيدا   يتخذ أن التنظيمية اللواتئح أو القوا ين بموجب المدقق من أيضا  
 أخرى  االتح وفي الحاالت تلك وفي عنها. تدقيق دليل لتقديم أو الداخلية الرقابة بأ ظمة يتعلق

 تاإلجراءا تلك أداء أثناء عليها حصل التي المعلومات استخدام من المدقق يتمكن قد مشابهة،
 تؤثر قد  هاأ أو طرأت قد الحقة تغيرات هناك كا ت إذا ما بتحديد رهنا   وذلك تدقيق، دليل باعتبارها

 بالتدقيق. المعلومات تلك علقة على
 

 (20 الفقرة )المرجع: الهامة المخاطر
 من قطف الهامة للمخاطر استجابة المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات تتكون  عندما .90أ

 اختبارا   اإلجراءات تلك تشمل أن 33043 الدولي التدقيق معيار يتطلب موضوعية، إجراءات
 في وصفها ورد التي المناهج من ألي وفقا   وُتجرى  للتفاصيل االختبارات تلك تصمم قد للتفاصيل.

 تشملو  حالة. كل في للمدقق المهني للحكم وفقا   وذلك للتدقيق الدولي المعيار هذا من 18 الفقرة
 يلي: ما المحاسبية بالتقديرات المتعلقة الهامة المخاطر تفاصيل على األمثلة

 ،االفتراضات. أو الشروط إلثبات العقود فحص المثال، سبيل على الفحص 
 للنموذج. الرياضية الدقة من التحقق خلل من المثال، سبيل على الحساب، إعادة 
 أطراف لقب من المنشورة المعلومات مثل التوثيق، دعم في المستخدمة المتوافقة االفتراضات 

 أخرى.
 

 (21 الفقرة )المرجع: المدقق تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث من تدقيق دليل على الحصول
 لتدقيقا تقرير تاريخ حتى تقع أحداث من تدقيق دليل على الحصول يقدم قد الحاالت، بعض في .91أ

 لمخزون ا إجمالي بيع المثال، سبيل على المادية. األخطاء مخاطر لمعالجة وملتئم كاف   تدقيق دليل
 صافي تقديرب متعلق وملتئم كاف   تدقيق دليل يقدم قد وجيز بوقت الفترة  هاية بعد متوقف لمنتج
 الستخدام حاجة كهنا تكون  قد أخرى، حاالت وفي الفترة.  هاية في المنتج لذلك للتحقق القابلة القيمة

 .18 الفقرة في ورد الذي اآلخر بالمنهج باالرتباط االختبار في المنهج هذا
 
 على لمدققا تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث تقدم لن المحاسبية، التقديرات لبعض بالنسبة .92أ

 تتضح ال ال،المث سبيل على المحاسبية. بالتقديرات يتعلق فيما وملتئم كاف   تدقيق دليل األرجح
 وأيضا ، ة.ممتد فترة مدار على إال المحاسبية التقديرات ببعض المتعلقة الظروف أو األحداث بعض

 الفترة هاية  بعد المعلومات تعكس ال قد العادلة، للقيمة المحاسبية التقديرات قياس لهدف و تيجة
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 لتقديراتا بقياس علقة ذات تكون  ال قد وبالتالي الميزا ية تاريخ في الموجودة الظروف أو األحداث
 العادلة. للقيمة المحاسبية

 
 يشترط ينة،مع محاسبية بتقديرات يتعلق فيما للختبار المنهج هذا يتخذ أال المدقق قرر إذا حتى  .93أ

 إجراءات يتخذ أن المدقق من يتطلب الذي ،560 الدولي التدقيق لمعيار يمتثل أن المدقق على
 قعت التي األحداث جميع أن على وملتئم كاف   تدقيق دليل على الحصول بهدف مصممة تدقيق

 44المالية البيا ات يف إفصاح أو تعديل تتطلب والتي المدقق تقرير وتاريخ المالية البيا ات تاريخ بين
 المحاسبية، التقديرات من كثير قياس وألن 45المالية. البيا ات في ملتئم بشكل وُوِضّحت ُعِرّفت قد

 فإن لية،المستقب الظروف  تيجة على يعتمد ما عادة العادلة، للقيمة المحاسبية التقديرات بخلف
 خاصة. أهمية 560 الدولي التدقيق معيار بموجب المدقق ولعمل األحداث أو للمعاملت

 
 (22 الفقرة )المرجع: المحاسبية للتقديرات اإلدارة توصل كيفية اختبار

 على التالية، الحاالت في ملتئم منهج هو المحاسبية للتقديرات اإلدارة توصل كيفية اختبار يكون  قد  .94أ
 المثال: سبيل

 بأن السابقة للفترات المالية البيا ات في مماثلة محاسبية لتقديرات المدقق مراجعة تشير عندما 
 ملتئمة. الحالية الفترة في اإلدارة عمليات

 شابهةمت طبيعة لها التي العناصر من كبيرة مجموعة على المحاسبي التقدير يعتمد عندما 
 ذاته. حد في أهمية منها لكل ليس والتي

 يراتللتقد اإلدارة توصل توقع كيفية به المعمول المالية التقارير إعداد إطار يحدد عندما 
 يةتئتما الا الخسارة لمخصص بالنسبة الوضع هو ذلك يكون  قد المثال، سبيل على المحاسبية.

 المتوقعة.
 للبيا ات. الروتينية المعالجة من المحاسبي التقدير ُيشتق عندما 
 يكون  ال ندماع ملتئما   منهجا   أيضا   يكون  قد المحاسبية للتقديرات اإلدارة توصل كيفية اختبار 

 ثرأك أو بواحد باالرتباط ملتئما   منهجا   يكون  قد أو عمليا ، األخرى  االختبار مناهج من أي
 األخرى. االختبار مناهج من

 

 الفقرات المرجع) وبيا اتها الهامة وافتراضاتها السابقة الفترات منهجيات على تطرأ التي التغيرات
 )أ((25و )أ(،24و )أ(،23

 على لبيا اتا أو الهامة، االفتراضات أو المنهجية، في السابقة الفترات عن التغيير يعتمد ال عندما  .95أ
 ومع بعضها مع متسقة الهامة االفتراضات تكون  ال عندما أو جديدة، معلومات أو جديدة ظروف

 العلقة ذات االفتراضات مع أو األخرى، المحاسبية التقديرات في المستخدمة االفتراضات
 اتالمناقش من مزيدا   يجري  ألن قالمدق يحتاج قد المنشأة، أعمال من أخرى  مجاالت في المستخدمة

 المستخدمة. االفتراضات بملتئمة يتعلق فيما اإلدارة يساتئل وبذلك الظروف حول اإلدارة مع
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 )ب((25و )ب(،24و )ب(،23 الفقرات )المرجع: اإلدارة تحيز على مؤشرات
 اقشاتالمن من مزيد إلجراء بحاجة يكون  فقد اإلدارة، تحيز احتمال على مؤشرات المدقق يحدد عندما  .96أ

 على تئمومل كاف   تدقيق دليل على الحصول تم قد كان إذا فيما النظر إلعادة يحتاج وقد اإلدارة مع
 لقاتئمة.ا الظروف في للدعم وقابلة ملتئمة كا ت المستخدمة والبيا ات واالفتراضات المنهجية، أن

 نم لعديد ملتئما    طاقا   اإلدارة تضع عندما معين محاسبي لتقدير اإلدارة تحيز أمثلة أحد ومن
 والذي نطاقال طرف في يأتي الذي االفتراض استخدام تختار حالة كل وفي المختلفة، االفتراضات

 قياس.  تيجة ألفضل التوصل عنه ينتج
 

 المنهجيات
 )أ((23 الفقرة )المرجع: المنهجية اختيار

 المنهجية مةبملتئ يتعلق فيما المدقق فيها ينظر أن ينبغي التي العلقة ذات االعتبارات تشمل قد  .97أ
 نع التغيرات ملتئمة أمكن، وحيثما به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في المختارة

 يلي: ما السابقة الفترة
 ملتئما؛ المختارة للمنهجية بالنسبة اإلدارة منطق كان إذا ما 
 طارإ ومتطلبات المحاسبي، التقدير لطبيعة بالنظر للظروف ملتئمة المنهجية كا ت إذا ما 

 متطلباتوال المتاحة، األخرى  التقييم تقنيات أو ومفاهيم به، المعمول المالية التقارير إعداد
 المنشأة؛ فيها تعمل التي والبيئة والصناعة األعمال، ومجال التنظيمية،

 شكلب المختلفة التقديرات من مدى عنها ينتج المختلفة المنهجيات أن اإلدارة تحدد عندما 
 و االختلفات؛ تلك أسباب في اإلدارة تحقيق كيفية كبير،

 الوضع يكون  ال وعندما جديدة. معلومات أو جديدة ظروف على معتمد التغيير كان إذا ما 
 تؤدي ه.ب المعمول المالية التقارير إعداد إلطار ممتثل   أو منطقيا   التغيير يكون  ال قد كذلك،

 في أخطاء ظهور إلى تؤدي وقد الوقت عبر متسقة غير مالية بيا ات إلى التعسفية التغيرات
-133أ الفقرة أيضا   )ا ظر اإلدارة. تحيز احتمال على مؤشرا   تكون  قد أو المالية البيا ات

 (.136أ
 

 أو دةمحد قياس منهجية على به المعمول المالية التقارير إعداد إطار ينص ال عندما هامة المساتئل هذه
 متعددة. منهجيات باستخدام يسمح عندما
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 )د((23 الفقرة )المرجع: المعقدة النماذج إعداد
 التالية: الحاالت في معقدين به المتعلقة والمنهجية النموذج يكون  األرجح على  .98أ

 البيا ات واختيار النموذج تصميم ذلك في بما وتطبيقه، النموذج فهم يتطلب عندما 
 متخصصة. معرفة أو مهارة الملتئمة، واالفتراضات

 لىع قيودا   هناك ألن النموذج الستخدام اللزمة البيا ات على الحصول صعوبة حالة في 
 أو إليها؛ الوصول على القدرة على أو ملحظتها قابلية على أو البيا ات إتاحة

 وأ واالتساق، الدقة، )بمعنى واالفتراضات البيا ات سلمة على الحفاظ يصعب عندما 
 لمتعددةا للعلقات  تيجة أو المتعددة، التقييم لسمات  تيجة النموذج استخدام عند االكتمال(

 للحسابات. المتعدد للتكرار  تيجة أو بينها،
 
 عقدا ،م  موذجا   اإلدارة تستخدم عندما االعتبار بعين المدقق يأخذها أن يمكن التي األمور وتشمل  .95أ

 كان: إذا ما المثال، سبيل على
 إجراء مع النموذج، على تغيير يطرأ عندما أو استخدامه قبل النموذج من التحقق تم قد 

 مليةع تشمل وقد له. المخصص للستخدام مناسبا   زال ما أ ه على للتأكيد دورية مراجعات
 يلي: ما تقييم المنشأة تجريها التي التحقق

 النظرية؛ الناحية من النموذج سلمة -
 الرياضية؛ الناحية من النموذج سلمة -
 و واكتمالها؛ النموذج وافتراضات بيا ات دقة -
 الفعلية. بالمعاملت مقار ة النموذج مخرجات -

 التغيير. على للرقابة ملتئمة وإجراءات سياسات وجود 
 النموذج. الستخدام الملتئمين والمعرفة للمهارات اإلدارة استخدام 

 
 معقدة.  ماذج إعداد تتطلب ال التي للمنهجيات بالنسبة مفيدة أيضا   االعتبارات تلك تكون  قد
 المعمول يةالمال التقارير إعداد إطار متطلبات لتلبية النموذج مخرجات على تعديلت اإلدارة تدخل قد  .100أ

 المحاسبية راتالتقدي حالة وفي إحلل. باعتبارها التعديلت تلك إلى يشار الصناعات بعض وفي به.
 نإ النموذج، مخرجات على التعديلت كا ت إذا فيما النظر الملتئم من يكون  قد العادلة، للقيمة

 مماثلة. ظروف في السوق  في المشاركون  سيستخدمها التي االفتراضات تعكس وجدت،
 

 )ه((23 قرةالف )المرجع: المنهجية تطبيق في المستخدمة والبيا ات الهامة االفتراضات سلمة على الحفاظ
 الحفاظ إلى يشير المنهجية تطبيق في المستخدمة والبيا ات الهامة االفتراضات سلمة على الحفاظ  .101أ

 القدرة عدم تؤدي وقد المعلومات. معالجة مراحل جميع في واالفتراضات البيا ات واكتمال دقة على
 وفي الخطأ. إلى تؤدي ثم ومن فسادها إلى والبيا ات االفتراضات تلك سلمة على الحفاظ على
 خضعت واالفتراضات البيا ات كا ت إذا ما المدقق من العلقة ذات االعتبارات تشمل قد الصدد، هذا
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 مثل أ شطة للخ تقع مقصودة غير تغيرات ألية تخضع وال اإلدارة، تستهدفها التي التغيرات لجميع
 معالجتها. أو و قلها واسترجاعها وتخزينها المعلومات إدخال

 
 (24 الفقرة )المرجع: هامة افتراضات

 الفتراضاتا بملتئمة يتعلق فيما االعتبار بعين المدقق يأخذها التي العلقة ذات االعتبارات تشمل  .102أ
 الفترة نع التغيرات ملتئمة أمكن، وحيثما به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في الهامة
 يلي: ما السابقة

 االفتراضات؛ اختيار في اإلدارة منطق 
 بي،المحاس التقدير طبيعة في النظر مع القاتئمة للظروف ملتئمة االفتراضات كا ت إذا ما 

 لتيا والبيئة والصناعة، العمل، ومجال به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار ومتطلبات
 و المنشأة؛ بها تعمل

 أو جديدة ظروف عن  اتج االفتراض اختيار في السابقة الفترة عن التغيير كان إذا ما 
 إلطار ل  ممتث وال منطقيا   التغيير يكون  ال قد كذلك، الوضع يكون  ال وعندما جديدة. معلومات

 إلى لمحاسبيا التقدير في التعسفية التغيرات تؤدي وقد به. المعمول المالية التقارير إعداد
 ا ظر) اإلدارة تحيز احتمال على مؤشرا   تكون  قد أو المالية البيا ات في مادية أخطاء ظهور

 (.136أ-133أ الفقرات
 

 مجموعة خلل من تحقيقها يمكن والتي المحاسبي، للتقدير بديلة  تاتئج أو افتراضات اإلدارة تقييم قد  .103أ
 حديدت ذلك يتطلب وقد المحتملة. المناهج أحد هو الحساسية وتحليل للظروف. وفقا   المناهج من

 للتقديرات بةبالنس وحتى االفتراضات. باختلف المحاسبي للتقدير النقدي المبلغ اختلف كيفية
 مختلفين ركينمشت الستخدام  ظرا   اختلف هناك يكون  قد العادلة، بالقيمة قياسها تم التي المحاسبية

 للنتاتئج، اتالسيناريوه من عدد وضع إلى الحساسية اختبار يؤدي قد مختلفة. الفتراضات السوق  في
 "متشاتئمة". ى وأخر  "متفاتئلة" سيناريوهات وتشمل النتاتئج، من  طاق باعتبارها اإلدارة تصفها والتي

 
 ُيّكون  قد وأ دراية على المدقق يصبح قد التدقيق، بإجراء عليها الحصول تم التي المعرفة خلل من  .104أ

 سبيل لىع المساتئل، هذه تشمل وقد المنشأة. أعمال من أخرى   واح   في المستخدمة للفتراضات فهم
 المستقبلية. النقدية والتدفقات االستراتيجية الوثاتئق في الواردة واالفتراضات العمل، آفاق المثال،
 46)المنّقح( 315 الدولي التدقيق معيار يتطلب للمنشأة، أخرى  عمليات العملية شريك أدى إذا وأيضا ،

 اتذ العمليات تلك من عليها حصل التي المعلومات كا ت إذا فيما ينظر أن العملية شريك من
 لمعلوماتا تلك في النظر يتم أن أيضا   المفيد من يكون  قد المادية. األخطاء مخاطر بتقييم علقة
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 التقديرات في المستخدمة االفتراضات ومع بعضها مع متسقة الهامة االفتراضات كا ت إذا ما لتناول
 األخرى. المحاسبية

 
 به ولالمعم المالية التقارير إعداد إطار متطلبات سياق في الهامة االفتراضات ملتئمة تعتمد قد  .105أ

 لنواياوا الخطط اإلدارةعادة يتم توثيق  العمل. مسارات بعض تنفيذ على اإلدارة وقدرة  ية على
 على كذل به المعمول المالية التقارير إعداد إطار يشترط وقد معينة والتزامات بأصول المتعلقة
 أمر هو هاوقدرت اإلدارة  وايا بشأن عليه الحصول سيتم التي التدقيق دليل ومدى وطبيعة اإلدارة.
 يلي: ما المدقق يتخذها التي اإلجراءات تشمل قد أمكن، حيثما المهني. بالحكم متعلق
 عنها. المعلن  واياها تنفيذ في اإلدارة تاريخ مراجعة 
 معتمدةال الميزا يات ممكنا ، كان إذا ذلك في بما األخرى، والوثاتئق المكتوبة الخطط فحص 

 االجتماعات. محاضر أو والتصريحات رسميا ،
 اإلجراءات. من معين لمسار اتخاذها أسباب حول اإلدارة من االستفسار 
 لمدقق.ا تقريرإصدار  تاريخ وحتى المالية البيا ات تاريخ بعد وقت التي األحداث مراجعة 
 دية،االقتصا للظروف بالنظر اإلجراءات من معين مسار تنفيذ على المنشأة قدرة تقييم 

 من التي يةالتعاقد أو التنظيمية أو القا و ية القيودو  الحالية التزاماتها تداعيات ذلك ويشمل
 اإلدارة. تتخذها التي اإلجراءات جدوى  على تؤثر أن الممكن

 في اردةوالو  وجدت، إن بها، المعمول التوثيق متطلبات لبت قد اإلدارة كا ت إذا فيما النظر 
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار

 
 باراالعت بعين اإلدارة وخطط  وايا بأخذ ذلك، مع المالية، التقارير إعداد أطر بعضقد ال تسمح 

 العادلة لقيمةا لتقديرات بالنسبة الحال هو هذا يكون  ما داتئما   المحاسبية. التقديرات إلى التوصل عند
 لمشاركون ا يستخدمها التي االفتراضات الهامة االفتراضات تعكس أن تتطلب قياسها أهداف ألن
 السوق. في

 
 )أ((25 الفقرة )المرجع: البيا ات

 لستخدامل المختارة البيا ات ملتئمة يخص فيما للمدقق بالنسبة العلقة ذات االعتبارات تشمل قد  .106أ
 السابقة ترةالف عن التغيرات ملتئمة أمكن، وحيثما به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في
 يلي: ما
 البيا ات؛ اختيار في اإلدارة منطق 
 طارإ ومتطلبات المحاسبي، التقدير لطبيعة بالنظر للظروف ملتئمة البيا ات كا ت إذا ما 

 المنشأة؛ ابه تعمل التي والبيئة والصناعة األعمال، ومجال به، المعمول المالية التقارير إعداد
 و
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 وفظر  عن  اتج البيا ات عناصر أو مصادر في السابقة الفترة عن التغيير كان إذا ما 
 رالتغيي يكون  لن األرجح فعلى كذلك، الوضع يكون  ال وعندما جديدة. معلومات أو جديدة
 في لتعسفيةا التغيرات تؤدي وقد به. المعمول المالية التقارير إعداد إلطار ممتثل   وال منطقيا  
 هورظ إلى تؤدي وقد الوقت عبر متسقة غير مالية بيا ات ظهور إلى المحاسبي التقدير
 تالفقرا )ا ظر اإلدارة تحيز احتمال على مؤشرا   تكون  قد أو المالية البيا ات في أخطاء

 (.136أ-133أ
 

 )ج((25 الفقرة )المرجع: بالموضوع وصلتها البيا ات موثوقية
 أن المدقق من 500 الدولي التدقيق معيار يتطلب المنشأة، تنتجها التي المعلومات استخدام عند  .107أ

 ضرورةال وحسب ذلك في بما المدقق، ألغراض الكافي بالقدر موثوقة المعلومات كا ت إذا ما يقّيم
 وتقييم ماتالمعلو  واكتمال دقة حول تدقيق دليل على للحصول وذلك القاتئمة، الظروف في موثوقيتها

 47المدقق. ألغراض ومفصلة الكافي بالقدر دقيقة المعلومات كا ت إذا ما
 

 )د((25 الفقرة )المرجع: المعقدة التعاقدية أو القا و ية الشروط
 قا و ية وطشر  على المحاسبي التقدير اعتماد حالة في المدقق فيها ينظر قد التي اإلجراءات تشمل  .108أ

 يلي: ما معقدة تعاقدية أو

 عقد؛ال تفسير أو لفهم المتخصصة والمعرفة للمهارات حاجة هناك كا ت إذا فيما النظر 

 و التعاقدية؛ أو القا و ية الشروط حول المنشأة في القا و ية الشؤون  من االستفسار 

 يلي: بما يتعلق فيما األساسية العقود فحص 

 و االتفاقيات؛ أو للمعاملت بالنسبة العمل من األساسي الغرض تقييم -

 اإلدارة. تفسيرات مع متسقة العقود شروط كا ت إذا فيما النظر -
 

 المحاسبي بالتشكك يتعلق فيما بها المتعلقة واإلفصاحات تقدير لنقطة اإلدارة اختيار
 )أ((26 الفقرة )المرجع: التقدير في التشكك ومعالجة لفهم اإلدارة تتخذها التي الخطوات

 فهمل الملتئمة الخطوات اتخذت قد اإلدارة كا ت إذا ما يخص فيما العلقة ذات االعتبارات تشمل قد  .109أ
 اإلدارة: كا ت إذا ما التقدير في التشكك ومعالجة

 لمتأصلا االختلف درجة وتقييم المصادر، تحديد خلل من التقدير، في التشكك فهمت قد (أ)
 منطقيا ؛ المحتملة القياس  تاتئج عن الناتج والنطاق القياس  تاتئج في
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 رمخاط على القياس، عملية خضم في الموضوعية، عدم أو التعقيد تأثير درجة حددت قد (ب)
 يلي: ما تطبيق خلل من الخطأ لوقوع الناتج االحتمال وعالجت المادية، األخطاء

 و المحاسبية؛ التقديرات إلى التوصل في الملتئمة والمعرفة المهارات (1)

 و اإلدارة؛ تحيز قابلية ومعالجة تحديد ذلك ويشمل المهنية، األحكام (2)

 اإلدارة ددهاتح التي التقدير لنقطة الملتئم االختيار خلل من التقدير في التشكك عالجت قد (ج)
 التقدير. في التشكك تصف التي اإلفصاحات من بها يتعلق وما

 
 التقدير في كالتشك يخص فيما بها المتعلقة واإلفصاحات اإلدارة تحددها التي التقدير  قطة اختيار

 )ب((26 الفقرة )المرجع:
 

 اإلدارة دهاتحد التي التقدير  قطة باختيار يتعلق فيما علقة ذات تكون  قد التي المساتئل تشمل  .110أ
 كا ت: إذا ما التقدير في التشكك يخص فيما بها المتعلقة اإلفصاحات ووضع

 ن تكو  عندما ذلك في بما ملتئمة، بصورة اختيرت قد المستخدمة والبيا ات المنهجيات 
 متاحة. للبيا ات البديلة والمصادر المحاسبية التقديرات إلى للتوصل البديلة المنهجيات

 ومكتملة. ملتئمة المستخدمة التقييم سمات 

 ُدعّمت دوق منطقيا   المحتملة المبالغ من مجموعة بين من اختيرت قد المستخدمة االفتراضات 
 علقة. وذات موثوقة ملتئمة ببيا ات

 تلك سلمة على الحفاظ وتم وموثوقة، علقة وذات ملتئمة، كا ت المستخدمة البيا ات 
 البيا ات.

 الرياضية. الناحية من دقيقة وكا ت للمنهجية وفقا   الحسابات تطبيق تم 

 المحتملة القياس  تاتئج بين من ملتئمة بصورة اختيرت قد اإلدارة تحددها التي التقدير  قطة 
 منطقيا .

 ومحددات يعةطب وتشرح تقدير باعتباره المبلغ ملتئمة بصورة تصف العلقة ذات اإلفصاحات 
 منطقيا . المحتملة القياس  تاتئج اختلف ذلك في بما التقييم، عملية
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 تحددها يالت التقدير  قطة ملتئمة يخص فيما للمدقق بالنسبة العلقة ذات االعتبارات تشمل قد  .111أ
 يلي: ما اإلدارة

 يتمل تقدير  قطة على تنص به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات كا ت إذا ما 
 قياس ةمنهجي على ينص أ ه أو البديلة، واالفتراضات النتاتئج في النظر بعد استخدامها

 ه.ب المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات اتبعت قد اإلدارة كا ت إذا وما معينة،
 بين من ما مبلغ اختيار لكيفية به المعمول المالية التقارير إعداد إطار تحديد عدم حال في 

 اأخذه مع المهني، الحكم مارست قد اإلدارة كا ت إذا ما منطقيا ، المحتملة القياس  تاتئج
 االعتبار. بعين به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات

 
 في شككالت عن اإلدارة إفصاحات يخص فيما للمدقق بالنسبة العلقة ذات االعتبارات تتطلب قد  .112أ

 إفصاحات: به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات ذلك في بما التقدير
 بما المبلغ، هذا إلى التوصل عمليات ومحددات طبيعة وتشرح تقديرا   باعتباره المبلغ تصف 

 صاحاتإف أيضا   اإلطار يتطلب قد منطقيا . المحتملة القياس  تاتئج في االختلف ذلك في
 48اإلفصاح. أهداف لتلبية إضافية

 للظروف، ووفقا   المحاسبية. بالتقديرات المتعلقة الهامة المحاسبية السياسات عن إفصاحات 
 واألسس، المحددة، المبادئ مثل مساتئل العلقة ذات المحاسبية السياسات تشمل قد

 البيا ات في المحاسبية التقديرات وتقديم إعداد في المطبقة والممارسات والقواعد والقناعات،
 المالية.

 على األثر أكبر لها التي المهنية األحكام )مثل الحرجة المهنية األحكام عن إفصاحات 
 لمستقبليةا الطبيعة ذات االفتراضات على علوة المالية( البيا ات في بها المعترف المبالغ

 التقدير. في التشكك مصادر من ذلك غير أو
 

 راحةص المطلوبة اإلفصاحات تتجاوز إضافية إلفصاحات حاجة هناك تكون  قد معينة، ظروف في
 طارإ حالة في أو العادل، العرض لتحقيق وذلك به المعمول المالية التقارير إعداد إطار خلل من

 مضللة. المالية البيا ات تكون  ال حتى االمتثال،
 

 ُتقييم نأ احتمالية زادت كلما التقدير، في للتشككمحاسبي معين  تقدير خضوع درجة زادت كلما  .113أ
 كثرأ تدقيق دليل على للحصول الحاجة زادت كلما وبالتالي أعلى بدرجة المادية األخطاء مخاطر
 قةالمتعل واإلفصاحات اإلدارة تحددها التي التقدير  قطة كا ت إذا وما ،35 للفقرة وفقا   وذلك إقناعا ،

 أو به، مولالمع المالية التقارير إعداد إطار سياق في منطقية التقدير في التشكك يخص فيما بها
 مضللة. أ ها
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ن محاسبي معي بتقدير مرتبطة التقدير في التشكك يخص فيما المدقق اعتبارات كا ت إذا  .114أ
 ذلك إنف المدقق، من خاص ا تباه تتطلب التي المساتئل بين من هي به، المتعلقة واإلفصاحات

 49أساسية. تدقيق مسألة يشكل قد األمر
 

 (27 الفقرة )المرجع: التقدير في التشكك ومعالجة لفهم ملتئمة خطوات اإلدارة تتخذ ال عندما
 قد ،التقدير في التشكك ومعالجة لفهم الملتئمة الخطوات تتخذ لم اإلدارة أن المدقق يحدد عندما  أ.115

 على دير،التق في التشكك لفهم أداءها اإلدارة من المدقق يطلب قد التي اإلضافية اإلجراءات تشمل
 حساسية. تحليل أداء أو بديلة افتراضات في النظر المثال، سبيل

 
 قد لتيا المساتئل بين فمن تقدير،  طاق أو تقدير  قطة وضع العملي من كان إذا فيما النظر عند  .116أ

 نطاقال أو النقطة تلك تحديد ذلك على قادرا   كان إذا ما االعتبار بعين يأخذها أن المدقق يحتاج
 تتناول التي العلقة ذات األخلقية المتطلبات ذلك يشمل وقد االستقللية. متطلبات في التهاون  دون 

 اإلدارية. المسؤوليات تولي حظر
 

  طاق أو  قطة المدقق يحدد أن العملي غير من أ ه اإلدارة، رد في النظر بعد المدقق، حدد إذا  .117أ
 لبيا اتا في المدقق رأي على أو التدقيق على ذلك تداعيات يقّيم أن المدقق من فيطلب تقدير،
 .34 للفقرة وفقا   المالية

 
 (29-28 الفقرتين )المرجع: المدقق يحدده الذي النطاق استخدام أو المدقق يحددها التقدير  قطة وضع

 اإلدارة حددهات التي التقدير  قطة لتقييم المدقق يحددهما تقدير  طاق أو تقدير  قطة وضع يكون  قد  .118أ
 على التالية تالحاال في مناسبا   منهجا   التقدير في التشكك يخص فيما إفصاحات من بها يتعلق وما

 المثال: سبيل

 السابقة لماليةا البيا ات في تمت التي المشابهة المحاسبية للتقديرات المدقق مراجعات تشير 
 فعالة. الحالية التقدير لنقطة اإلدارة تحديد عملية تكون  أن المتوقع غير من بأ ه

 تصمم مل المحاسبية التقديرات إلى للتوصل اإلدارة عمليات على المنشأة في الرقابة أ ظمة 
 ملتئمة. بصورة تنفذ أو

 بطريقة باراالعت بعين المدقق تقرير وتاريخ الفترة  هاية بين المعاملت أو األحداث تؤخذ لم 
 المعاملت أو األحداث هذه أن ويبدو بذلك، تقوم أن لإلدارة الملتئم من يكون  عندما ملتئمة،

 اإلدارة. تحددها التي التقدير  قطة مع متناقضة

 يف استخدامها للمدقق يمكن علقة ذات لبيا ات مصادر أو ملتئمة بديلة افتراضات هناك 
 التقدير.  قطة أو  طاق وضع
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 (.27 ةالفقر  )ا ظر التقدير في التشكك معالجة أو لفهم الملتئمة الخطوات اإلدارة تتخذ لم 
 

 قد والذي ،به المعمول المالية التقارير إعداد بإطار أيضا   تقدير  طاق أو  قطة وضع قرار يتأثر قد  .119أ
 على ينص وأ البديلة، واالفتراضات النتاتئج في النظر بعد استخدامها ليتم تقدير  قطة على ينص

 داماستخ أو مرجح، احتمال ذات مخصومة قيمة استخدام المثال، سبيل )على معينة قياس منهجية
 احتماال (. األكثر النتيجة

 
 لتقديرا طبيعة على تقدير  طاق وليس تقدير  قطة سيضع كان إذا ما حول المدقق قرار يعتمد قد  .120أ

 التقدير طبيعة تشير قد المثال، سبيل على القاتئمة. الظروف ظل في للمدقق المهني الحكم وعلى
 تلك يف منطقيا . المحتملة النتاتئج في االختلف من أقل قدر كهنا يكون  أن المتوقع من أ ه إلى

 رجةبد وضعها الممكن من يكون  عندما خاصة فعاال ، منهجا   تقدير  قطة وضع يعد قد الحاالت،
 الدقة. من أعلى

 
 مثل: الطرق  من بعديد تقدير  طاق أو تقدير  قطة المدقق يضع قد  .121أ

 تاحم  موذج المثال، سبيل على اإلدارة، تستخدمه الذي النموذج عن مختلف  موذج استخدام 
 .المدقق يطوره  موذج أو ممتلك  موذج أو معينة، صناعة أو قطاع في للستخدام تجاريا  

 التي عن مختلفة بيا ات مصادر أو افتراضات تطوير مع ولكن اإلدارة  موذج استخدام 
 اإلدارة. تستخدمها

 خدمهاتست التي عن بديلة افتراضات وضع مع ولكن بالمدقق الخاصة المنهجية استخدام 
 اإلدارة.

 ديملتق أو  موذج، تنفيذ أو لوضع المتخصصة المهارة ذوي  من شخص إشراك أو توظيف 
 العلقة. ذات االفتراضات

 االقتضاء، حسب أو، للمقار ة القابلة األخرى  واألحداث والمعاملت الظروف في النظر 
 للمقار ة. القابلة االلتزامات أو األصول أسواق

 
 سبيل على) المحاسبية التقديرات من فقط لجزء تقدير  طاق أو تقدير  قطة أيضا   المدقق يضع قد  أ.122

 الذي هو المحاسبية التقديرات من فقط معين جزء يكون  عندما أو معين، الفتراض بالنسبة المثال،
 المادية(. األخطاء مخاطر إلى يؤدي

 
 التقدير، اق ط أو  قطة وضع في بيا اته أو افتراضاته أو بالمدقق، الخاصة المنهجية استخدام عند  .123أ

 سبيل ىعل بيا اتها. أو وافتراضاتها اإلدارة، منهجيات ملتئمة بشأن دليل على المدقق يحصل قد
 التي قديرالت  قطة منطقية لتقييم  طاق وضع في الخاصة افتراضاته المدقق استخدم إذا المثال،
 دارةاإل اتخذتها التي المهنية األحكام كا ت إذا ما حول رأي إلى أيضا   يصل فقد اإلدارة، تحددها

 ظهور ىإل تؤدي المحاسبي التقدير إلى التوصل في المستخدمة الهامة االفتراضات اختيار في
 اإلدارة. تحيز احتمال على مؤشر
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 عومةالمد المبالغ فقط يشمل النطاق بأن المدقق بتحديد المتعلقة )أ(29 الفقرة في الواردة المتطلبات  .124أ
 لدعم قتدقي دليل على يحصل أن المدقق من المتوقع من أ ه تعني ال وملتئم كاف   تدقيق بدليل

 لىع المدقق سيحصل األرجح على ذلك، من بدال   فردية. بصورة النطاق في محتملة  تيجة كل
 تدعم التاليوب القاتئمة، للظروف بالنسبة منطقية المدرج النطاق طرفي على النقاط أن لتحديد دليل

 منطقية. أيضا   هي النقطتين هاتين بين تقع التي المبالغ أن
 

 ها،برمت المالية البيا ات لمادية مضاعفات من مكو ا   المدقق يحدده الذي النطاق حجم يكون  قد  .125أ
 لضريبة(ا اقتطاع قبل الدخل المثال، سبيل )على التشغيل  تاتئج على المادية تعتمد عندما خاصة
 يظهر أن ملالمحت ومن المواز ات. أو األصول بقياس يتعلق فيما  سبيا   ضئيل   القياس هذا ويكون 

 في هو حاسبيالم بالتقدير المتعلق التقدير في التشكك فيها يكون  التي الظروف في الموقف هذا
 أو لمحاسبيةا التقديرات من معينة أ واع بين من شيوعا   األكثر النوع وهو للمادية، مضاعفا   ذاته حد
 التقدير في التشكك من عالية درجة هناك تكون  حيث البنوك، أو التأمين مثل معينة، صناعات في
 وبناء   الخصوص. بهذا به المعمول المالية التقارير إعداد إطار في محددة متطلبات هناك يكون  وقد

 الدولي المعيار اهذ لمتطلبات وفقا   عليه الحصول يتم الذي التدقيق ودليل تتخذ التي اإلجراءات على
 لمهنيا الحكم حيث من للمادية، مضاعفات يشكل الذي النطاق أن إلى المدقق يخلص قد للتدقيق،
 منطقيةل المدقق تقييم أهمية تتزايد كذلك، الوضع يكون  وعندما القاتئمة. للظروف ملتئم للمدقق،

 احاتاإلفص تلك كا ت إذا ما بتحديد يتعلق فيما خاصة التقدير، في التشكك عن اإلفصاحات
 الفقرات شملت المحتملة. النتاتئج و طاق التقدير في التشكك من العالية الدرجة مناسب بشكل توصل

 الحاالت. هذه في علقة ذات تكون  قد إضافية اعتبارات 144أ-139أ
 

 (30 الفقرة )المرجع: التدقيق بدليل متعلقة اخرى  اعتبارات
 األخطاء مخاطرب يتعلق فيما تدقيق، دليل باعتبارها تستخدم التي المعلومات إ تاج تم قد يكون  قد  .126أ

 أو إلداري،ا بالخبير باالستعا ة وأُعّدت المنشأة، قبل من المحاسبية، بالتقديرات المتعلقة المادية
 للمعلومات. خارجي مصدر خلل من ُقدمت

 
 للمعلومات الخارجية المصادر

 المصادر من المعلومات موثوقية تتأثر 53،500 الدولي التدقيق معيار في ورد الذي للشرح وفقا    .127أ
 طبيعة تختلف قد وبالتالي، فيها. عليها الحصول تم التي والظروف وطبيعتها، بمصادرها، الخارجية

 في تخدمةالمس المعلومات موثوقية في للنظر المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات ومدى
 المثال: سبيل على العوامل. تلك طبيعة باختلف المحاسبية للتقديرات التوصل
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  سعيربالت المتعلقة البيا ات أو األسعار، أو الصناعة، أو السوق  بيا ات على الحصولعند 
 المدقق يسعى قد المعلومات، تلك في متخصص الخارجية، للمعلومات وحيد مصدر من

 بينها. ليقارن  بديل مستقل مصدر من سعر على للحصول
  سعيربالت المتعلقة البيا ات أو األسعار، أو الصناعة، أو السوق  بيا ات على الحصولعند 

 قد ادر،المص تلك بين البيا ات في توافق هناك ويكون  مستقلة خارجية متعددة مصادر من
 حصولال يتم التي البيا ات موثوقية حول األدلة من أقل قدر على يحصل أن المدقق يحتاج
 واحد. مصدر من عليها

 لسوق ل مختلفة رؤى  إلى متعددة مصادر من عليها الحصول يتم التي المعلومات تشير عندما 
 عن االختلف ينتج وقد الرؤى. في االختلف هذا ألسباب فهم لتكوين المدقق يسعى قد

 حدأ يستخدم قد المثال، سبيل على مختلفة. بيا ات أو افتراضات أو منهجيات استخدام
 الختلفا يتعلق وعندما المستقبلية. األسعار آخر مصدر ويستخدم الحالية األسعار المصادر
 تدقيق دليل على يحصل أن )ب(26 الفقرة بموجب المدقق من ُيطلب التقدير، في بالتشكك

 تاإلفصاحا به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في كا ت، إذا عما وملتئم كاف  
 يكون  لحالةا هذه وفي منطقية. التقدير في التشكك تصف التي المالية البيا ات في الواردة
 البيا ات أو االفتراضات أو المنهجيات عن المعلومات بدراسة يتعلق فيما هاما   المهني الحكم

 المطبقة.
 لقب من وضعت قد خارجية مصادر من عليها الحصول يتم التي المعلومات تكون  عندما 

 الدولي المعيار من ه34أ الفقرة تقدم بها، خاصة  موذج/ ماذج باستخدام المصادر هذه
 العلقة. ذات اإلرشادات 500 للتدقيق

 
 صلة خصي فيما اإلضافية االعتبارات تشمل قد العادلة، للقيمة المحاسبية للتقديرات بالنسبة  .128أ

 :يلي ما الخارجية المصادر من للمعلومات بالنسبة وذلك وموثوقيتها بالموضوع المعلومات
 لنةالمع األسعار  فس على أو األدوات  فس تبادل على تعتمد العادلة القيمة كا ت إذا ما (أ)

 النشطة؛ السوق  في
 تحديد يةكيف للمقار ة، القابلة وااللتزامات األصول معاملت على العادلة القيم تعتمد عندما (ب)

 للمقار ة؛ قابلة أ ها اعتبار وكيفية المعاملت تلك
 وللألص بالنسبة أو لللتزامات وال لألصول بالنسبة معاملت أية هناك تكون  ال عندما (ج)

 تكا  إذا ما ذلك في بما المعلومات إلى التوصل كيفية للمقار ة، القابلة وااللتزامات
 السوق  يف المشاركون  تخدمهاسي التي االفتراضات تمثل واستخدمت وضعت التي المدخلت

 و اإلمكان؛ حسب وااللتزامات، األصول تسعير عند
 الوسيط: السعر كان إذا ما وسيط، سعر على العادلة القيمة تعتمد عندما (د)

 المالية؛ األدوات  وع  فس في يتعاملون  الذين السوق  صناع أحد قبل من محدد (1)
 العروض على المعتمدة لألسعار الترجيح من مزيد إعطاء مع ملزم، غير أو ملزم (2)

 و الملزمة؛
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 من مطلوبا   ذلك يكون  عندما المالية، البيا ات تاريخ في كما السوق  ظروف يعكس (3)
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار خلل

 
 النسبةب الهام من يكون  فقد تدقيق، دليل باعتبارها خارجية مصادر من معلومات استخدام حال في  .129أ

 اتالمعلوم كا ت إذا ما أو المعلومات، على الحصول يمكن كان إذا االعتبار بعين يأخذ أن للمدقق
 المصدر دمهايستخ التي األخرى  والبيا ات واالفتراضات، المنهجيات، لفهم الكافي، بالقدر مفصلة

 عتباراتا  على يؤثر وبالتالي النواحي بعض في قاصرا   األمر ذلك يكون  قد للمعلومات. الخارجي
 خدمات متقد ما عادة المثال، سبيل على سيتخذها. التي اإلجراءات ومدى وتوقيت، لطبيعة، المدقق

  وع لك خلل من وليس األصول فئات خلل من وافتراضاتها منهجياتها حول معلومات التسعير
 مدخلتهم عن فقط محدودة معلومات الوسطاء يقدم ما وعادة حدى. على المالية األوراق أ واع من

 الفقرة تقدم .المالية األوراق أ واع من  وع لكل للوسطاء الداللية لألسعار تقديمهم أثناء وافتراضاتهم
 مصادر على المفروضة بالقيود يتعلق فيما إرشادات 500 الدولي التدقيق معيار من و34أ

 الداعمة. المعلومات تقديم عند الخارجية المعلومات
 

 اإلداري  الخبير
 هي بحتص اإلداري  الخبير حددها أو وضعها التي المحاسبية بالتقديرات المتعلقة االفتراضات  .130أ

 يطبق الي،وبالت المحاسبية. التقديرات إلى التوصل في اإلدارة تستخدمها حينما اإلدارة افتراضات
 ات.االفتراض تلك على للتدقيق الدولي المعيار هذا في الواردة العلقة ذات المتطلبات المدقق

 
 لمحاسبية،ا بالتقديرات متعلقة للبيا ات مصادر أو منهجيات استخدام اإلداري  الخبير عمل تطلب إذا  .131أ

 من هاب يتعلق ما أو التقدير بنقطة متعلقة خلصات أو  تاتئج تقديم أو وضع عمله تطلب أو
 من 29-21 الفقرات في الواردة المتطلبات تساعد قد المالية، البيا ات في إدراجها ليتم إفصاحات

 .500 الدولي التدقيق معيار من )ج(8 للفقرة تطبيقه عند المدقق للتدقيق الدولي المعيار هذا
 

 الخدمات منظمات
 في بما الخدمات، منظمات تقدمها التي للخدمات المدقق فهم 54402 الدولي التدقيق معيار يتناول  أ.132

 ندماع المادية. لألخطاء المقيمة للمخاطر المدقق استجابة على علوة الداخلية، الرقابة أ ظمة ذلك
 قد بية،المحاس التقديرات إلى التوصل في الخدمات منظمات تقدمها التي الخدمات المنشأة تستخدم
 متطلبات تطبيق في المدقق 402 الدولي التدقيق معيار في الواردة والمتطلبات اإلرشادات تساعد

 للتدقيق. الدولي المعيار هذا
 

 (32 الفقرة )المرجع: اإلدارة تحيز احتمال على مؤشرات
 في النظر دعن فقط تحديده للمدقق يمكن وقد الحسابات مستوى  على اإلدارة تحيز كشف يصعب قد  .133أ

 حظهيل قد أو مجتمعة، المحاسبية التقديرات إجمالي في أو المحاسبية، التقديرات من مجموعات
 في رجةالمد المحاسبية التقديرات كا ت إذا المثال، سبيل على المحاسبية. الفترات من عدد على
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 باستمرار تتجه ةاإلدار  تحددها التي التقدير  قطة ولكن فردية بصورة منطقية تعتبر المالية البيا ات
 مالي لغإب  تاتئج تقدم التي المنطقية للنتاتئج المدقق حدده الذي النطاق أطراف من واحد طرف  حو
 اإلدارة. تحيز احتمال إلى الظروف تلك تشير قد لإلدارة، بالنسبة تفضيل   أكثر

 
 لي:ي ما المحاسبية بالتقديرات يتعلق فيما اإلدارة تحيز احتمال مؤشرات على األمثلة تشمل  .134أ

 قامت قد ةاإلدار  تكون  عندما إليها، التوصل منهجيات أو المحاسبية، التقديرات في التغيرات 
 القاتئمة. الظروف على طرأ تغييرا   هناك بأن موضوعي غير بتقييم

 هدافأل بالنسبة مفضلة تقدير  قطة تحصد بيا ات أو هامة افتراضات وضع أو اختيار 
 اإلدارة.

 تشاؤمي. أو تفاؤلي  مط إلى تشير قد تقدير  قطة اختيار 
 

 ىعل أو التأكيد مستوى  على إما مادية أخطاء مخاطر هناك يكون  قد المؤشرات، تلك تحديد عند
 اضألغر  أخطاء   ذاتها حد في اإلدارة تحيز على المؤشرات تشكل وال المالية. البيا ات مستوى 

 في ذلك، معو  حدى على المحاسبية التقديرات من تقدير كل منطقية بشأن استنتاجات إلى التوصل
 إلدارة.ا تحيز إلى ببساطة يشير أن من بدال   أخطاء إلى التدقيق دليل يشير قد الحاالت بعض

 
 كان إذا ما حول المدقق إليها توصل التي النتاتئج على اإلدارة تحيز احتمال على المؤشرات تؤثر قد  .135أ

 ينظر أن ا  أيض المدقق يحتاج قد ملتئما . يزال ما استجابات من به يتعلق وما للمخاطر المدقق تقييم
 لتساؤالتا من مزيد لطرح الحاجة ذلك في بما األخرى، التدقيق جوا ب على المترتبة التداعيات في

 على وةوعل المحاسبية. التقديرات إلى للتوصل اإلدارة تتخذها التي المهنية األحكام ملتئمة حول
 ما حول المدقق إليها توصل التي النتاتئج على اإلدارة تحيز احتمال على المؤشرات تؤثر قد ذلك،

 معيار يف مناقشته تمت لما وفقا   وذلك المادية، األخطاء من خالية برمتها المالية البيا ات كا ت إذا
 55.)المنّقح( 700 الدولي التدقيق

 
 كا ت إذا ما يقّيم أن المدقق من يطلب ،240 الدولي التدقيق معيار وبتطبيق ذلك، على علوة  .136أ

 البيا ات في جةالمدر  المحاسبية التقديرات إلى للتوصل اإلدارة اتخذتها التي والقرارات المهنية األحكام
 يتم ما فعادة 56االحتيال. عن  اتجا   ماديا   خطأ   يشكل قد ما وهو محتمل تحيز إلى تشير المالية

 تقديراتال إلى التوصل في متعمدة أخطاء ارتكاب خلل من احتيال على ينطوي  الذي المالي اإلبلغ
 والمؤشرات دة.مقصو  بطريقة المحاسبية التقديرات تقييم زيادة أو خفض تشمل قد والتي المحاسبية،

 دق باالحتيال، المتعلقة المخاطر عوامل من عامل أيضا   تكون  قد التي اإلدارة تحيز احتمال على
 يتعلق ماو  االحتيال، مخاطر تقييم خاصة للمخاطر، تقييمه كان إذا ما لتقييم المدقق إلعادة تؤدي

 ملتئما . يزال ما استجابات من به
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 (33 الفقرة )المرجع: اتخذت التي التدقيق إجراءات على المعتمد الشامل التقييم
 إلى عليه الحصول تم الذي التدقيق دليل يؤدي قد لها، مخطط تدقيق إلجراءات المدقق باتخاذ  .137أ

 بالتقديرات يتعلق وفيما57لها. المخطط األخرى  التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت لطبيعة المدقق تعديل
 على للحصول إجراءات اتخاذ خلل من المعلومات ببعض دراية على المدقق يصبح قد المحاسبية،

 على المخاطر. متقيي في عليها اعتمد التي المعلومات عن كبير بشكل تختلف قد والتي تدقيق دليل
 اديةالم لألخطاء ةمقّيمال المخاطر ألحد الوحيد السبب أن حدد قد المدقق يكون  قد المثال، سبيل

 جراءاتاإل اتخاذ وأثناء ذلك، ومع المحاسبي. التقدير إلى بالتوصل المتعلقة الموضوعية عدم هو
 حاسبيالم التقدير أن المدقق يكتشف قد المادية، لألخطاء المقيمة للمخاطر استجابة تأتي التي
 سبيل )على المادية األخطاء مخاطر تقييم حول التساؤالت يثير مما يعتقد، كان مما تعقيدا   أكثر

 من ىاألعل الطرف على تقع بحيث المتأصلة المخاطر تقييم إلعادة حاجة هناك تكون  قد المثال،
 اتخاذ إلى المدقق يحتاج قد وبالتالي التعقيد( ألثر  تيجة وذلك المتأصلة للمخاطر المدرج النطاق

 58وملتئم. كاف   تدقيق دليل على للحصول التدقيق إجراءات من مزيد
 

 المدقق تقييم نم كبير جزء يتجه قد بها، االعتراف يتم لم التي المحاسبية بالتقديرات يتعلق فيما  .138أ
 في لواردا االعتراف معيار متطلبات تلبية بالفعل تمت قد كا ت إذا ما على خاص بشكل للتركيز

 بي،المحاس بالتقدير االعتراف تم قد يكون  ال وعندما به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار
 إلفصاحا المالية التقارير إعداد أطر بعض تتطلب قد ملتئمة، المعالجة هذه أن إلى المدقق ويخلص

 المالية. بالبيا ات المرفقة اإليضاحات في القاتئمة الظروف عن
 

 (35و ،9 الفقرتان )المرجع: الخطأ يشوبها أم منطقية المحاسبية التقديرات كا ت إذا ما تحديد
 عليه، صولالح تم الذي التدقيق ودليل اتخذت التي التدقيق إلجراءات وفقا   كا ت، إذا ما تحديد عند  .139أ

 خطأ:ال يشوبها أ ه أم منطقية، بها المتعلقة واإلفصاحات اإلدارة حددتها التي التقدير  قطة
 يكون  دق الحاالت بعض وفي كبيرا   النطاق حجم يكون  قد ما،  طاق التدقيق دليل يدعم عندما 

 أن رغم (.125أ الفقرة أيضا   )ا ظر برمتها المالية البيا ات لمادية مضاعفات عن عبارة
 النسبةب الهام من أ ه إلى يشير قد أ ه إال القاتئمة، للظروف ملتئما   يكون  قد الكبير النطاق
 شأنب وملتئم كاف   تدقيق دليل على الحصول تم قد كان إذا فيما النظر يعيد أن للمدقق
 النطاق. داخل في المبالغ

 تلك وفي اإلدارة. تحددها التي التقدير  قطة عن مختلفة تقدير  قطة التدقيق دليل يدعم قد 
 حددتها تيال التقدير و قطة المدقق حددها التي التقدير  قطة بين االختلف يشكل الحاالت،

 خطأ . اإلدارة
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 الحاالت، لكت وفي اإلدارة. حددتها التي التقدير  قطة يتضمن ال  طاقا   التدقيق دليل يدعم قد 
 الذي طاقالن على  قطة وأقرب اإلدارة حددتها التي التقدير  قطة بين الفرق  هو الخطأ يكون 
 المدقق. حدده

 
 صاحاتواإلف التقدير لنقطة اإلدارة اختيار تقييم في المدقق لدعم إرشادات 114أ-110أ الفقرات تقدم  .140أ

 المالية. البيا ات في إدراجها يتم بحيث بها المتعلقة
 

 للتقديرات رةاإلدا توصل كيفية اختبار المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات تشمل عندما  .141أ
 دليل لىع الحصول المدقق من يطلب التقدير،  طاق أو لنقطة المدقق تحديد كيفية أو المحاسبية

 )ب(29و )ب(26 للفقرات وفقا   التقدير في التشكك تصف التي اإلفصاحات حول وملتئم كاف   تدقيق
 الحصول تم الذي التدقيق دليل في المدقق ينظر ثم ومن .31 للفقرة وفقا   األخرى  واإلفصاحات

 كا تبما إذا  يتعلق فيما ،35 للفقرة وفقا   الشامل، التقييم من كجزء اإلفصاحات بخصوص عليه
 التقارير ادإعد إطار سياق في بالمنطقية تتسم إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات

 الخطأ. يشوبها أ ه أو به، المعمول المالية
 

 كيفية يخص وما59النوعية اإلفصاحات يخص فيما إرشادات أيضا   450 الدولي التدقيق معيار يقدم  .142أ
 .60احتيال وجود إلى تشير باإلفصاحات الواردة األخطاء كا ت إذا التعامل

 
 لبيا اتا كا تلما إذا  المدقق تقييم فإن العادل، العرض إلطار وفقا   المالية البيا ات إعداد حال في  .143أ

 ة،المالي البيا ات ومحتوى  وهيكل الشامل، العرض في النظر يشمل61العادل العرض تحقق المالية
 داثواألح المعاملت تمثل بها، المرفقة اإليضاحات ذلك في بما المالية، البيا ات كا ت إذا وما

 أعلى درجةلمحاسبي معين  تقدير يخضع عندما المثال، سبيل على العادل. العرض يحقق بأسلوب
 لعرضا لتحقيق اإلفصاحات من لمزيد ضرورة هناك أن المدقق يقرر قد التقدير، في التشكك من

 لماليةا البيا ات أن إلى المدقق يخلص قد اإلضافية، اإلفصاحات تلك اإلدارة تدرج لم إذا العادل.
 المادية. األخطاء تشوبها

 
 يعتقد عندما المدقق رأي على التداعيات حول إرشادات 62)المنّقح( 705 الدولي التدقيق معيار يقدم  .144أ

 بيلس على ذلك في بما مضللة، أو كافية غير المالية البيا ات في اإلدارة إفصاحات أن المدقق
 التقدير. في بالتشكك يتعلق ما المثال،
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 (37 الفقرة )المرجع: الكتابية اإلقرارات
 بأن: اإلقرار تشمل قد معينة محاسبية تقديرات عن الكتابية اإلقرارات  .145أ

 االعتبار نبعي أخذت قد المحاسبية التقديرات إلى للتوصل اتخذت التي الهامة المهنية األحكام 
 لإلدارة. بالنسبة المعلومة العلقة ذات المعلومات جميع

 تستخدمها تيال والبيا ات واالفتراضات المنهجيات، تطبيق أو اختيار في والملتئمة االتساق عن 
 المحاسبية. التقديرات إلى التوصل في اإلدارة

 اءاتاإلجر  من معين مسار تنفيذ على اإلدارة وقدرة  وايا ملتئمة بصورة تعكس االفتراضات 
 واإلفصاحات. المحاسبية بالتقديرات صلة له يكون  عندما المنشأة، عن  يابة

 في لتشككا تصف التي اإلفصاحات ذلك في بما المحاسبية، بالتقديرات المتعلقة اإلفصاحات 
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في ومنطقية مكتملة التقدير،

 اتالتقدير  إلى التوصل في والملتئمة المتخصصة الخبرات أو بالمهارات االستعا ة تمت 
 المحاسبية.

 بها لقةالمتع واإلفصاحات المحاسبية التقديرات على تعديل يتطلب الحق حدث يوجد ال أ ه 
 المالية. البيا ات في المدرجة

 تكون  ،المالية البيا ات في عنها اإلفصاح أو المحاسبية بالتقديرات االعتراف عدم حالة في 
 اإلفصاح وأ االعتراف معيار متطلبات تلبية بعدم اإلدارة قرارات ملتئمة حول الكتابية اإلقرارات

 به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار في الوارد
 

 (38 الفقرة )المرجع: العالقة ذات األطراف من ذلك وغير واإلدارة، بالحوكمة، المكلفين مع التواصل
 تئهآرا بشأن بالحوكمة المكلفين مع المدقق يتواصل (،المنّقح) 260 الدولي التدقيق معيار بتطبيق  .146أ

 وما بيةالمحاس التقديرات يخص فيما للمنشأة المحاسبية للممارسات الهامة النوعية الجوا ب حول
 رى ي قد التي المحاسبية بالتقديرات المتعلقة المساتئل 2 الملحق يشمل63إفصاحات. من بها يتعلق

 بالحوكمة. المكلفين مع بشأ ها التواصل يتم أن المدقق
 

 بشأن بالحوكمة المكلفين مع كتابيا   يتواصل أن المدقق من 265 الدولي التدقيق معيار يتطلب  .147أ
  واحي تشمل قد 64التدقيق. أثناء تحديدها تم التي الداخلية الرقابة أ ظمة في الهامة القصور  واحي

 على: بالرقابة يتعلق ما الهامة القصور
 تراضاتواالف المنهجيات وتطبيق واختيار وتطبيقها، الهامة المحاسبية السياسات اختيار (أ)

 والبيا ات؛

 أ ظمة؛ من بها يتعلق وما المخاطر إدارة (ب)
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 و خارجي؛ معلومات مصدر من البيا ات على الحصولعند  ذلك في بما البيا ات، سلمة (ج)
 نم عليها الحصول تم التي النماذج ذلك ويشمل منها، والتحقق النماذج ووضع استخدام (د)

 مطلوبة. تكون  قد تعديلت وأية خارجي، مقدم
 

 مباشرة ليتواص أن منه ُيطلب قد أو للمدقق ُيسمح قد بالحوكمة، المكلفين مع التواصل على علوة  .148أ
 مليةع مدار على مفيدا   التواصل هذا يكون  قد التحوطي. اإلشراف عن المسؤولين أو المنظمين مع

 لنهاتئيةا اللمسات إضفاء عند أو للتدقيق، التخطيط عند أو معينة، مراحل في أو برمتها التدقيق
 لمؤسساتا في المنظمون  يسعى االختصاصات، بعض في المثال، سبيل وعلى المدقق. تقرير على

 على ابةالرق أ ظمة وتطبيق تشغيل عن المعلومات في ويشاركو هم المدققين مع للتعاون  المالية
 النشطة، غير األسواق في المالية األدوات تقييم تواجه التي التحديات وعن المالية، األدوات أ شطة

 آخرون  مون منظ يسعى قد حين في ية؛تئتما اال االحتياطيات وعن المتوقعة، يةتئتما اال الخساتئر وعن
 المنشأة. يف التكاليف تقدير ذلك في بما المنشأة لعمليات الهامة الجوا ب بشأن المدقق آراء لفهم

 لماديةا األخطاء مخاطر وتقييم تحديد يخص فيما للمدقق بالنسبة مفيدا   التواصل هذا يكون  قد
 لها. واالستجابة

 
 (39 الفقرة )المرجع: التوثيق

 بشأن وإرشادات متطلبات 66330الدولي التدقيق ومعيار 65(المنّقح) 315 الدولي التدقيق معيار يقدم  .149أ
 على إلرشادا هذا يعتمد المقيمة. للمخاطر واالستجابة المخاطر ولتقييم للمنشأة، المدقق فهم توثيق

 التقديرات تدقيق سياق وفي67. 230الدولي التدقيق معيار في الواردة واإلرشادات المتطلبات
 للمنشأة المدقق لفهم الرتئيسية العناصر حول تدقيق وثاتئق يعد أن المدقق من يطلب المحاسبية،

 المتعلقة للمدقق المهنية األحكام فإن ذلك، على علوة المحاسبية. التقديرات يخص فيما وبيئتها
 ُتدّعم قدف المدقق، واستجابات المحاسبية، التقديرات يخص فيما المادية لألخطاء المقيمة بالمخاطر

 ة.واإلدار  بالحوكمة المكلفين مع تمت التي التواصل عمليات توثيق خلل من أكبر بصورة
 

 على ةالمادي لألخطاء المقيمة المخاطر وبين اإلضافية التدقيق إجراءات بين الرابط توثيق عند  .150أ
 المدقق من للتدقيق الدولي المعيار هذا يتطلب ،330 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   التأكيد، مستوى 

 رتبطت قد التأكيد. مستوى  على المادية األخطاء لمخاطر المعطاة األسباب االعتبار بعين يأخذ أن
 معو  الرقابة. لمخاطر المدقق تقييم أو المتأصلة المخاطر عوامل من أكثر او بواحد األسباب تلك

 عند المتأصلة المخاطر عوامل من عامل كل دراسة كيفية يوثق أن المدقق من يطلب ال ذلك،
 المحاسبية. التقديرات من تقدير بكل يتعلق فيما المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد

 
                                                           

 .155أ-152، وأ31)المنقح(، الفقرات  315معيار التدقيق الدولي  65
 .63، وأ28، الفقرات 330يار التدقيق الدولي مع 66
 )ج(. 8، الفقرة 230معيار التدقيق الدولي  67
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 توثيق: في أيضا   المدقق ينظر قد  .151أ

 ألحكاما كا ت إذا فيما المدقق ينظر معقدة،  ماذج إعداد للمنهجية اإلدارة تطبيق يتطلب عندما 
 لبيي النموذج تصميم كان إذا فيما ينظر أمكن، وحيثما باتساق، طبقت قد لإلدارة المهنية
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار في الواردة القياس أهداف

 البيا ات وأ الهامة االفتراضات وتطبيق واختيار وتطبيقها، المنهجيات اختيار يتأثر عندما 
 والمعرفة راتالمها كا ت إذا ما لتحديد مطلوبا   للمدقق المهني الحكم يكون  أعلى، بدرجة بالتعقيد

 التي اإلجراءات وأداء ولتصميم المخاطر، تقييم إجراءات التخاذ مطلوبين المتخصصة
 الحاالت، لكت وفي عليه. الحصول تم الذي التدقيق دليل لتقييم أو المخاطر، لتلك تستجيب

 المطلوبة. فةالمعر  أو بالمهارة االستعا ة خللها من تمت التي الكيفية أيضا   التوثيق يشمل قد
 

 ممارسة على دليل   يقدم قد التدقيق توثيق أن إلى 230 الدولي التدقيق معيار من 7أ الفقرة تشير  .152أ
 يقتوث خللها من يتم محددة واحدة طريقة هناك تكون  ال قد أ ه رغم المهني، للتشكك المدقق

 يشمل عندما ،المحاسبية بالتقديرات يتعلق فيما المثال، سبيل على المهني. للتشكك المدقق ممارسة
 فقد الوقت، فس  في اإلدارة تأكيدات مع ويتعارض ُيثبت دليل عليه الحصول تم الذي التدقيق دليل

 للتوصل تخذتا التي المهنية األحكام ذلك في بما الدليل، لذلك المدقق تقييم كيفية التوثيق يشمل
 المتطلبات على األمثلة وتشمل عليه. الحصول تم الذي التدقيق دليل وملتئمة كفاية بشأن لنتاتئج

 المدقق ممارسة لىع دليل   بها يتعلق فيما التوثيق يقدم قد والتي للتدقيق الدولي المعيار لهذا األخرى 
 يلي: ما المهني للتشكك

 ديراتالتق حول توقعاته لتطوير بفهمه المدقق استعا ة كيفية يخص فيما )د(،13 الفقرة 
 المقار ة كيفيةو  للمنشأة المالية البيا ات في ُتدرج بحيث إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية

 اإلدارة؛ أعدتها والتي للمنشأة المالية البيا ات وبين التوقعات تلك بين
 اف  ك دليل على للحصول إضافية تدقيق إجراءات واتخاذ تصميم تتطلب والتي ،18 الفقرة 

 تدقيق ليلد استبعاد وعن مثبت تدقيق دليل على للحصول التحيز عن بعيد بأسلوب وملتئم
 متعارض؛

 تحيز احتمال على مؤشرات تتناول والتي ،32و )ب(،25و )ب(،24و )ب(،23 الفقرات 
 و اإلدارة؛

 مثبتة كا ت سواء   العلقة، ذات التدقيق دالتئل جميع في المدقق  ظر تتناول التي ،34 الفقرة 
 متعارضة. أو
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 1 الملحق
 (66أ ،8أ )ج(،12 ،4 ،2 الفقرات )المرجع:  

 المتأصلة المخاطر عوامل
 مقدمة

 لتقديراتل بالنسبة التأكيد مستوى  على لها واالستجابة المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد عند .1
 يأخذ نأ المدقق من للتدقيق الدولي المعيار هذا يتطلب إفصاحات، من بها يتعلق وما المحاسبية

 عدم أو التعقيد تأثير ودرجة التقدير، في للتشكك المحاسبية التقديرات خضوع درجة االعتبار بعين
 راضاتواالفت المنهجيات وتطبيق اختيار على المتأصلة المخاطر عوامل من غيرها أو الموضوعية

 اإلدارة تحددها تيال التقدير  قطة واختيار المحاسبية التقديرات إلى التوصل في المستخدمة والبيا ات
 المالية. البيا ات في إدراجها سيتم التي إفصاحات من بها يتعلق وما

 
 تأكيد يف مادي خطأ وجود قابلية عن عبارة هي المحاسبية بالتقديرات المتعلقة المتأصلة المخاطر .2

 عوامل عن المتأصلة المخاطر وتنتج الرقابة. أ ظمة في النظر قبل المحاسبية، التقديرات عن ما
 لمحاسبيةا التقديرات إلى التوصل يخص فيما تحديات ظهور إلى تؤدي والتي المتأصلة، المخاطر

 في كككالتش المتأصلة المخاطر عوامل لطبيعة الشرح من مزيدا   الملحق هذا يقدم ملتئمة. بطريقة
 واختيار لمحاسبيةا للتقديرات التوصل سياق في بينها، والعلقة والتعقيد، الموضوعية، وعدم التقدير،

 البيا ات في إدراجها سيتم والتي إفصاحات من بها يتعلق وما اإلدارة تحددها التي التقدير  قطة
 المالية.

 

 القياس أساس
 وفي يم.التقي سمات تحديد إلى وشروطه وظروفه المالي البيان بند وطبيعة القياس أساس يؤدي .3

 المحاسبي للتقدير التوصل يكون  مباشرة، بطريقة البند سعر أو تكلفة ملحظة من التمكن عدم حال
 إطار حددي قد الملتئمة. واالفتراضات البيا ات وباستخدام ملتئمة منهجية تطبيق خلل من مطلوبا  

 عن احةالمت المعرفة لتعكس اإلدارة، تختارها قد أو المنهجية، به المعمول المالية التقارير إعداد
 القياس. ساسأ على سعره أو العنصر تكلفة على العلقة ذات التقييم سمات تؤثر أن توقع كيفية

 

 التقدير في التشكك
 القياس. يف تشكك باعتبارها القياس في الدقة افتقار قابلية إلى المحاسبية األطر تشير ما عادة .4

 في متأصل صورق وجود قابلية باعتباره للتدقيق الدولي المعيار هذا في التقدير في التشكك ويعرف
 من رلعنص بدقة النقدي المبلغ قياس من التمكن عدم حالة في يحدث ما وهو القياس، في الدقة

 مباشرةال الملحظة خلل من المالية البيا ات في عنه ومفصح به معترف المالي البيان عناصر
 دقة األكثر ةالبديل االستراتيجية تكون  المباشرة، الملحظة إمكا ية عدم حال وفي السعر. أو للتكلفة
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 ذو ياسالق أساس على سعره أو العنصر تكلفة عن المتاحة المعرفة تعكس منهجية تطبيق هي
 العلقة. ذات التقييم سمات عن للملحظة القابلة البيا ات باستخدام العلقة،

 
 لكت من التحقق على القدرة من المعرفة تلك إتاحة على المفروضة القيود تحد قد ذلك، ومع .5

 معظم تقر ،ذلك على وعلوة القياس.  تاتئج دقة من تحد وبالتالي القياس لعملية بالنسبة المدخلت
 وذلك ر،االعتبا بعين أخذها ينبغي التي المعلومات على عملية قيودا   هناك بأن المحاسبية األطر

 المثال. يلسب على عليها المترتبة المنافع من أعلى المعلومات على الحصول تكلفة كا ت حال في
 منها صالتخل يمكن ال أل ه متأصلة مسألة هي القيود هذه عن الناتجة القياس في الدقة وافتقار

 ويمكن قدير.الت في للتشكك مصادر هي المحددات هذه فإن وبالتالي، القياس. بعملية يتعلق فيما
 على اس،القي عملية خضم في تحدث قد والتي القياس في للتشكك األخرى  المصادر من التخلص

 حتملالم للخطأ مصادر تصبح وبذلك ملتئمة بطريقة المنهجية طبقت إذا المبدأ، حيث من األقل
 التقدير. في للتشكك وليس

 
 غير االقتصادية افعللمن صادرة بتدفقات أو مستقبلية واردة بتدفقات التقدير في التشكك يتعلق عندما .6

 لكت  تاتئج تكون  ال األساسية، االلتزامات أو األصول عن المطاف  هاية في تنتج والتي مؤكدة
 به المعمول القياس أساس لطبيعة ووفقا   المالية. البيا ات تاريخ بعد إال للملحظة قابلة التدفقات

 بشكل حظةللمل قابلة النتيجة تلك تكون  قد المالي، البيان عنصر وشروط وظروف لطبيعة ووفقا  
 بالنسبة حق.ال تاريخ في للملحظة قابلة فقط تكون  قد أو المالية البيا ات من اال تهاء قبل مباشر
 اإلطلق. على مباشر بشكل للملحظة قابلة  تاتئج أية هناك تكون  ال قد المحاسبية، التقديرات لبعض

 
 عنصر لكل بةبالنس الدقة من عالية وبدرجة فيها المشكوك النتاتئج ببعض  سبيا   التنبؤ يسهل قد .7

 توفر حال يف إ تاجية آللة اإل تاجي بالعمر بسهولة التنبؤ يمكن قد المثال، سبيل على حدى. على
 نبؤالت إمكا ية عدم حالة وفي اإل تاجي. عمرها متوسط عن التقنية المعلومات من الكافي القدر

 بالقدر تواريةاالك للفتراضات وفقا   ما شخص حياة ال تهاء المتوقع العمر مثل مستقبلية، بنتيجة
 بمزيد صاألشخا من لمجموعة بالنسبة النتيجة بتلك التنبؤ الممكن من يزال فما الدقة، من الكافي

 ذات دةالوح باعتباره الحافظة مستوى  إلى الحاالت بعض في القياس أسس تشير وقد الدقة. من
 التقدير. في المتأصل التشكك من يحد قد الذي األمر وهو القياس، أغراض لحساب العلقة

 

 التعقيد
 عوامل أخذ قبل المحاسبية، التقديرات إلى التوصل عملية في المتأصل التعقيد )بمعنى التعقيد يؤدي .8

 التالية: االتالح في المتأصل التعقيد يظهر وقد متأصلة. مخاطر ظهور إلى االعتبار( بعين الرقابة
 اتالعلق من كثير أو العلقات من كثير وجود مع التقييم سمات من كثير وجود حالة في 

 بينها. الخطية غير
 من ةمتعدد مجموعات التقييم سمات من أكثر أو لواحدة الملتئمة القيم تحديد تطلب حال في 

 البيا ات.
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 وجود دمع حالة في أو المحاسبية، للتقديرات للتوصل االفتراضات من لمزيد الحاجة حال في 
 المطلوبة. فتراضاتلل بين ارتباط

 وفهمها. عليها الحصول وفي المستخدمة البيا ات تحديد في متأصلة صعوبة هناك 
 
 لتطبيقها. ستخدمالم النموذج بتعقيد أو الحساب عملية وبتعقيد المنهجية بتعقيد التعقيد يرتبط قد .9

 على المعتمد مالتقيي تقنيات أو مفاهيم لتطبيق الحاجة النموذج تعقيد يعكس قد المثال، سبيل على
 غير لمستقبليةا بالنتاتئج للتنبؤ وذلك المحاكاة تقنيات أو الخيار، عقود تسعير صيغ أو االحتماالت،

 الحصول سابالح عملية تتطلب قد المنوال،  فس وعلى االفتراضية. بالسلوكيات للتنبؤ أو المؤكدة
 صنع لدعم البيا ات من متعددة مجموعات على الحصول أو متعددة، مصادر من بيا ات على

 متطورة. إحصاتئية أو رياضية مفاهيم تطبيق أو افتراض
 

 التوصل يف المتخصصة والمهارات بالمعرفة للستعا ة إلدارة احتاجت كلما التعقيد، قدر زاد كلما .10
 على يلي ماب يتعلق فيما وذلك إداري، بخبير للستعا ة احتاجت كلما أو المحاسبية التقديرات إلى

 المثال: سبيل
 المتطلبات أو القياس وأهداف أساس سياق في استخدامها يمكن التي التقييم وتقنيات مفاهيم 

 تقنيات؛ال أو المفاهيم تلك تطبيق وكيفية به المعمول المالية البيا ات إعداد إلطار األخرى 
 ظروفو  وطبيعة القياس أساس بطبيعة علقة ذات تكون  قد التي األساسية التقييم سمات 

 أو أجلها؛ من المحاسبي للتقدير التوصل يتم والتي المالي البيان عناصر وشروط
 خارج من المصادر ذلك في )بما الداخلية المصادر من للبيا ات الملتئمة المصادر تحديد 

 عالجةم كيفية وتحديد للمعلومات، الخارجية المصادر من أو الفرعية( أو األساسية الدفاتر
 الحفاظب المتعلقة أو المصادر تلك من البيا ات على بالحصول المتعلقة المحتملة الصعوبات

 الموضوع.ب وصلتها المعلومات موثوقية فهم أو المنهجية، تطبيق أثناء البيا ات سلمة على
 

 التالية: الظروف المثال، سبيل على عن، بالبيا ات المتعلق التعقيد ينتج قد .11
 مكني ال التي بالمعاملت ارتباطها حالة في أو البيا ات على الحصول صعوبة حالة في (أ)

 بيلس على البيا ات، تلك إلى الوصول إمكا ية حالة في وحتى عام. بشكل إليها الوصول
 صلتهاو  البيا ات موثوقية في النظر يصعب قد للمعلومات، خارجية مصادر خلل من المثال

 عن المعلومات من كاف   قدر   عن للمعلومات الخارجي المصدر أفصح إذا إال بالموضوع،
 البيا ات. على تمت التي المعالجة وعن استخدمها التي األساسية البيا ات مصادر

 وفالظر  عن للمعلومات الخارجية المصادر رؤى  تعكس التي البيا ات فهم يصعب عندما (ب)
 ون د ما، افتراض دعم على للحصول علقة ذات تكون  قد والتي المستقبلية، األحداث أو

 لرؤى.ا لتلك التوصل في باالعتبار وضعت التي والمعلومات المنطق حول شفافية وجود



  تدقيق التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات

    1144 )المنقح( 540معيار التدقيق الدولي 

 ألعمال مفه تتطلب أل ها متأصلة بصورة الفهم صعبة البيا ات أ واع بعض تكون  عندما (ج)
 اتفاقية روطش تشكل التي البيا ات لفهم الحاجة مثل معقدة، قا و ية لمفاهيم أو تقنيا   معقدة

 معقدة. تأمينية منتجات أو مالية أدوات تشمل معاملت عن قا و ية
 

 الموضوعية عدم
 لمحاسبية،ا للتقديرات التوصل عملية في المتأصلة الموضوعية عدم )بمعنى الموضوعية عدم تعكس .12

 صورةب المتاحة البيا ات في أو المعرفة في المتأصلة المحددات الرقابة( أ ظمة في النظر قبل
 ليةالما التقارير إعداد إطار يحد قد المحددات، تلك وجود حال وفي التقييم. سمات حول منطقية

 مهنية ألحكام للتوصل معين أساس اشتراط خلل من الموضوعية عدم درجة من به المعمول
 القياس،ب متعلقة أهداف على ضمنا   أو صراحة المثال، سبيل على المتطلبات، هذه تنص قد معينة.

 المالية رالتقاري إعداد إطار يسلط وقد التكلفة. على قيود تطبيق أو الحساب، وحدة أو اإلفصاح، أو
 عنها. اإلفصاح طلب خلل من المهنية األحكام تلك أهمية على الضوء به المعمول

 
 أو لتاليةا المساتئل بعض لتحديد اإلدارة تتخذها التي المهنية لألحكام حاجة هناك تكون  عام بشكل .13

 الموضوعية: عدم تشوبها ما عادة التي المساتئل وهي بعضها،

 يم،التقي مناهج به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات تحدده لم ما حدود في 
 معرفةال في النظر مع التقدير، منهجية في ستستخدم التي الملتئمة والعوامل والمفاهيم
 المتاحة؛

 يا ات،للب متنوعة محتملة مصادر هناك تكون  عندما التقييم سمات ملحظة إمكا ية حدود في 
 استخدامها؛ يتم بحيث للبيا ات الملتئمة المصادر

 اتاالفتراض  طاق أو الهامة االفتراضات التقييم، سمات ملحظة على القدرة عدم حدود في 
 ظر  وجهات ذلك في بما المتاحة، البيا ات أفضل في النظر مع ستوضع، التي الهامة
 المثال؛ سبيل على السوق 

 اإلدارة، حددهات التي التقدير  قطة اختيار بينها من يتم التي منطقيا   المحتملة النتاتئج  طاق 
 ساسأ أهداف مع متسقة ستكون  النطاق داخل من النقاط بعض بأن العلقة ذات واالحتمالية

 و به؛ المعمول المالية التقارير إعداد إطار خلل من المطلوبة القياس

 المالية. البيا ات في إفصاحات من بها يتعلق وما اإلدارة تحددها التي التقدير  قطة اختيار 
 

 صعوبتها تتنوع والتي مهنية، أحكام اتخاذ مستقبلية شروط أو أحداث عن افتراضات وضع يتطلب .14
 خللها من يمكن التي الدقة درجة وتعتمد والشروط. األحداث بتلك المتعلقة التشكك درجة باختلف

 ألحداثا أو الظروف تلك تحديد قابلية درجة على مؤكدة غير مستقبلية ظروف أو بأحداث التنبؤ
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 لعلقة.ا ذات السابقة النتاتئج أو األحداث أو بالظروف المعرفة ذلك في بما المعرفة، على اعتمادا  
 عله.أ  وصفه ورد لما وفقا   التقدير، في تشكك حدوث في أيضا   الدقة إلى االفتقار يساهم

 
 غير صاتئصالخ حول افتراضات لوضع فقط حاجة هناك تكون  المستقبلية، بالنتاتئج يتعلق فيما .15

 لحساباتا في محتمل ا خفاض قياس في النظر عند المثال، سبيل على النتاتئج. تلك في المؤكدة
 وكذلك فيه لبس ال بشكل المدينة الحسابات مبلغ تحديد يمكن المواز ة، تاريخ في السلع لبيع المدينة
  خفاض،اال عن  اتجة خسارة أية مبلغ أما العلقة، ذات المعاملت وثاتئق في مباشرة ملحظته تمكن

 حتمالا عن فقط مطلوبة االفتراضات تكون  قد الحالة، تلك وفي مؤكد. غير يكون  فقد وجدت، إن
 الخسارة. تلك وتوقيت مبلغ وعن الخسارة

 
 بأصل لقةالمتع الحقوق  في المتجسدة النقدية التدفقات مبالغ تكون  قد أخرى، حاالت في ذلك، ومع .16

 الحقوق  مبالغ عن افتراضات لوضع حاجة هناك تكون  قد الحاالت، تلك وفي مؤكدة. غير ما
 واء.س حد على اال خفاض عن الناتجة المحتملة الخساتئر وعن النقدية التدفقات في األساسية

 
 ة،السابق واألحداث الظروف حول معلومات في تنظر أن لإلدارة بالنسبة الضروري  من يكون  قد .17

 السابقة داثواألح الظروف تقدم المستقبلية. التطورات حول والتوقعات الحالية االتجاهات على علوة
 األحداث تقييمل استقراؤها يمكن والتي متكررة تاريخية أ ماط على الضوء تسلط قد تاريخية معلومات

 )دورات الوقت رعب للسلوك متغيرة أ ماط إلى أيضا   التاريخية المعلومات تلك تشير قد المستقبلية.
 يمكن طرق ب متغيرة كا ت للسلوكيات األساسية التاريخية األ ماط بأن ذلك يوحي وقد اتجاهات(. أو

 أخرى  أ واع أيضا   ناكه تكون  قد المستقبلية. النتاتئج لتقييم استقراؤها أيضا   يمكن والتي بها التنبؤ
 أو لوكياتالس لتلك التاريخية األ ماط في محتملة تغيرات إلى تشير والتي المتاحة المعلومات من
 لقيمةا بشأن صعبة مهنية أحكام التخاذ حاجة هناك تكون  قد اتجاهات. أو دورات من بها يتعلق ما

 المعلومات. لتلك التنبؤية
 

 ا(به المتعلقة الموضوعية عدم درجة ذلك في )بما اتخذت التي المهنية األحكام ومدى طبيعة .18
 مسار ولح قرارات اتخاذ في اإلدارة لتحيز فرصا   تخلق قد المحاسبية، التقديرات إلى للتوصل

 أيضا   هناك تكون  وعندما المحاسبية. التقديرات إلى للتوصل ملتئما   اإلدارة تراه  الذي اإلجراءات
 وأ مخاطر تزداد قد كلهما، أو التقدير، في التشكك من عالية درجة أو التعقيد من عالية درجة

 احتيالها. أو اإلدارة تحيز فرصة
 

 والتعقيد الموضوعية بعدم التقدير في التشكك عالقة
 البيا ات ومصادر الممكنة، المنهجيات في متأصل اختلف إلى التقدير في التشكك يؤدي .19

 عدم إلى دييؤ  مما المحاسبية، التقديرات إلى التوصل في استخدامها يمكن كان التي واالفتراضات
 األحكام ههذ المحاسبية. التقديرات إلى للتوصل مهنية أحكام التخاذ الحاجة وبالتالي الموضوعية
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 التقدير طة ق ختياروا االفتراضات ولوضع الملتئمة، البيا ات ومصادر المنهجيات الختيار مطلوبة
 تلك تتخذ ية.المال البيا ات في إدراجها سيتم والتي إفصاحات من بها يتعلق وما اإلدارة تحددها التي

 إعداد طارإ في الواردة واإلفصاح والعرض والقياس، االعتراف، متطلبات سياق في المهنية األحكام
 لمعرفةا إلى الوصول وإمكا ية إتاحة على قيودا   هناك وألن ذلك، ومع به. المعمول المالية التقارير

 بطبيعتها. موضوعية غير فستكون  األحكام، تلك تدعم التي المعلومات أو
 

 أو عمدالمت اإلداري  للتحيز فرصة خلق إلى يؤدي المهنية األحكام تلك مثل في الموضوعية عدم .20
 التي المعلومات تكون  أن المحاسبية األطر من كثير تتطلب األحكام. تلك اتخاذ في المتعمد غير

 التخلص مكني أل ه وبالنظر متحيزة(. تكون  أال )بمعنى محايدة المالية البيا ات في لتدرج إعدادها تم
 األحكام يف المحتمل التحيز مصادر فإن التقدير، عملية في المبدأ حيث من األقل على التحيز، من

 تشككلل مصادر وليست محتملة ألخطاء مصادر هي الموضوعية عدم لمعالجة اتخذت التي المهنية
 التقدير. في

 
 للتوصل دامهااستخ يمكن التي واالفتراضات البيا ات ومصادر المنهجيات في المتأصل التنوع يؤدي .21

 حجم وينتج المحتملة. القياس  تاتئج تنوع إلى أيضا   (19 الفقرة )ا ظر المحاسبية التقديرات إلى
 حساسية هباعتبار  إليه يشار ما وعادة التقدير في التشكك درجة عن المحتملة القياس  تاتئج  طاق

 أثر تحليل ديرالتق عملية أيضا   تتطلب القياس،  تاتئج ولتحديد ذلك إلى إضافة المحاسبي. التقدير
 القياس اتئج ت  طاق على المحتملة واالفتراضات البيا ات ومصادر المنهجيات، في المتأصل التنوع

 الحساسية(. باختبار إليه يشار ما )وهو المنطقية المحتملة
 

 بموجب مطلوبا   ذلك يكون  عندما العادل العرض يحقق بما محاسبي لتقدير مالي بيان عرض يشمل .22
 خطاء(؛األ من والخالي والمحايد، المكتمل، العرض )بمعنى به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار
 اختيارها تمي والتي اإلدارة تحددها التي التقدير  قطة الختيار الملتئمة المهنية األحكام اتخاذ يشمل

 تصف لتيوا اإلفصاحات من بها يتعلق وما المنطقية الممكنة النتاتئج  طاق بين من ملتئمة بطريقة
 عدم على ذاتها حد في المهنية األحكام تلك تنطوي  قد التقدير. في التشكك مناسبة بصورة

 المساتئل. لكت تعالج التي به المعمول المالية التقارير إعداد إطار متطلبات لطبيعة وفقا   موضوعية،
 لقياسا )مثل محددا   أساسا   به المعمول المالية التقارير إعداد إطار يتطلب قد المثال، سبيل على

  فس ىوعل اإلدارة. تحددها التي التقدير  قطة الختيار األفضل( التقدير أو للحتماالت المرجح
 احاتإفص أو معينة إفصاح أهداف تلبي إفصاحات أو معينة إفصاحات اإلطار يتطلب قد المنوال،
 الظروف. تلك في العادل العرض لتحقيق مطلوبة تكون  إضافية

 
 للقياس ابل  ق يكون  ال قد التقدير في التشكك من أعلى لدرجة يخضع الذي المحاسبي التقدير أن رغم .23

 فقد التقدير، يف التشكك من أقل قدر على تنطوي  التي التقديرات من بغيره مقار ة الدقة درجة بنفس
 االعتراف يتم بحيث المالية البيا ات لمستخدمي بالنسبة كافية أهمية المحاسبي التقدير لذلك يكون 
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 ادلع عرض تحقيق به المعمول المالية التقارير إعداد إطار تطلب إذا المالية البيا ات في به
 متطلبات تلبية تمت ال بحيث جدا   مرتفعا   التقدير في التشكك يكون  قد الحاالت، بعض وفي للعنصر.
 التقديرب االعتراف يمكن ال وبالتالي به المعمول المالية التقارير إعداد إطار في الواردة االعتراف
 ملتئمة، حإفصا متطلبات هناك تكون  قد الحاالت، تلك في وحتى المالية. البيا ات في المحاسبي

 المعلوماتو  المنطقية المحتملة القياس لنتاتئج تقدير  طاق أو  قطة عن لإلفصاح المثال سبيل على
 متطلبات كون ت وقد بالعنصر. االعتراف على المفروضة والقيود التقدير في التشكك تصف التي

 أقل. وأ أعلى بدرجة محددة الحاالت تلك على تنطبق التي به المعمول المالية التقارير إعداد إطار
 عدم نم قدر تتطلب التي المهنية األحكام من مزيدا   هناك يكون  قد الحاالت، تلك في وبالتالي،

 الموضوعية.
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 2 الملحق  
 (146أ الفقرة )المرجع:

 بالحوكمة المكلفين مع التواصل
 المدقق آراء يخص فيما بالحوكمة المكلفين مع بشأ ها التواصل في المدقق ينظر قد التي المساتئل تشمل
 يتعلق وما يةالمحاسب بالتقديرات والمتعلقة المنشأة في المحاسبية للممارسات الهامة النوعية الجوا ب حول

 يلي: ما إفصاحات، من بها
 أو إلى، الحاجة إلى تؤدي قد التي األخرى  والظروف واألحداث للمعاملت، اإلدارة تحديد كيفية (أ)

 إفصاحات. من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات في، تغيير
 المادية األخطاء مخاطر (ب)
 برمتها؛ المالية بالبيا ات يتعلق فيما المحاسبي للتقدير النسبية األهمية (ج)
 اسبية؛المح بالتقديرات المتعلقة المخاطر ومدى بطبيعة المتعلق فهمها( قصور )أو اإلدارة فهم (د)
 مناسبين.ال بالخبراء استعا ت أو المتخصصة والخبرات بالمعرفة استعا ت قد اإلدارة كا ت إذا ما (ه)
 لتيا التقدير و قطة المدقق يحدده الذي التقدير  طاق أو  قطة بين االختلف حول المدقق آراء (و)

 اإلدارة. تحددها
 في عرضهاو  المحاسبية بالتقديرات المتعلقة المحاسبية السياسات اختيار ملتئمة حول المدقق آراء (ز)

 المالية. البيا ات
 اإلدارة. تحيز احتمال على مؤشرات (ح)
 يف السابقة الفترة عن تغيير هناك يكون  أن المفترض من كان إذا أو تغيير هناك كان إذا ما (ط)

 المحاسبية. للتقديرات التوصل منهجيات
 المحاسبية، ديراتالتق إلى للتوصل السابقة الفترة في المستخدمة المنهجيات في تغيير هناك كان إذا (ي)

 السابقة. الفترة في المحاسبية التقديرات  تاتئج على علوة التغيير ذلك سبب
 ذلك في بما المحاسبية، للتقديرات التوصل في اإلدارة استخدمتها التي المنهجيات كا ت إذا ما (ك)

 لمتطلباتل وملتئمة وظروفه، وطبيعته القياس، أهداف سياق في ملتئمة ما، لنموذج اإلدارة استخدام
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إلطار األخرى 

 عدم درجةو  المحاسبية التقديرات إلى التوصل في المستخدمة الهامة االفتراضات وتبعات طبيعة (ل)
 االفتراضات. بوضع المتعلقة الموضوعية

 يراتالتقد في المستخدمة االفتراضات ومع بعضها مع متسقة الهامة االفتراضات كا ت إذا ما (م)
 .المنشأة أعمال مجاالت من أخرى  مجاالت في المستخدمة االفتراضات مع أو األخرى، المحاسبية

 ريرالتقا إعداد إلطار الملتئم التطبيق أو الهامة االفتراضات بملتئمة علقة لألمر يكون  عندما (ن)
 اإلجراءات. من معين مسار اتخاذ على والقدرة النية اإلدارة لدى كان إذا ما به، المعمول المالية
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 كيفية أو ات،االفتراض لتلك رفضها وسبب البديلة النتاتئج أو االفتراضات في اإلدارة  ظر كيفية (س)
 المحاسبية. للتقديرات التوصل عند التقدير في للتشكك اإلدارة معالجة

 اتالتقدير  إلى للتوصل اإلدارة قبل من المستخدمة الهامة واالفتراضات البيا ات كا ت إذا ما (ع)
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في ملتئمة المحاسبية

 خارجي. مصدر من عليها الحصول تم التي المعلومات وملتئمة موثوقية (ف)
 بالبيا ات يتعلق فيما وكاف   ملتئم تدقيق دليل على الحصول أثناء ظهرت التي الهامة الصعوبات (ص)

 الخبير وأ اإلدارة أجرتها التي التقييمات أو للمعلومات خارجي مصدر من عليها الحصول تم التي
 اإلداري.

 فيما اإلداري  الخبير أو واإلدارة المدقق بين اتخذت التي المهنية األحكام في الهامة االختلفات (ق)
 بالتقييمات. يتعلق

 من يالت والتعرض المادية باألخطاء والمتعلقة للمنشأة المالية البيا ات على المحتملة اآلثار (ر)
 بالتقديرات قالمتعل التقدير في التشكك ذلك في بما المالية، البيا ات في عنها اإلفصاح المطلوب

 المحاسبية.
 المالية. البيا ات في التقدير في التشكك عن اإلفصاحات معقولية (ش)
 اإلفصاحو  وعرضها وقياسها المحاسبية بالتقديرات باالعتراف المتعلقة اإلدارة قرارات كا ت إذا ما (ت)

 لماليةا التقارير إعداد إطار مع متوافقة المالية البيا ات في إفصاحات من بها يتعلق وما عنها
 به. المعمول
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 األخرى  الدولية المعاييرالمترتبة على  والتعديالت المقاربة تعديالت
 عيارم العتماد  تيجة األخرى  الدولية المعايير على أدخلت التي المقاربة تعديلت يلي فيما :مالحظة
 540 لدوليا التدقيق معيار  فاذ وقت  فس في  افذة التعديلت تلك تصبح (.المنّقح) 540 الدولي التدقيق

 الدولية رالمعايي من معتمد إصدار آخر عن تمييزها يمكن بحيث التغييرات تلك ُعرّضت وقد (،المنّقح)
 لمعاييرا مع التعديلت هذه في الصفحات آخر في الهامشية الملحظات أرقام تتوافق وال ُعدلت، التي

 اعتماد على ةالمقارب تعديلت حصلت الدولية. المعايير لتلك الرجوع وينبغي تعديلها، تم التي الدولية
 لكت وضع في اللزمة العناية بذل تم قد أ ه إلى خلص والذي العامة المصلحة على اإلشراف مجلس

 العامة. المصلحة مراعاة تمت وأ ه التعديلت
 

وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير   للمدقق العامة األهداف " 200 الدولي التدقيق معيار
 التدقيق الدولية "

 األخرى  التوضيحية والمواد التطبيق
 س(17و ،5 الفقرتين )المرجع: التدقيق ومخاطر والمالئم الكافي التدقيق دليل

 التدقيق مخاطر
 المادية األخطاء مخاطر

 قد أو المئوية، النسب مثل كمية، بمصطلحات المادية األخطاء مخاطر تقييم عن التعبير يتم قد  .42أ
 ملتئم تقييمل المدقق إلجراء الحاجة تكون  الحاالت، جميع وفي  وعية. بمصطلحات عنها التعبير يتم

 تشير ال ةعاد التقييم. هذا إلى للوصول تتبع قد التي المختلفة المناهج من أهمية أكثر للمخاطر
 تقييم إلى يرتش ولكنها منفصل، بشكل الرقابة ومخاطر المتأصلة للمخاطر الدولية التدقيق معايير
 تقييما   68(المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار يتطلب ذلك، ومع المادية". األخطاء "لمخاطر مجمع

 التدقيق إجراءات من مزيد واتخاذ لتصميم أساسا   ليقدم الرقابة ومخاطر المتأصلة للمخاطر منفصل  
 بيةالمحاس للتقديرات الهامة، المخاطر ذلك في بما المادية، لألخطاء الُمقيّمة للمخاطر استجابة

 المادية األخطاء مخاطر وتقييم ولتحديد 69. 330 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   التأكيد مستوى  على
 اسبية،المح التقديرات بخلف اإلفصاحات أو المحاسبية األرصدة أو المعاملت، من الهامة للفئات

 أو قنياتلت وفقا   الرقابة ومخاطر المتأصلة للمخاطر مجمعة أو منفصلة تقييمات المدقق ُيجري  قد
 األخطاء مخاطر قييمت عن التعبير يتم قد التقنية. للعتبارات وفقا   أو يفضلها التي التدقيق منهجيات

 لنوعية.ا بالمصطلحات عنها التعبير يتم قد أو المئوية، النسب مثل الكمية، بالمصطلحات المادية
 اهجالمن من أهمية أكثر للمخاطر ملتئم لتقييم المدقق إلجراء الحاجة تكون  الحاالت، جميع وفي

 التقييم. هذا إلى للوصول تتبع قد التي المختلفة
 

 
 . 16، الفقرة " تدقيق التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات " )المنقح( 540الدولي معيار التدقيق  68
 )ب(. 7، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  69
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 " وثائق التدقيق " 230 الدولي التدقيق معيار
 متطلبات

 عليه الحصول تم الذي التدقيق ودليل اتخذت التي التدقيق إجراءات توثيق
 وحدودها ومحتواها التدقيق وثاتئق شكل

 بالتدقيق، ابقةس علقة له يكن لم حال في الخبرة، ذو المدقق لتمكين كافية تدقيق وثاتئق المدقق يعد  .8
 (17أ-16وأ ،5أ-2أ الفقرات )المرجع: يلي: ما فهم من

 لدوليةا التدقيق لمعايير للمتثال تمت التي التدقيق إجراءات وحدود وتوقيت طبيعة، (أ)
 (7أ-6أ الفقرتين )المرجع: بها المعمول والتنظيمية القا و ية والمتطلبات

 و عليه؛ الحصول تم الذي التدقيق ودليل اتخذت، التي التدقيق إجراءات  تاتئج (ب)

 المهنية حكامواأل إليها، التوصل تم التي والنتاتئج التدقيق، خلل ظهرت التي الهامة المساتئل (ج)
 (.11أ-8أ الفقرات )المرجع: النتاتئج. تلك إلى للتوصل اتخذت التي الهامة

 

 األخرى  التوضيحية والمواد التطبيق
 عليه الحصول تم الذي التدقيق ودليل اتخذت التي التدقيق إجراءات توثيق

 (8 الفقرة )المرجع: وحدودها ومحتواها التدقيق وثاتئق شكل

 )أ((8 الفقرة )المرجع: الدولية التدقيق لمعايير االمتثال توثيق
 غير من فإ ه ك،ذل ومع الدولية. التدقيق لمعايير ممتثل   التدقيق أن على دليل   التدقيق وثاتئق تقدم  .7أ

 ألحكاما جميع أو فيها  ظر التي المساتئل جميع يوثق أن للمدقق بالنسبة العملي من وال اللزم
 منفصل لبشك المدقق يوثق أن اللزم غير من ذلك، على علوة التدقيق. أثناء اتخذت التي المهنية
 خلل من هال االمتثال ُيثبت التي للمساتئل االمتثال المثال( سبيل على مراجعة قاتئمة هيئة )على

 المثال: سبيل على التدقيق. ملف في المدرجة الوثاتئق

 للتدقيق. خطط قد المدقق أن يثبت جيدا   ُمعدة تدقيق خطة وجود 

 مليةع شروط على اتفق قد المدقق أن يثبت التدقيق ملف في موقع تكليف خطاب وجود 
 بالحوكمة. المكلفين مع االقتضاء، حسب أو اإلدارة، مع التدقيق

 امتثل قد دققالم أن يثبت المالية البيا ات في ملتئما   متحفظا   رأيا   يشمل الذي المدقق تقرير 
 الدولية. التدقيق معايير في المحددة للحاالت وفقا   متحفظ رأي إبداء لمتطلبات

 هناك تكون  دق برمتها، التدقيق عملية على عام بشكل تنطبق التي بالمتطلبات يتعلق فيما 
 التدقيق: ملف في المتطلبات لتلك االمتثال إثبات خللها من يمكن طرق  عدة
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    1152 )المنقح( 540معيار التدقيق الدولي 

 لتشككا توثيق خللها من يتم محددة واحدة طريقة هناك تكون  ال قد المثال، سبيل على -
 قالمدق ممارسة على دليل   التدقيق وثاتئق تقدم قد ذلك ومع ولكن للمدقق. المهني
 بالتقديرات تعلقي فيما المثال، سبيل على الدولية. التدقيق لمعايير وفقا   المهني للتشكك

 تأكيدات بتُيث دليل على عليه الحصول تم الذي التدقيق دليل يحتوي  عندما المحاسبية،
 بما الدليل، ذلكل المدقق تقييم كيفية توثيق يتم الوقت،  فس في معها ويتعارض اإلدارة

 ليلد وملتئمة كفاية حول  تاتئج إلى للتوصل اتخذها التي المهنية األحكام ذلك في
 جاباتإ إلثبات اتخذت معينة إجراءات الدليل هذا يشمل قد .عليه حصل الذي التدقيق
 المدقق. تساؤالت على اإلدارة

 أن على طرق  بعدة دليل تقديم التدقيق وثاتئق خلل من يتم قد المنوال،  فس على -
 بها ياموالق عليها واإلشراف التدقيق عملية توجيه مسؤولية تولى قد العملية شريك

 الوقت في يقالتدق شريك تدخل توثيق ذلك يشمل قد الدولية. التدقيق لمعايير باالمتثال
 موجبب المطلوبة العمل فريق  قاشات في المشاركة مثل التدقيق، مظاهر في المناسب

 50(.المنّقح) 315 التدقيق معيار
 

 )ج((8 الفقرة )المرجع: الهامة المهنية األحكام من بها يتعلق وما الهامة المساتئل توثيق

 وثاتئق إعداد يتم أن الملتئم من فيها يكون  ،8 للفقرة وفقا   التي، الظروف على األمثلة بعض تشمل  .10أ
 ما منظورة،ال والمساتئل المهنية األحكام أهمية حال في المهنية، باألحكام باالستعا ة متعلقة تدقيق
 يلي:

 نظر"ي أن "يجب المدقق أن على المتطلبات أحد ينص عندما المدقق استنتاجات وراء المنطق 
 معينة. تدقيق عملية سياق في هاما   ذلك ويكون  معينة، عوامل أو معلومات في

 دارةاإل اتخذتها التي الموضوعية غير األحكام مجاالت منطقية حول المدقق استنتاج أساس 
 (.الهامة المحاسبية التقديرات منطقية المثال، سبيل على)

 نطقيا  م إفصاحات من به يتعلق ومامحاسبي معين  تقدير كانلما إذا  المدقق تقييم أساس 
 الخطأ. يشوبه أ ه أو به، المعمول المالية التقارير إعداد إطار سياق في

 ا ةاالستع )مثل الفحص من مزيد إجراء عند ما وثيقة صحة حول المدقق استنتاجات أساس 
 أدت تيوال التدقيق أثناء حدت التي للظروف استجابة مناسبة( إثبات بإجراءات أو بخبير

 صحيحة. تكون  ال قد الوثيقة أن المدقق العتقاد

                                                           
 . 10، الفقرة "" تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلل فهم المنشأة وبيئتها  )الُمنقح( 315ر التدقيق الدولي معيا 50
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 دهتحدي أو األساسية التدقيق لمساتئل المدقق تحديد 701،51 الدولي التدقيق معيار تطبيق عند 
 بشأ ها. التواصل ينبغي أساسية تدقيق مساتئل توجد ال أ ه

 

ملحقال  

 (1ة الفقر  )المرجع:
 

 األخرى  الدولية التدقيق معايير خالل من مطلوبة معينة توثيق متطلبات
 لمحاسبيةا التقديرات ذلك في بما المحاسبية، التقديرات تدقيق (،المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار 

 .23 39 الفقرة إفصاحات، من بها يتعلق وما ،العادلة للقيمة

 في عملية تدقيق باالحتيال المتعلقة المدقق مسؤوليات " 240 الدولي التدقيق معيار
 " المالية البيانات
 أخرى  توضيحية ومواد تطبيقات

 االحتيال عن والناتجة المادية لألخطاء المقيمة للمخاطر االستجابة
 )ب((33 الفقرة )المرجع: المحاسبية التقديرات

 جعةالمرا هذه وُتجرى  رجعي. بأثر المراجعة إجراء أيضا   (المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار يشترط  .48أ
 لتقديراتا التقدير عملية بفاعلية متعلقة معلومات على للحصول مخاطر تقييم إجراء باعتبارها

 أو النتاتئج، نع التدقيق دليل وفاعلية السابقة، الماضية الفترة في اإلدارة بها قامت التي المحاسبية
 والمتعلقة السابقة للفترة المحاسبية للتقديرات اإلدارة بها تقوم التي اللحقة التقييم إعادة أمكن، حيثما

 التقديرات يف الحالية الفترة في المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد على تساعد والتي بالتوصل
 المطلوب من كون ي قد والتي التقدير، في التشكك مثل المساتئل، بعض على تدقيق ودليل ،المحاسبية
 املألحك المدقق مراجعة عملية تجرى  قد عملية، وكمسألة المالية. البيا ات في عنها اإلفصاح

 مخاطر شكلت قد التي لألسس بالنسبة وضعتها التي واالفتراضات اإلدارة اتخذتها التي المهنية
 المطلوبة ةبالمراجع باالرتباط للتدقيق الدولي المعيار لهذا وفقا   االحتيال عن الناتج المادي الخطأ

 (.المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار بموجب
  

 
  ." اإلبلغ عن مساتئل التدقيق الرتئيسية في تقرير المدقق المستقل" 701معيار التدقيق الدولي  51
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 " بالحوكمة المكلفين أولئك مع التواصل " ( المنّقح) 260 الدولي التدقيق معيار
 أخرى  توضيحية ومواد تطبيقات
 بشأنها التواصل يتم التي المسائل

 (16 الفقرة )المرجع: التدقيق من المستخلصة الهامة النتاتئج
 )أ((16 الفقرة )المرجع: المحاسبية للممارسات الهامة النوعية الجوا ب

 أحكاما   خذتت وأن المحاسبية، بالتقديرات تقوم أن للمنشأة المالية التقارير إعداد أطر تسمح ما عادة .19أ
 فيما لمثال،ا سبيل على المالية، البيا ات في الواردة واإلفصاحات المحاسبية السياسات حول مهنية
 من كبير قدر وبهايش التي المحاسبية التقديرات إلى للتوصل األساسية االفتراضات باستخدام يتعلق

 التقارير إعداد رأط أو التنظيمية اللواتئح أو القوا ين، تتطلب قد ذلك، على علوة .التقدير في التشكك
 بيةالمحاس "التقديرات إلى اإلشارة أو الهامة المحاسبية للسياسات ملخص عن اإلفصاح المالية

 اإلضافية المعلومات وتقديم لتحديد الحرجة" المحاسبية الممارسات أو "السياسات أو الحرجة"
 خذتهاات والتي المعقدة أو الموضوعية، غير أو صعوبة، األكثر المهنية األحكام عن للمستخدمين

 المالية. البيا ات إعداد عند اإلدارة
 

 بشكل لقةع ذات المالية للبيا ات الموضوعية غير الجوا ب حول المدقق آراء تكون  قد لذلك،  تيجة  .20أ
 التقارير إعداد ةعملي على اإلشراف بمسؤوليات وفاتئهم يخص فيما بالحوكمة للمكلفين بالنسبة خاص

 المكلفون  يهتم قد ،19أ الفقرة في وصفها ورد التي بالمساتئل يتعلق فيما المثال، سبيل على المالية.
 يخص يماف التقدير في بالتشكك المتعلقة اإلفصاحات كفاية عن المدقق بآراء بتقييم بالحوكمة
 أو وعيةالموض وعدم التعقيد تأثير درجة بشأن .هامة مخاطر إلى تؤدي التي المحاسبية التقديرات

 يا اتوالب واالفتراضات المنهجيات، تطبيق أو اختيار على المتأصلة المخاطر عوامل من غيرها
  قطة ا تكلما إذا  المدقق تقييم إلى إضافة الهامة، المحاسبية للتقديرات التوصل في المستخدمة

 إطار يف منطقية المالية البيا ات في إفصاحات من بها يتعلق وما اإلدارة حددتها التي التقدير
 للممارسات مةالها النوعية الجوا ب حول والبناء المفتوح التواصل .به المعمول المالية التقارير إعداد

 و وعية لهامةا المحاسبية الممارسات قبول قابلية على تعليقات أيضا   يشمل قد للمنشأة المحاسبية
 سبيةالمحا الممارسات أحد أن يعتبر المدقق كان إذا ما ذلك يشمل قد االقتضاء، وعند اإلفصاحات.

 للمنشأة، محددةال للظروف الكافي بالقدر ملتئمة غير المحاسبية بالتقديرات والمتعلقة للمنشأة الهامة
 وهي محاسبيةال التقديرات إلى للتوصل مقبولة بديلة منهجية هناك تكون  عندما المثال، سبيل على
 هذا يشملها قد التي المساتئل 2 الملحق ُيحدد .للمدقق المهني الحكم حيث من ملتئمة، أكثر

 التواصل.
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 1 الملحق
 (3 الفقرة )المرجع:

 األخرى  الدولية التدقيق ومعايير 1 الجودة على للرقابة الدولي للمعيار الهامة المتطلبات
 بالحوكمة المكلفين مع التواصل إلى تشير التي
 الدولية التدقيق ومعايير 721الجودة  على للرقابة الدولي المعيار في الواردة الفقرات الملحق هذا يحدد

 عن ديل  ب ليست القاتئمة هذه بالحوكمة. المكلفين مع معينة مساتئل حول التواصل تتطلب التي األخرى 
 التدقيق رمعايي في الواردة التوضيحية المواد من وغيرها العلقة ذات والتطبيقات المتطلبات في النظر

 الدولية.
  رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة البيا ات المعيار الدولي لرقابة الجودة "

 )أ(.30 الفقرة – المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العلقة "
 حتيال في عملية تدقيق البيا ات إلمسؤوليات المدقق المتعلقة با " 240 الدولي التدقيق معيار

 .43-41و (1)ج()39و ،22 الفقرات – ". المالية
 مراعاة القوا ين واأل ظمة عند تدقيق البيا ات المالية " ")المنقح(  250 الدولي التدقيق معيار – 

 .25-23و 20و ،15 الفقرات
 كمةبالحو اإلبلغ عن  واحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين "  265 الدولي التدقيق معيار 

 .9 الفقرة – " واإلدارة
 لقيمة ديرات المحاسبية ل، بما في ذلك التقالتقديرات المحاسبيـةتدقيق "   540 الدولي التدقيق معيار

 .13-12 الفقرتان – " واإلفصاحات ذات العلقةالعادلة 
 9 الفقرة – المصادقات الخارجية " " 505 الدولي التدقيق معيار. 
 7 الفقرة – األرصدة اإلفتتاحية " –عمليات التدقيق األولية "  510 الدولي التدقيق معيار. 
 اتإفصاح من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات تدقيق ( "المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار " 

 .38 الفقرة –
 27 الفقرة – " العلقة ذات األطراف "  550 الدولي التدقيق معيار. 
 ب(،13و )أ(،10و )ج(،-)ب(7 الفقرات – " اللحقة األحداث " 560 الدولي التدقيق معيار( 

 .17و )أ(،14و
 25 الفقرة – " المستمرة المنشأة ( "المنّقح) 570 الدولي التدقيق معيار. 
 تدقيق البيا ات المالية للمجموعة )بما عمليات  –" اإلعتبارات الخاصة  600 الدولي التدقيق معيار

 .49 الفقرة -في  ذلك عمل مدققي العنصر("

 
تدقيق ومراجعة للبيا ات المالية، وعمليات التأكيد " رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ٧٢

  ". األخرى والخدمات ذات العلقة
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 الفقرتان – إستخدام عمل المدققين الداخليين " ( "2013 في المنّقح) 610 الدولي التدقيق معيار 
 .31و ،20

 فقرةال – " المالية البيا ات حول تقاريرال وإعداد رأي تكوين" (  المنّقح) 700 الدولي الدقيق معيار 
46. 

 اإلبلغ عن مساتئل التدقيق الرتئيسية في تقرير المدقق المستقل"  701 الدولي التدقيق معيار " – 
 .17 الفقرة

 التعديلت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل"  ( المنّقح) 705 الدولي التدقيق معيار " – 
 .30و ،23و ،14و ،12 الفقرات

 فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل " "( المنّقح) 706 الدولي التدقيق معيار 
 .12 الفقرة –

 األرقام المقابلة والبيا ات المالية المقار ة " –المعلومات المقار ة"  710 الدولي التدقيق معيار  – 
 .18 الفقرة

 المتعلقة بالمعلومات األخرى في المستندات مسؤوليات المدقق " ( المنّقح) 720 الدولي التدقيق معيار
 .19-17 الفقرات – التي تحتوي على بيا ات مالية مدققة "

 2 ملحقال
 (20أ-19وأ )أ(،16 الفقرات )المرجع:

 المحاسبية للممارسات النوعية الجوانب
 مساتئل يشمل قد ،20أ-19أ الفقرات في مناقشته تمت والذي )أ(،16 الفقرة بموجب المطلوب التواصل

 مثل:
 إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات

 الدولي تدقيقال معيار في  وقشت التي المواضيع فإن الكبيرة، التقديرات ذات للعناصر بالنسبة 
 يشمل (المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار من 2 الملحق المثال: سبيل على تشمل 73،540

 للممارسات الهامة النوعية بالجوا ب والمتعلقة بشأ ها التواصل في المدقق ينظر قد التي المساتئل
 .إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات يخص فيما للمنشأة المحاسبية

 العترافا إلى الحاجة إلى تؤدي قد التي والظروف واألحداث، المعاملت، لتلك اإلدارة تحديد كيفية 
 المالية. البيا ات في عنها اإلفصاح أو المحاسبية بالتقديرات

 عةلمراج الحاجة أو جديدة، محاسبية تقديرات ظهور إلى تؤدي قد التي الظروف في التغيرات 
 الحالية المحاسبية التقديرات

                                                           
 المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العلقة.تدقيق التقديرات  "  540معيار التدقيق الدولي  ٧٣
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 المالية  اتالبيا في المحاسبية بالتقديرات االعتراف، بعدم أو للعتراف، اإلدارة قرارات كا ت إذا ما 
 به. المعمول المالية التقارير إعداد إلطار وفقا   تأتي

 منهجيات يف السابقة الفترة عن تغيير هناك يكون  أن المفترض من كان أو تغيير هناك كان إذا ما 
 الفترات في يةالمحاسب التقديرات و تاتئج سبب كذلك، الوضع كان وإذا المحاسبية، للتقديرات التوصل
 السابقة.

 لنموذج إلدارةا استخدام حالة )مثل المحاسبية التقديرات إلى للتوصل اإلدارة بها تقوم التي العمليات 
 عدادإ  إلطار موافق المحاسبية للتقديرات اختير الذي القياس معيار كان إذا ما ذلك في بما ما(،

 به. المعمول المالية التقارير
 افتراضات يه المحاسبية التقديرات وضع في اإلدارة تستخدمها التي الهامة االفتراضات كا ت إذا ما 

 منطقية.
 علقمت األمر ذلك يكون  عندما ذلك، على وقدرتها اإلجراءات من معين مسار اتخاذ على اإلدارة  ية 

 إلطار ملتئمال للتطبيق الزما   ذلك يكون  عندما أو اإلدارة تستخدمها التي الهامة االفتراضات بمنطق
 به. المعمول المالية التقارير إعداد

 المادية. األخطاء مخاطر 
 اإلدارة. تحيز احتمال على مؤشرات 
 في اإلدارة عالجةم كيفية أو لها، رفضها وسبب البديلة النتاتئج أو االفتراضات في اإلدارة  ظر كيفية 

 المحاسبية. بالتقديرات المتعلق التقدير في للتشكك أخرى  حاالت
 المالية. البيا ات في التقدير في التشكك عن اإلفصاحات كفاية 
 

 " أدلة التدقيق " 500 الدولي التدقيق معيار
 مقدمة
 للتدقيق الدولي المعيار هذا نطاق

 ويتناول المالية،  اتالبيا بتدقيق يتعلق فيما التدقيق دليل مكو ات للتدقيق الدولي المعيار هذا يوضح .1
 ملتئمو  كاف   تدقيق دليل على للحصول تدقيق إجراءات واتخاذ تصميم بشأن المدقق مسؤوليات

 رأيه. بناء في عليها يعتمد أن للمدقق يمكن منطقية لمعلومات التوصل من ليتمكن

 تتناول قيق.التد أثناء عليها الحصول تم التي التدقيق أدلة جميع على للتطبيق قابل المعيار هذا .2
 الدولي التدقيق معيار )مثل التدقيق من معينة جوا ب األخرى  الدولية التدقيق معايير
 معين، وضوعبم يتعلق فيما عليه الحصول سيتم الذي التدقيق دليل يتناول والذي (،74(المنّقح)315

 قالتدقي دليل على للحصول معينة إجراءات يتناول الذي (،75(المنّقح) 570 الدولي التدقيق )ومعيار
 

 ". من خلل فهم المنشأة وبيئتها الخطأ الجوهري تحديد وتقييم مخاطر  " )الُمنقح( 315ار التدقيق الدولي معي ٧٤
 ". المنشأة المستمرة " )الُمنقح( 570ار التدقيق الدولي معي ٧5
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 قتدقي دليل على الحصول تم قد كان إذا ما تقييم يتناول الذي (،76520 الدولي التدقيق )ومعيار
 (.78330 الدولي التدقيق ومعيار 77 ،200 الدولي التدقيق )معيار وملتئم كاف  

 

 النفاذ تاريخ
 ديسمبر 15 في بدأت التي الفترات عن المالية البيا ات لتدقيق بالنسبة  افذ للتدقيق الدولي المعيار هذا .3

 ذلك. بعد أو 2019
 

 الهدف
 كاف   يقتدق دليل على الحصول من تمكنه بطريقة تدقيق إجراءات واتخاذ تصميم هو المدقق هدف .4

 التدقيق. رأي عليها يبني أن يمكنه منطقية لنتاتئج التوصل من يتمكن بحيث وملتئم
 

 تعريفات
 أد اه: المبينة المعا ي التالية للمصطلحات فإن الدولية، التدقيق معايير ألغراض .5

 مثل ،مستندات من يثبتها وما األولية المحاسبية المدخلت سجلت – المحاسبية السجلت (أ)
 لفرعيةا والدفاتر والعقود؛ والفواتير؛ االلكترو ية؛ المالية التحويلت وسجلت الشيكات
 تظهر مل والتي المالية البيا ات على األخرى  والتعديلت الدفاتر في والمدخلت والعامة،

 التكلفة، توزيع تثبت التي البيا ات وجداول العمل أوراق مثل وسجلت الدفاتر؛ مدخلت في
 واإلفصاحات. والمطابقات، والحسابات،

 في قيتهوموثو  بالموضوع علقته وهي التدقيق؛ دليل جودة قياس – التدقيق( )دليل ملتئمة (ب)
 المدقق. رأي عليها اعتمد التي االستنتاجات إثبات

 يبني تيال االستنتاجات إلى للتوصل المدقق يستخدمها التي المعلومات – التدقيق دليل (ج)
 وهي المحاسبية السجلت في المدرجة المعلومات التدقيق دليل ويشمل رأيه. عليها

 من ليهاع الحصول تم التي والمعلومات المالية البيا ات إعداد عليها يعتمد التي المعلومات
 سواء. حد على أخرى  مصادر

 استخدمتها قد معلومات تقدم خارجية منظمة أو شخص – الخارجية المعلومات مصدر  ج.أ()
 تدقيق، لدلي باعتبارها المدقق معها تعامل معلومات تقدم أو المالية، البيا ات إلعداد المنشأة
 تلك ُتقدم عندما المستخدمين. من كبيرة مجموعة الستخدام مناسبة المعلومات تلك وكا ت

 79خدمات، منظمة أو إداري، خبير بصفتهما يعملن منظمة أو شخص قبل من المعلومات

 
 ". اإلجراءات التحليلية " 520معيار التدقيق الدولي  ٧٦
 ". وفقا  لمعايير التدقيق الدوليةتدقيق  عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء"  200معيار التدقيق الدولي  ٧٧
 ".المدقق للمخاطر المُقيمّة بةاستجا " 330معيار التدقيق الدولي  ٧٨
  ." إعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات خدمية " 402معيار التدقيق الدولي  ٧٩
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 لقيتع فيما للمعلومات خارجيا   مصدرا   المنظمة أو الشخص هذا يعد فل 80تدقيق، خبير أو
 ج(.1أ-أ1أ الفقرات )المرجع: بعينها المعلومات بتلك

 ةالمحاسب بخلف آخر مجال في الخبرة لديهم ممن منظمة أو شخص هو – اإلداري  الخبير (د)
 يف لدعمها المجال ذلك في المنظمة أو الشخص هذا بعمل المنشأة وتستعين التدقيق، أو

 المالية. البيا ات إعداد

 المطلوب قالتدقي دليل كمية تتأثر التدقيق. لدليل الكمي القياس – التدقيق( )دليل كفاية (ه)
 الحصول مت الذي التدقيق دليل بجودة كذلك وتتأثر المادية األخطاء لمخاطر المدقق بتقييم
 عليه.

 متطلبات
 ومالئم كاف   تدقيق دليل

 اف  ك تدقيق دليل على الحصول بغرض للظروف ملتئمة تدقيق إجراءات ويتخذ المدقق يصمم .6
 (.25أ-1أ الفقرات )المرجع: وملتئم.

 

 تدقيق دليل باعتبارها استخدامها سيتم التي المعلومات
 موضوعبال وعلقتها المعلومات موثوقية في المدقق ينظر التدقيق، إجراءات واتخاذ تصميم عند .7

 مصدر من اعليه الحصول تم التي المعلومات ذلك ويشمل .،تدقيق دليل باعتبارها تستخدم بحيث
 و(34أ-33أ-26أ الفقرات )المرجع: خارجي. معلومات

 
 على عينفيت إداري، خبير بعمل باالستعا ة تدقيق كدليل ستستخدم التي المعلومات إعداد تم إذا .8

 بما قومي أن التدقيق ألغراض بالنسبة الخبير ذلك عمل ألهمية  ظرا   الضرورة، حدود في المدقق،
 (37أ-35أ الفقرات )المرجع: يلي:

 (44أ-38أ الفقرات )المرجع: الخبير: هذا وموضوعية وقدرات كفاءة تقييم (أ)

 (48أ-45أ الفقرات و)المرجع: الخبير؛ ذلك عمل عن فهم تكوين (ب)

 الفقرة )المرجع: .بالتأكيدات لعلقته بالنسبة تدقيق دليل باعتباره الخبير عمل ملتئمة تقييم (ج)
 (49أ

 
 القدرب موثوقة المعلومات كا ت إذا ما المدقق يقّيم المنشأة، أ تجتها التي المعلومات استخدام عند .9

 معينة: حاالت في للضرورة وفقا   يلي ما ذلك في بما المدقق، ألغراض الكافي
 (51أ-50أ الفقرتان و)المرجع: المعلومات؛ واكتمال دقة عن تدقيق دليل على الحصول (أ)

 
 .6الفقرة   " استخدام عمل مدقق خبير " 620معيار التدقيق الدولي  80
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 مدقق.ال ألغراض بالنسبة ومفصلة الكافي بالقدر دقيقة المعلومات كا ت إذا ما تقييم (ب)
 (.52أ الفقرة )المرجع:

 

 تدقيق دليل على الحصول بغرض لالختبار عناصر اختيار
 العناصر اختيار وساتئل المدقق يحدد للتفاصيل، واختبارات الرقابة أل ظمة اختبارات تصميم عند .10

 الفقرات المرجع:) التدقيق. إجراءات أغراض تلبية في بالفعالية تتسم والتي للختبار عستخض التي
 (57أ-53أ

 

 موثوقيته حول الشكوك أو التدقيق دليل اتساق عدم
 التالية: الحاالت في .11

 مت الذي الدليل مع متسق غير المصادر أحد من عليه الحصول تم الذي التدقيق دليل (أ)
 أو آخر؛ مصدر من عليه الحصول

 تدقيق. كدليل ستستخدم التي المعلومات موثوقية حول شكوك المدقق لدى (ب)
 لتعاملل التدقيق إجراءات على ستدخل التي اللزمة اإلضافات أو التعديلت المدقق يحدد (ج)

 المرجع:) للتدقيق. األخرى  الجوا ب على وجد، إن المسألة، أثر في وينظر المسألة، تلك مع
 (58أ الفقرة

*** 

 أخرى  توضيحية ومواد تطبيقات
 ((أ )ج5 الفقرة المرجع:) الخارجية المعلومات مصدر

 يةالمركز  والبنوك الحكومية، والمنظمات التسعير، خدمات الخارجية المعلومات مصادر تشمل قد  أ.1أ
 من يهاعل الحصول يتم قد التي المعلومات على األمثلة وتشمل بها. المعترف المالية األسواق أو

 يلي: ما خارجية مصادر
 واألسعار؛ بالتسعير المتعلقة البيا ات 
 لنموا ومعدالت بها والمتنبأ التاريخية البطالة معدالت مثل الكلي، االقتصاد بيا ات 

 التعداد؛ بيا ات أو االقتصادي،
 ؛تئتماناال تاريخ بيا ات 
 لصناعاتا لبعض بالنسبة االستصلح تكاليف مؤشر مثل بالصناعة، الخاصة البيا ات 

  اتاإلعل عواتئد لتحديد تستخدم والتي معدالتها أو المشاهدة معلومات أو االستخراجية،
 و الترفيه؛ صناعة في

 المعاشاتو  الحياة على التأمين قطاعات في االلتزامات لتحديد تستخدم التي الوفيات جداول 
 التقاعدية.
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 المستخدمين من كبيرة مجموعة الستخدام مناسبة المعلومات من ما مجموعة تكون  األرجح على  ب.1أ
 مجا ا ، لعاما للجمهور المنظمة أو الشخص قدمها إذا بعينه مستخدم لتأثير خضوعها احتمالية وتقل

 ةحاج هناك تكون  قد معينة. رسوم دفع  ظير المستخدمين من كبيرة لمجموعة متاحة كا ت أو
 مين،المستخد من كبيرة مجموعة الستخدام مناسبة المعلومات كا ت إذا ما لتحديد المهنية لألحكام

 الخارجية. المعلومات مصدر على التأثير على المنشأة قدرة االعتبار بعين األخذ مع
 
 ات،المعلوم من معينة مجموعة بأية يتعلق فيما الخارجية، المنظمة أو الخارجي للشخص يمكن ال  ج.1أ

 قيق.تد خبير أو خدمات منظمة أو معا ، آن في إداريا   وخبيرا   للمعلومات خارجيا   مصدرا   يمثل أن
 
 بيرخ باعتباره المثال، سبيل على الخارجية، المنظمة أو الخارجي الشخص يعمل قد ذلك، ومع  د.1أ

 علوماتللم خارجيا   مصدرا   باعتباره يعمل قد ولكن المعلومات، من معينة مجموعة تقديم عند إداري 
 لألحكام حاجة هناك تكون  قد الحاالت، بعض في المعلومات. من مختلفة مجموعة تقديم عند

 معلوماتلل خارجيا   مصدرا   يمثلن الخارجية المنظمة أو الخارجي الشخص كان إذا ما لتحديد المهنية
 لفرق ا يكون  قد أخرى، حاالت وفي ومات.المعل من معينة بمجموعة يتعلق فيما إداريين خبراء أو

 المثال: سبيل على واضح.
 ون تك والتي العقارات أسعار عن معلومات الخارجية المنظمة أو الخارجي الشخص يقدم قد 

 اتالمعلوم المثال، سبيل على المستخدمين، من كبيرة مجموعة قبل من للستخدام ملتئمة
 صدرم بأ ها تحديدها يمكن والتي الجغرافية، بالمنطقة والمتعلقة العام للجمهور المتاحة

 دق الخارجية المنظمة و فس المعلومات. من المجموعة بتلك يتعلق فيما خارجي معلومات
 بمحفظة يتعلق مافي بها، مفوض تقييمات لتقديم تدقيق خبير أو إداريا   خبيرا   باعتبارها تعمل

 وظروفها. المنشأة لحقاتئق وفقا   خصيصا   صممت والتي بالمنشأة الخاصة العقارات
 المنشأة مهاتستخد حين والتي العام للستخدام وفيات جداول االكتوارية المنظمات بعض تنشر 

 ضا  أي هي االكتوارية المنظمة  فس تكون  قد خارجي. مصدر من معلومات أ ها عادة تعتبر
 الظروف عم لتتوافق خصيصا   أعدت التي المختلفة بالمعلومات يتعلق فيما اإلداري  الخبير

 من كثيرل بالنسبة التقاعدية المعاشات التزام تحديد على اإلدارة ولمساعدة بالمنشأة الخاصة
 المنشأة. في التقاعدية المعاشات خطط

 القيمة تقديرل  ماذج بتطبيق المتعلقة الخبرة الخارجية المنظمة أو الخارجي الشخص يمتلك قد 
 مةالمنظ أو الخارجي الشخص طبق إذا ملحوظ. سوق  لها ليس التي المالية لألوراق العادلة

 في لعملا بذلك اإلدارة واستعا ت بالمنشأة خاص تقدير إلى للتوصل الخبرة تلك الخارجية
 مثابةب الخارجية المنظمة أو الخارجي الشخص سيكون  األرجح فعلى المالية، بيا اتها إعداد

 الشخص وفر إذا اآلخر، الجا ب على أما المعلومات. بتلك يتعلق فيما اإلداري  الخبير
 لجمهورل بالتسعير المتعلقة البيا ات أو العام للجمهور األسعار الخارجية المنظمة أو الخارجي

 منهجيات في المعلومات تلك المنشأة واستخدمت الخاصة، المعاملت يخص فيما العام
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 ةبمثاب الخارجية المنظمة أو رجيالخا الشخص يعد األرجح فعلى بها، الخاصة التقدير
 المعلومات. بتلك يتعلق فيما للمعلومات خارجي مصدر

 من كبيرة لمجموعة ملتئمة معلومات الخارجية المنظمة أو الخارجي الشخص ينشر قد 
 في المعلومات تلك المنشأة استخدمت وإذا ما. صناعة ظروف أو مخاطر عن المستخدمين

 لتقاريرا إلعداد الدولي للمعيار باالمتثال المثال، سبيل )على المخاطر عن إفصاحاتها إعداد
 خارجي. مصدر من معلومات أ ها على المعلومات تلك في النظر يتم ما عادة (،837 المالية

 اطرالمخ تلك عن معلومات إلى للتوصل خبرتها باستخدام المنشأة ُفوضت إذا ذلك، ومع
 أو يالخارج الشخص أن سيعتبر األرجح على المنشأة، ظروف مع لتتوافق خصيصا   ُمعّدة

 .إداريين خبراء باعتبارهما يعملن الخارجية المنظمة
 نع المعلومات تقديم في بخبراتهم الخارجية المنظمة أو الخارجي الشخص يستعين قد 

 ستخدامال مناسبة وتكون  هؤالء يتيحها والتي السوق، في والمستقبلية الحالية االتجاهات
 اتخاذ يف لمساعدتها المعلومات بتلك المنشأة استعا ت وإذا المستخدمين. من كبيرة مجموعة

 األرجح علىف المحاسبية، للتقديرات التوصل في ستستخدم التي االفتراضات حول قرارات
 شأةالمن تفويض تم وإذا خارجي. مصدر من معلومات أ ها على المعلومات تلك إلى سينظر

 الحقاتئقب المتعلقة والمستقبلية الحالية االتجاهات لمعالجة المعلومات  وع  فس باستخدام
 المنظمة أو الخارجي الشخص فإن األرجح فعلى بالمنشأة، الخاصة المحددة والظروف
 اإلداريين. الخبراء من باعتبارهما يعملن الخارجية

 

 (6 الفقرة )المرجع: والمالئم الكافي التدقيق دليل
 من مبدتئيا   ليهع الحصول ويتم بطبعه تراكمي وهو وتقريره، المدقق رأي لدعم ضروري  التدقيق دليل  .1أ

 يتم اتمعلوم التدقيق دليل يشمل قد ذلك ومع التدقيق. مسار خلل تتخذ التي التدقيق إجراءات
 حدد دق المدقق يكون  أن )شريطة السابقة التدقيق عمليات مثل أخرى  مصادر من عليها الحصول

 بالتدقيق اتالمعلوم صلة على تؤثر قد وأ ها السابق التدقيق منذ حدثت قد تغيرات هناك كا ت إذا ما
 تمرارهم.واس العملء بقبول والمتعلقة الشركة في الجودة على الرقابة إجراءات خلل من أو (84الحالي
 المحاسبية السجلت فإن ،المنشأة وخارج داخل من األخرى  للمصادر بالنسبة ذلك، على علوة

 لوماتوالمع أيضا   التدقيق. ألدلة هامة مصادر مصدر هي المنشأة بداخل األخرى  والمصادر للمنشأة
 قد يكون  قد وأ إداري، خبير بعمل باالستعا ة إعدادها تم قد يكون  قد تدقيق كدليل تستخدم قد التي

 أكيداتت تثبت معلومات من التدقيق دليل يتكون  .للمعلومات خارجي مصدر من عليها الحصول تم
 لحاالتا بعض في ذلك، على علوة التأكيدات. تلك تناقض معلومات وأية معها، وتتعارض اإلدارة

 رفض حال يف المثال، سبيل )على تدقيق دليل باعتبارها معلومات وجود عدم بحالة المدقق يستعين
 المطلوبة(. اإلقرارات تقدم أن اإلدارة

 
 شملت وقد وتقييمه. تدقيق دليل على الحصول من رأي تشكيلفي  المدقق عمل معظم يتكون   .2أ

 إعادةو  والتأكيد، والملحظة، الفحص، تدقيق دليل على للحصول تتخذ التي التدقيق إجراءات
 

 ". األدوات المالية: اإلفصاحات " 7لدولي إلعداد التقارير المالية المعيار ا ٨٣
 . 9)الُمنقح(، الفقرة  315معيار التدقيق الدولي  ٨٤
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 لوةع بينها، من توليفات الحاالت بعض وفي التحليلية، واإلجراءات اإلجراء، إعادة أو الحساب،
 على دليل   ضا  أي يعطي وقد بل هام، تدقيق دليل االستفسار عن ينتج قد أ ه ورغم االستفسار. على

 طاءاألخ غياب على وملتئم كاف   تدقيق دليل العادة في يقدم ال وحده االستفسار أن إال الخطأ،
 الرقابة. أ ظمة تشغيل فاعلية على وال التأكيد، مستوى  على المادية

 
 عندما معقول تأكيد على الحصول يتم 83 ،200 الدولي التدقيق معيار في ورد الذي للشرح وفقا    .3أ

 ييبد أن مخاطر )وهي التدقيق مخاطر من ليحد وملتئم كاف   تدقيق دليل على المدقق يحصل
 تدن  م مستوى  في ويجعلها مادية( أخطاء   المالية البيا ات يشوب عندما ملتئم غير رأيا   المدقق
 مقبول.

 
 التدقيق. دليل كم مقياس هي فالكفاية ملتئمته. وبين التدقيق دليل كفاية بين متبادلة علقة هناك  .4أ

 لُمقيّمة،ا المخاطر قدر زاد )وكلما الخطأ لمخاطر المدقق بتقييم اللزم التدقيق دليل كمية وتتأثر
 التدقيق لدلي لجودة بتقييمه وأيضا   التدقيق( دليل من أكبر قدر على للحصول الحاجة زادت كلما

 لىع الحصول يؤدي ال قد ذلك ومع المطلوب(. التدقيق دليل كم قل كلما الدليل، جودة زادت )كلما
 المتد ية. جودتها عن التعويض إلى التدقيق أدلة من مزيد

 
 تقديم يف وموثوقيته بالموضوع صلته عن عبارة وهي التدقيق؛ دليل جودة مقياس هي الملتئمة  .5أ

 وطبيعته، بمصدره التدقيق دليل موثوقية وتتأثر رأيه. المدقق عليها سيبني التي للستنتاجات إثبات
 حدى. على فيها التدقيق دليل على الحصول تم التي الظروف من ظرف كل على وتعتمد

 
 أدلة على الحصول تم قد كانلما إذا  يخلص أن المدقق من 330 الدولي التدقيق معيار يتطلب  .6أ

 مخاطر من للحد وملتئم كاف   تدقيق دليل على الحصول تم قد كان إذا وما84وملتئمة. كافية تدقيق
 معقولة اتاستنتاج إلى التوصل من المدقق تمكن ثم ومن مقبول، متدن   مستوى  في وجعلها التدقيق
 200 الدولي التدقيق معيار يشمل المهني. للحكم يخضع أمر هو عليها، رأيه يبني أن يمكنه

 بين والتوازن  المالية، التقارير تقديم وتوقيت التدقيق، إجراءات طبيعة مثل المساتئل لتلك مناقشات
 كاف   دقيقت دليل على الحصول تم قد كان إذا ما بتحديد المتعلقة العوامل وهي والتكلفة، المنفعة
 المهني. للحكم المدقق ممارسة عند وملتئم

 
 التدقيق دليل مصادر

 لمحاسبية،ا السجلت الختبار تدقيق إجراءات اتخاذ خلل من التدقيق أدلة بعض على الحصول يتم  .7أ
 إعداد علمية في تتبع التي اإلجراءات إجراء وإعادة ومراجعة، تحليل خلل من المثال، سبيل على

 تلك إجراء خلل ومن المعلومات.  وع بنفس المتعلقة والتطبيقات األ واع ومطابقة المالية، البيا ات
 لبيا اتا مع وتتوافق داخليا   متسقة المحاسبية السجلت أن المدقق يحدد قد للتدقيق، اإلجراءات

 المالية.
 

 
 . 5، الفقرة 200معيار التدقيق الدولي  ٨٣
 . 26، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  ٨٤
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 صولالح يتم الذي المتسق التدقيق دليل طريق عن التأكيد من مزيد على الحصول يتم ما عادة  .8أ
 فيه ُينظر الذي التدقيق دليل عناصر عن مختلفة طبيعة له الذي أو مختلفة مصادر من عليه

 مصدر من هاعلي الحصول تم التي الُمثِبتة المعلومات تزيد قد المثال، سبيل على منفردة. بصورة
 توليده تم ذيال التدقيق بدليل مقار ة المدقق عليه يحصل الذي التأكيد درجة من المنشأة عن مستقل
 اتإقرار  أو االجتماعات، ومحاضر المحاسبية، السجلت في الموجود التدقيق دليل مثل داخليا ،
 اإلدارة.

 
 دقيقت كدليل المدقق يستخدمها قد التي المنشأة عن المستقلة المصادر من المعلومات تشمل قد  .9أ

 لكذ في بما ،خارجي مصدر من عليها الحصول يتم التي والمعلومات أخرى، أطراف من تأكيدات
 مرجعية(. )بيا ات المنافسين عن للمقار ة القابلة والبيا ات التحليلية، التقارير

 
 تدقيق دليل على للحصول التدقيق إجراءات

 معيار وفي فيه ورد الذي اإلضافي والشرح (المنّقح) 315 الدولي التدقيق معيار لمتطلبات وفقا   .10أ
 قولةمع استنتاجات على الحصول بغرض التدقيق دليل على الحصول يتم ،330 الدولي التدقيق

 التالية: اإلجراءات اتخاذ خلل من عليها رأيه يبني أن للمدقق يمكن
 و المخاطر؛ تقييم إجراءات (أ)
 من: تتكون  والتي التدقيق، إجراءات من مزيد (ب)
 عندما وأ الدولية التدقيق معايير بموجب مطلوبا   ذلك يكون  عندما الرقابة، أ ظمة اختبارات (ج)

 و االختبارات؛ تلك يجري  أن المدقق يختار
 وعية.الموض التحليلية واإلجراءات التفاصيل اختبار ذلك في بما الموضوعية، اإلجراءات (د)

 
 تقييم إجراءات باعتباره أد اه 25أ-14أ الفقرات في وصفه ورد الذي التدقيق دليل يستخدم قد  .11أ

 تطبيقه ميت الذي للسياق وفقا   موضوعية، إجراءات باعتباره أو الرقابة أل ظمة اختبارا   أو مخاطر،
 تم الذي التدقيق دليل فإن ،330 الدولي التدقيق معيار في الوارد للشرح ووفقا   المدقق. قبل من فيه

 عندما تئممل تدقيق دليل الحاالت بعض في يقدم قد السابقة التدقيق عمليات من عليه الحصول
 85بالموضوع. علقته استمرار إلثبات تدقيق إجراءات المدقق يتخذ

 
 وغيرها لمحاسبيةا البيا ات معظم أن بحقيقة ستستخدم التي التدقيق إجراءات وتوقيت طبيعة تتأثر قد  .12أ

 معينة. راتفت في أو زمنية  قاط في فقط أو الكترو ية بصورة فقط متاحة تكون  قد المعلومات من
 في لكترو يةا بصورة فقط توجد قد والفواتير، الشراء أوامر مثل الوثاتئق، أصول المثال، سبيل على
 حال في ا  الكترو ي مسحها بعد منها التخلص يتم قد أو االلكترو ية، للتجارة المنشأة استخدام حال

 إليها. والرجوع التخزين عملية لتسهيل الصور معالجة أ ظمة المنشأة استخدمت
 

 
 . 35، الفقرة أ330معيار التدقيق الدولي  ٨5
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 تم إذا المثال لسبي على معينة، فترة بعد للسترجاع قابلة االلكترو ية المعلومات بعض تكون  ال قد  .13أ
  تيجة اللزم نم أ ه المدقق يجد قد وبالتالي، االحتياطية. النسخ ملفات توجد لم وإذا الملفات تغيير

 أو المدقق ةلمراجع المعلومات ببعض االحتفاظ يطلب أن المنشأة في بالبيا ات االحتفاظ لسياسات
 المعلومات. إتاحة وقت في تدقيق إجراءات التخاذ

 

 الفحص
 أو ورقية رةصو  في كا ت سواء   الخارجية، أو الداخلية الوثاتئق أو السجلت تفتيش الفحص يتطلب  .14أ

 لتالسج فحص يقدم لألصل. مادي فحص إجراء يتطلب قد أو آخر، شكل أي على أو الكترو ية
 السجلت الةح وفي ومصدرها، لطبيعتها وفقا   الموثوقية، من متفاوتة بدرجات تدقيق أدلة والوثاتئق
 تلك إ شاء ىعل الرقابة أ ظمة فاعلية على بناء   التدقيق دليل موثوقية تختلف الداخلية، والوثاتئق
 لىع الرقابة أ ظمة فحص هو كاختبار المستخدم الفحص على األمثلة ومن والسجلت. الوثاتئق

 التفويض. على دليل على للحصول السجلت
 
 ألداة  كو ةمُ  وثيقة المثال، سبيل على ما، أصل وجود على مباشر تدقيق دليل الوثاتئق بعض تمثل  .15أ

 الملكية عن قتدقي دليل تقديم إلى بالضرورة الوثاتئق هذه فحص يؤدي ال قد سند. أو سهم مثل مالية
 لسياسات أةالمنش بتطبيق علقة ذو تدقيق دليل يقدم قد منفذ عقد فحص ذلك، على علوة القيمة. أو

 باإليرادات. االعتراف مثل معينة، محاسبية
 
 الضرورةب ليس ولكن بوجودها، يتعلق فيما موثوق  تدقيق دليل الملموسة األصول فحص يقدم قد  .16أ

 قد المخزون  عناصر من عنصر كل فحص األصول. تقييم على أو المنشأة والتزامات حقوق  على
 المخزون. جرد لملحظة مصاحبا   يأتي

 

 الملحظة
 المثال، سبيل على آخرون، قبل من اتخاذه يتم ما إجراء أو عملية دراسة من الملحظة تتكون   .17أ

 متقد الرقابة. أ شطة ألداء ملحظته أو الشركة، موظفي خلل من المخزون  لجرد المدقق ملحظة
 يالت الزمنية النقطة على قاصرة ولكنها إجراءات، أو عمليات أداء حول تدقيق دليل الملحظة

 لعمليةا أداء كيفية على التأثير إلى الملحظة تؤدي قد األمر حقيقة وفي الملحظة، فيها تحدث
 86المخازن. جرد ملحظة حول اإلرشادات من لمزيد 501 الدولي التدقيق معيار ا ظر اإلجراء. أو

 

 الخارجي التأكيد
 للمدقق ُتمنح كتوبةم مباشرة استجابة باعتباره المدقق عليه يحصل تدقيق دليل الخارجي التأكيد يمثل  .18أ

 ن تكو  ما عادة أخرى. وسيلة أية أو الكترو ية أو ورقية، بصورة المؤكد(، )الطرف آخر طرف من
 سبيةالمحا األرصدة ببعض المرتبطة التأكيدات معالجة عند علقة ذات الخارجي التأكيد إجراءات

 سبيل لىع فقط. المحاسبية األرصدة على الخارجية التأكيدات قصر يلزم ال ذلك، ومع وعناصرها.
 أطراف مع المنشأة تجريها التي المعاملت أو االتفاقيات شروط على تأكيد المدقق يطلب قد المثال،
 على لتتعدي أية هناك كا ت إذا ما حول بأسئلة يلقي بحيث مصمم التأكيد طلب يكون  وقد أخرى؛

 
 إعتبارات محددة لبنود مختارة ". –التدقيق  أدلة "  501معيار التدقيق الدولي  ٨٦
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 الخارجي يدالتأك إجراءات تستخدم العلقة. ذات التفاصيل هي ما كذلك، الوضع كان وإذا االتفاقيات،
 تفاقيات"اال غياب المثال، سبيل على الظروف، بعض غياب عن تدقيق دليل على للحصول أيضا  

 من لمزيد 505 الدولي التدقيق معيار ا ظر باإليرادات. االعتراف على تؤثر قد التي الجا بية"
 78اإلرشادات.

 

 الحساب إعادة
 لحسابا إعادة تتم قد السجلت. أو للوثاتئق الرياضية الدقة من التأكد عن عبارة هي الحساب إعادة .19أ

 الكترو ية. أو يدوية بصورة
 

 اإلجراء إعادة
 اتخذت قد التي الرقابية األ شطة أو اإلجراءات مستقلة بصورة المدقق ينفذ أن اإلجراء إعادة تتطلب  .20أ

 المنشأة. في الداخلية الرقابة أ ظمة من جزءا   باعتبارها أصل  
 

 التحليلية اإلجراءات
 كل   بين ولةالمعق العلقات تحليل خلل من المالية المعلومات تقييم من التحليلية اإلجراءات تتكون  .21أ

 وفقا   قيقاتالتح من أيضا   التحليلية اإلجراءات تتكون  المالية. غير والبيا ات المالية البيا ات من
 لقةالع ذات المعلومات من غيرها مع المتسقة غير العلقات أو المحددة التقلبات حول للضرورة

 من لمزيد 520 الدولي التدقيق معيار ا ظر كبير. بقدر المتوقعة القيم عن تختلف التي أو
 اإلرشادات.

 

 االستفسار
 وماتالمعل سواء المعرفة، ذوي  األشخاص من المعلومات على الحصول وراء السعي هو االستفسار .22أ

 دارم على واسع  طاق على االستفسار يستخدم خارجها. أو المنشأة داخل المالية، غير أو المالية
 فساراتاالست بين االستفسارات تتراوح قد األخرى. التدقيق إجراءات على علوة التدقيق عملية

 جزء هو تفساراتاالس على الردود تقييم الرسمية. غير الشفهية االستفسارات وبين الكتابية الرسمية
 االستفسار. عملية من يتجزأ ال

 
 ُمثِبت. قتدقي دليل تقدم قد أو المدقق يعرفها يكن لم معلومات االستفسارات على الردود تقدم قد  .23أ

 حصل التي األخرى  المعلومات عن كبير بشكل تختلف معلومات الردود تقدم قد النقيض، وعلى
 في قابة.الر  أل ظمة اإلدارة تجاوز باحتمالية المتعلقة المعلومات المثال سبيل على المدقق، عليها
 من زيدم اتخاذ أو تعديل من يمكنه للمدقق أساسا   االستفسارات على الردود تقدم الحاالت، بعض

 التدقيق. إجراءات
 

 خاصة، أهمية له أمر هو االستفسار خلل من عليه الحصول تم الذي التدقيق دليل إثبات أن رغم  .24أ
 دودة.مح تكون  قد اإلدارة  ية لدعم المتوفرة المعلومات أن إال اإلدارة،  وايا حول التساؤل حالة في

 اإلدارة بلق من المعلنة األسباب أو المعلنة،  واياها لتنفيذ اإلدارة تاريخ فهم الحاالت، تلك وفي
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 يقدم قد اإلجراءات من معين مسار اتباع على اإلدارة وقدرة اإلجراءات، من معين مسار الختيار
 االستفسار. خلل من عليه الحصول تم الذي الدليل لتأييد علقة ذات معلومات

 

 اإلدارة من يةكتاب إقرارات على يحصل أن اللزم من أ ه المدقق يرى  قد المساتئل، ببعض يتعلق فيما  .25أ
 معيار ا ظر ة.الشفهي االستفسارات على الردود على للتأكيد بالحوكمة المكلفين من االقتضاء، وعند

 52اإلرشادات. من لمزيد 580 الدولي التدقيق
 

 تدقيق كدليل استخدامها سيتم التي المعلومات
 (7 الفقرة )المرجع: بالموضوع والصلة الموثوقية

 إجراءات من مبدأي بشكل التدقيق دليل على الحصول يتم أ ه رغم ،1أ الفقرة إليه أشارت لما وفقا    .26أ
 مصادر نم عليها الحصول تم معلومات يشمل قد أ ه إال التدقيق، مسار خلل اتخذت التي التدقيق
 للخ من الخاصة، الحاالت بعض وفي السابقة، التدقيق عمليات من المثال، سبيل على أخرى،

 بعضل واالمتثال واستمرارهم العملء بقبول والمتعلقة الشركة في الجودة على الرقابة إجراءات
 ذات لقيةاألخ المتطلبات أو التنظيمية اللواتئح أو القوا ين، بموجب األخرى  اإلضافية المسؤوليات

 أدلة جميع ةجود تتأثر التنظيمية(. واللواتئح للقوا ين المنشأة امتثال بعدم يتعلق ما )مثل العلقة
 دليل عليها نىُيب التي هي المعلومات تلك إن حيث بالموضوع وصلتها المعلومات بموثوقية التدقيق

 التدقيق.
 

 بالموضوع الصلة
 وبين، التدقيق إجراء من الغرض بين المنطقية الصلة على، تعتمد أو بالموضوع، الصلة تتعامل  .27أ

 دليل اعتبارهاب ستستخدم والتي بالموضوع المعلومات صلة تتأثر قد النظر. قيد التأكيد أمكن، وإذا
 المبالغة اختبار هو التدقيق إجراء من الغرض كان إذا المثال، سبيل على االختبار. باتجاه تدقيق

 تدقيق إجراء المسجلة الداتئنة الحسابات اختبار يمثل قد الداتئنة، الحسابات تقييم أو وجود تقدير في
 يكون  نل الداتئنة، الحسابات تقييم أو وجود تقييم خفض اختبار عند اآلخر، الجا ب على صلة. ذو

 حق،الل السداد مثل المعلومات بعض اختبار ولكن صلة، ذو المسجلة الداتئنة الحسابات اختبار
 صلة. ذا يكون  قد المتطابقة غير االستلم وتقارير الموردين، وبيا ات المدفوعة، غير والفواتير

 
 له ليس نولك التأكيدات، ببعض صلة ذي تدقيق دليل التدقيق إجراءات من معينة مجموعة تقدم قد  .28أ

 يلبتحص المتعلقة الوثاتئق فحص يقدم أن يمكن المثال، سبيل على أخرى. بتأكيدات علقة
 غلق على رورةبالض ليس ولكن والتقييم، بالوجود متعلق تدقيق دليل الفترة  هاية بعد المستحقات
 المثال، بيلس على معين، بتأكيد متعلق تدقيق دليل على الحصول المنوال،  فس وعلى الحسابات.

 لمثال،ا سبيل على آخر، بتأكيد متعلق تدقيق دليل على الحصول عن بديل   ليس مخزون، وجود
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 من عليه الحصول يتم الذي التدقيق دليل فإن اآلخر، الجا ب على المخزون. هذا تقييم على
 التأكيد. بنفس علقة ذو عادة يكون  قد مختلفة طبيعة له الذي أو مختلفة مصادر

 
 وتصحيح اكتشاف أو منع في الرقابة أ ظمة تشغيل فاعلية لتقييم الرقابة أ ظمة اختبارات صممت  .29أ

 دليل لىع للحصول الرقابة أ ظمة اختبارات تصميم ويشمل التأكيد. مستوى  على المادية األخطاء
 قابة،الر  إجراءات اتخاذ إلى تشير التي السمات( أو )الخصاتئص الظروف تحديد صلة ذو تدقيق

 أو دوجو  المدقق يختبر أن يمكن الملتئم. األداء عن االبتعاد إلى تشير التي االختلف وظروف
 الظروف. هذه غياب

 
 نم مكو ة فهي التأكيد. مستوى  على المادية األخطاء الكتشاف الموضوعية اإلجراءات صممت  .30أ

 تحديد يةموضوع إجراءات تصميم ويشمل الموضوعية. التحليلية واإلجراءات للتفاصيل اختبارات
 العلقة. ذات التأكيدات في خطأ تشكل والتي االختبار من بالغرض العلقة ذات الظروف

 
 الموثوقية

 بمصادرها ذاته، حد يف التدقيق دليل وبالتالي تدقيق، كدليل ستستخدم التي المعلومات موثوقية تتأثر  .31أ
 حيثما هاب واالحتفاظ إعدادها على الرقابة أ ظمة ذلك في بما عليها، الحصول وظروف وطبيعتها،

 دقيقالت أدلة من المختلفة األ واع موثوقية بشأن التعميم يخضع وبالتالي، مناسبا . ذلك كان
 من دقيقت دليل باعتبارها ستستخدم التي المعلومات على الحصولعند  حتى هامة. الستثناءات

 علوماتالم المثال، سبيل على موثوقيتها. على تؤثر ظروف توجد فقد المنشأة، خارج من مصادر
 نيك لم إذا موثوقة تكون  ال قد المنشأة عن خارج مستقل مصدر من عليها الحصول يتم التي

 قراراإل ومع للموضوعية. يفتقر اإلداري  الخبير كان إذا أو المعرفة، من كاف   قدر على المصدر
 يدة:مف التدقيق دليل موثوقية حول التالية التعميمات تكون  قد استثناءات، وجود بإمكا ية

 المنشأة. خارج مستقل مصدر من عليه الحصولعند  التدقيق دليل موثوقية تزيد 

 العلقة، اتذ الرقابة أ ظمة تكون  عندما داخليا   توليده يتم الذي التدقيق دليل موثوقية تزيد 
 ة.فعال المنشأة تفرضها والتي به، واالحتفاظ إعداده على الرقابة أ ظمة ذلك في بما

 تطبيق ةملحظ المثال، سبيل )على مباشرة بصورة المدقق عليه يحصل الذي التدقيق دليل 
 طريقب عليه الحصول يتم الذي التدقيق دليل من موثوقية أكثر يكون  الرقابة( أ ظمة أحد
  ظمةأ أحد تطبيق عن االستفسار المثال، سبيل )على االستدالل خلل من أو مباشر غير

 الرقابة(.

 الوثاتئق، نم ذلك غير أو الكترو ي أو ورقي سواء وثاتئقي، شكل على تكون  التي التدقيق أدلة 
 السجل ال،المث سبيل )على شفهيا   عليها الحصول يتم التي األدلة من موثوقية أكثر تكون 
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 تمت التي للمساتئل الحق شفهي إقرار من موثوقية أكثر هو اجتماع مع بالتزامن المكتوب
 مناقشتها(.

 التدقيق ليلد من موثوقية أكثر هو األصلية الوثاتئق خلل من تقديمه يتم الذي التدقيق دليل 
 قمنتهار  أو تصويرها، تم التي الوثاتئق أو الفاكسات، أو الصور خلل من تقديمه يتم الذي

 إعدادها على الرقابة أ ظمة على موثوقيتها تعتمد والتي االلكترو ي، الشكل إلى  قلها أو
 بها. واالحتفاظ

 
 المستخدمة البيا ات بموثوقية يتعلق فيما اإلرشادات من مزيدا   520 الدولي التدقيق معيار يقدم  .32أ

 89الموضوعية. اإلجراءات مثل التحليل إجراءات تصميم ألغراض
 
 تقادللع تدعوه أسبابا   المدقق لدى فيها يكون  التي الظروف مع 240 الدولي التدقيق معيار يتعامل  .33أ

 تعديلال ذلك عن اإلفصاح دون  تعديلها تم قد يكون  قد أ ه أو أصلية، تكون  ال قد الوثيقة بأن
 90للمدقق.

 
 ةبأي المدقق باضطلع يتعلق فيما اإلرشادات من مزيدا   91(المنّقح) 250 الدولي التدقيق معيار يقدم  .34أ

 فيما لعلقةا ذات األخلقية المتطلبات أو التنظيمية اللواتئح أو القوا ين، بموجب إضافية مسؤوليات
 معلومات تقدم يوالت التنظيمية واللواتئح للقوا ين به المشتبه أو المحدد المنشأة امتثال بعدم يتعلق

 فيما متثالاال عدم تداعيات وتقييم الدولية التدقيق لمعايير وفقا   المدقق بعمل علقة ذات إضافية
 التدقيق. من أخرى  بجوا ب يتعلق

 
 الخارجية المعلومات مصادر

 وذلك موثوقيتها وفي بالموضوع المعلومات صلة في ينظر أن 17 للفقرة وفقا   المدقق من يطلب أ.43أ
 باعتبارها مستستخد والتي للمعلومات خارجي مصدر من عليها الحصول تم التي للمعلومات بالنسبة

 لبيا اتا إلعداد المنشأة استخدمتها قد المعلومات تلك كا ت إذا عما النظر بغض وذلك تدقيق، دليل
 مصدر من عليها الحصول تم التي للمعلومات بالنسبة عليها. حصل من هو المدقق أن أو المالية

 ماتالمعلو  مصدر حول تدقيق دليل معينة حاالت في االعتبار هذا يشمل قد للمعلومات، خارجي
 الحصول يتم الذي التدقيق دليل وهو الخارجي، المصدر قبل من المعلومات إعداد أو الخارجية

 عند أو ،330 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   إضافية تدقيق إجراءات واتخاذ تصميم خلل من عليه
 92(.المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار االقتضاء،

 

                                                          

 
 )أ(.5، الفقرة 520معيار التدقيق الدولي  ٨٩
 .14الفقرة  " تدقيق البيا ات المالية في عمليةباالحتيال  المتعلقةمسؤوليات المدقق  " 240معيار التدقيق الدولي  ٩0
 . 9الفقرة  "  مراعاة القوا ين واأل ظمة عند تدقيق البيا ات المالية " )الُمنقح( 250ار التدقيق الدولي معي ٩١
في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات  " تدقيق التقديرات المحاسبية، بما )الُمنقح( 540ار التدقيق الدولي معي ٩٢

 العلقة.
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 كيفيةو  الخارجي، المعلومات لمصدر اإلداري  الخبير أمكن، وإذا اإلدارة، استخدام لسبب فهم تكوين ب.34أ
 على ساعدي قد واكتمالها(، دقتها ذلك في )بما وموثوقيتها بالموضوع المعلومات علقة في النظر

 بالموضوع. وصلتها المعلومات لموثوقية المدقق  ظر لفت
 المعلومات يوه وموثوقيتها بالموضوع المعلومات صلة في النظر عند هامة التالية العوامل تكون  قد ج.34أ

 عينب األخذ مع واكتمالها، المعلومات دقة ذلك ويشمل خارجي، مصدر من عليها الحصول تم التي
 لوماتالمع استخدمت قد اإلدارة تكون  عندما فقط علقة ذا يكون  قد العوامل هذه بعض أن االعتبار

 عليها: حصل قد المدقق يكون  أو المالية البيا ات إعداد في
 كتبم أو ما مركزي  بنك المثال، سبيل على وسلطاته. الخارجية المعلومات مصدر طبيعة 

 لعام،ا للجمهور الصناعة حول معلومات لتقديم قا و ية صلحية لهم ممن حكومية إحصاءات
 المعلومات. أ واع لبعض بالنسبة ما سلطة يمثلون  األرجح على وهم

 المنشأة بين العلقات خلل من عليها الحصول تم التي المعلومات على التأثير على القدرة 
 المعلومات. ومصدر

 ا تك إذا ما ذلك في بما بالمعلومات، يتعلق فيما الخارجية المعلومات مصدر وسمعة كفاءة 
 تاريخ له مصدر قبل من روتينية بصورة ُتقدم للمدقق، المهني الحكم حيث من المعلومات،

 الموثوقة. المعلومات تقديم في
 الخارجي؛ المصدر يقدمها التي المعلومات موثوقية يخص فيما السابقة المدقق خبرة 
 ثوقةالمو  و/أو العلقة ذات المعلومات مستخدمي قبل من السوق  في العام القبول على دليل 

 دارةاإل استخدام ألغراض المشابهة باألغراض يتعلق فيما الخارجي المصدر عن والمأخوذة
 المعلومات. لتلك المدقق أو

 الحصول تم التي المعلومات علقة لمعالجة رقابة أ ظمة وضعت قد المنشأة كا ت إذا ما 
 وموثوقيتها؛ بالموضوع واستخدامها عليها

 مباشرة يشترك أو السوق  عن شاملة معلومات يراكم الخارجي المعلومات مصدر كان إذا ما 
 السوق"؛ معاملت "ضبط في

 مكن،أ وحيثما له، وفقا   تستخدم الذي باألسلوب للستخدام مناسبة المعلومات كا ت إذا ما 
 االعتبار؛ في المعمول المالية التقارير إعداد إطار أخذ مع وضعت أ ها

 المستخدمة؛ المعلومات تناقض قد والتي البديلة المعلومات 
 تم لتيا بالمعلومات المتعلقة التقييد أساليب من غيرها أو المسؤولية إخلء وحدود طبيعة 

 عليها؛ الحصول
 في ماب المنهجيات تطبيق وكيفية المعلومات، إعداد في المستخدمة المنهجيات عن معلومات 

 و ات؛المنهجي على الرقابة وأ ظمة التطبيق، هذا في النماذج استخدام كيفية أمكن، إذا ذلك،
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 ا اتوالبي االفتراضات ملتئمة في بالنظر العلقة ذات المعلومات ممكنا ، ذلك يكون  عندما 
 ولالحص تم التي المعلومات وضع في للمعلومات الخارجي المصدر طبقها التي األخرى 
 عليها.

 
 علقة هال والتي التأكيد مستوى  على المادية لألخطاء الُمقيّمة للمخاطر المدقق دراسة ومدى طبيعة د.34أ

 ألخطاءل الُمقيّمة المخاطر بأسباب المعلومات استخدام علقة ودرجة الخارجية، المعلومات باستخدام
 على) موثوقة الخارجي المصدر من عليها الحصول تم التي المعلومات تكون  أال واحتمال المادية
 ورد التي للمساتئل المدقق دراسة على وبناء   مصداقية(. له مصدر من كا ت إذا ما المثال، سبيل

 في ابم أعمق بصورة وبيئتها المنشأة لفهم حاجة هناك أن المدقق يحدد قد أ،34أ الفقرة في وصفها
 مزيد التخاذ حاجة هناك أن أو ،315 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   وذلك فيها، الرقابة أ ظمة ذلك
 540 الدولي التدقيق ومعيار 93 ،330 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   التدقيق إجراءات من

 لألخطاء المقيمة للمخاطر استجابة القاتئمة، للظروف ملتئم أمر وهو االقتضاء، حسب94(المنّقح)
 يلي: ما اإلجراءات تلك تشمل وقد خارجي. مصدر من المعلومات باستخدام المتعلقة المادية

 لوماتالمع وبين الخارجي المصدر من عليها الحصول تم التي المعلومات بين مقار ة إجراء 
 بديل. مستقل معلومات مصدر من عليها الحصول تم التي

 همف تكوين خارجي، معلومات لمصدر اإلدارة استخدام في بالنظر علقة لذلك يكون  عندما 
 ولالحص تم التي المعلومات موثوقية في للنظر اإلدارة وضعتها التي الرقابة أ ظمة عن

 الرقابية. األ ظمة تلك تشغيل فاعلية اختبار وإمكا ية خارجية، مصادر من عليها
 المصدر هذا عمليات لفهم الخارجي المصدر من معلومات على للحصول إجراءات اتخاذ 

 أ ظمة غيلتش فعالية أمكن، إذا واختبار، وفهم تحديد ألغراض وذلك وافتراضاته، وتقنياته
 الرقابة.

 
 معلوماتال المثال، سبيل على المعلومات، لبعض وحيد مصدر هناك يكون  قد المواقف، بعض في ه.34أ

 اتالمعلوم أو التضخم، معدل مثل الحكومات، أو المركزية البنوك من عليها الحصول يتم التي
 لحاالت،ا تلك وفي الصناعة. مستوى  على بها معترف وحيدة هيئة من عليها الحصول يتم التي
 طبيعةب الظروف لتلك ملتئمة تكون  قد التي التدقيق إجراءات ومدى لطبيعة المدقق تحديد يتأثر

 تم التي للمعلومات التي المادية لألخطاء الُمقيّمة وبالمخاطر المعلومات، مصدر ومصداقية
 ةالُمقيمّ  المخاطر بأسباب المعلومات تلك استخدام علقة وبدرجة بها، علقة عليها الحصول
 دق ومصداقية، سلطة ذو مصدر من المعلومات تكون  عندما المثال، سبيل على المادية. لألخطاء

 عم المعلومات مطابقة مثل شموال ، أقل المدقق يتخذها التي اإلضافية التدقيق إجراءات تكون 
 خرى،أ حاالت وفي المنشورة. المعلومات مع أو للمصدر االلكترو ي الموقع على الواردة المعلومات

 من زيدم اتخاذ الملتئم من أ ه المدقق يقرر قد مصداقية، ذو باعتباره المصدر تقييم يتم لم إذا
  ةمقار  إجراء يمكن للمعلومات مستقل بديل مصدر أي غياب ظل وفي  طاقا ، األوسع اإلجراءات

 
 .6، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  ٩٣
 . 30)الُمنقح(، الفقرة  540معيار التدقيق الدولي  ٩٤
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 المعلومات مصدر من المعلومات للحصول إجراءات اتخاذ كان إذا فيما المدقق ينظر قد معه،
 وملتئم. كاف   تدقيق دليل على الحصول بغرض ملتئم أمر هو ممكنا ، ذلك كان إذا الخارجي،

 
 من اتالمعلوم موثوقية في النظر في استخدامه يمكنه كافيا   أساسا   المدقق لدى يكون  ال عندما و.34أ

 كنيتم لم إذا النطاق على محددات المدقق لدى يكون  قد بالموضوع، وعلقتها الخارجي المصدر
 محددات أية تقييم يتم بديلة. إجراءات خلل من وملتئم كاف   تدقيق دليل على الحصول من

 95(.المنّقح) 705 الدولي التدقيق معيار لمتطلبات وفقا   النطاق على مفروضة
 

 (8 الفقرة )المرجع: إداري  خبير ينتجها التي المعلومات موثوقية
 مثل ،التدقيق أو المحاسبة بخلف آخر مجال في خبرة للمنشأة المالية البيا ات إعداد يتطلب قد  .35أ

 للعمل براءخ تشرك أو المنشأة توظف وقد الهندسية. البيا ات أو التقييم، أو االكتوارية، الحسابات
 ذلكب القيام عدم ويؤدي المالية. البيا ات إلعداد اللزمة الخبرة على لتحصل المجاالت تلك في

 المادية. األخطاء مخاطر زيادة إلى الخبرات تلك لمثل حاجة هناك تكون  عندما
 
 تطبق ري،إدا خبير بعمل باالستعا ة تدقيق دليل باعتبارها ستستخدم التي المعلومات إعدادعند  .36أ

 خصش يمتلك قد المثال، سبيل على للتدقيق. الدولي المعيار هذا من 8 الفقرة في الواردة المتطلبات
  شط، وق س لها ليس التي المالية لألوراق العادلة القيمة لتقدير  ماذج لتطبيق الخبرة منظمة أو ما
 إعداد في المنشأة تستخدمها تقديرات إلى التوصل في بخبرته المنظمة أو الشخص هذا استعان إذا

 اآلخر، الجا ب على أما .8 الفقرة وتطبق إداريا   خبيرا   المنظمة أو الشخص هذا فيعد المالية، بيا اتها
 تكن لم التي الخاصة بالمعاملت يتعلق فيما فقط تسعير بيا ات المنظمة أو الشخص هذا قدم إذا

 تخضع ها،ب الخاصة التقدير منهجيات في المنشأة تستخدمها والتي أخرى  حاالت في للمنشأة متاحة
 للتدقيق، الدولي المعيار هذا من 7 للفقرة تدقيق، دليل باعتبارها استخدمت إذا المعلومات، تلك

 إداري. خبير بعمل المنشأة استعا ة عن  اتجة وليست خارجي مصدر من معلومات باعتبارها ولكن
 
 المعيار هذا من 8 الفقرة بمتطلبات يتعلق فيما التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تتأثر قد .37أ

 مثل: المساتئل ببعض للتدقيق الدولي

 اإلداري. بالخبير المتعلقة المسألة وتعقيد طبيعة 

 بالمسألة. المتعلقة المادية األخطاء مخاطر 

 التدقيق. لدليل البديلة المصادر إتاحة مدى 

 ،اإلداري. الخبير عمل وأهداف و طاق، طبيعة 

 
 .13 الفقرة " التعديلت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل " )الُمنقح( 705ار التدقيق الدولي معي 95
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 يف المنشأة أشركته طرف أ ه أو المنشأة، قبل من اإلداري  الخبير توظيف تم قد كان إذا ما 
 العلقة. ذات الخدمات لتقديم العمل

 اإلداري. الخبير عمل على التأثير أو السيطرة ممارسة على اإلدارة قدرة مدى 

 أو ةالمهني المتطلبات من غيرها أو الفني األداء لمعايير يخضع اإلداري  الخبير كان إذا ما 
 بالصناعة. المتعلقة المتطلبات

 اإلداري. الخبير عمل على المنشأة بداخل رقابية أ ظمة أية وحدود طبيعة 

 اإلداري. الخبير خبرة مجال يخص فيما وخبرته المدقق معرفة 

 الخبير. هذا بعمل المتعلقة السابقة المدقق خبرة 
 

 )أ((8 الفقرة )المرجع: اإلداري  الخبير وموضوعية وقدرات كفاءة،
 على إلداري ا الخبير بقدرة القدرات وتتعلق اإلداري. الخبير خبرة ومستوى  بطبيعة الكفاءة تتعلق .38أ

 المثال، سبيل على تشمل، القدرة على تؤثر التي والعوامل المنشأة. ظروف ظل في الكفاءة ممارسة
 تعارضو  للتحيز المحتملة باآلثار الموضوعية وتتعلق والموارد. الوقت وإتاحة الجغرافي، الموقع

 الخبير يتخذها التي بالعمل المتعلقة األحكام أو المهنية األحكام على اآلخرين تأثير أو المصالح
 عمل على المنشأة بداخل رقابة أ ظمة وأية وموضوعيته، وقدرته اإلداري  الخبير كفاءة اإلداري.
 اإلداري. الخبير ينتجها معلومات أية بموثوقية يتعلق فيما هامة عوامل هي الخبير،

 
 مثل: نوعةمت مصادر من وموضوعيته وقدراته اإلداري  الخبير بكفاءة المتعلقة المعلومات تأتي قد .39أ

 للخبير. السابقة باألعمال الشخصية الخبرة 
 الخبير. ذلك مع المناقشات 
 الخبير. ذلك بعمل دراية على هم ممن آخرين مع المناقشات 
 بالصناعة، لقةالمتع الروابط أو المهنية الهيئات في وبعضويته الخبير، هذا بمؤهلت المعرفة 

 الخارجي. االعتراف من أخرى  أشكال أية أو للمهنة، مزاولته وتراخيص
 الخبير. ذلك ألفها التي المنشورة الكتب أو األوراق 
 فيما تئمومل كاف   تدقيق دليل على الحصول في المدقق يساعد الذي وجد، إن تدقيق، خبير 

 اإلداري. الخبير أ تجها التي بالمعلومات يتعلق
 
 الخبير هذا ملع كان إذا ما وموضوعيته وقدراته اإلداري  الخبير كفاءة بتقييم المتعلقة المساتئل تشمل .40أ

 سبيل على الصناعة، متطلبات أو المهنية المتطلبات من غيرها أو الفني األداء لمعايير يخضع
 الصناعة، روابط أو المهنية الهيئات في العضوية متطلبات من وغيرها األخلقية المعايير المثال،

 ظيمية.التن اللواتئح أو القوا ين تفرضها التي المتطلبات أو التراخيص، منح اعتماد معايير أو
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 يلي: ما علقة ذات تكون  قد التي األخرى  المساتئل تشمل .41أ

 مجاالت أية ذلك في بما فيها، الخبير عمل سيستخدم التي بالمسألة اإلداري  الخبير كفاءة علقة 
 في ام اكتواري  خبير يتخصص قد المثال، سبيل على الخبير. هذا عمل مجال في تخصص
 لمعاشاتا بحساب يتعلق فيما محدودة خبرته تكون  قد ولكن الضحايا، على والتأمين العقارات

 التقاعدية.

 المعرفة لمثال،ا سبيل على العلقة، ذات المحاسبية بالمتطلبات يتعلق فيما اإلداري  الخبير كفاءة 
 التقارير ادإعد إطار مع والمتسقة االقتضاء، عند النماذج، ذلك في بما والمنهجيات، باالفتراضات

 به. المعمول المالية

 تم الذي التدقيق دليل أو الظروف، في التغيرات أو المتوقعة، غير األحداث كا ت إذا ما 
 النظر عادةإ  تتم أن اللزم من يكون  قد أ ه إلى تشير التدقيق إجراءات  تاتئج من عليه الحصول

 التدقيق. عملية في بالتقدم وموضوعيته وقدراته اإلداري  الخبير لكفاءة األولي التقييم في
 
 داتتهدي المثال، سبيل على الموضوعية، على تؤثر قد التي الظروف من كبيرة مجموعة هناك .42أ

 تهديداتو  الذاتية المراجعة وتهديدات التآلف، وتهديدات التأييد، وتهديدات الشخصية، المصلحة
 جيةخار  هياكل خلل من توضع وقد التهديدات، تلك من الوقاتئية اإلجراءات تحد قد المضايقة.

 بيئة للخ من أو، التنظيمية( اللواتئح أو التشريعات أو اإلداري  الخبير مهنية المثال، سبيل )على
 الجودة(. على الرقابة وإجراءات سياسات المثال، سبيل )على اإلداري  الخبير عمل

 
 إلداري،ا الخبير موضوعية تمس التي التهديدات جميع تزيل أن يمكن ال الوقاتئية اإلجراءات أن رغم .43أ

 الذي لخبيرل بالنسبة األهمية من أقل قدر المضايقة تهديدات مثل التهديدات لبعض يكون  قد أ ه إال
 اإلجراءات بعض فاعلية تكون  وقد المنشأة، توظفه الذي بالخبير مقار ة العمل في المنشأة تشركه

 وضوعيةالم تمس التي التهديدات وألن أعلى. الجودة على الرقابة وإجراءات سياسات مثل الوقاتئية
 أن اعتبار عادة يمكن ال حاضرة، ستكون  ما داتئما   المنشأة في موظفا   الخبير كون  عن والناتجة
 المنشأة. في اآلخرين الموظفين من موضوعية أكثر هو المنشأة قبل من المعين الخبير

 
 الخبير ذلكو  اإلدارة مناقشة الهام من يكون  قد العمل، في المنشأة أشركته خبير موضوعية تقييم عند .44أ

 ابلةق وقاتئية إجراءات وأية الخبير، موضوعية تمس تهديدات تخلق قد وعلقات مصالح أية حول
 كا ت اإذ ما وتقييم الخبير؛ ذلك حالة على تطبق مهنية متطلبات أية ذلك في بما للتطبيق،

 مل:تش قد التهديدات خلق إلى تؤدي قد التي والمصالح العلقات كافية. الوقاتئية اإلجراءات

 المالية. الحصص 

 الشخصية. والعلقات العمل علقات 

 أخرى. خدمات تقديم 
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 )ب((8 الفقرة )المرجع: اإلداري  الخبير عمل بشأن فهم تكوين
 العلقة وذ الخبرة مجال حول فهم تكوين يتم وقد خبرته. مجال فهم اإلداري  الخبير عمل فهم يشمل  .45أ

 اإلداري، خبيرال عمل تقييم من تمكنه التي الخبرة لديه المدقق كانلما إذا  المدقق بتحديد باالرتباط
 96الغرض. لهذا تدقيق بخبير للستعا ة بحاجة أ ه أو

 
 تشمل: قد المدقق بفهم علقة لها التي اإلداري  الخبير خبرة مجال مظاهر  .46أ

 علقة لها بداخله تخصصية جوا ب على يحتوي  الخبير هذا عمل مجال كان إذا ما 
 بالتدقيق.

 أو يميةالتنظ المتطلبات أو المعايير من غيرها أو مهنية معايير أية تطبيق يتم كان إذا ما 
 القا و ية.

 عموما   ةمقبول كا ت إذا وما اإلداري، الخبير يستخدمها التي والمنهجيات االفتراضات ماهية 
 المالية. البيا ات إعداد ألغراض وملتئمة الخبير عمل مجال بداخل

 اإلداري. الخبير يستخدمها التي والخارجية الداخلية المعلومات أو البيا ات طبيعة 
 
 ذلك رغي أو تكليف خطاب هناك يكون  ما عادة العمل، في اإلداري  للخبير المنشأة إشراك حالة في .47أ

 عمل حول فهم كوينت عند االتفاقية تلك تقييم يساعد قد والخبير. المنشأة بين الكتابية االتفاقيات من
 التدقيق: ألغراض يلي ما ملتئمة تحديد على المدقق اإلداري  الخبير

 ،الخبير؛ عمل وأهداف و طاق، طبيعة 

 و اإلداري؛ الخبير هذا يتحملها والتي اإلدارة تتحملها التي والمسؤوليات األدوار 

 يقدمهس تقرير أي شكل ذلك في بما والخبير، اإلدارة بين التواصل ومدى وتوقيت طبيعة 
 الخبير. هذا

 
 اإلداري. بيرللخ المنشأة توظيف حال في النوع هذا من كتابية اتفاقية هناك تكون  أن احتمالية تقل  .48أ

 النسبةب ملتئمة األكثر الوسيلة هو اإلدارة أعضاء من وغيره الخبير من االستفسار يكون  قد وهنا
 الخبير. عمل حول اللزم الفهم تكوين من تمكنه التي للمدقق
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 )ج((8 الفقرة )المرجع: اإلداري  الخبير عمل ملتئمة تقييم
 ما العلقة ذي دللتأكي بالنسبة تدقيق دليل باعتباره الخبير عمل ملتئمة تقييم اعتبارات تشمل قد  .49أ

 يلي:
 مع اتساقهاو  ومنطقيتها، بالموضوع الخبير إليها توصل التي االستنتاجات أو النتاتئج علقة 

 م؛الملتئ بالشكل النتاتئج تلك عكست قد المالية البيا ات كا ت إذا وما التدقيق، دليل
 راضاتاالفت تلك علقة هامة، ومنهجيات افتراضات استخدام يتطلب الخبير هذا عمل كان إذا 

 و ومنطقيتها؛ بالموضوع الهامة
 في النظر يتم هامة، بصورة المصدرية البيا ات استخدام يتطلب الخبير هذا عمل كان إذا 

 و ودقتها؛ اكتمالها وفي بالموضوع، المصدرية البيا ات هذه علقة
 قةعل في النظر يتم خارجي، مصدر من معلومات استخدام يتطلب الخبير هذا عمل كان إذا 

 موثوقيتها. وفي بالموضوع المعلومات هذه
 

 )ب(( – )أ(9 الفقرة )المرجع: التدقيق أغراض في وتستخدمها المنشأة تنتجها التي المعلومات
 لوماتالمع تكون  ألن حاجة فهناك وملتئم، كاف   تدقيق دليل على الحصول للمدقق يتسنى حتى  .50أ

 على الكافي. بالقدر ودقيقة مكتملة التدقيق إجراءات اتخاذ في تستخدم والتي المنشأة تنتجها التي
 اعليةف على المبيعات حجم بيا ات ودقة واكتمال األسعار عن المعلومات دقة تؤثر المثال، سبيل

 لمنوال،ا  فس وعلى المبيعات. حجم سجلت في الموحدة األسعار تطبيق خلل من التدقيق إيرادات
 لبعض ةبالنسب المدفوعات( المثال، سبيل )على إحصاتئية مجموعة يختبر أن يعتزم المدقق كان إذا

 اتئيةاإلحص المجموعة كا ت إذا موضوعية أقل االختبار  تاتئج ستكون  التفويض(، )مثل، السمات
 متكملة. غير منها العناصر اختيار يتم التي

 
 دقيقالت إجراءات مع بالتزامن المعلومات تلك واكتمال دقة حول تدقيق دليل على الحصول يمكن  .51أ

 يتجزأ ال جزء هو للتدقيق الدليل هذا على الحصول يكون  عندما المعلومات على المطبقة الفعلية
 دقة نع تدقيق دليل على حصل قد المدقق يكون  قد أخرى، حاالت وفي  فسها. التدقيق عملية من

 فيو  بها. واالحتفاظ المعلومات إعداد على الرقابة  ظم اختبار خلل من المعلومات تلك واكتمال
 التدقيق. إجراءات من مزيد التخاذ حاجة هناك أن المدقق يحدد قد ذلك، ومع الحاالت، بعض

 
 خرى.أ تدقيق ألغراض المنشأة أ تجتها معلومات استخدام المدقق يعتزم قد الحاالت، بعض في  .52أ

 اإلجراءات أغراض في المنشأة في األداء مقاييس من يستفيد أن المدقق يعتزم قد المثال، سبيل على
 وظيفة تقارير مثل األ شطة، بعض لمتابعة المنشأة أ تجتها التي المعلومات يستخدم أن أو التحليلية،

 إذا بما هعلي الحصول تم الذي التدقيق دليل ملتئمة تتأثر الحاالت، تلك وفي الداخلي. التدقيق
 لمثال،ا سبيل على المدقق. ألغراض بالنسبة الكافي بالقدر مفصلة أو دقيقة المعلومات كا ت

 المادية. األخطاء الكتشاف الكافية بالدقة تكون  ال قد اإلدارة تستخدمها التي األداء معايير
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 (10ة الفقر  )المرجع: تدقيق دليل على الحصول بغرض الختبارها عناصر اختيار
 فيها النظر عند وذلك المدقق ألغراض كفايتها حدود في ملتئم تدقيق دليل الفعالة االختبارات تقدم .53أ

 عناصر تياراخ وعند عليها. لحصولا سيتم التي أو عليها الحصول تم التي األخرى  التدقيق أدلة مع
 وموثوقيتها بالموضوع المعلومات علقة يحدد أن 7 الفقرة بموجب المدقق من يطلب اختبارها، ليتم

 االعتبارات دأح هو )الكفاية( للفاعلية اآلخر الجا ب تدقيق؛ دليل باعتبارها استخدامها يتم بحيث
 اختيار يف استخدامها للمدقق المتاح والوساتئل اختبارها. سيتم التي العناصر اختيار في الهامة

 هي: اختبارها يتم التي العناصر
 (؛%100 )فحص العناصر جميع اختيار (أ)
 و معينة؛ عناصر اختيار (ب)
 تدقيق. عينة اختيار (ج)

 
 األخطاء خاطرم مثل حالة، كل في للظروف وفقا   ملتئما   منها توليفة أو الوساتئل تلك أحد تطبيق يكون  قد

 المختلفة. الوساتئل وكفاية وعملية للختبار، الخاضع بالتأكيد المتعلقة المادية
 

 العناصر جميع اختيار
 من ئةف تشكل التي للعناصر بالنسبة بالكامل اإلحصاتئية المجموعة فحص أن المدقق يقرر قد .54أ

 ومن ملءمة. أكثر هو اإلحصاتئية( المجموعة بداخل شريحة )أو الحسابات أرصدة أو المعاملت
 فهو ذلك ومع الرقابة؛ أ ظمة فحص حالة في العناصر من %100 فحص يتم أن المحتمل غير

 الحاالت في ملتئما   العناصر من %100 فحص يكون  قد التفاصيل. الختبار شيوعا   األكثر الفحص
 المثال: سبيل على التالية
 العالية؛ القيمة ذات العناصر من قليل عدد من مكو ة اإلحصاتئية المجموعة كا ت إذا 
 أو وملتئم؛ كاف   تدقيق دليل األخرى  الوساتئل تقدم وال كبرى  مخاطر هناك كا ت إذا 
 يعةطب معلومات  ظام خلل من تلقاتئيا   تتم التي األخرى  العمليات أو للحسابات كان إذا 

 التكلفة.  احية من بالفعالية يتسم العناصر من %100 اختبار تجعل تكرارية
 

 معينة عناصر اختيار
 فإن القرار، هذا اتخاذ وعند إحصاتئية. مجموعة من معينة عناصر يختار أن المدقق يقرر قد .55أ

 لمادية،ا لألخطاء الُمقيّمة والمخاطر للمنشأة، المدقق فهم تشمل علقة ذات تكون  قد التي العوامل
 عدم لخطر عرضة العناصر بعض تكون  وقد اختباره. يتم الذي اإلحصاتئي المجتمع وخصاتئص

 التي رالعناص بعض تشمل قد معينة. أحكام على مبني االختيار كان حال في العينة في االختيار
 يلي: ما اختيارها يتم
 صرعنا يختار أن المدقق يقرر قد .األساسية العناصر أو المرتفعة القيمة ذات العناصر 

 الخصاتئص بعض تعرض أل ها أو مرتفعة، قيمة لها ألن إحصاتئية مجموعة بداخل معينة
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 المعرضة أو المعتادة، غير أو الشكوك، بها تحيط التي العناصر المثال، سبيل على األخرى،
 األخطاء. من تاريخ لها التي أو خاصة بصورة للمخاطر

 تتخطى يالت العناصر يفحص أن المدقق يقرر قد .معين مبلغ تتخطى التي العناصر جميع 
 معاملت ةلفئ اإلجمالي المبلغ من كبيرة  سبة من للتحقق وذلك معين مبلغا   المسجلة قيمها

 محاسبي. رصيد أو ما
 ماتمعلو  على للحصول معينة عناصر المدقق يفحص قد .معلومات على للحصول عناصر 

 المعاملت. طبيعة أو المنشأة، طبيعة مثل مساتئل عن
 
 يمثل ما عادة حساب رصيد أو معاملت لفئة بالنسبة معينة لعناصر اال تقاتئي الفحص أن رغم  .56أ

 تدقيق. ينةع على الحصول بمثابة ليس الفحص هذا أن إال تدقيق، دليل على للحصول فعالة وسيلة
 على الطريقة بتلك اختيرت التي العناصر على طبقت التي التدقيق إجراءات  تاتئج إسقاط يمكن وال

 متعلق تدقيق دليل معينة لعناصر اال تقاتئي الفحص يقدم ال وبالتالي، بكاملها؛ اإلحصاتئية المجموعة
 اإلحصاتئية. المجموعة بباقي

 
 التدقيق بغرض عينات أخذ

 عن اتاستنتاج إلى التوصل من للتمكن للتدقيق ستخضع التي العينات اختيار عملية تصمم .57أ
  وقشت وقد المجموعة. تلك من مأخوذة عينة اختبار أساس على برمتها اإلحصاتئية المجموعة

 97. 530 الدولي التدقيق معيار في للتدقيق عينات أخذ عملية
 

 (11 الفقرة )المرجع: موثوقيته حول الشكوك أو تدقيق دليل اتساق عدم
 نصرع كل أن إلى مختلفة طبيعة ذات أو مختلفة مصادر من تدقيق دليل على الحصول يشير قد .58أ

 الحصول مت الذي التدقيق دليل يكون  أن مثل ذاته، حد في موثوقا   ليس التدقيق دليل عناصر من
 ى.أخر  مصادر من عليه الحصول تم الذي التدقيق دليل مع متسق غير المصادر أحد من عليه

 ة،اإلدار  استفسارات على اإلجابات تكون  عندما المثال، سبيل على الوضع، هو ذلك يكون  قد
 بالحوكمة المكلفين تساؤالت على الردود تكون  عندما أو متسقة، غير وغيرهم الداخليين، والمدققين

 لدوليا التدقيق معيار يشمل اإلدارة. ردود مع متسقة غير اإلدارة ردود من للتثبت طرحت والتي
 التي ةالنهاتئي االستنتاجات مع متسقة غير معلومات المدقق حدد إذا معينة توثيق متطلبات 230

 98الهامة. بالمساتئل يتعلق فيما المدقق لها توصل
 

  

 
 ". لتدقيقا عيناتأخذ  "  530معيار التدقيق الدولي  ٩٧
 . 11، الفقرة وثاتئق التدقيق " "  230معيار التدقيق الدولي  ٩٨
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 الخطية " اإلقرارات " 580 الدولي التدقيق معيار
 1 الملحق

 (2ة الفقر  )المرجع: 
 الكتابية باإلقرارات متعلقة متطلبات تشمل التي الدولية التدقيق بمعايير قائمة
 تتناول تابيةك إقرارات تتطلب التي األخرى  الدولية التدقيق معايير في الواردة الفقرات الملحق هذا يحدد
 من غيرهاو  تطبيقات من بها يتعلق وما المتطلبات في النظر عن بديل   ليست القاتئمة هذه محددة. مواد

 الدولية. التدقيق معايير في الواردة التوضيحية المواد
 حتيال في عملية تدقيق البيا ات الماليةإلمسؤوليات المدقق المتعلقة با " 240 الدولي التدقيق معيار 

 .40ة الفقر  – " 
 عاة القوا ين واأل ظمة عند تدقيق البيا ات الماليةمرا  )المنقح( " 250 الدولي التدقيق معيار  "– 

 .17 الفقرة
 ة ، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمالتقديرات المحاسبيـةتدقيق  "  450 الدولي التدقيق معيار

 14 الفقرة - العادلة   واإلفصاحات ذات العلقة "
 12 الفقرة –  إعتبارات محددة لبنود مختارة " -أدلة التدقيق"  501 الدولي التدقيق معيار. 
 لقيمةا تقديرات ذلك في بما – المحاسبية التقديرات تدقيق (،المنّقح) 540 الدولي التدقيق معيار 

 .37 22 الفقرة – إفصاحات من بها يتعلق وما ،العادلة
 26 الفقرة – " العلقة ذات األطراف " 550 الدولي التدقيق معيار. 
 9 الفقرة – " اللحقة األحداث " 560 الدولي التدقيق معيار. 
 ه(16 الفقرة - " المستمرة المنشأة"  (،المنّقح) 570 الدولي التدقيق معيار( 
 المقار ة المالية والبيا ات المقابلة األرقام – المقار ة المعلومات "  710 الدولي التدقيق معيار – 

 .9 الفقرة
 رةالفق – " األخرى  بالمعلومات المتعلقة المدقق مسؤوليات ( "المنّقح) 720 الدولي التدقيق معيار 

 )ج(.13

 2 الملحق
 (21أ الفقرة )المرجع: 

 توضيحي تعريف خطاب
 معايير من يرهوغ المعيار هذا بموجب المطلوبة الكتابية اإلقرارات التالي التوضيحي التعريف خطاب يشمل

 الدولية معاييرال هو به المعمول المالية التقارير إعداد إطار أن التوضيح هذا في يفترض الدولية. التدقيق
 كتابية إقرارات على للحصول 99(المنّقح) 570 الدولي التدقيق معيار ومتطلبات المالية؛ التقارير إلعداد

                                                           
 ". المنشأة المستمرة "  (الُمنقح) 570معيار التدقيق الدولي  ٩٩
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 أية ناكه كا ت وإذا المطلوبة، الكتابية اإلقرارات على استثناءات أية توجد ال وأ ه علقة؛ ذات غير هي
 االستثناءات. تلك لتعكس اإلقرارات تعديل سيلزم استثناءات

 

 المنشأة( باسم المروسة )الورقة
 )التاريخ( )المدقق(

 31 في لمنتهيةا السنة عن ج ب أ للشركة المالية للبيا ات بتدقيقكم باالرتباط للتعريف الخطاب هذا ُقدم
 حيث من عادال ، عرضا   المالية البيا ات عرض تم قد كان إذا عما رأي إبداء بغرض 2053×× ديسمبر

 المالية. يرالتقار  إلعداد الدولية للمعايير وفقا   وعادلة( صحيحة رؤية تعطي أ ها )أو المادية، النواحي جميع
 

 بصورة لمناإلع ضرورية أ ها رأينا التي االستفسارات جميع طرح بعد  راه، وما علمنا حد على) أ ه و ؤكد
 (:ملتئمة

 
 المالية البيا ات

 التاريخ(، دخل)ا بتاريخ بالتدقيق التكليف خطاب شروط في موضح هو لما وفقا   مسؤولياتنا، أدينا 
 عرض مت خاص وبشكل؛ المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقا   المالية البيا ات إلعداد

 ة.المذكور  للمعايير وفقا   وعادلة( صحيحة رؤية تعطي أ ها )أو عادال   عرضا   المالية البيا ات
 لمحاسبيةا التقديرات إلى للتوصل المستخدمة الهامة واالفتراضات والبيا ات المنهجيات، ،الهامة، 

 ملتئمة اءتج إفصاحات من بها يتعلق وما ،العادلة بالقيمة قياسها تم التي التقديرات ذلك في بما
 لمعمولا المالية التقارير إعداد إطار سياق في المنطقي اإلفصاح أو القياس أو االعتراف لتحقيق

 ((.المنّقح) 540 الدولي التدقيق )معيار به.
 

 " المالية البيانات حول التقارير وإعداد رأي تكوين "( المنّقح) 700 الدولي التدقيق معيار
  المتطلبات

 المالية البيانات في رأي تكوين
 به: مولالمع المالية التقارير إعداد إطار متطلبات ضوء في كا ت، إذا ما المدقق يقّيم خاص، بشكل .13

 تيارهااخ تم التي الهامة المحاسبية السياسات عن ملتئم بشكل تفصح المالية البيا ات (أ)
 اسبيةالمح السياسات علقة في المدقق ينظر التقييم، لهذا التوصل وأثناء وتطبيقها.
 (4أ الفقرة )المرجع: مفهوم؛ بأسلوب عرضها تم قد كان إذا وما بالمنشأة،

 لماليةا التقارير إعداد إطار مع متسقة وتطبيقها اختيارها تم التي المحاسبية السياسات (ب)
 وملتئمة؛ به المعمول

 تسمت اإلدارة إليها توصلت والتي إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات (ج)
 بالمنطقية؛

                                                           
 عندما يعد المدقق تقاريرا  عن أكثر من فترة، يعدل المدقق التاريخ بحيث يرتبط الخطاب بجميع الفترات التي يتناولها تقرير المدقق.  53
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 لةوقاب وموثوقة، علقة، ذات معلومات هي المالية البيا ات في ُعرضت التي المعلومات (د)
 يلي: فيما المدقق ينظر التقييم، هذا وإلجراء للفهم. وقابلة للمقار ة،

 تلك كا ت إذا وفيما أدرجت، قد إدراجها ينبغي كان التي المعلومات كا ت إذا ما 
 ملتئمة. بصورة ومميزة مفصلة أو ومجمعة مصنفة، المعلومات

 معلومات إدراج خلل من المالية للبيا ات الشامل بالعرض إضرار هناك كان إذا ما 
 عنها. المفصح للمساتئل الجيد الفهم على التشويش إلى تؤدي أ ها أو صلة ذات غير

 (5أ الفقرة )المرجع:
 ثرأ فهم من المستهدفين المستخدمين لتمكن ملتئمة إفصاحات تقدم المالية البيا ات (ه)

 )المرجع:و المالية؛ البيا ات توصلها التي المعلومات على المادية واألحداث المعاملت
 (6أ الفقرة

 تئمة.مل مالي، بيان كل عنوان ذلك في بما المالية، البيا ات في المستخدمة المصطلحات (و)
 

 قاإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدق " 701 الدولي التدقيق معيار
 المستقل "

 متطلبات
 األساسية التدقيق مسائل تحديد

 تتطلب التي لالمساتئ بالحوكمة، المكلفين مع بشأ ها التواصل تم التي المساتئل بين من المدقق، يحدد  .9
 بعين ليي ما المدقق يأخذ التحديد، هذا إلى وللتوصل التدقيق. إجراء عند المدقق من خاص ا تباه

 (18أ-9أ الفقرات )المرجع: االعتبار:

 رالمخاط أو المادية، لألخطاء الُمقّيمة المخاطر من أعلى درجة على تنطوي  التي النواحي (أ)
 الفقرات )المرجع: (.المنّقح) 315 الدولي التدقيق لمعيار وفقا   تحديدها تم التي الهامة

 (.22أ-19أ

 لماليةا البيا ات في معينة بجوا ب والمتعلقة المدقق اتخذها التي الهامة المهنية األحكام (ب)
 حديدهات تم التي المحاسبية التقديرات ذلك في بما مهنية، ألحكام اإلدارة اتخاذ تتطلب
 (.24أ-23أ الفقرتان )المرجع: التقدير. في التشكك من عالية لدرجة تخضع

 لفقرتانا )المرجع: الفترة. خلل حدثت التي الهامة المعاملت أو األحداث تدقيق على األثر (ج)
 (.26أ-25أ
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 األخرى  التوضيحية والمواد التطبيقات
 (10-9 الفقرتان )المرجع: األساسية التدقيق مسائل تحديد

 (9 الفقرة جع:)المر  المدقق من خاص ا تباه تطلبت التي المساتئل تحديد عند فيها يُنظر التي االعتبارات
 اإلدارة اتخاذ بتتطل المالية البيا ات في معينة بنواحي المتعلقة المدقق اتخذها التي الهامة المهنية األحكام
 التشكك نم عالية لدرجة تخضع التي تحديدها تم التي المحاسبية التقديرات وتشمل هامة، مهنية ألحكام

 )ب((.9 الفقرة )المرجع: التقدير في
 
 أنبش بالحوكمة المكلفين مع يتواصل أن المدقق من (المنّقح) 260 الدولي التدقيق معيار يتطلب  .23أ

 السياسات ذلك في بما للمنشأة، المحاسبية بالممارسات المتعلقة الهامة النوعية الجوا ب في رأيه
 من كثير وفي 54المالية. البيا ات في الواردة واإلفصاحات المحاسبية والتقديرات المحاسبية،

 على يوالت إفصاحات، من بها يتعلق وما الحرجة المحاسبية بالتقديرات ذلك يتعلق الحاالت،
 هامة. طرمخا اباعتباره تعريفها أيضا   يمكن التيو  المدقق، من خاصا   اهتماما   ستتطلب األرجح

 
 بأن حديدهات تم التي المحاسبية بالتقديرات اهتمامهم المالية البيا ات مستخدمو وضح ذلك، ومع  .24أ

 540 الدولي التدقيق معيار ا ظر وفقا) التقدير في التشكك من عالية لدرجة تخضع لها
 عتمدت أخرى، أشياء بين ومن هامة. مخاطر باعتبارها تحديدها يتم لم يكون  قد التي (55(المنّقح)

 تعقيدا   تالمجاال أكثر من تكون  ما وعادة لإلدارة المهنية األحكام على كبير بشكل التقديرات تلك
 وضح وقد ء.سوا حد   على التدقيق وخبير اإلداري  الخبير تدخل تتطلب وقد المالية، البيا ات في

 الحال ك)وكذل المالية البيا ات على كبير أثر لها المحاسبية السياسات أن أيضا   المستخدمون 
 الظروف في اصةخ المالية، للبيا ات بفهمهم متعلقة السياسات( تلك في الهامة للتغيرات بالنسبة

 الصناعة. في الممارسات من غيرها مع متسقة المنشأة ممارسات فيها تكون  ال التي

 
 )أ(.16)الُمنقح(، الفقرة  260معيار التدقيق الدولي    54
بما في التقديرات المحاسبية تدقيق التقديرات المحاسبية،  " (الُمنقح) 540من معيار التدقيق الدولي  171 -061ا ظر الفقرات   55

 ". ، وما يتعلق بها من إفصاحاتللقيمة العادلة
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