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مقدمة
مرحباً بكم ف الطبعة الرابعة من دليل االتحاد الدول لامحاسبين الستخدام معايير التدقيق الدولية لتدقيق عاى المنشآت الاغيرة
ومتألسطة الحجم.
منذ إصدار الطبعة الثالثة من هذا الدليل ف

 ،2011استكمل المجاس الدول

لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية المشاريع حألل

استخدام عمل المدققين الدا ايين؛ ومسؤوليات المدقق المتعاقة بالمعاألمات اي رى؛ وإعداد تقرير المدقق؛ واإلفااحات وعدم
االمتثال لاقألانين والاألائح .بذلك تم تحديث الطبعة الرابعة لتتناول تاك التغيرات اي يرة ف المعايير الدولية لاتدقيق ،وتأت متألافقة مع

الدليل الاادر ف

 2017-2016بعنألان إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجألدة والتدقيق والمراجعة وعمايات التأكيد اي رى

والخدمات ذات الع قة .وقد قمنا أيضاً باستغ ل الفرصة لاقل بعض من المحتألى التقن وإد ال بعض التحسينات البسيطة عاى

طريقة العرض .مع الألضع ف االعتبار حقيقة أن كثير من المستخدمين قد يكألنألا اآلن ف طألر العمل عاى ترجمة هذا الدليل ،فقد

سعينا بقدر اإلمكان إلى عدم إد ال كثير من التعدي ت عاى هذه الطبعة.

وقد صدر هذا الدليل الذي وضعه المعهد الكندي لامحاسبين القانألنيين ( )CICAيول مرة ف عام  - 2007والذي يعرف اآلن

بالمحاسبين القانألنيين ف كندا  -ويهدف إلى تمكين الممارسين من تطألير فهم أعمق لعماية التدقيق الت تتم باالمتثال لامعايير
الدولية لاتدقيق ( ) ISAsعبر الشرح وايمثاة التألضيحية .ويألفر الدليل منهجية لاتطبيق العام

لاتدقيق "كيف يتم التدقيق" قد

يستخدمها الممارسألن عند اضط عهم بتدقيق مبن عاى المخاطر لألاحدة من المنشآت الاغيرة أو متألسطة الحجم .ومن شأن هذا
الدليل ف نهاية المطاف أن يساعد الممارسين عاى إجراء عمايات تدقيق عالية الجألدة وفعالة من حيث التكافة تمكنهم من دمة

المنشآت الاغيرة ومتألسطة الحجم بشكل أفضل ،ومن ثم دمة المااحة العامة عاى نطاق أوسع.

ويقدم الدليل تألجيهات غير إلزامية تتعاق بتطبيق المعايير الدولية لاتدقيق .وال ينبغ استخدامها كبديل عن قراءة المعايير الدولية
لاتدقيق ،وإنما كاستكمال لدعم التنفيذ المتسق لهذه المعايير ف التدقيق عاى المنشآت الاغيرة والمتألسطة الحجم .وال يتناول الدليل

جميع جألانب المعايير الدولية لاتدقيق ،كما ال ينبغ استخدامه يغراض تحديد أو إثبات االمتثال لامعايير الدولية لاتدقيق.

وبهدف مساعدة الهيئات ايعضاء عاى تحقيق االستفادة القاألى من هذا الدليل واإلصدار اآل ر المرافق له عاى حد سألاء بعنألان
دليل الرقابة عاى الجألدة لاممارسات الاغيرة والمتألسطة الحجم ،وضع االتحاد الدول لامحاسبين دلي ً مرافقاً ،جنباً إلى جنب مع
مألاد إضافية ماممة لدعم استخدام ايدلة ف ايغراض التعايمية والتدريبية .وسيتضمن الدليل المرافق اقتراحات حألل كيفية تمكين

الهيئات والشركات ايعضاء ف

الخاصة ودوائر ا تااصاتها.

االتحاد الدول

لامحاسبين من تحقيق االستفادة القاألى من هذه ايدلة لتتناسب مع احتياجاتها

قد يهتم مستخدمأل هذا الدليل بالمشاريع الحالية الت

يعمل عايها المجاس الدول

لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية ،والت

تشمل

التقديرات المحاسبية ،والرقابة عاى الجألدة ،والمعيار الدول لاتدقيق ( 315المنقح) ،وتحاي ت البيانات .ال يتألقع هذا الدليل بأي

شكل من ايشكال إمكانية إحداث تغييرات ف هذه المجاالت.

وأ ي اًر ،فإننا نرحب بزيارة القراء لافحات الممارسات الاغيرة ومتألسطة الحجم عاى المألقع االلكترون ل تحاد الدول لامحاسبين
 ،www.ifac.org/SMPوعاى تأليتر عاى  @IFAC_SMPوذلك لمزيد من التفاصيل عن عمل لجنة الممارسات الاغيرة
والمتألسطة التابعة ل تحاد الدول

لامحاسبين ،وبألابة المعرفة العالمية عاى ) (www.ifac.org/Gatewayوذلك لاحاألل عاى

مجمألعة متنألعة من الماادر ،واي بار والمقاالت.
مونيكا فويرستر

رئيس لجنة الممارسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ،االتحاد الدولي للمحاسبين

إبريل 2018

vi
طلب الحصول على تعليقات
هذه ه الطبعة الرابعة من الدليل .وف حين أننا نعتبر هذا الدليل مفيداً وذو جألدة عالية ،فإننا نعتبره قابل
لاتحسين .ونحن ماتزمألن بتحديث هذا الدليل عاى أساس منتظم لضمان أن يعكس المعايير الحالية ويكألن مفيداً

بقدر اإلمكان.

كما نرحب بالتعايقات من واضع

المعايير الألطنية ،والمنشآت ايعضاء ف

اإلتحاد الدول

لامحاسبين

والممارسين وغيرهم .ونرحب باي ص بألجهات النظر حألل المسائل التالية-:
 .1كيف تستخدمألن هذا الدليل؟ فعاى سبيل المثال ،هل تستخدمألنه كأساس لاتدريب و /أو كدليل مرجع
عما  ،أم بطريقة أ رى؟
 .2هل تعتبرون هذا الدليل مامم بما فيه الكفاية لاتدقيق عاى المنشآت الاغيرة والمتألسطة الحجم؟
 .3هل تجدون سهأللة ف التنقل ف الدليل؟ إذا كانت اإلجابة ال ،هل يمكنكم اقتراح آلية لتحسين ذلك؟
 .4ما ه الطرق اي رى باعتقادكم لجعل الدليل أكثر فائدة؟
 .5هل أنت عاى عام بأي منتجات كمألاد تدريبية ونماذج وقألائم مراجعة وبرامج تم وضعها استنادا إلى هذا
الدليل؟ إذا كان ايمر كذلك ،يرجى تقديم تفاصيل.
يرجى تقديم تعليقاتكم لكريستوفر أرنولد
رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة /ممارسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبحث،
البريد االلكتروني ChristopherArnold@ifac.org

فاكس:

+12122869570

اإل تحاد الدولي للمحاسبين
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إخالء مسؤولية
تم تاميم هذا الدليل لمساعدة الممارسين عاى تطبيق معايير التدقيق الدولية ( )ISASعند تدقيق المنشآت
وة عاى ذلك،
الاغيرة والمتألسطة الحجم ،وال ٌيقاد به أن يكألن بدي ً عن معايير التدقيق الدولية نفسها .وع ً
ينبغ عاى الممارس اإلستفادة من هذا الدليل ف ضألء تقديره المهن والألقائع والظروف الت تنطألي عايها كل

عماية تدقيق .وال يتحمل اإلتحاد الدول لامحاسبين أي مسؤولية أو تبعات قد تحدث ،مباشرًة أو غير مباشرًة،
نتيجة إلستخدام وتطبيق هذا الدليل.

 .1كيفية إستخدام الدليل
الغلرض ملن هللذا اللدليل هللأل تلألفير اإلرشلاد العمال لممارسل عمايللات التلدقيق عالى المنشللآت الالغيرة والمتألسللطة
الحجم .ومع ذلك ،ال ينبغ إستخدام أي مألاد ف الدليل لتكألن بدي ً عن-:

 قراءة معايير التدقيق الدولية وفهمها

يفترض أن الممارسين قد قرءوا نص معايير التدقيق الدولية الألاردة ف كتيب المعايير الدولية لرقابة الجألدة
والتدقيق والمراجعة وعمايات التأكيد اي رى والخدمات ذات الع قة ،والت يمكن تحمياها مجانا من عاى

المألقع اإللكترون لإلتحاد الدول لامحاسبين لامطبألعات والمألاردwww.ifac.org/publications- :
resources/2010-handbook-international-quality-control-auditing-review other-assurance-aوينص معيار التدقيق الدول ( :200الفقرة  )19عاى أن يكألن لدى مدقق
الحسابات فهم لكامل نص معيار التدقيق الدول  ،بما ف ذلك تطبيقاته والمألاد التفسيرية اي رى ،وذلك لفهم
أهدافه وتطبيق متطاباتها بشكل صحيح.
ويمكن الحاألل عاى معايير التدقيق الدولية وايسئاة الشائعة ومألاد الدعم اي رى من مركز التألضليح عالى
العنألان التال .www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center :

 إستخدام التقدير المهني

مللن أجللل تطبيللق معللايير التللدقيق الدوليللة عاللى نحللأل فعللال ،ياللزم إسللتخدام التقللدير المهن ل المبن ل عاللى وقللائع
وظروف معينة ف الشركة وف كل عماية معينة.
وف حين من المتألقع أن تكألن ممارسات المنشآت الاغيرة والمتألسطة الحجم اصة بمجمألعة مسلتخدمين،
فللإن هللذا الللدليل يهللدف إلللى مسللاعدة جميللع الممارسللين عاللى تنفيللذ معللايير التللدقيق الدوليللة ف ل التللدقيق عاللى
المنشآت الاغيرة والمتألسطة الحجم.

ويمكن إستخدام هذا الدليل لل-:
 تطألير فهم أعمق لعماية التدقيق الت تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية؛
 وضع دليلل لاملألظفين (ملدعم حسلب الل مم لتابيلة االحتياجلات المحايلة واإلجلراء الخلا بشلركة ملا) ليجلري
إستخدامه كمرجع يألم  ،وكأساس لادورات التدريبية والدراسة الفردية والمناقشة؛ و
 المساعدة عاى ضمان اعتماد المألظفين لنهج متسق ف تخطيط عماية التدقيق وتنفيذها.
ويشلير هلذا الللدليل فل كثيللر ملن ايحيللان إللى فريللق التلدقيق ،وهللأل ملا يعنل ضلمنا أن أكثللر ملن مللدقق يشلارخ فل
عماية التدقيق .ومع ذلك ،فإن نفس المبادئ العامة تنطبق أيضا عاى عمايات التلدقيق التل يجريهلا شلخص واحلد
فقط (الممارس).

2
 1. 1إعادة إصدار أو ترجمة وإعادة إصدار الدليل

يشجع ل حتاج للججلي لحاا يج ي ع
ي حتج  .ييججإ
و ي عاججس يججإ ادججإصس ريج ر رةججللا ةي حتدااججط يعيج ر رةججللا
لألطج ج ج ج ج جدلع للدلصد ج ج ج ج ججط ر ليج ج ج ج ج ج ر رة ج ج ج ج ججللا ةي حتداا ج ج ج ججط يعيج ج ج ج ج ر رة ج ج ج ججللا ج ج ج ج ل للج ج ج ججللصس دليج ج ج ججحط لل ج ج ج ج ججل ل ل ج ج ج ج ج ج ي ع
ل
للت ل .permissions@ifac.org:

 ً1 .2محتوى وترتيب الفصل

ي ض ين عد حتحخصص كس عص ا حتلقيق ي ل يإ حله ،حتم حتدحتيب
 للاعحل  -1للاف صم لألي يصط
 للاعحل  -2راش لت ياحصط

ع
ل للللصس لف عحلين يإ للنا للت ل -:

يقلم للاعحل  1ن للللصس نظدر ي ط ح ل عاس ياحصط للتلقيق ي ن قشط لاف صم للتلقيق للدئيدصط
ك أل اصط للندبصط يللتأكصللت يللدق بط للللخحصط يعادلءلت حتقيصم للاخ طد يليتخللم للاز ل ن رادلءلت
ّ
للاقصاط .ي تضان ك لك حخص ح ل ت حد ت ع ي ي للتلقيق للليلصط فصا
للتلقيق ريتع بط لحاخ طد
يخص-:
 ا لنب ال ر ثس للتقليدلت للاا يبصط يلألطدلع ذلت للعالقط يلألحللث للالحقط يللانشأر للادتادر
يص ي ؛
 ت حد ت للت ثيق؛ ي
 اشكصس اةي ح ل لل ص ن ت للا لصط.
ّ
ّ ع
ي دكز للاعحل  2ن للللصس يإ كصفصط حت يق للاف صم للا ينط لف للاعحل  ،1ي يت للادلحس للنا ذاصط
ع
للاتعحقط بأ لء للتلقيق ،با لف ذلك ق ل للعاصس يللتخ صط يحتقيصم للاخ طد ي ن ثم لاليتع بط لإ يحتقيصم
للت يتم للاص ل يحيإ ياشكصس اةي ن يب ح ل للتلقيق.
ة لط للتلقيق ل

موجز عن رالتتيب

ع
حتم حتدحتيب للفص ل لف كال للاعحلين ن
 عنوان الفصل
 مقتطفات -مخطط عملية التدقيق
حتضم عظم للفص ل قت ف ت ن خ ط ياحصط للتلقيق (رن يال) ،يذلك لتدحصط للض ء يإ ةنش ط
عينط ادى حتن يلإ ع لف ذلك للفصس.
 محتوى الفصل
يديم ه للعزء للخ ط للعر ضط لحاات ى يللغدض ن للفصس.
معايت التدقيق الدولية ذات العالقة

ر
حتدلة عظم فص ل ل للللصس باقت ف ت ن ع ي ي للتلقيق للليلصط ذلت للعالقط باات ى للفصس.
ع
(للت يتم ادحصط
يف بعض للا الت ،لأل للع
يحتتضان ه للاقت ف ت للات حد ت ذلت للعالقط،
ل
ل
ع
ع
ي
حتلقيق
ا
عص
يإ
لأليل
م
للاق
ف
كز
يد
للفصس
للض ء يحيإ لف بعض لألحص ن بشكس نفصس رذل ك ن
ل
ل
يع
ن ر الج ه للاقت ف ت ةن ليس ن ك
عو) ،يحتعر ف ت ال ر ي ل حت صقصط .يليس للاقص
ع
ع
ح اط لحنظد لف للا ل لألخدى لف عص ا للتلقيق لللي
للت لم يد ذكد يإ يا للتاليل ،ةي ع ي ي
ل ل ع
لحاؤلفوع
للشخص
للتلقيق للليلصط لألخدى ذلت للعالقط .يادتنل للاقت ف ت لف للللصس يإ للتقليد
ي
ل
ذي يالقط باات ى كس فصس .ييإ يبصس للاث ل ،حتن ق ع ي ي للتلقيق للليلصط  200ي220
بشأن
ع
يع
فصحو.
ي 300يإ ك س ياحصط للتلقيق ،رال ةن حتن يلإ يإ يا للتاليل حتم لف فصس يلحل ةي
 نبذة عامة ومواد الفصل
ع
:
يإ -
حت فد للند ر للع ط لف كس فصس
ل
 قت ف ت ن ع ي ي للتلقيق للليلصط للا دقط؛ ي ند ر ي ط ح ل يتن يل للفصس.ل للللصس يإ للشكس للت ل -:

ً
ي لإ للند ر للع ط ن قشط ةك ر حتفصصال لحا ضوع ،يعاش  /نإعصط خ ر بخ ر ح ل كصفصط حتنفص
ع ي ي للتلقيق للليلصط ذلت للعالقط .ي ل قل يشاس بعض ل ش الت للع بدر ر ع ي ي للتلقيق للليلصط
ً
ع
يف ي ع
للت حتن ق
للتلقيق
ي
ع
يإ
ل
رص
حو ةن للللصس يدكز ح
ي
للا دقط .ل
للليلصط (بخالع يحدحط  )800ل
ً
لألخالف للليلصط
يإ حتلقيق للاعح ت للا لصط للت ا خصط ،فإن ن ك رش ار ةيض ر ق ليل للدح ك
ل
يع
لحاا ي ي ع
للاإنيو للص ار ين عحس
و

الطبعة الرابعة
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ع ي ي للدح ك لألخالف للليلصط لحاا ي ي ع
و ( ،)IESBAيللاعص ا لللي ل لدق بط للع ر )ISQC1( 1اق بط للع ر
ل
ر
للت حتؤ ي ياحص ت حتلقيق ي دلاعط لح ص ن ت للا لصط يياحص ت للتأكصل لألخدى يللخل ت ذلت للعالقط.
لحشك ت ل



نقاط للتأمل



دراسات حالة توضيحية

يع
حتضاو يل ن للنق ط لحتأ س ع لف ااي ةنا ء للللصس .يحت فد نق ط للتأ س ه راش لت ياحصط ح ل
حتم
ع
ع
ايو ةعوبط لف فإم
للتلقيق
لضي
للت ياكن ةن يتم للاديا يحيإ د لل دلم بدإ لط ،ةي حصث ي لا للاا ي
ل
ف صم عينط ةي حت صقإ .

يع
لثنتو ن
لت ضيح كصفصط حت يق ع ي ي للتلقيق للليلصط ن للن حصط للعاحصط ،يضم للاعحل  2ن للللصس
ع
يع
نإعو ن للانإعص ت للااكنط لت ثيق
يف نإ يط للعليل ن فص ل للاعحل  2حتتم ن قشط
الي ت للا لط .ل
حت يق ت حد ت عص ا للتلقيق لللي ل  .يدج للداوع ر للاعحل  ،2للفصس  2ن ل للللصس لحتف ةصس
للاتعحقط بلالي ت للا لط.
ضصح اض .يحتاثس لل ث ئق للاقل ط قت ف ةغ ي ن
يللغدض ن الي ت للا لط يلل ث ئق للاقل ط حت
ل
ذج ،كا ةنإ حتال طر قط يلحلر ً فقط لال تث ل لات حد ت عص ا للتلقيق لللي ل  .يال حتاثس
حف حتلقيق نا ل
للت يصات ج للالقق ر حتن يلإ
لت
ا
يلاليتد
للظديع
ن
بعض
ى
ي
ر
لا
لل
ت
يللتعحصق
يللتاحصالت
لل ص ن ت
ل
ع
للاإت.
.
للتقليد
ايط
ا
للالقق
يإ
يعب
،
لئا
ل
للا
يكا
عينط
حتلقيق
ياحصط
ع لف
ل
م يلىع ( يفت لألث ث) .ي يد ار ين نشأر احص لتصني لألث ث
يادتنل اليط للا لط لألي ر كص ن ي ل
يع
ظفو بليلم ك س يدحغ يل م  15ظف .يللى للانشأر صكحصط ح كاط بدص ط
اح كط لع ئحط،
ع
ر
ي دتو ت ر لا ط قحصحط يحتخحصص ع الت د شر ،ف ي ع
حو يدتخلم للاا يب عا يط ن لل ل ج للقص يصط
ل
للع زر لليتخللم .ة اليط للا لط للث نصط فتدتنل ر كص ن ي م آخد يلىع (ك ا ر
يشك ه) ،ي يد ار ين
ل
ظفو ةثن ي ع
يع
و بليلم ك س رض فط لص حب للعاس ي ا يب بليلم از ل .
نشأر ةغ ي ر للاعم،

للمحاسبي
الدول
المطبوعات األخرى للتحاد
ر
ي

لصس اق بط للع ر لحاا اي ت للصغ ي ر يللات ي ط ،يلل ي ياكن حتااصح ع ن
ياكن قدلءر ل للللصس ةيض ب ل ع ل ن
ن للا ق ل ل ي ع لا ي ت ي لا ل حتا لللي لحاا ي ي ع
وhttp://web.ifac.org/publications/small- :
ل
ل
and-medium-practices-committee/implementation-guides

 3 . 1قائمة المصطلحات

لألخالف للليلصط
يدتخلم ل للللصس للعليل ن للاص حا ت يإ للنا للاال ع لف ق ليل عحس ع ي ي للدح ك
ل
لحاا ي ي عو يق ئاط للاص حا ت ي ع ي ي للتلقيق للليلصط (كا يا ت ع لف كتصب للاع ي ي للليلصط لدق بط للع ر يللتلقيق
يللادلاعط يياحص ت للتأكصل لألخدى يللخل ت ذلت للعالقط) .ي عب يإ كس ن ر
يع
ظفو ةن يك ن يإ اليط
للشك ء يللا
ك فصط بإ ه للتعر ف ت.

كما يستخدم الدليل المصطلحات التالية-:

أنظمة الرقابة عىل الحتيا ""Anti-Fraud Controls
للت ةااتإ ل لار لان لألخ ء للن حتعط ين ياحص ت ل حتص ل ةي ل شفإ  .يفصا يخص حتع يز
يه ةنظاط للدق بط ل
ل
ه للض لبط ن حليث ل حتص ل ،رال ةنإ يتك ن باث بط ي س ال ع يحتععس ن لاحتك ب ياحصط
ل لار ،قل ال حتان
ل حتص ل ة د ن للصعب رخف ؤه .ي ن لأل ثحط للتقحصليط يإ ذلك-:
للت حت فد د ءلط رض فصط ،ثس حت قي للا لفقط يإ للقي للي صط؛
 للدص ي ت يل ادلءلت ل
يع
حتادو ض لبط لل ة ل ر لل ص ن ت يللاع الت للاد يط؛

 ل ن لالت للص ت ؛
 حتق ا د للفديق ت يل يتثن ءلت؛
 يعالت للتلقيق؛
 خ ط ط لائ ل حتص ل؛
ر
للبش ط ثس حتاليل /الحظط لألفدل لل ين حتك ن لحتا لص قص إم ب حتص ل ةيإ ن
 رادلءلت للا لا
للات يط (ك ل ين يعيش ن ةيح ب حص ر شفط بإفدلط يإ يبصس للاث ل)؛ ي
 آلص ت للبالغ ين ياحص ت ل حتص ل للااتاحط ن عإ ي ع
لو.

المخاطر واسعة النطاق وأنظمة الرقابة "" Pervasive Risks and Controls
حتتعحق بعض للاخ طد يةنظاط للدق بط ب لانشأر ككس.
يللت يش ا
يقل حتم حتصاصم ةنظاط للدق بط يليعط للن ق ( عل
ً
ع
رليإ ةيض يإ ةنإ لنظاط للدق بط يإ دت ى للانشأر لف بعض يلئد لالختص ص) بإلع للاد يلر لف يم
كيفية إستخدام الدليل
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ع
ياس ةنظاط للدق بط يإ للاع الت .يب لت ل  ،يتم للنظد لف للاخ طد يليعط للن ق يةجنظاط للدق بط يإ
دت ى لل ص ن ت للا لصط.
ً
للت ،ن ن حصط للتقليد
ه حتحك ل
يللاخ طد يةنظاط للدق بط لل لت لإ آث ال يليعط للن ق يإ لل ص ن ت للا لصط ل
ع
للاإت لحالقق:
ل
ع
(ة) ال حتك ن دحتد ط بعن رص ،ةي حد ب ت ،ةي بن عينط لف لل ص ن ت للا لصط؛
ً
ً
ً
للت ذكدت ي بق  ،فإنإ حتاثس ةي ن للااكن ةن حتاثس ازءل ك ي ل ن
(ب) يعذل ك نت دحتد ط بأحل للعن رص ل
لل ص ن ت للا لصط؛
لادتخلم لل ص ن ت للا لصط حصث اد يل م يإ فإاإ .
(ج) حتدحتدط ب فص ح ت لألي يصط ب لنددط
ل

للت حتعاس يإ دت ى
ي ر حتك ن ةنظاط للدق بط يليعط للن ق حا يط بص ار ةقس ق انط بأنظاط للدق بط ل
للت حتعتال يحيإ ةنظاط للدق بط للللخحصط لألخدى ( ثس نظم للدق بط
للتأكصل .كا ةنإ اشكس ااي لأليس للإ ط ل
ع
لألخالف؛ ي قفإ
يإ للاع الت) .ياشاس لأل ثحط يإ ةنظاط للدق بط يليعط للن ق لل لم ل لار ب لدح ك
ل
ع
يع
ظفو لألكف ء ،ي ن لالحتص ل يعيلل للتق ا د للا لصط لف نإ يط
حتع ه نظ م للدق بط للللخحصط ،يياحصط اشغصس للا
للف ر.

مخاطر المعامالت وأنظمة الرقابة عليها "" Transactional Risks and Controls
حتتعحق بعض للاخ طد يةنظاط للدق بط باع الت لل ص ن ت للا لصط للفد يط ةي بتأكصللت عينط (يإ دت ى
للتأكصللت) .ي تم حتصاصم ةنظاط للدق بط يإ للاع الت ن قدس ل لار لتف ي للاخ طد للادحتد ط ب لاع الت.
للتأكصل يإ ةن ااي للاع الت قل حصحت يإ للا لفقط ،يحتم للتع س عإ  ،يادعصحإ
يللغدض نإ
ع
ع
يف للف ر للصاصاط.
بشكس ةايح لف للدعالت للاا يبصط ب لاد لغ للصاصاط ل

الدارة ""Management

ع
لألشخ ص لل ين يض حع ن ب لادؤيلصط للتنفص يط ين ي ي للعاحص ت لحانشأر .يب لنددط لدعض للانشآت لف
للاكحفو ب لا كاط ،ثس لأليض ء للتنفص ي ع
يع
يو
بعض ن ق ت لالختص ص ،اشاس ل لار بعض ةي ااي ةيلئك
لاعحس للا كاط ةي للاليد للا لك.

المكلفي بالحوكمة ""Those charged with governance
أولئك
ر

ً
ثال ،ة ن ء ر
للشكط) للادؤيل ن ين ل رشلع يإ للت ا ل ي
لحتصح لحانشأر
لألشخ ص ةي للاؤيد ت (
ل
ر
يلالل ع ل ت للادحتد ط باد ئحط للانشأر .ييشاس ل ل شلع يإ ياحصط ريلل للتق ا د للا لصط .يب لنددط لدعض
ع
ع
يع
ظف ل لار ثس لأليض ء
للاكحفو ب لا كاط ياكن ةن يشاح ل
للانشآت لف بعض ن ق ت لالختص ص ،فإن
ل
للتنفص ي ع
يو لاعحس للا كاط ع لف نش ر ع لف للق ع للع م ةي للخ ص ةي للاليد للا لك.

المدير المالك ""Owner-Manager
يش ي ر
للا لك

ع
ع
يف عظم للا الت ،يك ن للاليد
لك ًللانشأر لل ي يش اك لف ادي ي حتحك للانشأر يإ ةي س ي لم .ل
ةيض للشخص نفد للاكحف با كاط للانشأر.

الصغتة والمتوسطة الحجم ""Small- and Medium-Sized Practice
الممارسة
ر
ا ايط ا يبصط /رشكط حتتدم ب لخص ئص للت لصط-:
ع
 ياالء لف للغ لب ن للانشآت للصغ ي ر يللات ي ط للاعم؛
 ريتخللم للاص ا للخ ااصط يتكا ل للا لا للللخحصط للتقنصط للاالي ر؛
يع
يع
للاإنيو؛
ظفو
 يل الي ن للا

ي يشكس ا ايط ةغ ي ر ي ت ي ط للاعم يختحف ن ن ق رختص ص ر آخد.
الطبعة الرابعة
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 4.1اإلختصارات المستخدمة في الدليل
ذمم مدينة

AR

تأكيدات

(مجمعة) اإلكتمال

1

Assertions
)(combined

=C

الدقة والتقييم

=AV

الألجألد

=E

أساليب التدقيق باستخدام الحاسألب

CAATs
CU
F/S

وحدات العماة (يشار إلى وحدة العماة القياسية بل" ")

البيانات المالية
المألارد البشرية

HR
IAASB
IC

مجاس معايير التدقيق والتأكيد الدولية

الرقابة الدا اية :فيما يا المكألنات الخمس الرئيسية لارقابة الدا اية:
أنشطة الرقابة

= CA

بيئة الرقابة

= CE

أنظمة المعاألمات

= IS

مراقبة

تقييم المخاطر

قألاعد مجاس معايير الساألخ اي

االتحاد الدول لامحاسبين

= MO
= RA
ق الدولية لامحاسبين

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
معايير التدقيق الدولية

المعايير الدولية حألل عمايات التأكيد

البيانات الدولية حألل ممارسات التدقيق

معايير المحاسبة الدولية ف القطاع العام

المعيار الدول حألل رقابة الجألدة

المعايير الدولية حألل عمايات المراجعة

IESBA Code
IFAC
IFRS
ISAs
ISAEs
IAPSs
IPSAS’s
ISQC
ISREs

المعايير الدولية حألل الخدمات ذات الع قة

ISRSs
IT
KAM
PC
R&D

مخاطر البيانات الخاطئة

RMM
RAPs
SME
SMP

تقنية المعاألمات

مألاضيع التدقيق الرئيسية

حاسألب شخا

البحث والتطألير

إجراءات تقييم المخاطر

منشأة صغيرة ومتألسطة الحجم

مؤسسة صغيرة ومتألسطة الحجم

ا تبارات الرقابة

أولئك المكافألن بالرقابة
أوراق عمل

1

TOC
TCWG
WP

تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تجميع بعض التأكيدات المعرفة ف المعيار الدول لاتدقيق ( 315المنقح) ف هذا الدليل لتسهيل االستخدام العما .
وعندما يكألن ذلك ممكناً يمكن ا تبار التأكيدات الفردية (قبل تجميعها) باألرة منفااة.

كيفية إستخدام الدليل

 .2معايير التدقيق الدولية
بنية معايير التدقيق الدولية
تملك معايير التدقيق الدولية أساساً مشتركا كما هو مبين أدناه.

عنصرررررررررررر معيرررررررررررا
التدقيق الدولي
المقدمة

المالحظات
توضيييل لضييرط ونمييار معييياق التييدقيق الييدولك يمييا ييك لييك كي ييية إقتبييام معييياق تييدقيق
دولك يمعايير التدقيق الدولية األخرى وموضوع معياق التدقيق الدولك والتوقعات المحددة
على المدقق واآلخرين والسيار الذي يوضع يه معياق التدقيق الدولك.

األهداف

اله ييدل ال ييذي يتحب ييق م يين قب ييل الم ييدقق عي يرال إمتقال ييه لمتملب ييات معي يياق الت ييدقيق ال ييدولك.
ولتحبيييق األهييدال الللييية للمييدقق دمملييت ميين المييدقق اسييت دا األهييدال المبينيية لمعييايير
التدقيق الدولية ات العالقة يك ت مييو وأدال التيدقيق اخيذاً ياإلعتبياق العالقيات المتبادلية
بين معايير التدقيق الدوليية .ويتمليت معيياق التيدقيق اليدولك ققي ( 200.21أ) مين الميدقق
أن-:
(أ) محدد ما إ ا كاني إديدى إعيرالات التيدقيق ياإلضيا ة إليى تليك المملو ية مين معيايير
التدقيق الدولية ضروقية لتن يذ األهدال المبينة ك معايير التدقيق الدولية؛ و
(ب) دم ّبي ما إ ا كان دليل التدقيق اللا ك والمناست قد ت الحصول عليه.

التعريفات

هييك ولييا للمعييانك المنسييو ة للمصييملحات المحييددة ألق يراط معييايير التييدقيق الييدولك.
زود لتبدم المسياعدة يك التمبييق والتوضييل المال ميين لمعيايير التيدقيق الدوليية .و
ديث تد ّ
مبصد منها تجاوز التعري ات التيك ممنين أن توضيع ألقيراط أخيرى مقيل تليك التيك تشيتمل
على األنظمة والبوانين .وتحمل هذه المصملحات ن ي المعنيى مين خيالل معيايير التيدقيق
الدولية ما ل دمشاق إليها يمريبة أخرى.

المتطلبات

يب ّيين هييذا البسي متملبييات المييدقق المحييددة .دييث محتييوي كييل متملييت علييى كلميية ينبضييك .
على سبيل المقال محتوي معياق التدقيق الدولك  200ال برة  15المتملت التالك-:
ينبضييك علييى المييدقق ت ميييو وأدال التييدقيق بواسييمة التشيينك المهنييك مييدقكاً ي نييه قييد
تتواعد ظرول تسبت أخمال عوهرية ك البيانات المالية.
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عنصرررررررررررر معيرررررررررررا

المالحظات

التطبيررررررررررق والمررررررررررا
التوضيحية األخرى

ديييزود التمبيييق والمييادة التوضيييحية األخييرى المزيييد ميين التوضيييل لمتملبييات معييياق التييدقيق
الدولك وتوعيهاً لتن يذها .و الة أنها قد-:

التدقيق الدولي



توضل بدقة أكبر ما معنيه المتملت أو ينوي تضميته؛



تتضمن ا عتباقات المحددة للمنشآت األلضر دجماد ديقما أمنن تمبيق لك؛ و



تتضييمن أمقليية إلع يرالات قييد تلييون مال ميية ييك الظييرول .إ أن اإلع يرالات ال علييية
يال عليى الظيرول المحيددة
الم تاقة من قبل المدقق تتملت است دا التبيدير المهنيك بن ً
المبيمة لل م الجوهري.
للمنش ة والم اطرة ّ

و ك دين م رط التوعيه يحد اته المتمليت دمعيد و ليلة ييالتمبيق المناسيت لمتمليت
معيي يياق التي ييدقيق الي ييدولك .وقي ييد ديي ييزود التمبيي ييق والمي ييادة التوضي يييحية األخي ييرى أمض ي ياً خل يي يية
معلوماتية دول مسا ل أشير إليها ك معياق التدقيق الدولك.
المالحق

وضل الضيرط وا سيت دا
وي َ
تشنل المالدق عزًل من التمبيق والمادة التوضيحية األخرى .د
المبصود من الملحق ك متن معياق التدقيق اليدولك و العالقية أو ضيمن عنيوان ومبدمية
الملحق ن سه.

 1 .2الفهرس واإلشا ات المرجعية لمعيا التدقيق الدولي
منون إطاق معياق التدقيق الدولك كما هو موضل أدناه.

معايير التدقيق الدولية

8
مبو الجدول التالك ياإلشاقة المرععية لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لرقاية الجودة  1إلى ال صول المماثلة ك الدليل.
مالدظة :يتضمن هذا الجدول بو إشاقات مرععية لل صول ك هذا الدليل ديقما تم
ات العالقة .و د تظهر أمضاً المزيد من المراعع ألي معياق ك صول أخرى.

اإلشياقة إليى متملبيات التمبييق األساسيك للمعيايير

مرجع
معيا التدقيق الدولي /المعيا
الدولي لرقابة الجو 1

المعياق الدولك لرقاية الجودة1

المجلد (م)

الفصول (ف)

ققاية الجودة للمؤسسات التك تبو يالتدقيق والمراععات للبيانات المالية

 -1ل  -2 / 16 3ل 4

200
210

األهدال العامة للمدقق المستبل وإعرال عملية تدقيق و باً لمعايير التدقيق

4 3 -1

الموا بة على شروم التلليا يالتدقيق

220

ققاية الجودة لتدقيق البيانات المالية

 -2 / 16 3 -1ل 21 4

230

وثا ق التدقيق

 -2 /16 3 -1ل 18

240

مسؤوليات المدقق المتعلبة ياإلدتيال ك عملية تدقيق البيانات المالية

 -1ل 16 9 8

وعمليات الت كيد وال دمات ات العالقة األخرى.

4 -2

 -2ل 10 9 8 7
( 250المنبل)

مراعاة البوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

 -1ل 15

( 260المنبل)

ا تصال ي ولئك المنل ين يالحوكمة

 -2ل 22 16

265

اإلبالغ عن نوادك البصوق ك الرقاية الداخلية للمنل ين يالحوكمة واإلداقة

 -2ل 22 13

300

الت ميو لتدقيق البيانات المالية

 -1ل /16 9

-ل7 5 4

16
( 315المنبل)

تحديد وتبيي م اطر ال م الجوهري من خالل ه المنش ة و يئتها

 -1ل 16 8 6 5 4
 -2ل 12 11 10 9 8 7
14

320

األهمية النسبية ك ت ميو وأدال عملية تدقيق

 -1ل  - 2 / 7ل 6

330

المبيمة
إستجاية المدقق للم اطر ّ

 -1ل 16 10 9 4

402

إعتباقت التدقيق المتعلبة يالمنشآت التك تستعمل مؤسسات خدمية
ا

15-1

450

تبيي البيانات ال اطئة المحددة خالل عملية التدقيق

 –2ل 22 21 6

500

أدلة التدقيق

 -1ل  -2 / 9ل 17 16

501

أدلة التدقيق -إعتباقات محددة لبنود م تاقة

 -1ل 15

505

المصادقات ال اقعية

 -1ل 10

510

عمليات التدقيق األولية – األقلدة اإل تتادية

 -1ل 15

520

اإلعرالات التحليلية

 10-1ل 21-2

530

أخذ عينات التدقيق

540

تدقيق التبديرات المحاسبيية يما ك لك التبديرات المحاسبية للبيمة العادلة

 -2ل 21 17 16 10

 -2ل 17
 -1ل  -2 11ل 21

واإل صادات ات العالقة
550

األطرال ات العالقة

 -1ل 12

560

األدداث الالدبة

 -1ل 13

( 570المنبل)

المنش ة المستمرة

 -1ل 14

580

اإلقراقات ال مية

 -2ل 19

المبعة الرايعة

9
600

اإلعتباقات ال الة – عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة (يما ك

 -1ل 15

لك عمل مدقبك العنصر)
إست دا عمل المدقبين الداخليين

 -1ل 15

( 610المنبل)

إست دا عمل مدقق خبير

 -1ل 15

تلوين قأي وإعداد التباقير دول البيانات المالية

 -1ل 17 4

اإلبالغ عن مسا ل التدقيق الر يسية ك تبرير المدقق المستبل

 -1ل 17 4

( 705المنبل)

التعديالت على الرأي الواقد ك تبرير المدقق المستبل

 -2ل 23

( 706المنبل)

برات الت كيد وال برات األخرى ك تبرير المدقق المستبل

 -2ل 24

المعلومات المباقنة– األققا المبابلة والبيانات المالية المباقنة

 -2ل 25

مسؤوليات المدقق المتعلبة يالمعلومات األخرى ك المستندات التك تحتوي

 -1ل 15

620
( 700المنبل)
701

710
( 720المنبل)

على بيانات مالية مدقبة
800

المعدة و بًا ألطر
اإلعتباقات ال الة– عمليات تدقيق البيانات المالية
ّ
األهدال ال الة

* ل يت اإلشاقة لها

805

اإلعتباقات ال الة -عمليات تدقيق بيانات مالية م ردة ومنونات أو

* ل يت اإلشاقة لها

دسايات أو بنود محددة ك بيان مالك
810

*

عمليات إعداد التباقير دول البيانات المالية المل صة

* ل يت اإلشاقة لها

اعتبرت معايير التدقيق الدولية قق ( 800المنبل) و( 805المنبل) و 810ي نها ات تمبيق محدود ك تدقيق المنشآت الصضيرة والمتوسمة الحج ك

الوق

الراهن ولذلك ل تتناولها هذه النس ة من الدليل بوعه خاص.

ويبو الجدول التالك ياإلشاقة المرععية ل صول هذا الدليل إلى صول معياق التدقيق الدولية األساسية التك ت تناولها.
مالحظررة :يييو ر هييذا الجييدول إشيياقة مرععييية عاميية بييو .وتضمييك العديييد مين صييول هييذا الييدليل عوانييت تي تناولهييا ميين عانييت أكقيير ميين معييياق تييدقيق دولييك
محدد.

العنوان
الفصل (ف)

مرجع
معيا التدقيق الدولي /المعيا الدولي لرقابة
الجو 1

المجلد (م)

المعياق الدولك لرقاية الجودة 220 200 1

 -1ل3

السلوك األخالقك ومعايير التدقيق الدولك وققاية الجودة

 -1ل4

التدقيق المبنك على الم اطرة  -المراععة

 -1ل5

الرقاية الداخلية – الضرط والمنونات

( 315المنبل)

 -1ل6

توكيدات البيان المالك

( 315المنبل)

 -1ل7

م اطرة التدقيق واألهمية

320

 -1ل8

إعرالات تبيي الم اطر

( 315 240المنبل)

 -1ل9

الم ّبيمة
ا ستجاية للم اطرة د

متعدد

500 330 300 240
520 505 330

 -1ل10

إعرالات التدقيق اإلضا ية

 -1ل11

التبديرات المحاسبية

540

 -1ل12

األطرال ات العالقة

550

 -1ل13

األدداث المتالدبة

560

 -1ل14

المنش ة المستمرة

 -1ل15

مل ص لمتملبات معايير التدقيق الدولية األخرى

 -1ل16

وثا ق التدقيق

 -1ل17

تلوين قأي عن البيانات المالية

( 570المنبل)
( 250المنبل) 600 510 501 402
( 610المنبل ( 720 620 )2013المنبل)
المعياق الدولك لرقاية الجودة 230 220 1
( 315 300 240المنبل) 330
( 700المنبل) 701

معايير التدقيق الدولية
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المعياق الدولك لرقاية الجودة 220 210 1

 -2ل4

قبول أو ا ستمراق يالعملية

 -2ل5

إستراتيجية التدقيق الشاملة

 -2ل6

تحديد واست دا األهمية النسبية

 -2ل7

مناقشات ريق التدقيق

 -2ل8

م اطرة مت للة – تعريف

( 315 240المنبل)

 -2ل9

م اطرة مت للة – تبيي

( 315 240المنبل)

 -2ل10

م اطرة هامة

 -2ل11

ه الرقاية الداخلية

( 315المنبل)

 -2ل12

تبيي الرقاية الداخلية

( 315المنبل)

300
300
450 320
( 315 300 240المنبل)

( 315 240المنبل) 330

المجلد  -2ال صل13

إبالغ عن العيوب ك الرقاية الداخلية

المجلد  -2ال صل14

استنتاعات ترة تبيي الم اطر

المجلد  -2ال صل16

خمة التدقيق اإلستجابية

المجلد  -2ال صل17

تحديد نمار ال حص

530 500 330

المجلد  -2ال صل18
المجلد  -2ال صل19

ؤدى
الم ّ
توثيق العمل د

230

اإلق ارقات ال مية

المجلد  -2ال صل21

تبيي دليل التدقيق

المجلد  -2ال صل22

إبالغ أولئك المنل ين يالحوكمة

( 260المنبل) 450 265

المجلد  -2ال صل23

التعديالت على تبرير المدقق

( 705المنبل)

المجلد  -2ال صل24

إبراز برات الموضوع والموضوع اآلخر

المجلد  -2ال صل25

المعلومات المباقنة

 2. 2عملية التدقيق

265
( 315المنبل)
( 260المنبل) 500 330 300

580
540 520 450 330 220

( 570المنبل) ( 706المنبل)
710

ت تبسي نهي التيدقيق المبيين يك هيذا اليدليل إليى ثيالث م ارديل – تبييي الم ياطر واإلسيتجاية للم ياطر واإلبيالغ .وقيد تي بييان
لك ك التوضيل  .1-2. 2ويبين التوضيل األنشمة الر يسية وأقراضها والوثا ق الناتجة ك كيل مردلية مين م ارديل التيدقيق.
ويبين هذا الدليل و األخص المجلد  2الذي يتبع تدقيباً قياسيياً مين البدامية ودتيى النهامية المعلوميات اإلضيا ية ديول األنشيمة
والوثا ق المملو ة ك ٍ
كل من المرادل القالثة.

المبعة الرايعة

11
التوضيل 1-2. 2

مالحظات:
( )1الرعوع إلى معياق التدقيق الدولك  230للحصول على قا مة كاملة يالوثا ق المملو ة
( )2ت ميو معياق التدقيق الدولك  300هو عملية مستمرة ومتلرقة خالل التدقيق.

معايير التدقيق الدولية

 .3السلوك األخالقي ومعايير التدقيق الدولية
ورقابة الجودة
محتوى الفصل

معيار التدقيق الدولي ذو العالقة

لمتطلبات السلوك األخالق (بما فيها اإلستقاللي ) ومعايير التدقيق الدولي

220 ،200

المواض ييي التي ي يتناوله ييا نظ ييا المؤسسي ي لرقابي ي الج ييو لض ييما امتثاله ييا المعيار الدول لرقاب الجو ،1

التوضيح 1-0 .3

14
الفقرة #

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 11

أهداف المعيار الدولي لرقابة الجودة /معيار التدقيق الدولي

ُيعتبر هدف الشرك هو ايجا نظا لرقاب الجو وااللت از به من أجل تزويدها بتأكيد معقول فيما يخص-:
(أ) امتثال الشرك وموظفيها للمعايير المهني والمتطلبات القانوني والتنظيمي المعمول بها؛
(ب) التقارير الصا ر من المؤسس أو شركاء العملي بأ تكو مالئم ف الظروف

معيييار التييدقيق الييدول 200
الفقر 6

ُيعد هدف المدقق تنفيذ إجراءات رقاب الجو على مستوى العملي لتزويده بتأكيد معقول فيما يخص-:
امتثال التدقيق للمعايير المهني والمتطلبات القانوني والتنظيمي المعمول بها
(أ)
(ب) تقرير المدقق الصا ر بأ يكو مالئما ف الظروف

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 18

ينبغ أ تض الشرك سياسات وإجراءات مصمم لتعزيز وجو ثقاف اخلي تُقر بأ الجو مكو أساس
ف أ اء العمليات .وينبغ أ تقتض مثل هذه السياسات واإلجراءات من المدير التنفيذي للشرك (أو من
يكافئه من المنصب) أو ،ف حال كا مناسبا ،المجلس اإل اري للشركاء ف الشرك (أو ما يكافئه) تحمل
المسؤولي المطلق فيما يخص نظا رقاب الجو ف الشرك ( .المرج  :الفقرتا أ-4أ)5

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 29

ينبغ أ تض الشرك سياسات وإجراءات مصمم لتزو ها بتأكيد معقول على أنها تمتلك عد ا كافيا من
الموظفين الذين يتمتعو بالكفاء والقدرات وااللت از بالمبا ئ األخالقي الالزم من أجل-:
(أ) أ اء العمليات وفقا للمعايير المهني والمتطلبات القانوني والتنظيمي المعمول بها؛ و
(ب) تمكين الشرك أو شركاء العملي من إصدار التقارير المناسب ف ظل الظروف القائم (المرج  :الفقرات
أ-24أ)29

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 48

ينبغ أ تض الشركات عملي مراقب مصمم لتزو ها بتأكيد معقول على أ السياسات واإلجراءات المتعلق
بنظا رقاب الجو مناسب ومالئم وتعمل بفعالي  .ويتعين على هذه العملي أ -:
(أ) تشتمل على اعتبار وتقييم مستمرين لنظا رقاب الجو ف الشرك بما ف ذلك إجراء فحص على أساس
وري لعملي منجز واحد على األقل لكل شريك عملي ؛
(ب) تقتض توكيل مسؤولي عملي المراقب لشريك أو شركاء أو أشخاص آخرين يملكو خبر وسلط كافي
ومناسب ف الشرك لتحمل تلك المسؤولي ؛ و
(ج) تقتض عد إشراك أولئك األشخاص الذين يؤ و العملي أو مراجع رقاب جو العملي ف فحص
العمليات( .المرج  :الفقرات أ-64أ)68

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 13

ينبغ أ يملك موظفو الشرك المسؤولين عن وض نظا لرقاب الجو ف الشرك وااللت از به فهما لنص هذا
المعيار كامال ،بما ف ذلك تطبيقه وما ته التوضيحي األخرى ،وذلك ف سبيل فهم الهدف منه وتطبيق
متطلباته بالشكل المالئم.

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 19

ينبغ أ تض الشرك سياسات وإجراءات بحيث يملك أي شخص أو أشخاص توكل إليه المسؤولي التشغيلي
لنظا رقاب الجو ف الشرك من قبل المدير التنفيذي أو المجلس اإل اري للشركاء الخبر والمقدر الكافي
والمناسب والسلط الالزم لتحمل تلك المسؤولي ( .المرج  :الفقر أ)6

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 32

ينبغ أ تض الشرك سياسات وإجراءات مصمم لتزو ها بتأكيد معقول على أ العمليات تم أ اؤها وفقا
للمعايير المهني والمتطلبات القانوني والتنظيمي المعمول بها وأ الشرك أو شريك العملي يصدر تقارير
مناسب ف الظروف القائم  .وينبغ أ تتضمن هذه السياسات واإلجراءات ما يل -:
(أ) المسائل المتعلق بتعزيز اإلتساق ف جو أ اء العملي ؛ (المرج  :الفقرتا أ-32أ)33
(ب) مسؤوليات اإلشراف؛ و (المرج  :الفقر أ)34
(ج) مسؤوليات المراجع ( .المرج  :الفقر أ)35

المعيار الدول لرقاب الجو
 1الفقر 57

ينبغ أ تض الشركات سياسات وإجراءات تتطلب وثائق مناسب توفر ليال على عمل كل مكو من
مكونات نظا رقاب الجو لديها( .المرج  :الفقرات أ-73أ)75

معيييار التييدقيق الييدول 200
الفقر 14

ينبغ أ يمتثل المدقق لمتطلبات السلوك األخالق ذات العالق  ،بما ف ذلك تلك المتطلبات المعني
باالستقاللي  ،والمتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالي ( .المرج  :الفقرات 16أ19-أ)
ينبغ ي أ يخط ي ويجييري المييدقق عملي ي تييدقيق مييا م ي ممارس ي التشييكك المهن ي مييدركا أ الظييروف قييد تكييو

معيييار التييدقيق الييدول 200
الفقر 15

الطبع ال اربع

موجو بحيث تؤ ي إلى وجو أخطاء جوهري ف البيانات المالي ( .المرج  :الفقرات 20أ24-أ)
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الفقرة #

أهداف المعيار الدولي لرقابة الجودة /معيار التدقيق الدولي

معيييار التييدقيق الييدول 200
الفقر 16

ينبغي أ يمييارس المييدقق الحكييم المهني عنييد تخطييي وإجيراء عمليي تييدقيق للبيانييات الماليي ( .المرجي  :الفقيرات
25أ29-أ)

معيييار التييدقيق الييدول 220
الفقر 18

ينبغ على الشريك ف العملي -:
(أ) تحمل مسؤولي قيا فريق العملي بالمشاورات المناسب بشأ األمور الصعب أو المستمر ؛
(ب) أ يشعر بالرضا إزاء قيا فريق العملي بالمشاورات المناسب خيالل فتير العمليي سيواء بيين أعضياء فرييق
العملي أو بين فريق العملي وأف ار آخرين عند المرحل المناسب سواء اخل أو خارج المؤسس ؛
(ج) أ يش ييعر بالرض ييا إزاء اإلتف يياق مي ي الجهي ي التي ي تمي ي مش يياورتها ح ييول طبيعي ي ونط يياق ه ييذه المش يياورات
واإلستنتاجات الناشئ عنها؛ و
( ) تحديد االستنتاجات الت سيتم تأكيد تنفيذ االسيتنتاجات الناتجي عين مثيل هيذه المشياورات (المرجي  :الفقير
أ-21أ)22

معيييار التييدقيق الييدول 220
الفقر 17

معيييار التييدقيق الييدول 220
الفقر 19

ف ي تيياري تقرييير المييدقق أو بعييد ذلييك ،يشييعر الش يريك ف ي العملي ي بالرضييا ،ميين خييالل مراجع ي وثييائق التييدقيق
والنقاش مي فرييق العمليي  ،إزاء الحصيول عليى أ لي تيدقيق مناسيب وكافيي ليدعم االسيتنتاجات التي تيم التوصيل
إليها وإلصدار تقرير المدقق( .المرج  :الفقر أ-18أ)20

فيمييا يتعلييق بعمليييات تييدقيق البيانييات المالي ي للمنش ي ت المدرج ي  ،وعمليييات التييدقيق األخييرى ،إ وجييدت ،الت ي
حد ت المؤسس حاجتها إلى إجراء مراجع رقاب جو العملي عليها .وينبغ على الشريك ف العملي -:
(أ) تعيين مراج لرقاب جو العملي ؛
(ب) مناقشي المسيائل الهامي التي تنشييأ خيالل عمليي التيدقيق بمييا في ذلييك تليك المسييائل التي تييم تحدييدها مي
المراج خالل مراجع رقاب جو العملي ؛ و
(ج) أالا يؤرخ تقرير المدقق لغاي إتما مراجع رقاب جو العملي ( .المرج  :الفقر أ-23أ.)25

 1 .3نبذة عامة

يبدأ عمل أ اء الجو بقيا قوي ضمن الت از المؤسس وشركاء العملي بأعلى معايير السلوك األخالق .
ويركز هذا الفصل على تطيوير نظيا رقابي الجيو في المؤسسي  .كميا ُيقيد بعي
بعين االعتبار ُكلما قررت المؤسس أ اء عمليات تدقيق.
ويعتبر
ُ






التوجيهيات العمليي عليى أميور يتطليب أخيذها

تقديم تدقيقات الجو والخدمات المتعلق أم ار أساسيا ف -:
المحافظ على الفائد العام ؛
الحفاظ على رضا العميل؛
تقديم القيم مقابل المال؛
ضما اإلمتثال للمعايير المهني ؛ و
تكوين سمع مهني والحفاظ عليها.

ويقد ليل رقاب الجو للممارسات صغير ومتوسط الحجم الخاص باإلتحا الدول للمحاسبين شرحا مفصال عن
ُ
معايير وتوجيهات رقاب الجو ف كيفي تنفيذ نظا رقاب الجو للممارسات الصغير والمتوسط الحجم.۲
ويمكن أيضا تحميل قواعد السلوك األخالق للمحاسبين المهنيين (ساري من  1يناير  ،)2011الصا ر من قبل
مجلس معايير السلوك األخالق الدولي للمحاسبين ،من موق اإللكترون لإلتحا الدول للمحاسبين.۳

۲

راب الموق هو http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides

۳

راب الموق هو http://web.ifac.org/publications-resources/2010-handbook-code-ethics-professional-accountants

السلوك األخالق ومعايير التدقيق الدولي ورقاب الجو
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 2 .3أنظمة رقابة الجودة

ُيمكن تحديد نظا رقاب الجو ف مؤسس محاسبي ما إلى مكونات الرقاب الداخلي الخمس  ،والت ُيطلب من
المدقق تقييمها كجزء من فهم أي منشأ يتم تدقيقها .وف المؤسس يمكن أيضا العمل بمكونات الرقاب الداخلي
الخمس ف أنظم الرقاب ف المكا (أكثر من رقاب الجو ) ،مثل الوق والفوتر  ،وسير عمل المكتب ،ورقاب
النفق  ،وأنشط التسويق.
وتبين خرائ الرسم البيان التالي مكونات رقاب الجو ف المعيار الدول لرقاب الجو  1ومعيار التدقيق الدول
 200نسب إلى مكونات الرقاب الداخلي الخمس المحتواه ف معيار التدقيق الدول ( 315المنقح) ،والمعمول بها ف
المنش ت الت يتم تدقيقها .ويتم اإلشار لكل مكو من مكونات الرقاب الخمس بشكل كامل تماما ف المجلد األول،
الفصل الخامس من هذا الدليل.

التوضيح 1-2 .3

مكونات الرقابة الداخلية

(معيار التدقيق الدولي 315
بيئة الرقابة

(المنقح))

(بيئ السلوك األخالق )
تقييم المخاطر

(ما الذي يمكن أ يسير بشكل
خاطئ؟)
نظم المعلومات

(أ اء المتابع )

أنشطة الرقابة (أنظم رقاب الر ع
والكشف/التصحيح)
المراقبة (هل تم تنفيذ أهداف
الشرك /العملي ؟)

مكونات رقابة الجودة على مستوى الشركة
(المعيار الدولي لرقابة الجودة )1

مسؤوليات القيا للجو ف الشرك

متطلبات السلوك األخالق ذات العالق
الموار البشري

مكونات رقابة الجودة على مستوى العملية
(معيار التدقيق الدولي )220

مسؤوليات القيا للجو عن التدقيقات

متطلبات السلوك األخالق ذات العالق
تعيين فرق العملي

قبول واستم ارري عالقات العميل والعمليات
المحد

قبول واستم ارري عالقات العميل وعمليات
التدقيق
مخاطر أ ال يكو التقرير مالئما ف

نظا رقاب الجو
الوثائق

وثائق التدقيق

أ اء العملي

الرقاب المستمر للشرك

سياسات وإجراءات رقاب الجو

الظروف

أ اء العملي
تطبيق نتائج الرقاب المستمر على عمليات
التدقيق المحد

 ۳.۳بيئة الرقابة

ُيعتبر تقديم الخدمات عالي الجو وفعال التكلف المحرك الرئيس لنجاح شركات التدقيق المهني  .كما تُعتبر خدم
الجو أيضا أساسي فيما يتعلق بمسؤوليات المصلح العام للمحاسبين المهنيين.

ويجب ائما أ يكو تقديم الخدمات ذات الجو هدفا رئيسيا ف اإلستراتيجي التجاري للشرك ؛ بحيث يستوجب إيصال
ذلك الهدف إلى جمي الموظفين على أساس منتظم ،م مراقب النتائج .ويتطلب هذا األمر القيا والمساءل لإلجراءات
المتعهد بها .ويمكن أ تؤ ي رقاب الجو الضعيف إلى آراء غير مالئم وخدم عمالء ضعيف و عاوى قضائي ،
ُ
باإلضاف إلى اإلضرار بالسمع .

ويمكن أ تتضمن عوائق خلق بيئ السلوك األخالق المتين مسائل كتلك المدرج أ ناه.

الطبع ال اربع
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التوضيح 1-3 .3
العائق

المواقف الضعيفة

عددد الرغبددة فددي اإلنفددا علددى
التدريب أو التطوير
االفتقار لإلجراءات التأديبية

الوصف

تعتبيير المواقييف الضييعيف أسيياس معظييم عوائييق الوصييول إلييى الجييو  .وتتضييمن مواقييف علييى النحييو
التال (ولكن ليس بالضرور أ تصل إلى هذا الحد)-:
 التشغيل المستمر للشرك ف الوض الكارث ؛
 يعتبر سوء تخطي العمليات واألنشط هو العرف السائد؛
 ضعف االلت از بالجو أو االمتثال ألعلى معايير السلوك األخالق ؛
 عد االهتما بتوقعات الجو من العام وأصحاب المصلح اآلخرين؛
 النظر إلى التغيرات ف معايير التدقيق على أنها ممكن التطبيق فق ف المنش ت الكبير  .فقد
الممارسات والمفر ات ف سبيل إبداء االمتثال بالشكل الظاهر ،إال أ الجوهر
تتغير بع
يتمثل ف استمرار ممارسات التدقيق القديم كما ه من قبل؛
 االعتقا بعد وجو مخاطر على الشرك ف التدقيقات الصغير – لذلك ينبغ أ تكو
األعمال الت يتم أ اؤها بحدها األ نى؛
ُ يصمم عمل التدقيق إلى حد األتعاب المستلم – وليس المخاطر المتضمن ؛
 اعتبار العمالء جديرين بالثق بشكل كامل من قبل شريك الرقاب ؛
 تقليل أو تجنب الحاج لعمل "مراجعات رقاب جو العملي "؛
 االعتقا بأ للعمالء الحق بالحصول على كل ما يريدونه طالما يقومو بدف فاتور األتعاب؛
 مراعا (أو قبول) الشركاء لعميل تدقيق (من أجل رسو األتعاب المتولد ) بالرغم من أنها
(يمكن أ تكو ) مخاطر عالي الدرج على الشرك ؛
 عد الرغب ف إتباع سياسات معايير الشرك فيما يخص رقاب الجو  .حيث يرغب الشريك
ف إعدا الملفات وأوراق العمل على طريقته الخاص و النظر إلى ما يقو به اآلخرو ؛ و
عو الموظفين إلى إتباع سياسات الشرك و االلت از بها شخصيا (أي "أ تقو بما أمليه

عليك وليس بما أقو به").
يعتمد تنفيذ تدقيق الجيو عليى جيذب وتوظييف أنياس ميؤهلين وذوي كفياء أل اء العميل .ويتطليب ذليك
التطوير المهن وتقييميات األ اء المسيتمر لجميي الشيركاء والميوظفين المهنييين (بيين الفتير واألخيرى).
كما أ عد اإلنفاق على الموظفين يقو أيضا إلى حرك و ار ف العمال .
يقي ايد اإلخفيياق ف ي اتخيياذ اإلج يراءات التأ يبي ي للشييركاء والمييوظفين حييين يييتم انتهيياك سياسييات الشييرك
بشكل متعمد رسيال واضيح جيدا إليى الميوظفين بيأ السياسيات الخطيي ليسي حقيا ذات أهميي  .وذليك
خل ف االمتثال لجمي سياسات الشرك  ،ويزيد من المخاطر على الشرك .
ُي ا

ويمكن وض بيئ سلوك أخالق سليم من قبل إ ار الشرك وشركاء العملي من خالل األنشط التالي .
ُ

التوضيح 2-3 .3
انشاء البيئة

وضددد أهدددداف وأولويدددات وقددديم
الشركة

الوصف

ويمكن أ يتضمن ذلك-:







االلت از الراس بالجو ومعايير السلوك األخالق بأعلى رجاتها؛
االستثمار ف تعليم وتدريب وتطوير مهارات الموظفين؛
اإلنفاق على الموار التقني والبشري والمالي المطلوب ؛
سياسات تضمن العملي السليم واإل ار المالي ؛ و
قدر احتمال المخاطر الستخدامها ف صن القرار.

اإلبالغ المنتظم

يظهير تعزييز قيييم والتي از الشيرك ميين خيالل اإلبيال

تحديث ُكتيب رقابة الجودة

تحي ييديث سياسي ييات وإج ي يراءات رقاب ي ي الجي ييو للشي ييرك بي ييين الفتي يير واألخي ييرى لبيي ييا نقي ييا الضي ييعف وأي
متطلبات جديد .

إسناد المسؤولية لألشخاص

المنييتظم (سيواء كيا شييفهيا أو خطييا) للمييوظفين.

ويبي ييين اإلبي ييال الحاج ي ي إلي ييى الن ازه ي ي والواقعي ي ي واالسي ييتقاللي والتشي ييكك المهن ي ي وتطي ييوير المي ييوظفين
والمسييؤولي تجيياه العام ي  .ويمكيين أ يييتم اإلبييال ميين خييالل نظييا تقييييم األ اء وإطييالع الش يريك علييى
المستجدات ،والبريد اإللكترون واالجتماعات المكتبي والرسائل اإلخباري الداخلي .

تعيييين المسييؤوليات والمهييا الواضييح لوظييائف رقاب ي الجييو (أمييور االسييتقاللي واالستشييار ومراجع ي
السلوك األخالق ومعايير التدقيق الدولي ورقاب الجو
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تطددددددددوير كفدددددددداءة المدددددددددو في
ومكافأة األعمال ذات الجودة

الملف وغيرها)

تطوير الموظفين من خالل:
 وض وصف واضح للعمل وتقييمات أ اء سنوي موثق مما يجعل جو العمل ذات أولوي ؛
 تقديم الحوافز /المكاف ت لألعمال ذات الجو ؛ و


التحسي المستمر

اتخاذ إجراءات تأ يبي حين يتم انتهاك سياسات الشرك بشكل متعمد.

اتخيياذ إجيراءات فوريي لتصييحيح العيييوب حييين يييتم تحديييدها ،علييى سييبيل المثييال ميين خييالل رقابي ملييف
العملي للشرك  ،بما ف ذلك الفحص الدوري لملفات العملي المكتمل .

تزويد الموظفين بمثال إيجاب يحتذى به يعكسه الشيركاء في سيلوكياتهم اليوميي  .عليى سيبيل المثيال
إذا أبييرزت سياس ي مييا الحاج ي إلييى عمييل ذو جييو  ،فييال ينبغ ي أ يتعيير الموظييف لالنتقييا لتجيياوزه

وض مثال يحتذى به

الوق

المحد إذا كا ذلك مبر اُر.

 4 .3تقييم مخاطرة الشركة

تعتبيير إ ار المخيياطر عمليي مسييتمر تسيياعد الشييرك ف ي توق ي األحييدا
وتوزي موار الشرك بشكل مربح.

السييلبي  ،وتطييوير اإلطييار ميين أجييل صيين ق يرار فعييال،

وتوجييد بع ي أشييكال إ ار المخيياطر في معظييم الشييركات ،وغالبييا مييا تكييو غييير رسييمي أو موثقي  .ويحييد الشييركاء المسييتقلو
ويعتبر تشكيل وتوثيق العملي
بشكل نموذج المخاطر ويستجيبو لها مرتكزين على مشاركتهم المباشر م الشرك وعمالئهمُ .
للشرك ككل نهجا إستباقيا وذو فعالي أكبر لتقييم المخاطر .وال يجب أ يستغرق ذلك وقتا طويال أو بطيئا حتى يتم تنفييذه ،ال
سيما أ اإل ار الفعال لتقييم المخياطر للشيرك يمكين أ تيؤ ي إليى تيوتر أقيل للشيركاء والميوظفين ،وتيوفير في الوقي والكلفي ،
وتحسين فرص تحقيق أهداف الشرك .
ويمكيين اسييتخدا عمليي بسيييط لتقييييم المخيياطر في أي شييرك مهمييا كييا حجمهييا ،حتييى للشييركات ذات الملكيي المنفيير  .وهي
تتكو من األنشط التالي .

التوضيح 1-4 .3
النشاط

تحديد تحمل المخاطرة
للشركة

الوصف

يمكن تحديد التحمل بأ تكو مبالغ كمي مثل عمليات الشطب المسموح بها للعمل الجاري ،أو أ تكو
عوامل نوعي مثل سمات العمالء غير المقبول للشرك  .وحين يتم وضعها ،تقد قدرات االحتمال هذه
للشركاء والموظفين نقط مرجعي مفيد من أجل صن القرار (على سبيل المثال عمليات الشطب وقبول
العمالء وغيرها).

تحديد ما يمك أن

تحديد األحدا

(أي عوامل أو التعر

للمخاطر ) والت يمكن أ تمن الشرك من تحقيق أهدافها المذكور .

يسير بشكل خاطئ

وتستلز هذه الخطو أ تكو الشرك قد قام

وض أولويات المخاطر

باستخدا قدرات احتمال المخاطر الموضوع أعاله ،قم بوض أولويات األحدا

ما هي االستجابات

الم اقيم للتقليل من األثر المحتمل ضمن قدرات االحتمال المقبول
قم بتطوير استجاب مالئم للمخاطر ُ
للشرك  .يتم إ راج األحدا المحتمل (المخاطر) ذات األولوي األعلى ف البداي .

إسناد المسؤولية

تُسند المسؤولي إلى شخص ما من أجل اتخاذ اإلجراء المالئم وإ ار المخاطر على أساس يوم  ،وذلك
لجمي المخاطر الت تتطلب إجراء أو مراقب .

تقد سير المراقبة

ُيطلب تقارير وري (بسيط ) من كل شخص تم تعيينه إل ار المخاطر لمصلح الشرك (ويمكن أ يشير
هذا إلى مسائل منها االمتثال إلجراءات رقاب الجو ف الشرك  ،ومتطلبات التدريب ،وتقييمات الموظفين
واألمور االستقاللي المشار إليها).

المطلوبة؟

الطبع ال اربع

واألثر.

فعال بوض أهداف واضح والتزم

بأ اء عمل ذو جو .

مرتك از على تقييم االحتمالي
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ويبين التوضيح أ ناه عين محتمل من ورق تقييم المخاطر للشرك :

التوضيح 2-4 .3

الشرك ____________ إعدا ____________تاري اإلعدا ____________________________________

#

1

الحدث – عامل المخاطرة
ما الذي قد يمن تحقق
أهداف الشرك
قبول الشرك لعميل ذو
مخاطر عالي

2

قد ال يتم تحديد موضوع
اإلستقاللي ف العميل
الجديد/القائم

3

لم يتم التخطي لعملي
التدقيق بالشكل المالئم

4

الموظفين ليسوا على راي
بسريا معايير وضوح
جديد

ماذا؟

من غير المالئم إبداء
رأي ،يمكن أ يؤ ي
ذلك إلى فقدا السمع
ف المجتم
إهدار الموظفين
للوق  .إغفال عوامل
مخاطر (وه
االحتيال) وإستجاب
تدقيق غير مناسب

استجابة الشركة لخفض /إدارة
المخاطرة
يبين كتيب رقاب الجو المعايير
ويجب على الشريك اإل اري
الموافق على جمي العمالء الجد

م
المسؤول؟

المخاطرة
المتبقية
(مرتفعة،
متوسطة،
منخفضة)

الشريك
اإل اري

منخفض

ال ش ء

2

4

8

يبين كتيب رقاب الجو القواعد.
يُوق الموظفو بيانا سنويا ويتناول
جاك بيلينغ أي مسائل يتم إثارتها

جاك بيلينغ

4

5

20

اجتماع التخطي مطلوب لجمي
التدقيقات .تحتفظ سيندي بقائم
العمالء وتسجل مواعيد التخطي .
يتاب جو غيسب م الشركاء

جو غيسب

ضعف العمل ذو
الجو والذي ال يمتثل
لمعايير التدقيق الدولي

4

يقو جو غيسب بتسجيل الموظفين
ف ورات تدريبي بما يتالئم م
احتياجاتهم

جو غيسب

تقييم المخاطر المتأصل
التبعات المحتملة

احتمالية
الحدوث

األثر

وق غير مدفوع
األجر و/أو تقاض

4

4

5

النتيجة
المركبة

16

20

منخفض

منخفض

متوسط

إجراءإضافي مطلوب
م ؟

ال ش ء

ال ش ء
يطور جو عملي
متابع ما إذا
كا الموظفين
يحضرو فعليا
الدورات

جو غيسب
بتاري
/1/1س

مالحظات-:
ممكن = 3من المرجح = 4مؤكد على األغلب =)5
تُ اقيم إحتمالي الحدو على سلم التقدير من  1إلى ( 5بعيد جدا = 1غير مرجح =2
تأثير جوهري =)5
ُي اقيم األثر على سلم التقدير من  1إلى ( 5غير مهم = 1قاصر التأثير = 2متوس التأثير = 3كبير التأثير =4
تُ اقيم المخاطر المتبقي بأنها إما منخفض أو متوسط أو مرتفع  .وه المخاطر المتبقي بعد تطبيق استجاب الشرك )

 5 .3نظم المعلومات

تمتلييك معظييم الشييركات نظييم معلومييات متطييور جييدا لتتبي العمييالء والوقي وإصييدار الفيواتير ،والنفقييات والمييوظفين وإ ار ملييف العمليي  ،إال أ ا
المنتج واالمتثال لكتيب رقاب الجو للشرك ليس متطور غالبا بالشكل المطلوب.
نظم المعلومات الت تتب جو العمل ُ
المقيم كجزء من عملي تقييم المخاطر للشرك .
وينبغ أ تُصمم نظم المعلومات لتخاطب المخاطر المحد و ا
وتتضمن جوانب رقاب الجو والت استحق

التوضيح 1-5 .3
المتابعة

تعرض الشركة للمخاطرة
والت از المو في بالجودة

الوصف






السلوك األخالقي

التوثيق والمراجع المستمر تعقب المواضي الت تم بيانها ف التوضيح التال .



واإلستقاللية



المو في



تقييمات قبول/استمرار العميل
تقارير من جمي األشخاص المسيؤولين عين بعي جوانيب الجيو  .بميا في ذليك محاضير اجتماعيات اللجني
(أي رقاب الجو ) ،أوالقضايا الت تم تناولها أو أنه ببساط ال يوجد ما يستدع إعدا تقارير لها.

إبالغات على نطاق الشرك ف موضوع الجو .
تقييارير الرقاب ي األحييد  ،وخط يوات اإلج يراء المحييد لكييل خلييل يوجييد أو لكييل توصييي تُقييد ( َميين وميياذا وأييين
وغيرها) .وتعقب التواري أيضا عند اكتمال خطوات اإلجراء وإرسال رسائل تذكير إذا لز األمر.
تفاصيل ألي شكاوى عميل أو طرف ثالث بخصوص عمل الشرك أو سيلوك ميوظف الشيرك  .وأيضيا تعقيب
كيفي تحري تلك الشكاوى ،وتقديم النتائج واالتصاالت م المشتك  ،وأي إجراء تم اتخاذه.

قائم بعمليات توظيف األموال المحظور .

تفاصيل بما تيم تحدييده مين تهدييدات أخالقيي (بميا في ذليك اإلسيتقاللي ) ،واألميور الوقائيي المتعلقي والتي تيم
تطبيقها ف سبيل إزال أو التقليل من تلك التهديدات على األقل.
عر

التوظيف

السلوك األخالق ومعايير التدقيق الدولي ورقاب الجو

20







إدارة العملية










ليل الفحوصات المرجعي المتخذ على الموظفين الجد .
المتبع ف سبيل إرشا وتوجيه وتدريب الموظفين الجد .
اإلجراءات ُ

نسي ي ووضي ي ت يياري لتأكي ييدات الم ييوظفين الس يينوي ع يين اإلس ييتقاللي  ،و اريي ي الم ييوظفين بكتي ييب رقابي ي الج ييو
للشرك .
ليل تقييمات الموظفين بما ف ذلك التاري  ،وأي إجراءات ناتج مثل حضور التدريبات وغيرها.
جدول الموظفين وعمل مقارن بين الجدول المخطط والفعلي .
مواعيد ورات التدريب الداخلي والخارجي  ،والمواضي الت تم تغطيتها ،وأسماء أولئك الذين حضروا.
تفاصيل أي إجراءات تأ يبي تم اتخاذها.

جدول مواعيد اجتماع فريق التخطي ومتى تم إنعقا ها فعليا لجمي عمليات التدقيق.
مييا الملفييات المطلوبي في مراجعييات رقابي جييو العمليي  ،وميين تييم تعيينييه ،والتيياري المحييد  .وميين ثييم مطابقي

الخط بمن قا فعليا بأ اء المراجع ؛ ومتى تم ؛ وأي مسائل أثيرت م حلها.
أسيباب أي ابتعييا عيين أي متطلييب معيييار تييدقيق ولي معمييول بييه ،وإجيراءات التييدقيق البديلي المييؤ ا لتحقيييق
هدف ذلك المتطلب.
تفاصيل اإلستشارات م اآلخرين ،وحل أي قضايا تدقيق/محاسبي إ وجدت تم اثارتها.
أسيباب تييأخيرات العمليي  ،وكيييف تييم تنياول مثييل تلييك التييأخيرات وحلهييا .ويمكين أ يتضييمن ذلييك التغييرات في
طياقم الميوظفين ،وتييأخيرات في الحصيول علييى المعلوميات ،وعييد تيوفر موظيف للعميييل ،وقييو النطيياق ،وأي
خالفات م إ ار العميل.
وض تاري لتقرير المدقق واإلمتثال للتوصي خالل مد  60يوما من جم ملفات العملي النهائ .
كيف تم تناول مالحظات المراقب على الملف.

 6 .3أنشطة المراقبة

تُصمم أنشط المراقب لضما اإلمتثال م سياسات وإجراءات الشرك الموضوع .
حسين) .وتيم وصيف
وتعتبر الطريق الممكن لتصميم وتنفيذ ومتابع رقاب الجيو هي بإتبياع عمليي (خطي -نافيذ -ارجي  -ا
كل من هذه المكونات أ ناه.

التوضيح 1-6 .3
الخطوة

الوصف

نفذ

تنفيذ العمليات الجديد وغالبا على نطاق صغير إ كا ذلك ممكنا.

خطط
راج

وض األهداف وعمليات إ ار الرقاب الضروري لتقديم المخرجات المطلوب .

قياس العمليات الجديد ومقارن النتائج بالنتائج المتوقع للتحقق من أي فروقات.

تحلييل الفروقييات ميين أجييل تحديييد أسييبابها .وتكييو كييل واحيد منهييا جييزء في واحييد أو أكثيير ميين خطيوات
حسن) .ويتم تحديد مكا تطبيق التغيرات بما ف ذلك التحسين.
(خط -نفذ-راج  -ا

حس
ّ

على سبيل المثال ،قد يقض هدف الشرك بعد إصدار تقرير التدقيق حتى يتم توضيح جمي اإلستفهامات والبنو العالق  .كما
تقض السياس المطلوب بعد إصدار أو حفظ ،أو من ناحي أخرى نشر ،تقرير العملي النهائ حتى يتم الحصول على الموافقات
المحد األكيد  .ويمكن التحكم بتنفيذ السياس من خالل عملي اإلصدار األخير حيث يؤكد الشخص الحصول على جمي
الموافقات وتوثيقها على أر الواق  .كما يمكن التحقق من فعالي السياس من خالل القيا بعمليات تفتيش وري على التواقي
المصا ق عليها .وإذا تم تحديد إنحرافات فيهاُ ،يحقق ف أسباب ذلك ويتم اتخاذ اإلجراءات المناسب كاإلجراءات التأ يبي أو
التدريب أو يتم أخذ التغيرات ف السياس باإلعتبار.
وال تعتبر أنشط الرقاب الت تتناول جمي السياسات واإلجراءات ممكن أو فعال من حيث التكلف  .وينبغ على الشركات
استخدا التقدير المهن وتقييمات المخاطر لتحديد أي أنشط الرقاب يجب أ تنفذ .ويمكن اعتبار أنشط الرقاب لي-:
 جمي السياسات واإلجراءات الموثق ف كتيب رقاب الجو للشرك ؛

الطبع ال اربع
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سياسات سير عمل المكتب؛
السياسات واإلجراءات التشغيلي ؛ و
السياسات واإلجراءات األخرى ذات العالق بالموظفين.

ويتناول نطاق تصميم أنشط رقاب الجو جمي متطلبات رقاب الجو والسلوك األخالق واإلستقاللي  ،وإمتثال الشرك
لمعايير التدقيق الدول ذات العالق بالتدقيق.

التوضيح 2-6 .3

نطا أنشطة الرقابة الممكنة

 7 .3المتابعة

إ إحيدى المكونييات الهامي في نظيا الرقابي هي متابعي مالئمتيه وفعاليتييه التشييغيلي  .ويمكيين تحقييق ذلييك ميين خييالل مراجعي
مستقل لفعالي تشغيل السياسات واإلجراءات على مستوى الشرك والعملي  ،وتفتيش ملفات العملي المكتمل .
وتساعد عملي المتابع الفعال ف تطيوير ثقافي التحسيين المسيتمر ،حييث يلتيز الشيركاء والموظفيو بالعميل ذو الجيو  ،وييتم
مكافأتهم لقاء األ اء المتحسن.
ويمكن تقسيم عملي المتابع للشرك إلى قسمين كما يل -:


المتابعة المستمرة (بخالف عملي تفتيش الملفات الدوري )
يساعد االعتبار والتقييم المستمرين (يقترح أ يتم ذلك سنويا) لنظا رقاب الجو ف الشرك ف ضما أ تكو
السياسات واإلجراءات المعمول بها ذات عالق ومالئم وذات تشغيل فعال .وحين يتم أ اؤها وتوثيقها على أساس
سنوي ،تدعم هذه المتابع متطلب إبال الموظفين سنويا بخط الشرك ف سبيل تحسين جو العملي  .ويتناول
نطاق المتابع المستمر هذا كل مكو من مكونات رقاب الجو  ،ويتضمن تقييم ما إذا-:
 تم تحديث كتيب رقاب الجو ف الشرك لتلبي المتطلبات والتطويرات الجديد ؛ أنجز أولئك الذين أسندت لهم مسؤوليات رقاب الجو ف الشرك (إ وجدت) أ وارهم فعليا؛ تم الحصول على التأكيدات الخطي (من قبل الشركاء والموظفين) من أجل ضما إمتثال كل فر لسياساتواجراءات الشرك فيما يخص اإلستقاللي والسلوك األخالق ؛
 كا يوجد تطوير مهن مستمر للشركاء والموظفين؛ كان الق اررات المتعلق بقبول واستم ارري عالقات العميل والعمليات المحد ممتثل لسياسات وإجراءات الشرك ؛ يتم إتباع قانو السلوك األخالق ؛السلوك األخالق ومعايير التدقيق الدولي ورقاب الجو
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تييم تعيييين أشييخاص مييؤهلين بشييكل مالئييم كمراجع ي رقاب ي جييو العملي ي واسييتكمال المراجعييات الت ي تم ي
تاري تقرير التدقيق،
تم تبليغ الموظفين المناسبين عن العيوب الت تم تحديدها،
تم القيا بالمتابع المالئم لضما أ العيوب المحد تم تناولها ف الوق المناسب.

قبييل وض ي

عمليات تفتيش الملفات المكتملة الدورية



يتضمن االعتبار والتقييم المستمرين لنظا رقاب الجو ف الشرك تفتيشا وريا على ملف عملي واحد مكتمل على األقل
ويطلب ذلك لضما اإلمتثال للمتطلبات المهني  /القانوني  ،وأ تقارير التأكيد الت يتم إصدارها مالئم ف
لكل شريكُ .
الظروف .كما تساعد عمليات التفتيش الدوري ف تحديد العيوب واالحتياجات التدريبي  ،وتهيئ الشرك لعمل التغيرات
الضروري ف الوق المناسب.
عد المتاب تقري ار ،بعد النقاش م الشركاء ،يتم تبليغه إلى جمي الميديرين والميوظفين المهنييين جنبيا
وعند إكتمال المراجع ُي ا
المتخذ.
إلى جنب م خطوات اإلجراء ُ

م الذي يمك تعيينه كمتاب ؟



متابعة السياسات على مستوى الشركة



عمليات تفتيش الملفات المكتملة

يتم أ اء مراجع اإلمتثال لسياسات الشرك من قبل شيخص مؤهيل بشيكل مناسيب بحييث ال يكيو مسيؤوال بالعيا عين إ ار
أو تطييوير رقاب ي الجييو ضييمن نطيياق الشييرك  .إال أ المعيييار الييدول لرقاب ي الجييو  1يييدرك بييأ ذلييك قييد ال يكييو ائمييا
ممكنا ف الشركات الصغير  ،ولذلك تكو المتابع الذاتي مقبولي  .وبيدال مين ذليك يمكين تعييين شيخص مين خيارج الشيرك ،
بحيث يمتلك الكفاء والقدرات ليقو بدور شريك ف العملي  .ومن شأ ذلك أ يعزز إستقاللي ونزاه الشرك .
يجب أ يكو الشيخص اليذي ييتم تعيينيه لتفتييش ملفيات العمليي المكتملي ميؤهال بشيكل مناسيب ،وأ ال يكيو مشيتركا في
أ اء العملي أو مراجع رقاب جو العملي للملف.

 8 .3اإلمتثال لمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة
الفقرة #

معيار التدقيق

الدول  200الفقر
18
معيار التدقيق

المقتطفات ذات العالقة م معايير التدقيق الدولية/المعيار الدولي لرقابة الجودة 1

ينبغ

أ يمتثل المدقق لكاف معايير التدقيق الدولي ذات العالق بالتدقيق .ويكو معيار تدقيق ول

معين

مرتبطا بعملي التدقيق عندما يكو نافذ المفعول وتكو الظروف الت يتناولها المعيار قائم ( .المرج  :الفقرات
أ59-55أ)
م مراعا الفقر  ،23ينبغ

أ يمتثل المدقق لكل متطلب يقتضيه معيار تدقيق ول

ما ،إال ف

حال ،ف

الدول  200الفقر
22

ظروف عملي التدقيق-:
(أ) كا معيار التدقيق الدول كامال غير مرتب ؛ أو
(ب) كا المتطلب غير مرتب ألنه متطلب شرط والشر غير قائم( .المرج  :الفقرتا أ-72أ)73

23

المتوق أ تنشأ حاج المدقق إلى الحيا عن متطلب ذي عالق فق عندما يقتض ذلك المتطلب القيا بإجراء
محد وعندما يكو ذلك اإلجراء غير فعال ف تحقيق هدف المتطلب ف الظروف الخاص للعملي ( .المرج :
الفقر 76أ)

معيار التدقيق
الدول  200الفقر

ف ظروف استثنائي  ،قد يرى المدقق بأنه من الضروري الحيا عن متطلب ذي عالق ف معيار تدقيق ول
معين .وف هذه الحاالت ،ينبغ أ يؤ ي المدقق إجراءات تدقيق بديل من أجل تحقيق هدف ذلك المتطلب .ومن

معيار التدقيق
الدول  230الفقر

ف حال وجد المدقق ،ف حاالت استثنائي  ،بأنه من الضروري الحيا عن متطلب ذي عالق ف معيار تدققيق
ول  ،يتعين على المدقق توثيق كيفي تحقيق إجراءات التدقيق البديل الت تم أ اؤها لهدف ذلك المتطلب و واع

12

الطبع ال اربع

هذا الحيا ( .المرج  :الفقرتا أ-18أ.)19

23
وتحد معايير التدقيق الدولي مسؤوليات ومتطلبات المدققين عند القيا بالتدقيق .وكما هو مذكور ف الفقرات  18و 22و 23من
معيار التدقيق الدول  ،200ينبغ على المدقق اإلمتثال لكل متطلب ذو عالق (ير ف قسم المتطلبات لمعايير التدقيق
الدولي ) ،إال ف ظروف إستثنائي يتم أ اء اجراءات تدقيق بديل لتحقيق هدف ذلك المتطلب .وتجدر مالحظ ما يل -:

التوضيح 1-8 .3
معايير التدقيق الدولية

الحالة

الوصف

تقد معايير التدقيق الدولي ُ ،مجتمع  ،معايير لعمل المدقق ف تلبي أهدافه الشامل .
وتتعامل معايير التدقيق الدول م المسؤوليات العام للمدقق ،إضاف إلى المزيد من
اعتبارات المدقق ذات العالق بتطبيق تلك المسؤوليات الخاص بالموضوعات المحد .

اإلرتباط

معايير التدقيق الدولي (وبالتال جمي متطلباتها) ذات عالق ف
قد ال تكو بع
الظروف (على سبيل المثال التدقيق الداخل أو حسابات المجموع ).
وتحتوي بع معايير التدقيق الداخل متطلبات شرطي  .وتعتبر تلك المتطلبات ذات عالق
المتصور ويتواجد الشر .
حين تُطبق الظروف ُ
ويجب توثيق أي إبتعا عن متطلبات معايير التدقيق الدول ذات العالق  ،جنبا إلى جنب
م إجراءات التدقيق البديل الت تم تأ يتها واألسباب المؤ ي لإلبتعا .

القواني المحلية

قد ُيطلب من المدققين (باإلضاف إلى معايير التدقيق الدول ) اإلمتثال لمتطلبات قانوني
وتنظيمي محد أو معايير تدقيق أخرى لنطاق إختصاص أو بلد محد ين.

أخرى

يتم توضيح النطاق وتاري السريا وأي قيو محد على تطبيق معيار تدقيق معين ف
معيار التدقيق الدول  .إال أ تاري السريا لمعيار التدقيق الدول قد يتأثر بواسط
المتطلبات القانوني ف نطاق إختصاص معين.
وما لم يتم خالف ما ُذكر ف معيار التدقيق الدول ُ ،يسمح للمدقق بتطبيق معيار التدقيق
الدول قبل تاري السريا المحد فيها.

السلوك األخالق ومعايير التدقيق الدولي ورقاب الجو

 .4التدقيق المبني على المخاطر -نبذة عامة
محتوى الفصل
أه اف الم
المخقطر.

المكونقت األسقسية النهج ف سبيل أداء ت ي مبن على

معيار التدقيق الدولي ذو العالقة

متع دة

التوضيح 1-0 .4

الفقرة #

معي ا ا ااقي التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 200الفقرة 11

أهداف معيار التدقيق الدولي

ل ى إجراء عملية ت ي للبيقنقت المقلية ،تتلخص األه اف الشقملة للم

فيمق يل -:

(أ) الحصول على تأكي معقول حول مق إذا كقنت البيقنقت المقلية ككل خقلية من
من
يمكن الم
االخطقء الجوهرية ،سواء كقنت نقجمة عن احتيقل أ خطأ ،ممق ّ
التعبير عن يأي حول مق إذا كقنت البيقنقت مع ة ،من كقفة النواح الهقمة ،فقق
إلطقي معمول به إلع اد التققيير المقلية؛
(ب) اإلبالغ عن البيقنقت المقلية ،االتصقل بشأنهق حسبمق تقتض
ال لية ،فقق للنتقئج الت توصل إليهق الم .

معقيير الت ي

25
الفقرة #

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 200الفقرة 3

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

إن اله ف من إجراء عملية ت ي هو تعزيز ديجة ثقة المستخ مين المسته فين ف البيقنقت المقلية .يتم تحقي
عن يأيه حول مق إذا كقنت البيقنقت المقلية مع ة من كقفة النواح الهقمة فقق
ذلك من خالل تعبير الم
حول مق إذا كقنت
إلطقي إع اد التققيير المقلية المطب  .ف حقلة معظم أطر األه اف العقمة ،يكون يأي الم

البيقنقت المقلية معر ضة بشكل عقدل من كقفة النواح الهقمة ،أ مق إذا كقنت تنقل جهة نظر صحيحة عقدلة
فقق إلطقي العمل .إن عملية ت ي تم أداؤهق فقق لمعقيير الت ي ال لية متطلبقت السلوك األخال ذات

العال ة تم ّكن الم

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 200الفقرة 5

من تكوين ذلك الرأي( .المرجع :الفقرة أ)1

تقتض معقيير الت ي ال لية ،كأسقس لرأي الم

على تأكي معقول حول مق إذا كقنت

 ،أن يحصل الم

البيقنقت المقلية ككل خقلية من األخطقء الجوهرية ،سواء كقنت نقجمة عن االحتيقل أ خطأ .إن التأكي المعقول
على أدلة ت ي كقفية منقسبة للحّ من
هو مستوى عقل من التأكي  ،يتم الحصول عليه عن مق يحصل الم
عن يأي غير منقسب عن مق تحتوي البيقنقت المقلية على أخطقء
مخقطرة الت ي (أي مخقطرة أن يعبر الم
جوهرية) إلى مستوى منخفض مقبول .مع ذلك ،ال يعتبر التأكي المعقول مستوى مطلقق من التأكي بسبب جود
يود كقمنة لعملية الت ي ينتج عنهق معظم أدلة الت ي الت يستخلص منهق الم
تكوين يأيه ليكون مقنعق أكثر من كونه قطعق( .المرجع :الفقرات أ-30أ)54

استنتقجقت يستن إليهق ف

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 200الفقرة أ36

تظهر مخقطر األخطقء الجوهرية عن مستويين-:
 المستوى الكل للبيقنقت المقلية؛
 مستوى اإلثبقت لفئقت المعقمالت أيص ة الحسقبقت اإلفصقحقت.

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 200الفقرة أ42

ال تشير معقيير الت ي ال لية عقدة إلى مخقطرة كقمنة مخقطرة ي قبة بشكل منفصل ،بل تشير إلى تقييم موح
تقييمقت منفصلة أ موح ة للمخقطرة الكقمنة مخقطرة
"لمخقطر األخطقء الجوهرية" .مع ذلكُ ،يجري الم
يتم التعبير عن تقييم لمخقطر
الر قبة بقإلعتمقد على أسقليب أ منهجيقت الت ي المفضلة إعتبقيات عملية.
األخطقء الجوهرية بقستخ ام مصطلحقت كمية مثل النسب المئوية أ مصطلحقت غير كمية .ف أي حقلة من

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 200الفقرة 47أ

بقلح من مخقطرة الت ي تمقمق بقلتقل فإنه ال يستطيع الحصول
ليس من المتو ع ،ال يستطيع ،أن يقوم الم
على تأكي مطل حول خلو البيقنقت المقلية من األخطقء الجوهرية النقجمة عن االحتيقل أ الخطأ .يعود ذلك
ف التوصل إلى استنتقجقت
جود يود كقمنة لعملية الت ي تنتج عنهق معظم أدلة الت ي الت يستخ مهق الم
بنقء يأيه عليهق ليكون مقنعق أكثر منه قطعق .تنشأ القيود الكقمنة لعملية الت ي من-:

هذه الحقالت تُع حقجة الم
استخ امهق ف التقييم.






إلجراء تقييمقت منقسبة للمخقطر أكثر أهمية من األسقليب المختلفة الت

يتم

طبيعة التققيير المقلية؛
طبيعة إجراءات الت ي ؛

الحقجة إلى إجراء عملية الت ي خالل فترة زمنية معقولة بتكلفة معقولة.

 1 .4لمحة عامة

المذكوية ف معيقي الت ي ال ل  200الفقرة  11كمق يل -:
يمكن تلخيص األه اف الشقملة للم
 الحصول على تأكي معقول حول مق إذا كقنت البيقنقت المقلية ككل خقلية من األخطقء الجوهرية ،سواء كقنت نقجمة عن احتيقل أم
من التعبير عن يأي حول مق إذا كقنت البيقنقت المقلية ُمع ة ،من كقفة النواح الهقمة ،فقق إلطقي إع اد
خطأ ،ممق ُيمكن الم
تققيير مقلية مطب ؛
 اإلبالغ عن البيقنقت المقلية ،اإلتصقل بشأنهق حسبمق تقتض معقيير الت ي ال لية ،فقق للنتقئج الت توصل إليهق الم .

التأكيد المعقول

على أدلة ت ي كقفية
ُيعتبر التأكي المعقول مستوى عقل من التأكي لكن ليس ُمطل  .يتم الحصول عليه عن مق يحصل الم
عن يأيق غير منقسب عن مق تحتوي البيقنقت المقلية على أخطقء
منقسبة للح من مخقطرة الت ي (أي مخقطرة أن يعبر الم

الت ي المبن على المخقطر -نبذة عقمة

26
جوهرية) إلى مستوى منخفض مقبول .مع ذلك ال يمكن للم
هذا من غقلبية أدلة الت ي ( الت على إثرهق يستخلص الم
قطعق.

أن يق م تأكي مطل بسبب القيود المتأصلة ف العمل المنّفذ .ينتج
االستنتقجقت يستن إليهق ف تكوين يأيه) ليكون ُمقنعق أكثر من كونه

القيود المتأصلة للتدقيق

يبين التوضيح بعض القيود المتأصلة لعمل الت ي الذي يتم أداؤه.

التوضيح 1-1 .4
القيود

طبيعة إعداد التقارير المالية

األسباب

يتضمن إع اد البيقنقت المقلية-:
 التق ير من بل اإلداية ف إع اد البيقنقت المقلية تطبي شرط العرض اإلفصقح الخقص بإطقي إع اد
التققيير المقلية المطب ؛


طبيعة أدلة التدقيق المتوفرة

الق اريات الذاتية أ التقييمقت (مثل التق ير) من بل اإلداية المتضمنة م ى التفسيرات أ التق يرات
المقبولة.

ف تشكيل راي الم
يتألف معظم عمل الم
ألن يكون مقنعق ف طقبعه أكثر منه حقسمق.

من الحصول على دليل الت ي

تقييمه .يميل هذا ال ليل

يتم الحصول على دليل الت ي بشكل أسقس من إجراءات الت ي الت يتم أداؤهق خالل مسقي الت ي  .كمق
يتضمن أيضق معلومقت تم الحصول عليهق من المصقدي األخرى مثل-:
 الت يققت المسبقة؛



طبيعة إجراءات التدقيق

ال تكشف إجراءات الت ي  ،مهمق ضعت بعنقية ،كل البيقنقت الخقطئة.

يوضع بقإلعتبقي مق يل -:
 تضع أي عينة تقل عن  %100من المجتمع بعض المخقطرة بأن ال يتم كشف البيقنقت الخقطئة؛
يتضمن االحتيقل
ال تق م اإلداية أ اآلخر ن ،بقص أ د ن ص  ،المعلومقت الكقملة المطلوبة.



توقيت إعداد التقارير المالية

إجراءات ي قبة الجودة ف الشركة لقبول إستم اريية العميل؛
السجالت المحقسبية للمنشأة؛
المع من بل خبير موظف أ مكّلف من بل المنشأة.
دليل الت ي ُ

مخططقت معق ة منظمة بعنقية ضعت إلخفقء ذلك االحتيقل؛
المستخ مة لجمع دليل الت ي نقصقن بعض المعلومقت.
ال تكشف إجراءات الت ي ُ

يميل ايتبقط /يمة المعلومقت المقلية إلى اإلنخفقض مع مر ي الو ت ،لذلك توج حقجة ألن يوضع توازن
بين موثو ية المعلومقت كلفتهق.
يأيه ضمن فترة معقولة بكلفة معقولة .بنقء على ذلك،
توج  ،أ تتبع كل مسألة بشكل مستنزف على فرضية أن

يتو ع مستخ مو البيقنقت المقلية أن يب ي الم
ليس من العمل تنق ل جميع المعلومقت الت
تكون المعلومقت خقطئة أ احتيقلية مقلم يثبت خالف ذلك.

نطاق التدقيق

تق يم الرأي مقتص ار عقدة على مق إذا كقنت البيقنقت المقلية ُمعّ ة ،بكقفة نواحيهق الهقمة ،فقق إلطقي إع اد
ُيعتير نطقق عمل الم
غير المع ل الج ى المستقبلية للمنشأة ،ال كفقءة أ فعقلية مق قمت به
التققيير المقلية المطب  .كنتيجة لذلك ،ال يؤك تقرير الم
اإلداية ف تسيير شؤ ن المنشأة.
يتطلب أي توسيع لمسؤ لية الت ي األسقسية ،مثل تلك المطلوبة من بل القوانين المحلية أ أنظمة األ ياق المقلية ،من الم
فقق لذلك.
القيقم بعمل إضقف  ،تع يل أ توسيع تقرير الم

الطبعة الرابعة

27
األخطاء الجوهرية

تح ث األخطقء الجوهرية (سواء كقنت فردية أ مجتمعة مع جميع البيقنقت الخقطئة غير المصححة اإلفصقحقت المفقودة/
المضللة ف البيقنقت المقلية) حين ُيمكن بشكل معقول تو ع تأثيرهق على الق اريات اال تصقدية للمستخ م المتخذة بنقء على
البيقنقت المقلية.

التوكيدات
التأكي ات ه

عبقية عن إ اريات من بل اإلداية ،سواء كقنت صريحة أ ضمنية ،تكون تلك اإل اريات متضمنة ف

البيقنقت المقلية .ترتبط بقالعتراف بفئقت المعقمالت ،األح اث ،أيص ة الحسقبقت ،اإلفصقحقت
البيقنقت المقلية .فعلى سبيل المثقل ،يرتبط تأكي االكتمقل بجميع المعقمالت األح اث الت
يستخ مهق الم

ليأخذ بعين االعتبقي األنواع المختلفة من األخطقء المحتملة الت

تح ث.

يقسهق عرضهق ف

كقن ينبغ

تسجيلهق،

 2 .4مخاطرة التدقيق

تعتبر مخقطرة الت ي ه مخقطرة التعبير عن يأي تا ي غيار مالئام حاول البيقناقت المقلياة الخقطئاة جوهرياق .يعاّ الها ف
من الت ي هو التقليل من مخقطرة الت ي إلى مستوى منخفض مقبول.
يحتوي الت ي على مكونين يئيسين كمق هو موضح أدنقه.

التوضيح 1-2 .4
المخاطرة

مخاااااطر متأصاااالة ومخاااااطر

الطبيعة

تحتوي البيقنقت المقلية على أخطقء جوهرية.

الرقابة

ا يخف ا الم ا
البيقنقت المقلية.

مخاطر الكشف

فا ا كشااف األخطااقء الجوهريااة فا ا

المصدر

أه اف /عملياقت المنشاأة تصاميم /تنفياذ اإلداية
ألنظمة الر قبة ال اخلية.
طبيع ا ااة ما ا ا ى اإلجا ا اراءات التا ا ا
بتأديتهق.

ا ااقم الما ا ا

لتقليل مخقطرة الت ي إلى مستوى منخفض مقبولُ ،يطلب من الم
 تقييم مخقطر األخطقء الجوهرية؛
 حصر مخقطرة الكشف .يمكن تحقي ذلك من خالل أداء اإلجراءات الت تستجيب إلى المخقطر المقيمة لألخطقء
الجوهرية ،على كل من مستوى البيقنقت المقلية مستوى التوكي لفئقت المعقمالت أيص ة الحسقبقت اإلفصقحقت.
-:

مكونات مخاطرة التدقيق

تم صف المكونقت الرئيسية لمخقطرة الت ي ف التوضيح التقل .

التوضيح 2-2 .4
الطبيعة

الوصف

التعليق

المخاااااااااااااااااااااااااااااطر

إس ااتجقبة التوكيا ا ح ااول فئ ااة م اان المع ااقمالت ،أ
يصا ااي حسا ااقب ،أ إفصا ااقح ألخطا ااقء ا ا تكا ااون
جوهرية ،فردياة أ بمجموعهاق ماع بيقناقت خقطئاة
أخرى ،بل إعتبقي أي أنظمة ي قبة ذات عال ة.

ت ا ااؤدي إل ا ااى بيقن ا ااقت خقطئ ا ااة (خط ا ااأ أ احتي ا ااقل) فا ا ا البيقن ا ااقت
المقلية.
يمكا اان أن تنشا ااأ مصا ااقدي المخا ااقطرة (غقلبا ااق ما ااق يا ااتم تصا اانيفهق

مخاطر الرقابة

ال ي ا ا ااتم من ا ا ااع أ كش ا ا ااف أ تص ا ا ااحيح مخ ا ا ااقطرة
البيقنا ااقت الخقطئ ا ااة التا ا ا يمكا اان أن تحا ا ا ث فا ا ا

تصا اامم اإلداية أنظم ا ااة ي قبا ااة للتخفي ا ااف ما اان العقم ا اال المتأص ا اال
(مخ ااقطرة أعم ااقل أ احتي ااقل) المحا ا د .تق اايم المنش ااأة مخقطره ااق

المتأصلة

يتضامن ذلاك أحا اث أ شاار ط (داخلياة أ خقيجياة) يمكاان أن

كمخا ااقطر تجقييا ااة أ مخا ااقطر احتيا ااقل) ما اان أه ا ا اف المنشا ااأة،
طبيعة عمليقتهق /صنقعتهق ،البيئة التنظيمياة التا تعمال فيهاق،
حجمهق تعقي هق.
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توكي ا ا حا ااول فئا ااة معقملا ااة أ يصا ااي حسا ااقب أ
إفصااقح بحي ا يمكاان أن يكااون ذلااك جوهريااق إمااق

بش ا ااكل ف ا ااردي أ مجتمع ا ااق م ا ااع بيقن ا ااقت خقطئ ا ااة
أخا اارى ،ف ا ا الو ا اات المنقسا ااب ما اان با اال الر قبا ااة
ال اخلية ف المنشأة.

(تقييم ا ااقت المخ ا ااقطرة) م ا اان ث ا اام تص ا اامم تنف ا ااذ أنظم ا ااة الر قب ا ااة
المالئما ااة للتقليا اال ما اان انكشا ااقف مخقطرتها ااق إلا ااى مسا ااتوى جي ا ا

(مقبول).
تكون أنظمة الر قبة-:
 سقئ ة بطبيعتهق ،مثل مو ف اإلداية تجاقه الر قباة ،االلتازام
بتوظيف أشخقص ذ ي كفقءة ،مناع االحتياقل .ياتم تقيايم
الر قبة على مستوى البيقنقت المقلية؛


مح ا ا دة لب ا ا ء أ السا ااير ف ا ا أ تسا ااجيل معقملا ااة معينا ااة.

ت عى تلك غقلبق أنظماة الر قباة علاى العملياة التجقيياة أ
مستوى النشقط أ المعقمالت.
مخاطر الكشف

ال تكش ا ااف مخ ا ااقطرة أداء اإلجا ا اراءات م ا اان ب ا اال
الما للتقلياال ماان مخااقطرة التا ي إلااى مسااتوى
منخفض مقبول ،األخطقء الموجاودة التا يمكان
أن تكاون جوهريااة ساواء كقناات فرديااة أ مجتمعااة
مع بيقنقت خقطئة أخرى.

مخ ااقطر األخط ااقء الجوهري ااة (المخ ااقطر المتأص االة
يق اايم الما ا
مخقطر الر قبة) عن مستويقت البيقنقت المقلية التوكي ات.

يتم بع هق تطوير إجراءات الت ي للتقليل مان مخاقطرة التا ي
إل ا ااى مس ا ااتوى م ا اانخفض مقب ا ااول .يتض ا اامن ذل ا ااك النظ ا اار فا ا ا
المخقطرة المحتملة لكل من-:




اختيقي إجراء ت ي غير مالئم؛
التطبي الخقطئ إلجراء ت ي مالئم؛ أ
التفسير الخقطئ للنتقئج من إجراء الت ي .

تعرف معقيير الت ي ال ل مخقطرة األخطقء الجوهرية عن مستوى التوكي بأنهق تتألف من مكونين اثنين:
مالحظةّ :
مخقطرة متأصلة مخقطرة الر قبة .بنقء على ذلك ،ال تشير معقيير الت ي ال ل على نحو عقدي إلى
المخقطرة المتأصلة مخقطرة الر قبة بشكل منفصل ،لكن إلى تقييم موح ي عى "مخقطر البيقنقت الخقطئة
أن يقوم بفصل أ جمع تقييمقت المخقطرة المتأصلة مخقطرة الر قبة،
الجوهرية ".بقلرغم من ذلك يجوز للم
معتم ا على تقنيقت أ منهجيقت الت ي المفضلة اإلعتبقيات العملية.

الطبعة الرابعة
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نقطة للتأمل

المخقطر التجقيية مخقطر االحتيقل المنفصلة
يمكن للع ي من المخقطر المتأصلة أن تؤدي إلى كل مان مخاقطرت األعماقل التجقيياة االحتياقل .ا يخلا نظاقم محقساب
ج يا أخطااقء محتملااة (تجقييااة) ،لكاان ا يااوفر أيضااق الفرصااة لشااخص مااق للتالعااب ف ا النتااقئج المقليااة أ إسااقءة اسااتخ ام
األصول (مخقطر االحتيقل).
لااذلك عنا تح ي ا مخااقطرة أعمااقل مااق تمعاان دائمااق ف ا مااق إذا كقناات تخلا أيضااق مخااقطرة احتيااقل .إذا كقناات تفعاال ذلااك ،اام
بتسجيل تقيايم مخاقطرة احتياقل منفصالة عان عوامال مخاقطرة تجقيياة .إال فإناه مان الممكان أن تشاير إساتجقبة التا ي فقاط
لمكون مخقطرة تجقيية ليس لمخقطرة االحتيقل.

تسجيل مخقطر االحتيقل

يتم تح ي االحتيقل غقلبق من خالل اختبقيات-:
 األنمقط غير االعتيقدية ،أ االستثنقءات الو قئع الغريبة ف المعقمالت /األح اث؛ أ
 األشخقص ذ ي ال افع الفرصة التبرير المنطق اليتكقب عملية االحتيقل.
إذا تم مالحظة أي من مثل هذه المسقئل (خاالل أي مرحلاة مان م ارحال التا ي ) ،ينبغا أن ياتم تساجيلهق تقييمهاق كمخاقطر
احتيقل ،حتى إن كقنت تب ف الظقهر غيار جوهرياة .يساقع تساجيل هاذه المخاقطر فا ضامقن أنهاق تؤخاذ فا اإلعتباقي
بشكل مالئم عن تطوير إستجقبة الت ي .

خالصة مكونات مخاطرة التدقيق
التوضيح 3-4.2

يبين الرسم البيقن التقل العال قت المتبقدلة بين المخقطرة الر قبة .يحتوي شريط المخقطرة المتأصلة على جميع عوامل
المخقطر التجقيية مخقطر االحتيقل الت يمكن أن تؤدي إلى خطأ جوهري ف البيقنقت المقلية ( بل أي إعتبقي للر قبة
ال اخلية) .يعكس شريط مخقطرة الر قبة إجراءات ي قبة المعقمالت السقئ ة الموضوعة تحت التنفيذ من بل اإلداية للتخفيف
من مخقطرة خطأ البيقنقت المقليةُ .يطل غقلبق على الم ى الذي ال تكمل فيه أشرطة مخقطرة الر قبة عملية التقليل من
المخقطر المتأصلة مصطلح (المخقطرة المتبقية) لإلداية أ قبلية المخقطرة أ تحمل المخقطرة.
هدف المنشأة
إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية

مالحظة :يختلف طول األشرطة ف التوضيح بنقء على الظر ف المعينة ملف المخقطرة للمنشأة.

الت ي المبن على المخقطر -نبذة عقمة
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التوضيح 4-2 .4

ثم أداء
يبين هذا الرسم البيقن د ي الم
ف تقييم مخقطر األخطقء الجوهرية ف البيقنقت المقلية ،من ّ
إجراءات الت ي االستجقبية المصممة للتقليل من مخقطرة الت ي إلى مستوى منخفض بشكل مالئم.
هدف المدقق
تحديد ما اذا كانت البيانات المالية للمنشأة خالية من اإلخطاء الجوهرية

مالحظة-:

يختلف طول األشرطة ف التوضيح بنقء على الظر ف المعينة ملف المخقطرة للمنشأة ،طبيعة إستجقبة الم

.

 3 .4كيف تقوم بأداء تدقيق مبني على المخاطرة
الفقرة #

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل

 200الفقرة 15

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ينبغ أن يخطط يجري الم
موجودة بحي

عملية ت ي مق مع ممقيسة التشكك المهن م يكق أن الظر ف

تؤدي إلى جود أخطقء جوهرية ف البيقنقت المقلية( .المرجع :الفقرات أ-20أ)24

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل

ينبغ

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل

ف سبيل الحصول على تأكي معقول ،ينبغ أن يحصل الم
مخقطرة الت ي إلى مستوى مت ن مقبول بقلتقل تمكين الم

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 200الفقرة 21

األه اف الوايدة ف معقيير الت ي
ف سبيل تحقي األه اف الشقملة للم  ،ينبغ أن يستخ م الم
ال لية ذات العال ة ف تخطيط إجراء عملية الت ي  ،مع األخذ بعين اإلعتبقي العال قت المتبقدلة بين
معقيير الت ي ال لية ،ذلك من أجل( :المرجع :الفقرات أ-69أ)71

 200الفقرة 16
 200الفقرة 17

أن يمقيس الم

الفقرات أ-25أ)29

الحكم المهن

عليهق يأيه( .المرجع :الفقرات أ-30أ)54

عن تخطيط إجراء عملية ت ي

تكون

للبيقنقت المقلية( .المرجع:

على أدلة ت ي كقفية منقسبة للح من

من التوصل إلى إستنتقجقت معقولة ليبن

(أ) تح ي مق إذا كقنت أية إجراءات ت ي  ،بقإلضقفة إلى تلك اإلجراءات الت تقتضيهق معقيير الت ي
ال لية ،ضر يية طبقق لأله اف الوايدة ف معقيير الت ي ال لية؛ (المرجع :الفقرة أ)72
(ب) تقييم مق إذا تم الحصول على أدلة ت ي كقفية منقسبة( .المرجع :الفقرة أ)73

الطبعة الرابعة
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يتضمن الت ي المبن على المخقطر ثالث خطوات يئيسية ،كمق هو موضح أدنقه.

التوضيح 1-3 .4
الخطوة (المرحلة)

تقييم المخاطر

الوصف

يتم القيقم بإجراءات تقييم المخقطر لتح ي

تقييم مخقطر األخطقء المقدية ف

البيقنقت المقلية.

يشمل ذلك تقييم المخقطر الهقمة ،أ جه القصوي ف الر قبة ع م االمتثقل المح د أ المشتبه به
بقلقوانين اللوائح الت سيتم تنق لهق ف الت ي

توصيلهق للمسؤ لين عن الحوكمة.

يختقي الم أيضق مسقئل الت ي األسقسية الت ينبغ تضمينهق فا تقريار الما بقلنسابة للمنشا ت
الم يجااة بقلنساابة لجميااع حااقالت الت ا ي الت ا يطب ا عليهااق المعيااقي ال ا ل للت ا ي  ،701الم ارتبط
بمسقئل الت ي األسقسية ،ذلك بموجب الققنون المحل أ اللوائح أ بشكل طوع .
اإلستجابة للمخاطر

تصا ااميم أداء المزي ا ا ما اان إج ا اراءات الت ا ا ي الت ا ا تسا ااتجيب للمخا ااقطر المح ا ا دة المقيما ااة لألخطا ااقء
الجوهرية ،عن كل من مستوى البيقنقت المقلية مستوى التوكي .

اإلبالغ

يتضمن ذلك-:
 تشااكيل يأي علااى أسااقس دلياال الت ا ي الااذي تاام الحصااول عليااه تقياايم عاارض البيقنااقت المقليااة


اإلفصقحقت الوايدة فيهق؛
إعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اد إص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي تقريا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ال ا ا ا ا ا ا ا ا ااذي يتنقسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ما ا ا ا ا ا ا ا ا ااع م ا ا ا ا ا ا ا ا ااق تا ا ا ا ا ا ا ا ا اام الوصا ا ا ا ا ا ا ا ا ااول
إليه من نتقئج.

يبين التوضيح أدنقه طريقة أبسط لوصف المكونقت الثالثة

التوضيح 2-3 .4

* "الح ث" هو ببسقطة عقمل مخقطرة تجقيية أ إحتيقل (انظر الوصف ف المجل  ،1الفصل  ،4التوضيح  )2-4.2بمق ف ذلك تلك
عوامل المخقطرة النقجمة عن غيقب الر قبة ال اخلية للتخفيف من احتمقالت البيقنقت الخقطئة الجوهرية ف البيقنقت المقلية.

يبين التوضيح أدنقه المهقم المختلفة الت تتضمنهق كل من هذه المراحل الثالث.
بمزي من التفقصيل ف الفصول الالحقة من هذا ال ليل.

تم تنق ل كل مرحلة من هذه المراحل

تقييم المخاطر
الفقرة #

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 315الفقرة 3

أهداف معيار التدقيق الدولي

هو تح ي تقييم مخقطر األخطقء الجوهرية سواء كقنت نقجمة عن اإلحتيقل أ الخطأ
إن ه ف الم
عن مستوى البيقنقت المقلية عن مستوى اإلثبقت من خالل فهم المنشأة بيئتهق بمق ف ذلك ي قبتهق
ال اخلية األمر الذي يؤدي إلى توفير أسقس تصميم تطبي اإلستجقبقت للمخقطر المقيمة لألخطقء
الجوهرية.

الت ي المبن على المخقطر -نبذة عقمة
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التوضيح 3-3 .4

مالحظات-:

( )1الرجوع إلى معيقي الت ي ال ل  230للحصول على قئمة كقملة بقلوثقئ المطلوبة.
( )2تخطيط معيقي الت ي ال ل  300هو عملية مستمرة متكرية خالل الت ي .
( )3مخقطر البيقنقت الخقطئة.

تتضمن مرحلة تقييم المخقطر الفعقلة مق يل -:

التوضيح 4-3 .4
المتطلبات

المشااااركة الواضاااحة لألعضااااء

األعلى في الفريق

الوصف

يحتقج شريك العملية األعضقء الرئيسيون اآلخر ن ف العملية إلى المشقيكة بشكل فعقل ف
تخطيط الت ي  ،ف التخطيط االشتراك ف المنق شة بين أعضقء فري العملية .يضمن ذلك أن

تستفي خطة الت ي من خبراتهم يؤيتهم .من المالحظ أن معقيير الت ي ال ل تشير دائمق إلى
مصطلح "م " بأنه الشخص الذي يقوم بأداء العملية .ف حين يري معيقي الت ي ال ل من
المتطلب أ المسؤ لية أن يتم تحقيقه من بل شريك العملية ،بحي يستخ م مصطلح "شريك العملية"
أكثر من "الم

".

أن يتجقهل الخبرات السقبقة من ص ق نزاهة إداية المنشأة أ لئك

التأكيد على "التشكك المهني"

ال يمكن التو ع من الم

التخطيط

يضمن الو ت المبذ ل ف تخطيط الت ي (تطوير استراتيجية الت ي الشقملة خطة الت ي ) بأن
تتحق أه اف الت ي بقلشكل السليم ،أن يركز عمل موظف الت ي دائمق على جمع أدلة ألكثر

مناقشااااات الفريااااق واسااااتمرارية

يق م نققش /اجتمقع التخطيط للفري بحضوي شريك العملية منت ى يائع لا:

المكلفين بقلحوكمة .مع ذلك ال يشفع االعتققد بص ق نزاهة اإلداية أ لئك المكلفين بقلحوكمة
بقلشعوي بقلرضق عن أ ل من دليل ت ي
بحقجته لاللتزام بقلتشكك المهن  ،أ يسمح للم
للم
سقئ عن الحصول على تأكي معقول.

النواح أهمية ف األخطقء المحتملة.

الطبعة الرابعة
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االتصال






إعالم الموظفين عن العميل بشكل عقم منق شة نواح المخقطرة المحتملة؛
ثم إجراء التغييرات كمق يلزم
منق شة فعقلية إستراتيجية الت ي خطة الت ي الشقملتين من ّ
األمر؛
ثم تصميم إستجقبة مالئمة له؛
من
يقع،
أن
لالحتيقل
يمكن
كيف
ف
ذهن
عصف
إجراء
ّ
منق شة اإلفصقحقت عن مق تكون هنقك ديجة أعلى من مخقطر األخطقء المقدية؛

ضع اإلطقيات الزمنية لذلك.
 تخصيص مسؤ ليقت الت ي
تعتبر استم اريية االتصقل بين فري الت ي طوال فترة العملية مهمق أيضق ،فعلى سبيل المثقل
منق شة تنق ل أموي الت ي  ،أ األنشطة غير االعتيقدية أ مؤشرات االحتيقل المحتملة .يتيح ذلك

االتصقل بقإلداية ف
إجراءات الت ي
التركيز على تحديد المخاطرة

الو ت المنقسب ،إجراء ،إذا لزم األمر ،تغييرات ف

إستراتيجية الت ي

تعتبر الخطوة األكثر أهمية ف عملية تقييم المخقطر ه تح ي جميع المخقطر ذات العال ة .إذا
يتم تقييمهم أ
لم يتم تح ي عوامل المخقطرة التجقيية مخقطرة االحتيقل من بل الم  ،فلن ّ

توثيقهم ،كمق لن يتم تصميم إستجقبة ت ي مالئمة .لهذا تعتبر إجراءات تقييم المخقطر جي ة
التصميم مهمة ج ا لفعقلية الت ي  .تحتقج أيضق إجراءات تقييم المخقطر تلك أن يتم أداؤهق من بل
المستوى المالئم من الموظفين
عن تقييم المخقطر ،يتم أيضق أخذ اإلفصقحقت الوايدة ف البيقنقت المقلية بعين االعتبقي.

إفصاحات البيانات المالية

تكون

اإلفصقحقت الوايدة ف البيقنقت المقلية الخقصة بقلمنش ت الصغيرة المتوسطة الحجم أ ل تفصيال
أ أ ل تعقي ا (على سبيل المثقل ،تسمح بعض األطر الخقصة بإع اد التققيير المقلية للمنش ت
الصغيرة بأن تق م إفصقحقت أ ل ف بيقنقتهق المقلية) .مع هذا ،ال يؤدي ذلك إلى إعفقء الم

من

مسؤ لية فهم اإلفصقحقت تقييم مخقطر األخطقء المقدية ف اإلفصقحقت المطلوبة.
قابليااااة تقياااايم إسااااتجابة اإلدارة

تعتبر الخطوة األسقسية ف عملية تقييم المخقطر ه تقييم فعقلية استجقبقت اإلداية ( الت ه
تصميم/تنفيذ أنظمة ي قبة اإلداية) ،إن ج ت ،للتقليل من مخقطر األخطقء الجوهرية المح دة ف

استخدام التقدير المهني

ثم توثي التق يرات المهمة الموضوعة
تست ع متطلبقت ت ي معقيير الت ي ال لية استخ ام من ّ
طوال فترة الت ي  .تتضمن األمثلة النموذجية على المهقم خالل تقييم المخقطرة:
من بل الم
 إتخقذ راي بول العميل أ االستم اريية معه؛

للمخاطرة

البيقنقت المقلية .ف المنش ت الصغيرة ،يتم على األيجح ضع اعتمقد أكثر على بيئة الر قبة (مثل
كفقءة نزاهة اإلداية غيرهق) أ ل على أنشطة الر قبة التقلي ية (مثل الفصل بين الواجبقت غيرهق)






ضع استراتيجية الت ي الشقملة؛
ضع األهمية النسبية؛
تقييم مخقطر األخطقء الجوهرية ،بمق فيهق تح ي المخقطر المهمة النواح األخرى حي

إعتبقي الت ي خقص ضر ييق؛
تطوير التو عقت من أجل استخ امهق عن أداء اإلجراءات التحليلية.

يكون

اإلستجابة للمخاطر
الفقرة #

أهداف معيار التدقيق الدولي

معيااقي التا ي ال ا ل
 330الفقرة 3

المقيماة لألخطاقء
يه ف الم
إلى الحصول على مق يكف من أدلة الت ي المنقسبة حول المخقطر ّ
الجوهرية من خالل تصميم تنفيذ استجقبقت منقسبة لتلك المخقطر.

الت ي المبن على المخقطر -نبذة عقمة
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التوضيح 5-3 .4

مالحظات:

( )1الرجوع إلى معيقي الت ي ال ل  230للحصول على قئمة كقملة بقلوثقئ المطلوبة
( )2تخطيط معيقي الت ي ال ل  300هو عملية مستمرة متكرية خالل الت ي .
( )3مخقطر البيقنقت الخقطئة.

ف األسبقب (المخقطر المتأصلة مخقطر الر قبة) لتقييمقت المخقطرة عن مستوى البيقنقت المقلية
ف هذه المرحلة ،يتمعن الم
مستوى التوكي (لكل فئة من المعقمالت األح اث يصي الحسقب اإلفصقح) يطوي إجراءات الت ي االستجقبية.
المقيمة لألخطقء الجوهرية ف خطة ت ي -:
يتم توثي إستجقبة الم
للمخقطر ّ
مستوى
البيقنقت المقلية؛
 تحتوي إستجقبة شقملة للمخقطر المح دة عن
 تح ي نواح البيقنقت المقلية الجوهرية اإلفصقحقت الهقمة؛
المقيمة عن مستوى
 تحتوي طبيعة م ى تو يت إجراءات الت ي المح دة المصممة لإلستجقبة لألخطقء الجوهرية ف المخقطر ّ
التوكي .
تتنق ل االستجقبقت الشقملة المخقطر المقيمة لألخطقء الجوهرية عن مستوى البيقنقت المقلية .تتضمن هذه اإلستجقبقت تعيين إشراف
الموظفين المالئمين ،الحقجة للتشكك المهن  ،م ى التعزيز المطلوب لتفسيرات/توضيحقت اإلداية ،التمعن ف نوع إجراءات الت ي
المراد أداؤهق ،مق الوثقئ الت يتم فحصهق دعمق للمعقمالت الجوهرية.
تتألف مزي من إجراءات الت ي عقمة من إجراءات جوهرية مثل اختبقيات التفقصيل ،اإلجراءات التحليلية ،اختبقيات أنظمة الر قبة
(حي يوج تو ع بعمل أنظمة الر قبة تلك بقلشكل الفعقل خالل تلك الفترة).
من المسقئل الت ينبغ على الم
المح دة مق يل -:

أخذهق بقإلعتبقي عن تخطيط خليط من إجراءات الت ي المالئمة من أجل اإلستجقبة للمخقطر

 استخدام اختبارات أنظمة الرقابة
 تح ي أنظمة الر قبة ال اخلية ذات العال ة ،الت إذا تم اختبقيهق ،تقلل من الحقجة/النطقق لإلجراءات الجوهرية األخرى .كققع ةعقمة ،تع عينة الحجم الختبقي أنظمة الر قبة غقلبق بشكل ملحوظ أ ل من تلك ف اإلختبقي الجوهري لسير المعقملة .بقفتراض
أن أنظمة الر قبة ذات العال ة تعمل بقتسقق أن انح ارف أنظمة الر قبة ليس مرجحق ،يمكن الستخ ام اختبقيات أنظمة الر قبة غقلبق
أن تنتج ف أ ل األعمقل الت يتم أداؤهق .إال أنه ال يوج متطلب يقض بقختبقي فعقلية تشغيل أنظمة الر قبة ال اخلية (سواء كقنت
مبقشرة أ غير مبقشرة).
 تح ي أي توكي ات ال يمكن تنق لهق من خالل اإلجراءات الجوهرية ح هق .فعلى سبيل المثقل يمكن أن يطب هذا غقلبق علىاكتمقل المبيعقت ف منشأة صغيرة ،الموا ف حي توج معقمالت معقلجة عقلية األتمتة (مثل مبيعقت اإلنترنت) مع القليل أ
د ن الت خل الي ي.



اإلجراءات التحليلية الجوهرية
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ه اإلجراءات الت يمكن أن يتم فيهق تو ع المبلغ الكل من سير المعقمالت بشكل صحيح بنقء على ال ليل المتوفر .تُققين هذه
التو عقت بقلمبقلغ الفعلية ف السجالت المحقسبية ،امت اد أي أخطقء تم تح ي هق بسهولة (انظر المجل  ،1الفصل  .)10ف بعض
أن يح د مق إذا
الحقالت ،إذا كقنت المخقطرة المقيمة لتوكي معين منخفضة (د ن إعتبقي أنظمة الر قبة ذات العال ة) ،يجوز للم
كقنت اإلجراءات التحليلية الجوهرية ح هق الت تق م دليل ت ي مالئم كقف.



عدم القدرة على التنبؤ



تجاوزات اإلدارة



المخاطر الهامة

مكون ع م التنبؤ ف اإلجراءات المؤداة ،ذلك عن اإلستجقبة لمخقطرة األخطقء الجوهرية فقق لالحتيقل المحتمل.
الحقجة إلى دمج ّ
على سبيل المثقل يمكن ع م اإلعالن عن زيقيات موا ع ع ّ وائم المخز ن ،أ يمكن تنفيذ إجراءات معينة بل نهقية العقم د ن أن
يتم اإلعالن عنهق .يحتقج مكون ع م التنبؤ أيضق أن يؤخذ بقإلعتبقي ف كمية المعلومقت المق مة إلى اإلداية فيمق يخص إجراءات
الت ي المخططة تو يتهق.
الحقجة إلى إجراءات ت ي مح دة لتنق ل إحتمقلية حصول تجق ز لإلداية.
إستجقبة الت ي "للمخقطر الهقمة" الت تم تح ي هق( .أنظر المجل الثقن  ،الفصل العقشر)

اإلبالغ

الفقرة #

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 700الفقرة 6

أهداف معيار التدقيق الدولي

فيمق يل -:
تتلخض أه اف الم
(أ) تكااوين يأي حااول البيقنااقت المقليااة الققئمااة علااى تقياايم لالسااتنتقجقت الت ا تاام التوصاال إليهااق بنااقء علااى
أدلة الت ي الت تم الحصول عليهق؛
(ب) التعبير بوضوح عن ذلك الرأي ف تقرير خط .

التوضيح 6-3 .4

مالحظات:

( )1الرجوع إلى معيقي الت ي ال ل  230للحصول على قئمة كقملة بقلوثقئ المطلوبة.
( )2تخطيط معيقي الت ي ال ل  300هو عملية مستمرة متكرية خالل الت ي .

تكون المرحلة النهقئية من الت ي ه بتقييم دليل الت ي الذي تم الحصول عليه تح ي مق إذا كقن كقف مالئم للتقليل
من مخقطرة الت ي إلى مستوى منخفض مقبول.
من المهم خالل هذه المرحلة من الت ي تح ي -:



أي تغير ف مستوى تقييم المخقطرة؛

الت ي المبن على المخقطر -نبذة عقمة
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مق إذا كقنت االستنتقجقت الت تم الوصول إليهق من العمل الذي تم أداؤه مالئمة؛
إذا مق تم مواجهة أي ظر ف مريبة؛
إذا مق تم تقييم المخقطر اإلضقفية (الت لم يتم تح ي هق مسبقق) بقلشكل المالئم ،تم أداء إجراءات الت ي اإلضقفية كمق
ه مطلوبة.





ال ُيعتبر إجتمقع الفري (مع ا تراب أ ف نهقية العمل المي ان ) لتق يم إيجقز بقلمعلومقت متطلبق مح دا لمعقيير الت ي
ال لية ،إال أنه يمكن أن يكون مفي ا للموظفين لمنق شة نتقئج الت ي  ،تح ي أي مؤشرات لالحتيقل تح ي الحقجة (إن ج ت)
ألداء أي إجراءات ت ي إضقفية.
عن أداء جميع اإلجراءات الوصول إلى االستنتقجقت ينبغ -:
 إبالغ اإلداية أ لئك المكلفين بقلحوكمة بنتقئج الت ي ؛
 تكوين يأي الت ي اتخقذ راي استخ ام الصيغة المالئمة ف تقرير الم

.

 4 .4الوثائق

يتم




الخبير ،الذي لم يقم بإجراء اتصقل مسب مع الت ي  ،من فهم:
طلب ثقئ ت ي كقفية لتمكين الم
طبيعة تو يت م ى إجراءات الت ي الت تم أداؤهق؛
نتقئج أداء تلك اإلجراءات دليل الت ي الذي تم الحصول عليه؛
المسقئل الهقمة المثقية خالل الت ي  ،االستنتقجقت الت تم الوصول إليهق بهذا الشأن؛ التق ير المهن الهقم الذي تم اتخقذه
للوصول إلى تلك االستنتقجقت.

عقدة مق تعتبر ثقئ الت ي للمنشأة األصغر حجمق أ ل شموال من تلك ف المنشأة األكبر حجمق .فعلى سبيل المثقل ،يمكن
تسجيل جوانب مختلفة من الت ي مجتمعة ف ثيقة اح ة ،مع إشقية مرجعية إلى أ ياق العمل ال اعمة ،حسب المطلوب.
أن يوث -:
ليس من الضر يي للم
 كل مسألة صغيرة تم تنق لهق ،أ تق ير مهن صغير تم اتخقذه ،ف الت ي ؛
 اإلمتثقل إلى مسقئل بحي يظهر هذا اإلمتثقل من خالل ثقئ متضمنة داخل ملف الت ي  .على سبيل المثقل تبين خطة
اف على شر ط عملية
أن الم
الت ي ف الملف بأن الت ي كقن مخططق له ،كمق يبين خطقب التكليف المو ع ّ
الت ي .

 5 .4فوائد التدقيق المبني على المخاطرة

يلخص التوضيح أدنقه بعض الفوائ من المنهج المبن على المخقطرة.

التوضيح 1-5 .4

الفوائد

الوصف

مرونة الوقت عند الحاجة
ألداء عمل التدقيق

بمق أن إجراءات تقييم المخقطرة ال تتضمن االختبقي التفصيل للمعقمالت األيص ة ،يمكن أداؤهق بل فترة كقفية
من نهقية الم ة ،بقفتراض ع م جود تغيرات تشغيلية هقمة مرتقبة .يسقع هذا ف موازنة أعبقء العمل لموظف
المبلغ
الت ي على نحو أكبر طوال فترة الت ي  .كمق تمنح العميل تق لإلستجقبة لنققط الضعف المح دة ( ُ
عنهق) ف أنظمة الر قبة ال اخلية لطلبقت المسقع ة األخرى بل ب ء عمل الت ي المي ان ف نهقية الفترة .إال

التدقيق

توجيه جهود فري العمل
بفهم أين يمكن لمخقطر األخطقء الجوهرية أن تح ث ف البيقنقت المقلية ،يمكن للم
نحو الجوانب عقلية المخقطر ،يبمق تخفيض العمل ف الجوانب منخفضة المخقطر .ذلك يسقع أيضق ف

إج اراءات التاادقيق المتركاازة
على المخاطر المحددة

المقيمة .بنقء على ذلك ،يمكن بشكل كبير خفض ،أ حتى
تصمم إجراءات ت ي إضقفية لإلستجقبة للمخقطر ّ
حذف ،اختبقيات التفقصيل الت تتنق ل المخقطر ف شر طهق العقمة.

أنه حين ال تتوفر المعلومقت المقلية المرحلية بسهولة،
الح .
جهود

المتركزة
األساسية

فريق

على

النواحي

فهم أنظمة الرقابة الداخلية

الطبعة الرابعة

يتم أداء إجراءات تقييم المخقطرة التحليلية ف

تقييخ

ضمقن استخ ام موايد موظف الت ي بقلشكل الفعقل.

إن الفهم المطلوب ألنظمة الر قبة ال اخلية ُيمكن الم

من اتخقذ اريات اعية حول م ى الحقجة الختبقي فعقلية التشغيل
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إجاراء اتصاااالت لمسااائل ذات
اهتمااااام لااااةدارة فااااي الوقاااات
المناسب

تتطلب بعضهق اختبقي مرة فقط كل ثالث سنوات) غقلبق إلى
ألنظمة الر قبة ال اخلية .تؤدي اختبقيات أنظمة الر قبة (الت
عمل مطلوب أ ل بكثير من أداء اختبقيات تفقصيل شقملة( .أنظر المجل  ،2الفصل )17
من تح ي نققط الضعف ف أنظمة الر قبة ال اخلية (مثل تلك ف بيئة
ُيم ّكن الفهم األفضل ألنظمة الر قبة ال اخلية الم
الر قبة أنظمة الر قبة العقمة لتكنولوجيق المعلومقت) الت لم يتم تمييزهق مسبققُ .يم ّكن إبالغ نققط الضعف هذه إلى اإلداية ف
الو ت المنقسب لتمكينهق من اتخقذ اإلجراء المالئم ،الذي يعتبر ف مصلحتهق .كمق يوفر ذلك أيضق الو ت ف أداء الت ي .

 6 .4معايير التدقيق الدولية لتدقيق المنشآت األصغر حجما
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيااقي الت ا ي ال ا ل 200
الفقرة أ65

حي يكون ذلك منقسبق ،يتم تضمين إعتبقيات إضقفية خقصة بعمليقت ت ي المنش ت الصغيرة منش ت القطقع العقم ف
التطبي المقدة التوضيحية األخرى لمعيقي ت ي د ل معين .تسقع هذه اإلعتبقيات اإلضقفية على تطبي متطلبقت المعيقي
فيمق يتعل بتطبي متطلبقت معقيير الت ي ال لية
ل ى ت ي هذه المنش ت ،إال أنهق ال تح أ تقلص من مسؤ لية الم
اإلمتثقل لهق.

معيااقي الت ا ي ال ا ل 200
الفقرة أ66

المنش ت الصغيرة ،تشير عبقية "المنشأة الصغيرة" إلى منشأة تملك

أله اف تخصيص إعتبقيات إضقفية لعمليقت ت ي
خصقئص نوعية مثل-:
(أ) تركيز الملكية اإلداية ف ي ع د ليل من األفراد (عقدة مق يكون فردا اح ا – إمق شخصق طبيعيق أ مؤسسة أخرى
تملك المنشأة شريطة أن يتصف المقلك بقلخصقئص النوعية ذات العال ة)؛
(ب) اح ا أ أكثر من النققط التقلية-:

()1
()2
()3
()4
()5
()6

معقمالت مبقشرة أ غير معق ة؛

حفظ السجالت بشكل بسيط؛

ع د ليل من خطوط األعمقل ع د ليل من المنتجقت ضمن خطوط األعمقل؛
ع د ليل من أنظمة الر قبة ال اخلية؛

ع د ليل من مستويقت اإلداية الت تتحمل مسؤ لية مجموعة اسعة من أنظمة الر قبة؛ أ

ع د ليل من الموظفين ،حي يقع على عقت الع ي منهم مجموعة اسعة من المهقم.
ال تعّ هذه الخصقئص النوعية شقملة ،ال تقتصر على المنش ت الصغيرة بشكل حصري ،ال تتصف المنش ت الصغيرة
بقلضر ية بكقفة هذه الخصقئص.
معيااقي الت ا ي ال ا ل 200
الفقرة أ67

تم ضع اإلعتبقيات الخقصة بقلمنش ت الصغيرة المشمولة ف معقيير الت ي ال لية بشكل أسقس مع األخذ بعين اإلعتبقي
المنش ت غير الم يجة .مع ذلك ،تكون بعض اإلعتبقيات مفي ة ف عمليقت ت ي المنش ت الم يجة الصغيرة.

معيااقي الت ا ي ال ا ل 200
الفقرة أ68

تشير معقيير الت ي ال لية إلى مقلك منشأة صغيرة مشقيك ف إداية المنشأة على أسقس يوم بقسم "الم ير المقلك".

ال تفرق معقيير الت ي ال لية بين منهج الت ي المطلوب لمنشأة يملكهق شخص اح تلك لمنشأة طنية توظف أالف األشخقص.
فقلت ي هو الت ي أينمق كقن .بنقء على ذلك ،ال يتغير المنهج األسقس للت ي حتى إن كقنت المنشأة صغيرة الحجم.
ُيقص من كلمة "ت ي " نقل يسقلة اضحة إلى مستخ م البيقنقت المقلية ،بحي تخبرهم تلك الرسقلة بأن الم
التأكي المعقول بأن البيقنقت المقلية خقلية من األخطقء الجوهرية ،د ن النظر إلى حجم أ نوع المنشأة الت تم ت يقهق.

حصل على

تم تنق ل مسألة التنقسب هذه من جقنب موظف مجلس معقيير الت ي التأكي ال لية ف ثيقة أسئلة أجوبة الموظفين الت
حملت عنوان تطبي معقيير الت ي ال لية بشكل متنقسب مع حجم تعقي المنشأة 1،الصقدية ف أغسطس من عقم .2009
يعتبر الغرض منهق هو مسقع ة الم قين ف تطبي معقيير التطبي الموضحة من نقحية فعقلية الكلفة .كقنت اإلستجقبة لسؤال
"كيف تتنق ل معقيير الت ي ال لية حقيقة أن خصقئص المنش ت الصغيرة المتوسطة الحجم مختلفة بشكل كبير عن تلك للمنش ت
األكبر األكثر تعقي ا" كمق يل -:
ه نفسهق عن ت ي المنش ت بمختلف أحجقمهق تعقي اتهق .إال أن هذا ال يعن أن كل ت ي يتم التخطيط له
"إن أه اف الم
أداؤه بنفس الطريقة دائمق .ت يك معقيير الت ي ال لية أن إجراءات الت ي المح دة الت يتم المبقشرة بهق لتحقي أه اف الم
االمتثقل لمتطلبقت معقيير الت ي ال لية تختلف كثي ار بنقء على مق إذا كقنت المنشأة الت يتم ت يقهق كبيرة أم صغيرة ،مق إذا

 1يوجد تطبيق معايير التدقيق الدولية بشكل متناسب مع حجم وتعقيد المنشأة في الموقع اإللكترونيwww.ifac.org/publications- :
resources/applying-isas-proportionately-size-and-complexity-entity-0
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كقنت معق ة أم بسيطة .تركز متطلبقت معقيير الت ي ال لية ،بقلتقل  ،على المسقئل الت يحتقج الم
أداؤهق.
ال تُفصل عقدة اإلجراءات المح دة الت ينبغ على الم

ألن يتنق لهق ف الت ي

توضح معقيير الت ي ال لية أيضق بأن نهج الت ي المالئم لتصميم أداء إجراءات الت ي اإلضقفية يعتم على تقييم الم
للمخقطرة .على سبيل المثقل ،بنقء على الفهم المطلوب للمنشأة بيئتهق ،بمق ف ذلك أنظمة الر قبة ال اخلية المخقطر المقيمة
أن النهج الموح  ،الذي يستخ م كال من اختبقيات أنظمة الر قبة اإلجراءات الجوهرية ،هو نهج
لألخطقء الجوهرية ،يقري الم

أن يتخذ القراي بأن من
المقيمة .ف حقالت أخرى ،على سبيل المثقل ،يجوز للم
فعقل ف الظر ف لإلستجقبة إلى المخقطر ّ
الكفقية أداء إجراءات ت ي إضقفية الت تعّ ف المققم األ ل إجراءات جوهرية ،ف سيقق ت ي منشأة صغيرة أ متوسطة الحجم
حي ال توج الع ي من أنشطة الر قبة فيهق الت يمكن تح ي هق من بل الم .
ُيع من المهم أيضق مالحظة إعتراف معقيير الت ي ال لية بأن الممقيسة السليمة للتق ير المهن أسقسية للسلوك السليم ف
الت ي  .بحي يعتبر التق ير المهن ضر ييق ،بخقصة ،فيمق يتعل بطبيعة تو يت م ى إجراءات الت ي المستخ مة ف تحقي

منشأة صغيرة أ متوسطة الحجم لممقيسة التق ير
متطلبقت معقيير الت ي ال لية جمع أدلة الت ي  .إال أنه حين يحتقج م
اتخقذ راي ع م تطبي متطلبقت معيقي الت ي ال ل إالّ ف الظر ف االستثنقئية ،بشرط
المهن  ،فال يعن ذلك بأنه يمكن للم
إجراءات ت ي ب يلة من أجل تحقي ه ف ذلك المتطلب".
أن يؤدي الم

يمكن تلخيص النققط الرئيسية ف اإل تبقس أعاله على النحو التقل -:
 تتشقبه أه اف الت ي ألي حجم ت ي كقن؛
المقيمة؛

تختلف إجراءات الت ي المح دة المطلوبة كثي ار بنقء على حجم المنشأة المخقطر ّ
 تركز معقيير الت ي ال لية على مسقئل يحتقج الم ألن يتنق لهق – د ن تفصيل اإلجراءات المح دة؛
للمخقطرة؛
 يعتم تصميم إجراءات الت ي اإلضقفية على تقييم الم
المقيمة؛
 تعتبر الممقيسة السليمة للتق ير المهن أسقسية ف تصميم إجراءات تستجيب بشكل مالئم للمخقطر ّ
 ال يمكن استخ ام التق ير المهن لمنع االمتثقل لمتطلبقت معيقي الت ي ال ل  ،إال ف الظر ف االستثنقئية.
بقإلضقفة إلى ذلك ،تحتوي معقيير الت ي ال لية على ع د من الفقرات الت تتنق ل إعتبقيات مح دة لت ي المنش ت صغيرة
متوسطة الحجم .تق م هذه المقدة التوجيه المفي ف تطبي متطلبقت معيقي الت ي ال ل المح دة ذلك ف سيقق ت ي
المنشأة صغيرة أ متوسطة الحجم.
يتضمن التوضيح التقل بعض المقترحقت للتنفيذ النقجح لمعقيير الت ي ال لية ف العمليقت األصغر حجمق.

التوضيح 1-6.4

 .1استغرق الوقت الذي تشاء لقراءة معايير التدقيق الدولية الموضحة ولتدريب الموظفين
يمكن أن يؤدي اإلخفقق ف فهم المتطلبقت إلى-:
 جعل كقمل مرحلة تقييم المخقطرة مجرد "إضقفة" إلى أعمقل الت ي

الجوهرية األخرى الت

تم أداؤهق .ينبغ

أن يكون تقييم

المخقطرة هو المحرك الختيقي إجراءات الت ي المقري أداؤهق ،ليس قئمة معيقيية لإلجراءات الت يمكن أن تطب على أي
منشأة .يعتبر الغرض من تقييم المخقطرة هو تركيز جهود الت ي على المجقالت الت تكون بهق مخقطرة أكبر ألخطقء جوهرية
ف البيقنقت المقلية ،االبتعقد عن المجقالت األ ل خطوية.





تحويل مق ينبغ إعتبقيه ت ي بسيط إلى مشر ع معق مستنزف للو ت .يمكن أن ينشأ ذلك إذا كقنت الجهود متركزة على إتمقم
وائم مراجعة نمقذج ت ي معيقيية ليست ذات أهمية ،أكثر من استخ ام التق ير المهن لقيقس العمل فقق لحجم تعقي المنشأة
الت يتم ت يقهق المخقطر المنطوية عليهق.
اإلخفقق ف االمتثقل إلى متطلب ("ينبغ على الم

") ف معيقي ت ي د ل مق.

 .2استغرق الوقت الذي تشاء للتخطيط الجيد مهما كانت العملية صغيرة
يل سقبقق أن سقعة تمضيهق ف التخطيط يمكن أن توفر سقعقت كثيرة عن التنفيذ .يعتبر التخطيط الفعقل للت ي ف األغلب هو
الفرق بين الت ي ذ الجودة ضمن الميزانية الت ي س ء الجودة المتجق ز للميزانية .ال يعن ذلك بقلضر ية عق اجتمقعقت مكرسة
للفري

ف

المكتب ،كونه يمكن إنجقز التخطيط ف

الطبعة الرابعة

العمليقت الصغيرة ج ا من خالل نققشقت جيزة ف

ب اية العملية أثنقء تق م

39
الت ي .
المجقالت الرئيسية الت يمكن تنق لهق ف التخطيط-:
 تشجيع الموظفين على تح ي المجقالت الت تب
تنق لهق.





فيهق إجراءات الت ي االعتيقدية مفرطة فيمق يتعل بمخقطرة األخطقء الت يتم
يمكن أن يضيع الموظف

أخذ الو ت الكقف لضمقن أن يفهم كل موظف الغرض الحقجة من الوثقئ المطلوب منه تعبئتهق .حي
سقعقت ال تحصى ف محق لة منه لتعبئة نمقذج ال يفهمهق.
منق شة احتمقلية ح ث االحتيقل .تشجيع الموظفين بأن يكونوا متشككين فضوليين ،تمكينهم من إثقية المواضيع أ المالحظقت

أ المسقئل الت ليس لهق تفسير.
منق شة األطراف ذات العال ة المعر فة طبيعة /حجم المعقمالت.
المعّ ة ف الفترات السقبقة قبلة للتح ي ببسقطة فقق للتغيرات الت طرأت ،أم أنه سيتم
النظر فيمق إذا كقنت ثقئ الت ي
ُ
إع ادهق من ج ي  .ينبغ أن تكون الوثقئ تقييم عوامل المخقطر أنظمة الر قبة ال اخلية ذات العال ة كقفية لتمكين الم قين ف
الفترات الالحقة من االيتققء بفهمهم للمنشأة تركيز االنتبقه على توجهقت الصنقعة الج ي ة ،التغيرات التشغيلية الرئيسية
المخقطر المتأصلة الج ي ة أنظمة الر قبة ال اخلية المنقحة.

 .3تقييم بيئة الرقابة

ينبغ أخذ الو ت الكقف لفهم أنظمة الر قبة ال اخلية السقئ ة الت تعّ جزءا من بيئة الر قبة .تختلف أنظمة الر قبة السقئ ة إلى ح مق
حوكمة الشركقت ،كفقءة الموظف موا ف اإلداية تجقه
عن أنظمة الر قبة للمعقمالت؛ تتنق ل مسقئل مثل النزاهة السلوك األخال
أنظمة الر قبة مكقفحة االحتيقل إداية المخقطرة متقبعة أسقليب الر قبة .إذا كقنت بيئة السلوك األخال عقجزة ،يمكن أن يح ث
تجق ز اإلداية بكل سهولة ،يمكن حتى ألفضل أنظمة الر قبة للمعقمالت على عمليقت مثل عمليقت الشراء البيع أن يتم تقويضهق.

 .4هدف التحسين المستمر

السقب بصوية عميقء ،ممق يؤدي إلى ملف يشقبه ملف العقم السقب  .تعّ استم اريية
يوج ميل لبعض الم قين بأن يحذ حذ الم
المؤدى ف األعوام السقبقة تح ي التغيرات الت تجعل الت ي أكثر كفقءة فعقلية ،نهجق أفضل بكثير.
مراجعة /تح ي العمل
ّ
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 .5أنظمة الرقابة الداخلية – الغرض والمكونات
محتوى الفصل

معايير التدقيق الدولية

يبين الفصل غرض ونطاق وطبيعة أنظمة الرقابة الداخلية عبر إعداد التقارير
المالية ،بما في ذلك المكونات الخمسة التي ينبغي على المدقق أن يقيمها.

( 315المنقح)

ذات العالقة

التوضيح 1-0.5

يمثل الشريط األول في الرسم البياني جميع عوامل المخاطر التجارية ومخاطر اإلتحتيال والتي يمكن أن تؤدي
إلى بيانات مالية خاطئة جوهريا (قبل أي اعتبار ألنظمة الرقابة الداخلية) .ويعكس الشريط الثاني إجراءات الرقابة
التي تم تصميمها وتنفيذها لخفض المخاطر التي تم تحديدها .ويطلق غالبا على المدى الذي ال يكمل فيه الشريط
الثاني خفض المخاطر المحددة أسم المخاطرة المتبقية لإلدارة.

الفقرة #
معيار

41

التدقيق

 315الفقرة (4ج)

الدولي

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية
الرقابة الداخلية – العملية التي يقوم األشخاص المكلفون بالرقابة أو اإلدارة أو غيرهم من الموظفين

بتصميمها وتطبيقها والمحافظة عليها من أجل توفير تأكيد معقول تحول تحقيق أهداف منشأة ما فيما
يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية وفعالية وكفاءة العمليات واإلمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية
المعمول بها .وتشير كلمة "عنصر الرقابة" إلى أي وجه لعنصر واتحد أو أكثر من عناصر الرقابة
الداخلية.

معيار

التدقيق

الدولي

معيار

التدقيق

الدولي

 315الفقرة 12

يجب أن يحصل المدقق على فهم للرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق .وعلى الرغم من أن معظم عناصر
الرقابة المتعلقة بالتدقيق تكون على األرجح مرتبطة بإعداد التقارير المالية ،فليست جميع عناصر الرقابة

المرتبطة بإعداد التقارير المالية ذات عالقة بالتدقيق .ويعود األمر إلى الحكم المهني للمدقق لتحديد فيما
إذا كان عنصر الرقابة ،فرديا أو مجتمعا مع عناصر أخرى ،ذو عالقة بالتدقيق( .المرجع :الفقرة أ-50
أ.)73

 315الفقرة 13

عند الحصول على فهم لعناصر الرقابة المتعلقة بالتدقيق ،يجب أن يقيم المدقق تصميم عناصر الرقابة

هذه ويحدد فيما إذا قد تم تنفيذها ،من خالل أداء اإلجراءات باإلضافة إلى االستعالم من موظفي المنشأ.
(المرجع :الفقرة أ-74أ.)76

 1.5لمحة عامة

تم تصميم وتنفيذ واإلتحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية من جانب أولئك المكلفين بالحوكمة وإدارة الموظفين اآلخرين لتناول
المخاطر التجارية ومخاطر اإلتحتيال المحددة التي تهدد تحقيق األهداف المذكورة ،مثل موثوقية إعداد التقارير المالية.
ُيطلب من المدقق فهم كيفية تناول المنشأة لكل مكون من المكونات الخمسة للرقابة الداخلية من تحيث ارتباطها بتدقيق
البيانات المالية .تم وصف هذه المكونات في هذا الفصل وفي الفقرات (4ج) ،و ،24-14و76أ – 117أ من المعيار الدولي
للتدقيق ( 315المنقح) .ويقدم الملحق  1المرفق بالمعيار الدولي للتدقيق ( 315المنقح) مزيدا من التوضيح لكل مكون من

تلك المكونات.

هذا القدر من الفهم للرقابة الداخلية هو أمر مطلوب لتحديد مخاطر الرقابة .ويتم الحصول على هذا القدر من الفهم بغض
النظر عن أي قرار يقوم به المدقق الختبار مثل هذه األنظمة الرقابية كجزء من استراتيجية التدقيق.
إيضاح :هناك تحاجة فقط لتعريف ،وتوثيق وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المرتبطة بالتدقيق .ونظام الرقابة ذو العالقة هو نظام
الرقابة الذي يتناول مخاطر الخطأ في البيانات المالية.

 2.5أهداف أنظمة الرقابة الداخلية

إن أنظمة الرقابة الداخلية هي عبارة عن استجابة اإلدارة المراد بها خفض عامل المخاطرة الذي تم تحديده أو تحقيق هدف
رقابي .وتوجد عالقة مباشرة بين أهداف المنشأة وأنظمة الرقابة الداخلية التي تنفذها من أجل ضمان تحقيق تلك األهداف.
وفي اللحظة التي يتم بها وضع األهداف ،يمكن تحديد وتقييم األتحداث المحتملة (المخاطر) التي قد تمنع تحقيق األهداف.
وبناء على هذه المعلومة ،يمكن لإلدارة تطوير االستجابات المالئمة ،والتي تتضمن تصميم أنظمة الرقابة الداخلية.
وبشكل





عام ،يمكن تصنيف أهداف أنظمة الرقابة الداخلية إلى أربع فئات-:
أهداف إستراتيجية عالية المستوى تدعم مهمة المنشأة؛
إعداد التقارير المالية (أنظمة رقابة داخلية على إعداد التقارير المالية)؛
العمليات (أنظمة الرقابة التشغيلية)؛
االمتثال للقوانين واألنظمة.

وتختص أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق بإعداد التقارير المالية بشكل أساسي .ويتناول ذلك هدف المنشأة في
إعداد البيانات المالية ألغراض خارجية.
وال تتصل عادة أنظمة الرقابة التشغيلية مثل جدولة اإلنتاج والموظفين ،ورقابة الجودة ،وإمتثال الموظف لمتطلبات الصحة
والسالمة بالتدقيق ،إال تحين-:
 تُستخدم المعلومات الصادرة في تطوير إجراء تحليلي؛ أو
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يكون اإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية مطلوبا.

وعلى سبيل المثال ،إذا تم استخدام إتحصائيات اإلنتاج كأساس إلجراء تحليلي ،فإن أنظمة الرقابة التي تضمن دقة تلك
البيانات تكون ذات عالقة ،وإذا كان عدم االمتثال للقوانين واألنظمة المحددة له تأثير مباشر وجوهري على البيانات
المالية ،فإن أنظمة الرقابة المسؤولة عن الكشف واإلبالغ عن عدم االمتثال تكون ذات عالقة.

مكونات أنظمة الرقابة الداخلية

يعتبر مصطلح "أنظمة الرقابة الداخلية" كما تم إستخدامه في معيارالتدقيق الدولي رقم ( 315المنقح) أوسع نطاقا من
مجرد أنشطة رقابة مثل فصل الواجبات ،والتفويضات وتسوية الحسابات  ...إلخ .وتشمل أنظمة الرقابة الداخلية خمس
مكونات أساسية:
 بيئة الرقابة؛
 عملية تقييم المخاطرة في المنشأة؛
 نظام المعلومات ،بما في ذلك العمليات التجارية المتصلة ،وإعداد التقارير المالية ذات العالقة ،واالتصال؛
 أنشطة الرقابة ذات العالقة بالتدقيق؛ و
 متابعة أنظمة الرقابة الداخلية.
ويبين التوضيح التالي تلك المكونات كما هي متصلة بأهداف إعداد التقارير المالية للمنشأة.

العناصر الخمسة للرقابة الداخلية
التوضيح 1-2 .5

ويقدم تقسيم أنظمة الرقابة الداخلية إلى خمسة عناصر إطار عمل مفيد للمدققين في فهم الجوانب المختلفة لنظام الرقابة
الداخلية في المنشأة .إال أنه ينبغي مالتحظة أن-:
 الطريقة التي يتم بها تصميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه تختلف بناء على تحجم وتعقيد المنشأة .وتَستخدم المنشآت
األصغر تحجما غالبا وسائل أقل رسمية وعمليات وإجراءات أبسط في سبيل تحقيق أهدافها .وقد ال يتم التفريق بين
عناصر الرقابة الداخلية الخمسة بوضوح تام؛ إال أن األغراض الكامنة وراءها صحيحة بشكل متساو .وعلى سبيل
المثال فإن المدير المالك قد (وعند عدم توفر موظفين إضافيين ينبغي أن) يؤدي مهام تنتمي للعديد من عناصر
الرقابة الداخلية.
 يمكن استخدام مصطلحات وأطر عمل مختلفة من تلك المستخدمة في معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) لوصف
الجوانب المتنوعة ألنظمة الرقابة الداخلية وتأثيرها على التدقيق ،ولكن يجب تناول العناصر الخمسة جميعها في
التدقيق.
الطبعة الرابعة
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يعد االعتبار األساسي لدى المدقق فيما إذا كان ،وكيف ،يمنع نظام الرقابة المحدد أو يكشف أو يصحح
األخطاء الجوهرية في فئات المعامالت أو أرصدة الحساب أو اإلفصاتحات ،والتوكيدات المتعلقة الخاصة
بها.
وفيما يلي ملخص لعناصر الرقابة الداخلية الخمسة.

 3.5بيئة الرقابة
الفقرة #

معيار التدقيق
 315الفقرة 14

الدولي

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب أن يحصل المدقق على فهم لبيئة الرقابة .وكجزء من الحصول على هذه الفهم ،يجب أن يقيم المدقق
فيما إذا-:
(أ) قامت اإلدارة( ،مع النظرة العميقة ألولئك المكلفين بالحوكمة) ،بإتحداث والمحافظة على ثقافة األمانة
والسلوك األخالقي؛ و
(ب) كانت جميع عوامل القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة للعناصر األخرى للرقابة الداخلية،
وال تؤثر عليها نواتحي الضعف في بيئة الرقابة( .المرجع :الفقرة 77أ78-أ).

تُعتبر بيئة الرقابة األساس ألنظمة الرقابة الفعالة ،بحيث توفر النظام والهيكل للمنشأة .كما أنها ترسخ بيئة المنظمة،
بحيث تؤثر في اإلدراك والوعي الرقابي لموظفيها.
وتتناول بيئة الرقابة وظائف الحوكمة واإلدارة ،وتتناول أيضا مواقف ووعي وتصرفات أولئك المكلفين بالحوكمة واإلدارة
فيما يخص أنظمة الرقابة الداخلية للمنشأة وأهميتها ضمن نطاق المنشأة.
مالحظة :بشكل عام تعتبر أنظمة الرقابة لبيئة الرقابة سائدة بطبيعتها ،وهي ال تمنع بشكل مباشر األخطاء الجوهرية
أو تكشفها وتصححها ،وبدال من ذلك تُنشئ األساس المهم الذي ترتكز عليه جميع أنظمة الرقابة األخرى.
ويبين التوضيح  1 .3 .5العناصر المختلفة لبيئة الرقابة التي يجب أخذها في االعتبار .والتحظ أن األهمية والترتيب
(األولوية) لتلك العناصر تختلف بشكل تحتمي من منشأة إلى أخرى.

التوضيح 1-3 .5
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تؤثر ضوابط بيئة الرقابة على تقييم المدقق لفعالية أنشطة الرقابة األخرى ،والتي قد تتناول مجاالت أخرى مثل معامالت البيع والش ارء.
وعلى سبيل المثال ،إذا كان لدى اإلدارة موقف سلبي تجاه نظام رقابة ما بشكل عام ،يقوض ذلك من فعالية ضوابط الرقابة األخرى

(مثل البيع وغيرها) مهما كانت تلك األنظمة جيدة التصميم.

ويتضمن تقييم المدقق لتصميم بيئة رقابة للمنشأة العناصر الموضوعة أدناه.

التوضيح 2-3 .5

العناصر األساسية المتناولة

الوصف

االتصال والتعزيز للنزاهة
والقيم األخالقية األخرى

تعتبر النزاهة والقيم األخالقية عناصر ضرورية (أساسية) ،تحيث أنها تؤثر في فعالية تصميم وإدارة
ومتابعة أنظمة الرقابة األخرى.

المشاركة من خالل أولئك
المكلفين بالحوكمة

تتمثل مواقف أولئك المكلفين بالحوكمة في-:
 استقالليتهم عن اإلدارة؛
 خبرتهم ومنزلتهم؛

االلتزام بالكفاءة

تضع اإلدارة في االعتبار رفع مستويات الكفاءة لوظائف معينة ،وكيف يمكن ترجمة تلك المستويات إلى
مهارات ومعرفة مطلوبة



الفلسفة واألسلوب التشغيلي

لإلدارة

مدى مشاركتهم والمعلومات الواردة والتمعن في األنشطة؛
سالمة تصرفاتهم ،بما في ذلك الدرجة التي يتم بها تصعيد ومتابعة التساؤالت المعقدة مع اإلدارة،
وتفاعلهم مع المدققين الداخليين والخارجيين.

النهج الذي تختاره اإلدارة في تولي وإدارة المخاطر التجارية ،ومواقفها وإجراءاتها نحو إعداد التقارير
المالية ،وتجهيز المعلومات ،والوظائف المحاسبية والموظفين.

الهيكل التنظيمي

إطار العمل الداخلي الذي تقوم المنشأة من خالله بتخطيط األنشطة وتنفيذها ومراقبتها ومراجعتها في

تعيين السلطة والمسؤولية

وتشرح كيف يتم تعيين السلطة والمسؤولية لألنشطة التشغيلية ،وكيف يتم وضع عالقات اإلبالغ والتسلسل

سياسات وإجراءات الموارد
البشرية

وتشمل إجراءات التوظيف والتوجيه والتدريب والتقييم وتقديم المشورة والتعزيز والمكافأة واإلجراءات
العالجية.

سبيل تحقيق أهدافها.

الهرمي للسلطة.

وتعتبر أنظمة الرقابة المبينة أعاله سائدة لكامل المنشأة ،كما تكون غالبا موضوعية للتقييم أكثر منها في أنشطة الرقابة
التقليدية (مثل فصل الواجبات) .ومن ثم يمارس المدقق التقدير المهني في هذا التقييم.
ويمكن أن تعوض قوى بيئة الرقابة أنظمة رقابة المعامالت الضعيفة أو تحل مكانها تحتى في بعض الحاالت .إال أنه يمكن
لنقاط الضعف في بيئة الرقابة أن تقوض ،أو ترفض تحتى ،تصميما جيدا في مكونات أنظمة الرقابة األخرى .فعلي سبيل
المثال ،إذا غابت ثقافة األمانة والسلوك األخالقي ،فعلى المدقق أن ينظر بتمعن في أي أنواع إجراءات التدقيق (اإلضافية)
يمكن أن تكون فعالة في إيجاد األخطاء الجوهرية في البيانات المالية .وفي بعض الحاالت ،قد يجد المدقق أنه تم خرق
نظام الرقابة الداخلية إلى المدى الذي يصبح فيه االنسحاب من العملية هو الخيار الوتحيد.

بيئة الرقابة في المنشآت األصغر حجما

تختلف بيئة الرقابة داخل المنشآت الصغيرة عنها في المنشآت األكبر ،إال أنها في نفس األهمية .ويعتبر ذلك صحيحا بشكل
خاص عندما ال تملك المنشأة الموظفين أو الموارد لتنفيذ أنشطة الرقابة التقليدية مثل فصل الواجبات.
وفي المنشآت األصغر تحجما ،قد يكون االنخراط الكبير لمدير مالك ذو كفاءة (نقطة قوة لبيئة الرقابة) سببا جيدا في خفض
الحاجة ألنشطة الرقابة األخرى مثل فصل الواجبات .وبناء على ذلك يمكن لنقاط القوة في بيئة الرقابة أن تعمل بشكل غير
مباشر في منع أو كشف وتصحيح أنواع معينة من األخطاء .وعلى سبيل المثال ،تحين يراجع ويوافق المدير المالك على
عمليات فردية قبل اكتمالها ،قد يعمل ذلك على منع أو كشف وتصحيح أخطاء أو إتحتيال معين ومحدد .إال أن قوة بيئة
الرقابة تلك ال تقلل المخاطر األخرى مثل تجاوزات اإلدارة ألنظمة الرقابة.

الطبعة الرابعة
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وعادة ما تكون الوثائق المتوفرة لدعم ضوابط بيئة الرقابة أقل في المنشآت األصغر تحجما .وبناء على ذلك ،غالبا ما تُشكل
مواقف ووعي وإجراءات اإلدارة (مثل المدير المالك) األساس في تقييم تصميم نظام رقابة وتنفيذه .وعلى سبيل المثال تزود
المنشآت األكبر تحجما على األرجح الموظفين بمدونة لقواعد السلوك تبين فيها السلوكيات المقبولة وعواقب انتهاك القوانين
والقواعد .وقد تبلغ المنشآت األصغر تحجما القيم والسلوكيات المقبولة نفسها من خالل اإلبالغ الشفهي وعن طريق القدوة اإلدارية.
وعند عدم توفر الوثائق الداعمة لنظام رقابة معين‘ ُيعد المدقق مذكرة للملف .وعلى سبيل المثال ،عند تناول ما إذا كان هناك
إبالغ وتعزيز للنزاهة والقيم األخالقية ،يمكن للمدقق أن-:
 يحدد قيم المنشأة والسلوكيات المقبولة وإجراءات التعزيز من خالل النقاشات مع اإلدارة .وبعدها يقيم المدقق ما إذا كانت
كافية لتناول تصميم نظام الرقابة.
 يسأل واتحدا أو أكثر من الموظفين عن قيم المنشأة ،والسلوكيات المقبولة وإجراءات التعزيز .وستوفر هذه المقابالت
معلومات تحول ما إذا كانت قيم اإلدارة والسلوكيات المقبولة قد تم إبالغها وتعزيزها .كما يتناول ذلك تنفيذ نظام الرقابة.

نقطة للتأمل

تعارض المنشآت الصغيرة غالبا توثيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تعمل بشكل غير رسمي .إال أن ذلك غالبا قد
يعود بالفائدة على اإلدارة عند أخذ الوقت الكافي لتوثيق بعض السياسات واإلجراءات األكثر األهمية .ويمكن تقديم
مثل تلك السياسات واإلجراءات للموظفين الملتحقين بالمنشأة ،وقد يتم توفير وقت الدقيق مقابل االضطرار إلجراء
استعالمات في كل مرتحلة .وفي المثال المشار إليه أعاله ،يمكن تحتى للمنشآت األصغر تحجما إعداد بيان بسيط
للقيم والسلوكيات المقبولة والتي يمكن تزويد الموظفين بها والرجوع إليها عند نشؤ مسألة ما.
ويبين التوضيح أدناه بعض النواتحي األساسية التي يجب تناولها في تقييم بيئة الرقابة في المنشآت األصغر تحجما.

التوضيح 3-3 .5

عنصر الرقابة

السؤال األساسي

إبالغ وتعزيز النزاهة

ما إجراءات اإلدارة التي تعمل

والقيم األخالقية

أنظمة الرقابة المحتملة


على إزالة أو تقليل الدوافع أو
اإلغراءات

التي

قد

تدفع

الموظفين

لالنخراط

في

سلوكيات مخادعة أو غير

تبدي اإلدارة باستمرار من خالل األقوال واألفعال االلتزام بالمعايير
األخالقية العالية.



تتخلص اإلدارة أو تخفض من الدوافع أو اإلغراءات التي قد تؤدي إلى
ضلوع الموظفين في سلوكيات مخادعة أو غير أخالقية.



قانونية أو أخالقية.

وجود مدونة لقواعد السلوك أو ما يماثلها والتي تضع معايير السلوكيات
األخالقية واألدبية المتوقعة.



أن يدرك الموظفون بوضوح الفرق بين السلوك المقبول وغير المقبول،
ومعرفة الواجب فعله عند مواجهة أي سلوك غير سليم.

االلتزام بالكفاءة

هل يملك الموظفون المعرفة



اتخاذ إجراءات تعزيز تحين يتطلب األمر ذلك.



تتخذ اإلدارة الخطوات الضرورية لضمان أن يملك الموظفون المعرفة

والمهارات الضرورية إلنجاز
مهامهم؟

والمهارات األساسية المطلوبة لتنفيذ وظائفهم.


توفر وصف للعمل واستخدامه بشكل فعال.



تزود اإلدارة موظفيها بإذن دخول إلى برامج تدريبية للمواضيع ذات
العالقة

مشاركة أولئك المكلفين

بالحوكمة (بخالف



التطابق األساسي والمستمر لمهارات الموظفين ووصف عملهم.

ما هي درجة فعالية الحوكمة



يعتبر معظم أولئك المكلفين بالحوكمة مستقلون عن اإلدارة.

(إن وجدت) تحين يتم تزويدها



لدى أولئك المكلفين بالحوكمة الخبرة والمكانة المناسبة واإلطالع المالي
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الحاالت التي تكون

فيها اإلدارة هي نفسها

الواسع.

عبر عمليات المنشأة.


أولئك المكلفين

يتم تبليغ أولئك المكلفين بالحوكمة باألمور والنتائج المالية الهامة بشكل
زمني مناسب.

بالحوكمة)



يقدم أولئك المكلفين بالحوكمة اإلشراف الفعال على أنشطة اإلدارة.
ويتضمن ذلك إثارة اإلستفسارت المعقدة ومتابعة اإلجابات.



يجتمع أولئك المكلفين بالحوكمة بناء على أساس نظامي ،وتعمم مدة
اإلجتماعات بناء على أساس زمني مناسب.

الفلسفة واألسلوب

ما هي مواقف وإجراءات

التشغيلي لإلدارة

اإلدارة في إعداد التقارير



تبدي اإلدارة مواقف وإجراءات إيجابية تجاه-:
-

المالية.



أنظمة الرقابة الداخلية السليمة عبر إعداد التقارير المالية (بما في
ذلك تجاوز اإلدارة وعمليات اإلتحتيال األخرى)،

-

اإلختيار/التطبيق المالئم للسياسات المحاسبية،

-

أنظمة رقابة تجهيز المعلومات ،و

-

تعامل موظفي المحاسبة

وضع اإلدارة إلجراءات تمنع الوصول غير المصرح إلى التقييمات
والوثائق والسجالت أو إتالفها.

الهيكل التنظيمي

هل تم وضع هيكل تنظيمي



تحلل اإلدارة المخاطر التجارية وتتخذ اإلجراءات المناسبة.



يعتبر الهيكل التنظيمي مالئما لتسهيل تحقيق أهداف والوظائف التشغيلية
والمتطلبات التنظيمية للمنشأة.

ذا عالقة؟


تدرك اإلدارة بوضوح مسؤوليتها وسلطتها لألنشطة التجارية وتمتلك الخبرة
ومستويات المعرفة األساسية لتنفيذ مواقفها.



يسهل هيكل المنشأة نقل المعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب
لألشخاص المناسبين في سبيل تخطيط األنشكة ومراقبتها.



يتم فصل الواجبات غير المكتملة بالمدى الممكن.

تعيين السلطة

هل تم تعيين النواتحي



توجد سياسات وإجراءات لتصريح وقبول العمليات.

والمسؤولية

األساسية للسلطة والمسؤولية



توجد خطوط مناسبة لإلبالغ والمساءلة (مالئمة لحجم المنشأة وطبيعة

بالشكل المالئم؟

سياسات وإجراءات
الموارد البشرية

أنشطتها).


يتضمن وصف العمل المسؤوليات المبنية على الرقابة.

ما هي المعايير المناسبة



تضع/تعزز اإلدارة معايير استخدام ألكثر األشخاص تأهيال؟

لضمان-:



تتضمن ممارسات التوظيف مقابالت الوظيفة ،والتحقق من الخلفية،

توظيف أكثر األشخاص كفاءة
وجدارة بالثقة؟

وتبليغ القيم ،والسلوكيات المتوقعة ،وأسلوب اإلدارة التشغيلي.


تقديم التدريب الذي يضمن
أداء األشخاص لوظائفهم؟
التعزيز الموجه من خالل
تقييمات األداء؟

الطبعة الرابعة

يتم تقييم أداء العمل بشكل دوري ،ويتم مراجعة النتائج مع كل موظف،
واتخاذ اإلجراء المناسب.



تتناول سياسات التدريب األدوار والمسؤوليات المستقبلية ،ومستويات
األداء المتوقعة ،وتحاجات التطوير.
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 4.5تقييم المخاطر
الفقرة #

التدقيق

الدولي

معيار

التدقيق

الدولي

معيار التدقيق
 315الفقرة 17

الدولي

 315الفقرة 15

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب أن يحصل المدقق على فهم فيما إذا كانت المنشأة تملك عملية لما يلي-:
(أ) تحديد مخاطر العمل المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية؛
(ب) تقدير أهمية المخاطر؛
(ج) تقييم إتحتمال تحدوثها؛ و
(د) إتخاذ الق اررات لمعالجة هذه المخاطر( .المرجع :الفقرة أ.)88

معيار

 315الفقرة 16

إذا نفذت المنشأة مثل هذه العملية (المشار إليها هنا فيما بعد "عملية تقييم مخاطر المنشأة") ،يجب أن

يحصل المدقق على فهم لها والنتائج المتعلقة بها .ويحدد المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية التي عجزت
اإلدارة عن تحديدها ،فيجب أن يقيم المدقق فيما إذا كانت هناك مخاطر ذاتية من النوع الذي كان يجب
تحديده من خالل عملية تقييم مخاطر المنشأة .وفي تحال وجود مثل هذه المخاطرة ،فإنه يجب أن يحصل
المدقق على فهم أسباب فشل تلك العملية في تحديد المخاطرة ويفيم فيما إذا كانت العملية مناسبة لظروفها أم
إذا تم تحديدها إذا كانت هناك نواتحي ضعف هامة في الرقابة الداخلية في عملية تقييم المنشأة للمخاطر.
إذا لم تنفذ المنشأة مثل هذه العملية أو كان لديها عملية خاصة ،فإنه يجب أن يناقش المدقق مع اإلدارة فيما
إذا قد تم تحديد مخاطر العمل المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية وكيف قد تم تناولها .كما يجب أن يقيم
المدقق فيما إذا كان غياب عملية تقييم مخاطر موثقة أم ار مناسبا أو محددا في الظروف أو يمثل نواتحي
ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية للمنشأة .المرجع :الفقرة أ)89

تقييم المخاطر هو المكون الثاني من المكونات الخمسة للرقابة الداخلية .ويؤدي تنفيذ اإلدارة لعملية تقييم مخاطر تتسم
بالفاعلية ومن ثم الحفاظ عليها إلى توفير المعلومات الهامة الالزمة لتحديد مخاطر العمل/االتحتيال التي تنبغي إدارتها،
وبالتالي يمكن اتخاذ اإلجراءات المالئمة تجاها .وقد تبادر اإلدارة في وضع خطط أو برامج ،أو تتبنى سياسات وإجراءات
لمواجهة مخاطر معينة .أو ،قد تقرر أن تقبل مخاطر معينة نتيجة للتكلفة أو العتبارات أخرى.
إذا كانت عملية تقييم المخاطرة للمنشأة مالئمة للظروف ،فذلك يساعد المدقق على تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية.
وتتناول عملية تقييم المخاطرة بشكل طبيعي مسائل مثل-:
 تغيرات في بيئة العمل؛
 كبار الموظفين الجدد؛
 نظم المعلومات الجديدة أو المعدلة؛
 النمو السريع؛
 التقنية الحديثة؛
 النماذج أو المنتجات أو األنشطة التجارية الحديثة؛
 إعادة هيكلة الشركة (بما في ذلك التصفية والتملك)؛
أنظمة الرقابة الداخلية – الغرض والمكونات
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العمليات األجنبية المنتشرة؛ و
األتحكام المحاسبية الجديدة.

وفي المنشآت األصغر تحجما تحيث من غير المرجح وجود عملية تقييم مخاطرة رسمية ،يناقش المدقق مع اإلدارة آلية تحديد
المخاطر التجارية وكيف يتم تناولها.
ومن المسائل التي ينبغي للمدقق أن يأخذها باالعتبار هي كيف-:
 تحدد اإلدارة المخاطر ذات العالقة بإعداد التقارير المالية؛
 تقدر اإلدارة أهمية المخاطر؛
 تقيم اإلدارة إتحتمال تحدوثها؛ و
 تتخذ اإلدارة اإلجراءات لمعالجة المخاطر.
ُيطلب من المدقق كذلك أن يقيم إذا كان عدم وجود عملية موثقة لتقييم المخاطر هو أمر مالئم في هذه الظروف ،أو يحدد إذا
كان ذلك يشكل قصو ار أساسيا في الرقابة الداخلية.
وإذا قام المدقق بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية والتي عجزت اإلدارة عن تحديدها ،فينبغي له أن يضع في اإلعتبار-:
 ما سبب إخفاق عمليات اإلدارة؟
 وهل العمليات مالئمة للظروف؟
وإذا ُوجدت ناتحية ضعف في عملية تقييم المنشأة للمخاطرة (أو لم تكن هناك عملية مطلقا) ،يتم تبليغ اإلدارة وأولئك المكلفين
بالحوكمة.

الظروف واألحداث التي قد تدل على أخطاء جوهرية

يحتوي الملحق  2من معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) قائمة مفيدة للظروف واألتحداث المحتملة والتي قد تدل على وجود
مخاطر أخطاء جوهرية.

 5.5نظام المعلومات واإلتصاالت
الفقرة #

معيار
الدولي
الفقرة 18

التدقيق
315

معيار
الدولي
الفقرة 19

التدقيق
315

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب على المدقق الحصول على فهم لنظام المعلومات ،بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة والخاصة بإعداد التقارير
المالية ،كما يجب فهم النواتحي التالية( -:المرجع :الفقرة أ-90أ 92وأ-95أ)96
(أ) فئات المعامالت في عملية المنشأة الهامة بالنسبة للبيانات المالية؛
(ب) اإلجراءات ضمن كل من تقنية المعلومات واألنظمة اليدوية التي يتم من خاللها مباشرة هذه المعامالت وتسجيلها
ومعالجتها وتصحيحها تحسب الضرورة ونقلها إلى دفتر األستاذ العام واإلبالغ عنها في البيانات المالية؛
(ج) سجالت المحاسبة ذات العالقة والمعلومات المدعمة والحسابات المعينة في البيانات المالية المستخدمة في مباشرة
وتسجيل ومعالجة واإلبالغ عن المعامالت؛ ويتضمن هذه تصحيح المعلومات الخاطئة وكيفية نقل المعلومات إلى
دفتر األستاذ العام .وقد تكون هذه السجالت إما يدوية أو إلكترونية؛
(د) كيف تلتقط نظام المعلومات األتحداث واألوضاع باستثناء المعامالت الهامة بالنسبة للبيانات المالية؛
(ه) عملية إعداد التقارير المالية المستخدمة إلعداد البيانات المالية للمنشأة بما في ذلك التقديرات المحاسبية الهامة
واإلفصاتحات؛ و
(و) عناصر الرقابة التي تحيط بالقيود اليومية بما في ذلك القيود الغير العادية لتسجيل المعامالت غير المتكررة وغير
العادية والتسويات( .المرجع :الفقرة أ-93أ)94
يشمل هذا الفهم لنظام المعلومات ذي العالقة بإعداد التقارير المالية الجوانب ذات العالقة من هذا النظام والمرتبطة
بالمعلومات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ،والتي تم الحصول عليها من داخل أو خارج الدفاتر العامة أو
الفرعية.

الطبعة الرابعة

يجب أن يحصل المدقق على فهم لكيفية تبليغ المنشأة أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير المالية واألمور الهامة المتعلقة
بإعداد التقارير المالية ،بما في ذلك( :المرجع :الفقرة أ-97أ)98
(أ) االتصاالت بين اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة؛
(ب) االتصاالت الخارجية مثل االتصاالت مع السلطات التنظيمية.
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تطلب اإلدارة (وأولئك المكلفين بالحوكمة) معلومات موثوقة في سبيل-:
 إدارة المنشأة (مثل التخطيط ،ووضع الميوانية ،والمتابعة األداء ،وتخصيص الموارد ،ووضع األسعار ،وتجهيز البيانات
المالية ألغراض اإلبالغ)؛
 تحقيق األهداف؛ و
 تحديد وتقييم واإلستجابة لعوامل المخاطرة.
ويتطلب ذلك المعلومات ذات العالقة تحتى يتم تحديدها والحصول عليها وإبالغها /توزيعها بالوقت المناسب على الموظفين (على
جميع مستويات المنشأة) ممن يحتاجونها لصنع قرار.
ويتكون نظام المعلومات من بنية تحتية (المكونات المادية والصلبة) ،والبرمجية واألشخاص واإلجراءات والبيانات .وتقوم العديد
من نظم المعلومات باستخدام شامل لتكنولوجيا المعلومات ،بحيث تحدد وتلتقط وتعالج وتوزع المعلومات لدعم تحقيق أهداف
إعداد التقارير المالية (بما في ذلك اإلفصاتحات) وأنظمة الرقابة الداخلية.
كما يتضمن نظام المعلومات ذو العالقة بأهداف إعداد التقارير المالية العمليات التجارية ونظام المحاسبة للمنشأة ،كما هو مبين
أدناه.

التوضيح 1-5 .5
العمليات التجارية

(البيع ،والش ارء ،والرواتب،
وغيرها)
نظام المحاسبة

المصادر األخرى للمعلومات

تعتبر العمليات التجارية مجموعات منظمة من األنشطة المصممة إلنتاج مخرجات محددة .تحيث تؤدي إلى
عمليات يتم تسجيلها ومعالجتها وإبالغها من خالل نظام المعلومات.
تشتمل هذه األنظمة على البرمجيات المحاسبية ،وجداول البيانات االلكترونية ،والمعلومات ذات العالقة من
المصادر األخرى والسياسات واإلجراءات المستخدمة في إعداد التقارير المالية الدورية والبيانات المالية في
نهاية الفترة وتشمل اإلفصاتحات.

قد يتطلب إعداد بعض اإلفصاتحات والمبالغ الواردة في البيانات المالية استخدام المعلومات التي تم الحصول
عليها من داخل أو خارج الدفاتر العامة والفرعية.

مصادر المعلومات

قد تتضمن البيانات المالية واإلفصاتحات معلومات لم يتم توليدها من خالل نظام السجالت العامة في المنشأة .عادة ما يتم
الحصول على مثل تلك المعلومات من خارج السجالت العامة والفرعية ،وقد تشمل بعض األمثلة التالية:

التوضيح 2-5.5

طبيعة المعلومات
االتفاقيات التعاقدية

أمثلة
يمكن اإلفصاح عن المعلومات التي تم الحصول عليها من اتفاقيات اإليجار في البيانات المالية ،مثل
خيارات التجديد أو الدفعات اإليجارية المستقبلية.

عدم االمتثال

المعلومات التي تُعرف عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به بالقوانين واللوائح ذات العالقة.
أنظمة الرقابة الداخلية – الغرض والمكونات
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معلومات عن القيمة العادلة

المعلومات التي يمكن أن تنتج من قبل خبراء اإلدارة ويتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية.

تقيم المخاطر

المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في ال بيانات المالية والتي تم إنتاجها من قبل نظام إدارة المخاطر في
المنشأة .على سبيل المثال ،قد يتطلب إطار إعداد التقارير المالية اإلفصاح عن مسائل معينة مرتبطة بنظام

االفتراضات والبيانات

المعلومات التي تم الحصول عليها من النماذج ،أو من الحسابات األخرى المستخدمة في الحصول على
التقديرات المعترف بها أو المفصح عنها في البيانات المالية .ويشمل ذلك المعلومات المرتبطة بالبيانات

إدارة المخاطر في المنشأة.

المستخدمة في إعداد
التقديرات
تحليل الحساسية

واالفتراضات األساسية المستخدمة في تلك النماذج ،مثل:
 االفتراضات التي يتم تطويرها داخليا والتي قد تؤثر على العمر اإلنتاجي لألصل؛ و
 البيانات ،مثل معدالت الفائدة ،والتي تتأثر بعوامل تقع خارج نطاق سيطرة المنشأة.

المعلومات المفصح عنها في البيانات المالية عن تحليل الحساسية والمشتقة عن النماذج المالية ،والتي يمكن
أن تستخدم في إثبات أن اإلدارة قد أخذت بعين االعتبار افتراضات بديلة.

العوائد الضريبية والسجالت

المعلومات المعترف بها أو المفصح عنها في البيانات المالية والتي تم الحصول عليها من سجالت العوائد
الضريبية الخاصة بالمنشأة.

معلومات المنشأة المستمرة

المعلومات التي قد تم ال حصول عليها من التحليالت التي تم إعدادها لدعم تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على
االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة .على سبيل المثال ،اإلفصاتحات ،إن وجدت ،المرتبطة باألتحداث أو
الشروط التي تم تعريفها والتي من الممكن أن تلقي بشكوك كبرى تحول قدرة المنشأة على االستم ارر باعتبارها

الشبيهة

منشأة مستمرة.

يخضع مدى الفهم المطلوب لنظام المعلومات المتعلق بإعداد التقارير المالية للتقدير المهني للمدقق .وينبغي أخذ العوامل التالية
بعين االعتبار:
 مصادر المعلومات المستخدمة ،سواء كانت داخلية أو خارجية؛
 موثوقية التقارير المالية المستخدمة في عملية اتخاذ القرار؛
 السجالت المحاسبية األساسية والمعلومات الداعمة؛
 كيفية تسجيل نظام المعلومات لألتحداث والظروف الهامة ،بخالف المعامالت ،وذلك بالنسبة للبيانات المالية؛
 عملية إعداد التقارير المالية وتشمل إعداد التقديرات ،ونظم الرقابة على مدخالت الدفاتر ،ونظم الرقابة على استخدام الجداول االلكترونية؛ و

 التواصل بين اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة واألطراف الخارجية مثل البنوك والهيئات الرقابية.

ويملك نظام المعلومات إجراءات وسياسات وسجالت (يدوية وإلكترونية) مصممة لتناول المسائل المبينة أدناه.

التوضيح 2-5 .5

الطبعة الرابعة
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وفي الشركات األكبر تحجما يمكن أن تكون نظم المعلومات معقدة وإلكترونية ومتكاملة بشكل عالي الدرجة .أما الشركات
األصغر تحجما فتعتمد غالبا على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات اليدوية أو القائمة بذاتها.

نقطة للتأمل

تأتي العديد من تحزم برمجيات المحاسبة السائدة (تحتى الصغيرة منها) مع العديد من أنظمة رقابة تطبيق مدمجة داخليا يمكن استخدامها في
تحسين الرقابة على إعداد التقارير المالية .وتتضمن أنظمة الرقابة هذه التسويات اإللكترونية ،وإعداد تقارير االستثناءات لغايات مراجعة
اإلدارة ،وضمان االتساق العام خالل إعداد التقارير المالية.

للحصول على فهم لنظام المعلومات (بما في ذلك عمليات األعمال) ،يتناول المدقق ما يلي (عالوة على ما ورد في التوضيح
السابق):
 عمليات األعمال؛ و
 الجوانب ذات العالقة في األنظمة والمرتبطة بالمعلومات المتضمنة في البيانات المالية بما في ذلك اإلفصاتحات .ويمكن
الحصول عليها من داخل أو خارج الدفاتر العامة أو الفرعية.

يخضع مستوى الفهم المطلوب للتقدير المهني للمدقق .وينبغي أخذ األمور التالية بعين االعتبار:





أنشطة الرقابة المرتبطة بالمعلومات المتضمنة في البيانات المالية بما في ذلك اإلفصاتحات .ومع ذلك ،ليس من المطلوب من
المدقق أن يفهم جميع األنشطة الرقابية ،فعليه أن يفهم فقط األنشطة الرقابية المرتبطة بإعداد التقارير المالية.
مدى التدخل الفعال لإلدارة في إعداد التقارير المالية .قد ال تحتاج المنشآت صغيرة الحجم إلى وصف تفصيلي لإلجراءات
المحاسبية ،أو إلى سجالت محاسبية معقدة ،أو إلى سياسات مكتوبة.
مدى المعلومات ،الالزمة إلفصاتحات التدقيق والبيانات المالية ،والتي تحصلت عليها اإلدارة من خارج الدفاتر العامة أو الفرعية
للمنشأة.

سيشمل نطاق الفهم المطلوب المسائل الموضحة في الجدول التالي.

التوضيح 3-5 .5
تحديد

مصادر المعلومات
المستخدمة

تناول

ما هي فئات المعامالت الهامة للبيانات المالية؟
كيف تنشأ المعامالت واإلفصاتحات ضمن العمليات التجارية للمنشأة؟
ما السجالت المحاسبية (إلكترونية أو آلية) المتوفرة؟
كيف يقوم النظام المحاسبي بالحصول على األتحداث والظروف (أكثر من فئات المعامالت) والتي تعد هامة للبيانات
المالية؟ هذا األمر هام بصورة خاصة عندما يكون قد تم الحصول على المعلومات المتضمنة في البيانات المالية من خارج
الدفاتر العامة والثانوية للمنشأة.

كيف يتم الحصول
على المعلومات

ومعالجتها

ما عمليات إعداد التقارير المالية المستخدمة من أجل-:
 بدء وتسجيل وإبالغ المعامالت والمعامالت غير المعيارية (مثل معامالت األطراف ذات العالقة ... ،إلخ)؛
 إعداد البيانات المالية بما في ذلك التقييمات واإلفصاتحات المحاسبية الهامة؟
وما اإلجراءات التي تتناول-:
 مخاطر األخطاء الجوهرية المقترنة بالتجاوزات غير السليمة ألنظمة الرقابة ،بما في ذلك استخدام القيوداليومية
المعيارية وغير المعيارية؛



كيف يتم استخدام
المعلومات الصادرة

تجاوز أو اإلشتباه في أنظمة المراقبة اإللكترونية؛
تحديد اإلستثناءات وإعداد تقارير لإلجراءات العالجية التي تم اتخاذها لذلك؟

كيف تقوم المنشأة بإبالغ أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير المالية والمسائل الهامة ذات العالقة بإعداد التقارير المالية؟

ما هي التقارير الصادرة بشكل منتظم من خالل نظام المعلومات ،وكيف يتم استخدامها في إدارة المنشأة؟
ما المعلومات التي تزودها اإلدارة ألولئك المكلفين بالحوكمة (إن كانوا مختلفين عن اإلدارة) ولألطراف الخارجية مثل
المنشآت المالية والسلطات التنظيمية؟
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اإلبالغ

يعتبر اإلبالغ مكونا أساسيا لنظم المعلومات الناجحة .وبناء على ذلك ،إذا تم استخدام المعلومات في صنع القرار ولتسهيل عمل
نظام الرقابة الداخلي ،فيجب أن يتم إبالغ ذلك في الوقت المناسب (داخليا او خارجيا) إلى األشخاص المناسبين.
ويساعد اإلبالغ الداخلي الفعال موظفي المنشأة في فهم أهداف الرقابة الداخلية والعمليات التجارية المستخدمة ومسؤولياتهم وأدوارهم
الفردية بشكل واضح .كما يساعدهم ذلك أيضا في فهم المدى الذي تتصل به أنشطتهم مع عمل اآلخرين ،ووسائل إعداد تقارير
اإلستثناءات للمستوى األعلى المناسب ضمن المنشأة.
وقد تكون وسائل اإلبالغ غير رسمية (شفهية) أو رسمية (أي موثقة في كتيبات السياسة وإعداد التقارير المالية).
وغالبا ما يكون اإلبالغ الداخلي بين اإلدارة العليا والموظفين أسهل وأقل رسمية في الشركات األصغر تحجما ،بسبب قلة المستويات
وقلة أعداد الموظفين والتوفر والتواجد الكبيرين لرؤساء اإلدارة.
ويضمن اإلبالغ الخارجي الفعال أن يتم إبالغ المسائل المؤثرة في تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية لألطراف الخارجية ذات
العالقة مثل أصحاب المصلحة األساسيين ،والمؤسسات المالية ،والمنظمين ووكاالت الحكومة.

نقص وثائق أنظمة تكنولوجيا المعلومات

قد تملك المنشآت األصغر تحجما أنظمة معلومات واتصال أقل تطو ار وأقل توثيقا بشكل شامل .وإذا لم تملك اإلدارة توضيحات
شاملة لإلجراءات المحاسبية ،أو السجالت المحاسبية المطورة أو السياسات الخطية ،يحصل المدقق على الفهم المطلوب من خالل
االستعالم والمالتحظة بشكل أكبر من مراجعة الوثائق.

 6.5أنشطة الرقابة
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي
 315الفقرة 20

يجب أن يحصل المدقق على فهم ألنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق التي يعتبر المدقق من أجلها أنه من
الضروري الحصول على فهم من أجل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات ومن أجل
تصميم المزيد من إجراءات التدقيق التي تستجيب للمخاطر المقيمة .وعملية التدقيق ال تتطلب فهم جميع
أنشطة الرقابة الخاصة بكل فئة هامة من المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاتحات في البيانات المالية أو
لكل إثبات خاص بها( .المرجع :الفقرة أ-88أ)94

معيار التدقيق الدولي
 315الفقرة 21

عند فهم أنشطة الرقابة في المنشأة ،يجب أن يفهم المدقق كيفية استجابة المنشأة للمخاطر الناجمة من تقنية
المعلومات( .المرجع :الفقرة أ-99أ)106

أنشطة الرقابة هي السياسات واإلجراءات التي تساعد في ضمان إنجاز توجيهات اإلدارة .وتتضمن األمثلة على ذلك أنظمة الرقابة
التي تضمن عدم شحن البضائع إلى مخاطرة سوء ائتمان ،أو القيام فقط بعمليات الشراء المسموح بها .وتتناول أنظمة الرقابة تلك
المخاطر التي ،إن لم يتم تقليلها ،فستهدد تحقيق أهداف المنشأة.

ويتم تصميم أنشطة الرقابة (سواء من داخل أو خارج الدفاتر العامة والفرعية) للتقليل من المخاطر المتضمنة في
األنشطة اليومية مثل معالجة معاملة (العمليات التجارية مثل البيع والشراء والرواتب) وتحماية األصول.
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قد تشمل أيضا األنشطة الرقابية ذات العالقة بالتدقيق أنظمة الرقابة التي وضعتها اإلدارة والتي تتناول اإلفصاتحات التي
تم إعدادها بالتوافق مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به – سيكون ذلك باإلضافة إلى أنظمة الرقابة التي تتناول
المخاطر المرتبطة باألرصدة المحاسبية والمعامالت.

وتعتبر العمليات التجارية مجموعة منظمة من األنشطة المصممة إلصدار مخرج محدد .ويمكن تصنيف أنظمة رقابة العملية
التجارية بشكل عام إلى أنظمة مانعة أو كاشفة ومصححة أو تعويضية أو توجيهية ،كما هو مبين في التوضيح أدناه.

التوضيح 1-6 .5
تصنيفات أنظمة الرقابة

الوصف

أنظمة رقابة كاشفة

وتحدد األخطاء أو التجاوزات بعد تحدوثها ،ومن ثم يمكن القيام باإلجراءات التصحيحية.

وتتجنب األخطاء والتجاوزات.

أنظمة رقابة مانعة

وتقدم بعض التأكيد أينما قد تمنع قيود الموارد المزيد من أنظمة الرقابة المباشرة األخرى.

أنظمة رقابة تعويضية
أنظمة رقابة توجيهية

(على سبيل المثال ،السياسات)

وتوجه اإلجراءات نحو األهداف المرجوة.

وتختلف أنظمة رقابة العملية التجارية بناء على المخاطر المتضمنة والتطبيق المحدد.
كما تتضمن أنظمة الرقابة النموذجية على مستوى العملية التجارية المسائل المبينة أدناه.

التوضيح 2-6 .5
أنظمة الرقابة
فصل الواجبات

الوصف
ويمكن أن تقلل أنظمة الرقابة تلك فرص الشخص
ليكون في وضع يخوله من ارتكاب أو التستر على
األخطاء أو اإلتحتيال.

األمثلة
يكون الموظف المسؤول عن معالجة الحسابات
المستلمة غير قادر على الوصول إلى مستلمات النقد

أنظمة رقابة التصريح

وتعرف أنظمة الرقابة تلك من لديهم الصالتحية لقبول
المعامالت واألتحداث الروتينية وغير الروتينية
المختلفة.

تعيين المسؤولية لتصريح-:
 استخدام موظفين جدد؛
 عمل استثمارات؛
 طلب البضائع أو الخدمات؛
 تمديد اإلئتمان للزبائن.

تسويات الحساب

ويتضمن ذلك إعداد ومراجعة تسويات الحساب في
الوقت المناسب واتخاذ أي إجراء تصحيحي ضروري.

تسويات تحسابات البنوك ،عمليات البيع ،واألرصدة بين
الشركات ،والحسابات المشتبه بها.

أنظمة رقابة تطبيق
تكنولوجيا المعلومات

يتم برمجة أنظمة الرقابة تلك في تطبيقات مثل
عمليات البيع والشراء .وتتضمن أنظمة رقابة
إلكترونية بشكل كلي وأخرى بشكل جزئي.

فحص الدقة الحسابية للسجالت ،وتسعير الفواتير،
وتعديل تحققات إدخال البيانات ،وتحققات التالتحق
الرقمي ،وإصدار تقارير اإلستثناء لمراجعة المدير.

مراجعة النتائج الفعلية

وتتضمن أنظمة الرقابة تلك المراجعة والتحليل
االعتيادي للنتائج الفعلية مقابل الميزانيات والتوقعات
والمرتحلة القبلية لألداء .كما تتضمن مجموعات بيانات
مختلفة ذات عالقة (تشغيلية أو مالية) الواتحدة تلو
األخرى ومقارنة البيانات الداخلية مع مصادر
المعلومات الخارجية .ويتم التحقيق في االختالفات
غير المتوقعة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

تحليل للنتائج العمل ومقارنة النتائج الفعلية بالميزانية
والتحقيق في االختالفات.

أنظمة الرقابة الفعلية

وتتعلق أنظمة الرقابة تلك بالحماية الفعلية لألصول
والدخول المصرح ألبنية المنشأة ،والسجالت
المحاسبية ،وبرامج الحاسوب وملفات البيانات.

وتتكون مثل هذه األنظمة من تحماية األصول (أقفال
األبواب والدخول المحصور إلى المخزون/السجالت)
ومقارنة نتائج النقد والحماية وتحساب المخزون الدوري
مع السجالت المحاسبية.
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المنشآت األصغر حجما

تُصمم أنشطة الرقابة لتمنع بشكل مباشر تحدوث األخطاء الجوهرية أو لتكشف وتصحح األخطاء بعد أن تحدث .وفي المنشآت األصغر
تحجما ،من المرجح أن تتشابه المفاهيم المتضمنة في أنشطة الرقابة مع المنشآت األكبر تحجما ،إال أن إرتباطها بالمدقق قد يختلف إلى
تحد كبير.

ويؤخذ باالعتبار ما يلي-:

التوضيح 3-6 .5

أنشطة الرقابة في المنشآت

المالحظات

الوثائق غير الرسمية
والمحدودة

قد تعمل العديد من أنظمة الرقابة بشكل غير رسمي ،وقد ال يتم توثيقها بالشكل الجيد .فعلى سبيل المثال،
قد يعتمد منح إئتمان لزبون على تقدير ومعرفة المدير أكثر من اعتماده على تحد اإلئتمان المقرر سابقا.

المقيد
النطاق
ّ

من المرجح أن تعتبر أنشطة الرقابة (إلى المدى الذي توجد به) متصلة بدورات المعامالت الرئيسية كما
في اإليرادات وعمليات الشراء ونفقات التوظيف.

قد تقلل بيئة الرقابة من
المخاطر (أنظر المجلد،1

قد ال تعتبر أنواع محددة من أنشطة الرقابة ذات عالقة وذلك بسبب أنظمة الرقابة المعمول بها من قبل
رؤساء اإلدارة .وعلى سبيل المثال يمكن أن توفر موافقة اإلدارة على المعامالت الهامة نظام رقابة متين
على أرصدة الحسابات والمعامالت الهامة ،والتقليل أو التخلص من الحاجة ألنشطة الرقابة المفصلة.

األصغر حجما

الفصل )3 .5

ويمكن التقليل من بعض أخطاء العملية (والتي يتم تناولها عادة من خالل أنشطة الرقابة في المنشآت
األكبر تحجما) من خالل-:
 ثقافة الشركة والتي تبرز أهمية الرقابة؛
 استخدام موظفين ذوي كفاءة عالية؛





إفصاحات البيانات المالية

متابعة اإليرادات والنفقات في ظل الميزانية الموضوعة؛
طلب قبول رؤساء االدارة لجميع المعامالت الهامة؛

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية؛ و
تعيين المسؤوليات بين الموظفين ،وذلك لرفع مستوى فصل الواجبات.

من المطلوب من المدققين أن يفهموا نظام الرقابة الداخلية لإلدارة تحيث إنه يرتبط باإلفصاتحات الواردة في
البيانات المالية .ومع ذلك ،قد تكون اإلفصاتحات في المنشآت األصغر تحجما أقل تفصيال أو أقل تعقيدا
(مثل أن تسمح بعض أطر إعداد التقارير المالية للمنشآت األصغر تحجما بتقديم قدر أقل من اإلفصاتحات
الخاصة بالبيانات المالية).

وتقلل أنشطة الرقابة ،ذات العالقة بالتدقيق ،المخاطر بشكل محتمل مثل:



المخاطر الهامة
تتطلب مخاطر األخطاء الجوهرية المحددة والمقيمة ،في تقدير المدقق ،اعتبار تدقيق خاص( .راجع المجلد  2الفصل ).10



المخاطر التي ال يمكن تناولها بسهولة من خالل اإلجراءات الجوهرية
وهي مخاطر األخطاء الجوهرية المحددة والمقيمة والتي ال تقدم لها اإلجراءات الجوهرية وتحدها دليل تدقيق كاف ومالئم.



مخاطر األخطاء الجوهرية األخرى
يتأثر تقدير المدقق تحول ما إذا كانت أنشطة الرقابة ذات عالقة بالتدقيق من خالل-:
المعرفة تحول تواجد/غياب أنشطة الرقابة المحددة في المكونات األخرى من أنظمة الرقابة الداخلية .إذا تم بالفعل تناول مخاطرة
معينة بنحو كاف (مثال من خالل بيئة الرقابة ،ونظام المعلومات وغيرها) ،فال توجد تحاجة لتحديد أي أنظمة رقابة أخرى قد توجد.
وجود أنشطة رقابة متعددة لتحقيق نفس الهدف .وليس من الضروري الحصول على فهم كل واتحد من أنشطة الرقابة ذات العالقة
بالهدف.
كفاءة التدقيق المتزايدة والتي يتم الحصول عليها من إختبار فعالية العمل ألنظمة رقابة محددة .ويمكن تحدوث ذلك عندما-:
 قد تكون الفعالية من تحيث التكلفة لدليل التدقيق الذي تم الحصول عليه من خالل اختبار فعالية العمل ألنظمة الرقابة أكثرمن أداء اإلجراءات الجوهرية .وتؤدي إختبارات أنظمة الرقابة بشكل نموذجي إلى أتحجام عينة أصغر من اإلختبارات
الجوهرية .وإذا تمت أتمتة أنظمة الرقابة ،قد يكون تحجم عينة لبند واتحد فقط (بافتراض أنظمة رقابة عامة وجيدة لتكنولوجيا
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-

المعلومات) هو كل ما يتم طلبه .وباإلضافة إلى ذلك ،إذا لم يتغير نظام الرقابة والموظفين المشتركين عن السنوات السابقة،
فقد يكون من الممكن (تحت ظروف معينة) إقتصار إجراء إختبار فعالية عمل أنظمة الرقابة إلى مرة واتحدة كل ثالث
سنوات( .أنظر المجلد  2الفصل ).17
ال تقدم اإلجراءات الجوهرية وتحدها دليل التدقيق الكافي والمالئم عند مستوى التوكيد .وعلى سبيل المثال يمكن اعتبار إكتمال
التوكيد إليرادات المبيعات صعب (وفي بعض األتحيان مستحيل) التناول من خالل اإلجراءات الجوهرية وتحدها .وفي تلك
الحاالت ،يكون من المفيد تحديد أي أنظمة رقابة داخلية تتناول المخاطرة والتوكيد المتضمنين .وإذا تم توقع أن تعمل أنظمة
الرقابة الداخلية بفعالية ،فيمكن الحصول على دليل التدقيق الضروري من خالل اختبار فعالية عمل أنظمة الرقابة تلك.

 7.5فهم مخاطر وأنظمة رقابة تكنولوجيا المعلومات

ِ
تستخدم معظم المنشآت تحاليا تكنولوجيا المعلومات إلدارة ومراقبة واإلبالغ عن بعض أنشطتهم على األقل .ويتم غالبا إدارة عمليات
تكنولوجيا المعلومات من قبل فريق دعم مركزي والذي يضمن امتالك المستخدمين اليوميين (الموظفين) اإلذن للوصول السليم إلى
األجهزة والبرمجيات والتطبيقات المطلوبة ألداء مسؤولياتهم .وفي المنشآت الصغيرة ،قد تكون إدارة تكنولوجيا المعلومات مسؤولية شخص
واتحد ،أو تحتى شخص بدوام جزئي أو شخص تمت اإلستعانة به من مصدر خارجي.
ودون النظر إلى تحجم المنشأة ،يوجد عدد من عوامل المخاطر ذات العالقة بإدارة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ،والتي ،إن لم يتم
تقليلها ،يمكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية.
ويوجد نوعين من أنظمة رقابة تكنولوجيا المعلومات يجب أن يتم العمل بهما معا لضمان معالجة معلومات مكتملة ودقيقة-:

 أنظمة الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات

وتعمل تلك األنظمة من خالل جميع التطبيقات وعادة ما تتألف من خليط من أنظمة الرقابة اإللكترونية (المتضمنة في برامج
الحاسوب) وأنظمة الرقابة اليدوية (مثل ميزانية تكنولوجيا المعلومات والعقود مع مزودي الخدمة)؛

 أنظمة رقابة تطبيق تكنولوجيا المعلومات

وهي أنظمة رقابة إلكترونية ذات عالقة بالتطبيقات (مثل معالجة المبيعات والرواتب) على وجه التحديد.

ويوجد نوع ثالث أيضا من أنظمة الرقابة يملك عنص ار يدويا وإلكترونيا .وتدعى هذه األنظمة بأنظمة الرقابة المعتمدة على
تكنولوجيا المعلومات .ويتم أداء نظام الرقابة هذا يدويا ،إال أن فعاليته تعتمد على المعلومات الصادرة من خالل تطبيق تكنولوجيا
المعلومات .وعلى سبيل المثال ،قد يراجع المدير المالي البيان المالي الشهري/الفصلي (الصادر من خالل نظام محاسبي) ويحقق
في الفروقات.
ويبين التوضيح التالي نطاق أنظمة الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

التوضيح 1-7.5
أنشطة الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات
المعايير والتخطيط والسياسات وغيرها.
(بيئة أنظمة رقابة تكنولوجيا المعلومات)

حماية البيانات والبنية األساسية لتكنولوجيا
المعلومات والعمليات اليومية

الوصول إلى بيانات البرامج والتطبيق

هيكل الحوكمة لتكنولوجيا المعلومات.
كيف يتم تحديد مخاطر تكنولوجيا المعلومات والتقليل منها وإدارتها.
نظام المعلومات المطلوب ،والخطة اإلستراتيجية (إن وجدت) ،والميزانية.
سياسات وإجراءات ومعايير تكنولوجيا المعلومات.
الهيكل التنظيمي والفصل بين الواجبات.
خطط الطوارئ.
الحيازات الملكية وعمليات التثبيت والتكوين والتكامل والصيانة للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات.
تقديم خدمات المعلومات للمستخدمين.
إدارة مزودي الطرف الثالث.
استخدام برمجية النظام ،وبرمجية تحماية  ،وأنظمة إدارة قاعدة البيانات ،والبرامج ذات الفائدة.
التعقب العرضي ،والدخول إلى النظام ،ووظائف المتابعة.
إنشاء/إزالة وتحماية كلمات مرور وأسماء تعريف المستخدمين.
أنظمة رقابة لبرامج جدار الحماية الخاص باإلنترنت والوصول عن بعد.
تشفير البيانات ومفاتيح التشفير.
أنظمة رقابة تحسابات المستخدم ومنح الوصول.
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ملفات شخصية للمستخدم تسمح أو تحدد الوصول.
تطوير وتغيرات البرنامج

امتالك وتنفيذ تطبيقات جديدة.
اتباع نهج تطوير النظام وتأكيد الجودة.
صيانة التطبيقات الموجودة ،بما في ذلك أنظمة الرقابة من خالل تغيرات البرنامج.

متابعة عمليات تكنولوجيا المعلومات

تضمن السياسات واإلجراءات والتفتيشات وتقارير اإلستثناء-:
 أن يتلقى مستخدموا المعلومات البيانات الدقيقة لصنع القرار؛
 استم اررية اإلمتثال ألنظمة الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات؛ و
 أن تخدم تكنولوجيا المعلومات تحاجات المنشأة ،وأن تتماشى مع المتطلبات التجارية.

أنظمة رقابة تطبيق تكنولوجيا المعلومات
تتصل أنظمة رقابة تكنولوجيا المعلومات بتطبيق برمجية معينة مستخدمة على مستوى العملية التجارية.
ويمكن أن تكون أنظمة رقابة التطبيق مانعة أو كاشفة في الطبيعة ،وتكون مصممة لضمان نزاهة السجالت المحاسبية.
كما تتصل أنظمة رقابة التطبيق النموذجي باإلجراءات المستخدمة إلنشاء وتسجيل ومعالجة وإبالغ المعامالت أو البيانات المالية األخرى .وتساعد
المصرتحة ،والتي يتم تسجيلها ومعالجتها بالشكل الكامل والدقيق .وتتضمن األمثلة على ذلك،
أنظمة الرقابة تلك في ضمان القيام بالمعامالتُ ،

المدخلة مع التصحيح عند نقطة إدخال البيانات ،وتحققات التالتحق الرقمي مع المتابعة اليدوية لتقارير اإلستثناء.
تحققات التعديل للبيانات ُ

 8.5المتابعة
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي 315
الفقرة 22

يجب أن يحصل المدقق على فهم لألنواع الرئيسية لألنشطة التي تستخدمها المنشأة لمتابعة الرقابة الداخلية على إعداد
التقارير المالية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بأنشطة الرقابة الخاصة بعملية التدقيق ،وكيف تباشر المنشأة اإلجراءات
العالجية لعناصر رقابتها( .المرجع :الفقرة أ-110أ)112

معيار التدقيق الدولي 315
الفقرة 24

يجب أن يحصل المدقق على فهم لمصادر المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة للمنشأة واألساس الذي بموجبه تعتبر
المنشأة المعلومات أنها موثوقة بشكل كاف لهذا الهدف( .المرجع :الفقرة أ.)121

تقيم المتابعة فعالية أداء أنظمة الرقابة الداخلية مع مرور الوقت .ويعد الهدف هو ضمان أن جميع نظم المعلومات تعمل بشكل سليم وأن لم تكن
كذلك ،تتخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
وتقدم المتابعة التغذية الراجعة لإلدارة فيما إذا كان نظام الرقابة الداخلية المصمم لتقليل المخاطر-:





فعال في تناول أهداف الرقابة المذكورة؛
تم تنفيذه وفهمه بالشكل السليم من قبل الموظفين؛
تم استخدامه واالمتثال له على أساس يومي؛ و

بحاجة إلى التعديل والتحسين ليعكس التغيرات في الظروف.

وتحقق اإلدارة متابعة أنظمة الرقابة من خالل استم اررية األنشطة ،أو التقييمات المنفصلة( ،بما في ذلك إستخدام أدوات التدقيق الداخلي) أو الجمع
بين هذين العنصرين.
وتعتير استم اررية أنشطة المتابعة في المنشآت األصغر تحجما غير رسمية ،كما أنها مبنية عادة على األنشطة المتكررة العادية للمنشأة .ويتضمن
ذلك أنشطة اإلدارة واإلشراف اإلعتيادية ومراجعة تقارير اإلستثناء والتي قد تصدر من خالل نظام المعلومات .وتحين تشترك اإلدارة عن قرب في
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العمليات ،فغالبا ما تقوم بتحديد اإلختالفات الهامة من توقعات وعدم دقة في البيانات المالية ،واتخاذ اإلجراء التصحيحي لتعديل أو تحسين نظام
الرقابة.
وال تُعد المتابعة الدورية (التقييمات المنفصلة للنواتحي المحددة ضمن المنشأة ،مثل تلك التي يتم أداؤها من قبل وظيفة التدقيق الداخلي في شركة
أكبر بكثير) شائعة في المنشآت األصغر تحجما .إال أن التقييمات الدورية للعمليات الحاسمة يمكن إجراؤها من قبل موظفين مؤهلين غير مشتركين
بشكل مباشر في تلك العمليات ،أو عن طريق استخدام شخص مؤهل ومناسب من خارج المنشأة.
وقد تتضمن أنشطة المتابعة لإلدارة أيضا استخدام المعلومات المستلمة من األطراف الخارجية والتي تشير إلى المشكالت أو تبرز النواتحي التي
تحتاج إلى التحسين .ويمكن أن تتضمن األمثلة على ذلك-:
 الشكاوى من الزبائن؛
 التعليقات من الهيئات اإلدارية مثل أصحاب االمتياز والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية؛
 اإلتصاالت ذا ت العالقة بأنظمة الرقابة الداخلية من المدققين والمستشارين الخارجيين.

مصادر المعلومات المستخدمة في المتابعة

يتم إصدار معظم المعلومات المستخدمة في المتابعة من خالل نظام معلومات المنشأة .وقد تميل اإلدارة الفتراض أن تلك المعلومات دقيقة .وإذا
لم تكن تلك المعلومات دقيقة ،توجد مخاطرة أن تصل اإلدارة إلى استنتاجات غير صحيحة ،وتتخذ ق اررات ضعيفة كنتيجة لذلك.
ووفقا لذلك ،تحين يقيم المدقق متابعة أنظمة الرقابة ،يكون من المطلوب فهم-:
 مصادر المعلومات ذات العالقة بأنشطة المتابعة في المنشأة؛ و
 األساس الذي قامت اإلدارة باعتبار المعلومات فيه كافية بالشكل الموثوق لذلك الغرض.

 9.5فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق

يلخص التوضيح التالي الخطوات المتضمنة في فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق.

التوضيح 1-9.5
تحديد

مخاطر األخطاء
الجوهرية المحددة
المطلوب تقليلها

تناول

مخاطر األخطاء الجوهرية المحتملة (والمتصلة بالفئات الهامة للمعامالت وأرصدة الحسابات وإفصاتحات البيان
المالي) والتي توجد عند مستوى التوكيد .على سبيل المثال-:
 مخاطر المعامالت اليومية العادية؛






استجابة اإلدارة
لمخاطر األخطاء

الجوهرية المحددة

مخاطر اإلتحتيال (مثل تجاوزات اإلدارة واختالس األصول)؛
مخاطر اإلفصاح؛
المخاطر الهامة؛
المخاطر غير الروتينية (مثل تنفيذ نظام محاسبي جديد)؛ و
المخاطر التقديرية (التقديرات والتقييمات وغيرها).

ما أنشطة الرقابة (سواء كانت فردية أو مجتمعة مع األنشطة األخرى) المحددة (يدويا أو إلكترونيا) التي تمنع ،أو
تكشف وتصحح األخطاء الجوهرية واإلتحتيال.
وال تتطلب تلك الخطوة من المدقق تحديد أنشطة الرقابة التي قد توجد .وعلى سبيل المثال ،قد تنفذ المنشأة  15إجراء

رقابة لتناول مخاطرة معينة .فإذا وجد المدقق أن إجراءات الرقابة الثالثة األولى المحددة كافية لتقليل المخاطرة المتضمنة،
فال توجد تحاجة الستمرار العمل في تحديد وتوثيق إجراءات الرقابة اإلثنتا عشر األخرى.

العيوب الهامة

من المرجح أن يؤدي إخفاق اإلدارة في تقليل مخاطرة األخطاء الجوهرية إلى عيب كبير .ويتم إبالغ اإلدارة عن تلك
العيوب وتتطور استجابة التدقيق.

تنفيذ أنظمة الرقابة

ويتضمن ذلك إجراءات (باإلضافة إلى استفسار العميل للموظفين) لتحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة المحددة ذات
العالقة موجودة فعليا وتُستخدم من قبل المنشأة .ويمكن تنفيذ ذلك في لحظة زمنية مثل تعقب معاملة ما من خالل

اإلستفسار عن دور
التدقيق الداخلي (عند

عندما يكون في المنشأة وظيفة للتدقيق الداخلي ،تتطلب الفقرة  23من المعيار الدولي للتدقيق ( 315المنقح) أن
يحصل المدقق على فهم لطبيعة مسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي ،ووضعها التنظيمي ،واألنشطة التي تم أو سيتم
أداؤها.

ذات العالقة

الحاجة)

النظام في يوم معين .وال يعتبر ذلك اختبا ار ألنظمة الرقابة والذي ُيصمم لتقييم ما إذا كان نظام الرقابة يعمل بشكل
فعال طوال الفترة المغطاة من قبل التدقيق.
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 1-10.5أنظمة الرقابة اليدوية مقابل األنظمة اإللكترونية

في معظم المنشآت ،يتألف نظام الرقابة الداخلية من خليط من أساليب الرقابة اليدوية واإللكترونية.

ويبين التوضيح أدناه المخاطر والفوائد المقترنة باألنواع المختلفة ألنظمة الرقابة.

التوضيح 1-10 .5
الفوائد
أنظمة الرقابة اليدوية





تستخدم لمتابعة فعالية أنظمة الرقابة اإللكترونية.
تناسب النواتحي التي ُيطلب فيها التقدير واإلجتهاد

للمعامالت الكبيرة وغير العادية وغير المتكررة.
ناجعة تحين يكون من الصعب تعريف أو ترقب أو
تنبؤ األخطاء

قد يتطلب تغيير الظروف استجابة أنظمة رقابة
خارج نطاق أنظمة الرقابة اإللكترونية الموجودة.

أنظمة الرقابة اإللكترونية







تطبق على الدوام القواعد التجارية المحددة مسبقا وتجري الحسابات
المعقدة في معالجة األتحجام الكبيرة للمعامالت أو البيانات.

تعزز توقيت وتوفر ودقة المعلومات.
تسهل التحليل اإلضافي للعلومات.
تعزز إمكانية متابعة أداء أنشطة المنشأة وسياساتها وإجراءاتها.

تقلل مخاطرة التحايل على نظام الرقابة الداخلية.
تعزيز إمكانية تحقيق الفصل الفعال للواجبات من خالل تنفيذ التقييد
المناسب للوصول إلى النظام في التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة
التشغيل.

المخاطر
أنظمة الرقابة اليدوية







أقل موثوقية من أنظمة الرقابة اإللكترونية ،تحيث
يتم أداؤها من قبل األشخاص.
أكثر سهولة ألن يتم تخطيها أو تجاهلها أو
تجاوزها.

أنظمة الرقابة اإللكترونية



ُعرضة لألخطاء والهفوات البسيطة.
ال يمكن افتراض اإلتساق في التطبيق.
أقل مالئمة للمعامالت كبيرة الحجم والمتكررة ،بينما
تعتبر األنظمة اإللكترونية أكثر كفاءة.
أقل مالئمة لألنشطة تحين يمكن على النحو الكافي
تصميم وأتمتة طرق محددة ألداء نظام الرقابة.

دقيق البيانات أو أنها تجهز بيانات غير دقيقة ،أو تقوم بكالهما.
قد يؤدي الوصول غير المصرح به للبيانات في إتالف البيانات ،أو
القيام بتغييرات غير سليمة للبيانات ،بما في ذلك تسجيل معامالت

غير مصرتحة أو غير موجودة ،أو التسجيل غير الدقيق للمعامالت
(قد تنشأ مخاطر معينة لدخول مستخدمين متعددين لقاعدة بيانات
عامة).








الطبعة الرابعة

يمكن وضع اإلعتماد على األنظمة أو البرامج التي تجهز بشكل غير

إمكانية تحصول موظفي تكنولوجيا المعلومات على امتيازات وصول
تتجاوز اإلمتيازات الالزمة ألداء الواجبات المنوطة بهم ،وبالتالي
المساس بالفصل بين الواجبات.
التغيرات غير المصرح بها للبيانات في الملفات الرئيسية.
التغيرات غير المصرح بها لألنظمة أو البرامج.
اإلخفاق في عمل التغييرات الالزمة لألنظمة والبرامج.
التدخل اليدوي غير المالئم.

اتحتمال فقدان البيانات أو عدم القدرة على الوصول إلى البيانات كما
هو مطلوب.
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نقطة للتأمل

عندما تملك المنشأة خليطا من أنظمة الرقابة اليدوية واإللكترونية ،قم دائما بتحديد الشخص المسؤول عن عمل كل نظام من أنظمة الرقابة.
فعلى سبيل المثال ،إذا أفترضنا أن مدير مستودع ما هو المسؤول عن شحن بضائع ،يقوم مدير المستودع بإدخال البيانات يدويا في نظام
المبيعات والذي يحتوي على نظام رقابة التطبيق تحتى يطابق الشحنة بالطلب األصلي .وإذا تحدث خطأ ما في عملية المطابقة ،فهل تقع

المسؤولية على مدير المستودع ،أم على قسم تكنولوجيا المعلومات ،أم على قسم المحاسبة؟ ما لم يتم تخصيص المسؤولية عن العملية برمتها
لشخص واتحد ،فحتما سيلوم األشخاص بعضهم اآلخر عندما تحدث األخطاء.
وعندما ال يتم تخصيص المسؤولية ،يوضع باالعتبار-:




إتحتمالية وعظم تحجم األخطاء المحتملة التي يمكن أن تحدث في البيانات المالية؛
استجابة التدقيق المالئمة؛ و
ما إذا كان ينبغي إبالغ المسألة لإلدارة.

 11.5أنظمة الرقابة السائدة( التي تتناول مستوى مخاطر البيانات المالية)
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي
 315الفقرة ( 14ب)

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب أن يقيم المدقق فيما إذا-:
(أ) كانت جميع عوامل القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة للعناصر األخرى للرقابة الداخلية ،والتؤثر
عليها نواتحي الضعف في بيئة الرقابة( .المرجع :الفقرة أ-77أ)87

وتناول هذا الفصل كل واتحد من المكونات الخمسة ألنظمة الرقابة الداخلية .وتعتبر أنظمة الرقابة تلك سائدة في الطبيعة ( مستوى مخاطر
البيانات المالية) وتعمل بشكل غير مباشر فقط في منع األخطاء من الحدوث ،أو في كشفها وتصحيحها بعد تحدوثها .وتتصل أنظمة الرقابة
األخرى بمخاطر معاملة معينة (مستوى التأكيد) (مثل الرواتب ،أو عمليات الشراء والبيع) ،كما يتم تصميمها على وجه التحديد لمنع أو
كشف وتصحيح األخطاء.
ويبين التوضيح التالي تفاعل هذين المستويين من نظام الرقابة على المعامالت بحيث تبدأ من اإلنشاء والتجهيز (مستوى المعاملة) وتتخلل
السجالت المحاسبية (مستوى البيانات المالية) إلى أن تصل أخي ار للبيانات المالية .وتجدر مالتحظة أن ثالثا من مكونات نظام الرقابة
الداخلية الخمسة على األقل تتألف بشكل أساسي من أنظمة سائدة.

التوضيح 1-11 .5

أنظمة الرقابة الداخلية – الغرض والمكونات
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مالحظات-:
.1

.2
.3

.4
.5

يعتبر التوضيح أعاله دليال عاما .وفي بعض األمثلة ،يمكن تصميم أنظمة الرقابة السائدة لتعمل على مستوى من الدقة
لتمنع أو تكشف أخطاء محددة على مستوى العملية التجارية .وعلى سبيل المثال ،قد تستخدم اإلدارة ميزانية مفصلة وموافق
عليها من قبل أولئك المكلفين بالحوكمة لتكشف نفقات اإلدارة غير المصرتحة .وفي أمثلة أخرى ،قد توجد أنشطة رقابة
وأجزاء من نظام المعلومات ذات صلة باألنشطة على مستوى البيانات المالية.
تعتبر أنظمة الرقابة السائدة المتعلقة بالمنشأة ككل (مثل االلتزام بالكفاءة) أقل مادية من تلك التي على مستوى العملية
التجارية (مثل مطابقة البضائع المستلمة بأمر الشراء) ،ولكنها تعتبر أيضا تحاسمة في منع وكشف اإلتحتيال واألخطاء.
تتضمن عملية إعداد التقارير المالية الختامية إجراءات لـ-:
 إدخال مجاميع المعاملة في دفتر األستاذ العام؛
 إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية؛
 إنشاء وتصريح وتسجيل وتجهيز القيوداليومية في دفتر األستاذ العام؛
 تسجيل التعديالت المتكررة وغير المتكررة للبيانات المالية؛ و
 إعداد البيانات المالية واإلفصاتحات ذات العالقة.
تعتبر أنظمة الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات السائدة على المنشأة ككل ،بإستثناء أنها تركز على الكيفية التي يتم فيها
إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (مثل سالمة التنظيم ،والموظفين ،والبيانات) داخل المنشأة.
تعتير أنظمة رقابة تطبيق تكنولوجيا المعلومات مشابهة ألنظمة رقابة المعامالت .تحيث تتعلق بكيفية تجهيز معامالت
محددة على مستوى العملية التجارية.

وتشكل أنظمة الرقابة السائدة (على مستوى البيانات المالية) أو القاعدة التي على أساسها تبنى أنظمة رقابة المعاملة (أساس
التأكيد) .بحيث تضع بيئة السلوك األخالقي وتنشئ التوقعات لبيئة الرقابة للمنظمة بشكل عام .وقد تشجع أنظمة الرقابة السائدة
سيئة التصميم فعليا جميع أنواع األخطاء واإلتحتيال ألن تحدث .وعلى سبيل المثال ،قد تملك المنشأة عملية بيع عالية المراقبة
والفعالية .ومع ذلك ،إذا كانت اإلدارة العليا تملك موقفا ضعيفا تجاه أنظمة الرقابة وفي أتحيان أخرى تتجاوز تلك األنظمة ،يمكن
أن يستمر تحدوث الخطأ الجوهري في البيانات المالية .ويعتبر تجاوز اإلدارة وضعف بيئة السلوك األخالقي مواضيع مشتركة في
الشركات المخالفة.
ويمكن أن تتضمن أنظمة الرقابة السائدة (تتعلق بالبيانات المالية ككل)-:
 أنظمة رقابة ذات عالقة ببيئة الرقابة؛
 أنظمة رقابة على تجاوزات اإلدارة؛
 عملية تقييم المخاطرة للمنشأة؛
 أنظمة رقابة لمتابعة نتائج العمليات وأنظمة الرقابة األخرى؛
 أنظمة رقابة على عملية إعداد التقارير المالية الختامية؛ و
 السياسات التي تتناول أنظمة الرقابة التجارية الهامة وممارسات إدارة المخاطر.

المنشآت األصغر حجما

في المنشآت األصغر تحجما ،يقابل اإلفتقار لوجود أنظمة رقابة محددة للعملية التجارية (بسبب العدد المحدود للموظفين والموارد)
غالبا درجة عالية من المشاركة من قبل اإلدارة (مثل المدير المالك) في أداء أنظمة الرقابة .وفي الواقع ،يمكن تشغيل بعض
أنظمة الرقابة في المنشآت األصغر تحجما غالبا بمستوى عال من الدقة والذي يعمل فعليا على منع أو كشف أخطاء محددة.
ومع ذلك ،تزيد المشاركة المتصاعدة لإلدارة العليا أيضا من مخاطرة تجاوزات اإلدارة .ويمكن مالجة ذلك من خالل إجراءات
تدقيق إضافية أو تصميم أنظمة رقابة مناسبة ضد اإلتحتيال( .أنظر المجلد  ،1الفصل  12.5أدناه).

العيوب في أنظمة الرقابة السائدة

بالرغم من أن نقاط الضعف في أنظمة الرقابة ال تؤدي بشكل عام إلى عيوب أو أخطاء فورية في البيانات المالية ،إال أنها ال تزال
تملك أث ار هاما في اتحتمالية أن تؤدي إلى أخطاء على مستوى أنظمة رقابة العملية التجارية .وقد يضعف غياب أنظمة الرقابة السائدة

الطبعة الرابعة

61
الجيدة أنظمة رقابة العملية التجارية على نحو خطير؛ وبالتالي يتم إبالغ اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بالعيوب الهامة في أنظمة
الرقابة تلك.

 12.5أنظمة الرقابة ضد اإلحتيال

بدأ يبرز في السنوات القليلة األخيرة نوع جديد من نظام الرقابة الداخلية ،ويدعى أتحيانا أنظمة الرقابة ضد اإلتحتيال .ومنذ أن
تعلقت الغالبية العظمى من عمليات اإلتحتيال الكبيرة باإلدارة العليا ،تم اعتبار إنشاء برامج وأنظمة رقابة قوية ضد اإلتحتيال جزء
سليما من بيئة الرقابة في المنشآت األكبر تحجما .ويمكن تشبيه أنظمة الرقابة ضد اإلتحتيال بمطبات السرعة على الطريق والتي
وصممت أنظمة الرقابة ضد اإلتحتيال لردع السلوكيات السيئة
تم تصميمها إلبطاء تحركة السير ،ولكن دون أن توقفها تماماُ .
قبل تحدوثها ،ومع ذلك ال يمكن إيقافها بالشكل الكلي.
وتعتبر أنظمة الرقابة ضد اإلتحتيال ذات صلة بالمنشآت األكبر تحجما على وجه التحديد ،ولكن يمكن أيضا تصميمها إلعاقة
اإلتحتيال في المنشآت األصغر تحجما .ومع ذلك ،قد ال تمنع اإلتحتيال من الحدوث ،ولكنها توفر مثبطا قويا لذلك .كما أنها تقود
مرتكبيها إلى التفكير مليا في عواقب أفعالهم.
ويمكن تصميم أنظمة الرقابة ضد اإلتحتيال لتناول مكونات الرقابة الداخلية الخمسة .إال أنه يوضع إبراز خاص لبيئة السلوك
األخالقي في المنشأة ،في ما يتعلق بمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية .ويتناول ذلك مواقف وتصرفات اإلدارة تجاه
نظام الرقابة ،ويعتبر جزء من بيئة الرقابة (أنظر المجلد  ،1الفصل  3. 5أعاله) والذي يؤثر في الوعي الرقابي لجميع
الموظفين .وتعتبر بيئة السلوك األخالقي الجيدة إلى تحد بعيد أكثر أنظمة الرقابة ضد اإلتحتيال فعالية بين الجميع.
ويتضمن المثالين أنظمة الرقابة ضد التحايل المعمول بها في المنشآت الصغيرة-:

 صالحيات القيود اليومية

غالبا ما يتم إستخدام صالتحية القيود اليومية غير الروتينية من قبل المديرين إلرتكاب عملية إتحتيال .ولذلك تفرض
السياسة بأنه يجب دعم القيود اليومية غير الروتينية (بقدر محدد) بتوضيح له ،ويعتبر توقيع المدير (في إشارة إلى
القبول) نظام رقابة بسيط ضد اإلتحتيال والذي يمكن تنفيذه في المنشآت مهما كان تحجمها .وتمكن هذه السياسة محاسب
المنشأة أن يطلب دائما من المدير (عند طلب أي دخول) التفسير والقبول لذلك .ولن يوقف ذلك بالضرورة المدير األول
من المطالبة بالدخول غير المالئم ،ولكن قد يكون مجرد التفكير بوجود وثيقة مادية تحمل القبول وتقدم التفسير ،في المقام
األول ،كافيا لثني الطلب عن تقديمه من أي وقت مضى .وإذا لم تقم بردع الطلب ،قد يالتحظ المدقق بأن الدخول لم يتم
قبوله ويسأل عن السبب .وبالتالي يمكن أن يقود ذلك إلى تحقيق إضافي.

 الفصل بين الواجبات

في المنشآت األصغر تحجماُ ،يعتبر المحاسب أو مسؤول الحسابات غالبا في موقع ثقة وبإشراف أقل ولذلك تكون الفرصة
سانحة إلرتكاب عملية اإلتحتيال .ويعد استخدام مسؤول تحسابات بدوام جزئي لتولي وظيفة المحاسب ألسبوع أو أكثر في
السنة من أنظمة الرقابة الممكنة ضد اإلتحتيال ،وذلك تحين يكون المحاسب في إجازة أو يؤدي مهاما أخرى .وتردع سياسة
التوظيف أو اإلستبدال المحاسب من إرتكاب أي محاولة لإلتحتيال ،وإذا تم بالفعل إرتكاب عملية إتحتيال ،فيمكن لسياسة
اإلستبدال أن توفر الفرصة لكشفها.

أنظمة الرقابة الداخلية – الغرض والمكونات

 .6توكيدات البيانات المالية
محتوى الفصل

استخدام توكيدات اإلدارة في عملية التدقيق.

التوضيح 1-0.6

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة
( 315المنقح)
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 6.1لمحة عامة
الفقرة #

معيا ا ا ااار الت ا ا ا اادقيق ال ا ا ا ااد لي 315
الفقرة (4أ)

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية
التوكيدات

بيانات تمثيل من قبل اإلدارة (صريحة أ غير ذلك) تشمل البيانات المالياة التاي يساتخدماا المادققو
لدراسة األخطاء المحتملة التي قد تحدث.

حين تقوم اإلدارة بعمل بيانات تمثيل للمدقق مثل "تقديم البيانات المالية بكاملاا بإنصاف فقا إلطار إعداد التقارير المالية
المطبق" ،تحتوي تلك البيانات فعليا على عدد من التوكيدات المجسدة داخلاا.
هذه التأكيدات المتضمنة (من قبل اإلدارة) هي تأكيدات متعلقة باالعتراف بفئات المعامالت ،قياساا عرضاا إضافة إلى
االعتراف قياس عرض األحداث ،األرصدة المحاسبية اإلفصاحات الخاصة بالبيانات المالية.
تتضمن أمثلة توكيدات اإلدارة-:


جميع األصول المتوفرة في البيانات المالية؛



جميع معامالت البيع التي تم تسجيلاا في الفترة الصحيحة؛
الذي يتم بيانه بقيم مناسبة؛



المخز



المدفوعات التي تمثل إلتزامات المنشأة السليمة؛



جميع المعامالت المسجلة التي تمت في فترة قيد المراجعة؛



تم عرض جميع المبالغ بصورة مالئمة في البيانات المالية .بما في ذلك المعامالت ،األرصدة ،األحداث ،حيث تم
تجميعاا جميعا أ تصنيفاا بصورة مالئمة صفاا بوضوح .بما في ذلك اإلفصاحات ذات العالقة هي مالئمة قابلة
للفام في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛



ال يخفي عرض المبالغ أ اإلفصاحات معلومات مفيدة ال ينتج عنه معلومات مضللة.

تتلخص هذه التوكيدات غالبا بكلمات بسيطة مفردة مثل اإلكتمال ،الوجود ،الحد ث ،الدقة ،التقدير العرض غيرها .على
سبيل المثال ،قد تؤكد اإلدارة للمدقق بأ رصيد المبيعات في السجالت المحاسبية يحتوي جميع معامالت البيع (توكيد
اإلكتمال) ،أ المعامالت تمت صحيحة (توكيد الحد ث) ،كما تم تسجلاا بالشكل السليم في السجالت المحاسبية في الفترة
المحاسبية المناسبة (توكيد الدقة التقييم).

 2.6وصف التوكيد

تصف الفقرة أ 129من معيار التدقيق الد لي ( 315المنقح) فئات من التوكيدات التي يمكن إستخداماا من قبل المدقق لدراسة
األنواع المختلفة من األخطاء المحتملة .تم صف تلك الفئات في التوضيح أدناه.

التوضيح 1-2.6
التأكيدات

الوصف

فئات المعامالت واألحداث

الحد ث

عن الفترة محل التدقيق

االكتمال

تم تسجيل المعامالت األحداث التي كا ينبغي تسجيلاا ،تم إدراج جميع اإلفصاحات ذات
العالقة التي كا ينبغي إدراجاا في البيانات المالية ذلك في سياق متطلبات إطار إعداد

الدقة

تم تسجيل المبالغ البيانات األخرى المرتبطة بالمعامالت األحداث المسجلة بصورة مالئمة،
تم قياس اإلفصاحات ذات العالقة بصورة مالئمة تم صفاا في سياق متطلبات إطار إعداد

القطع

تم تسجيل المعامالت األحداث في الفترة المحاسبية الصحيحة.

واإلفصاحات ذات العالقة

التصنيف

المعامالت أ األحداث التي تم تسجيلاا أ اإلفصاح عناا قد حدثت ،تتعلق تلك األحداث
المعامالت بالمنشأة.

التقارير المالية المعمول به.

التقارير المالية المعمول به.

تم تسجيل المعامالت األحداث في الحسابات المالئمة.

توكيدات البيانات المالية
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أرصدة الحسابات

واإلفصاحات ذات العالقة

في نهاية الفترة

العرض

تم تجميع أ تفصيل المعامالت األحداث بصورة مالئمة تم صفاا بوضوح ،أما
اإلفصاحات فاي ذات عالقة قابلة للفام في سياق متطلبات إطار إعداد التقارير المالية

الحقوق

تحتفظ المنشأة أ تسيطر على الحقوق في األصول االلتزامات ( التي) تعد بمثابة التزامات
على المنشأة.

الوجود

االلتزامات

االكتمال

تقييم الدقة
التخصيص

التصنيف

العرض

المعمول به.
حقوق
الملكية موجودة.
األصول ،االلتزامات ،حصص

تم تسجيل جميع األصول ،االلتزامات حصص حقوق الملكية التي كا ينبغي تسجيلاا ،تم
تضمين جميع اإلفصاحات ذات العالقة التي كا ينبغي إدراجاا في البيانات المالية ذلك في
سياق متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.

تم إدراج األصول ،االلتزامات ،حصص حقوق الملكية في البيانات المالية بالمبالغ المالئمة،
تم تسجيل أية تقييمات ناتجة أ تعديالت في التخصيص بصورة مالئمة ،تم قياس
اإلفصاحات ذات العالقة صفاا بصورة مالئمة ،ذلك في سياق متطلبات إطار إعداد
التقارير المالية المعمول به.
تم تسجيل األصول ،االلتزامات ،حصص حقوق الملكية في الحسابات المالئمة.

تم تجميع أ تفصيل األصول ،االلتزامات حصص حقوق الملكية بصورة مالئمة تم صفاا
بوضوح ،أما اإلفصاحات فاي ذات عالقة قابلة للفام في سياق متطلبات إطار إعداد
التقارير المالية المعمول به.

يمكن تكييف التأكيدات التي ذكرت سابقا ،حيثما أمكن ،ذلك عند األخذ بعين االعتبار األخطاء المحتملة في اإلفصاحات غير
المرتبطة بصورة مباشرة بالفئات المسجلة للمعامالت ،أ األحداث ،أ األرصدة المحاسبية .فعلى سبيل المثال ،قد ُيطلب من المنشأة
بموجب متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به أ تعرض حجم التعرض للمخاطر الناجمة عن المعامالت التي لم يتم
تسجيلاا بعد في البيانات المالية.

تم تلخيص قابلية تطبيق التوكيدات على نواحي البيا المالي في التوضيح أدناه.

التوضيح 2-2.6
التوكيدات

الوجود /الحدوث
االكتمال

فئات المعامالت
√
√

الحقوق واإللتزامات
الدقة /والتوزيع

أرصدة الحساب
√
√
√

√

التقييم

√
√

القطع

√

√

التصنيف وإمكانية الفهم

√

√

التقدير /التخصيص
العرض

√
√

√

 3.6التوكيدات المشتركة

يسمح معيار التدقيق الد لي رقم ( 315المنقح) للمدقق باستخدام التوكيدات تماما على النحو الموصاوف أعااله ،أ التعبيار عنااا بشاكل
مختلف ،شريطة أ يغطي ذلك جميع الجوانب الموصوفة أعاله.
لجعاال اسااتخدام التوكياادات أسااال بع ا الشاايء فااي تطبيااق التاادقيق للمنش ا ت األصااغر حجمااا ،عمااد هااذا الاادليل للجمااع بااين عاادد ماان
التوكيدات حتى يمكان تطبيقااا مان خاالل ثاالث فئاات (أي األرصادة المعاامالت اإلفصااحات) .تام بياا التوكيادات األربعاة المشاتركة
التوكيدات الفردية التي تتنا لاا في التوضيح أدناه.

الطبعة الرابعة

65
التوضيح 1-3.6
التوكيدات المشتركة

فئات المعامالت

أرصدة الحساب

الدقة والتقييم

الدقة
القطع

الدقة
التقييم

االكتمال

االكتمال

االكتمال

التصنيف

الوجود

الحد ث

توزيع
تصنيف

العرض

العرض

العرض

الوجود
الحقوق
اإللتزامات

مالحظة:

عندما يختار المدقق استخدام توكيادات مشاتركة مثال تلاك المبيناة أعااله ،فمان الماام تاذكر باأ توكياد الوجاود يتضامن أيضاا الحقاوق
اإللتزامات.
يقدم التوضيح التالي صفا للتوكيدات المشتركة األربعة المستخدمة في هذا الدليل.

التوضيح 2-3.6
التوكيد المشترك

االكتمال (ك)

الوصف

كل ما ينبغي تسجيله أ اإلفصاح عنه في البيانات المالية قد تم تضمينه.
ال توج ااد أي أص ااول أ إلت ازم ااات أ مع ااامالت أ أح ااداث غي اار مس ااجلة أ مفص ااح عنا ااا؛ كم ااا ال يوج ااد أي

نقص ااا أ ع اادم اكتم ااال ف ااي مالحظ ااات البيانا اات الماليا اة ،ذل ااك ف ااي س ااياق متطلب ااات إط ااار إع ااداد التق ااارير
المعمول به.
الوجود (و)

كل شيء مسجل مفصح عنه في البيانات المالية موجود في التاريخ المناسب.
أ جمي ااع األص ااول اإللت ازم ااات المع ااامالت المس ااجلة المس ااائل األخ اارى المتض اامنة ف ااي مالحظ ااات البي ااا

المااالي موجااودة ،حاادثت بالفعاال تتعلااق بالمنشااأة .فااي سااياق متطلبااات إطااار إعااداد التقااارير الماليااة المعمااول
به.
الدقة والتقييم (د)

تم إدراج األصول ،االلتزامات ،حصص حقوق الملكية في البيانات المالية بالمبالغ المالئمة؛ تم صف
قياس أية تقييمات ناتجة أ تعديالت في التخصيص بصورة مالئمة في سياق متطلبات إطار إعداد التقارير
المالية المعمول به.

العرض

تم تجميع أ تصنيف األصول ،االلتزامات ،المعامالت ،األحداث بصورة مالئمة تم صفاا بوضوح ،أما
اإلفصاحات فاي ذات عالقة قابلة للفام في سياق متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.

 4.6إستخدام التوكيدات في التدقيق
الفقرة #

معيا ا ا ااار التا ا ا اادقيق الا ا ا ااد لي

 315الفقرة 25

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب أ يحدد يقيم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية عند ما يلي-:
(أ) مستوى البيانات المالية؛ (المرجع :الفقرة أ-122أ.)125
(ب) مستوى التوكيد لفئات المعامالت أرصدة الحساب اإلفصاحات؛ (المرجع :الفقرة أ-126أ)131

كما ذكر ذلك سابقا ،تحتوي البيانات المالية على عدد من التوكيدات المتضمنة .يمكن أ تستخدم التوكيدات من قبل المدقق في
تقييم المخاطر عند مستوى البيانات المالية عند مستوى التوكيد.

توكيدات البيانات المالية
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التوضيح 1-4.6
تقييم المخاطر على

مستوى البيان المالية

التعليق

تميل مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى البيا المالي أل تكو سائدة ،بالتالي تتنا ل جميع
التوكيدات .على سبيل المثال ،إذا لم يكن المدقق األ ل مؤهال بالشكل الكافي للماام المسندة إليه ،فمن
المحتمل إلى حد ما أ تقع األخطاء في البيانات المالية .إال أ طبيعة األخطاء لن تقتصر غالبا على

رصيد حساب ،أ سير معاملة أ إفصاح مفرد .باإلضافة إلى ذلك ،لن يكو من المرجح أ يقتصر
الخطأ على توكيد احد مثل اكتمال معامالت البيع .حيث يمكن بكل بساطة أ تتصل بتوكيدات أخرى
مثل الدقة الوجود التقدير.
مستوى التوكيد

تتصل المخاطر عند مستوى التوكيد بأرصدة حساب فردية في قت معين (أي نااية المدة) ،فئات
المعامالت (للفترة المالية) ،العرض اإلفصاح في البيانات المالية.
يختلف ارتباط كل توكيد لرصيد حساب فردي (أ فئة معامالت ،أ عرض إفصاح) بناء على
خصائص الرصيد المخاطر المحتملة للخطأ الجوهري .على سبيل المثال عند أخذ توكيد التقدير
باالعتبار ،يمكن للمدقق أ يقيم مخاطرة الخطأ في الذمم الدائنة على أناا منخفضة؛ مع ذلك ،حينما
يكو تقادم المخز عامالٌ ،يقيم المدقق مخاطرة التقدير على أناا مرتفعة .في مثال آخر تعتبر
مخاطر الخطأ الجوهري فقا لتوكيد االكتمال (فقدا المواد) في رصيد المخز منخفضة ،لكناا تكو
مرتفعة فيما يتعلق برصيد المبيعات.

يظار الفرق بين مستويي تقييم المخاطر في الشكل الجزئي من التوضيح أدناه.

التوضيح 2-4.6

مالحظة :يستخدم التوضيح أعاله التوكيدات المشتركة الموجودة في المجلد  1الفصل .6.3
يستخدم المدقق التوكيدات في سبيل تشكيل قاعدة لا-:
 النظر في األنواع المختلفة من األخطاء المحتملة التي قد تحدث؛
 تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛
المقيمة.
 تصميم إجراءات تدقيق إضافية تستجيب للمخاطر ّ
الطبعة الرابعة
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التوضيح 3-4.6
إستخدام التوكيدات

اإلجراءات

النظرررر فررري أنررروا األخطررراء يتضا اامن ذلا ااك أداء إج ا اراءات تقيا اايم المخا اااطرة ما اان أجا اال تحديا ااد مخا اااطر األخطا اااء الجوهريا ااة
المحتملة .فعلى سبيل المثال ،قد يسأل المدقق أسئلة كالتالي-:
المحتملة
 هل توجد األصول؟ (الوجود)
 هل تملكاا المنشأة؟ (الحقوق اإللتزامات)
 هل تم تسجيل جميع معامالت البيع بالشكل السليم؟ (اإلكتمال)
 هل تم تنظيم رصيد المخز للمواد الراكدة التالفة؟ (الدقة التقييم )
 هل يتضمن رصيد المدفوعات جميع اإللتزامات المعر فة في نااية المدة؟ (اإلكتمال)
سجلت المعامالت في الوقت الصحيح؟ (القطع)
 هل ّ
 هل تم تقديم المبالغ اإلفصاح عناا بالشكل السليم في البيانات المالية؟ (الدقة)
 هل اإلفصاحات ذات عالقاة قابلاة للفاام فاي ساياق متطلباات إطاار إعاداد التقاارير المالياة
المعمول به؟ (العرض)
تقيرررررررررريم مخرررررررررراطر األخطرررررررررراء

الجوهرية

تعتبر مخاطرة الخطأ الجوهري هي الجمع بين المخاطرة المتأصلة مخاطرة الرقابة-:

تتضمن عملية التقييم-:
 المخاطرة المتأصلة



تُحا ّادد األخطاااء المحتملااة التوكياادات المتضاامنة ،ماان ثاام تقا ّايم إحتمالي اة حااد ث المخاااطرة حجماااا
المحتمل.
مخاطرة الرقابة
المقيمااة تتنااا ل
تحاادد تقا ّايم أي أنظمااة رقابااة داخليااة مالئمااة ذات عالقااة التااي تقلاال ماان المخاااطر ّ
التوكيدات الضمنية.

تصميم إجراءات تدقيق

المقيمة من خالل التوكيد .على
تكو الخطوة الناائية بتصميم إجراءات تدقيق تستجيب للمخاطر
ّ
سبيل المثال ،إذا كانت المخاطرة مرتفعة بحيث أ الذمم المستحقة مبالغ فياا (توكيد الوجود) ،ينبغي

تصميم إجراءات تدقيق خصيصا لتنا ل توكيد الوجود .إذا كا إكتمال معامالت البيع مخاطرة ،يمكن
للمدقق تصميم اختبار رقابة يتنا ل توكيد اإلكتمال.

توكيدات البيانات المالية

 .7األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق
محتوى الفصل
تطبيق مفهوم األهمية النسبية بالشكل المناسب عند تخطيط وأداء التدقيق.

التوضيح 1-0.7

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة
320

69
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 330
الفقرة 8

الفقرة #

أهداف معيار التدقيق الدولي

يكون هدف المدقق هو تطبيق مفهوم األهمية النسبية بالشكل المناسب عند تخطيط وأداء التدقيق.

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

معيار التدقيق الدولي 320
الفقرة 9

ألهددداف معددارير التدددقيق الدوليددة تعنددي أهميددة األداء المبل د أو المبددال التددي حددددها المدددقق بأقددل مد األهميددة
النسبية للبياندا الماليدة ككدل مد أجدل التقليدل إلد مسدتو مدنخف مقبدو احتمدا أن رزيدد إجمدالي األخطداء

معيار التدقيق الدولي 320
الفقرة 10

عند وضع استرتيجية التدقيق الكلية عل المدقق تحدرد األهمية النسدبية للبياندا الماليدة ككدل وإذا كدان هندا
فددي الظددروف المحددددة للمنشددأة فئددة واحدددة أو أكثددر مد المعددامال أو أرصدددة الحسددابا أو اإلفصدداحا التددي
رتوقع بشكل معقدو أن تدثرر األخطداء التدي مبالغهدا دون األهميدة النسدبية للبياندا الماليدة ككدل علد القد ار ار

غير المصححة وغير المكتشفة ع األهمية النسبية للبيانا الماليدة ككدل وإذا كدان ذلد منطبقدا تشدير أهميدة
األداء كذل إل المبل أو المبال التي حددها المدقق بأقل مستو أو مسدتويا األهميدة النسدبية لفئدا معيندة
م المعامال أو أرصدة الحسابا أو اإلفصاحا .

االقتص ددادية للمس ددتخدمي الت ددي تُتخ ددذ بن دداء علد د البيان ددا المالي ددة فد د ن علد د الم دددقق أيض ددا تحدر ددد مس ددتو أو
مس ددتويا األهمي ددة النس ددبية الت ددي س دديت تطبيقه ددا علد د ه ددذ الفئ ددا مد د المع ددامال أو أرص دددة الحس ددابا أو
اإلفصاحا

معيار التدقيق الدولي 320

الفقرة 11

(المرجع :الفق ار أ-3أ.)12

رنبغي عل المدقق تحدرد أهمية األداء بغرض تقيي مخاطر األخطاء الجوهرية وتحدردد طبيعدة وتوقيد
إجراءا

ومدد

تدقيق إضافية( .المرجع :الفقرة 13أ).

 1.7لمحة عامة

تتناو
ويقر
ُ
عل
الما

األهمية النسبية أهمية معلوما البيان المالي للق ار ار اإلقتصادية التي ت اتخاذها م قبل المستخدمي بناء عل البيانا المالية.
مفهوم األهمية النسبية بأن بع المسائل سواء كان فردية أو مجتمعة تعتبر مهمة لألشخاص الذر رتخذون ق ار ار اقتصاديا مبني
أساس البيانا المالية .ويمك أن رتضم ذل ق ار ار مثل تل التي تتعلق باستثمار ما أو الشراء أو القيام بأعما تجارية إقراض
لمنشأة ما.

كما رتناو هذا الفصل إستخدام األهمية النسبية عند التدقيق بشكل عام .أنظر المجلد  2الفصل  6م هذا الدليل لمزيد م اإلرشادا
يخص تحدرد مبال األهمية النسبية المحددة.

بما

وحي يعتبر الخطأ (أو مجموع األخطاء) هاما بقدر كاف لتغيير أو التأرير عل قرار شخص مطلع يحدث الخطأ الجوهري .وال ُيعد الخطأ
بشكل عام هاما إذا كان دون هذا الحد .ويسم هذا الحد الذي تعتبر البيانا المالية التي تتجاوز خاطئة بشكل جوهري "األهمية النسبية
للبيانا المالية ككل" .وألغراض هذا الدليل ت اختصار هذا المصطلح إل "األهمية النسبية الكلية".
ال يطبق مبدأ المادية فقط عل المبال الواردة في البيانا المالية ولك أيضا عل اإلفصاحا غير الكمية .فعل سبيل المثا
وصف األحداث أو الظروف التي أد إل االعتراف بخسارة انخفاض ماديا بالنسبة لمستخدمي البيانا المالية.

قد يكون

مالحظة:

وال ررتكز تحدرد "األهمية النسبية للبيانا المالية ككل" (والمختصرة إل "األهمية النسبية الكلية" ألغراض هذا الدليل) عل أي تقيي لخاطرة التدقيق.
حيث أنه رت تحدردها بشكل كلي فيما يخص مستخدمي البيانا المالية .وهي ما تُعتبر عادة بنفس سوية تل المستخدمة م قبل ُم ِعد البيانا المالية.

ولنفترض بأن قرار بيان مالي لمجموعة مستخدمي رتأرر بخطأ حد  10000رورو في البيانا
الم ِعد والمدقق .وأي خطأ
النسبية للبيانا المالية ككل (أو األهمية النسبية الكلية) لكل م ُ

المالية .حينها تكون تل

فردي أو مجتمع مع أخطاء غير جوهرية فردية رتجاوز مبل  10000رورو سيثدي إل أخطاء جوهرية في البيانا

هي األهمية

المالية.

وتكم مسثولية المدقق في تقليل (إل مستو منخف بالشكل المالئ ) احتمالية أن رتجاوز مجموع األخطاء غير المصححة أو غير
المكتشفة في البيانا المالية األهمية النسبية للبيانا المالية ككل .وإذا خطط المدقق ببساطة ألداء إجراءا التدقيق التي تحدد
األخطاء الفردية التي تتجاوز  10000رورو فتوجد مخاطرة بأن رثدي مجموع األخطاء غير الجوهرية الفردية التي ل رت تحدردها
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خال فترة التدقيق إل تجاوز حد األهمية النسبية وهو  10000رورو .لذل يحتاج المدقق بأن رثدي بع األعما اإلضافية الكافية
التي تسمح بعمل هامش أو حاجز ألي أخطاء غير مكتشفة ممكنة .ويكم الغرض م أداء األهمية النسبية في توفير ذل الحاجز.
وتُمك أهمية األداء المدقق م إنشاء مبال األهمية النسبية (مبنية عل ولك أقل م األهمية النسبية الكلية) التي تنعكس عل
تقييما المخاطرة للنواحي المختلفة م البيان المالي .وتوفر تل المبال المنخفضة حاجز أمان بي األهمية النسبية (أهمية األداء)
المستخدمة لتحدرد طبيعة ومد إجراءا التدقيق الواجب أداؤها واألهمية النسبية الكلية.
وفي المثا السابق قد يقرر المدقق باستخدام التقدرر المهني أن أهمية األداء بمبل  6000رورو سيت استخدامها في تصمي مد ما
رتوجب القيام به م إجراءا التدقيق .ويوفر الحاجز الذي ربل  4000رورو ( 10000رورو 6000 -رورو) بي أهمية األداء
واألهمية النسبية الكلية هامش أمان ألي خطأ غير مكتشف قد روجد.

 2.7مستخدمي البيان المالي

تٌستخدم األهمية النسبية في كل م إعداد وتدقيق البيانا المالية .ويت توضيح األهمية النسبية للبيانا
الكلية) (مثل تل في إطار إعداد التقارير المالية) غالبا في مصطلحا مثل ما رلي.

المالية ككل (األهمية النسبية

التوضيح 1-2.7
التأثير على إتخاذ الق اررات

تعتبر األخطاء بما في ذل السهو هامة سواء كان

الظروف المحيطة

تصدر األحكام حو األهمية النسبية في ضوء الظروف المحيطة وتتأرر بحج أو طبيعة الخطأ أو
كليهما.

االقتصادية

الحاجات العامة للمستخدم

فردية أو مجتمعة إذا أمك توقعها منطقيا بأن

تثرر في الق ار ار االقتصادية للمستخدمي التي ت اتخاذها بناء عل البيانا

المالية.

ترتكز األحكام حو المسائل التي تعتبر هامة لمستخدمي البيانا المالية عل اعتبار أن المعلوما
المالية المشتركة بحاجة إل مستخدمي عل شكل مجموعة .وال ُرنظر في التأرير المحتمل لألخطاء عل
المستخدمي الفردري المحددر والذر تتنوع احتياجاته إل حد كبير.

ويحدد المدقق األهمية النسبية بناء عل تصور لحاجة المستخدمي  .وفي التطبيق لتقدرر المهني .يعتبر منطقيا للمدقق افتراض أن
مستخدم البيانا المالية-:


لديه المعرفة المعقولة باألعما التجارية واألنشطة االقتصادية والمحاسبة كما لديه االستعداد لدراسة المعلوما
البيانا المالية بعناية معقولة؛
المالية قد ت إعدادها وتدقيقها عل مستويا



يفهم بأن البيانا



يدرك الشكوك المتأصلة في قياس المبال



رتخذ الق اررات االقتصادية المعقولة عل أساس المعلوما

 3.7طبيعة األخطاء

األهمية النسبية؛

بناء عل استخدام التقدر ار
في البيانا

قد تنشأ األخطاء نتيجة لعدد م األسباب ويمك أن تستند إل ما رلي-:



الحج  -المبل النقدي المتضم (كمي)؛



طبيعة البند (نوعي)؛ و



الظروف المحيطة بالحدوث.

الطبعة الرابعة
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التوضيح 1-3.7

التوضيح 2-3.7
األخطاء النمطية








األخطاء واإلحتيا المحددر عند إعداد البيانا

المالية؛

االبتعاد ع إطار إعداد التقارير المالية المطبق؛
عمليا اإلحتيا المرتكبة م قبل الموظفي أو اإلدارة؛
أخطاء اإلدارة؛

إعداد تقدر ار غير دقيقة أو غير مالئمة؛ أو
الوصف غير المكتمل أو غير الواضح أو غير المالئ للسياسا
في البيانا المالية.

المحاسبية أو مذكرة اإلفصاحا

وال تكون األهمية النسبية عدد مطلق .حيث أنها تمثل المنطقة الرمادية بي ما هو مرجح جدا وليس هام وما هو مرجح جدا وهام.
وبالتالي يكون تقيي ما هو هام دائما مسألة تقدرر مهني.

مالحظة :يكون المدققي مطالبي

خال عملية التدقيق بتجميع األخطاء بخالف تل التي يكون م الواضح أنها ليس

اإلطالق .وال يعتبر مصطلح "م الواضح أنها ليس

المسائل التي م الواضح أنها ليس

ذا

ذا

أهمية عل

ذا

أهمية عل

اإلطالق" تعبي ار آخر لمصطلح "غير هام" .حيث تكون

أهمية عل اإلطالق غير متصلة سواء كان

فردية أو مجتمعة وسواء ت تقدررها بأي

معيار مهما كان حجمه أو طبيعته أو ظروفه.

العوامل النوعية
في بع

الحاال

يمك تحدرد مسألة أقل بكثير م مستو المادية باعتبارها مسألة مادية وذل اعتمادا عل طبيعة العنصر أو

الظروف المرتبطة بالخطأ.

وعند النظر فيما إذا كان الخطأ في اإلفصاحا

النوعية ماديا قد يأخذ المدقق بعي االعتبار العوامل ذا

العالقة مثل العوامل التالية:

التوضيح 3-3.7
العوامل

طبيعة المعامال

خال الفترة

أخطاء صغيرة ومتعددة

ظروف المنشأة

أمثلة

قد تكون بع

المعامال

مع األطراف ذا

العالقة ذا

أهمية كبيرة بالنسبة لمستخدم البيانا

سلسة م األخطاء الفردية غير المادية والتي قد تصبح مادية عندما رت تجميعها معا.
م األمثلة عل ذل :
 اندماج أو بيع هام لألعما خال الفترة؛
 السيولة والتعهدا بالدرون عندما تكون المنشأة تمر بصعوبا


األحداث أو الظروف التي أد

المالية.

مالية؛ أو

إل االعتراف بخسارة االنخفاض.
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قد رتطلب معيار جدرد إلعداد التقارير المالية القيام ب فصاحا
للمنشأة.

إطار إعداد التقارير المالية
المعمو به

نوعية جدردة والتي تكون هامة بالنسبة

اإلفصاحا التي تنشأ ع طبيعة المنشأة قد تكون هامة لمستخدمي البيانا
بع
اإلفصاح ع مخاطر السيولة في البيانا المالية للمثسسا المالية.

طبيعة المنشأة

المالية .مثل

 4.7األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق

ترتبط األهمية النسبية (كما ت استعراضها أعال ) مع مخاطرة التدقيق ويوضعان باإلعتبار جنبا إل جنب طوا عملية التدقيق.
وتعد مخاطرة التدقيق هي إحتمالية أن ُربدي المدقق رأي تدقيق غير مالئ للبيانا

المالية التي تشوبها أخطاء جوهرية.

التوضيح 1-4.7
مكونات مخاطرة التدقيق

مخاطر
الجوهرية

البيانات

الخاطئة

وينظر في تل
مخاطرة أن تكون البيانا المالية خاطئة بشكل جوهري قبل البدء بأي عمل تدقيقُ .
المخاطر عند مستو البيان المالي (غالبا ما تكون مخاطر سائدة تثرر عل العدرد م التوكيدا ) وعند
مستو التوكيد والتي تتصل بفئا المعامال وأرصدة الحساب واإلفصاحا  .وتعتبر مخاطر البيان

المالي مجموع المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة والتي يمك اختصارها كالتالي :المخاطر المتأصلة x
مخاطر الرقابة = مخاطر البيانا الخاطئة الجوهرية.
مخاطرة الكشف

وهي المخاطرة التي يخفق فيها المدقق في كشف الخطأ الموجود في التوكيد والذي قد يكون جوهريا .ويت
تناو مخاطرة الكشف م خال -:
 تخطيط التدقيق السلي ؛





أداء إجراءا التدقيق التي تستجيب لمخاطر البيانا
التعيي السلي لموظفي التدقيق؛
تطبيق التشك المهني؛ و

الخاطئة الجوهرية التي ت تحدردها؛

اإلشراف والمراجعة عل عمل التدقيق الذي ت أداؤ .

وال يمك أبدا خف

المنفذة والتقدر ار

مخاطرة الكشف إل

درجة الصفر بسبب القيود المتأصلة في إجراءا

(المهنية) البشرية المطلوبة وطبيعة الدليل الذي ت فحصه.

التدقيق

ولذل يمك تلخيص مخاطر التدقيق كالتالي-:
مخاطر التدقيق = مخاطر البيانا

الخاطئة الجوهرية  xمخاطر الكشف

ويثخذ باالعتبار كل م األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق طوا التدقيق في-:


تحدرد وتقيي مخاطر البيانا

الخاطئة الجوهرية؛



تحدرد طبيعة وتوقي



تحدرد المراجعا لألهمية النسبية (الكلية واألداء) بعد إد ار المعلوما
مبل (مبال ) مختلفة مبدئيا؛ و



ومد إجراءا

التدقيق اإلضافية؛

تقيي تأرير األخطاء غير المصححة إن وجد

عل البيانا

الجدردة خال التدقيق والتي تسبب للمدقق تحدرد

المالية وفي تشكيل الرأي في تقرير المدقق.

وباستخدام محاكاة بسيطة لرياضة القفز العالي تكون األهمية النسبية معادلة الرتفاع القضيب الذي يقوم الرياضي بالقفز
فوقه .كما تكون مخاطرة التدقيق مرادفة لمستو الصعوبة المتأصلة في القفز فوق ذل االرتفاع المعي (مخاطر البيانا

الخاطئة الجوهرية) مشتركة مع المخاطرة اإلضافية المتمثلة بارتكاب خطأ في استراتيجيه أو تنفيذ القفز (مخاطرة الكشف).

الطبعة الرابعة
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الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي عل المدقق تعدرل األهمية النسبية للبيانا المالية ككل (وإذا كان ذل منطبقا مستو أو
مستويا األهمية النسبية لفئا معينة م المعامال أو أرصدة الحسابا أو (اإلفصاحا )
 320الفقرة 12
إذا أصبح مطلعا عل معلوما أرناء التدقيق تجعل المدقق يحدد مبلغا (مبال ) مختلفة مبدئيا.
(المرجع :الفقرة أ.)14
معيار التدقيق الدولي إذا توصل المدقق إل أن أهمية نسبية أقل للبيانا المالية ككل (وإذا كان ذل منطبقا مستو
أو مستويا األهمية النسبية ألصناف معينة م المعامال أو أرصدة الحسابا أو
 320الفقرة 13
اإلفصاحا ) مما كان محددا مبدئيا مناسب ف ن عل المدقق تحدرد ما هو الضروري لتعدرل
أهمية األداء وما إذا كان طبيعة وتوقي ومد إجراءا تدقيق إضافية تبق مناسبة.
في االعتبار عند

معيار التدقيق الدولي عل المدقق أن يضم ورائق التدقيق المبال التالية والعوامل التي أخذ
تحدردها-:
 320الفقرة 14
(أ) األهمية النسبية للبيانا المالية ككل؛
(ب) إذا كان ذل منطبقا مستو أو مستويا األهمية النسبية لفئا معينة م المعامال
أرصدة الحسابا أو اإلفصاحا ؛
(ج) أهمية األداء؛
(د) أي تعدرل عل البنود (أ) – (ج) أرناء سير عملية التدقيق.

أو

 5.7تحديد مستويات األهمية النسبية
التوضيح 1-5.7

مالحظة :ت استخدام مصطلحي األهمية النسبية "الكلية" و "المحددة" في التوضيح أعال وفي النص الوارد أدنا فقط
ألغراض هذا الدليل وال يمثال المصطلحا المستخدمة في معارير التدقيق الدولية .وتشير األهمية النسبية "الكلية" إل
البيانا المالية ككل في حي تتعلق األهمية النسبية "المحددة" بفئا محددة م المعامال وأرصدة الحسابا
واإلفصاحا .
وفي بداية التدقيق يقوم المدقق بتقدر ار تتعلق بحج وطبيعة األخطاء والتي تعتبر جوهرية .ويتضم ذل
األهمية النسبية كما هو مبي في الجدو التالي.

وضع مبال
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وضع مبالغ األهمية النسبية
التوضيح 2-5.7

وتُنسب األهمية النسبية الكلية إل البيانا المالية ككل .وترتكز عل ما يمك توقعه بشكل معقو للتأرير
في الق ار ار اإلقتصادية لمستخدمي البيانا المالية والتي ت اتخاذها عل أساس البيانا المالية .ويت
تغييرها خال عملية التدقيق إذا أصبح المدقق مدركا للمعلوما التي تتسبب له في تحدرد مبل (أو مبال )

األهمية النسبية الكلية

مختلفة ميدئيا.

األهمية النسبية الكلية .وتمك

أهمية األداء الكلية

وتوضع أهمية األداء بمبل أقل م
لتقييما المخاطرة المحددة (دون تغيير األهمية النسبية الكلية) وتقليل احتمالية تجاوز مجموع األخطاء
غير المصححة وغير المكتشفة األهمية النسبية إل مستو منخف مناسب .ويت تغيير أهمية األداء بناء
عل نتائج التدقيق (مثل ما إذا تم مراجعة تقيي المخاطرة).

األهمية النسبية المحددة

ويت وضع األهمية النسبية المحددة لفئا م المعامال أو أرصدة الحساب أو اإلفصاحا حيث يمك
بشكل معقو توقع أن تثرر األخطاء للمبال األقل م األهمية النسبية في الق ار ار االقتصادية للمدقق

أهمية األداء المحددة

المادية المتعلقة بأداء معي لها نفس مفهوم مادية األداء إال أنها تتعلق بمادية معينة وليس بالمادية العامة.

والتي ت اتخاذها عل أساس البيانا

أهمية األداء المدقق م

االستجابة

المالية.

األهمية النسبية للبيانات المالية ككل

ترتكز األهمية النسبية للبيانا المالية ككل (األهمية النسبية الكلية) عل تصور المدقق الحتياجا مستخدمي البيانا المالية
للمعلوما المالية .ويمك تحدرد ذل عادة عند مبل مشابه لذل المستخدم م قبل ُمعد البيان المالي .وباستخدام التقدرر المهني
يضع المدقق األهمية النسبية عند مبل أعل لألخطاء التي ال تثرر عل الق ار ار االقتصادية لمستخدمي البيانا المالية.

وحي رت وضعه يصبح مبل األهمية النسبية الكلية أحد العوامل التي رت م خاللها التقدرر النهائي لنجاح أو فشل التدقيق.
وعل سبيل المثا إذا افترضنا أن األهمية النسبية وضع عند مبل  20000رورو وكنتيجة ألداء إجراءا التدقيق-:


ل رت تحدرد أي أخطاء – رت تكوي رأي غير معد .
األخطاء الصغيرة (غير الجوهرية) ول رت تصحيحها – رت تكوي رأي غير معد .



ت تحدرد بع



ُوجد أخطاء غير مصححة تتجاوز األهمية النسبية (مبل  20000رورو) وكان
الالزمة – تستدعي الحاجة لرأي متحفظ أو سلبي.



تواجد هفوا غير مصححة تتجاوز األهمية النسبية (مبل  20000رورو) في البيانا
– قد رت إصدار رأي تدقيق غير مناسب أو معد .

أنظر المجلد  2الفصل  21إلرشادا

اإلدارة غير مستعدة إلجراء التعدرال
المالية إال أن المدقق ل يكتشفها

تتعلق بكيفية استخدام األهمية النسبية في تقيي دليل التدقيق الذي ت الحصو عليه.

ويميل المدققي أحيانا للتقليل م مبل األهمية النسبية الكلية حي رت تقيي الخطأ الجوهري بأنه مرتفع .ومع ذل ال يكون ذل
مناسبا حيث تتناو األهمية النسبية الكلية احتياجا مستخدمي البيانا المالية وليس مستو مخاطرة التدقيق المتضمنة.
وإذا كان مخاطرة التدقيق عامال في وضع األهمية النسبية الكلية سينتهي المطاف بالتدقيق مرتفع المخاطرة إل مبل أهمية
نسبية كلية أقل م المبل الموضوع لمنشأة بنفس الحج كان مخاطرة التدقيق فيها منخفضة .وبافتراض أن االحتياجا
المعلوماتية لمستخدمي البيان المالي متشابهة بغ النظر ع مخاطرة التدقيق رنتج ع وضع مبل األهمية النسبية الكلية في
مستو أقل-:




تزويد مستخدمي البيان المالي بتوقع تحدرد أخطاء أقل (م المطلوب فعليا) في البيانا المالية م قبل المدقق؛ و
عمل تدقيق إضافي يضم بأن مخاطرة التدقيق قد ت تقليلها إل مستو منخف مناسب.

الطبعة الرابعة
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وألن األهمية النسبية الكلية توضع م حيث ارتباطها بحاجا مستخدمي البيان المالي فال رت تغييرها كمحصلة لنتائج
ويطلب تحدرث األهمية النسبية الكلية حي يصبح المدقق مطلعا عل معلوما تجعل
وتغيي ار التدقيق في المخاطر المقيمةُ .
تحدرد المبل (المبال ) لألهمية النسبية مختلفا مبدئيا.
وفي ختام عملية التدقيق تُستخدم األهمية النسبية الكلية لتقيي تأرير األخطاء المحددة في البيانا
في تقرير المدقق.

المالية ومد

مالئمة الرأي

أهمية األداء

مادية األداء هي أداة م أدوا التدقيق .حيث إنها تمك المدقق م تناو مخاطر الخطأ في األرصدة المحاسبية وفئا
المعامال واإلفصاحا دون االضطرار لتغيير المادية العامة.

ودائما ما تكون المبال المحددة لمادية األداء أقل (اعتمادا عل التقدرر المهني) مقارنة بمادية المبال المحددة للبيانا المالية
ككل .تُكون هذ المبال  /المبل األقل حاج از لألمان بي المادية المستخدمة في تحدرد طبيعة ومد االختبار (اعتمادا عل مادية
األداء) ومادية مبال البيانا المالية ككل (المادية العامة).
ويثكد تحدرد مبل معي لمادية األداء عل أنه قد ت أداء قدر مالئ م العمل .وكلما قل المبل كلما زاد حج العمل المطلوب.
ويضم وضع المبل المناسب ألهمية األداء إنجاز عمل أكثر مما رزيد م احتمالية أن رت تحدرد األخطاء (إن وجد ) .وعل
سبيل المثا إذا كان األهمية النسبية  20000رورو وكان تخطيط إجراءا التدقيق رهدف لكشف جميع األخطاء التي تتجاوز
ذل المبل فم الممك إل حد ما بأن ال رت كشف خطأ يساوي  8000رورو .وإذا وجد رالرة أخطاء م نفس النوع تصل
بمجموعها إل  24000رورو ف ن البيانا المالية تكون خاطئة جوهريا .ومع ذل إذا وضع أهمية األداء عند مبل 12000
رورو يكون كشف خطأ عل األقل أو جميع األخطاء م فئة  8000رورو أكثر احتماال .وحت إن ت تحدرد واحد فقط م
األخطاء الثالرة وتصحيحه تبق األخطاء التي وصل إل  16000رورو أقل م مبل األهمية النسبية الكلية وبذل ال تعتبر
البيانا المالية ككل خاطئة جوهريا.
ويتضم وضع المبل المناسب ألهمية األداء ممارسة التقدرر المهني وال ُيعتبر عملية حساب ميكانيكية بسيطة كنسبة (عل
سبيل المثا  )%75م مستو األهمية النسبية الكلية .ومع ذل بناء عل الظروف المعينة للمنشأة التي يجري تدقيقها يمك
وضع مبل واحد للبيانا المالية ككل أو مبال مفردة للمعامال واألرصدة واإلفصاحا المعينة.
ويتضم تحدرد أهمية األداء ممارسة التقدرر المهني بناء عل العوامل التي تتناو مخاطرة التدقيق مثل ما رلي-:
 فه المنشأة ونتائج أداء إجراءا تقيي المخاطرة؛
 طبيعة ومد األخطاء المحددة في التدقيقا السابقة؛ و
 توقعا األخطاء الممكنة في الفترة الحالية.
وقد رت تغيير أهمية األداء للمعامال واألرصدة واإلفصاحا الفردية في أي وق خال عملية التدقيق (دون التأرير عل
األهمية النسبية الكلية) لتعكس تقييما المخاطرة التي ت تعدرلها ونتائج التدقيق والمعلوما الجدردة المكتسبة .وفي ختام
التدقيق تستخدم األهمية النسبية الكلية لتقيي تأرير األخطاء المحددة عل البيانا المالية وتحدرد الرأي الذي سيت التعبير عنه
في تقرير المدقق( .أنظر المجلد  2الفصل  21لمزيد م اإلرشادا )

نقطة للتأمل

عند تحدرد خطأ محتمل رت تناو ظروف الحدوث واألرر عل تقييما

المخاطر /خطط التدقيق قبل إعادة النظر في أهمية األداء.

األهمية النسبية المحددة

المواقف التي يمك فيها توقع أن تثرر األخطاء للمبال األقل م األهمية النسبية للبيانا
توجد بع
ق ار ار المستخدمي االقتصادية التي رت اتخاذها عل أساس البيانا المالية.

التوضيح 4-5.7
التأثير على القرار

متطلبات القوانين واألنظمة

أمثلة محتملة


إفصاحا

البيانا

المالية الحساسة مثل مكافآ

المالية ككل عل

اإلدارة وأولئ المكلفي بالحوكمة.

األهمية النسبية ومخاطر الدقيق
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معامال األطراف ذا العالقة.
عدم االمتثا لمتطلبا اتفاقيا القروض واالتفاقيا التعاقدية واألحكام التنظيمية
واإلبالغا القانونية والتنظيمية.
أنواع معينة م النفقا مثل المدفوعا غير القانونية أو نفقا المدرري التنفيذري .

إفصاحات الصناعة
الرئيسية




االحتياطيا ونفقا التنقيب لمنشأة تنقيب.
نفقا البحث والتطوير لمنشأة دوائية.

إفصاحات األحداث الهامة
والتغيرات المهمة في
العمليات






األعما التجارية المكتسبة حدرثا أو التوسع في العمليا .
العمليا المتوقفة.
أحداث غير عادية أو طارئة ( مثل الدعاو القضائية).
تقدي منتجا وخدما جدردة.

وإطار المحاسبة



رنظر المدقق في وجود مسائل مثل المذكورة أعال لواحدة أو أكثر م فئا المعامال أو أرصدة الحساب أو اإلفصاحا
المحددة .وقد يجد المدقق أيضا أنه م المفيد الحصو عل فه لوجها نظر وتوقعا اإلدارة وأولئ المكلفي بالحوكمة.
وبنفس الطريقة التي رت بها تحدرد مادية األداء عند حدود مبال أقل مقارنة بالمادية العامة سيحدد المدقق مبل المادية الخاصة
بأداء معي عند حدود أقل مقارنة بالمادية المحددة.

 6.7وثائق األهمية النسبية

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي
 320الفقرة 14

في االعتبار عند تحدردها-:

عل المدقق أن يضم ورائق التدقيق المبال التالية والعوامل التي أخذ
(أ) األهمية النسبية للبيانا المالية ككل؛
(ب) إذا كان ذل منطبقا مستو أو مستويا األهمية النسبية لفئا معينة م المعامال
الحسابا أو اإلفصاحا ؛
(ج) أهمية األداء؛ و
(د) أي تعدرل عل البنود (أ) – (ج) أرناء سير عملية التدقيق.

أو أرصدة

ولكون مبال األهمية النسبية تستند إل التقدرر المهني للمدقق فم المه أن تكون العوامل والمبال المتضمنة في تحدرد
األهمية النسبية عل المستويا المختلفة مورقة بشكل سلي  .ويحدث ذل عادة كما رلي-:



خال مرحلة التخطيط حي رت اتخاذ الق ار ار حو مد العمل المطلوب.
خال التدقيق في حا بناء عل نتائج التدقيق ت طلب تعدرال
المعامال أو أرصدة الحساب أو اإلفصاحا المحددة.

إما لألهمية النسبية الكلية أو أهمية األداء لفئا

وتتناو الورائق-:
 .1مستخدمي البيانا

المالية؛

 .2العوامل المستخدمة في تحدرد-:


األهمية النسبية للبيانا المالية ككل وإن كان منطبقا مستو أو مستويا
أرصدة الحساب أو اإلفصاحا المحددة؛



أهمية األداء؛ و

 .3أي تعدرل لمبال األهمية النسبية في النقطة  2أعال أرناء سير عملية التدقيق.

الطبعة الرابعة

األهمية النسبية لفئا

المعامال

أو
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 7.7المراجعة المادية
رقم الفقرة

معيار التدقيق
 320الفقرة 12

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق
الدولي رراجع المدقق المادية بالنسبة للبيانا المالية ككل (وحيثما أمك رراجع المدقق مستو أو مستويا
المادية لفئا معينة م المعامال واألرصدة المحاسبية أو اإلفصاحا ) وذل في حا أصبح المدقق
عل دراية بمعلوما خال التدقيق كان م الممك أن يحدد بناء عليها مبل مختلف (أو مبال مختلفة)
منذ البداية (المرجع :الفقرة أ.)14
مستو

إذا خلص المدقق إل أن تحدرد مستو م المادية بالنسبة للبيانا المالية ككل (وحيثما أمك
أو مستويا المادية لفئا معينة م المعامال أو األرصدة المحاسبية أو اإلفصاحا ) أقل م
المستويا التي ت تحدردها منذ البداية هو أمر مالئ ف ن المدقق يحدد إذا كان م الضروري أن تت
مراجعة مادية األداء وينظر في مالئمة طبيعة وتوقي ومد إجراء مزيد م إجراءا التدقيق.

معيار التدقيق الدولي
 320الفقرة 13

وفي بداية العمل عل

طبيعة ومد إجراءا

التدقيق يحدد المدقق المادية العامة فيما رتعلق بمستخدمي البيانا

التدقيق.

وفي أرناء العمل عل التدقيق يمك الحصو عل معلوما

مختلفة بالنسبة للمادية العامة .وقد رنتج ذل ع بع

جدردة والتي إذا عرف

األمور مثل ما رلي:

قبل ذل

المالية ومادية األداء وذل

ليخطط

كان سينتج عنها استخدام مبال



قر ار بالتصرف في جزء كبير م عمل المنشأة أو استمال جزء آخر؛



اختالف النتائج المالية الفعلية بشكل كبير ع النتائج التي كان م المتوقع تحقيقها بنهاية الفترة المالية .وقد يشمل ذل
الربحية واإلررادا



والمصاريف واألصو وااللتزاما ؛ و

حدوث تغيير في فه المدقق للمنشأة وعملياتها نتيجة ألدائه لمزيد م إجراءا

التدقيق.

وفي حا الحصو عل معلوما جدردة ُيطلب م المدقق أن رنظر في مراجعة المادية العامة .وينبغي أن رنظر المدقق أيضا
في الحاجة إل مراجعة مادية األداء وأرر التغيير عل طبيعة ومد اإلجراءا المطلوبة للحصو عل دليل تدقيق كاف ومالئ .

األهمية النسبية ومخاطر الدقيق

 .8إجراءات تقييم المخاطر
محتوى الفصل

طبيعة واستخدام إجراءات تقييم المخاطرة من قبل المدقق لتحديد وتقييم
مخاطر األخطاء الجوهرية.

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

( 315 ،240المنقح)

ويبين التوضيح أدناه األنواع الثالثة إلجراء تقييم المخاطرة المطلوب بموجب معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح).

التوضيح 1-0.8

الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

المعيا ا ا ااار الا ا ا اادولي إل ا ا ا ااداد
التقااارير الماليااة  315الفق ارة
5

يجب لى المدقق أداء إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
ند مستوى البيانات المالية و ند مستوى التوكيد .ومع ذلك ،ال توفر إجراءات تقييم المخاطر بحد ذاتها
أدلة توفير كافية ومناسبة لد م رأي المدقق( .راجع :الفقرة أ-1أ.)5

المعيا ا ا ااار الا ا ا اادولي إل ا ا ا ااداد

يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المخاطر ما يلي-:

التقااارير الماليااة  315الفق ارة
6

(أ)

إستفسارات من اإلدارة وآخرين داخل المنشأة من المحتمل أن تكون لديهم معلومات حسب حكم
المدقق تسا د في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة ن اإلحتيا أو الخطأ( .المرجع:
الفقرة أ)13

(ب) اإلجراءات التحليلية( .المرجع :الفقرة أ-14أ)17
(ج) المالحظة والتفتيش( .المرجع :الفقرة أ)18
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الفقرة #

المعيا ا ااار الا ا اادولي إل ا ا ااداد
التق ا ا ا ا ااارير المالي ا ا ا ا ااة 315
الفقرة 11

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب أن يحصل المدقق لى فهم لما يلي-:
(أ) وامل القطاع ذات العالقة والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى الخارجية بما في ذلك إطار إ داد
التقارير المالية المطبق( .المرجع :الفقرة أ-25أ)30
(ب) طبيعة المنشأة ،بما في ذلك-:
ملياتها؛
()1
ملكيتها والهيكل اإلداري فيها؛
()2
()3
()4

أن اواع اإلسااتثمارات التااي تقااوم بهااا المنشااأة وتخط ا إلجرائهااا ،بمااا فااي ذلااك اإلسااتثمارات فااي
المنشآت ذات األهداف الخاصة؛ و
طريقة هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها ويؤدي ذلك إلى تمكين المدقق من فهم فئات
المعامالت ،وأرصدة الحساب واإلفصاحات التي ستكون متوقعة في البيانات المالية.

(المرجع :الفقرة أ-31أ)35
(ج) إختيار المنشأة وتطبيقها للسياسات المحاسبية ،بما في ذلك أسباب التغيير .ويجب أن يقيم المدقق
فيما إذا كانت السياسات المحاسبية للمنشأة منسبة لعملها وتتفق مع إطار إ داد التقارير المالية
المطبق والسياسات المحاسبية المستخدمة في القطاع المناسب( .المرجع :الفقرة أ)36
(د) أهداف واستراتيجيات المنشأة ومخاطر العمل المتعلقة بذلك والتي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء
جوهرية في البيانات المالية( .المرجع :الفقرة أ-37أ)43
(ه) قياس ومراجعة األداء المالي للمنشأة( .المرجع :الفقرة أ-44أ)49
المعيا ا ااار الا ا اادولي إل ا ا ااداد
التق ا ا ا ا ااارير المالي ا ا ا ا ااة 315
الفقرة 12

يجب أن يحصل المدقق لى فهم للرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق .و لى الرغم من أن معظم ناصر
الرقابة المتعلقة بالتدقيق تكون لى األرجح مرتبطة بإ داد التقارير المالية ،فليست جميع ناصر الرقابة
المرتبطة بإ داد التقارير المالية ذات القة بالتدقيق .ويعود األمر إلى الحكم المهني للمدقق لتحديد فيما

إذا كان نصر الرقابة ،فرديا أو مجتمعا مع ناصر أخرى ،ذو القة بالتدقيق( .المرجع :الفقرة أ-50
أ)73

 1.8لمحة عامة

يعد الغرض من إجراءات تقييم المخاطرة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية .ويتم تحقيق ذلك من خال فهم المنشأة
وبيئتها ،بما في ذلك أنظمة الرقابة الداخلية .وقد يتم الحصو لى المعلومات من مصادر خارجية مثل اإلنترنت
والمطبو ات التجارية ،ومن مصادر داخلية مثل النقاش مع الموظفين الرئيسيين .ويصبح هذا الفهم للمنشأة مستم ار وحيويا
و ملية لجمع وتحديث وتحليل المعلومات طوا التدقيق.

 2.8دليل التدقيق

تقدم إجراءات تقييم المخاطرة دليل تدقيق لد م تقييمات المخاطر ند مستويات البيانات المالية والتوكيدات .إال أن هذا
ويستكمل الدليل الذي تم الحصو ليه من إجراءات تقييم المخاطرة بمزيد من إجراءات التدقيق
الدليل ال يكون بمفردهُ .
(التي تستجيب للمخاطر المحددة) مثل اختبار أنظمة الرقابة و /أو اإلجراءات الجوهرية.

اإلجراءات المطلوبة

يستخدم المدقق التقدير المهني لتحديد إجراءات تقييم المخاطرة التي يجب أداؤها ،ونطاق أو مق فهم المنشأة بالشكل
المطلوب .وفي السنة األولى التي ُيجري فيها المدقق تدقيقا للمنشأة ،يتطلب غالبا العمل المطلوب للحصو لى وتوثيق
المعلومات قد ار من الوقت .ومع ذلك إذا كانت المعلومات التي تم الحصو ليها موثقة جيدا في السنة األولى ،ينبغي أن
يكون الوقت الالزم لتحديث المعلومات في السنوات الالحقة أقل بشكل كبير من الالزم في السنة األولى.
ويحتاج المدقق إلى تنفيذ ما يكفي من إجراءات تقييم المخاطرة حتى يحدد وامل المخاطرة التجارية و ملية اإلحتيا والتي يمكن
أن تؤدي إلى خطأ جوهري .ويتضمن ذلك النظر في أي أحداث أو ظروف قد تلقي بتكهنات سلبية لى قدرة المنشأة لى
اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
إجراءات تقييم المخاطر

80
وتم وضع النطاق أو العمق المطلوب لفهم المنشأة في الفقرات  11و 12من معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) (الوارد أ اله).
ويعد ذلك العمق في الفهم الكلي للمدقق أقل مما تمتلكه اإلدارة في تسيير أمور المنشأة.
ُ

نقطة للتأمل

ناد تصاميم طبيعااة ومادى إجاراءات تقيايم المخاااطرة المطلاوب تنفيااذها ،تاذكر بااأن بعا
محددة يجب وضعها باال تبار .وترد بع األمثلة أدناه-:

معااايير التادقيق الدوليااة وضاحت مسااائل

معيار التدقيق الدولي  240الفقرة  16اإلتحتيا في تدقيق البيانات المالية

ند تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة لفهام المنشاأة وبيئتهاا ،بماا فاي ذلاك الرقاباة الداخلياة للمنشاأة ،التاي يقتضايها معياار
التدقيق الدولي ( 315المنقح) ،ينبغي أن ينفذ المدقق اإلجراءات المنصوص ليها في الفقرات ( 24-17من معياار التادقيق الادولي )240
للحصو لى المعلومات بقصد استخدامها في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلحتيا .

معيار التدقيق الدولي  540الفقرة  8تدقيق التقديرات المحاسبية

نااد القيااام بااإجراءات تقياايم المخاااطر واألنشااطة ذات العالقااة ماان أجاال الحصااو لااى فهاام للمنشااأة وبيئتهااا ،بمااا فااي ذلااك الرقابااة الداخليااة
للمنشااأة ،وفقااا لمااا يقتضاايه معيااار التاادقيق الاادولي ( 315الماانقح) ،يتعااين لااى الماادقق الحصااو لااى فهاام لمااا يلااي ماان أجاال تااوفير أساااس
لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في التقديرات المحاسبية:

(أ)
(ب)
(ج)

متطلبات إطار إ داد التقارير المالية ذو العالقة بالتقديرات المحاسبية ،بما في ذلك اإلفصاحات ذات العالقة.
كيفية تحديد المنشأة لهذه المعامالت واألحداث والحاالت التي قد تؤدي إلى الحاجة إلى تحديد أو اإلفصاا ان التقاديرات المحاسابية
فااي البيانااات المالي اة .ولاادى الحصااو لااى هااذا الفهاام ،يستفساار الماادقق ماان اإلدارة حااو التغي ارات التااي تط ا أر فااي الظااروف التااي قااد
تؤدي إلى تقديرات محاسبية جديدة أو الحاجة إلى مراجعة التقديرات المحاسبية القائمة.
كيفية إ داد اإلدارة للتقديرات المحاسبية والحصو لى فهم للبيانات التي تستند إليها هذه التقديرات بما في ذلك-:
الطريقة ،بما في ذلك النموذج حيث يكون قابال للتطبيق ،المستخدمة في إ داد تقدير محاسبي؛
()1
()2
()3
()4
()5
()6

أنظمة الرقابة ذات العالقة؛
ما إذا استخدمت اإلدارة خبي ار أم ال؛
اإلفتراضات ذات العالقة بالتقديرات المحاسبية؛

ما إذا ط أر أو كاان مان المفتارض أن يطا أر تغييار مان الفتارة الساابقة لاى طارق إ اداد التقاديرات المحاسابية ،وإذا كاان الحاا
كذلك ،فلماذا؛ و
ما إذا ،وإذا كان الحا كذلك ،كيف ،قامت اإلدارة بتقييم تأثير شكوك التقدير.

معيار التدقيق الدولي  550الفقرة  11األطراف ذات العالقة

كجزء من إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة التي يقتضي معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) ،ومعيار التدقيق الدولي 240
أداؤها من قبل المدقق خال ملية التدقيق ،ينبغي أن يؤدي المدقق إجراءات التدقيق واألنشطة ذات العالقة المحددة في الفقرات 17-12
(من معيار التدقيق الدولي  )550من أجل الحصو لى المعلومات ذات العالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات
ومعامالت األطراف ذات العالقة.

معيار التدقيق الدولي معيار التدقيق الدولي ( 570المنقح) الفقرة  10المنشأة المستمرة

ند تنفيذ إجراءات تقييم المخااطر المطلوباة وفقاا لمعياار التادقيق الادولي ( 315المانقح) ،ينبغاي أن يادرس المادقق إمكانياة وجاود أحاداث أو

ظروف يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية لى قدرة المنشأة لى االستمرار كمنشأة مستمرة.

قد تصل اإلجراءات المطلوبة لتحديد تلك المخاطر إلى حدها األدنى في المنشآت األصغر حجما ،بينماا يختلاف ذلاك فاي المنشاآت
األكبر حجما واألكثر تعقيدا ،حيث يمكن أن تكون اإلجراءات واسعة النطاق.

 3.8إجراءات تقييم المخاطر الثالثة

ينبغااي تنفيااذ كاال ماان إج اراءات تقياايم المخاااطر الثالثااة خااال فت ارة التاادقيق ،ولكنااه لااي بالضاارورة لكاال جانااب ماان جوانااب الفهاام
المطلوب .وفي العديد من الحاالت ،قد تؤدي نتائج تنفيذ نوع من اإلجراءات لتنفيذ إجراء آخر .و لى سبيل المثا  ،في اجتماع مع
مدير المبيعات ،قد يتم تحديد قد مبيعات غير ادي لكنه هام .ويمكن متابعة ذلك من خال التفتايش لاى قاد المبيعاات الفعلياة

الطبعة الرابعة
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وتحليل تأثيره لى هاوامش المبيعاات .وبادال مان ذلاك ،قاد تثيار نتاائج تنفياذ اإلجاراءات التحليلياة لاى نتاائج التشاغيل األولياة بعا
األسئلة لإلدارة .وقد تؤدي إجابات تلك األسئلة إلى طلب التفتيش لى وثائق معينة أو مراقبة بع األنشطة.

ويرد أدناه طبيعة واستخدام اإلجراءات الثالثة-:

 4.8استفسارات اإلدارة واآلخرين (بما في ذلك اإلستعالمات المتعلقة باإلتحتيا )

الفقرة #

معيا ا ااار التا ا اادقيق ال ا ا اادولي

 240الفقرة 17

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب لى المدقق إجراء استفسارات من اإلدارة فيما يتعلق بما يلي-:

(أ) تقييم اإلدارة لمخاطر إحتما وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب اإلحتيا ؛ بما في ذلك طبيعة
هذه التقييمات ونطاقها وتكرارها؛ (المرجع :الفقرات أ-12أ)13
(ب) أسلوب اإلدارة في التحديد واإلستجابة لمخاطر اإلحتيا في المنشأة بما في ذلك أية مخاطر معينة

(ج)
( د)

لإلحتيا حددتها اإلدارة أو تم إبالغها بها ،أو أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات التي
يمكن أن توجد لها مخاطرة اإلحتيا ؛ (المرجع :الفقرة أ)14
إتصا اإلدارة ،إن وجد ،مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بأساليبها في تحديد مخاطر اإلحتيا في
المنشأة واإلستجابة لها؛ و
إتصا اإلدارة ،إن وجد ،مع الموظفين فيما يتعلق بآرائهم حو ممارسات العمل والسلوك األخالقي

معيا ا ااار التا ا اادقيق ال ا ا اادولي
 240الفقرة 18

يجب لى المدقق مل استفسارات لإلدارة وللرقابة الداخلية ولآلخرين داخل المنشأة حسبما هو مناسب لتحديد
ما إذا كان لديهم معرفة بأي إحتيا فعلي أو مشكوك فيه يؤثر لى المنشأة( .المرجع :الفقرات أ-15أ)17

معي ا ا ااار الت ا ا اادقيق ال ا ا اادولي
 240الفقرة 20

ما لم يكن جميع المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة ،فإنه يجب لى المدقق الحصو لى فهم لكيفية
ممارسة المكلفين بالحوكمة اإلشراف لى مليات اإلدارة لتحديد واإلستجابة لمخاطر اإلحتيا في المنشأة
والرقابة الداخلية التي أنشأتها اإلدارة لتخفيف هذه المخاطر( .المرجع :الفقرة أ-19أ.)21

معي ا ا ااار الت ا ا اادقيق ال ا ا اادولي
 240الفقرة 20

ما لم يكن جميع المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة ،فيجب لى المدقق مل إستفسارات ألولئك
المكلفين بالحوكمة لتحديد ما إذا كان لديهم معرفة بأي إحتيا فعلي أو مشكوك فيه أو مز وم يؤثر لى
المنشأة .وتجري هذه اإلستعالمات جزئيا لد م اإلجابات لى تساؤالت اإلدارة.

ويستخدم المدقق اإلستعالمات جنبا إلى جنب مع غيرها من إجراءات تقييم المخاطر وذلك لتقييم تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية.
ويركز السؤا لى الحصو لى فهم كل الجوانب المطلوبة المنصوص ليها في الفقرتين  11و 12من معيار التدقيق الدولي
( 315المنقح) (الواردة أ اله).
ويتم الحصو ادة لى معظم المعلومات تلك اإلستعالمات من اإلدارة والمسؤولين ن إ داد التقارير المالية .ومع ذلك ،يمكن أن
تزود اإلستعالمات من اآلخرين ضمن المنشأة وموظفين من مستويات السلطة المختلفة منظو ار مختلفا ومعلومات إضافية يمكن أن
تكون مفيدة في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية التي قد يتم بخالف ذلك تفويتها .و لى سبيل المثا  :قد يكشف نقاش مع مدير
المبيعات معامالت بيع معينة (في آخر الفترة) تم تمريرها بعجلة دون تسجيلها وفقا لسياسات اإل تراف باإليرادات في المنشأة.
ويبين التوضيح أدناه مجاالت اإلستعالم.

إجراءات تقييم المخاطر
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التوضيح 1-4.8
مقابلة:

أولئك المكلفين بالحوكمة (ما
لم يكونو مشاركين في إدارة
المنشأة)

اإلستعالم تحو ...




البيئة التي يتم فيها إ داد البيانات المالية.
اإلشراف لى مليات اإلدارة لتحديد واإلستجابة لمخاطر اإلحتيا أو الخطأ في المنشأة ،والرقابة
الداخلية التي أنشأتها اإلدارة للتقليل من تلك المخاطر.
معرفة أي إحتيا فعلي أو مشتبه به أو مز وم له تأثير لى المنشأة.
م ار اة حضور إجتماع ألولئك المكلفين بالحوكمة وقراءة محاضر إجتما اتهم السابقة.



تقييم اإلدارة للمخاطرة التي قد تكون فيها البيانات المالية خاطئة جوهريا بسبب اإلحتيا أو
الخطأ ،بما في ذلك طبيعة ومدى تكرار مثل تلك التقييمات.
إتصا اإلدارة ،إن وجد ،مع الموظفين فيما يتعلق بآرائهم حو ممارسات العمل والسلوك
األخالقي.
ثقافة المنشأة (القيم واألخالق).
طريقة مل اإلدارة.
خط حوافز اإلدارة
إحتمالية تجاوز اإلدارة.
معرفة اإلحتيا أو اإلحتيا المشتبه به.
كيفية إ داد التقديرات.
إذا ما كانت المنشأة ممتثلة للقوانين واللوائح ذات العالقة
إ داد البيان المالي و ملية المراجعة.
إتصا اإلدارة ،إن وجد ،مع أولئك المكلفين بالحوكمة.





إتجاهات العمل واألحداث غير العادية.
إنشاء أو تجهيز أو تسجيل المعامالت المعقدة أو غير العادية.
مدى تجاوز اإلدارة (أي هل تم الطلب من الموظفين في أي وقت مضى تجاوز أنظمة الرقابة
الداخلية؟).
مالئمة /تطبيق سياسات المحاسبة المتبعة.

موظفي التسويق والمبيعات






المدققون الداخليون






إستراتيجيات التسويق وإتجاهات المبيعات.
حوافز أداء المبيعات.
الترتيبات التعاقدية مع الزبائن.
مدى تجاوز اإلدارة (أي هل تم الطلب من الموظفين في أي وقت مضى تجاوز أنظمة الرقابة
الداخلية أو السياسات المحاسبية لإل تراف باإليرادات؟).
نطاق العمل والنتائج التي توصلوا إليها وتوصياتهم.
تحديد وتقييم المخاطر المحتملة الناتجة ن الخطأ المادي.
األمور األخرى التي قد تؤثر لى مل المدققين الخارجيين.
احتمالية استخدام مل المدققين الداخليين في الحصو لى دليل تدقيق.

اإلدارة والمسؤولون عن إعداد
التقارير المالية















الموظفين الرئيسيين (في
مليات الشراء والرواتب
والمحاسبة وغيرها)



نقطة للتأمل

ال تقتصر بأسئلتك (وخاصة في المنشآت الصغيرة) لى المدير المالك والمحاسب .قم بسؤا الموظفين اآلخرين (إن وجدوا)
في المنشأة (مثل مدير المبيعات ،أو مدير اإلنتاج ،أو الموظفين اآلخرين) حو اإلتجاهات واألحداث غير العادية والمخاطر
التجارية الرئيسية وتوظيف أنظمة الرقابة الداخلية ،وأي أمثلة أخرى لى تجاوزات اإلدارة.
وإذا تم إكتشاف إحتيا محتمل يتعلق بااإلدارة العلياا أو أولئاك المكلفاين بالحوكماة ،قام بإستشاارة شاريك العملياة لاى الفاور ،وخاذ
باإل تبار الحصو لى النصيحة القانونية في كيفية التعامل مع ذلك .ويجب أيضا الحفاظ لى سرية المعلومات حتاى تضامن
أن يااتم إتباااع متطلبااات الخصوصااية والس ارية بالشااكل السااليم .وتحقااق أيضااا ماان مدونااة قوا ااد الساالوك األخالقااي ألي متطلبااات
وتوجيه إضافيين.
الطبعة الرابعة
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 5.8اإلجراءات التحليلية

تسا د اإلجراءات التحليلية المستخدمة كإجراءات تقييم المخاطر في تحديد المسائل التي لها أثر لى البيان المالي أو لى
التدقيق .ومن األمثلة لى ذلك المعامالت أو األحداث ،والمبالغ والنسب واإلتجاهات غير العادية.
وباإلضافة إلى كونها إجراء لتقييم مخاطرة ،يمكن أن تستخدم اإلجراءات التحليلية أيضا كإجراءات تدقيق إضافية في-:
 الحصو لى أدلة حو توكيد البيان المالي .ويعتبر ذلك إجراء تحليلي جوهري ويتم نقاشه بمزيد من التفصيل في المجلد
 ،1الفصل  10من هذا الدليل؛ و
 أداء مراجعة كلية للبيان المالي ند ،أو قرب ،نهاية التدقيق.
وال تعد معظم اإلجراءات التحليلية مفصلة أو معقدة جدا .حيث غالبا ما تستخدم البيانات المجمعة في المستويات المرتفعة ،مما
يعني أنه يمكن للنتائج أن تقدم فق إشارة أولية واضحة حو ما إذا كان الخطأ الجوهري موجودا.
ويبين التوضيح أدناه الخطوات المتضمنة في تنفيذ اإلجراءات التحليلية.

التوضيح 1-5.8
ماذا تفعل

تحديد العالقات ضمن البيانات

كيف تفعله

قم بتطوير التوقعات حو العالقات المقبولة بين األنواع المختلفة للمعلومات والتي يمكن توقع وجودها
بشكل معقو  .وحيثما أمكن ذلك ،حاو أن تستخدم مصادر مستقلة (أي ال يتم تداولها داخليا)
للمعلومات.
ويمكن أن تتضمن المعلومات المالية وغير المالية-:
 بيانات مالية لفترات سابقة مشابهة؛



المقارنة

تقييم النتائج

الميزانيات والتوقعات واإلستقراءات ،بما في ذلك االستقراءات من البيانات المرحلية أو السنوية؛
المعلومات المتعلقة بالصنا ة التي تعمل بها المنشأة والظروف اإلقتصادية الحالية.

مقارنة التوقعات بالمبالغ المسجلة أو نسب النمو من المبالغ المسجلة.

تقييم النتائج.

حين يتم إيجاد القات غير ادية أو غير متوقعةُ ،ينظر في المخاطر المحتملة للخطأ الجوهري.

وينبغي النظر في نتائج تلك اإلجراءات التحليلية جنبا إلى جنب مع المعلومات المجمو ة األخرى من أجل-:
 تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية المتصلة بالتوكيدات المتضمنة في بنود البيان المالي الهامة؛ و
 المسا دة في تصميم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية.
المنشآت األصغر حجما أن توفر للمدقق المعلومات المالية الحالية مثل المعلومات المالية
مالتحظة :قد ال تستطيع بع
المرحلية أو الشهرية من أجل تنفيذ اإلجراءات التحليلية .وفي تلك الظروف ،يجوز الحصو لى بع المعلومات من خال
اإلستعالمات ،ولكن اإلستعالمات التفصيلية قد تحتاج إلى اإلنتظار حتى تتوفر مسودة أولية للبيانات المالية في المنشأة.

إجراءات تقييم المخاطر
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 6.8المالتحظة والتفتيش

المالحظة والتفتيش-:
 تد م اإلستعالمات الموجهة لإلدارة واآلخرين؛ و
 تزود المعلومات اإلضافية حو المنشأة وبيئتها.
وتتضمن إجراءات المالحظة والتفتيش ادة إجراء وتطبيق ،كما هو مبين في التوضيح أدناه.

التوضيح 1-6.8
اإلجراء

أمثلة على التطبيق

المالتحظة

يؤخذ في اال تبار مالحظة-:
 كيفية مل المنشأة وكيف تم تنظيمها؛
 مباني المنشأة ومرافق المصنع؛

التفتيش

يؤخذ في اال تبار التقتيش لى وثائق مثل-:
 خط واستراتيجيات و روض األ ما التجارية؛
 دراسات الصنا ة وتقارير الوسائ في المنشأة؛

 أسلوب مل اإلدارة وموقفها تجاه الرقابة الداخلية؛
 تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية المختلفة؛ و
 اإلمتثا إلى السياسات الرئيسية.

 العقود واإللتزامات الرئيسية؛
 اللوائح والمراسالت مع هيئات الترخيص أو الهيئات التنظيمية ذات العالقة؛
 األنظمة والتراسل مع الجهات التنظيمية؛
 اإلتصا مع المحاميين وأصحاب البنوك وأصحاب المصلحة اآلخرين؛
 السياسات والسجالت المحاسبية؛
 كتيبات الرقابة الداخلية؛

المعدة من قبل اإلدارة (مثل بيانات األداء والبيانات المالية المرحلية)؛
 التقارير ُ
 التقارير األخرى ،مثل محاضر إجتما ات أولئك المكلفين بالحوكمة ،وتقارير من المستشارين،
وغيرها.

 7.8تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية

وتتضمن إجراءات تقييم المخاطر أيضا اإلجراءات المشتركة في تقييم التصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة ذات العالقة .ويتم تناو تلك
اإلجراءات بمزيد من التفصيل في المجلد  ،2الفصل .11

 8.8مصادر المعلومات األخرى تحو المخاطر

قد تستخدم إجراءات أخرى قام المدقق بأدائها ألغراض تقييم المخاطرة .ووضعت بع

الطبعة الرابعة

األمثلة القياسية في التوضيح التالي.
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التوضيح 1-8.8
المصدر

قبو أو االستمرار مع العميل
العمل السابق

الوصف

المعلومات ذات العالقة التي تم الحصو

ليها من تنفيذ اإلجراءات األولية.

الخبرات ذات العالقة المكتسبة من العمليات السابقة وأنواع أخرى من العمليات تم أداؤها للمنشأة.
ويمكن أن يتضمن ذلك-:
 المجاالت المثيرة للقلق في التدقيقات السابقة؛
 نقاط الضعف في الرقابة الداخلية؛
 التغييرات في الهيكل التنظيمي والعمليات التجارية وأنظمة الرقابة الداخلية؛
 األخطاء السابقة وما إذا تم تصحيحها في الوقت الناسب.

المعلومات الخارجية

مناقشات فريق التدقيق

 اإلستعالم من المستشار القانوني أو خبراء التقدير الخارجيين للمنشأة.

المعدة من قبل المصارف أو وكاالت التصنيف.
 مراجعة التقارير ُ
 معلومات الصنا ة والحالة اإلقتصادية التي تم الحصو ليها من أبحاث اإلنترنت والمجالت
اإلقتصادية والتجارية والمطبو ات التنظيمية والمالية.
نتائج نقاشات الفريق (بما في ذلك الشريك) حو قابلية البيانات المالية للمنشأة للتعرض إلى أخطاء
جوهرية بما في ذلك اإلفصاحات ن التعرض لإلحتيا .

 9.8إجراءات محددة لتقييم المخاطر

يحتوي الجدو التالي لى قائمة من المعايير الدولية للتدقيق مع إجراءات محددة لتقييم المخاطر والتي ينبغي إجراؤها لى كل
تدقيق ،حيثما أمكن.

التوضيح 1 – 9.8
معيار التدقيق الدولي

العنوان

240

مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيا في ملية تدقيق البيانات المالية

( 250المنقح)

م ار اة القوانين واألنظمة ند تدقيق البيانات المالية

( 315المنقح)

تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خال فهم المنشأة وبيئتها

320

األهمية النسبية في تخطي وأداء ملية التدقيق

540

تدقيق التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة"؛

550

األطراف ذات العالقة

560

األحداث الالحقة

600

اال تبارات الخاصة – مليات تدقيق البيانات المالية للمجمو ة (بما في ذلك مل مدققي العناصر)

إجراءات تقييم المخاطر

 .9اإلستجابة للمخاطر المقيّمة
محتوى الفصل

معيار التدقيق الدولي ذو العالقة

المقيمة.
تصميم تنفيذ اإلستجيبيت المالئمة للمخيطر ّ

500 ،330 ،300 ،240

التوضيح 1-0.9

الفقرة #
معيا ا ا اايق الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 330الفقرة 3

أهداف معيار التدقيق الدولي
المقيمة لألخطيء
يه ف الم
إلى الحصول على مي يكف من أدلة الت ي المنيسبة حول المخيطر ّ
الجوهرية من خالل تصميم تنفيذ استجيبيت منيسبة لتلك المخيطر.
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الفقرة #

معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 300الفقرة 9

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

على الم

ضع خطة ت ي تتضمن بييني لمي يل -:
ما

(أ)

طبيع اة تو ي ا

(ب)

طبيعااة تو ي ا م ا إج اراءات الت ا ي اإلضاايةية المخط ا لهااي عن ا مسااتو التوكي ا كمااي هااو مح ا د
بموج معييق الت ي ال ل .330

(ج)

تمتثا العملياة لمعاييير التا ي ال لياة.

ال ل ( 315المنقح).

معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 330الفقرة 7

إج اراءات تقياايم المخاايطر المحط ا لهااي كمااي هااو مح ا د بموج ا

إجراءات الت ي األخر المخط لهي المطلوب تنفيذهي بحيا
(المرجع :الفقرة أ-12أ)14

معياايق الت ا ي

عن تح ي إجراءات الت ي الت سيتم أداؤهي على الم -:
دقاسة أسبيب تقييم مخيطر األخطيء الجوهرية عن مستو التوكي لك ةئة معيمالت قصي حسيب
(أ)
إةصيح بمي ة ذلك-:
الخصيئص المح دة لك ةئة معيمالت أ قصي حسيب

( )1إحتميلية جود أخطيء جوهرية بسب
أ إةصيح (أي المخيطرة المتأصلة)؛
( )2إذا كين تقييم المخيطرة يأخذ بعين اإلعتبيق أنظمة الر يبة ذات العال ة (أي مخيطرة الر يبة)

(ب)
معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل

 500الفقرة 6

علااى الم ا

الحصول على أدلة ت ي لتح ي ةيمي إذا كين أنظمة الر يبة تعم
بحي يقتض من الم
اإلعتميد على الفيعلية التشغيلية ألنظمة الر يبة ة تح ي
بفيعلية ( أي إذا كين ينوي الم
طبيعة تو ي م اإلجراءات الجوهرية)؛ (المرجع :الفقرات أ-9أ.)18

الحصول على أدلة ت ي أكثر إ نيعي كلمي ازداد تقييم الم

للمخيطر( .المرجع :الفقرة أ.)19

تصااميم أداء إج اراءات ت ا ي منيساابة ة ا ظ ا الظاار ف له ا ف الحصااول علااى أدلااة ت ا ي كيةيااة

منيسبة( .المرجع :الفقرات أ-1أ)25

 1.9لمحة عامة

تصمم إجراءات تقييم المخيطر (أنظر المجل  1الفص  8من هذا ال لي ) لتح ي
الميل مستو التوكي للفئيت األسيسية للمعيمالت أقص ة الحسيب اإلةصيحيت.

تقييم المخيطر على ك من مستوي البيين

كمي تصمم إجراءات ت ي إضيةية (أنظر المجل  1الفص  10من هذا ال لي ) لتستجي
عن مستو التوكي ُ .يعتبر الغرض منهي الحصول على دلي ت ي منيس بمي يكف
منخفض مقبول.

المقيمة
لمخيطر األخطيء الجوهرية ّ
ليقل مخيطرة الت ي إلى مستو

يبين التوضيح أدنيه الفئيت الثالثة الرئيسية إلجراءات الت ي .

التوضيح 1-1.9

المقيمة عن مستو البيين الميل سيئ ة بطبيعتهي تتطل استجيبيت ت ي كلية مث تح ي خبرة أ لئك
تعتبر المخيطر ّ
إجراءات الت ي
مستو اإلشراف المطلوب أي تع يالت مطلوبة لطبيعة م
الذين تم تعيينهم ألداء العم
المخططة.

المقيمة
اإلستجيبة للمخيطر ّ

88
المقيمة عن مستو التوكي بفئيت المعيمالت أقص ة الحسيب اإلةصيحيت المح دة .تكون االستجيبة بأداء
تتص المخيطر ّ
إجراءات ت ي إضيةية مث إختبيقات التفيصي إختبيقات أنظمة الر يبة اإلجراءات التحليلية الجوهرية.
يتأثر تصميم إجراءات الت ي اإلضيةية بمي يل -:

 نتيئج أداء إجراءات تقييم المخيطرة التقييميت النيتجة عن المخيطرة عن مستو التوكي ؛
 اإلستجيبيت الكلية الموضوعة من ب الم

المقيمة لألخطيء الجوهرية عن مستو البيين الميل .
ةيمي يخص المخيطر ّ

 2.9اإلستجابات الكلية للمخاطر عند مستوى البيان المالي
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 330الفقرة 5

المقيمااة لألخطاايء الجوهريااة عنا مسااتو
ينبغا علااى الما أن يصاامم ينفااذ إسااتجيبيت كليااة لتتنااي ل المخاايطر ّ
البيينيت الميلية( .المرجع :الفقرات أ-1أ)3

تتص مخيطر البيينيت الخيطئة الجوهرية عن مستو البيينيت الميلية بمخيطر تتص بشك سيئ بيلبيينيت الميلية كك
يحتم أن تؤثر ة الع ي من التوكي ات .كنتيجة لذلك يمكن لتلك المخيطر (مث أن تملك اإلداقة مو في سلبيي تجيه أنظمة
الر يبة) أن تسيهم بشك غير مبيشر ة األخطيء الجوهرية عن مستو التوكي  .على سبي المثيل إذا لم يكن محيس المنشأة
تنشأ الع ي من الفرص لح ث خطأ أ احتييل ة الع ي من أقص ة البيين الميل أ ةئيت المعيمالت أ
ذ كفيءة
اإلةصيحيت .بنيء على ذلك ال يمكن غيلبي تني ل المخيطر عن مستو البيين الميل من خالل أداء إجراءات الت ي المعينة
إال أنهي تتطل إستجيبة كلية.
تبين معييير الت ي ال لية  330 240بعض اإلستجيبيت الكلية المحتملة لألخطايق المحا دة عنا مساتو البياين المايل  .تارد
بعض األمثلة أدنيه.

التوضيح 1-2.9
المقيمة عند مستوى البيان المالي
اإلستجابات الكلية المحتملة للمخاطر
ّ

إدارة العملية

التركيز على حيجة ةري الت ي لاللتزام بيلتشكك المهن .
تعيين موظفين أكثر خبرة أ أ لئك ممن يمتلكون مهيقات خيصة مث
القضيئية التق ير تكنولوجيي المعلوميت.

المختصين ة

المحيسبة

تق يم المزي من اإلشراف المستمر على الموظفين بينمي يقومون بأداء عملهم.
إذا كين ل المنشأة ظيفة ت ي داخل ةيؤخذ بعين االعتبيق إذا كين من الممكن استخ ام عملهي

ةيمي يل :
 الحصول على دلي ت ي ؛ أ
دمج عدم إمكانية التنبؤ في
إختيار إجراءات التدقيق
اإلضافية

 تق يم مسيع ة مبيشرة للم

تمكنه من الحصول على دلي الت ي .

م إجراءات الت ي اإلضيةية الت
دمج عنصر ع م إمكينية التنبؤ ة إختييق طبيعة تو ي
يتعين تنفيذهي .يعتبر ذلك مهمي بشك خيص عن التص ي لمخيطر االحتييل ذلك أن األةراد ة

المنشأة يكونوا على علم بإجراءات الت ي الت يتم أداؤهي عيدة
االحتييل عن إع اد التقيقير الميلية.

بيلتيل أكثر

قة على إخفيء

يمكن تحقي عنصر ع م إمكينية التنبؤ من خالل-:
 تنفيذ اإلجراءات الجوهرية على أقص ة الحسيب التوكي ات المختيقة الت بخالف ذلك لم يتم
إختبيقهي بسب أهميتهي النسبية أ مخيطرهي؛
 ضب تو ي

إجراءات الت ي بخالف التو ي

المتو ع؛

 استخ ام طرق أخذ العينيت المختلفة؛
 تنفيذ إجراءات الت ي ة

الطبعة الرابعة

موا ع مختلفة أ موا ع لم يعلن عنهي من األسيس (مث إحصيء
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مراجعة إجراءات التدقيق
المخططة

المخز ن).

تغييرات ة طبيعة تو ي م إجراءات الت ي  .على سبي المثيل-:
تنفيذ اإلجراءات الجوهرية عن نهيية الم ة ب ال من التيقيخ المرحل ؛
إجراء المالحظة الفعلية أ التفتيش على األصول المعينة؛
إجراء مراجعة إضيةية على سجالت المخز ن لتح ي البنود غير العيدية

عم




الكمييت غير

المتو عة غيرهي من البنود من أج إجراءات المتيبعة؛
 تنفيذ عم إضية لتقييم معقولية تق يرات اإلداقة األحكيم اإلةتراضيت المنطوية عليهي؛

 زييدة حجم العينيت أ أداء إجراءات تحليلية عن مستو أكثر تفصيالُ.
 استخ ام طرق المراجعة بيستخ ام الحيسوب من أج -:
 جمع المزي من األدلة حول البيينيت المحتوية على الحسيبيت الهيمة أ ملفيت المعيملة-

اإللكتر نية
إجراء إختبيق شيم للمعيمالت ملفيت الحسيب اإللكتر نية
اختييق عينة معيمالت من الملفيت اإللكتر نية الرئيسية

 ةرز المعيمالت بخصيئص معينة اختبيق كيم المجموعة ب ال من العينة؛ طل معلوميت إضيةية بتص يقيت خيقجية

على سبي

المثيل عن التص ي

أن يطل
ال ائنة يمكن للم
حقوق لإلقجيع شر ط التسليم؛
 تع ي طبيعة م إجراءات الت ي للحصول على إجراءات ت ي جوهرية.

على الذمم

التص ي على تفيصي إتفي ييت البيع بمي ة ذلك التيقيخ أي

التغييرات في نهج التدقيق

يؤخذ بيإلعتبيق الفهم الذي تم الحصول عليه لبيئة الر يبة.
إذا كين

بيئة الر يبة ةعيلة

يملك الم

ثقة أكبر ة أنظمة الر يبة موثو ية أدلة الت ي النيتجة

داخليي ضمن المنشأة .يعن ذلك-:
 أداء المزي من عم الت ي ة التيقيخ المرحل أكثر من نهيية الم ة؛
 نهجي يستخ م أنظمة الر يبة إضيةة إلى اإلجراءات الجوهرية (نهج مشترك).

أمي إذا كين بيئة الر يبة غير ةعيلة ةيمكن لذلك أن يؤدي إلى-:
 تنفيذ إجراءات ت ي أكثر عن نهيية الم ة أكثر منه ة التيقيخ المرحل ؛
 الحصول على أدلة ت ي شيملة أكثر من اإلجراءات الجوهرية؛
 ازدييد ع د الموا ع الت يتم ضمهي ة نطيق الت ي .

مراجعة السياسات المحاسبية
الجاري استخدامها

تقييم مي إذا كين إختييق تطبي السييسيت المحيسبية ة المنشأة خيصة تلك المتصلة بيلمقيييس
الموضوعية المعيمالت المعق ة مؤش ار على إع اد التقيقير الميلية االحتييلية نتيجة مسيع اإلداقة ة
إداقة العيئ ات.

نقطة للتأمل

التوقيت

يمكاان تطااوير االسااتجيبيت الكليااة ةا مرحلااة التا ي ماان ثاام دمجهااي ةا إسااتراتيجية التا ي الشاايملة .ةا العملياايت الح يثااة
تثبيتهااي أ تغييره ااي الحقااي بناايء عل ااى نتاايئج تقي اايم
يمكاان ضااع االس ااتجيبيت الكليااة علااى أس اايس أ ل ا خااالل ةتا ارة التخطااي
المخيطرة.

الوثائق

ال يحتااي إنشاايء اسااتجيبة ت ا ي كليااة أ اسااتراتيجية الت ا ي ة ا المنشااأة الصااغيرة ألن يكااون مميقسااة معق ا ة أ تسااتغرق تااي
طااويال .ة ا بعااض الحاايالت يمكاان إتماايم كلتااي الخطااوتين ماان خااالل إع ا اد مااذكرة مااوجزة عن ا االنتهاايء ماان الت ا ي الساايب
(بفرض أنهي تغط جميع المسيئ المطلوبة) الت يمكن تح يثهي الحقي بنيء على النقيشيت مع اإلداقة.

المقيمة
اإلستجيبة للمخيطر ّ
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الفقرة #

معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل

 240الفقرة 26

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

عن تح ي

تقييم مخيطر األخطيء الجوهرية بسب

مخيطر احتييل ة اإلعتراف بيإليرادات أ تقييم أي أنواع اإليرادات أ معيمالت اإليراد أ اإلثبيتيت تؤدي
إلى أن اإلةتراض غير
إلى نشوء هذه المخيطر .تح د الفقرة  47الوثيئ المطلوبة عن مي يخلص الم
المطب ة الظر ف العملية ال يح د بنيء على ذلك اإلعتراف بيلمخيطر على أنهي أح مخيطر األخطيء
الجوهرية بسب

معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 240الفقرة 32

االحتييل يتعين على الم

بنيء على اةتراض جود

االحتييل( .المرجع :الفقرات أ-28أ.)30

بغض النظر عن تقييم الم
إجراءات ت ي به ف-:

(أ)

على الم

لمخيطر تجي ز اإلداقة ألنظمة الر يبة ينبغ

تصميم أداء

إختبيق مالئمة القيود ة دةتر اليومية المسجلة ة دةتر األستيذ العيم التع يالت األخر الت
أجري عن إع اد البيينيت الميلية؛ ة تصميم أداء إجراءات الت ي لمث هذه اإلختبيقات ينبغ
على الم -:

( )1االستعالم من األةراد المشيقكين ة عملية إع اد التقيقير الميلية حول األنشطة غير المنيسبة
أ غير العيدية المتعلقة بمعيلجة القيود اليومية التع يالت األخر ؛
( )2إختييق القيود اليومية التع يالت األخر الت تجري ة نهيية ةترة إع اد التقيقير؛

( )3دقاسة الحيجة إلختبيق القيود اليومية التع يالت األخر خالل الفترة( .المرجع :الفقرات أ-41
أ.)43
(ب) مراجعة التق يرات المحيسبية لتح ي اإلنحراةيت تقييم مي إذا كين الظر ف الت تؤدي إلى
االحتييل .ة أداء هذه المراجعة يتعين

اإلنحراف إن ج ت تمث مخيطر أخطيء جوهرية بسب
على الم -:
( )1تقييم مي إذا كين األحكيم الق ارقات المتخذة من ب اإلداقة ة

إجراء التق يرات المحيسبية

المشمولة ة البيينيت الميلية حتى إن كين معقولة كال على ح ة تشير إلى إنحراف
محتم من ب إداقة المنشأة يمكن أن يشك مخيطر أخطيء جوهرية بسب االحتييل .إن
إعيدة تقييم التق يرات المحيسبية المأخوذة كك ؛
كين الحيل كذلك ةإنه ينبغ على الم

( )2إجراء مراجعة بأثر قجع ألحكيم اةتراضيت اإلداقة المتعلقة بيلتق يرات المحيسبية الهيمة
الظيهرة ة البيينيت الميلية للسنة السيبقة( .المرجع :الفقرات أ-45أ.)47
( ) بيلنسبة للمعيمالت الهيمة الت تعتبر خيق نطيق مميقسيت العم العيدية للمنشأة أ الت خالةي
للمنشأة بيئتهي المعلوميت األخر الت يتم الحصول
لذلك تب غير عيدية بنيء على ةهم الم
مي إذا كين األسيس التجيقي (أ نقص جوده)
عليهي أثنيء الت ي ةإنه ينبغ أن يقيم الم
للمعيمالت يشير إلى إمكينية ال خول ةيهي للمشيقكة ة إع اد تقيقير ميلية احتييلية أ إلخفيء سوء

تخصيص األصول( .المرجع :الفقرة أ)48
معي ا ا اايق التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
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ينبغ أن يح د الم

من أج اإلستجيبة للمخيطر المح دة المتمثلة ة

تجي ز اإلداقة ألنظمة الر يبة

ةيمي إذا كين بحيجة لتنفيذ إجراءات ت ي أخر بيإلضيةة إلى تلك المشيق إليهي بيلتح ي أعاله (أي عن مي
يكون هنيك مخيطر إضيةية مح دة لتجي ز اإلداقة غير مغطية كجزء من اإلجراءات المنفذة لتني ل
المتطلبيت المنصوص عليهي ة الفقرة .)32

يعتبار تجااي ز اإلداقة االحتياايل ةا اإلعتاراف باايإليرادات مخايطر هيمااة (أنظاار المجلا  2الفصا  10ماان هاذا الا لي ) يااتم
تني لهي على هذا األسيس .كنتيجة لذلك توج إجراءات ت ي معينة يج تنفيذهي عن ك ت ي .
تم بيين تلك اإلجراءات ة مقتطفيت معييير الت ي ال لية أعاله .تم إد اق بعض التعليقيت اإلضيةية ة التوضيح التيل .

التوضيح 2-2.9

اإلجراءات التي تتناول تجاوزات اإلدارة

القيود اليومية

تح ي اختييق إختبيق القيود اليومية التع يالت األخر بنيء على-:
 ةهم عملية إع اد التقيقير الميلية ة المنشأة تصميم /تنفيذ أنظمة الر يبة ال اخلية؛
 أخذ بيإلعتبيق مي يل -:

الطبعة الرابعة
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-

خصيئص القيود اليومية أ التع يالت األخر االحتييلية
ج ااود عواما ا مخ اايطرة االحتي اايل التا ا تتصا ا بفئ اايت محا ا دة م اان القي ااود اليومي ااة التعا ا يالت

األخر
االستعالم من األةراد المشيقكين ة عملية إعا اد التقايقير الميلياة حاول األنشاطة غيار المنيسابة
أ غير العيدية.

التقديرات

مراجعااة التق ا يرات ذات العال ااة بيلمعاايمالت األقص ا ة المح ا دة ماان أج ا تح ي ا االنح ارةاايت المحتملااة ماان
جين اإلداقة يمكن أن تتضمن اإلجراءات اإلضيةية-:

المعامالت الهامة

الحصول على ةهم للمبيدئ األسيسية التجيقية للمعيمالت الهيماة التا تعاّ غيار عيدياة أ خايق مميقسايت
األعميل العيدية .يتضمن ذلك تقييمي يبين مي إذا-:
 ض ااع اإلداقة مزيا ا ا م اان التأكيا ا عل ااى ض اار قة ج ااود تعيما ا محيس ااب مع ا ّاين من ااه عل ااى أم ااوق
إ تصيدية سيبقة للمعيملة؛

 إعيدة النظر ة التق يرات المأخوذة كك ؛
 إجراء مراجعة بأثر قجع ألحكيم اةتراضيت اإلداقة المتعلقة بيلتق يرات المحيسبية الهيماة الصايدقة
ة الفترة السيبقة؛
 تح ي مي إذا كين األثر المتراكم يص إلى خطأ جوهري ة البيينيت الميلية.

 كين الترتيبيت المحيطة مث المعيمالت معق ة بشك ُمبيلغ ةيه.
 ني ش اإلداقة طبيعة محيسبة هذه المعيمالت مع أ لئك المكلفين بيلحوكمة؛
 تضمن المعيمالت مسبقي أطراةي ذات عال اة غيار معار ةين أ أط ارةاي لايس لا يهم القا قة الفعلياة
أ الميلية على دعم المعيملة د ن مسيع ة المنشأة الخيضعة للت ي ؛
 تم ا بشااك سااليم مراجعااة المعاايمالت الت ا تضاام أط ارةااي ذات عال ااة غياار موح ا ة بمااي ة ا ذلااك
المنشآت ذات األغراض الخيصة بولهي من ب أ لئك المكلفين بيلحوكمة؛
 توةرت الوثيئ الكيةية.

االعتراف باإليرادات

تنفيااذ اإلج اراءات التحليلي اة الجوهريااة .أخااذ طاارق المراجعااة بيسااتخ ام الحيسااوب بيإلعتباايق لتح ي ا عال اايت
معيمالت اإليرادات غير العيدية أ غير المتو عة.

إفصاحات البيانات المالية

تنفيذ إجراءات لتقييم إذا كين العرض الكيم للبيينيت الميلية متواة مع إطيق إع اد التقيقير الميلية

المصاايد ة مااع الزباايئن علااى شاار ط العق ا ذات العال ااة (معااييير القبااول شاار ط التسااليم ال ا ةع) غياايب
اإلتفي ييت الجينبية (ح إقجيع المنتج مبيلغ إعيدة البيع المضمونة غيرهي).
المعمول به.
عن إجراء هذا التقييم يؤخذ بعين االعتبيق إذا كين
بصوقة مالئمة:



تصنيف

تم عرض البيينيت الميلية بأسلوب يعكس مي يل

صف المعلوميت الميلية المعيمالت األح اث الشر ط األسيسية؛

عرض تنظيم محتو البيينيت الميلية .يشم ذلك النظر ةيمي يل :

-

المصطلحيت المستخ مة ةقي لمتطلبيت إطيق إع اد التقيقير الميلية المعمول؛

-

التجميع التصنيف للمبيلغ؛

-

مستو التفيصي المق مة؛

أسس المبيلغ المبينة.

 3.9اإلستجابة للمخاطر المقيّمة عند مستوى التوكيد
الفقرة #

معيا ا اايق الت ا ا ا ي ال ا ا ا ل 330
الفقرة 6

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

أن يصمم يؤدي إجراءات ت ي إضيةية تستن طبيعتهي تو يتهي م اهي إلى المخيطر
ينبغ على الم
المقيمة لألخطيء الجوهرية عن مستو التوكي تستجي لهي( .المرجع :الفقرات أ-4أ.)8
ّ

للمخيطر المح دة عن مستو التوكي نقطة الب ء-:
يق م تقييم الم
 للنظر ة نهج الت ي المنيس ؛
 تصميم تنفيذ إجراءات الت ي اإلضيةية .أنظر المجل  1الفص  10لوصف تفصيل إلجراءات الت ي اإلضيةية.
المقيمة
اإلستجيبة للمخيطر ّ
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نهج التدقيق المناسب

يرتكز نهج الت ي لتصميم تنفيذ إجراءات ت ي إضيةية على تقييم المخيطر المح دة عن ك من مستو البيينيت الميلية
مستو التوكي .
المقيمة تختلف بين ةئيت المعيمالت أقص ة الحسيب اإلةصيحيت الجوهرية ةإن نهج الت ي األكثر ةعيلية
ألن المخيطر ّ
يكون من المنيس اختبيق أنظمة الر يبة على اكتميل عملييت البيع استخ ام اإلجراءات
سيتفي ت .على سبي المثيل
الجوهرية للتوكي ات األخر  .أمي بيلنسبة للم ةوعيت يمكن تطبي نهج جوهري لجميع التوكي ات .يعّ الح هو تطوير
إجراءات ت ي تستجي بيلشك المنيس للمخيطر المح دة.
يبين التوضيح التيل بعض اإلعتبيقات ة تطوير نهج الت ي المنيس

لرصي حسيب أ ةئة معيمالت.

التوضيح 1-3.9

تكون مح دة ج ا .ة هذه الحيالت

ال توج أنشطة ق يبة موثو ة أ
مالحظة :ة المنشآت األصغر حجمي
النهج الجوهري األ ل الب ي الوحي لذلك.

تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية

تستن ك من طبيعة تو ي م إجراءات الت ي اإلضيةية على تستجي
مستو التوكي  .يز د ذلك اقتبيطي اضحي بين إجراءات الت ي اإلضيةية للم

يكون

المقيمة لألخطيء الجوهرية عن
إلى المخيطر ّ
تقييم المخيطرة.
الحيل

تكمن الخطوة األ لى ة مراجعة المعلوميت الت تم الحصول عليهي حتى الو
ت ي إضيةية .يتضمن ذلك-:
المقيمة (مث المخيطر التجيقية مخيطر االحتييل) عن ك من مستو البيينيت
 طبيعة المبيدئ األسيسية للمخيطر ّ
الميلية مستو التوكي ؛
 أقص ة الحسيب أ ةئيت المعيمالت أ اإلةصيحيت الت تعّ جوهرية للبيينيت الميلية؛
 الحيجة إن ج ت ألداء إختبيقات أنظمة الر يبة .يح ث ذلك حين ال تستطيع اإلجراءات الجوهرية ح هي تق يم دلي
ت ي منيس كيف عن مستو التوكي ؛
لبيئة أنشطة الر يبة .خيصة إن تم تح ي أي أنظمة ق يبة ذات عال ة الت إذا أختبرت تق م استجيبة
 ةهم الم
المقيمة لتوكي معين؛
ةعيلة لمخيطر األخطيء الجوهرية ّ
تُطل من خالل معييير الت ي ال لية المعينة أ من خالل القواع
 طبيعة م إجراءات الت ي المح دة الت
األنظمة المحلية.
بنيء على مي تق م من معلوميت يمكن للم
إعتبيقات التصميم.
الطبعة الرابعة

أن يصمم طبيعة م

الت تشك أسيسي لتصميم إجراءات

اإلجراءات ليتم تنفيذهي .نتني ل أدنيه بعض
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التوضيح 2-3.9
اإلعتبار

طبيعة التوكيد الذي يتم تناوله

األثر على تصميم إجراء التدقيق

مي هو إجراء الت ي األكثر مالئمة لتني ل توكي معين؟
يؤخذ بيإلعتبيق-:

 الفعالية
تكون الطريقة المثلى للحصول على دلي إكتميل المبيعيت من خالل إختبيق أنظمة
الر يبة بينمي من المرجح الحصول على ال لي الذي ي عم يمة المخز ن عن طري
اإلجراءات الجوهرية؛
 موثوقية الدليل الذي تم الحصول عليه
تق م مصيد ة الذمم ال ائنة من أج تح ي جودهي دليال
تق يم أدلة أكثر موثو ية للتوكي .
أةض ببسيطة من ةحص الفواتير أ تنفيذ بعض اإلجراءات التحليلية.

أسباب المخاطرة المقيمة

مي ه األسبيب الكيمنة قاء تقييميت المخيطر؟
يتض اامن ذل ااك إعتب اايقات خص اايئص مج اايل البي ااين الم اايل

المستوى
المقيم للمخاطرة
ّ

المقيمة؟
ه تطل أدلة ت ي أكثر موثو ية ذات صلة لبعض المخيطر ّ
ا يحتااي نطاايق اإلج اراءات الموجااودة إلااى توساايع أكباار أ ا تحتااي بعااض األن اواع المختلفااة ماان
إجاراءات التا ي ألن ياتم دمجهااي حتاى تقا م التأكيا الااالزم .علاى ساابي المثايل لتأكيا جاود بنا ذ
يمة عيلية ة المخز ن
يتم إجراء تفتيش ميدي بيإلضيةة إلى ةحص الوثيئ ال اعمة.

المقيم ااة المحا ا دة
المخ اايطر المتأص االة ّ
المقيم ااة منخفض ااة نتيجااة ألنظم ااة الر يب ااة
أنظمااة الر يب ااة ال اخليااة ذات العال ااة .إذا با ا ت المخاايطرة ّ
ال اخلية ذات العال ة الت تم تصاميمهي تنفياذهي يمكان النظار ةا إختبايقات أنظماة الر يباة للمصايد ة
المقيمة التقلي الممكن لم اإلجراءات الجوهرية الت تكون بخالف ذلك مطلوبة.
على المخيطرة ّ

مصادر المعلومات المستخدمة

ها ا تس ااتن إجا اراءات التا ا ي المخطط ااة عل ااى المعلوم اايت غي اار الميلي ااة الص اايدقة ع اان طريا ا نظ اايم
معلوميت المنشأة؟ يمكن أن تكون عبيقة عان معلومايت تام الحصاول عليهاي مان داخا خايق الا ةيتر
العيمة الفرعية.
إذا كين الحيل كذلك ينبغ الحصول على دلي حول د تهي إكتميلهاي .علاى سابي المثايل ةا مبناى
ش اايه اإلقتف اايع ا ا ُيس ااتخ م عا ا د الوحا ا ات التأجيري ااة مض اار بي ةا ا اإليج اايق الش ااهري لمقيقنت ااه م ااع

إحتمالية إجراء اختباارات ثنائياة
الغرض

ه يكون ةعيال إجراء اختبيق أنظمة الر يبة متواةقي مع إختبيق التفيصي على نفس المعيملة؟
علااى ساابي المثاايل إذا تاام ةحااص ةاايتوقة ماان أجا دليا القبااول (إختباايق أنظمااة الر يبااة) ةاايمكن أيضااي
ةحصهي ة نفس الو لتجس الجوان األخر من المعيملة (إختبيقات التفيصي ).

اإليارادات الكليااة .إذا كااين الحاايل كااذلك ةماان المهاام التأكيا بااأن عا د الوح ا ات التأجيريااة حقيق ا
اإليجيق الشهري يتواة مع عقود اإليجيق المبرمة.

أن

إستخدام التوكيدات في إختيار المجموعة المراد إختبارها

بعنيية ة طبيعة التوكي الذي تم الحصول على ال لي منه .يح د ذلك نوع ال لي الذي
عن تصميم إجراء ينظر الم
يج ةحصه طبيعة اإلجراء المجموعة الت يتم أخذ العينة منهي.
على سبي المثيل يتم الحصول على دلي توكي الوجود من خالل إختييق بنود موجودة أصال ة مبلغ البيين الميل .
حي يز د إختييق مصيد ة أقص ة الذمم ال ائنة دليال بأن قصي الذمم ال ائنة موجود .إال أن إختييق بنود موجودة ةعال ة
مبلغ البيين الميل ال يز د أي دلي ةيمي يخص توكي االكتميل.
لتوكي اإلكتمال يتم إختييق البنود من ال لي الذي يشير إلى أن البن يج أن يكون م قجي ة مبلغ البيين الميل ذ
العال ة .لتح ي مي إذا كين عملييت البيع مكتملة ( ال يوج أي مبيعيت غير مسجلة) يق م إختييق شحن الطلبيت
مطيبقتهي بفواتير البيع (الخيضع إلكتميل طلبيت الشحن) دلي على المبيعيت المحذ ةة.

توقيت اإلجراءات

يتعل التو ي

بيلو

الذي يتم ةيه تنفيذ إجراءات الت ي

طب ةيه دلي الت ي .
أ الفترة أ التيقيخ الذي ُي ّ
المقيمة
اإلستجيبة للمخيطر ّ

94
قبل أو في نهاية المدة؟

ة معظم الحيالت ( خيصة مع المنشآت الصغيرة) يتم تنفيذ إجراءات الت ي ة نهيية الم ة بع هي .بيإلضيةة إلى ذلك كلمي
اقتفع مخيطر األخطيء الجوهرية ةمن المرجح بشك كبير تنفيذ اإلجراءات الجوهرية رب أ بع نهيية الم ة.
ة





بعض الحيالت يمكن أن توج بعض الفوائ من أداء إجراءات الت ي ب نهيية الم ة .على سبي المثيل-:
المسيع ة ة تح ي المسيئ الهيمة ة مرحلة مبكرة .حيا ياوةر ذلاك تاي لألماوق التا يتعاين معيلجتهاي إجاراءات التا ي
اإلضيةية الت يج أداؤهي؛
تحقيا التاوازن ةا حجاام العما لشااركة التا ي ماان خااالل نقا بعااض إجاراءات الموساام الماازدحم إلااى ةتارة يتااوةر ةيهااي ا
أطول؛
تحقي التوازن ة حجم عم العمي من خالل تقلي الو الالزم بع نهيية الم ة إلجيبة استفسيقات الت ي تق يم األدلاة
الج ا ل الزمنية المطلوبة؛
أداء اإلجراءات غير المعلنة أ ة األ يت غير المتو عة.

يبين التوضيح التيل العوام الت يتم أخذهي بيإلعتبيق عن تح ي مي إذا نفذت اإلجراءات ة التيقيخ المرحل .

التوضيح 3-3.9
العوامل التي يتم أخذها باإلعتبار

إج اراءات التاادقيق المنفااذة قباال
نهاية المدة

إلى أي ح تعتبر بيئة الر يبة الكلية جي ة؟ ال ُيعتبر جرد المخز ن ة تيقيخ مرحل من ثم تح ي
الجرد من أج إجراء الحركيت (ال اخلة الخيقجة) مرجحي ألن يكون كيةيي إذا كين بيئة الر يبة
ضعيفة.

إلى أي م

النظر ةيهي؟

تعتبر أنظمة الر يبة المح دة جي ة على قصي الحسيب أ ةئة المعيمالت الجيقي

ه يتوةر ال لي المطلوب إلجراء اإلختبيق.
أ

يتم قص اإلجراء ةق ة أ يت معينة.

يتم إعيدة كتيبة الملفيت اإللكتر نية ة

الح

ه يتني ل اإلجراء المنّفذ ب نهيية الم ة طبيعة ميدة المخيطرة المتضمنة؟
ه يتني ل اإلجراء المرحل الفترة أ التيقيخ الذي يتص ب لي الت ي .
كم من األدلة اإلضيةية سيتم طلبهي للفترة المتبقية بين تيقيخ اإلجراء نهيية الم ة؟

يق م المجل  1الفص  5.10المزي من المعلوميت حول تو ي

بعد نهاية المدة

إختبيقات أنظمة الر يبة.

يمكن تنفيذ إجراءات ت ي معينة ةق عن أ بع نهيية الم ة .يتضمن ذلك إجراءات القطع (حي
على نظيم الر يبة ال اخلية) تع يالت نهيية الم ة األح اث الالحقة.

الطبعة الرابعة

يوج إعتميد أ

 .10إجراءات التدقيق اإلضافية
محتوى الفصل

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

خصقئص إستخ ام إج ار ات الت ي اإلضقفية.

520 ،505 ،330

التوضيح 1-0 .10

الفقرة #

معي ا ا ااقي التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 330الفقرة 4

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

أله اف معقيير الت ي ال لية ،يكون للمصطلحقت التقلية المعقن المبينة أدنقه-:
إج ا ار جااوهر – هااو إج ا ار ت ا ي مصاام للكش ا ع ا األخطااق الجوهريااة عن ا مسااتو التوكي ا ،
(أ)
تشمل اإلج ار ات الجوهرية اآلت -:

(ب)

( )1إختبقيات تفقصيل (فئقت المعقمالت أيص ة الحسقبقت اإلفصقحقت)؛
( )2اإلج ار ات التحليلية الجوهرية.
إختباقي أنظمااة الر قبااة – هااو إجا ار تا ي مصاام لتقيااي الفعقليااة التشااليلية ألنظمااة الر قبااة فا منا

األخطق الجوهرية عن مستو التوكي أ الكش

عنهق تصحيحهق.

96
 1.10لمحة عامة

المقيمة عن مستو التوكي .
يوضح هذا الفصل خصقئص استخ ام إج ار ات الت ي اإلضقفية المصممة كقستجقبة للمخقطر ّ

اإلجراءات الجوهرية

تنّفذ اإلج ار ات الجوهرية م

ف سبيل-:

بل الم

 جم األدلة المتعلقة بقلتوكي ات السقبقة (اإلكتمقل ،الوجود ،ال ة التقيي  ،التق ير) الت
فئقت المعقمالت السقبقة؛
 كش

تتجس ف

أيص ة الحسقب

األخطق الجوهرية.

تتضم اإلج ار ات الجوهرية النمطية إختيقي يصي حسقب أ عينة تمثيلية للمعقمالت ذلك م أجل-:
 إعقدة حسقب المبقلغ المسجلة للتأك م د تهق؛
 التأك م

جود األيص ة (الذم ال ائنة ،أيص ة البنك ،اإلستثمقيات ،غيرهق)؛

 ضمقن تسجيل المعقمالت ف الفترة المنقسبة (إختبقيات القط )؛
 مققينة المبقلغ بي الفترات أ م التو عقت (اإلج ار ات التحليلية)؛
 التفتيش على الوثقئ ال اعمة (مثل الفواتير أ عقود المبيعقت)؛
 مالحظة الوجود المقد لألصول المسجلة (جرد المخز ن)؛
 مراجعة م

كفقية الب الت المقرية لفق ان القيمة (الحسقبقت المشتبه بهق المخز ن الق ي ).

إختبارات أنظمة الرقابة

يت أدا إختبقيات أنظمة الر قبة م

بل الم

لجم األدلة على الفعقلة التشليلية إلج ار ات أنظمة الر قبة ال اخلية الت :

 تتنق ل توكي ات مح دة حي يكون اإلعتمقد على أنظمة الر قبة المخطط لهق؛
 تمن أ تكش  /تصحح األخطق أ االحتيقل الجوهر م الح ث.
تتضم إختبقيات أنظمة الر قبة النمطية على إختيقي عينة تمثيلية للمعقمالت أ الوثقئ ال اعمة م أجل-:
 يص عملية إج ار الر قبة ال اخلية أثنق أدائهق؛
 التفتيش على دليل أن إج ار نظقم الر قبة ت تنفيذه؛
 اإلستعالم حول كيفية زم تنفيذ اإلج ار ؛
 إعقدة أدا عملية إج ار نظقم الر قبة (مثل حيث ت حوسبة نظقم المعلومقت).
يت أيضق جم أدلة عملية الر قبة بقستخ ام طرق المراجعة بقستخ ام الحقسوب.

 2.10اإلجراءات الجوهرية
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيقي الت ي ال ل
 330الفقرة 18

تصمي أدا إج ار ات أسقسية
بلض النظر ع المخقطر المقيمة لألخطق الهقمة ،فإنه ينبل على الم
لكل فئة هقمة م المعقمالت أيص ة الحسقب اإلفصقح( .المرج  :الفقرات أ -42أ.)47

معيقي الت ي ال ل
 330الفقرة 19

النظر فيمق إذا كقنت إج ار ات المصقد ة الخقيجية ستنفذ على أنهق إج ار ات ت ي
ينبل على الم
جوهرية( .المرج  :الفقرة أ -48أ.)51

معيقي الت ي ال ل
 330الفقرة 20

اإلج ار ات الجوهرية الخقصة بقلم

إج ار ات الت ي

التقلية المتعلقة بعملية إ فقل البيقنقت

تتضم
المقلية-:
(أ) مطقبقة أ تسوية المعلومقت الوايدة بقلبيقنقت المقلية م السجالت المحقسبية األسقسية ،بمق ف ذلك
مطقبقة أ تسوية المعلومقت الوايدة بقإلفصقحقت ،سوا ت الحصول على المعلومقت م داخل أ
خقيج ال فقتر العقمة الفرعية ؛

الطبعة الرابعة
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(ب) فحص القيود اليومية الهقمة التع يالت األخر الت تت أثنق إع اد البيقنقت المقلية( .المرج  :الفقرة
أ.)52
بأن مخقطرة خطأ جوهر مقيمة عن مستو التوكي تكون مخقطرة هقمة ،فإنه ينبل أن

معيقي الت ي ال ل

إذا ح د الم

معيقي الت ي ال ل
 330الفقرة 22

عن مق يت أدا اإلج ار ات الجوهرية ف تقييخ مرحل معي  ،فإن على الم
أدا مق يل -:
(أ) إج ار ات أسقسية ،بقالشتراك م إختبقي أنظمة الر قبة للفترة المعترضة؛

 330الفقرة 21

يؤد إج ار ات أسقسية تستجيب بشكل مح د لتلك المخقطرة .عن مق يتأل منهج المخقطر الهقمة م
إج ار ات أسقسية فقط ،فإنه ينبل أن تتضم تلك اإلج ار ات إختبقي تفقصيل( .المرج  :الفقرة أ.)53

(ب) إج ار ات أسقسية إضقفية فقط ،ف حقل ح د الم

تلطية الفترة المتبقية م خالل

أنهق كقفية.

تق م أسقسق معقوال لتم ي نتقئج الت ي م التقييخ المرحل إلى نهقية الفترة( .المرج  :الفقرات أ-54أ.)57
معيقي الت ي ال ل
 330الفقرة 23

عن تقيي مخقطر األخطق الجوهرية ف تقييخ
عن مق يت الكش ع األخطق الت ل يتو عهق الم
تقيي فيمق إذا كقن ينبل تع يل التقيي ذ العال ة للمخقطر أ الطبيعة أ
مرحل  ،فإنه يتعي على الم

التو يت أ الم

يت تصامي اإلجا ار ات الجوهرياة ما
الجوهرية كمق هو مبي أدنقه.

التوضيح 1-2.10
اإلج ار

المخطط له لإلج ار ات الجوهرية الت تلط الفترة المتبقية( .المرج  :الفقرة أ.)58

بال الما

لكشا

األخطاق الجوهرياة عنا مساتو التوكيا  .يوجا ناوعي ما اإلجا ار ات

الوص

إختبارات التفاصيل

إج ار ات مصممة لجم أدلة م شأنهق أن تثبت مبلغ البيقن المقل  .تستخ م للحصول على أدلة ت ي
متعلقة بقلتوكي ات مثل الوجود ال ة التق ير.

اإلجراءات التحليلية الجوهرية

إج ار ات مصممة إلثبقت مبلغ البيقن المقل بقستخ ام العال قت الققبلة للتنبؤ بي كل م البيقنقت المقلية
غير المقلية .تطب خقصة ف المعقمالت ذات الكميقت الكبيرة الت تميل إلى أن تكون متو عة م
مر ي الو ت.

إختبارات التفاصيل

المقيمة ،يض الم
عن تصمي إج ار ات جوهرية تستجيب للمخقطر ّ

التوضيح 2-2.10
النظر في

كل رصيد حساب وفئة

معامالت وإفصاح جوهري
إجراءات التدقيق المطلوبة

بقإلعتبقي ع دا م المسقئل ،كمق هو مبي أدنقه.

الوصف
ن
المقيمة لألخطق الجوهرية.
المخقطر
إلى
النظر
د
مطلوب
ذلك
يعتبر
ّ
يتضم ذلك أ إج ار ات مح دة الزمة لإلمتثقل إلاى معاقيير التا ي ال لياة أ متطلباقت محلياة .تا

إدياج ملخا ااص لمثا اال بعا ااض ها ااذه اإلج ا ا ار ات ف ا ا الجا ااز  ،1الفصا اال  11إلا ااى الفصا اال  .15تتضا اام
اإلج ار ات المطلوبة-:
 فحص القيود اليومية الهقمة التع يالت األخر الت تت خالل مرحلة إع اد البيقنقت المقلية؛

 معقلجة تجق ز اإلداية (أنظر المجل  ،1الفصل )2.9؛
 مطقبقة المعلومقت الوايدة بقلبيقنقت المقلية م السجالت المحقسبية األسقسية .بمق ف ذلك
مطقبقة أ تسوية اإلفصقحقت م المعلومقت الت ت الحصول عليهق م داخل أ خقيج
ال فقتر العقمة أ الفرعية.

الحاجة إلى إجراءات المصادقة
الخارجية

يوض ف اإلعتبقي الحقجة للحصول على مصقد قت خقيجية لتنق ل التوكي ات المتعلقة بأيص ة
الحسقب عنقصره (أيص ة البنك اإلستثمقيات الذم ال ائنة غيرهق) أ مسقئل أخر مثل-:
 شر ط االتفق قت العقود؛

إج ار ات الت ي اإلضقفية
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 المعقمالت بي المنشأة األطراف األخر ؛
 األدلة حول غيقب الشر ط المح دة (مثل ع م جود "اتفق قت جقنبية" ف عقود المبيعقت)؛
المخاطر الهامة

تصمي تنفيذ إج ار ات جوهرية (إختبقيات التفقصيل) الت
المح دة تق م ديجة عقلية م تأكي الت ي المطلوب.

مسائل التدقيق األساسية

عن تطبي المعيقي ال ل للت ي ي  701يكون ت تعريف مسقئل الت ي األسقسية ،تكون هنقك
حقجة لوجود ص اضح لكل مسألة م تلك المسقئل جنبق إلى جنب م يد الم  .تكون هنقك

التوقيت

إذا ت تنفيذ اإلج ار ات بل نهقية الفترة ،فم الالزم تنق ل الفترة المتبقية م خالل تنفيذ إج ار ات
جوهرية ،مشتركة م إختبقيات أنظمة الر قبة أ إج ار ات جوهرية إضقفية تق م أسقسق معقوال لتم ي
إستنتقجقت الت ي م التقييخ المرحل إلى نهقية الفترة .إذا ت تح ي أخطق غير متو عة ف التقييخ

(حيثما أمكن)

تستجيب على جه التح ي للمخقطر

حقجة أيضق إلى تعريف تنق ل المعلومقت ع مسقئل الت ي األسقسية المطلوبة لإلفصقحقت الخقصة
بقلبيقنقت المقلية.

المرحل  ،فتوج حقجة إلى أن ُينظر ف عمل تع يل لإلج ار ات المتبقية المخطط لهق.

ُيجر الم

المقيمة،
ف تح ي اإلج ار ات الجوهرية األكثر إستجقبة للمخقطر ّ
 إختبقيات تفقصيل فقط؛
 إج ار ات تحليلية جوهرية فقط ،حي ال توج مخقطرة هقمة لألخطق الجوهرية؛
 الجم بي إختبقيات التفقصيل اإلج ار ات التحليلية الجوهرية.
حي تنّفذ اإلج ار ات التحليلية الجوهريةُ ،يطلب م الم
النسب المسجلة (مثل البيقنقت غير المقلية).

-:

تطويت تو عقت الم
ض موثو ية البيقنقت م حيث ّ

للمبقلغ أ

تنفيذ اإلجراءات الجوهرية في التاريخ المرحلي
أدا إج ار ات جوهرية إضقفية ،أ إج ار ات جوهرية
حي تنّفذ اإلج ار ات الجوهرية ف التقييخ المرحل  ،ينبل على الم
مشتركة م إختبقيات أنظمة الر قبة ،ف سبيل تلطية الفترة المتبقية .يقّ م ذلك أسقسق مقبوال لتم ي إستنتقجقت الت ي م
التقييخ المرحل إلى نهقية الفترة ،التقليل م مخقطرة جود أخطق ف نهقية الفترة ل يت كشفهق .م ذلك ،إذا كقنت
اإلج ار ات الجوهرية ح هق غير كقفية ،ينبل إج ار إختبقيات أنظمة الر قبة ذات العال ة.

إجراءات تتناول الفترة بين التاريخ المرحلي ونهاية الفترة

عن تصمي إج ار ات جوهرية ،أ إج ار ات جوهرية مشتركة م إختبقيات الر قبة لتنق ل الفترة بي التقييخ المرحل
يوض ف اإلعتبقي مق يل -:

نهقية الفترة،

 عمل مققينة ف نهقية الفترة م المعلومقت الممقثلة ف التقييخ المرحل ؛
 تح ي المبقلغ الت تب غير عقدية .حيث ينبل التحقي ف تلك المبقلغ م خالل تنفيذ اإلج ار ات التحليلية الجوهرية
اإلضقفية أ إختبقيات التفقصيل للفترة الفقصلة؛
 عن تخطيط اإلج ار ات التحليلية الجوهرية ،يوض ف اإلعتبقي مق إذا كقنت أيص ة نهقية الفترة لفئقت المعقمالت أ
أيص ة الحسقب المعينة متو عة بشكل معقول فيمق يتعل بقلمبلغ ،األهمية النسبية ،التكوي ؛
 النظر ف إج ار ات المنشأة لتحليل ضبط فئقت المعقمالت أ أيص ة الحسقب ف
محقسب سلي .

الطبعة الرابعة

المواعي المرحلية ،لوض

ط
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إستخدام اإلجراءات الجوهرية المنفذة في الفترات السابقة

يكون استخ ام أدلة الت ي الت ت الحصول عليهق م اإلج ار ات الجوهرية المنفذة ف فترات سقبقة مفي ا ف تخطيط
الت ي  ،لكنهق (مق ل تك هنقك عال ة مستمرة إلى السنة الحقلية مثل سعر التكلفة لألصول غير المت ا لة أ تفقصيل العقود)
تق م عقدة ليال م أدلة الت ي أ ال تق م أدلة للفترة الحقلية.

التدقيق الداخلي

إلى استخ ام عمل الت ي ال اخل  ،سيكون م المفي أن تت منق شة األموي التقلية:
عن مق يخطط الم
 .1تو يت العمل المطلوب؛
 .2طبيعة العمل المنفذ م التلطية الت يقية؛
 .3المقدية بقلنسبة للبيقنقت المقلية ككل ،مقدية األدا ؛
 .4األسقليب المقترحة الختيقي العنقصر أحجقم العينقت؛
 .5توثي العمل المنفذ؛
 .6إج ار ات المراجعة إع اد التققيير.

 3.10المصادقات الخارجية
الفقرة #
معيقي

ال ل

الت ي

 505الفقرة 5
الفقرة #

معيقي الت ي ال ل 505
الفقرة 7

أهداف معيار التدقيق الدولي
يه ف الم

ت ي أكثر موثو ية ذات عال ة.

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

عن استخ ام إج ار ات المصقد ة الخقيجية ،يتقب الم
مق يل -:

(أ)
( ب)
(ج )
(د )

معيقي الت ي ال ل 505
الفقرة 8

(ج )
معيقي الت ي
الفقرة 9

ال ل

الر قبة على طلبقت المصقد ة الخقيجية ،الت تشمل

تح ي المعلومقت الت سيت تأكي هق أ طلبهق؛ (المرج  :الفقرة أ)1
إختيقي الطرف المصقدق المالئ ؛ (المرج  :الفقرة أ)2
تصمي طلبقت المصقد ة ،بمق فيهق تح ي أنه ت معقلجة الطلبقت بقلشكل المالئ

معلومقت اإليجقع للرد د الت سيت إيسقلهق مبقشرة إلى الم ؛ (المرج  :الفقرات أ-3أ)6
إيسقل الطلبقت ،تتضم متقبعة الطلبقت حيثمق أمك  ،إلى الطرف المصقدق (المرج  :الفقرة أ)7

لمخقطر البيقنقت الخقطئة الجوهرية ذات العال ة ،بمق فيهق
يقي دالالت يفض اإلداية على تقيي الم
مخقطر االحتيقل ،على طبيعة تو يت م إج ار ات الت ي األخر ؛ (المرج  :الفقرة )9
القيقم بإج ار ات ت ي ب يلة مصممة للحصول على أدلة ت ي موثو ة ذات عال ة( .المرج  :الفقرة

أ)10

غير
بإيسقل طلب مصقد ة غير معقول ،أ كقن الم
أن يفض اإلداية السمقح للم
إذا استنتج الم
قدي على الحصول على أدلة ت ي موثو ة ذات عال ة ع طري إج ار ات ت ي ب يلة ،فعلى الم
أن يح د أيضق
االتصقل م المكلفي بقلر قبة فقق لمعيقي الت ي ال ل ( 260المنقح) .يجب على الم
دالالت ت ي

أي الم

فقق لمعيقي الت ي ال ل ( 705المنقح).

معيقي الت ي ال ل 505

إذا ح د الم

عوامل تؤد

معيقي الت ي ال ل 505

إذا ري الم

أن الرد على طلب المصقد ة غير موثوق ،فعلى الم

الفقرة 10
الفقرة 11

تحتو على

أن-:
بإيسقل طلب مصقد ة ،فعلى الم
ف حقل يفضت اإلداية السمقح للم
يستفسر ع أسبقب يفض اإلداية البحث على أدلة ت ي تثبت صحة منطقية أسبقبهق؛ (المرج :
(أ)
الفقرة أ)8
( ب)

505

عن استخ ام إج ار ات المصقد ة الخقيجية إلى تصمي

تنفيذ إج ار ات للحصول على أدلة

إلى نشو شكوك حول موثو ية الرد د على طلب مصقد ة مق ،فعلى الم

الحصول على أدلة ت ي إضقفية للتأك م هذه الشكوك( .المرج  :الفقرات أ -11أ)16

تقيي دالالت تقيي مخقطر البيقنقت

الخقطئة الجوهرية ذات العال ة .بمق فيهق مخقطر االحتيقل ،على طبيعة تو يت م
األخر ذات العال ة( .المرج  :الفقرة أ)17

إج ار ات الت ي

إج ار ات الت ي اإلضقفية
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معيقي الت ي ال ل 505
الفقرة 12

ف حقل ع م الرد ،يقوم الم
(المرج  :الفقرات أ -18أ)19

معيقي الت ي ال ل 505

إذا ري الم

معيقي الت ي ال ل 505
الفقرة 14

يجب على الم
الفقرات أ-21أ)22

الفقرة 13

معيقي الت ي
الفقرة 15

ال ل

505

معيقي الت ي

ال ل

505

أن الرد على طلب مصقد ة إيجقب

ضر ي للحصول على أدلة ت ي مالئمة كقفية ،فإن

على هذه
بأدلة الت ي المطلوبة .ف حقل ع م حصول الم
إج ار ات الت ي الب يلة ل تز د الم
فقق لمعيقي الت ي ال ل ( 705المنقح).
أي الم
أن يح د دالالت الت ي
المصقد ة ،فعلى الم
(المرج  :الفقرة أ)20
التحق م االستثنق ات لتح ي مق إذا كقنت تعتبر مؤش ار على البيقنقت الخقطئة( .المرج :

طلبقت
تق م المصقد قت السلبية أدلة ت ي أ ل إ نقعق م المصقد قت اإليجقبية .عليه ،ال يستخ م الم
المصقد قت السلبية كإج ار ت ي حي جوهر لتنق ل مخقطر البيقنقت الخقطئة الجوهرية الت ت تقييمهق عن
مستو التوكي مق ل تك كقفة األموي التقلية موجودة( -:المرج  :الفقرة أ)23

(أ)

الفقرة 16

بعمل إج ار ات ت ي ب يلة للحصول على أدلة ت ي موثو ة ذات عال ة.

( ب)

بتقيي مخقطر البيقنقت الخقطئة على أنهق مت نية حصوله على أدلة ت ي منقسبة كقفية
يقم الم
فيمق يتعل بقلفقعلية التشليلية ألنظمة الر قبة ذات العال ة بقلتوكي ؛
أن تتأل مجموعة البنود الخقضعة إلج ار ات المصقد ة السلبية م ع د كبير م الشر ط المعقمالت

(ج )
(د )

طلبقت المصقد ة السلبية

أيص ة الحسقبقت الصليرة المتجقنسة؛
أن يكون م المتو جود مع ل إستثنق مت ن ؛
تود
بقلظر ف أ الشر ط الت
ع م عل الم
لهذه الطلبقت.

يقوم الم

إلى يفض مستقبل

بتقيي مق إذا كقنت نتقئج إج ار ات المصقد ة الخقيجية تق م أدلة ت ي موثو ة ذات عال ة ،أ مق

إذا كقن م الضر ي الحصول على أدلة ت ي إضقفية( .المرج  :الفقرات أ-24أ)25

غقلبق مق تستخ م المصقد قت الخقيجية لتق ي أدلة ت ي حول اكتمقل المطلوبقت جود إح األصول .تق م المصقد قت
الخقيجية أيضق أدلة على مق إذا ت تسجيل المبقلغ ب ة ف السجالت المحقسبية (ال ة) خالل الفترة المنقسبة (القط ) .تعتبر
المصقد قت أ ل صلة ف تنق ل أموي التقيي مثل استرداد حسقبقت الذم ال ائنة أ تققدم المخز ن المحتفظ به.
تتضم الحقالت القيقسية الت تق م فيهق إج ار ات المصقد قت الخقيجية أدلة ت ي ذات صلة-:
 األيص ة البنكية المعلومقت األخر ذات الصلة بقلعال قت البنكية؛
 أيص ة شر ط الحسقبقت ال ائنة؛
 المخز نقت المحفوظة ل

أطراف ثقلثة ف مستودعقت مضمونة بسن ات ذلك للتجهيز أ كإيسقلية؛

 سن ات ملكية الممتلكقت الت يحتفظ بهق المحقمون أ الممولون كإي اع برس الحفظ أ كضمقن؛
 استثمقيات ت حفظهق م
الموازنة؛

بل أطراف ثقلثة للحمقية ،أ ت شراؤهق م سمقسرة البويصة ،لك ل يت تسليمهق ف تقييخ

 المبقلغ المستحقة للمقرضي  ،بمق ف ذلك الشر ط ذات العال ة بس اد القر ض المواثي المقي ة؛
 أيص ة شر ط الحسقبقت الم ينة.

يبي الج ل التقل المسقئل الت يجب أن يراعيهق الم

.

التوضيح 1-3.10
النظر في

الوصف

إختبارات ثنائية الغرض

هاال توجا فرصااة للحصااول علااى دلياال تا ي حااول مسااقئل مهمااة أخاار فا نفا
غيرهق)؟

تأكيد معرفة الطرف للموضوع

تكون االستجقبقت أكثر موثو ية إذا ُز دت م
يا اات ض ا ا موثو يا ااة ال ا ا ليل الا ااذ ت ا ا الحصا ااول عليا ااه ف ا ا اإلعتبا ااقي إذا ج ا ا ت احتمقليا ااة أن يقا ااوم الطا اارف

القدرة/الرغبةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي تأكيةةةةةةةةةد

الطبعة الرابعة

بل شخص على دياية بقلموضوع.

الو اات (مثاال شاار ط العقا ،
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استجابة الطرف

المصقدق:
 بع م بول المسؤ لية؛

 بعرض االستجقبة على أنهق بقهظة التكلفة أ أنهق تستلرق تق طويال؛
 بمل نفسه بقلمخق ف إ از المسؤ لية الققنونية المحتملة؛
 بتمثيل المعقمالت بقلعمالت المختلفة؛
 بع م التعقمل م طلبقت المصقد ة على أنهق ذات أهمية.

موضوعية الطرف المصادق

ياات ضا موثو يااة الا ليل الااذ تا الحصااول عليااه فا اإلعتبااقي إذا كااقن الطاارف المصااقدق طرفااق ذ عال ااة.
ف مثل تلك الحقالت ينظر ف :
 مصاقد ة التفقصايل اإلضاقفية حاول الموضااوع ،مثال شار ط اتفق ياقت المبيعااقت ،بماق فا ذلاك التاواييخ
أ حقوق إيجقع شر ط للتسلي ؛
 اس ااتكمقل المص ااقد ة بقإلس ااتعالم ما ا الم ااوظفي غي اار الم ااقليي ح ااول الموض ااوع ،مث اال التلييا ارات فا ا
اتفق يقت المبيعقت شر ط التسلي .

بقلرغ م أنه توج االستثنق ات (أنظر معيقي الت ي ال ل  500الفقرة أ )31تعتبر أدلة الت ي عقدة أكثر موثو ية حي يت
الحصول عليهق م مصقدي مستقلة م خقيج المنشأة .لهذا السبب تسقع االستجقبقت الخطية لطلبقت المصقد ة المستلمة مبقشرة م
أطراف ثقلثة ليست ذات عال ة ف التقليل م مخقطرة البيقنقت الجوهرية للتوكي ات المتعلقة إلى مستو منخفض مقبول.
يمك تلخيص طلبقت المصقد ة كمق هو مبي أدنقه.

التوضيح 2-3.10
النظر في

االلتةةةة ام بأنظمةةةةة الرقابةةةةة مةةةةن

خالل عملية المصادقة

الوصف

يتضم ذلك-:

 النظر ف المعلومقت الت يت مصقد تهق أ طلبهق؛
 اختيقي الطرف المصقدق المنقسب؛
 تق ا ير أساابقب أل يفااض م ا باال اإلداية فيمااق يخااص الساامقح إليسااقل المصااقد قت .يتضاام ذلااك
المقيمااة ،احتمقليااة جااود احتيااقل ،مااق إج ا ار ات الت ا ي
النظاار ف ا اآلثااقي المترتبااة علااى المخااقطر ّ
اإلضقفية الت سيت طلبهق؛
 تصمي طلبقت المصقد ة؛

 تح ي ماق إذا تا تناق ل الطلباقت بقلشاكل السالي أنهاق تحتاو معلوماقت اإليجاقع لالساتجقبقت التا يات
إيسقلهق مبقشرة إلى الم ؛
 إيسقل الطلبقت ،بمق ف ذلك متقبعة الطلبقت ف حقل انطبقق ذلك ،إلى الطرف المصقدق.

هل االستجابات موثوقة؟

إذا مت العوامل إب ار از للشكوك حول موثو ية االستجقبة:
 يت الحصول على أدلة ت ي إضقفية لحل أ تأكي الشكوك؛
المقيمة؛
 النظر ف اإلحتيقل اآلثقي األخر على المخقطر ّ

في حال عدم استالم استجابة

تنفيذ إج ار ات ت ي ب يلة (إن أمك ) للحصول على أدلة ت ي ذات عال ة موثو ية.

 التحق م اإلستثنق ات لتح ي مق إذا اعتبرت تلك مؤشرات بيقنقت خقطئة.

تقييم النتائج الكلية

معيةةةةار التةةةةدقيق الةةةةدولي 520

الفقرة 5

هل تق م نتقئج إج ار ات المصقد ة الخقيجية أدلة الت ي ذات العال ة الموثو ية المطلوبة؟
عن

ض

أدا اإلج ار ات التحليلية الجوهرية ،سوا لوح هق أ م إختبقيات التفقصيل ،بإعتبقيهق إج ار ات

جوهرية فقق لمعيقي الت ي ال ل  ،330ينبل على الم ( -:المرج  :الفقرة أ -4أ)5
(أ) تح ي مالئمة اإلج ار ات التحليلية الجوهرية المح دة لعمليقت تأكي معينة ،آخذا بعي اإلعتبقي
المقيمة للخطأ الجوهر إختبقيات التفقصيل ،إن ج ت ،لعمليقت التوكي هذه؛ (المرج :
المخقطر ّ
الفقرة أ-6أ)11
تو عقت المبقلغ أ النسب المسجلة ،آخذا بعي
(ب) تقيي موثو ية البيقنقت الت يض م خاللهق الم
اإلعتبقي المص ي قبلية المققينة طبيعة مالئمة المعلومقت المتوافرة الر قبة على العملية؛
(المرج  :الفقرة أ-12أ)14
(ج )

ض تو عقت للمبقلغ أ النسب المسجلة تقيي مق إذا كقنت التو عقت ذات د ة متنقهية لتح ي الخطأ

إج ار ات الت ي اإلضقفية
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يتسبب ،ح ه أ عن جمعه م األخطق األخر  ،بوجود بيقن خقطئ جوهر ف البيقنقت
الذ
المقلية؛ (المرج  :الفقرة أ)15
تح ي مبلغ أ فرق ف المبقلغ المسجلة ع المبقلغ المتو عة المقبولة د ن المزي م التحق  ،كمق

(د )

تتطلبه الفقرة ( .7المرج  :الفقرة أ)16

 4.10اإلجراءات التحليلية الجوهرية
تتضم اإلج ار ات التحليلية الجوهرية مققينة المبقلغ أ العال قت ف
عليهق م فه المنشأة أدلة الت ي األخر .

البيقنقت المقلية م تطوي التو

م معلومقت ت الحصول

إذا كقنت المخقطر المتأصلة منخفضة لفئة المعقمالت ،تق م اإلج ار ات التحليلية الجوهرية ح هق أدلة ت ي منقسبة كقفية .م ذلك،
أيضق إختبقيات ألنظمة الر قبة تلك .عن تنق ل
المقيمة منخفضة بسبب أنظمة الر قبة ال اخلية المتعلقةُ ،يجر الم
إذا كقنت المخقطر ّ
المخقطر الهقمة ،يحتقج أ إستخ ام لإلج ار ات التحليلية ألن ُي مج م اإلختبقيات الجوهرية أ إختبقيات أنظمة الر قبة األخر .

تصمي إج ار للتقليل م مخقطرة ع م كش األخطق الجوهرية ف
الستخ ام أ إج ار تحليل كإج ار جوهر  ،ينبل على الم
التوكي ذ العال ة إلى مستو منخفض مقبول .يعن ذلك أن ُيعّ التو لمق ينبل أن يكون عليه المبلغ المسجل د يقق بق ي كقف
لإلشقية إلى احتمقلية الخطأ الجوهر سوا كقن مفردا أ عن جمعه م األخطق األخر .

نقطة للتأمل

ألغراض تخطيط الت ي  ،يت تصني
ت الحصول عليه .ت ص ذلك أدنقه.

التوضيح 1-4.10

اإلج ار ات التحليلية الجوهرية ف ثاالث مساتويقت مختلفاة بناق عنا مساتو التأكيا الاذ

األثر في تقليل مخاطرة التدقيق

الوصف

(مسا ا ااتو ما ا اانخفض م ا ا ا المخا ا ااقطرة
الا ا ااذ يع ا ا ا ّ فيا ا ااه المبلا ا ااغ المسا ا ااجل
خقطئق)

اإلج ار ات األخر ذات العال ة.

عالي الفعالية

معتدلة الفعالية

محدودة الفعالية

يه ف اإلج ار ألن يكون المص ي األسقس لألدلة فيمق يتعل بتوكي البيقنقت المقلية .حيث تثبت
"بفعقلية" المبلغ المسجل .م ذلك ،إذا كقنت المخقطرة المتضمنة هقمة ،يجر استكمقلهق م

يه ف اإلج ار فقط لتثبيت األدلة الت ت الحصول عليهق م اإلج ار ات األخر  .يت الحصول على
مستو معت ل م التأكي .
تعتبر اإلج ار ات األسقسية ،مثل مققينة المبلغ ف
مستو مح دا م التأكي .

الفترة الحقلية م فترة سقبقة ،مفي ة لكنهق تق م

التقنيات

يوج ع د م التقنيقت المحتملة الت يمك استخ امهق لتنفيذ اإلجا ار ات التحليلياة .يعتبار الها ف هاو إختياقي التقنياة األكثار مالئماة

لتقّ م مستويقت التأكي ال ة المرغوبة .تشمل التقنيقت-:
 تحليل النسبة؛
 تحليل االتجقه؛

 تحليل نقطة التعقدل؛
 تحليل النمط؛

 تحليل االنح اي.
ل

كل تقنية مواط

وة نققط ضع

خقصة الت يحتقج الما

لوضاعهق بقإلعتباقي عنا تصامي اإلجا ار ات التحليلياة .ا تقا م

التقنية المعق ة مثل تحليل االنح اي إحصاقئيق إساتنتقجقت موثو اة حاول المبلاغ المساجل .ما ذلاك ،ا تقا م تقنياة بسايطة مثال ضارب

ع د الشق ف مع الت التأجير المعتم ة (لكل اإليجقيات) ضبط النتيجة للشواغر الفعلية تق ي ار موثو ق د يقق إليرادات اإليجقي.
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التوضيح 2-4. 10
العوامل التي توضع باإلعتبار

تصةةةةةةةميم إجةةةةةةةةراءات تحليليةةةةةةةةة

جوهرية

المالئمة نظ ار لطبيعة التوكي ات.
موثو ية البيقنقت (سوا كقنت داخلية أم خقيجية) م حيث ت ض تو للمبقلغ النسب المسجلة.
يتطلب ذلك إج ار إختبقيات على د ة جود اكتمقل المعلومقت السقبقة مثل إختبقيات أنظمة الر قبة أ
تنفيذ إج ار ات الت ي المح دة األخر  ،يحتمل أن تتضم أيضق استخ ام طرق المراجعة بقستخ ام
الحقسوب.

يكون مبلغ أ فرق ف المبقلغ المسجلة م المبقلغ المتو عة مقبوال.
األسئلة التي يطرح فيها

إنشةةاء عالقةةات ذات مغة ى بةةين

المعلومات

هل ت ض العال قت م بيئة مستقرة؟
ال تكون التو عقت الموثو ة ال يقة محتملة ف البيئة النشطة غير المستقلة.

هل ت النظر ف العال قت على المستو التفصيل ؟

 يمك أن يق م تفصيل المبقلغ تو عقت موثو ة د يقة أكثر م المستو المجم .

هل توج عوامل تعويض أ تعقي بي المكونقت عقلية التلخيص يمك أن تخف خطأ جوهريق؟

هل تتضم العال قت بنودا خقضعة الجتهقد اإلداية؟
 إذا كقن الحقل كذلك،

تقّ م تو عقت أ ل موثو ية د ة.

تحتقج ديجة موثو ية البيقنقت المستخ مة ف ض التو عقت ألن تكون متسقة م مستويقت التأكي ال ة المراد جنيهق م
يت أيضق طلب اإلج ار ات الجوهرية األخر لتح ي مق إذا كقنت البيقنقت السقبقة موثو ة بقلق ي الكقف .
اإلج ار التحليل .
توض إختبقيات أنظمة الر قبة أيضق ف اإلعتبقي لتنق ل التوكي ات األخر مثل اكتمقل جود د ة البيقنقت .يمك غقلبق
إختبقي أنظمة الر قبة ال اخلية م خالل المعلومقت غير المقلية بقلتزام م إختبقيات أنظمة الر قبة األخر .

التوضيح 3-4.10
األسئلة التي تطرح

هةةةةل تعتبةةةةر البيانةةةةات موثوقةةةةة
بالقةةةدر الكةةةافي لتحقيةةةق هةةةدف
التدقيق؟

هل ت الحصول على المعلومقت م مصقدي ضم المنشأة أم م مصقدي مستقلة م خقيج المنشأة.
 تاازداد موثو يااة أدلااة الت ا ي (م ا بعااض االسااتثنق ات) حااي ياات الحصااول عليهااق م ا مصااقدي خااقيج
المنشأة.

هل البيقنقت المكتسبة م مصقدي ضم المنشأة ُ ضاعت ما
ع د تهق؟

بال أشاخق

غيار مساؤ لي بشاكل مبقشار

 إذا كقن األمر كذلك ،توض إج ار ات إضقفية ف اإلعتبقي للتحق م د تهق؟

هل كقنت البيقنقت الموضوعة ضم إطقي نظقم موثوق بأنظمة ي قبة داخلية منقسبة؟
هل توفرت بيقنقت الصنقعة الواسعة للمققينة م بيقنقت المنشأة؟
هل خضعت البيقنقت إلختبقي ت ي خالل الفترات الحقلية أ السقبقة؟
هل ُ ضعت تو عقت الم

المتعلقة بقلمبقلغ المسجلة م مصقدي مختلفة؟

إختبقيات جوهرية للبيقنقت السقبقة م أجل تح ي مق
لتجنب موثو ية غير مضمونة لمص ي البيقنقت المستخ مة ،يجر الم
إذا كقنت موثو ة بقلق ي الكقف  ،أ إختبقي مق إذا كقنت أنظمة الر قبة ال اخلية م خالل االكتمقل الوجود ال ة تعمل بشكل
فعقل.
ف بعض الحقالت ،تستخ م البيقنقت غير المقلية (على سبيل المثقل كميقت أنواع المواد المنتجة) ف تنفيذ اإلج ار ات
إلى أسقس مالئ لتح ي مق إذا كقنت البيقنقت المقلية موثو ة بقلق ي الكقف ألغراض تنفيذ
التحليلية .فقق لذلك ،يحتقج الم
اإلج ار ات التحليلية.
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اإلختالفات عن التوقعات

ف اإلعتبقي مستو التوكي الذ ته ف
حي يت تح ي االختالفقت بي المبقلغ المسجلة تو عقت الم  ،يض الم
اإلج ار ات لتق يمه األهمية النسبية ألدا الم  .يحتقج أن يكون مبلغ االختالف المقبول د ن تحقي  ،ف أ حقل ،أ ل م
أهمية األدا .
تتضم اإلج ار ات المستخ مة للتحقي -:
 إعقدة النظر ف الطرق العوامل المستخ مة ف تشكيل التو ؛
 ضا استفساقيات لاإلداية بشااأن أسابقب االختالفاقت عا تو عااقت الما
لألعمقل التجقيية الذ ت الحصول عليه خالل عملية الت ي ؛
الم
 تنفيذ إج ار ات الت ي األخر الت تعزز تو عقت اإلداية.

تقياي اساتجقبقت اإلداية ،ما األخاذ بقإلعتباقي فها

بأن-:
كنتيجة لهذا التحقي  ،يستنتج الم
المبقلغ المسجلة ال تمثل بيقنقت خقطئة؛
 االختالفقت بي تو عقت الم
أن هنقك حقجة لتنفياذ إجا ار ات التا ي اإلضاقفية فا سابيل الحصاول علاى أدلاة تا ي
 االختالفقت تمثل بيقنقت خقطئة ّ
منقسبة كقفية على مق إذا كقنت األخطق الجوهرية موجودة أم ال.

أمثلة على اإلجراءات التحليلية الجوهرية الفعالة
التوضيح 4-4.10
مبلغ البيان المالي

المبيعات

نفقة استهالك الدين

العالقة واإلجراء

تطبي أسعقي البي على الكميقت المشحونة.

تطبي مع ل استهالك ال ي أليص ة أصول يأس المقل ،ممق يسمح بقإلضقفقت أ عمليقت التخلص.

عنصر مصروفات المخ ون

يبط المصر فقت الفعلية بقلعمل المبقشر الفعل أ كميقت اإلنتقج الفعلية.

نفقة العمولة

تطبي مع ل العمولة على المبيعقت.

نفقة الرواتب

مستحقات الرواتب

تطبي مع ل ال ف لع د م الموظفي .

تطبي الر اتب اليومية لع د األيقم المستحقة.

اإلجراءات التحليلية األخرى

يمك للتحليل أن يأخذ شكل-:
 المقارنات التفصيلية للبيان المالي الحالي أو البيانات المالية مع الفترات السابقة أو مع مي انيات العمل الحالية.
يمك أن تشير الزيقدة ف الحسقبقت ال ائنة د ن تطقب الزيقدة ف المبيعقت إلى جود مشكلة ف تحصيل الحسقبقت
إلى تو زيقدة ف نفقة الراتب تطقب ممقثل ف إيرادات
ال ائنة .تقود زيقدة ع د الموظفي ف مؤسسة مهنية الم
الرسوم المهنية.

 البيانات المقارنة ألنواع المنتجات المختلفة المباعة أو أنواع ال بائن.
يسقع ذلك ف توضيح التقلبقت الشهرية أ المرحلية ف المبيعقت.
 تحليل النسب
يمك للنسب أن تق م دعمق للبيقنقت المقلية الحقلية (على سبيل المثقل ممقثلة معقيير الصنقعة أ نتقئج مق بل الفترات)
أ إثقية نققط للنققش .تص ي مؤسسقت معينة مثل البنوك االتحقدات التجقيية البيقنقت المقلية لققع ة صنقعة اسعة.
يمك أن تكون هذه اإلحصقئيقت مفي ة حي يت مققينتهق بتلك الموجودة ف عمل المنشأة ،اإلستعالمقت الموضوعة
حيث تميل االختالفقت م الصنقعة للح ث.
 الرسومات البيانية
أخي ار ،يوض بقإلعتبقي إستخ ام الرسومقت البيقنية لتصوي نتقئج اإلج ار ات .تبرز الرسومقت البيقنية بشكل مرئ
اإلختالفقت الهقمة الشهرية المرحلية.
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إستخدام اإلجراءات التحليلية في إبداء الرأي
الفقرة #

معي ا ا ااقي التا ا ا ا ي الا ا ا ا ل
 520الفقرة 6

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ضا أدا اإلجا ار ات التحليليااة اارب نهقيااة عمليااة التا ي التا تسااقع الما فا تكااوي
ينبلا علااى الما
للمنشأة( .المرج  :الفقرة أ-17أ)19
إستنتقج كل حول مق إذا كقنت البيقنقت المقلية متسقة م فه الم

عن االكتمقل الجوهر للت ي  ،يكون الم

مطقلبق بقستخ ام إج ار ات تحليلية للمسقع ة ف تقيي عرض البيقن المقل الكل .

ُيعّ اللرض م إستخ ام اإلج ار ات التحليلية عن أ بقلقرب م نهقية الت ي هو تح ي مق إذا كقنت البيقنقت المقلياة ككال متساقة
للمنشأة.
م فه الم

تتنق ل تلك اإلج ار ات أسئلة مثل-:
 هل اإلستنتاجات المستخلصةة مةن هةذ اإلجةراءات تعة اإلسةتنتاجات المكونةة خةالل تةدقيق المكونةات أو العناصةر الفرديةة
للبيانات المالية؟
بنق
تكش اإلج ار ات التحليلية أن بعض مواد البيقن المقل المعينة تختل ع التو عقت الموضوعة م بل الم
على معرفة األعمقل التجقيية المعلومقت األخر المتراكمة للمنشأة خالل الت ي  .تحتقج مثل تلك االختالفقت للتحقي
يشير هذا التحقي إلى حقجة عمل تلييرات ف العرض أ اإلفصقح
فيهق بقستخ ام إج ار ات مثل تلك المذكوية أعاله.
ف البيقنقت المقلية.
ي
 هل توجد مخاطرة خطأ جوهر لم يسبق أن تم معرفته؟
إلى إعقدة تقيي إج ار ات الت ي المخططة لالستجقبة بقلشكل المالئ .
إذا ت تح ي مخقطر إضقفية ،يحتقج الم

 5.10إختبارات أنظمة الرقابة
الفقرة #

معيقي الت ي
ال ل  330الفقرة
8

معيقي الت ي

ال ل  330الفقرة
9
معيقي الت ي

ال ل  330الفقرة
10

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يتعااي علااى الم ا تصاامي أدا إختبااقيات ألنظمااة الر قبااة للحصااول علااى مااق يكفا م ا أدلااة الت ا ي المنقساابة
فيمق يخص فعقلية عمل أنظمة الر قبة ذات العال ة-:
(أ) يتضاام تقيااي الما لمخااقطر األخطااق الجوهريااة عنا مسااتو التوكيا تو عااق بعماال أنظمااة الر قبااة بشااكل
اإلعتمقد علاى الفقعلياة التشاليلية ألنظماة الر قباة فا تح يا طبيعاة تو يات

فعقل (أ حيثمق ينو الم
م اإلج ار ات الجوهرية)؛
(ب) إن اإلجا ا ار ات الجوهري ااة لوحا ا هق ال يمكا ا أن تقا ا م م ااق يكفا ا ما ا أدل ااة التا ا ي المنقس اابة عنا ا مس ااتو
التوكي ( .المرج  :الفقرات أ-20أ)24

ينبل أن يحصل الم
إزداد إعتمقد الم

أثنق تصامي أدا إختباقيات أنظماة الر قباة علاى المزيا ما أدلاة التا ي المقنعاة كلماق

على فعقلية نظقم ي قبة معي ( .المرج  :الفقرة أ)25

أثنق تصمي أدا إختبقيات أنظمة الر قبة يتعي على الم

-:

(أ) أدا إجا ا ار ات تا ا ي أخ اار بقإلش ااتراك ما ا اإلس ااتعالم بها ا ف الحص ااول عل ااى أدل ااة تا ا ي ح ااول الفعقلي ااة
التشليلية ألنظمة الر قبة ،بمق ف ذلك-:
( )1كيفية تطبي أنظمة الر قبة ف مراحل مالئمة خالل الفترة ي الت ي ؛
( )2الثبقت الذ كقن يت به أداؤهق؛
( )3جهة تطبيقهق أ سقئل تطبيقهق( .المرج  :الفقرات أ-26أ)29
(ب) تح ي ماق إذا كقنات أنظماة الر قباة التا سايت إختبقيهاق تعتما علاى أنظماة الر قباة غيار المبقشارة ،إذا كاقن
الحااقل كااذلك ،فإنااه م ا الضاار ي الحصااول علااى أدلااة ت ا ي ت ا ع العماال الفعااقل لتلااك األنظم اة غياار
المبقشرة( .المرج  :الفقرات أ-30أ)31

معيقي الت ي
ال ل  330الفقرة
11

ينبلا أن يختباار الما أنظمااة الر قبااة للو اات المحا د ،أ خااالل الفتارة ،التا ينااو فيهااق الما اإلعتمااقد علااى
أنظماة الر قبااة تلااك ،ما م ارعااقة الفقارتي  15 12أدنااقه ،ما أجاال تقا ي أساقس منقسااب إلعتمااقد الما الماراد.
(المرج  :الفقرة أ)32
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الغرض

تعتبر إختبقيات أنظمة الر قبة إختبقيات مصممة للحصول على أدلة ت ي حول الفعقلية التشليلية ألنظمة الر قبة.
يمك أن تمن أنظمة الر قبة األخطق الجوهرية عن مستو التوكي م الح ث مجتمعة ف نف الو ت ،أ أن
تكشفهق م ث تصححهق بع ح ثهق .تكون أنظمة الر قبة المختقية لإلختبقي تلك الت تق م أدلة الت ي الالزمة للتوكي
ذ العال ة.

نقطة للتأمل

ال يعتبر إج ار (التجول) لتح ي مق إذا كقن نظقم ي قبة مق ت تنفيذه إختبق اي ألنظمة الر قبة ،بقلمققبل هو إج ار تقيي
تح د نتقئجه مق إذا كقنت إختبقيات أنظمة الر قبة مفي ة ،إذا كقنت كذلك ،كي سيت تصميمهق.
المخقطرة الذ
يت النظر ف إختبقيات أنظمة الر قبة م

بل الم

حي -:

ُ يبنى تقيي المخقطرة على تو أن أنظمة الر قبة ال اخلية تعمل بشكل فعقل؛ أ

 ال تز د اإلج ار ات الجوهرية ح هق أدلة ت ي منقسبة كقفية عن مستو التوكي .
البي عبر اإلنترنت ال تص ي أ ثقئ للمعقملة أ يت االلتزام بهق ،أكثر م
تكنولوجيق المعلومقت.

يطب ذلك حي تت عمليقت
تلك المتأتية م خالل نظقم

سيت تنق ل إختيقي أحجقم العينقت إلختبقيات أنظمة الر قبة ف المجل  ،2الفصل  17حول م

إج ار اإلختبقي.

تصم إختبقيات أنظمة الر قبة للحصول على أدلة ت ي حول-:
 كيفية تطبي إج ار ات أنظمة الر قبة ال اخلية طوال ،أ ف أ قت ذات عال ة خالل ،الفترة ي الت ي  .إذا ت
استخ ام أنظمة ي قبة داخلية مختلفة بشكل جوهر ف أ قت مختلفة خالل الفترة ،يتعي النظر ف كل نظقم ي قبة
على ح ؛
 اإلتسقق م مق ت تطبيقه م إج ار ات أنظمة الر قبة ال اخلية؛
 الجهة المسؤ لة ع تطبي أنظمة الر قبة أ مق الوسقئل الت ت م خاللهق تطبي تلك األنظمة.

نقطة للتأمل

عن ت ي المنشآت األصلر حجمق ،يخطط الم قون غقلبق لتنفيذ إج ار ات جوهرية ،على افتراض أن إختبقيات أنشطة
الر قبة الموجودة ل تكون عملية بسبب الفصل المح د بي الواجبقت...الخ .بل القفز إلى ذلك اإلستنتقج ،يوض
ف اإلعتبقي-:
 وة بيئة الر قبة عنقصر أنظمة الر قبة ال اخلية األخر ؛
 جود أنشطة الر قبة على التوكي ات حيث تعتبر أكثر فعقلية ف الحصول على األدلة م خالل إختبقيات
أنظمة الر قبة؛
 التوكي ات الت ال تقلل فيهق اإلج ار ات الجوهرية ح هق مخقطر األخطق الجوهرية إلى مستو منخفض
مقبول .على سبيل المثقل ،يكون هذا صحيحق ف الحقلة المتعلقة بقكتمقل اإليرادات.

تصميم إختبارات أنظمة الرقابة

تستخ م إختبقيات أنظمة الر قبة للحصول على أدلة حول الفعقلية التشليلية ألنظمة الر قبة المتضمنة ف أ م عنقصر
الر قبة ال اخلية الخمسة .أنظر التوضيح أدنقه المجل  ،1الفصل  5م هذا ال ليل لمعلومقت إضقفية حول كل م عنقصر
الر قبة ال اخلية الخمسة.
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التوضيح 1-5.10

تتنق ل أنظمة الر قبة على مستو التأكي ات (مثل األنشطة الر قبية) بصوية مبقشرة من اكتشقف تصحيح األخطق  ،حيث
توفر أنظمة الر قبة على مستو البيقنقت المقلية (أنظمة الر قبة اسعة النطقق ،مثل بيئة الر قبة) أسقسق ألنظمة الر قبة على
مستو التأكي ات تؤثر على عمليقتهق.
ف المنشآت األصلر ،تتنق ل بعض أنظمة الر قبة على مستو البيقنقت المقلية( ،أنظمة الر قبة اسعة النطقق) مخقطر
الخطأ على مستو التأكي ات مثل أن تكون اإلداية العليق مشتركة بصوية مبقشرة ف اإلشراف على المعقمالت اليومية الموافقة
تبي أنهق تعمل بفعقلية ،فل تكون هنقك حقجة إلختبقي أنظمة
عليهق) ف هذه الحقلة ،إذا ت إختبقي أنظمة الر قبة السقئ ة ّ
ي قبة أخر (مثل أنشطة الر قبة) ذات العال ة بمخقطر معينة متضمنة.

نقطة للتأمل

ال تعن سيطرة اإلداية م بل فرد اح أن أنظمة الر قبة ضعيفة أ ال جود لهق .ف الوا  ،يمك أن يكون اشتراك م ير
مقلك ذ كفق ة ف العمليقت اليومية المفصلة عقمل وة مه ف بيئة الر قبة م ذلك ،فإن الجقنب اآلخر هو الفرصة
السقنحة على ال ام لح ث تجق ز م بل اإلداية .إال أنه ُيمك تقليلهق إلى م معي (عمليق ف أ منشأة مهمق اختل
حجمهق) م خالل تنفيذ بعض أنظمة الر قبة البسيطة على االحتيقل( .أنظر المجل  ،1الفصل .)5
ف حقالت أخر  ،يكون الرابط بي أنظمة الر قبة على مستو البيقنقت المقلية (أنظمة الر قبة اسعة النطقق) أنظمة الر قبة
على مستو التأكي ات (المعقمالت) أكثر مبقشرة .على سبيل المثقل ،تُ ّعرف بعض أنظمة الر قبة المختصة بقلمتقبعة نققط
يح اختبقي فعقلية هذه األنظمة الر قبية المختصة بقلمتقبعة ( لك ال
تتعطل فيهق الر قبة على (عمليقت أدا أعمقل) معينة.
يمن ) م الحقجة إلى اختبقي أنظمة ي قبة أكثر تح ي ا.
يمك ف كثير م األحيقن أن تكون االختبقيات على مستو البيقنقت المقلية (أنظمة الر قبة اسعة النطقق) غير موضوعية،
مثل تقيي االلتزام بقلنزاهة أ الكفق ة .بقلتقل  ،يكون هنقك ميل لتكون تلك االختبقيات على ديجة أكبر م الصعوبة ف توثيقهق
مققينة بتشليل األنظمة الر قبية ال اخلية على المعقمالت على مستو التأكي ات ،على سبيل المثقل إج ار فحص للنظر فيمق إذا
كقن ت التصريح بقل فعقت.
نتيجة لذلك ،عقدة مق يت توثي اختبقي أنظمة الر قبة اسعة النطقق م مذكرة ملحقة بقلمل توضح المنهج المتب الخطوات
الت ت اتخقذهق .تشمل األمثلة على ذلك المققبالت م الموظفي  ،التقييمقت ،مراجعة ملفقت الموظفي  ،مق إلى ذلك ،ذلك
جنبق إلى جنب م ال ليل ال اع .
إج ار ات الت ي اإلضقفية

108
يوضح المثقل التقل هذا المنهج.

التوضيح 2-5.10

إختبقي على مستو البيقنقت المقلية (أنظمة الر قبة اسعة النطقق)
مكونات أنظمة الرقابة = بيئة الرقابة
المخاطرة المتناولة

ع م جود تش ي على الحقجة إلى النزاهة القي األخال ية.

أنظمة الرقابة المحددة

تطلب اإلداية م جمي الموظفي الج د التو ي على نموذج يفي بموافقته على ي الشركة األسقسية،
فه العوا ب المترتبة على ع م اإلمتثقل لهق.

تنفيذ أنظمة الرقابة

مراجعة مل الموظ لضمقن جود النموذج مو عق ،النظر ف األدلة الموجودة (مثل اإلج ار ات التأديبية)
الت تبي بأن الموظ يمقيس فعليق ي الشركة .يمك أن يرتكز ذلك على مققبلة صيرة م الموظ .

تصميم أنظمة الرقابة

ار ة النموذج المراد تو يعه م

إختبار فعالية أنظمة الرقابة

اختيقي عينة م ملفقت الموظفي لضمقن جود نمقذج بول ف المل
ُيستكمل ذلك بسؤال عينة م الموظفي أسئلة حول سيقسقت المنشأة المعلنة.

التوثيق

تتناول

مةةةةا مخةةةةاطرة الخطةةةةأ الجةةةةوهري
والتوكيد التي يتم تناولها؟

موثوقية أنظمة الرقابة

أس الشخص التقييخ) جنبق إلى جنب م اإلستنتقجقت الت ت الوصول إليهق.

طبيعةةةة اإلختبةةةار الةةةذي يحقةةةق
األهداف

ف إعتبقيه عن تصمي إختبقي أنظمة الر قبة.

الوصف

تح ي مخقطرة األخطق الجوهرية التوكي ذ العال ة الت يت تنق لهق م خالل أدا إختبقيات أنظمة
الر قبة .ث ينظر فيمق إذا كقن م األفضل الحصول على أدلة ت ي حول التوكي ذ العال ة م خالل
أدا إختبقيات أنظمة الر قبة أم عبر اإلج ار ات الجوهرية.

كققع ة عقمة ،ال يعتبر ذا يمة إج ار إختبقي ألنظمة الر قباة التا ا تثبات أنهاق ليسات موثو اة ،ذلاك أن أحجاقم
العينة الصليرة الشقئعة المستخ مة إلختبقي أنظمة الر قبة ترتكز على ع م العثوي على االنح ارفاقت .إذا كقنات
أ م العوامل التقلية هقمة ،يكون أدا اإلج ار ات الجوهرية أكثر فعقلية (إذا كقن ذلك ممكنق):
 سجل األخطق .
 التليرات ف حج أ طبيعة المعقمالت.






وجود أنظمة رقابة غير مباشرة

مو عة م

بل الموظ .

إع اد مذكرة تق م تفقصيل ع ملفقت الموظفي المختقية ،ت ي مالحظقت م المققبالت (بمق ف ذلك

ت أدنقه إدياج بعض العوامل الرئيسية الت يضعهق الم

التوضيح 3-5 .10

بل الموظفي

ضمقن أن يتنق ل بقلفعل النزاهة القي األخال ية.

ضع أنظمة الر قبة السقبقة السقئ ة تكنولوجيق المعلومقت العقمة.
يمك أن يت (أ ت ) التحقيل على أنظمة الر قبة م بل اإلداية.
ع م تكراي تشليل أنظمة الر قبة.
التلييرات ف الموظفي أ كفق ة األشخق الذي يؤد ن أنظمة الر قبة.
هقم ف نظقم الر قبة يمك أن يكون عرضة للخطأ.
جود عنصر ي
العملية المعق ة ،التق يرات الرئيسية المشقيكة ف تشليلهق.


هل يعتم نظقم الم ار بة على التشليل الفعقل ألنظمة الر قبة األخر ؟
يمك ا أن يتضاام ذلااك المعلومااقت غياار المقليااة الصااقدية ع ا طري ا عمليااة منفصاالة ،معقلجااة االسااتثنق ات،
المراجعقت ال يية للتققيير م بل اإلداية.
تشمل إختبقيات أنظمة الر قبة عقدة مجموعق ممق يل -:
 اإلستعالم م الموظفي المالئمي ؛
 التحقيق ف الوثقئ ذات العال ة؛

 مالحظة عمليقت الشركة؛
 إعادة أداء تطبي أنظمة الر قبة.
ُيالحاظ أن اإلساتعالم حا ه لاي دلايال كقفيااق لا ع إسااتنتقج ماق حاول فعقليااة نظاقم الر قباة .علااى سابيل المثااقل،
اإلج ا ار ات
إلختبااقي الفعقليااة التشااليلية ألنظمااة الر قبااة ال اخليااة علااى المقبوضااقت النق يااة ،ا يالحااظ الم ا
المتبعااة ف ا فااتح البري ا تجهيااز المقبوضااقت النق يااة .ألن المالحظااة تع ا ّ ذات عال ااة فقااط ف ا اللحظااة الزمنيااة
الت تت بهق ،يستكمل الم المالحظة بقإلستعالم م موظف المنشأة التحقا ما الوثاقئ حاول عمال أنظماة
الر قبة ال اخلية تلك ف أ قت أخر .

الطبعة الرابعة
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نقطة للتأمل
تحديد ما يشكل إنحرافا عن نظام الرقابة

تاق فا تح يا ماق يشاكل بقلضابط خطاأ أ اساتثنق عا اإلختباقي .ياوفر ذلاك الو ات
عن تصامي إختباقي نظاقم ي قباة ،أ ضا
الااذ يقضاايه موظفااو التا ي فا تح يا مااق إذا كااقن يعتباار اسااتثنق بساايط ظااقهر (مثاال ي ا هااقت غياار صااحيح) ،فا الوا ا ،
إنحرافق ع نظقم الر قبة.

أنظمة الرقابة المؤتمته

توج بعض الحقالت الت يت فيهق أدا أنشطة الر قبة م خالل الحقسوب د ن جود لوثقئ داعمة .ف تلك الحقالت،
إعقدة أدا بعض أنظمة الر قبة لضمقن أن أنظمة ي قبة تطبي البرمجيقت تعمل كمق
يتعي على الم
ه مصممة له .النهج اآلخر هو استخ ام طرق المراجعة بقستخ ام الحقسوب .م أمثلة طرق المراجعة بقستخ ام الحقسوب
مجموعة البرمجيقت الت يمك أن تستويد مل بيقنقت المنشأة (مثل المبيعقت أ الذم ال ائنة) ،الذ يمك إختبقيه بع ذلك.
يمك أن تحلل تلك البرامج بيقنقت العميل لتق ي أدلة الت ي الالزمة .بقإلضقفة إلى ذلك ،تق م تلك البرامج احتمقلية أدا
إختبقيات أكثر شموال لملفقت المعقمالت الحسقبقت اإللكتر نية .يبي التوضيح أدنقه بعض االستخ امقت المحتملة لطرق
المراجعة بقستخ ام الحقسوب.

التوضيح 4-5.10
إستخدام طرق المراجعة باستخدام الحاسوب

أنواع اإلجراءات القياسية

معي .
إستخراج سجالت مح دة مثل الم فوعقت أكثر م مبلغ أ معقمالت مح دة بل تقييخ ّ
إستخراج أعلى أسفل السجالت ف قع ة البيقنقت.

تح ي السجالت المفقودة المكرية.

تح ي أ عملية احتيقل محتملة (بقستخ ام قنون بنفويد)

إختيقي عينة معقمالت م الملفقت اإللكتر نية الت تطقب البقياميترات المعقيير المح دة مسبقق.

فرز المعقمالت بخصقئص مح دة

إختبقي المجموعة كقملة ب ال م إختبقي عينة.

إعاقدة حساقب (إضاقفة ماق يصاال) إجماقل المبلاغ النقا

اإلمت ادات مثل التسعير.

للساجالت فا ملا

(مثال المخاز ن) التحقا ما

مطقبقة تلخيص الترتيب الزمن للمعلومقت.
مطقبقة المعلومقت بي الملفقت.

تستخ م المنشآت األصلر حجمق غقلبق برنقمج محقسبة شقمل جقهز لالستخ ام برامج أخر ذات عال ة د ن إج ار تع يالت.
م ذلك تحتو الع ي م مجموعقت البرامج فعليق على أنظمة ي قبة للتطبي مثبتة الكفق ة الت يمك استخ امهق م بل
يري الم قون سؤال عمالئه مق إذا يت استخ ام أنظمة الر قبة
المنشأة للتقليل م م ايتكقب األخطق يبمق من االحتيقل.
ف استخ امهق.
تلك ،إذا ل تك تستخ م؛ فهل م ج

توقيت إختبارات أنظمة الرقابة
الفقرة #

معيقي الت ي ال ل

 330الفقرة 11

معيقي الت ي ال ل

 330الفقرة 12

معيقي الت ي ال ل
 330الفقرة 15

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ينبل أن يختبر الم

أنظمة الر قبة للو ت المح د ،أ خالل الفترة ،الت ينو فيهق الم

اإلعتمقد على

أنظمة الر قبة تلك ،م مراعقة الفقرتي  15 12أدنقه ،م أجل تق ي أسقس منقسب إلعتمقد الم
(المرج  :الفقرة أ)32
يتعي عليه-:
إذا حصل الم
على أدلة ت ي حول فقعلية عمل أنظمة الر قبة م خالل فترة مرحلية مق ،فإنه ّ
الحصول على أدلة ت ي حول التليرات الهقمة الت تط أر على أنظمة الر قبة تلك بع الفترة المرحلية؛
(أ)
(ب) تح ي أدلة الت ي اإلضقفية الت سيت الحصول عليهق للفترة المتبقية( .المرج  :الفقرات أ-33أ)34
إذا خطاط الما لإلعتماقد علاى أنظماة الر قباة علاى مخاقطرة معيناة حا دهق الما
عليه إختبقي أنظمة الر قبة تلك ف الفترة الحقلية.

المراد.

بأنهاق مخاقطرة هقماة ،يتع ّاي

إج ار ات الت ي اإلضقفية
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تق م إختبقيات أنظمة الر قبة أدلة على التشليل الفعقل-:
 عن لحظة زمنية معينة (أ  ،جرد المخز ن المقد )؛ أ
 عبر فترة م الو ت ،مثل الفترة ي الت ي .
تكون مطلوبة لتلطية الفترة
ف أ األدلة اإلضقفية الت
حي توض إختبقيات أنظمة الر قبة بل انتهق الفترة ،ينظر الم
يت الحصول على هذا ال ليل م خالل توسي اإلختبقيات لتلطية الفترة المتبقية ،أ م خالل إج ار إختبقي متقبعة
المتبقية.
نظقم ي قبة المنشأة.

التوضيح 5-5.10
عوامل توضع باإلعتبار

الفجةةةوة بةةةين إختبةةةارات أنظمةةةة

الرقابة ونهاية الفترة

المقيمة لألخطق الجوهرية عن مستو التوكي .
أهمية المخقطر ّ
أنظمة الر قبة المح دة الت ت إختبقيهق خالل الفترة المرحلية.

ال يجة الت حصل عليهق دليل الت ي حول الفقعلية التشليلية ألنظمة الر قبة تلك.
طول الفترة المتبقية.

الم ا

الااذ يه ا ف الم ا

على نظقم الر قبة.

م ا خاللااه التقلياال م ا اإلج ا ار ات الجوهريااة اإلضااقفية المبنيااة علااى اإلعتمااقد

بيئة الر قبة.

أ تليي ارات هقمااة ف ا أنظمااة الر قبااة ال اخليااة ،بمااق ف ا ذلااك التليي ارات ف ا نظااقم المعلومااقت العمليااقت
الموظفي  ،الت ح ثت عقب الفترة المرحلية.

نقطة للتأمل

حيث يكون ذلك فعقالُ ،ينظر ف إج ار إختبقيات على الفعقلية التشليلية ألنظمة الر قبة ال اخلية ف نف
تقيي تصمي تنفيذ أنظمة الر قبة.

الو ت الذ يت فيه

إستخدام أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها في عمليات تدقيق سابقة
الفقرة #

معيا ا ااقي الت ا ا ا ي ال ا ا ا ل 330

الفقرة 13

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

عن ا تح ي ا فيمااق إذا كااقن م ا المنقسااب اسااتخ ام أدلااة الت ا ي بشااأن فعقليااة عماال أنظمااة الر قبااة الت ا ياات

الحصاول عليهااق فا عمليااقت تا ي ساقبقة ،إذا كااقن كااذلك ،فااإن طااول الفتارة الزمنيااة التا
النظر فيمق يل -:
إعقدة إختبقي عنصر ي قبة ،فإنه يتوجب على الم
(أ)

ا تنقضا

باال

فقعلياة العنقصاار األخار للر قبااة ال اخليااة ،بماق فا ذلااك بيئاة الر قبااة متقبعااة المنشاأة ألنظمااة الر قبااة
عملية تقيي المنشأة للمخقطر؛

(ب) المخقطر النقجمة م خصقئص الر قبة فيمق إذا كقنت ي ية أ آلية؛
(ج) فقعلية أنظمة الر قبة العقمة لتقنية المعلومقت؛
(د) فقعلياة الر قبااة تطبيقهااق ما باال المنشااأة ،بمااق فا ذلااك طبيعااة ما االنح ارفااقت فا تطبيا الر قبااة
الملحوظة ف عمليقت الت ي السقبقة ،فيمق إذا كقن هناقك تليارات فا الماوظفي تاؤثر بشاكل كبيار
على تطبي الر قبة؛
(ه) إذا كقن ع م جود تليير ف عنصر ي قبة معي يشكل مخقطرة بسبب الظر ف المتليرة؛
( ) مخقطر األخطق الجوهرية م

الطبعة الرابعة

اإلعتمقد على الر قبة( .المرج  :الفقرة أ)35
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الفقرة #

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 330الفقرة 14

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

الستخ ام أدلة ت ي م عملية ت ي سقبقة بشأن فقعلية أنظمة ي قبة مح دة ،فإنه يتعي
إذا خطط الم
عليه إثبقت استمراي مالئمة تلك األدلة م خالل الحصول على أدلة ت ي بشأن ح ث تلييرات ف أنظمة
هذه بإج ار استفسقي إلى جقنب

الحصول على أدلة الت ي
الر قبة تلك بع الت ي السقب  .على الم
الم ار بة أ الفحص لتأكي فه أنظمة الر قبة المح دة تلك-:
(أ) ف حقل كقن هنقك تليرات تؤثر على استمراي مالئمة أدلة الت ي م الت ي السقب  ،فإنه ينبل أن
أنظمة الر قبة ف الت ي الحقل ( .المرج  :الفقرة أ)36
يختبر الم
إختبقي أنظمة الر قبة على األ ل ف
(ب) ف حقل ل تح ث مثل هذه التلييرات ،فإنه يتعي على الم
كل ثالث مرات ت ي  ،كمق ينبل عليه إختبقي بعض أنظمة الر قبة ف كل عملية ت ي لتفقد
اإلعتمقد عليهق ف فترة ت ي
احتمقلية إختبقي جمي أنظمة الر قبة الت ينو الم
إختبقي أنظمة الر قبة ف فترت الت ي التقليتي ( .المرج  :الفقرات أ-37أ.)39

معيا ا ا ااقي الت ا ا ا ا ي ال ا ا ا ا ل
 330الفقرة 29

اح ة م ع م

الستخ ام أدلة الت ي الخقصة بفقعلية عمل أنظمة الر قبة الت يت الحصول عليهق ف
إذا خطط الم
أن يشمل ضم ثقئ الت ي اإلستنتقجقت الت يت التوصل لهق فيمق
عمليقت ت ي سقبقة ،فإن على الم
يتعل بقإلعتمقد على أنظمة الر قبة هذه الت ت إختبقيهق ف عمليقت الت ي السقبقة.

تدوير اإلختبارات ألنظمة الرقابة

بل استخ ام أدلة
كل فترة .يتضم
 اإلستعالم م
 المالحظة أ
وال




الت ي الت ت الحصول عليهق م عمليقت ت ي سقبقة ،تحتقج استم اريية مالئمة تلك األدلة إلى إثبقت ف
ذلك تأكي الفه ألنظمة الر قبة المح دة تلك م خالل-:
اإلداية آخري حول التلييرات الطقيئة؛
التحقي ف نظقم الر قبة ال اخلية لتح ي استم اريية تنفيذهق.

يجو اإلعتمقد على إختبقي نظقم الر قبة الذ ت أداؤه ف السنوات السقبقة عن مق-:
يكون اإلعتمقد على نظقم الر قبة مطلوبق للتقليل م "مخقطرة هقمة"؛
يتلير عمل نظقم الر قبة ال اخلية خالل الفترة؛ /أ
ّ
تلير.
الذ
قبة
الر
نظقم
خالل
م
ة
ر
المخقط
م
التقليل
يت
ّ
تبطل عوامل أخر أيضق استخ ام ت ير إج ار اإلختبقي (أ على األ ل تقلل الفترة

بقإلعتمقد على التق ير المهن للم ،
الزمنية بي إختبقيات أنظمة الر قبة) ،مثل-:
جود بيئة ي قبة ضعيفة؛

 ضع المتقبعة المستمرة لعمل أنظمة الر قبة ال اخلية؛
هقم ف تشليل أنظمة الر قبة ذات العال ة؛
جود عنصر ي

 التلير ف الموظفي  ،الذ يؤثر بشكل كبير ف تطبي نظقم الر قبة؛
 تلير الظر ف الت تشير إلى الحقجة إلى تلييرات ف عمل نظقم الر قبة؛ /أ
 ضع أ ع م فعقلية أنظمة ي قبة تكنولوجيق المعلومقت العقمة.

عن جود ع د م أنظمة الر قبة حيث يمك استخ ام األدلة م عمليقت الت ي السقبقة ،ينبل أن يكون اإلعتمقد على مراحل
حتى يت أدا بعض اإلختبقيات لنظقم الر قبة ال اخلية خالل كل فترة .يق م أيضق إختبقي ع د م أنظمة الر قبة على األ ل أدلة
مضمونة حول استم اريية فعقلية بيئة الر قبة.
توجب
بشكل عقم ،كلمق ايتفعت مخقطر األخطق الجوهرية أ كلمق ازداد ض اإلعتمقد على نظقم الر قبة ال اخلية ،كلمق ّ
تقصير الفترة الزمنية بي إختبقيات أنظمة الر قبة.

إج ار ات الت ي اإلضقفية

 .11التقديرات المحاسبية
محتوى الفصل
إجراءات التدقيق المتعلقة بالتقديرات المحاسبية للتدقيق ،بما في ذلك
التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة في تدقيق
البيانات المالية.

التوضيح 1-0.11

معايير التدقيق الدولية ذات

العالقة

540
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الفقرة #

أهداف معيار التدقيق الدولي

معيار التدقيق الدولي

يتلخص هدف المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا-:

الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

 540الفقرة 6

معيار التدقيق الدولي
 540الفقرة 7

(أ) كانت التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة في البيانات المالية سواء تم
اإلعتراف بها أو اإلفصاح عنها ،معقولة أم ال؛
(ب) كانت اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية مالئمة ،في سياق إطار إعداد التقارير المالية
المطبق.

ألهداف معايير التدقيق الدولية ،يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه-:
(أ) التقدير المحاسبي – التقدير التقريبي لمبلغ نقدي في غياب وسائل دقيقة للقياس .يستخدم هذا المصطلح
للتعبير عن مبلغ تم قياسه بالقيمة العادلة حيث توجد شكوك في التقدير ،وللتعبير أيضا عن مبالغ أخرى
تقتضي التقدير .وحيث أن هذا المعيار يتناول التقديرات المحاسبية التي تنطوي على قياس بالقيمة
العادلة فقط ،يستخدم لذلك مصطلح "التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة".

(ب) التقدير النقطي للمدقق أو مدى مبالغ المدقق – المبلغ ،أو مدى المبالغ ،على التوالي المشتقة من أدلة
التدقيق لتستخدم في تقييم التقدير النقطي لإلدارة.
(ج) شكوك التقدير -قابلية تعرض تقدير محاسبي وإفصاحات ذات عالقة الفتقار مالزم إلى الدقة لدى
قياسهم.
(د) تحيز اإلدارة – االفتقار إلى الحياد من قبل اإلدارة في إعداد وعرض المعلومات.
(ه) التقدير النقطي لإلدارة – المبلغ الذي تختاره اإلدارة من أجل االعتراف به أو اإلفصاح عنه في البيانات
المالية كتقدير محاسبي.
(و) نتيجة تقدير محاسبي – المبلغ النقدي الفعلي الذي ينتج عن تسوية المعاملة (المعامالت) أو الحدث
(األحداث) أو الحالة (الحاالت) المعينة التي يتناولها التقدير المحاسبي.

 1.11لمحة عامة

عند تدقيق التقديراتُ ،يعد الهدف هو الحصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية حول ما إذا-:
 كانت التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة في البيانات المالية ،سواء تم اإلعتراف بها أو
اإلفصاح عنها ،معقولة أم ال؛ و
 كانت اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية مالئمة أم ال ،في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
وال يمكن قياس بعض مواد البيانات المالية بدقة ،ولذلك يجب أن يتم تقديرها .وتتراوح مثل هذه التقديرات المحاسبية بين بسيطة
(مثل صافي القيم القابلة للتحقيق للمخزون وحسابات الذمم المدينة) واألكثر تعقيدا (مثل حساب اإلي اردات المراد تسجيلها من
العقود طويلة األجل والخصوم المستقبلية المتعلقة بضمانات وكفاالت المنتج) .ويمكن أن تتضمن التقديرات غالبا تحليالت هامة
للبيانات التاريخية والحالية ،وتوقع األحداث المستقبلية مثل معامالت المبيعات.
وقد يختلف قياس التقديرات المحاسبية بناء على متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق والمادة المالية المتعلقة .وعلى
سبيل المثال ،قد يكون هدف قياس التقدير-:
 توقع نتيجة واحدة أو أكثر من المعامالت أو األحداث أو الظروف التي تكون سبباُ في التقدير المحاسبي؛ أو
 تحديد قيمة المعاملة الحالية أو بند البيان المالي بناء على الظروف السائدة بتاريخ القياس ،مثل سعر السوق المقدر لنوع
معين من األصول أو الخصوم .ويتضمن ذلك قياسات القيمة العادلة.
وترتكز مخاطرة األخطاء الجوهرية الناجمة من التقدير على درجة الشكوك في التقدير المتضمن .ويبين التوضيح التالي بعض
العوامل التي يتم وضعها في اإلعتبار.

التقديرات المحاسبية
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التوضيح 1-1.11
مستوى شكوك التقدير المتعلقة

مستوى مرتفع من الشكوك
(أعلى من مخاطرة األخطاء الجوهرية)

تعتمد بشكل كبير على الحكم ،مثل نتائج الدعوى أو مبلغ وتوقيت
التدفق النقدي المستقبلي ،تعتمد على أحداث مشكوكة لسنوات عدة
في المستقبل.

ال يتم حسابها باستخدام تقنيات قياس معترف بها.

مستوى منخفض من الشكوك
(أقل من مخاطرة األخطاء الجوهرية)

األنشطة التجارية غير المعقدة

تتصل بالمعامالت الروتينية.

تشير نتائج مراجعة المدقق لتقديرات محاسبية مشابهة تم وضعها
في فترة بيانات مالية سابقة إلى االختالف الجوهري بين التقدير
المحاسبي األصلي والنتائج الفعلية.

مستمدة من البيانات (التي يشار إليها "كجديرة بالمالحظة" في سياق
محاسبة القيمة العادلة) والتي تكون متوفرة بسهولة ،مثل بيانات معدل
الفائدة أو أسعار الصرف المتداولة لألوراق المالية المعلنة.

التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة والتي تستخدم فيها نموذج
منشأة متطورة على درجة عالية من التخصص ،أو التي توجد فيها
افتراضات ومدخالت ال يمكن مالحظتها في السوق.

تكون التقديرات المالية للقيمة العادلة عند استخدام النموذج لقياس
التقدير المحاسبي معروفا أو مقبوال بشكل عام ،شريطة أن تكون

ال يتم تداول التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة لألدوات المالية
المشتقة بشكل عام.

تعتبر طريقة القياس المحددة من خالل إطار إعداد التقارير المالية
المطبق بسيطة وتنطبق بسهولة.

االفتراضات أو المدخالت للنموذج جديرة بالمالحظة.

مالحظةُ :يطلب من المدقق (بإستخدام التقدير المهني) تحديد ما إذا كانت أي تقديرات محاسبية محددة (تلك التي لديها شكوك
تقدير عالية) تبرز مخاطر هامة .وإذا تم تحديد مخاطرة هامة ،يطلب من المدقق أيضا الحصول على فهم ألنظمة
رقابة المنشأة ،بما في ذلك أنشطة الرقابة.
وعند الحصول على أدلة التدقيق ،يتم تقييم معقولية التقديرات وتحديد مدي أي بيانات خاطئة-:
 حيث تدعم األدلة التقدير النقطي ،يشكل االختالف بين التقدير النقطي للمدقق والتقدير النقطي لإلدارة بيانات خاطئة.
 حيث يستنتج المدقق بأن استخدام مدى مبالغ المدقق للمعقولية تقدم دليل تدقيق مناسب ،لن يتم دعم التقدير النقطي
لإلدارة الذي يكمن خارج مدى مبالغ المدقق من خالل أدلة التدقيق .وفي مثل هذه الحاالت ،لن يكون الخطأ أقل من
اختالف بين التقدير النقطي لإلدارة وأقرب نقطة لمدى مبالغ المدقق.
وال يمثل بالضرورة االختالف بين نتيجة التقدير المحاسبي والمبلغ الذي تم االعتراف به أو اإلفصاح عنه أصال خطأ في البيانات
المالية .وتعتبر تلك هي القضية بشكل خاص للتقديرات المحاسبية للقيمة العادلة ،بحيث تكون أي نتيجة مرصودة متأثرة على
الدوام من أحداث أو ظروف الحقة للتاريخ الذي ُيقدر فيه القياس ألغراض البيانات المالية.

الطبعة الرابعة
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 2.11تقييم المخاطرة
الفقرة #

معي ا ا ااار الت ا ا اادقيق ال ا ا اادولي

 540الفقرة 8

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

عند القيام بإجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة من أجل الحصول على فهام للمنشاأة وبيئتهاا ،بماا

في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ،وفقا لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي ( 315المانقح) ،يتعاين علاى المادقق
الحصاول علاى فهام لماا يلاي مان أجال تاوفير أسااس لتحدياد وتقيايم مخااطر األخطاار الجوهرياة فاي التقاديرات
المحاسبية( :المرجع :الفقرة أ)12

(أ)

(ب)

(ج)

متطلبااات إطااار إعااداد التقااارير الماليااة ذو العالقااة بالتقاادي ارت المحاساابية ،بمااا فااي ذلااك اإلفصاااحات
ذات العالقة( .المرجع :الفقرات أ-13أ)15
كيفياة تحدياد المنشااأة لهاذه المعااامالت واألحاداث والحاااالت التاي قاد تاايدي إلاى الحاجااة إلاى اإلعتاراف

أو اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية فاي البياناات المالياة .ولادى الحصاول علاى هاذا الفهام ،يستفسار
الماادقق ماان اإلدارة حااول التغيي ارات التااي تط ا أر فااي الظااروف التااي قااد تاايدي إلااى تقااديرات محاساابية
جديدة أو الحاجة إلى مراجعة التقديرات المحاسبية القائمة( .المرجع :الفقرات أ-13أ)21

كيفية إعداد اإلدارة للتقديرات المحاسبية والحصول على فهم للبيانات التي تساتند إليهاا هاذه التقاديرات،
بما في ذلك( :الفقرتان أ-22أ)23
( )1الطريق ااة ،بم ااا ف ااي ذل ااك حي ااث يك ااون النم ااوذج ق ااابال للتطبي ااق ،المس ااتخدمة ف ااي إع ااداد تق اادير
محاسبي؛ (المرجع :الفقرات أ-23أ)26
( )2أنظمة الرقابة ذات العالقة؛ (المرجع :الفقرتان أ-27أ)28
( )3ما إذا استخدمت اإلدارة خبي ار أم ال؛ (المرجع :الفقرتان أ-29أ)30

( )4اإلفتراضات ذات العالقة بالتقديرات المحاسبية؛ (المرجع :الفقرات أ-31أ)36
( )5ما إذا ط أر أو كان من المفترض أن يط أر تغيير مان الفتارة الساابقة علاى طارق إعاداد التقاديرات
المحاسبية ،وإذا كان الحال كذلك ،فلماذا؛ و (المرجع :الفقرة أ)37

معي ا ا ااار الت ا ا اادقيق ال ا ا اادولي

 540الفقرة 9

( )6ما إذا ،وإذا كان الحال كذلك ،كيف قامت اإلدارة بتقيايم تاأثير شاكوك التقادير( .المرجاع :الفقارة
أ)38

يتعين على المدقق مراجعة نتيجة التقديرات المحاسبية المشمولة في البيانات المالية للفترة السابقة ،أو،
حيث يكون ممكنا ،إعداد التقدير الالحقة لهدف الفترة الحالية .وتأخذ طبيعة ونطاق مراجعة المدقق بعين
اإلعتبار طبيعة التقديرات المحاسبية ،وما إذا ستكون المعلومات التي تم الحصول عليها من المراجعة
مرتبطة بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في التقديرات المحاسبية التي يتم إعدادها في البيانات

المالية للفترة الحالية .ومع ذلك ،ال تهدف عملية المراجعة إلى التساؤل حول مدى صحة األحكام الصادرة
في الفترات السابقة التي استندت إلى المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت( .المرجع :الفقرات أ-39أ)44

معي ا ا ااار الت ا ا اادقيق ال ا ا اادولي
 540الفقرة 10

عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وفقا لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) ،يقيم
المدقق درجة شكوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي معين.

 540الفقرة 11

على شكوك ،تيدي إلى مخاطر هامة( .المرجع :الفقرات أ-47أ)51

معي ا ا ااار الت ا ا اادقيق ال ا ا اادولي

يحدد المدقق ،حسب تقديره ،ما إذا كانت أي من هذه التقديرات المحاسبية التي تم التحديد على أنها تنطوي

وبما أن أنشطتها التجارية غالبا ما تكون محدودة والمعامالت أقل تعقيدا ،فإن حجم العمل الذي ينطوي عليه إعداد التقديرات
في المنشآت األصغر حجما يكاون أقال تعقيادا .وفاي معظام األحياان يحادد فارد واحاد ،مثال المادير المالاك ،الحاجاة للتقاديرات
المحاساابية ،وقااد يااولي الماادقق تركي ا از علااى االسااتعالمات وفقااا لااذلك .ومااع ذلااك ،تكااون المنشااآت األصااغر حجمااا أيضااا أقاال
احتماال ألن تملك خبير إدارة متوفر يستخدم خبرته وكفاءته ليضع التقديرات النقطية المطلوبة .وفاي هاذه الحااالت ،قاد يازداد
فعليا التعرض لمخاطرة األخطاء الجوهرية ،ما لم يتم بالطبع توظيف مثل ذلك الخبير.

نقطة للتأمل

حين يساعد استخدام خبير إدارة إلى حد كبير في عملية التقدير ،قم بمناقشة تلك الحاجة مع إدارة المنشأة في أقرب وقت
ممكن في عملية التدقيق ،وذلك حتى تتمكن من اتخاذ اإلجراء المناسب.
التقديرات المحاسبية
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وفيما يلي توضيح يبين المجاالت الرئيسية التي يجب أن يتناولها المدقق.

التوضيح 1-2.11
النظر في

الوصف

كيف يتم تحديد الحاجةة

ويمكن أن ينتج ذلك من إطار العمل المحاسبي قيد االستخدام أو من المعامالت ،واألحداث والظروف التي قد
تكون سبباُ في تقديرات محاسبية يتم االعتراف بها أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية .باإلضافة إلى ذلك يقوم
المدقق باالستعالم من اإلدارة حول التغييرات في الظروف التي تكون سبباُ في تقديرات محاسبية جديدة أو

تجهيةةةةةةة اإلدارة لعمةةةةةةةل

مراجعة وتقييم عمليات تقدير اإلدارة بما في ذلك تطوير افتراضات ،وموثوقية البيانات المستخدمة السابقة ،وأي
عملية قبول أو مراجعة داخلية .وحيثما يطبق ذلك ،يمكن أيضا أن يتضمن ذلك استخدام خبير إدارة.

نتةةا التقةةديرات المعةةدة
في فترات سابقة

نتيجة تقديرات الفترة السابقة وفهم أسباب اإلختالف بين تقديرات الفترة السابقة والمبالغ الفعلية .ويساعد
فهم-:
فعالية (من عدمها) عملية تقدير اإلدارة؛
وجود أي تحيز إدارة محتمل (تكون مراجعة التقديرات تحسبا من احتيال محتمل أيضا مطلوبة من خالل

للتقدير؟

الحاجة لمراجعة التقديرات الموجودة.

التقديرات

وقد تبرز الحاجة إلى خبير إدارة بسبب ،على سبيل المثال-:
المحتاجة للتقدير؛
 الطبيعة المتخصصة للمسألة ُ
 الطبيعة التقنية للنماذج المطلوب أن تلبي متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق (مثل مقاييس معينة
في القيمة العادلة)؛ و
 الطبيعة غير االعتيادية أو غير المتكررة للظرف ،أو المعاملة ،أو الحدث الذي يتطلب التقدير المحاسبي.
مراجعة
هذا في



معيار التدقيق الدولي )240؛
 وجود أدلة تدقيق ذات عالقة؛ و

 مدى شكوك التقدير المتضمن ،والذي قد يتم طلبه لإلفصاح عنه في البيانات المالية.

تقديرات التواصل ذات
القدر العالي من
التشكك في التقدير

عندما يتم تحديد تقدير محاسبي باعتبار أن عليه قدر ٍ
عال من التشكك في التقدير ،فقد:
 يتطلب ذلك التواصل بهذا الشأن مع المسيولين عن الحوكمة؛



تشكيل مسألة تدقيق أساسية ليتم إيصالها في تقرير المدقق عند تطبيق المعيار الدولي للتدقيق 701؛ أو
تكون هناك ضرورة لتضمين فقرة "تأكيد على مسألة" في تقرير المدقق (انظر المعيار الدولي للتدقيق 706

(النسخة المنقحة)).

إذا تم تحديد مسألة باعتبارها مسألة تدقيق أساسية ،فإن المعيار الدولي للتدقيق ( 706النسخة المنقحة) يمنع
المدقق من إدراج فقرة "تأكيد على مسألة" في تقرير المدقق .ومع ذلك ،قد يتطلب القانون أو الالئحة أن يتم
التأكيد على مسألة ما في تقرير المدقق عالوة على إيصال تلك المسألة باعتبارها من مسائل التدقيق األساسية.

مةةةةدى شةةةةكوك التقةةةةدير
المتضمنة

ينظر فيما يلي-:
 مدى تقدير اإلدارة المتضمن؛

 الحساسية للتغيرات في اإلفتراضات؛
 وجود تقنيات قياس معترف بها والتي تقلل الشكوك؛
 طول الفترة والمالئمة المتوقعة للبيانات المستخدمة؛

 توفر بيانات موثوقة من مصادر خارجية؛
 المدى الذي ُيبنى فيه التقدير على المدخالت التي يمكن مالحظتها أو ال يمكن مالحظتها؛ و
 القابلية للتحيز.
مالحظةةة :تحديااد مااا إذا كاناات التقااديرات المحاساابية ذات شااكوك التقاادير العاليااة هااي أيضااا "مخاااطر هامااة" يجااب
أهمية التقديرات

تناولها من قبل المدقق.

في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ينظر في-:
 المسائل التي تم تناولها أعلى هذا الجدول؛
 األهمية الفعلية أو المتوقعة للتقدير؛ و

 ما إذا كان التقدير مخاطرة هامة .أنظر "مدى شكوك التقدير" أعاله.

الطبعة الرابعة
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 3.11اإلستجابات للمخاطر المقيمة
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 540
الفقرة 12

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية/المعيار الدولي لرقابة الجودة 1

باإلستناد إلى مخاطر األخطاء الجوهرية المقيمة ،يحدد المدقق ما يلي( -:المرجع :الفقرة أ)52
(أ) ما إذا قامت اإلدارة بتطبيق متطلباات إطاار إعاداد التقاارير المالياة المطباق المتعلاق بالتقادير المحاسابي بالشاكل

(ب)

معيا ا ا ااار التا ا ا اادقيق الا ا ا اادولي
 540الفقرة 13

المناسب؛ و(المرجع :الفقرات أ-53أ)56
مااا إذا كاناات الطاارق المسااتخدمة فااي إعااداد التقااديرات المحاساابية مالئمااة وتاام تطبيقهااا بإنتظااام ،ومااا إذا كاناات
التغييارات ،إن وجاادت ،الحاصاالة فااي التقااديرات المحاساابية أو فااي طريقااة إعاادادها ماان فت ارة سااابقة ،مناساابة فااي
الظروف القائمة( .المرجع :الفقرتان أ-57أ)58

عناد اإلسااتجابة لمخااطر األخطاااء الجوهريااة المقيماة ،وفقااا لماا يقتضاايه معيااار التادقيق الاادولي  ،330ينفاذ الماادقق أماار
واحد أو أكثر من األمور التالية ،آخذا بعين اإلعتبار طبيعة التقدير المحاسبي( -:المرجع :الفقرات أ-59أ)61
(أ) تحدي ااد م ااا إذا ت ااوفر األح ااداث الت ااي تح اادث حت ااى ت اااريخ إص اادار تقري اار الم اادقق أدل ااة ت اادقيق تتعل ااق بالتق اادير
المحاسبي( .المرجع :الفقرات أ-62أ)67
(ب) إختبااار كيفيااة إعااداد اإلدارة للتقاادير المحاساابي والبيانااات التااي يس اتند إليهااا .وعنااد القيااام بااذلك ،يقاايم الماادقق مااا
إذا( -:المرجع :الفقرات أ-68أ)70
( )1كانت طريقة القياس المستخدمة مناسبة في الظروف القائمة؛ (المرجع :الفقرات أ-71أ)76
( )2كانت األفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة معقولة في ضوء أهداف القيااس فاي إطاار إعاداد التقاارير
المالية المطبق( .المرجع :الفقرات أ-77أ)83
(ج) إختبااار الفعاليااة التشااغيلية ألنظمااة الرقابااة علااى كيفيااة إعااداد اإلدارة للتقاادير المحاساابي ،إلااى جانااب اإلج اراءات
الجوهرية المناسبة( .المرجع :الفقرات أ-84أ)86
(د) وضاع تقادير نقطاي أو ماادى للمباالغ مان أجال تقياايم التقادير النقطاي لاإلدارة .ولهااذا الهادف( -:المرجاع :الفقارات
أ-87أ)91
( )1إذا استخدم المدقق إفتراضات أو طرق تختلف عن تلك التي تستخدمها اإلدارة ،يحصل المدقق على
فهم إلفتراضات أو طرق اإلدارة يكفي لوضع التقدير النقطي للمدقق أو مدى مبالغ المدقق ،مع األخذ
بعين اإلعتبار المتغيرات ذات العالقة ولتقييم أية فروقات هامة عن التقدير النقطي لإلدارة( .المرجع:
الفقرة أ)92
()2

إذا استنتج المدقق أنه من المناسب إستخدام مدى ،يتعين على المدقق تحديد نطاق هذا المدى،
باإلستناد إلى أدلة التدقيق المتوفرة إلى أن يتم إعتبار كافة النتائج التي تقع ضمن المدى معقولة.
(المرجع :الفقرات أ-93أ)95

معيا ا ا ااار التا ا ا اادقيق الا ا ا اادولي
 540الفقرة 14

عنااد تحديااد المسااائل المحااددة فااي الفق ارة  12أو عنااد اإلسااتجابة لمخاااطر األخطاااء الجوهريااة المقيمااة وفقااا للفق ارة ،13
ينظاار الماادقق فيمااا إذا كاناات هناااك حاجااة إلااى مهااارات أو معرفااة متخصصااة فيمااا يتعلااق بجانااب واحااد أو أكثاار ماان
جوانب التقديرات المحاسبية من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة( .المرجع :الفقرة أ-96أ)101

الدولي

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تيدي إلى مخاطر هامة ،وباإلضافة إلى اإلجراءات الجوهرية األخرى التي تم

معيا ا ا ااار التا ا ا اادقيق الا ا ا اادولي
 540الفقرة 16

فااي حااال لاام تعااالج اإلدارة ،حسااب تقاادير الماادقق ،تااأثيرات شااكوك التقاادير علااى التقااديرات المحاساابية التااي تاايدي إلااى
مخاااطر هامااة بالشااكل المناسااب ،يتعااين علااى الماادقق ،إذا اسااتلزم األماار ،تحديااد ماادى يااتم ماان خاللااه تقياايم معقوليااة
التقدير المحاسبي( .المرجع :الفقرتان :أ -111أ)112

معيار

التدقيق

 540الفقرة 15

اتخاذها من أجل تحقيق متطلبات معيار التدقيق الدولي  ،330يتعين على المدقق تقييم األمور التالية( -:المرجع:
الفقرة أ)102
(أ) كيفية إعتبار اإلدارة إلفتراضات أو نتائج بديلة والسبب وراء رفضها ،أو كيفية معالجة اإلدارة لشكوك التقدير
عند إعداد التقدير المحاسبي( .المرجع :الفقرات أ-103أ)106
(ب) ما إذا كانت اإلفتراضات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة معقولة أم ال( .المرجع :الفقرات أ-107أ)109
(ج) نية اإلدارة في تنفيذ إجراءات عمل محددة وقدرتها على القيام بذلك ،حيث يكون ذلك مرتبطا بمعقولية
اإلفتراضات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة أو التطبيق المالئم إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.
(المرجع :الفقرة أ)110

التقديرات المحاسبية
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وفي المنشآت األصغر حجما ،من المرجح أن توجد مشاركة إدارة نشطة في عملية إعداد التقارير المالية والتي تتضمن
إعداد تقدير محاسبي .وكنتيجة لذلك قد ال توجد أنظمة رقابة خالل عملية التقدير ،أو ،إذا كانت موجودة قد تعمل بشكل
غير رسمي .ولهذا السبب ،من المرجح أن تكون إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة جوهرية في الطبيعة ،مع أداء المدقق
لواحدة أو أكثر من االستجابات األخرى المبينة أدناه.

التوضيح 1-3.11
النظر في

هل تم إعداد التقدي ارت بالشكل
المناسب؟

الوصف

 قم بإختبار كيفية وضع اإلدارة للتقدير المحاسبي والبيانات التي قامت باإلرتكاز عليها .وقيم ما
إذا كانت-:
 طريقة القياس المستخدمة مناسبة في الظروف ،و -اإلفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة معقولة في ضوء أهداف القياس إلطار إعداد

التقارير المالية المطبق.
 قم بإختبار الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة ،إن وجدت ،من خالل كيفية وضع اإلدارة للتقدير
المحاسبي ،في نفس الوقت مع اإلجراءات الجوهرية المناسبة.
 قم بوضع تقدير نقطي أو مدى مبالغ لتقييم التقدير النقطي لإلدارة .وإذا كانت اإلفتراضات أو
الطرق المستخدمة من قبل المدقق تختلف عنها من قبل اإلدارة ،قم بالحصول على فهم ٍ
كاف
إلفتراضات أو طرق اإلدارة في سبيل تثبيت أن التقدير النقطي أو مدى المبالغ للمدقق يأخذ
باإلعتبار المتغيرات ذات العالقة .وقم أيضا بتقييم أي إختالفات هامة من التقدير النقطي
لإلدارة .وإذا كان من المناسب إستخدام مدى مبالغ ،مدى مبالغ ضيق ،بناء على أدلة التدقيق
المتوفرة ،حتى تُعتبر جميع النتائج دون مدى المبالغ معقولة.

ما ا ا ا ااا ما ا ا ا اادى موثوقيا ا ا ا ااة األدلا ا ا ا ااة
الداعمة؟

قم بمباشرة واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية ،آخذا بعين اإلعتبار طبيعة التقدير المحاسبي،
وطبيعة األدلة التي يتم الحصول عليها ،والمخاطرة المقيمة لألخطاء الجوهرية ،بما في ذلك ما إذا
كانت المخاطرة المقيمة مخاطرة هامة-:
قم بمراجعة األحداث الالحقة لنهاية الفترة لضمان أنها تدعم تقديرات اإلدارة .وقد يكون ذلك ذو
عالقة بشكل خاص في بعض المنشآت األصغر حجما التي يديرها المدير المالك ،والتي ال تملك

فيها اإلدارة إجراءات رقابة رسمية خالل التقديرات المحاسبية.
 قم بإختبار المعلومات ،وأنظمة الرقابة (إن وجدت) ،والطرق ،واإلفتراضات المستخدمة.
 باإلستناد إلى األدلة المتوفرة والنقاشات مع اإلدارة ،قم بتطوير تقدير نقطي مستقل أو مدى
معقولية المقارنة مع تقدير المنشأة .ويعتبر المبلغ الذي من خالله يختلف تقدير اإلدارة عن
التقدير النقطي أو يقع خارج مدى المعقولية بيانا خاطئا.
 حين تطول الفترة بين تاريخ دفاتر الموازنة وتاريخ تقرير المدقق ،قد تصبح مراجعة المدقق

تحيز اإلدارة المحتمل

لألحداث في تلك الفترة إستجابة فعالة للتقديرات المحاسبية أكثر من التقديرات المحاسبية
للقيمة العادلة.

 قاام بتحديااد مااا إذا كاناات توجااد ميشارات لتحيااز إدارة محتماال .ويتضاامن ذلااك تغيارات فااي الطريقااة
التي يتم بها حساب التقديرات ،أو إختيار التقدير النقطاي الاذي يشاير إلاى نماط تفااؤل أو تشااؤم.
ويمكاان أن يحاادث ذلااك حااين تكماان التقااديرات علااى الاادوام عنااد حااد مااا ماان ماادى مبلااغ الماادقق
للمعقولية ،أو حين ينتقل التحيز من حاد ماا لمادى المبلاغ إلاى آخار فاي الفتارات المتعاقباة .وعلاى
ساابيل المثااال ،حااين تطاارح اإلدارة العماال التجاااري للبيااع ويختلااف هاادف اإلي ارادات ماان تخفاايض
ضريبة اإليرادات إلى رفعها إلى الحد األعلى.

 النظر في التأثير التراكمي للتحيز في إعداد التقديرات المحاسبية لإلدارة.

وحين يكون التقدير معقدا أو يتضمن تقنيات متخصصة ،قد يحدد المدقق أن من الضروري إستخدام عمل المدقق الخبير
(أنظر المجلد  ،1الفصل( 8.15معيار التدقيق الدولي  )620للمزيد من التوجيه في استخدام عمل المدقق الخبير).

الطبعة الرابعة
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 4.11اإلبالغ
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية/المعيار الدولي لرقابة الجودة 1

معيا ا ا ااار التا ا ا اادقيق الا ا ا اادولي

يتعين على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ما إذا كانت اإلفصاحات في البيانات

معيا ا ا ااار التا ا ا اادقيق الا ا ا اادولي
 540الفقرة 20

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تيدي إلى مخاطر هامة ،يتعين على المدقق تقييم مدى مالئمة
اإلفصاح شكوك التقدير في البيانات المالية في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق( .المرجع:
الفقرتان أ-122أ)123

 540الفقرة 19

المالية المتعلقة بالتقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق( .المرجع:
الفقرتان أ-120أ)121

والخطوة األخيرة في تحديد ما إذا-:
 تام الحصااول علاى أدلااة تادقيق كافيااة ومناساابة .وعناد عاادم تاوفر أدلااة تاادقيق كافياة ومناسابة أو دحضات األدلااة تقااديرات
اإلدارة ،يناااق الماادقق النتااائج مااع اإلدارة ويأخااذ باإلعتبااار الحاجااة إلااى تغيياار تقياايم المخاااطرة وتنفيااذ إج اراءات تاادقيق
إضافية؛
 كانت التقديرات المحاسبية إما معقولة في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق ،أو أنها خاطئة؛ و
 كانت اإلفصاحات في البيانات المالية حول التقييمات-:
 وفقا لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق ،و تكشف على نحو ٍكاف شكوك التقدير الخاصة بها ،في حال كانت تبرز مخاطر هامة.

اإلق اررات الخطية

يحصل المدقق على اإلق اررات الخطية من اإلدارة فيما يتعلق بمعقولية اإلفتراضات الهامة.
كما يضع باإلعتبار أيضا الحصول على إق اررات خطية حول ما إذا كانت اإلفتراضات تعكس بشكل مالئم غرض وقدرة
اإلدارة على تنفيذ إجراءات عمل محددة ذات عالقة ألي مقاييس أو إفصاحات قيمة عادلة.

التقديرات المحاسبية

 .12األطراف ذات العالقة
محتوى الفصل
إجراءات التدقيق فيما يخص األطراف ذات العالقة والمعامالت مع هذه
األطراف.

التوضيح 1-0.12

معااااا

العال

التااااا

ال ول ااااا ذات

550
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الفق ة #

معيار التدقيق الدولي
 550الفقرة 9

أه اف مع ر الت

ال ولي

تتلخص أهداف المدقق فيما يلي-:
(أ) بصرف النظر عن تحديد إطار إعداد التقارير المالية المطبق للمتطلبات المتعلقة باألطراف ذات
العالقة أم ال ،يتمثل هدف المدقق في الحصول على فهم حول عالقات ومعامالت األطراف ذات
العالقة يكفي ليكون قاد ار على ما يلي-:
( )1تتميز عوامل مخاطرة االحتيال ،إن وجدت ،الناشئة من عالقات ومعامالت األطراف ذات
العالقة المرتبطة بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن االحتيال؛ و
( )2باإلستناد إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،التوصل إلى ما إذا كانت البيانات المالية،
إلى الحد الذي تتأثر فيه بتلك العالقات والمعامالت-:

أ.
ب .غير مضللة (في حال تطبيق أطر اإلمتثال)؛

تحقق العرض العادل (في حال تطبيق أطر العرض العادل)؛ أو

(ب) باإلضافة إلى ذلك ،حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المطبق المتطلبات المتعلقة باألطراف
ذات العالقة ،يتمثل هدف المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول تحديد عالقات
ومعامالت األطراف ذات العالقة ومحاسبتها واإلفصاح عنها بالشكل المناسب في البيانات المالية
وفقا لذلك اإلطار.

الفق ة #

معيار التدقيق الدولي

 550الفقرة 10

المقتطف ت ذات العال

من مع

الت

ال ول

ألهداف معايير التدقيق الدولية ،يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه-:
(أ) معاملةةة علةةى أسةةا تجةةاري – معاملةةة يةةتم إجراؤهةةا بنةةاء علةةى بنةةود وشةةرو بةةين بةةا ع ارغةةب ومشةةتر
ارغةةب غيةةر م ةرتبطين بعضةةهما الةةبع ويعمةةالن بشةةكل مسةةتقل عةةن بعضةةهما الةةبع ويسةةعيان إلةةى
تحقيق أفضل المصالح.
إما( :المرجع :الفقرة أ-4أ)7
(ب) الطرف ذو العالقة – طرف يكون ّ
( )1طرفا ذا عالقة وفقا لما هو محدد في إطار إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو
( )2حيةث يحةدد إطةار إعةداد التقةارير الماليةة المطبةق الحةد األدنةى مةن المتطلبةات المتعلقةة بةاألطراف
ذات العالقة أو ال يحدد أية متطلبات-:
أ .شخصا أو منشأة أخرى تتمتع بسيطرة أو تأثير هام ،سواء بشكل مباشر أم غيةر مباشةر مةن
عدة للتقارير المالية؛
الم ّ
خالل وسيط واحد أو أكثر ،على المنشأة ُ
المعدة للتقارير المالية بسيطرة أو تأثير هةام عليهةا؛ سةواء
ب .منشأة أخرى بحيث تتمتع المنشأة
ّ
بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط واحد أو أكثر؛ أو
المعدة للتقارير المالية من خالل-:
ج .منشأة أخرى تقع تحت سيطرة مشتركة مع المنشأة
ّ
 .1ملكية مسيطرة مشتركة؛
 .2مالكين مكونين من أفراد عا لة مقربين؛ أو
 .3إدارة ر يسية مشتركة.

وم ةةع ذل ةةك ،ال تعتب ةةر المنشة ة ت الت ةةي تق ةةع تح ةةت س ةةيطرة مش ةةتركة م ةةن قب ةةل الدول ةةة (أي الحكوم ةةة الوطني ةةة أو
اإلقليميةةة أو المحليةةة) مرتبطةةة ببعضةةها الةةبع إال فةةي حةةال شةةاركت فةةي معةةامالت هامةةة أو قامةةت بمشةةاركة
المصادر إلى حد هام مع بعضها اآلخر.

 1.12لمح ع م

أن األطراف ذات العالقة ليسوا مستقلين عن بعضهم اآلخر ،توجد غالبا مخاطر أخطاء جوهرية خالل معامالت
بما ّ
األطراف ذات العالقة أعلى من تلك المعامالت مع األطراف التي ليست ذات عالقة .وعالوة على ذلك ،تحتوي أطر إعداد
التقارير المالية غالبا على متطلبات محاسبة وإفصاح فيما يخص معامالت وأرصدة الطرف ذو

األطراف ذات العالقة
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العالقة .وتهدف تلك المتطلبات إلى تزويد مستخدمي البيان المالي بفهم لطبيعة تلك المعامالت /األرصدة والتأثيرات الفعلية أو
المحتملة.
ويبين التوضيح أدناه بع

عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة.

التوضيح 1-1.12
الوصف

المع مالت المعق ة بشالل مبا ل

قد تعمل األطراف ذات العالقة من خالل مجموعة شاملة ومعقدة من العالقات والتركيبات.

العال ااااااا ت والمعااااااا مالت غ ااااااا

 قد يتم إخفاء عالقات األطراف ذات العالقة ،حيث أنها تمثل فرصة أكبر للتواطؤ أو التستر أو
التالعب من قبل اإلدارة.
 قد تكون أنظمة معلومات المنشأة غير فعالة في تحديد أو تلخيص المعامالت واألرصدة مستحقة
السداد بين المنشأة واألطراف ذات العالقة الخاصة بها.
 قد ال تكون اإلدارة على دراية بوجود جميع عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة.

فه

المح دة

غ ااا منفااا ة ضااامن مم رسااا ت
العمل الع دي

قد ال تكون معامالت األطراف ذات العالقة منفذة بموجب أحكام وشرو السوق اإلعتيادية مثل تلك
أعاله؛ أو أقل من القيمة العادلة؛ أو حتى دون تبادل االعتبار بتاتا.

وتعتبر اإلدارة مسؤولة عن تحديد واإلفصاح عن األطراف ذات العالقة والمحاسبة للمعامالت .وتتطلب تلك المسؤولية من اإلدارة
تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المناسبة لضمان أن يتم تحديد وتسجيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في نظام المعلومات
بالشكل المناسب ،وأن يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية.
عد المدقق مسؤوال عن البقاء متيقظا لمعلومات األطراف ذات العالقة عند مراجعة السجالت أو الوثا ق خالل التدقيق.
وي ّ
ُ
ويتضمن ذلك تفتيش وثا ق أساسية معينة ،ولكن دون أن يتطلب ذلك تحقيقا شامال للسجالت والوثا ق لتحديد األطراف ذات
العالقة بوجه خاص.
وفي المنش ت األصغر حجما ،من المرجح أن تكون هذه اإلجراءات أقل تعقيدا وغير رسمية .وقد ال تملك اإلدارة بسهولة
معلومات حول األطراف ذات العالقة (بحيث من غير المرجح أن يتم تصميم أنظمة محاسبية لتحديد األطراف ذات العالقة)،
ولذلك قد يحتاج المدقق إلجراء استعالمات ومراجعة حسابات مع أطراف محددة..الخ بحيث تتعدى السجالت واإلفصاحات
المحاسبية داخل الحسابات.

أط إع اد التق ري الم ل

أن األطراف ذات العالقة ليسوا مستقلين عن بعضهم اآلخر ،تضع العديد من أطر إعداد التقارير المالية متطلبات محاسبة
بما ّ
ويمكن ذلك مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعتها
وإفصاح محددة لعالقات ومعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة.
ّ
وتأثيراتها الفعلية أو المحتملة على البيانات المالية.
وحيث يضع إطار إعداد التقارير المالية المطبق متطلبات المحاسبة واإلفصاح المتعلقة باألطراف ذات العالقة ،تقع على عاتق
وتقيم وتستجيب لمخاطر األخطاء الجوهرية الناشئة عن إخفاق المنشأة في المحاسبة
المدقق مسؤولية تنفيذ إجراءات تدقيق تحدد ّ
واإلفصاح بشكل مناسب عن عالقات أو معامالت أو أرصدة األطراف ذات العالقة وفقا لمتطلبات ذلك اإلطار.
وحيث يضع إطار إعداد التقارير المالية المطبق حد أدنى من المتطلبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة أو ال يحدد أية متطلبات،
ال يزال المدقق بحاجة إلى الحصول على فهم كاف لعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة بالمنشأة ليكون قاد ار على إستنتاج
ما إذا كانت البيانات المالية ،بقدر ما يتم التأثير عليها من تلك العالقات والمعامالت-:
 تحقق العرض العادل (ألطر العرض العادل)؛ أو
 غير مضللة (ألطر اإلمتثال).
وعند تحديد المعلومات التي تشير إلى وجود عالقات أو معامالت لألطراف ذات العالقة ،والتي لم يتم تحديدها أو اإلفصاح عنها
مسبقا من قبل اإلدارةُ ،يطلب من المدقق تحديد ما إذا كانت الظروف السابقة تؤكد وجود مثل تلك العالقات أو المعامالت.

الطبعة الرابعة
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ويق ةةدم معي ةةار الت ةةدقيق ال ةةدولي  550ارش ةةادات ح ةةول مس ةةؤولية الم ةةدقق وإجة ةراءات الت ةةدقيق المتعلق ةةة ب ةةاألطراف ذات العالق ةةة
والمعامالت مع تلك األطراف.

التوضيح 2-1.12
الم

مسؤول

حن

يضااااا إطااااا ر إعااااا اد التقااااا ري

الم ل ا المطب ا ح ا أدن ا ماان
المتطلباااااا ت أو ال يحاااااا د أياااااا

متطلب ت

بااااا ن إطااااا ر إعااااا اد التقااااا ري

الم ل

المطب المتطلب ت

 2.12تق م المخ ط ة
الفق ة #

معيار التدقيق الدولي 550

الفقرة 11

الوصف

قم بالحصول على فهم كاف لعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة للمنشأة من أجل-:
 إدراك عوامةةل مخةةاطرة االحتيةال ،إن وجةةدت ،الناشةةئة مةةن عالقةةات ومعةةامالت األطةراف ذات العالقةةة
عد ذات عالقة بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال؛
والتي تُ ّ
 استنتاج ،بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليهةا ،مةا إذا كانةت البيانةات الماليةة ،بقةدر مةا يةتم
التأثير عليها من تلك العالقات والمعامالت ،تحقق العرض العادل (ألطر العةرض العةادل)؛ أو غيةر
مضللة (ألطر اإلمتثال).

باإلضافة إلى الخطوات المذكورة أعاله ،قةم بالحصةول علةى أدلةة تةدقيق كافيةة ومناسةبة لإلمتثةال لمتطلبةات
المحاسبة واإلفصاح المحددة لعالقات ومعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة.

المقتطف ت ذات العال

من مع

الت

ال ول

كجزء من إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة التي يقتضي معيار التدقيق الدولي 315

(المنقح) ومعيار التدقيق الدولي  240تأديتها من قبل المدقق خالل عملية التدقيق ،ينبغي أن يؤدي
المدقق إجراءات التدقيق واألنشطة ذات العالقة المحددة في الفقرات  17-12من أجل الحصول على
معلومات ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذات
العالقة( .المرجع :الفقرة أ)8

معيار التدقيق الدولي 550

ينبغي أن يشتمل نقاش فريق العملية الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي  ( 315المنقح) ومعيار التدقيق
الدولي  240على اعتبار خاص لقابلية تعرض البيانات المالية لخطأ جوهري ناجم عن احتيال أو خطأ
قد ينتج عن عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة بالمنشأة( .المرجع :الفقرتان أ-9أ)10

معيار التدقيق الدولي 550
الفقرة 13

ينبغي أن يسأل المدقق اإلدارة عن األمور التالية-:
هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة ،بما في ذلك التغيرات عن الفترة السابقة؛ (المرجع :الفقرات
(أ)
أ-11أ)14

معيار التدقيق الدولي 550
الفقرة 14

ينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة واألشخاص اآلخرين الذين يعملون في المنشأة ويؤدي إجراءات تقييم
المخاطر األخرى التي تعتبر مناسبة من أجل الحصول على فهم حول أنظمة الرقابة ،إن وجدت ،التي

الفقرة 12

(ب)
(ج)

معيار التدقيق الدولي 550
الفقرة 15

طبيعة العالقات بين المنشأة وهذه األطراف ذات العالقة؛
ما إذا أجرت المنشأة أي معامالت مع هذه األطراف ذات العالقة خالل الفترة ،وفي حال حصل
ذلك ،يستفسر المدقق عن نوع وهدف هذه المعامالت.

وضعتها اإلدارة من أجل( :المرجع :الفقرات أ-15أ)20
(أ) تحديد عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة ومحاسبتها واإلفصاح عنها وفقا إلطار إعداد
التقارير المالية المطبق؛
(ب) تصريح إجراء معامالت وترتيبات هامة مع األطراف ذات العالقة والمصادقة عليها؛ و(المرجع:
الفقرة أ)21
(ج) تصريح إجراءات معامالت وترتيبات هامة دون إتباع ممارسات العمل العادية والمصادقة عليها.

ينبغي أن يبقى المدقق متيقظا أثناء عملية التدقيق عند فحص السجالت أو الوثا ق للترتيبات أو
المعلومات األخرى التي قد تدل على وجود عالقات ومعامالت لألطراف ذات العالقة لم تحددها أو
تفصح عنها اإلدارة مسبقا للمدقق( .المرجع :الفقرتان أ-22أ)23

وينبغي أن يفحص المدقق على وجه الخصوص األمور التالية بحثا عن مؤشرات على وجود عالقات
ومعامالت لألطراف ذات العالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقا للمدقق-:

األطراف ذات العالقة
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(أ) المصادقات البنكية والقانونية التي تم الحصول عليها كجزء من إجراءات المدقق؛
(ب) محاضر إجتماعات المساهمين ومحاضر إجتماعات المكلفين بالحوكمة؛ و
(ج) السجالت أو الوثا ق األخرى التي يرى المدقق أنها ضرورية في ظروف المنشأة.
معيار التدقيق الدولي 550
الفقرة 16

إذا حدد المدقق معامالت هامة تم إجراؤها دون إتباع ممارسات العمل العادية عند أداء إجراءات التدقيق
التي تقتضيها الفقرة  15أو عن طريق إجراءات التدقيق األخرى ،ينبغي أن يسأل المدقق اإلدارة عن
األمور التالية( :المرجع :الفقرتان أ-24أ)25

معيار التدقيق الدولي 550

ينبغي أن يشارك المدقق المعلومات ذات العالقة التي حصل عليها فيما يخص األطراف ذات العالقة

معيار التدقيق الدولي 550

لدى تحقيق المتطلب الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) والمتمثل في تحديد وتقييم

معيار التدقيق الدولي 550

في حال وجد المدقق عوامل مخاطرة االحتيال (بما في ذلك الظروف المتعلقة بوجود طرف ذي عالقة

الفقرة 17
الفقرة 18

الفقرة 19

(أ)
(ب)

طبيعة تلك المعامالت؛ (المرجع :الفقرة أ)26
ما إذا كانت األطراف ذات العالقة مشتركة في تلك المعامالت( .المرجع :الفقرة أ)27

بالمنشأة مع أعضاء فريق العملية( .المرجع :الفقرة أ)28

ويقيم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات
مخاطر األخطاء الجوهرية ،ينبغي أن يحدد ّ
ومعامالت األطراف ذات العالقة ويحدد ما إذا كانت أي من تلك المخاطر تشكل مخاطر هامة .ولدى
تحديد ذلك ،ينبغي أن يتعامل المدقق مع معامالت األطراف ذات العالقة الهامة المحددة التي تم إجراؤها
دون إتباع ممارسات العمل العادية للمنشأة على أنها تؤدي إلى ظهور مخاطر هامة.
لديه تأثير مهيمن) لدى أداء إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة المرتبطة باألطراف ذات
العالقة ،فينبغي أن يأخذ المدقق تلك المعلومات بعين االعتبار عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء
الجوهرية الناجمة عن االحتيال وفقا لمعيار التدقيق الدولي ( .240المرجع :الفقرة أ 6وأ-29أ)30

ولتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة بعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة ،يضع المدقق في االعتبار المسا ل
المبينة أدناه.
ّ

التوضيح 1-2.12
تح

مخ ط

تناااا و وجااااود /طب عاااا  /آثاااا ر

مع مالت األط اف ذات العال

الوصف

االستعالم حول-:

 هوية األطراف ذات العالقة ،بما في ذلك التغيرات عن الفترة السابقة.
 طبيعة العالقات بين المنشأة واألطراف ذات العالقة.
 نوع وغرض أية معامالت مع األطراف ذات العالقة.

 أنظمة الرقابة ،إن وجدت ،التي وضعتها اإلدارة من أجل-:
 تحديد ومحاسبة واإلفصةاح عةن عالقةات ومعةامالت األطة ارف ذات العالقةة وفقةا ألطةر إعةداد التقةارير
المالية المطبقة؛
 تصريح المعامالت والترتيبات الهامة مع األطراف ذات العالقة والموافقة عليها؛ و
 تصريح المعامالت والترتيبات الهامة خارج ممارسات العمل العادية والموافقة عليها.
النظ في االحت

المحتمل

قةةم بالمناقشةةة مةةع فريةةق العمليةةة قابليةةة تعةةرض البيانةةات الماليةةة لخطةةأ جةةوهري بسةةبب احتيةةال أو خطةةأ نةةاتج
عن عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة.
وضةةع ف ةةي االعتب ةةار أيضةةا م ةةا إذا ح ةةدثت هيمن ةةة اإلدارة مةةن قب ةةل ش ةةخص واحةةد أو مجموع ةةة ص ةةغيرة م ةةن
األشخاص دون أنظمة رقابة ُمعوضة .وتتضمن مؤشرات التأثير المهيمن-:
 إعت ةراض األط ةراف ذات العالق ةةة علةةى قة ة اررات تجاريةةة هامةةة ُوض ةةعت مةةن قب ةةل اإلدارة أو مةةن أولئ ةةك
المكلفين بالحوكمة؛
 إحالة المعامالت الهامة إلى األطراف ذات العالقة للموافقة النها ية؛
 قلةةة أو عةةدم وجةةود المناقشةةات بةةين اإلدارة وأولئةةك المكلفةةين بالحوكمةةة فيمةةا يخةةص العةةروض التجاريةةة
الموضوعة من قبل األطراف ذات العالقة؛

الطبعة الرابعة
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ُ نةةدرة مراجعةةة المعةةامالت المتعلقةةة بةةاألطراف ذات العالقةةة (أو أحةةد أف ةراد أس ةرة األط ةراف ذات العالقةةة
المقربين) والمصادقة عليها باستقاللية.
دور قياديةا فةي تأسةي
الحاالت إذا لعبت األطراف ذات العالقةة ا

وقد يوجد التأثير المهيمن أيضا في بع

المنشأة واستمر بالقيام بذلك الدور في إدارة المنشأة.

وإذا تةةم تحديةةد عوامةةل مخةةاطرة االحتيةةال ،قةةم بعمةةل تقيةةيم لمخةةاطر األخطةةاء الجوهريةةة .وإذا أمكةةن حةةدو
مخاطرة خطأ جوهري ،قم بوضع إستجابة التدقيق المناسبة.

يقظ

البق ء

عن

السجالت أو الوث ئ

تفت ش

عند تفتيش السجالت أو الوثا ق ،إبقى يقظا دا ما لعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة غير

المفصح عنها .وبوجه خاص ،قم بتفتيش السجالت والوثا ق التالية لألطراف ذات العالقة والتي لم يتم
تحديدها أو اإلفصاح عنها مسبقا-:
 المصادقات البنكية والقانونية التي تم الحصول عليها؛
 محاضر اجتماعات المساهمين وأولئك المكلفين بالحوكمة؛ و
 السجالت أو الوثا ق األخرى التي يرى المدقق أنها ضرورية في ظروف المنشأة.

وقم دا ما بمشاركة المعلومات التي تم الحصول عليها حول عالقات األطراف ذات العالقة المحتملة مع

تح

المخ ط اله م

أعضاء الفريق اآلخرين.

تؤدي معامالت األطراف ذات العالقة الهامة خارج ممارسات العمل العادية إلى مخاطر هامة.

نقط للتأمل

في المنش ت األصغر حجما ،يمكن أن يكةون تحديةد معةامالت األطةراف ذات العالقةة صةعبا علةى األغلةب ،وإذا اسةتخدم العميةل
حزمة برمجيات معيارية لتسجيل المعامالت ،ضع في االعتبار الحصول على نسخة إلكترونية للمعامالت ،وتحويلها إلةى جةدول
بيانةةات إلكترونةةي .وباسةةتخدام مي ةزات الفةةر وتكةةوين معيةةار لإلختيةةار ،قةةد يصةةبح مةةن الممكةةن الحصةةول علةةى معلومةةات حةةول
الزبا ن /الموردين ذوي المعامالت القليلة ولكن الكبيرة ،أو تلك المعامالت الهامة التي تكون ذات حجم أو طبيعة غير عادية.

 3.12إستج ب المخ ط ة
الفق ة #

معيار التدقيق الدولي 550

الفقرة 20

المقتطف ت ذات العال

من مع

الت

ال ول

كجزء من المتطلب الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي  330المتمثل في إستجابة المدقق للمخاطر

المقيمة ،يقوم المدقق بتصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية
ّ
المقيمة المرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة.
ية
ر
الجوه
األخطاء
مخاطر
حول
ومناسبة
ّ
وينبغي أن تشتمل إجراءات التدقيق هذه على تلك اإلجراءات التي تقتضيها الفقرات ( .24-21المرجع:

الفقرات أ-31أ)34
معيار التدقيق الدولي 550

في حال وجد المدقق ترتيبات أو معلومات تشير إلى وجود عالقات ومعامالت لألطراف ذات العالقة لم

معيار التدقيق الدولي 550
الفقرة 22

في حال وجد المدقق معامالت خاصة باألطراف ذات العالقة أو بطرف هام ذي عالقة لم تحددها أو
تفصح عنها اإلدارة مسبقا للمدقق ،فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي-:
(أ) إبالغ أعضاء فريق العملية اآلخرين بالمعلومات ذات العالقة فو ار؛ (المرجع :الفقرة أ)35

الفقرة 21

تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقا للمدقق ،فينبغي أن يحدد المدقق ما إذا كانت الظروف السابقة تؤكد
على وجود تلك العالقات أو المعامالت.

(ب) حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المطبق المتطلبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة ،ينبغي
أن يقوم المدقق بما يلي-:
( )1يطلب من اإلدارة تحديد كافة المعامالت التي تم إجراؤها مع أطراف ذات عالقة تم تحديدها
مؤخ ار ليجري المدقق تقييما آخ ار لها؛ و
( )2االستعالم عن السبب وراء فشل أنظمة رقابة المنشأة على عالقات ومعامالت األطراف ذات
العالقة في التمكن من تحديد عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة أو اإلفصاح عنها؛

(ج) أداء إجراءات تدقيق فعالة ومناسبة فيما يتعلق بمعامالت أطراف ذات عالقة تم تحديدها مؤخ ار أو
معامالت طرف هام ذي عالقة؛ (المرجع :الفقرة أ)36
األطراف ذات العالقة
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(د)

إعادة النظر في المخاطرة التي تتمثل في إحتمالية وجود معامالت لألطراف ذات العالقة األخرى أو
طرف هام ذي عالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقا للمدقق ،وأداء إجراءات تدقيق إضافية

حسبما تقتضي الضرورة؛ و
(ه) في حال تبين أن عدم اإلفصاح من قبل اإلدارة كان متعمدا (وبالتالي دليال على وجود مخاطر خطأ
يقيم المدقق المدلوالت المتعلقة بعملية التدقيق( .المرجع:
جوهري ناجم عن االحتيال) ،ينبغي أن ّ
معيار التدقيق الدولي 550

الفقرة 23

الفقرة أ)37

فيما يتعلق بمعامالت الطرف الهام ذي العالقة التي تم إجراؤها دون إتباع ممارسات العمل العادية ،ينبغي

أن يقوم المدقق بما يلي-:
(أ) تفحص العقود واإلتفاقيات السابقة ،إن وجدت ،وتقييم ما إذا-:
( )1كانت المبادئ األساسية (أو اإلفتقار إليه) المتعلقة بالمعاملة يشير إلى إحتمالية إج ار ها من
أجل اإلشتراك في إعداد تقارير مالية احتيالية أو إلخفاء سوء تو يع األصول؛ (المرجع :الفقرتان
أ-38أ)39
( )2كانت بنود المعامالت متوافقة مع توضيحات اإلدارة؛ و

( )3تمت محاسبة المعامالت واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقا إلطار إعداد التقارير المالية
المطبق؛
(ب) الحصول على أدلة تدقيق حول تصريح إجراء المعامالت والمصادقة عليها بالشكل المناسب.
(المرجع :الفقرتان أ-40أ)41

معيار التدقيق الدولي 550

الفقرة 24

في حال أوردت اإلدارة توكيدا في البيانات المالية يشير إلى إجراء معاملة لطرف ذي عالقة بموجب بنود
مكافئة لتلك السا دة في معاملة على أسا تجاري ،فينبغي أن يحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية
ومناسبة حول ذلك التوكيد( .المرجع :الفقرات أ-42أ)45

وفي االستجابة لمخاطر األخطاء الجوهرية المحددة المتعلقة بعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة ،يضع المدقق في االعتبار
المبينة أدناه.
المسا ل ّ

التوضيح 1-3.12
النظ في

ح ااا يحااا د المااا

الت ت بااا ت

أو المعلوم ا ت التااي تش ا إل ا
وجاااااود عال ااااا ت أو معااااا مالت

لط ف ذو عال

مع ا مالت األط ا ف ذات العال ا

اله م ا خ ا ر مم رس ا ت العماال
الع دي

توكيدات اإلدارة

الطبعة الرابعة

الوصف

 تحديد ما إذا كانت الظروف السابقة تؤكد وجودها؛
 إبالغ فريق العملية بالمعلومات ذات العالقة بشكل فوري؛

 إذا لم يتم مسبقا تحديد األطراف ذات العالقة ،قم بالسؤال عن السبب .وضع في االعتبار-:
 إخفاق أي من أنظمة رقابة تحديد األطراف ذات العالقة؛ -االحتيال (عدم اإلفصاح من قبل اإلدارة والذي يبدو متعمدا)؛

 إعادة النظر في المخاطرة التي تتمثل في إحتمالية وجود معامالت لألطراف ذات العالقة األخرى أو
طرف هام ذو عالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقا للمدقق ،وأداء إجراءات تدقيق إضافية
حسبما تقتضي الضرورة؛ و
 أداء إجراءات التدقيق الجوهرية المناسبة.
 تفحص العقود واإلتفاقيات السابقة ،إن وجدت ،وتقييم ما إذا كانت-:
 -المبادئ األساسية تشير إلى إعداد تقارير مالية احتيالية محتملة أو إخفاء لسوء تو يع األصول؛

 كانت بنود المعامالت متوافقة مع توضيحات اإلدارة؛ و تمةةت محاسةةبة المعةةامالت واإلفصةةاح عنهةةا بالشةةكل المناسةةب وفقةةا إلطةةار إعةةداد التقةةارير الماليةةةالمطبق؛ و
 ضمان أن تكون المعامالت قد تم تصريحها والمصادقة عليها بالشكل المناسب.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة عن توكيدات اإلدارة حول طبيعةة ومةدى معةامالت األطةراف ذات
العالقة.
النظر فيما إذا كانت المصادقة الخارجية لألرصدة تقدم أدلة موثوقة.
النظر في تحصيل وتقييم أرصدة نهاية الفترة.
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 4.12اإلبالغ
الفق ة #

معيار التدقيق الدولي

 550الفقرة 25

المقتطف ت ذات العال

من مع

الت

ال ول

لدى تكوين رأي حول البيانات المالية وفقا لمعيار التدقيق الدولي ( 700المنقح) ،يبنغي أن يقيم المدقق األمور

التالية( -:المرجع :الفقرة أ)46
(أ) ما إذا تمت محاسبة العالقات والمعامالت المحددة لألطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها بالشكل المناسب
وفقا إلطار إعداد التقارير المالية؛ و (المرجع :الفقرة أ)47
(ب) ما إذا كانت تأثيرات عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة-:
( )1تحول دون تحقيق البيانات المالية للعرض العادل (في حال تطبيق أطر العرض العادل)؛ أو
( )2تجعل البيانات المالية مضللة (في حال تطبيق أطر اإلمتثال).

معيار التدقيق الدولي
 550الفقرة 26

حيث يحدد إطار إعداد التقارير المالية المطبق المتطلبات المتعلقة باألطراف ذات العالقة ،ينبغي أن يحصل
المدقق على إق اررات خطية من اإلدارة و ،حيث يكون مناسبا ،من أولئك المكلفين بالحوكمة ،فيما يخص-:

(المرجع :الفقرتان أ-48أ)49
(أ) قيامهم باإلفصاح إلى المدقق عن هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة وكافة عالقات ومعامالت األطراف
ذات العالقة التي يعملون بها؛ و
(ب) قيامهم بمحاسبة تلك العالقات والمعامالت واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقا لمتطلبات إطار العمل.

معيار التدقيق الدولي

في حال مشاركة كافة المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة ،ينبغي أن يتصل المدقق معهم بشأن المسا ل الهامة

معيار التدقيق الدولي

ينبغي أن يورد المدقق في وثا ق التدقيق أسماء األطراف المحددة ذات العالقة وطبيعة عالقات األطراف ذات

 550الفقرة 27
 550الفقرة 28

الناشئة أثناء عملية التدقيق فيما يخص األطراف ذات العالقة بالمنشأة( .المرجع :الفقرة أ)50
العالقة.

ويضع المدقق في االعتبار المسا ل التالية.

التوضيح 1-4.12
النظ في
التوث

واإلبالغ

الوصف

 قم بتوثيق أسماء األطراف ذات العالقة المحددين وطبيعة عالقات األطراف ذات العالقة؛ و
 إبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة بأي مسا ل هامة تبر خالل عملية التدقيق وتتعلق باألطراف ذات العالقة.

الحصااااو علاااا إ اااا ارات

قم بالحصول على إق اررات خطية من اإلدارة (وأولئك المكلفين بالحوكمة) بأن-:

تح اااا ماااا إذا كاااا رأي
بح جااااااا إلااااااا
المااااااا

قم بتعديل تقرير المدقق إذا-:
 لم يكن من الممكن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق باألطراف ذات العالقة والمعامالت؛ أو
 لم يعتبر إفصاح اإلدارة في البيانات المالية (كما هو مطلوب من خالل اإلطار المالي) كافيا.

اإلدارة

تع ل

 جميع األطراف ذات العالقة والمعامالت قد تم اإلفصاح عنها؛ و
 أن مثل تلك العالقات والمعامالت تم محاسبتها واإلفصاح عنها بالشكل المناسب في البيانات المالية.

األطراف ذات العالقة

 .13األحداث الالحقة
محتوى الفصل

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

560

مسؤولية المدقق فيما يتعلق باألحداث الالحقة
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 560

الفقرة 4

أهداف معيار التدقيق الدولي

تتمثل أهداف المدقق فيما يلي-:
(أ)

الحص و عل و أدلووة توودقيق كافيووة ومناس و ة ح و مووا إذا كان وت األحووداث الالحقووة بووي تووار إصوودار
ال يانات المالية وتار إصودار تقر ور المودقق والتوي تتطلو تعوديل ال يانوات الماليوة أو اإلفصوا عنهوا
تنعكس بالشكل المناس في تلك ال يانات المالية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المط ق؛ و

(ب) اإلسووتبابة بالشووكل المناس و للحقووا ق التووي يص و الموودقق عل و عل و بهووا بعوود تووار إصوودار التقر وور
والتي ل عل بها المدقق في ذلك التار  ،لرّبما أدت إل تعديل تقر ر المدقق.

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي

 560الفقرة 5

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ألهداف معايير التدقيق الدولية يك ن للمصطلحات الم ينة أدناه المعاني التالية-:
(أ)

تار إصدار ال يانات المالية – تار نهاية آخر فترة تمت تغطيتها في ال يانات المالية.

(ب) تووار المصووادقة علو ال يانووات الماليووة – التووار الو تو فيو إعووداد كافووة ال يانووات التووي تتووفل منهووا
ال يانووات الماليووة بمووا فووي ذلووك اإليضوواحات ذات العالقووة ،وتفكيوود األشووصا المعينووي ال و ي يتمتع و ن
بسلطة معترف بها عل تحمل مسؤولية ال يانات( .المرجع :الفقرة أ)2

(ج) تار إصدار تقر ر المدقق – التار ال يضع المدقق عل التقر ر المتعلق بال يانات الماليوة وفقوا
لمعيار التدقيق الدولي ( 700المنق )( .المرجع :الفقرة أ)3
(د )

تووار إصوودار ال يانووات الماليووة – التووار الو
لألطراف الصارجية( .المرجع :الفقرتان أ-4أ)5

يووت فيو تو فير تقر وور الموودقق وال يانووات الماليووة المدققووة

(ه) األحداث الالحقة – األحوداث التوي تحصول بوي توار إصودار ال يانوات الماليوة وتوار تقر ور المودقق،
والحقا ق التي يص

المدقق عل عل بها بعد تار إصدار تقر ر المدقق.
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 1.13لمحة عامة
يقدم ه ا المعيار ت جيها ح

مسؤولية المدقق فيما يتعلق باألحداث الالحقة.

وتقع األحداث الالحقة بعد تار ال يانات المالية (تار نهايوة الفتورة) .و وي الت ضوي أدنواه تو ار أخور ر يسوية فوي إعوداد
وتدقيق وإصدار ال يانات المالية.

الت ضي 1-1.13

وتنس "األحداث الالحقة" إل -:
 األحداث التي وقعت بي تار إصدار ال يانات المالية وتار إصدار تقر ر المدقق؛ و
 الحقا ق التي أص حت معروفة للمدقق بعد تار إصدار تقر ر المدقق.
إيضاح :ال يتعامل المعيار الدولي للتدقيق ( 560المنق ) مع المسا ل المرت طة بالمعل مات األخر التي ت الحص عليها
بعد تار تقر ر المدقق .ت تناو ذلك في المعيار الدولي للتدقيق ( 720المنق ) .ومع ذلك ،قد تلقي تلك
المعل مات األخر الض ء عل أحداث الحقة تقع داخل نطاق المعيار الدولي للتدقيق ( 560المنق ).
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 6

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ين غي أن يؤد المدقق إجراءات تدقيق مصممة للحص
األحداث الالحقة بي تار إصدار ال يانات المالية وتار
ال يانات المالية أو اإلفصا عنها قد ت تحديدها.

عل أدلة تدقيق كافية ومناس ة بفن كافة
إصدار تقر ر المدقق والتي تتطل تعديل

ومع ذلك ،ال ُيت قع م المدقق أداء إجراءات تدقيق إضافية فيما يتعلق بالمسا ل التي وفرت إجراءات
التدقيق المط قة مس قا استنتاجات مرضية ح لها( .المرجع :الفقرة أ)6
معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 7

ين غي أن يؤد المدقق اإلجراءات التي تقتضيها الفقرة  6بحيث تغطي الفترة الممتدة م تار إصدار
ال يانات المالية حت تار إصدار تقر ر المدقق ،أو أقرب فترة ممكنة .و ن غي أن ينظر المدقق في تقيي
المصاطر لد تحديد ط يعة ونطاق إج ارءات التدقيق ه ه ،والتي تتضم األم ر التالية( :المرجع :الفقرتان

أ-7أ)8
(أ) الحص عل فه ح أية إجراءات وضعتها اإلدارة لضمان تحديد األحداث الالحقة.
(ب) سؤا اإلدارة و ،حيث يك ن مناس ا ،المكلفي بالح كمة ح ما إذا حصلت أية أحداث الحقة قد
تؤثر عل ال يانات المالية( .المرجع :الفقرة أ)9
(ج) قراءة محاضر اإلجتماعات ،إن وجدت ،المنعقدة بي مالك المنشفة واإلدارة والمكلفي بالح كمة بعد
تار إصدار ال يانات المالية واالستعالم ع المسا ل التي تمت مناقشتها في أية إجتماعات ال
تت فر محاضر خاصة بها بعد (المرجع :الفقرة أ)10
(د) قراءة أحدث بيانات مالية مرحلية الحقة خاصة بالمنشفة ،إن وجدت.

األحداث الالحقة
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معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 8

في حا حدد المدقق أحداثا تتطل تعديل ال يانات المالية نتيبة لإلجراءات المؤداة بم ج الفقرتان 6
و ،7فين غي أن يحدد المدقق ما إذا ينعكس كل حدث بالشكل المناس في ه ه ال يانات المالية وفقا

معيار التدقيق الدولي

ين غي أن يطل

المدقق م اإلدارة وحيث يك ن مناس ا ،م المكلفي بالح كمة تزو ده بإقرار خطي وفقا

معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 10

ال يقع عل عاتق المدقق أ التزام بفن يؤد أية إجراءات تدقيق تتعلق بال يانات المالية بعد تار إصدار
التقر ر .ومع ذلك ،في حا عل المدقق بحقيقة ما ،بعد تار إصدار التقر ر وق ل تار إصدار ال يانات
المالية ،ل أن عل بها في تار إصدار التقر ر لكانت قد أدت إل تعديل للتقر ر ،فين غي أن يق م المدقق

 560الفقرة 9

إلطار إعداد التقار ر المالية المط ق.

لمعيار التدقيق الدولي  580ح تعديل أو اإلفصا ع كافة األحداث الحاصلة بعد تار
ال يانات المالية والتي يقتضي إطار إعداد التقار ر المالية المط ق تعديلها أو اإلفصا عنها.

إصدار

بما يلي( :المرجع :الفقرتي أ-11أ)12
(أ) مناقشة المسفلة مع اإلدارة وحيث يك ن مناس ا ،مع المكلفي بالح كمة.
(ب) تحديد ما إذا تحتاج ال يانات المالية إل تعديل ،وإذا كان الحا ك لك.
(ج) االستعالم ع الطر قة التي تن
معيار التدقيق الدولي

 560الفقرة 11

اإلدارة تناو المسفلة في ال يانات المالية.

في حا قيام اإلدارة بتعديل ال يانات المالية ،ين غي أن يق م المدقق بما يلي-:

(أ) تط يق إجراءات التدقيق الالزمة في ظل الظروف عل التعديل.
(ب) ما ل تنط ق الظروف ال اردة في الفقرة -:12
( )1ين غي أن يمدد المدقق فترة تط يق إجراءات التدقيق المشار إليها في الفقرتان  6و 7حت
تار إصدار تقر ر المدقق البديد؛ و
( )2ين غي أن يقدم المدقق تقر ار جديدا ح ال يانات المالية المعدلة .و ن غي عدم وضع تار
لتقر ر المدقق البديد سابق لتار المصادقة عل ال يانات المالية المعدلة.

معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 12

عندما ال يمنع القان ن أو النظام أو إطار إعداد التقار ر المالية اإلدارة م حصر تعديل ال يانات المالية
بالتفثيرات عل األحداث الالحقة أو األحداث التي تؤد إل التعديل وعندما ال يُمنع األشصا
المسؤول ن ع المصادقة عل ذلك م حصر مصادقته ب لك التعديل ،فيسم للمدقق بحصر إجراءات
التدقيق المتعلقة باألحداث الالحقة التي تقتضيها الفقرة (11ب) ( )1ب لك التعديل .وفي ه ه الحاالت،
ين غي أن يق م المدقق إما-:

(أ)

(ب)

معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 13

بتعديل تقر ر المدقق ليشمل تار صا إضافيا محص ار ب لك التعديل بحيث يد عل أن
إجراءات المدقق المتعلقة باألحداث الالحقة محص رة فقط بتعديل ال يانات المالية الم ض
في اإليضا ذ العالقة المرفق بال يانات المالية؛ أو (المرجع :الفقرة أ)13

معد يشتمل عل بيان في فقرة تفكيد عل مسفلة ما أو فقرات المسا ل
بتقدي تقر ر جديد أو ّ
األخر يشير إل أن إجراءات المدقق المتعلقة باألحداث الالحقة محص رة فقط بتعديل
ال يانات المالية كما ه م ض في اإليضا ذ العالقة المرفق بال يانات المالية.

في بعض المناطق ،قد ال يتعي عل اإلدارة بم ج القان ن أو النظام أو إطار إعداد التقار ر المالية
معد أو جديد .ومع ذلك ،في
إصدار بيانات مالية معدلة ،وبالتالي ،ال يحتاج المدقق إل تقدي تقر ر ّ
حا عدم تعديل اإلدارة لل يانات المالية في الظروف التي يعتقد المدقق بفنها تحتاج إل تعديل ،سيحصل
ما يلي( -:المرجع :الفقرتان أ-14أ)15
يعد المدقق ال أر كما يقتضي معيار
(أ) في حا عدم تزو د المنشفة بعد تقر ر المدقق ،ين غي أن ّ
التدقيق الدولي  705وم ث يقدم تقر ر المدقق؛ أو
(ب) في حا تزو د المنشفة مس قا بتقر ر المدقق ،ين غي أن يشعر المدقق اإلدارة و ،في حا مشاركة
كافة المكلفي بالح كمة في إدارة المنشفة ،أن يشعر المكلفي بالح كمة ،بعدم إصدارات ال يانات
المالية لألطراف الصارجية ق ل إجراء التعديالت الالزمة .وفي حا إصدارها بعد ذلك دون إجراء
التعديالت الالزمة ،فين غي أن يتص المدقق اإلجراء المناس
المدقق( .المرجع :الفقرتان أ-16أ)17

معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 14
الط عة الرابعة

محاوال منع اإلعتماد عل

تقر ر

ال يقع عل عاتق المدقق بعد إصدار ال يانات المالية أ التزام فيما يصص أداء أية إجراءات تدقيق تتعلق
به ه ال يانات .ومع ذلك ،في حا عل المدقق بحقيقة ما بعد إصدار ال يانات المالية ،ل أن عل بها في
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تار إصدار تقر ر المدقق ،لكانت قد أدت إل تعديل للتقر ر ،فين غي أن يق م المدقق بما يلي-:
(أ) مناقشة المسفلة مع اإلدارة و ،حيث يك ن مناس ا ،مع المكلفي بالح كمة؛

(ب) تحديد ما إذا تحتاج ال يانات المالية إل تعديل؛ وإذا كان الحا ك لك؛
(ج) االستعالم ح الطر قة التي تن اإلدارة تناو المسفلة في ال يانات المالية( .المرجع :الفقرة أ)18
معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 15

في حا تعديل اإلدارة لل يانات المالية ،ين غي أن يق م المدقق بما يلي( :المرجع :الفقرة أ)19
تط يق إجراءات التدقيق الالزمة في ظل الظروف عل التعديل.
(أ)
(ب) مراجعة الصط ات التي اتص تها اإلدارة لضمان إعالم أ شصص إستل ال يانات المالية الصادرة
(ج )

(د )

مس قا وتقر ر المدقق المتعلق بها بالحالة القا مة.
ما ل تط ق الظروف ال اردة في الفقرة -:12
( )1ين غي أن يمدد المدقق فترة تنفي إجراءات التدقيق المشار إليها في الفقرتان  6و 7حت
تار تقر ر المدقق البديد ،ووضع تار للتقر ر البديد غير سابق لتار المصادقة عل

ال يانات المالية المعدلة؛ و
المعدلة.
( )2ت فير تقر ر جديد ح ال يانات المالية
ّ
عندما تنط ق الظروف ال اردة في الفقرة  ،12يق م المدقق بتعديل التقر ر أو بتقدي تقر ر جديد

وفقا لما تقتضي الفقرة .12

معيار التدقيق الدولي

ين غي أن يضع المدقق في التقر ر البديد أو المعد فقرة تفكيد عل مسفلة ما أو فقرة تفكيد عل المسفلة

معيار التدقيق الدولي
 560الفقرة 17

في حا عدم اتصاذ اإلدارة للصط ات الالزمة م أجل ضمان إعالم أ شصض استل ال يانات المالية
الصادرة سابقا بالحالة القا مة وعدم تعديل ال يانات المالية في الظروف التي يعتقد المدقق بفنها تحتاج إل
تعديل ،فين غي أن ُيشعر المدقق اإلدارة وفي حا مشاركة كافة المكلفي بالح كمة في إدارة المنشفة ،أن

 560الفقرة 16

(المسا ل) األخر باإلشارة إل وج د ايضا مرفق بال يانات المالية يناقش بشكل أكثر ت سعا الس
تعديل ال يانات المالية الصادرة سابقا والتقر ر السابق ال أصدره المدقق.

وراء

ُيشعر المكلفي بالح كمة ،بفن سيحاو منع اإلعتماد المستق لي عل تقر ر المدقق .وفي حا عدم اتصاذ
اإلدارة أو المكلفي بالح كمة له ه الصط ات الالزمة رغ ذلك اإلشعار ،فين غي أن يتص المدقق اإلجراء
المناس لمحاولة منع اإلعتماد عل تقر ر المدقق( .المرجع :الفقرة أ)20

تاريخ المصادقة على البيانات المالية

قد يت تحديد ذلك كما ه م ي في الت ضي أدناه.

الت ضي 2-1.13
تاريخ إصدار التقرير

السلطة المعترف بها

التار السابق ال

قام أولئك أصحاب السلطة المعترف بها-:

 بتحديد أن جميع ال يانات التي تشمل ال يانات المالية ،بما فوي ذلوك اإليضواحات ذات العالقوة،
قد ت إعدادها؛ و
 بتفكيد أنه يتحمل ن المسؤولية ع تلك ال يانات المالية.
 األفراد المص ل ن م ق ل القان ن أو النظام و ت ع ن إجوراءات مصوادقة ال يوان الموالي الالزموة؛
و
 األف وراد ال و ي يووت تحديووده م و ق وول المنشووفة نفسووها و ت ع و ن إج وراءات مصووادقة ال يووان المووالي
الصاصة به .

الحاجةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةى مصةةةةةةةةةةةادقة

المساهمين

ال تعت وور المص ووادقة النها ي ووة للمس وواهمي ض وورور ة للم وودقق حتو و يس ووتنت ب ووفن أدل ووة الت وودقيق الكافي ووة
والمناس ة والتي ت ني أر المدقق عل ال يانات المالية قد ت الحص

عليها.

األحداث الالحقة
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وفي تحديد وج د األحداث الالحقة وتقيي آثارها ،ينف المدقق الصط ات الم ّينة أدناه.

الت ضي 3-1.13
اإلجراء

تحديد أي أحداث الحقة

الوصف

قو بووفداء إجوراءات التوودقيق لتحديود أ أحووداث الحقوة تتطلو
و تضم ذلك-:

تعوديل ،أو اإلفصووا فوي ال يانووات الماليووة.

 فه إجراءات اإلدارة (إن وجدت) لتحديد األحداث الالحقة؛
 االستعالم م اإلدارة (وأولئك المكلفي بالح كمة) ح -:
 -االلتزامات أو القروض أو الضمانات البديدة،

 م يعات أو استمالكات األص التي حدثت أو يت التصطيط لها، الز ادات في رأس الما أو إصدار أدوات ال م ، -إتفاقيات للدم أو التصفية،

التي وضعت الحك مة يدها عليها أو ُدمرت (علو سو يل المثوا مو خوال حر وق أو

 األصفيضان)،
 اإلدعاءات والمطال ات والحاالت الطار ة، -أية تعديالت محاس ية غير عادية ت القيام بها أو تدبرها،

 أية أحداث وقعت والتي قد تثير االستفهام ح مد مال مة فرضية المنشفة المستمرة.عليها في ال يانات المالية ،و
 أية أحداث ذات عالقة بقياس التقديرات أو األحكام المنص -أية أحداث ذات عالقة باسترداد األص ؛

 قراءة محاضر االجتماعات ،إن وجدت( ،بي اإلدارة والمكلفي بالح كمة) والمنعقدة بعد تار
إصدار ال يانات المالية واالستعالم ع المسا ل التي تمت مناقشتها في أية اجتماعات ال
تت فر محاضر خاصة بها بعد؛ و
 قراءة أحدث بيانات مالية مرحلية الحقة ،إن وجدت.
اإلجراء

الوصف

الحصول على إق اررات خطية

النظر فيما إذا قد كانت اإلق اررات الصطية التي تغطي األحداث الالحقة الصاصة ضرور ة لدع أدلة

تصةةب الحقةةا ق معروفةةة لةةدى

 ق بمناقشة المسفلة مع اإلدارة (وأولئك المكلفي بالح كمة)؛

المدقق

(بع و و وود ت و و ووار إص و و وودار تقر و و وور
الم و و وودقق ولكو و و و ق و و وول إص و و وودار
ال يانات المالية)

التدقيق األخر  ،وبالتالي الحص

عل أدلة تدقيق كافية ومناس ة.

 ق بتحديد ما إذا كانت ال يانات المالية بحاجة إل التعديل ،وإذا كانت ك لك-:
 االستعالم كي تن اإلدارة تناو المسفلة في ال يانات المالية، -تنفي أ إجراءات تدقيق إضافية مطل بة ،و

المعدلة .و مك أن يتضم ذلك أيضا وضع تار
 إصدار تقر ر مدقق جديد لل يانات الماليةّ
مزدوج للتقر ر ،مقيدا بالتعديل (أنظر المبلد  ،1الفصل  )2.13أو متضمنا إبراز فقرة
الم ض ع.

 وعند عدم تعديل اإلدارة لل يانات الماليةُ ،يصدر المدقق أر مدقق معد .
 إذا ت إصدار تقر ر المدقق مس قا ،ق بإبالغ اإلدارة (وأولئك المكلفي بالح كمة) عدم إرسا
ال يانات المالية لألطراف الصارجية ق ل إجراء التعديالت الالزمة.
 وإذا ت إصدار ال يانات المالية بالرغ م اإلشعار ال ت إبالغ  ،ق باتصاذ اإلجراء المناس
(بعد الرج ع إل المستشار القان ني) للحيل لة دون اإلعتماد عل تقر ر المدقق.
تصةةب الحقةةا ق معروفةةة لةةدى
المدقق

(بعد إصدار البيانات المالية)

الط عة الرابعة

 ق بمناقشة المسفلة مع اإلدارة (وأولئك المكلفي بالح كمة)؛
 ق بتحديد ما إذا كانت ال يانات المالية بحاجة إل التعديل ،وإذا كانت ك لك ق باالستعالم كي
تن اإلدارة تناو المسفلة في ال يانات المالية؛

 في حا أجرت اإلدارة تعديالت عل ال يانات المالية-:
 -ق بإطالة إجراءات تدقيق األحداث الالحقة إل تار إصدار تقر ر المدقق البديد ما ل يت
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تعديل تقر ر المدقق م أجل إدراج تار
الفصل ،)13.2

 تنفي أ إجراءات تدقيق إضافية مطل بة، مراجعة إجراءات اإلدارة لضمان إعالم أالمصدرات مس قا بشفن ه ا ال ضع ،و
ُ

المعي (أنظر المبلد ،1
إضافي مقيد بالتعديل
ّ
أحد ُمستل لل يانات المالية وتقر ر المدقق

المعدلة؛
 تزو د التقر ر البديد للمدقق بال يانات الماليةّ
معد يتضم "إبراز فقرة الم ض غ" (أنظر المبلد  ،1الفصل
 ق بإصدار تقر ر مدقق جديد أو ّ
 .)13.2وإذا ل تتص اإلدارة الصط ات لضمان إعالم أ أحد ُمستل لل يانات المالية وتقر ر
المصدرات مس قا بشفن ه ا ال ضع-:
المدقق ُ
 ق بإبالغ اإلدارة (وأولئك المكلفي بالح كمة) بفن المدقق سيتص اإلجراء المناسالحيل لة دون اإلعتماد عل تقر ر المدقق؛

للسعي في

 وفي حا ل تق اإلدارة (وأولئك المكلفي بالح كمة) باتصاذ الصط ات الالزمة ،بالرغ م
اإلشعار ال ت إبالغ  ،ق باتصاذ اإلجراء المناس (مثل الرج ع إل المستشار القان ني)
للحيل لة دون اإلعتماد عل تقر ر المدقق.

نقطة للتأمل

يصو ّ إنهواء العمول الوالزم إلصودار تقر ور موودقق فوي ال قوت المناسو فوي مصولحة كوول مو المودقق والعميول .و قلول ذلوك مو
مد العمل المتضم لتحديد وتقيي واإلفصا المحتمل لألحداث الالحقة في ال يانات المالية.

 2.13وضع تاريخ مزدوج

غال ا ما تؤد األحداث الالحقة التي تص معروفة بعد تار إصدار تقر ر المدقق إل عمل تدقيق إضافي قد يؤثر في
أرصدة الحساب والتقديرات المحاس ية واألحكام واإلفصاحات األخر في ال يانات المالية .وفي مثل تلك الحاالت ،يت إصدار
المعدلة.
تقر ر مدقق جديد ال ي ضع ل تار ق ل تار مصادقة ال يانات المالية
ّ
ومع ذلك ،وألحداث الحقة معينة ،يمك إقتصار أعما التدقيق اإلضافية المطل بة فقط عل تعديل ال يانات المالية كما ه
م ك ر في اإليضا ذو العالقة في ال يانات المالية .وفي ه ه الحاالت (عل إفتراض ترخيص الق اني أو ل ا األنظمة
القراء بفن
المحلية) ،يت اإلبقاء عل التار األصلي لتقر ر المدقق ،إال أن يضاف تار جديد (وضع تار مزدوج) إلعالم ّ
إجراءات المدقق الالحقة للتار األصلي ت تقييدها بالتعديل الالحق.
وكمثا لحالة تتضم وضع تار مزدوج-:
 ت وضع تار إصدار تقر ر المدقق األصلي في  15س تم ر م العام 20XX؛
 وفووي  22اكتو بر مو عووام  ،20XXأعلنووت المنشووفة بيووع حصووة ك يورة مو أعمالهووا التبار ووة .وتو إعووداد إيضووا جديوود (س)
ي ي الحدث م ق ل اإلدارة ليت إدراج في ال يانات المالية؛ و
 وت اإلنتهاء م أعما التدقيق المنف ة عل تفاصيل اإليضا (س) في  3ن فم ر م عام .20XX
فتك ن الصيغة المنقحة ل ضع تار مزدوج لتقر ر المدقق كالتالي-:
" 15س تم ر م عام  ،20XXبإستثناء ما جاء في اإليضا (س) الصادر في  3ن فم ر م عام ".20XX

األحداث الالحقة

 .14المنشأة المستمرة
محتوى الفصل
مسؤولية المدقق فيما يتعلق بإفتراض المنشأة المستمرة واآلثار المترتبة على تطبيقق
تقرير المدقق.

التوضيح 1-0.14

معااير

التاايق

ذات العالق

اليول ا

( 570المنقح)
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الفق ة #

معيار التدقيق الدولي
 570الفقرة 9

أهياف مع ير التيق

اليولي

إن أهداف المدقق هي-:
الحصققو علققى أدلققة تققدقيق كافيققة ومالئمققة فيمققا يتعلققق بمققد مالئمققة إسققتادا اإلدارة إلفتقراض المنشققأة
(أ)

(ب)
(ج)

المستمرة في إعداد البيانات المالية؛ و
إستنتاج إمكانية وجود شكوك جوهرية ،بناء على أدلة التقدقيق التقي تق الحصقو عليهقا ،تتعلقق بأحقدا
أو ظروف يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة ،و
تقدي تقرير وفقاً لمعيار التدقيق هذا.

 1.14لمح عيم

افتراض أن المنشأة ستستمر باعتبارها منشأة مستمرة هو افتراض أساسي عند إعداد البيانات المالية.
ويقد معيار التدقيق الدولي ( 570المنقح) إرشادات حو مسؤولية المدقق في تدقيق البيانات المالية فيما ياص إفتراض المنشأة
المستمرة وتقيي المدقق لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
بالنسبة للمنشآت المدرجة والمنشآت األخر التي تعد تقاري اًر بشأن مسائل التدقيق األساسية ،يلبي تحديد تشكك مادي متعلق
بافتراض المنشأة المستمرة معيار مسألة التدقيق األساسية .ومع ذلك ،ال يت اإلبالغ عن التشكك بشأن المنشأة المستمرة باعتباره
مسألة تدقيق أساسية في تقرير المدقق .بدالً من ذلك ،يت اإلبالغ عنه في قس منفصل في تقرير المدقق تحت عنوان "التشكك
المادي المتعلق بافت ارض المنشأة المستمرة" .يمكن الرجوع إلى المعيار الدولي للتدقيق ( 570المنقح) للحصو على أمثلة عن
تقارير التدقيق التي تشمل تشكك بشأن افتراض المنشأة المستمرة.
الفق ة #

معيار التدقيق الدولي

 570الفقرة 2

المقتطفيت ذات العالق من معير

التيق

اليول

بموجب اف تراض المنشأة المستمرة المحاسبي ،يت إعداد البيانات المالية على أساس افتراض أن المنشأة هي
منشأة مستمرة وستستمر في عملياتها في المستقبل المنظور .ويت إعداد البيانات المالية ذات الغرض العا
باستادا أساس المنشأة المستمرة المحاسبي ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المنشأة أو أن توقف عملياتها،
أو أنه ليس أمامها بديل واقعي آخر غير ذلك .وقد يت إعداد البيانات المالية ذات الغرض الااص أو قد ال
يت إعدادها وفق ًا إلطار إعداد التقارير المالية الذي يكون أساس المنشأة المستمرة المحاسبي فيه مالئم ًا (أساس
المنشأة المستمرة المحاسبي ال يكون مالئماً بالنسبة لبعض البيانات المالية التي يت إعدادها على أساس
ضرائبي في دائرة اختصاص معينة) .وعندما يكون استادا أساس المنشأة المستمرة مالئماً ،يت تسجيل
األصو وااللتزامات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في خض
سير األعما الطبيعي (المرجع :الفقرة أ.)2

عند استادا أساس االستم اررية للمحاسبة ،عادة ما يت النظر إلى المنشأة باعتبارها منشأة مستمرة في العمل في المستقبل
المنظور دون وجود نية أو ضرورة للتصفية ،أو التوقف عن التجارة ،أو السعي للحصو على الحماية من الدائنين وفقاً للقوانين
واللوائح.
وبالتالي ،يت تسجيل األصو وااللتزامات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها في خض
سير األعما الطبيعي.

 2.14إج اءات تق م المخيط ة
الفق ة #

معيار التدقيق الدولي

 570الفقرة 10

المقتطفيت ذات العالق من معير

التيق

اليول

عند القيا بإجراءات تقيي المااطر المطلوبة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) ،ينبغي أن يدرس
المدقق إمكانية وجود أحدا أو ظروف يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المشأة على اإلستمرار
كمنشأة مستمرة .وبالقيا بذلك ،يجدد المدقق ما إذا قامت اإلدارة بالفعل بعمل تقيي أولي لقدرة المنشأة على
اإلستمرار منشأة مستمرة ،و (المرجع :الفقرة أ-3أ)6

(أ)

إذا ت القيا بهذا التقيي  ،ينبغي أن يناقش المدقق التقيي مع اإلدارة ويحدد ما إذا حددت اإلدارة أحداث ًا أو
ظروفاً يمكنها ،منفردة أو مجتمعة ،أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة
مستمرة ،وإن كان األمر كذلك ،تاطط اإلدارة لمعالجتها؛ أو
المنشأة المستمرة
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(ب)

إذا ل يت القيا بهذا التقيي  ،فينبغي أن يناقش المدقق مع اإلدارة أساس استادا المقصود أساس
المنشأة المستمرة المحاسبي ويستفسر من اإلدارة ما إذا كان هناك حد أو ظروف يمكنها ،منفردة أو
مجتمعة ،أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة.

معيار

التدقيق

 570الفقرة 11

الدولي

أو الظروف التي يمكن أن تلقي

يجب أن يبقى المدقق يقظ ًا خال التدقيق ألدلة التدقيق بشأن األحدا
بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة( .المرجع :الفقرة أ)6

ويمكن تلايص المتطلبات كما هو مبين في التوضيح أدناه.

التوضيح 1-2.14

وفيمقا يلقي أمثلقة لقبعض األحقدا
للمنشأة المستمرة.

التوضيح 2-2.14
المؤش ات

الميل

أو الظققروف التقي ققد تلققي ،منفقردة أ مجتمعقة ،تكهنققات سقلبية حقو إسقتادا األسقاس المحاسققبي

الوصف

 صافي االلتزامات المالية أو وضع صافي االلتزامات الحالية.
 القققروض ثابت ققة المققدة الت ققي تقت ققرب مققن اإلس ققتحقا دون إحتم ققاالت واقعيققة للتجدي ققد أو الس ققداد ،أو
اإلعتماد المفرط على القروض قصيرة األجل لتمويل األصو طويلة األجل.
 وجود دالالت على سحب الدع المادي من قبل الدائنين.
 التشغيل السلبي للسيولة النقدية المشار إليها من خال البيانات المالية التارياية أو المحتملة.
 النسب المالية الرئيسية السلبية.

 الاس ققائر التش ققغيلية الجوهري ققة ،أو الت ققدهور الكبي ققر ف ققي قيم ققة األص ققو المس ققتادمة لتولي ققد الت ققدفق
النقدي.
 متأخرات الدفع أو توقف أرباح األسه .
 عد القدرة على سداد الدائنين في المواعيد المحددة.
 عد القدرة على اإلمتثا لشروط إتفاقيات القروض.
 التغيير من المعامالت اإلئتمانية إلى المعتمدة على التسلي النقدي مع الموردين.

التشغ ل

الطبعة الرابعة

 عققد القققدرة علققى الحصققو علققى التمويققل الققال لتطققوير منتجققات جديققدة أساسققية أو غيرهققا م ققن
اإلستثمارات الضرورية.
 وجود نوايا لإلدارة بتصفية المنشأة أو بإيقاف العمليات.
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 فقدان اإلدارة الرئيسية دون وجود البديل.
 فقدان السو  ،والزبائن ،والموردين الرئيسيين ،باإلضافة إلى اإلمتيا  ،والرخصة.
 صعوبات العمل.
 نقص الموارد المهمة.
 ظهور منافس ناجح للغاية.

أخ ى

 عد اإلمتثا إلى متطلبات رأس الما أو المتطلبات القانونية األخر .
 اإلج قراءات القانونيققة أو التنظيميققة المعلقققة ضققد المنشققأة والتققي قققد تققؤدي ،إن تكللققت بالنجققاح ،إلققى
دعاو لن تكون المنشأة على األرجح قادرة على اإليفاء بها.
 التغييق قرات ف ققي القق قوانين واألنظم ققة أو ف ققي سياس ققة الحكوم ققة المتوقع ققة أن ت ققؤثر ف ققي المنش ققأة بش ققكل
عكسي.
 الكوار غير المؤمنة أو غير المؤمنة بشكل كاف

ويمكن غالباً التقليل من أهمية األحدا أو الظروف المذكورة أعاله من خال عوامل أخر  .فعلى سبيل المثا  ،يمكن موا نة تأثير
المنشأة غير القادرة على تسديد دينها بشكل طبيعي من خال خطط اإلدارة لالحتفاظ بتدفق نقدي كاف من خال وسائل بديلة،
مورد
مثل التالص من األصو  ،أو إعادة جدولة دفعات القرض أو الحصو على رأس ما إضافي .وبشكل مشابه ،فاسارة ّ
رئيسي يمكن تافيفها من خال توفر مصدر توريد بديل مناسب.

 3.14تقير تق م اإلدارة
الفق ة #

المقتطفيت ذات العالق من معير

التيق

اليول

معيار التدقيق الدولي

ينبغي أن يقدر المدقق تقيي اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة( .المرجع :الفقرات أ-8أ10؛

معيار التدقيق الدولي

عند تقدير تقيي اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة ،فعلى المدقق أن يغطي نفس الفترة التي
استادمتها اإلدارة لعمل تقييمها كما هو مطلوب وفق ًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق أو وفقاً للقانون أو
النظا إن كان يحدد فترة أطو  .وإذا كان تقيي اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة يغطي فترة
أقل من إثني عشر شه اًر من تاريخ البيانات المالية كما هو محدد في معيار التدقيق الدولي  .560فعلى

معيار التدقيق الدولي

عند تقدير تقيي اإلدارة ،يأخذ المدقق بعين االعتبار ما إذا كان تقيي اإلدارة يشمل كافة المعلومات ذات

معيار التدقيق الدولي

أو الظروف ما بعد فترة تقيي اإلدارة الذي يمكن

 570الفقرة 12
 570الفقرة 13

أ-12أ)13

المدقق أن يطلب من اإلدارة تمديد فترة تقييمها إلى إتني عشرة شه ار على األقل من ذلك التاريخ( .المرجع:
الفقرات أ-11أ)ً13

 570الفقرة 14
 570الفقرة 15

العالقة التي يدرك المدقق أنها نتيجة للتدقيق.

ينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة حو معرفتها باألحدا

أن يلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة( .المرجع :الفقرات أ-14أ)15

تقير خطط اإلدارة في المنشآت األصغ حجمي

قققد ال تقققو اإلدارة فققي المنشققآت األصققغر حجم قاً بإعققداد تقيققي مفصققل لقققدرة المنشققأة علققى اإلسققتمرار كمنشققأة مسققتمرة .وقققد تعتمققد
عوضاً عن ذلك على معرقتها المتعمقة باألعما التجارية واآلفا المستقبلية المتوقعة.
وتتضمن إجراءات التقدير القياسية للمدقق-:
 مناقشة التمويل متوسط وطويل األجل مع اإلدارة؛
 تعزيز نوايا اإلدارة بفه المنشأة الذي ت الحصو عليه واألدلة التوثيقية؛
 تلبية متطلب اإلدارة في تمديد فترة التقيي إلى إثتي عشر شه اًر على األقل .ويمكن تحقيق ذلك خال المناقشة واالستعال
المقيمة من قبل المدقق حسب قابلية تطبيقها .وعلى سبيل المثا يمكن دع تنبؤ إيرادات
وتفحص الوثائق الداعمة ،والنتائج ّ
المبيعات المستقبلية من خال طلبات المبيعات المحتملة أو عقود المبيعات؛ و
 االستعال إذا كان لد اإلدارة عل بأحدا  /ظروف حدثت بعد فترة تقيي اإلدارة من شأنها أن تلقي بتكهنات سلبية على
قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة.

المنشأة المستمرة
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المعينة التي يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية هامة على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة-:
وتشمل العوامل
ّ
 قيرة المنشأة على مقيوم الظ وف السلب .
قققد تكققون المنشققآت الصققغيرة قققادرة علققى اإلسققتجابة بشققكل س قريع إلسققتثمار الفققرص ،ولكققن قققد تفتقققد لإلحتياطققات الال مققة
الستدامة العمليات.
 توف التمويل
ويمكن أن يشمل ذلك البنوك وغيرها من المقرضين الراغبين بدع المنشأة .كما يمكن أن يشقمل ذلقك أيضقاً سقحب أو تعقديل
كبير في شروط القروض أو ضمانات القروض من المدير المالك (أو أي أطراف أخر ذات عالقة مثل أفراد األسرة).
 التغ ات الهيم األخ ى
قوردين أو بقائن أو مقوظفين رئيسقيين ،أو حقق التشقغيل بموجقب رخصقة أو إمتيقا أو
ويمكن أن يشمل ذلك فقدان محتمقل لم ّ
أي إتفا قانوني.
ويبين التوضيح التالي إجراءات المدقق في هذه الحاالت.

التوضيح 1-3.14

النظ في
األدل التوث ق

المتوف ة

اليعم اإلضيفي المتوف

التغ ات الهيم األخ ى
طلب مصيدقيت خط

الوصف
توثيق-:
 شروط أي قروض وتمويل ت تقديمه للمنشأة؛
 تفاصيل القروض التابعة لطرف ثالث مثل البنك؛
بناء على الكفاالت او األصو الشاصية التقي يقت رهنهقا
 تفاصيل التمويل من قبل أطراف خارجية ً
كضمانة؛
 تفاص ققيل التغييق قرات األخ ققر الت ققي يمك ققن أن تلق ققي بتكهن ققات س ققلبية هام ققة غل ققى ق ققدرة المنش ققأة عل ققى
اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
تقيي قدرة المدير المالك أو األطراف ذات العالقة األخر على-:
 تقدي الدع اإلضافي الال مثل القروض أو الكفاالت؛
 تلبية االلتزامات بموجب إتفاقيات الدع .
تنققاو األثققر علققى عمليققات التغييققر الهققا مثققل فقققدان بققون ،أو مققورد أو موظققف رئيسققيين ،أو فقققدان
إيراد المبيعات نتيجة التقاد التقني ،أو وجود منشأة ِ
منافسة جديدة ،وغيرها.
طلب مصادقة خطية-:
 لشروط وأحكا الدع المادي الذي يت تقديمه؛
 لنية أو فه المدير المالك فيما ياص الدع الذي يت تقديمه.

 4.14اإلستجيب للمخيط ة – ح ن رتم تحيري األحياث
الفق ة #
معيار التدقيق الدولي
 570الفقرة 16

الطبعة الرابعة

المقتطفيت ذات العالق من معير التيق اليول
إذا ت ق تحديققد أحققدا أو ظ قروف يمكققن أن تلقققي بتكهنققات سققلبية علققى قققدرة المنشققأة علققى اإلسققتمرار كمنشققأة
مسققتمرة ،فينبغققي علققى المققدقق الحصققو علققى أدلققة تققدقيق كافيققة ومالئمققة لتحديققد إمكانيققة وجققود شققك جققوهري
مرتبطة باألحدا أو الظروف والتي من الممكقن أن تلققي شقكوك حقو ققدرة المنشقأة علقى االسقتمرار باعتبارهقا
منشأة مستمرة (والتي سيشار إليها الحقاً "بالتشكك المادي" من خال القيا بقإجراءات تقدقيق إضقافية ،بمقا فيهقا
أخذ عوامل التافيف بعين االعتبار .وتشمل هذه اإلجراءات( -:المرجع :الفقرة أ)16
عند عد قيا اإلدارة بعد تقيي قدرة المنشأة علقى اإلسقتمرار كمنشقأة مسقتمرة ،الطلقب مقن اإلدارة عمقل
(أ)
تقييمها.
اء ك ققان م ققن
(ب) تقي ققي خط ققط المنش ققأة للتصق قرفات المس ققتقبلية فيم ققا يتعل ققق بتقييمه ققا للمنش ققأة المس ققتمرة ،سق قو ً
المققرجح أن يحس ققن ن ققاتج ه ققذه الاط ققط م ققن الوض ققع وم ققا إذا كان ققت ه ققذه الاط ققط مجدي ققة ف ققي ماتل ققف
الظروف.
(ج) عن ققد إع ققداد المنش ققأة تكه ققن ت ققدفقات نقدي ققة واعتب ققار تحلي ققل التكهنق قات ع ققامالً هامق قاً ف ققي د ارس ققة الن ققاتج
المس ققتقبلي لألح ققدا أو الظ ققروف ف ققي تقي ققي خط ققط اإلدارة للتصق قرفات المس ققتقبلية( :المرج ققع :الفقق قرات
أ-17أ)18
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(د )
(ه )

( )1تقيي موثوقية البيانات األساسية المتولدة إلعداد التكهنات؛ و
( )2تحديد ما إذا كان هناك دع كافي لإلفتراضات التي تتضمن التكهنات.
دراسة ما إذا توفرت أي معلومات أو حقائق إضافية منذ تاريخ قيا اإلدارة بالتقيي .
طلب إق اررات خطية من اإلدارة ،وإذا أمكقن ،مقن المكلفقين بالحوكمقة ،فيمقا يتعلقق باططهق المسقتقبلية
ومد جدو هذه الاطط( .المرجع :الفقرة أ)20

وحيث يحدد المدقق أحدا  /ظروف المنشأة المستمرة ،فإن الاطوة الثانية تتمثل في أداء إجراءات إضافية (بما في ذلك وضع
العوامل الماففة في االعتبار) لتحديد ما إذا كانت توجد شكوك جوهرية أ ال.

الشكوك الجوه ي

قد يت تحديد األحدا أو الظروف التي تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة .وتوجد الشكوك
الجوهرية حين يكون حج أثرها المحتمل وأرجحية حدوثها ،حسب تقدير المدقق ،بأن يصبح اإلفصاح المالئ لطبيعة وإنعكاسات
الشكوك ضرورياً للعرض العاد للبيانات المالية ،أو ،في حالة إطار اإلمتثا  ،حتى ال تكون البيانات المالية مضللة.
وعادة
ً








ما تتضمن خطط العمل لإلدارة التي تتناو أمور المنشأة المستمرة اإلستراتيجيات التالية-:
تصفية األصو ؛
إقتراض الما أو إعادة هيكلة الديون؛
تافيض أو تأخير النفقات؛
إعادة هيكلة العمليات ،بما في ذلك المنتجات والادمات؛
السعي لإلندماج أو االمتالك؛ أو

يادة رأس الما .

ويبين التوضيح التالي الاطوات التي يتاذها المدقق لتناو أمور المنشأة المستمرة.

التوضيح 1-4.14
النظ في

الوصف

الحصااااو علااااى تق اااا م وخطاااا

إذا ل يت تزويدها بالفعلُ ،يطلب من اإلدارة عمل تقيي لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة.

تق م خط إج اء اإلدارة

ق بتقيي اإلجراءات المستقبلية لإلدارة والتي تتناو تقيي المنشأة المستمرة.
ويت تناو ما يلي-:

اإلدارة

 هل تحسن نتائج الاطط الوضع؟
 هل تكون الاطط مجدية في ماتلف الظروف؟
 ما موثوقية تنبؤات الربح/التدفق النقدي ،وما الدع المتوفر لإلفتراضات المستادمة؟

 تحديد ومناقشة والحصو على أدلة للعوامل األخر والتي قد تؤثر في ققدرة المنشقأة علقى اإلسقتمرار
كمنشأة مستمرة ،مثل-:
 ضعف نتائج التشغيل األخيرة، اإلنتهاكات في شروط سندات الدين وإتفاقيات القروض، المراجع في تلبية المحاضر للصعوبات التمويلية، -وجود دعاو  /مطالبات وتقديرات ذات أثار مالية،

 وجققود وشققرعية وإنفققاذ الترتيبققات لتزويققد أو الحفققاظ علققى الققدع المققالي مققع األط قراف ذات العالقققةواألطراف الاارجية،
 الق ققدرة المالي ققة لألطق قراف ذات العالق ققة واألطق قراف الاارجي ققة لتق ققدي أمق قوا إض ققافية أو ض ققماناتقروض،
 األحدا الالحقة األخر  ،و -مؤشرات االحتيا مثل تجاو ات اإلدارة ،أو المعامالت الوهمية ،أو إخفاء الوقائع الجوهرية.

 إستم اررية وجود وشروط وكفاية تسهيالت اإلقتراض.

المنشأة المستمرة
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 تقارير عن اإلجراءات التنظيمية.
 كفاية الدع ألي إنفاقات أصو ماطط لها.

وينظر أيضاً في آثار أي حقائق إضافية أو معلومات منذ تاريخ قيا اإلدارة بعمل تقييماتها وخططها.
الحصااااااو علااااااى المصاااااايدقيت

الخط

 5.14اإلبالغ
الفق ة #

معيار التدقيق الدولي
 570الفقرة 17
معيار التدقيق الدولي

 570الفقرة 18

طلب اإلق اررات الاطية من اإلدارة (وأولئك المكلفين بالحوكمة) فيما يتعلق باططهق لإلجقراءات والجقدو
المستقبلية.

المقتطفيت ذات العالق من معير

التيق

اليول

ٍ
وكاف ،ويالص إلى نتائج ،فيما يتعلق بمد
يقي المدقق إذا كان قد ت الحصو على دليل تدقيق مالئ
مالئمة استادا اإلدارة ألساس المنشأة المستمرة المحاسبي في إعداد البيانات المالية.

اعتماداً على دليل التدقيق الذي ت الحصو عليه ،يالص المدقق ،من خال التقدير المهني ،إلى وجود أو
عد وجود تشكك مادي متعلق باألحدا أو الظروف التي قد تؤدي ،منفردة أو مجتمعة ،إلى اإللقاء بشكوك
كبر حو قدرة المنشأة على االستمرار بوصفها منشأة مستمرة .ويقع التشكك المادي عندما يؤدي حج تأثير
هذا التشكك واحتمالية تكرار حدوثه ،من حيث التقدير المهني للمدقق ،إلى كون اإلفصاح بصورة مالئمة عن

طبيعته وتداعياته ضرورياً( :المرجع :الفقرات أ – 22أ)22
للعرض العاد للبيانات المالية ،في حالة استادا إطار العرض العاد باعتباره إطار إعداد التقارير
(أ)
المالية المعمو به،
(ب) حتى ال تكون البيانات المالية مضللة ،في حالة إطار االمتثا .
معيار التدقيق الدولي

 570الفقرة 19

إذا خلص المدقق إلى أن استادا اإلدارة لألسس المحاسبية للمنشأة المستمرة هو استادا مالئ في

الظروف الحالية ولكن يوجد تشكك مادي ،فإن المدقق يحدد ما إذا كانت البيانات المالية:
(أ) تُفصح بشكل ٍ
كاف عن األحدا أو الظروف األساسية التي قد تلقي بشكوك كبر حو قدرة المنشأة
على االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة وعن خطط اإلدارة للتعامل مع تلك األحدا والظروف؛ و

(ب) تفصح بوضوح عن وجود تشكك مادي متعلق باألحدا أو الظروف التي قد تلقي بشكوك كبر حو
قدرة المنشأة على االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة ،وبالتالي ،قد ال تتمكن المنشأة من تحقيق
أصولها أو الوفاء بالتزاماتها في سيا المعامالت التجارية العادية.

معيار التدقيق الدولي
 570الفقرة 20

إذا كانت الظروف واألحدا التي ت تحديدها قد تلقي بشكوك حو قدرة المنشأة على االستمرار باعتبارها
منشأة مستمرة ولكن ،اعتمادًا على دليل التدقيق الذي ت الحصو عليه ،يالص المدقق إلى أن عد وجود
تشكك مادي ،يقي المدقق إذا كانت البيانات المالية تقد إفصاحات مالئمة حو هذه األحدا أو الظروف
في ضوء متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمو به( .المرجع :الفقرة أ – 24أ)25

 570الفقرة 21

للمدقق ،كان استادا اإلدارة ألساس المنشأة المستمرة المحاسبي في إعداد البيانات المالية هو استادا غير
مالئ  ،يبدي المدقق رأي ًا سلبي ًا( .المرجع :أ – 26أ.)27

معيار التدقيق الدولي

إذا ت إعداد البيانات المالية باستادا أساس المنشأة المستمرة المحاسبي ولكن ،من حيث التقدير المهني

معيار التدقيق الدولي

إذا ت اإلفصاح بصورة مالئمة عن التشكك المادي في البيانات المالية ،يبدي المدقق رأي ًا غير معد ويشمل
تقرير المدقق قسماً منفصالً تحت عنوا ن "التشكك المادي المتعلق بالمنشأة المستمرة" وذلك لألسباب التالية:
(المرجع :الفقرة أ – 28أ ،31أ)34
(أ) لفت االنتباه إلى اإليضاح في البيانات المالية الذي يفصح عن المسائل الموضحة في الفقرة 19؛ و

 570الفقرة 22

معيار التدقيق الدولي
 570الفقرة 23

الطبعة الرابعة

(ب) توضيح أن هذه األحدا أو الظروف تشير إلى وجود تشكك مادي والذي قد يلقي بشكوك كبر حو
قدرة المنشأة على االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة وأن رأي المدقق ل يت تعديله فيما يتعلق بهذه
المسألة.
إذا ل يت اإلفصاح بشكل ٍ
كاف عن التشكك المادي في البيانات المالية ،فإن المدقق( :المرجع :الفقرات أ32
– أ:)34

(أ) يبدي رأياً متحفظاً أو رأياً سلبياً ،حسب ما هو مالئ  ،وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 705المنقح)؛ و
(ب) يققذكر -فققي قس ق أسققاس ال قرأي المققتحف (السققلبي) مققن تقريققر المققدقق -أن هنققاك تشققكك مققادي قققد يلقققي
بشكوك كبر حو قدرة المنشأة على االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة وأن البيانات الماليقة ال تفصقح
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معيار التدقيق
 570الفقرة 24
معيار

التدقيق

معيار

التدقيق

 570الفقرة 25

الدولي
الدولي

عن تلك المسألة بالقدر الكافي.

إذا ل تكن اإلدارة راغبة في إجراء تقيي أو في إجراء تقيي موسع عندما يطلب منها المدقق ذلك ،ينظر
المدقق في تداعيات ذلك األمر على تقرير المدقق( .المرجع :الفقرة أ.)35
ما ل يكن جميع المسؤولين عن الحوكمة مشتركين في إدارة المنشأة ،يتواصل المدقق مع المسؤولين عن

الحوكمة بشأن األحدا والظروف التي ت تحديدها والتي يمكن أن تلقي بشكوك كبر حو قدرة المنشأة
على االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة .يشمل التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة ما يلي:
(أ) ما إذا كانت األحدا أو الظروف تشكل تشككاً مادياً؛
(ب) ما إذا كان استادا اإلدارة ألساس المنشأة المستمرة المحاسبي مالئماً إلعداد وعرض البيانات
المالية؛
(ج) مد كفاية اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في البيانات المالية؛ و

 570الفقرة 26

الدولي

(د )

حيثما أمكن ،تداعيات ذلك على تقرير المدقق.

إذا كان هناك تأخر كبير في اعتماد اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية بعد تارياها ،يستفسر
المدقق عن أسباب التأخير .وإذا أر المدقق أن التأخير قد يكون بسبب األحدا أو الظروف المتعلقة بتقيي
المنشأة المستمرة ،يتاذ المدقق إجراءات التدقيق اإلضافية الال مة ،وفق ًا لوصفها الذي ورد في الفقرة ،16
كما ينظر في أثر ذلك على النتائج التي توصل إليها المدقق بشأن وجود تشكك مادي ،وفقاً لما ورد في

الفقرة .18

والاطوة النهائية هي تحديد أثر األحدا /الظروف التي ت تحديدها على تقرير التدقيق وإيصا
والمسؤولين عن الحوكمة ،حيثما أمكن .يلاص الشكل التوضيحي التالي المتطلبات.

القرار إلى اإلدارة

الشكل التوضيحي 1 -5 .14
إبداء رأي غير متحفظ ،مع
إدراج فقرة "التشكك المادي فيما
يتعلق بالمنشأة المستمرة"

نعم
هل تصف البيانات المالية بشكل
كامل األحداث/الظروف ،وتفصح
عن وجود تشكك مادي؟

إبداء رأي متحفظ أو سلبي،
ويذكر في فقرة أساس الرأي أن
هناك تشكك مادي

إبداء رأي سلبي

ال

استخدام أساس المنشأة
المستمرة المحاسبي هو
استخدام مالئم ،ولكن هناك
تشكك مادي

استخدام أساس المنشأة
المستمرة المحاسبي هو
استخدام غير مالئم

المنشأة المستمرة

 .15ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى
محتوى الفصل

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

ملخص متطلبات التدقيق لمعايير التدقيق الدولية التي لم يتم تناولها في
مكان آخر في هذا الدليل.

( 250المنقح)،510 ،501 ،402 ،
( 610 ،600المنقح ،620 ، )2013
( 720المنقح)

 1.15لمحة عامة

يحتوي هذا الفصل على ملخص متطلبات التدقيق المحتوى في معايير التدقيق الدولية والتي لم يتم تناولها بشكل محدد في أي
مكان آخر في هذا الدليل ،كما هو مبين في التوضيح أدناه.

التوضيح 1-1.15
معيار التدقيق الدولي

العنوان

مرجع الفصل

( 250المنقح)

مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

المجلد  -1الفصل 2. 15

402

إعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات المجلد  -1الفصل 3. 15
خدمية

501

أدلة التدقيق -إعتبارات محددة لبنود مختارة

المجلد  -1الفصل 4. 15

510

عمليات التدقيق األولية – األرصدة االفتتاحية

المجلد  -1الفصل 5. 15

600

اإلعتبارات الخاصة – عمليات تدقيق البيانات المالية
للمجموعة (بما في ذلك عمل مدققي العنصر)

المجلد  -1الفصل 6. 15

( 610المنقح )2013

استخدام عمل المدققين الداخليين

المجلد  -1الفصل 7. 15

620

إستخدام عمل مدقق خبير

المجلد  -1الفصل 8. 15

( 720المنقح)

مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى.

المجلد  -1الفصل 9. 15
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 2.15معيار التدقيق الدولي ( 250المنقح) – مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق
البيانات المالية
التوضيح 1-2. 15

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 250
الفقرة 11

أهداف معيار التدقيق الدولي

إن أهداف المدقق هي كما يلي-:
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باإلمتثال ألحكام هذه القوانين واألنظمة المعترف
(أ)
( ب)
(ج )

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 250
الفقرة 12

بها بشكل عام أن لها أث اًر مباش اًر على تحديد المبالغ واإلفصاحات الجوهرية في البيانات المالية؛
أداء إجراءات تدقيق محددة للمساعدة في تحديد حاالت عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة األخرى التي
قد يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية؛ و

اإلستجابة بشكل مناسب لعدم اإلمتثال أو اإلشتباه لعدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة الذي تم تحديده
أثناء عملية التدقيق.

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق
ألغراض هذا المعيار الدولي للتدقيق ،يكون للمصطلح التالي المعنى الموضح أدناه:

عدم االمتثال – أعمال اإلغفال أو العمولة المقصودة أو غير المقصودة ،التي التزمت بها المنشأة ،من خالل
المسؤولين عن الحوكمة ،أو اإلدارة ،أو من خالل أفراد آخرين يعملون لصالح أو تحت قيادة المنشأة،
وتخالف تلك األعمال القوانين أو اللوائح السائدة .وال يشمل عدم االمتثال سوء السلوك الشخصي غير
المرتبط بأنشطة العمل الخاصة بالمنشأة( .المرجع :الفقرة أ – 9أ.)10

فئات القوانين واللوائح

يميز المعيار الدولي للتدقيق ( 250المنقح) بين مسؤوليات المدقق فيما يتعلق باالمتثال لفئتين مختلفتين من القوانين واللوائح وفقًا لما يلي:
(أ) أحكام تلك القوانين واللوائح المعروف عنها بشكل عام بأن لها تأثير مباشر على تحديد المبالغ واإلفصاحات المادية في

البيانات المالية مثل قوانين ولوائح الضرائب والمعاشات؛ و
(ب) القوانين واللوائح األخرى التي ليس لها تأثير مباشر على تحديد المبالغ واإلفصاحات الخاصة بالبيانات المالية ،ولكن االمتثال
لهذه القوانين واللوائح قد يكون ضرورياً لألسباب التالية:
 الجوانب التشغيلية للعمل؛
 قدرة المنشأة على االستمرار في عملها؛ و
ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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تجنب الجزاءات المادية (مثل عدم االمتثال بمصطلحات ترخيص التشغيل ،والمتطلبات التنظيمية لإلعسار ،أو اللوائح
التنظيمية المتعلقة بالبيئة).

قد يترتب بالتالي على عدم االمتثال لمثل هذه القوانين واللوائح أن يكون لذلك تأثير مادي على البيانات المالية.
تشمل تصرفات عدم االمتثال بالقوانين واللوائح ما يلي:
المعامالت التي تم إبرامها من قبل ،أو باسم ،المنشأة ،أو نيابة عنها ،من قبل أولئك المسؤولين عن الحوكمة ،أو من قبل
(أ)
اإلدارة أو من قبل األشخاص اآلخرين الذين يعملون تحت قيادة المنشأة.
(ب) سوء السلوك الشخصي المتعلق بأنشطة العمل الخاصة بالمنشأة .على سبيل المثال ،قبول شخص رئيسي في اإلدارة،
بصفته الشخصية ،لرشوة من مورد من موردي المنشأة نظير ترتيب مقابلة مع هذا المورد تسمح له بتقديم خدمات أو عقود
للمنشأة.
وتشمل
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)

بعض فئات القوانين واللوائح والتي يكون فيها لعدم االمتثال تأثير على البيانات المالية ما يلي:
االحتيال ،والفساد ،والرشوة.
غسيل األموال ،وتمويل اإلرهاب ،والعوائد من الجرائم.
أسواق األوراق المالية والتجارة.
األعمال المصرفية والمنتجات والخدمات المالية األخرى.
حماية البيانات
االلتزامات والمدفوعات المتعلقة بالمعاشات والضرائب.
حماية البيئة.
الصحة والسالمة العامة.

مسؤولية اإلدارة

وتقع على عاتق اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولية منع وكشف عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة .وتتضمن إجراءات اإلدارة
المعنية بتناول تلك المخاطر-:
 االحتفاظ بسجل للقوانين الهامة ،وسجل آخر ألي شكاوى مستلمة؛
 متابعة المتطلبات القانونية وتصميم اإلجراءات /أنظمة الرقابة الداخلية لضمان اإلمتثال لتلك المتطلبات؛
 إشراك مستشارين قانونيين للمساعدة في متابعة المتطلبات القانونية؛ و
 تطوير ونشر وتنفيذ وإتباع مدونة قواعد السلوك.
 التأكد من أن الموظفين قد حصلوا على التدريب المالئم ويمكنهم فهم مدونة قواعد السلوك.

مسؤولية المدقق

تم تحديد متطلبات مختلفة بالنسبة لكل فئة من فئتي القوانين واللوائح .وبالنسبة للقوانين واللوائح التي من المعروف بأن لها تأثير
مباشر ،تكون مسؤولية المدقق هي الحصول على دليل مالئم فيما يتعلق باالمتثال بأحكام تلك القوانين واللوائح .وبالنسبة للقوانين
واللوائح التي ليس لها تأثير مباشر ،تنحصر مسؤولية المدقق في القيام بإجراءات تدقيق معينة للمساعدة في تحديد عدم االمتثال
بتلك القوانين واللوائح والتي قد يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية.
ومن المطلوب أيضاً من المدقق أن يستجيب بطريقة مالئمة لعدم االمتثال المحدد أو المشتبه به بالقوانين واللوائح المحددة خالل
التدقيق (على سبيل المثال ،قد تكون هناك متطلبات تواصل إضافية).
وتجدر اإلشارة إلى أن الم دقق غير مسؤول عن منع عدم االمتثال بالقوانين واللوائح وال يمكن أن يتوقع منه أن يكتشف عدم االمتثال
بجميع القوانين واللوائح.
وتحدد المحكمة أو أية جهة قضائية أخرى إذا كان الفعل يشكل عدم امتثال بالقوانين أو اللوائح .ومع ذلك ،قد يقدم تدريب المدقق ،أو
خبرته وفهمه للمنشأة وصناعتها أو قطاعها أساساً لمعرفة أن بعض األفعال ،والتي تلفت انتباه المدقق ،قد تشكل عدم امتثال بالقوانين
واللوائح.

الطبعة الرابعة
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وحين يكشف المدقق حاالت عدم امتثال ،تكون هناك حاجة ألن يتم أخذ األثر على البيانات المالية وغيرها من جوانب التدقيق (مثل
نزاهة اإلدارة /الموظفين) في اإلعتبار.

تقييم المخاطرة
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 13

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

كجزء من فهم المنشأة وبيئتها حسب معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) ،على المدقق فهم ما يلي بشكل عام-:
(أ) اإلطار القانوني والتنظيمي الذي ينطبق على المنشأة والصناعة أو القطاع الذي تعمل به المنشأة؛
(ب) كيفية إمتثال المنشأة لهذا اإلطار (المرجع :الفقرة أ)11

وتشمل إجراءات تقييم المخاطرة الحصول على فهم عام لإلطار القانوني والتنظيمي وكيف تمتثل المنشأة لهذا اإلطار .الحصول
على هذا الفهم العام يمكن أن يوضح المسائل المبينة أدناه.

التوضيح 1-2.15
الوصف

النظر في

تحديد القوانين واألنظمة

ما هي القوانين واألنظمة التي تتناول-:
 شكل ومضمون البيانات المالية؟

النظر في

الوصف

ذات العالقة بالبيانات
المالية

اإلتستعالم من اإلدارة

 مسائل إعداد التقارير المالية بالصناعة المحددة؟
 محاسبة المعامالت بموجب عقود الحكومة؟
 النفقات المستحقة أو المعترف بها لضريبة الدخل أو تكاليف المعاش؟






العالقة

اإلتستاابة للمخاطرة
معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 14
معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 15

معيار التدقيق الدولي

 250الفقرة 16

معيار التدقيق الدولي

 تحديد ،وتقييم ،ومحاسبة المطالبات القضائية؟ما اإلنتهاكات (إن وجدت) التي تم إرتكابها ضد األنظمة والقوانين األخرى و ّأدت إلى غرامات ،أو إدعاءات ،أو
عواقب أخرى.
ما هي اإلدعاءات أو اإلجراءات األخرى الموجودة لعدم اإلمتثال المزعوم للقوانين واألنظمة؟

مراجعة المراسالت ،والتقارير ،والتفاعالت األخرى مع السلطات الترخيصية والتنظيمية ذات العالقة.

تفحص المراتسالت ذات

الفقرة #

ما هي القوانين واألنظمة األخرى الموجودة التي قد يُتوقع أن تملك تأثي اًر أساسياً على عمليات المنشأة (على
سبيل المثال رخص التشغيل ،ومواثيق البنوك ،واألنظمة البيئية ،وغيرها)؟
ما السياسات واإلجراءات التي يتم إستخدامها من أجل-:
 -ضمان اإلمتثال للقوانين واألنظمة؟

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باإلمتثال للقوانين واألنظمة المعترف بها بشكل عام
بأن لها أث اًر مباش اًر على تحديد المبالغ واإلفصاحات الجوهرية في البيانات المالية (المرجع :الفقرة أ)12
يتخذ المدقق إجراءات التدقيق التالية للمساعدة في تحديد حاالت عدم االمتثال بالقوانين واللوائح األخرى والتي من
الممكن أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية( :المرجع :الفقرة أ – 13أ)14
(أ) االستفسار من اإلدارة و ،حيثما أمكن ،واالستفسار من المسئولين عن الحوكمة ،حول ما إذا كانت المنشأة
ممتثلة بمثل تلك القوانين واللوائح؛ و
(ب) فحص المراسالت ،إن وجدت ،مع الجهات الرقابية أو المانحة للتراخيص المعنية.

على المدقق أثناء عملية التدقيق أن يبقى متيقظاً إلى إحتمال أن تطبيق إجراءات تدقيق أخرى قد تجلب إلنتباه
المدقق حاالت عدم إمتثال أو الشك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة (المرجع :الفقرة أ)15
على المدقق أن يطلب من اإلدارة ،وحيث يكون ذلك مناسباً من المكلفين بالحوكمة ،تقديم إق اررات خطية بأنه تم

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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 250الفقرة 17
معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 18

اإلفصاح للمدقق عن كافة الحاالت المعروفة بعدم اإلمتثال أو الشك بعدم اإلمتثال لألنظمة والقوانين التي يجب أن
تؤخذ آثارها في اإلعتبار عند إعداد البيانات المالية( .المرجع :الفقرة أ)16

عند عدم وجود حاالت عدم إمتثال محددة أو الشك في عدم اإلمتثال ال يطلب من المدقق القيام بإجراءات تدقيق فيما
يتعلق باإلمتثال للقوانين واألنظمة عدا عن تلك المبينة في الفقرات .17-13

وتتناول خطة التدقيق مسائل مثل تلك المبينة في التوضيح التالي.

التوضيح 3-2.15
النظر في

تحديد حاالت عدم

إمتثال؟

الوصف
قد تشمل إجراءات التدقيق ما يلي:
 فحص محاضر اجتماعات المسؤولين عن الحوكمة واللجان األساسية مثل لجنة التدقيق والوثائق األخرى ذات
العالقة ،وما إلى ذلك؛

 توجيه استفسارات إلى اإلدارة والشؤون القانونية فيما يتعلق بالتقاضي ،والمطالبات ،والتقييمات ،و

االتستفسارات الموجهة

لإلدارة والمسؤولين عن
الحوكمة

إجراء االختبارات الفنية لتفاصيل فئات المعامالت ،واألرصدة المحاسبية أو اإلفصاحات.

توجيه استفسارات لإلدارة ،وحيثما أمكن ،للمسؤولين عن الحوكمة عما إذا كانت المنشأة ممتثلة لتلك القوانين واللوائح
القانونية (التي تم تحديدها بالفعل) والتي قد يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية.

الحصول على دليل

قد يكون لبعض النصوص في القوانين واللوائح عالقة مباشرة بتأكيدات معينة في رصيد محاسبي في حين قد يكون
للبعض اآلخر ارتباط مباشر بالبيانات المالية ككلُ .يطلب من المدقق أن يحصل على دليل تدقيق كاف ومالئم فيما

الحصول على إقرارات من
اإلدارة

الطلب م ن اإلدارة أن تؤكد على أن جميع الحاالت المعروفة لحاالت عدم االمتثال المحددة أو المشتبه فيها بالقوانين
واللوائح التنظيمية قد تم اإلفصاح عنها.

يتعلق بتحديد المبالغ واإلفصاحات الخاصة بالبيانات المالية إلثبات االمتثال (أو عدمه) للنصوص ذات العالقة من
تلك القوانين واللوائح.

قد تقدم األمور التالية مؤش اًر على عدم االمتثال للقوانين واللوائح:

التوضيح 4 – 2. 15

النظر فيما يلي:
مؤشرات عدم االمتثال
بالقوانين واللوائح

التحقيقات من قبل المنظمات الرقابية واإلدارات الحكومية أو دفع الغرامات أو الجزاءات.
الدفع نظير خدمات أو قروض غير محددة للمستشارين ،أو األطراف ذات العالقة ،أو الموظفين ،أو الموظفين

الحكوميين.

عموالت المبيعات أو أتعاب الوكالء والتي تبدو مبالغاً فيها مقارنة بتلك العموالت أو األتعاب التي تدفعها المنشأة أو
التي يتم دفعها على مستوى الصناعة أو نظير الخدمات المقدمة بالفعل.
الشراء بأسعار أعلى بكثير أو أقل بكثير من سعر السوق.
المدفوعات النقدية غير المعتادة ،والشراء على شكل شيكات صرافة تدفع لحامله أو التحويالت إلى حسابات بنكية

مرقمة.

المعامالت غير االعتيادية مع الشركات المسجلة في المالذات الضريبية.
المدفوعات نظير سلع أو خدمات والتي تدفع لدول أخرى غير دول منشأ تلك السلع والخدمات.
المدفوعات دون وثائق مالئمة للرقابة على التبادل.
وجود أنظمة معلومات والتي ال تقوم ،إما نتيجة للتصميم أو عرضياً ،بتوفير دليل مالئم أو كاف.
المعامالت غير المصرح بها أو المعامالت غير المسجلة بطريقة مالئمة.
التعليقات اإلعالمية السلبية.

الطبعة الرابعة
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الحاالت المحددة لعدم اإلمتثال أو الشك في عدم اإلمتثال
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 19

إذا أصبح المدقق على علم بمعلومات تتعلق بحالة عدم إمتثال أو الشك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة فإن
على المدقق الحصول على ما يلي( -:المرجع :الفقرتين أ-17أ))18
(أ) فهم لطبيعة اإلجراء والظروف التي حدث بها؛ و

معيار التدقيق الدولي

إذا تشكك المدقق في وجود عدم امتثال ،فإنه يناقش هذا األمر ،إال إذا كان ذلك ممنوعاً بموجب القانون أو
اللوائح ،مع المستوى المالئم من اإلدارة ،وحيثما أمكن ،مع المسؤولين عن الحوكمة .فإذا لم تقدم اإلدارة ،أو حيثما
أمكن ،المسؤولين عن الحوكمة ،معلومات كافية تدعم حقيقة أن المنشأة ممتثلة بالقوانين واللوائح ،ومن حيث
التقدير المهني للمدقق ،كان تأثير عدم االمتثال المشتبه به مادياً بالنسبة للبيانات المالية ،يأخذ المدقق بعين
االعتبار أنه قد تكون هناك حاجة للحصول على استشارة قانونية( .المرجع :الفقرة أ – 20أ.)22

(ب) معلومات إضافية لتقييم األثر المحتمل على البيانات المالية( .المرجع :الفقرة أ)19
 250الفقرة 20

معيار التدقيق الدولي

إذا لم يكن ممكناً الحصول على معلومات كافية بالنسبة لعدم اإلمتثال فإن على المدقق تقييم أثر عدم وجود أدلة
تدقيق كافية ومناسبة على رأي المدقق.

معيار التدقيق الدولي

على المدقق تقييم إنعكاسات عدم إمتثال المحدد أو المشكوك فيه فيما يتعلق بالنواحي األخرى للتدقيق ،بما في

معيار التدقيق الدولي

ما لم يكن المكلفين بالحوكمة مشاركون في إدارة المنشأة ،ولذلك فهم على علم باألمور المتعلقة بعدم اإلمتثال أو
المشكوك فيه التي قام المدقق بإبالغها مسبقاً فإن على المدقق( مالم يحظر القانون أو اللوائح ) إبالغ المكلفين
بالحوكمة األمور المتعلقة بعدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة التي تصل إلى علم المدقق أثناء إجراء التدقيق ،عدا
عندما ال تكون األمور غير ذات تبعات هامة.

معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 25

إذا كان في حكم المدقق أن عدم اإلمتثال المشار إليه في الفقرة ُ 23يعتقد بأنه متعمد وجوهري فإن على المدقق
إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة حينما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية.

معيار التدقيق الدولي
 250الفقرة 25

إذا شك المدقق أن اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة مشاركون في عدم اإلمتثال فإن على المدقق إبالغ األمر إلى
مستوى السلطة األعلى في المنشأة ،إذا كانت موجودة ،مثل لجنة تدقيق أو مجلس إشرافي ،وحيث ال توجد سلطة
أعلى أو إذا كان المدقق يعتقد بأنه لن يتم اتخاذ إجراء بشأن اإلتصال ،أو كان غير متأكد بالنسبة للشخص الذي

 250الفقرة 21
 250الفقرة 22
 250الفقرة 23

ذلك تقييم المدقق للمخاطرة وموثوقية اإلق اررات الخطية ،واتخاذ اإلجراء المناسب( .المرجع :الفقرتان أ-23أ)25

سيقدم له التقرير فإن على المدقق النظر في الحصول على المشورة القانونية.

عندما يتم اإلشتباه في حاالت عدم إمتثال محتمل للقوانين واألنظمة ،يستجيب المدقق كما هو مبين في التوضيح التالي.

التوضيح 4-2.15

الخطوات إتستاابة المدقق
.1

الحصول على فهم لطبيعة اإلجراءات أو الشروط .وينبغي أن يكون ذلك كافياً لتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية أو
يحدد إذا كانت هناك مسؤوليات أخرى متعلقة بإعداد التقارير.

.2

توثيق النتائج ومناقشتها مع المستوى المالئم من اإلدارة (إال إذا كان القانون واللوائح تمنع ذلك) .وإذا كان هناك اعتقاد أن عدم
االمتثال مقصود ومادي ،فإن المدقق يوصل تلك النتائج دون تأخير .وعندما ال يمكن التحقق من المعلومات المالئمة بشأن
التشكك في عدم االمتثال أو من التأثيرات المحتملة على البيانات المالية ،ينظر المدقق في تأثير عدم وجود دليل تدقيق كاف

.3

تقييم تداعيات عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به فيما يتعلق بالجوانب األخرى من التدقيق .وبشكل خاص ،ينظر في موثوقية
إق اررات اإلدارة عندما تكون اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة مشتركين أو على دراية باألمر.

.5

ينظر في التداعيات المحتملة لعدم االمتثال المحدد أو المشتبه به على تقرير المدقق وأية متطلبات إلبالغ السلطة المالئمة خارج
المنشأة .ويشمل ذلك مجموعة المدققين حيثما أمكن.

.4

ومالئم على تقرير المدقق.

اإلبالغ عن األمر للمستوى التالي األعلى من السلطة إذا كان يشمل اإلدارة العليا أو المسؤولين عن الحوكمة .وفي حال عدم
وجود سلطة أعلى ،ينظر المدقق في الحاجة إلى الحصول على استشارة قانونية.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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اإلبالغ عن عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به
رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 250
الفقرة 26

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

إذا خلص المدقق إلى أن لعدم االمتثال المحدد أو المشتبه به أث اًر مادياً على البيانات المالية ،ولم يتم
تناوله بطريقة مالئمة في البيانات المالية ،فإن المدقق ،وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح)،
يعبر عن رأي متحفظ أو يبدي رأياً سلبي ًا في البيانات المالية.

معيار التدقيق الدولي 250
الفقرة 27

إذا تم منع المدقق من قبل اإلدارة أو من قبل المسؤولين عن الحوكمة من الحصول على دليل تدقيق
مالئم وكافي لتقييم إذا كان قد حدث ،أو من المحتمل أن يحدث ،عدم امتثال والذي قد يكون مادي ًا

معيار التدقيق الدولي 250

إذا لم يكن المدقق قاد ًار على تحديد إذا كان عدم االمتثال قد حدث بسبب حاالت القصور التي تفرضها
الظروف ،وليس من قبل اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة ،فإن المدقق يقيم أثر ذلك على رأي المدقق
وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح).
إذا حدد المدقق أو تشكك في عدم االمتثال بالقوانين واللوائح ،فإنه يحدد إذا كان القانون أو الالئحة أو

الفقرة 28

معيار التدقيق الدولي 250

الفقرة 29

بالنسبة للبيانات المالية ،فإن المدقق يعبر عن رأي متحفظ أو يمتنع عن إبداء الرأي في البيانات المالية
على أساس فرض قيود على نطاق التدقيق وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح).

المطلب األخالقي ذو العالقة:
(المرجع :الفقرة أ – 28أ .)34
(أ) يتطلب من المدقق أن يبلغ السلطة المالئمة خارج المنشأة.
(ب) يحدد المسؤوليات التي يكون إبالغ السلطة المالئمة خارج المنشأة بموجبها مالئماً في مثل تلك
الحاالت.

وإذا خلص المدقق بعد المناقشة مع اإلدارة إلى أن عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به له تأثير مادي على البيانات المالية ولم
تتم اإلشارة إليه بصورة مالئمة ،في هذه الحالة قد ُيطلب من المدقق أن يبدي رأياً معدالً وفقاً لما هو موضح فيما يلي:
رقم الفقرة

عدم االمتثال له أثر مادي على
البيانات المالية

وضعت اإلدارة قيوداً على نطاق
العمل المنفذ

القيود المفروضة على العمل
المنفذ مفروضة نتيجة للظروف
وليس من قبل اإلدارة أو من قبل

رد المدقق

إبداء رأي متحفظ أو رأي سلبي في البيانات المالية وفق ًا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح)

إبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء الرأي في البيانات المالية على أساس فرض قيود على
نطاق عمل المدقق وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح).

يقيم اآلثار على رأي المدقق وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح).

المسؤولين عن الحوكمة

عالوة على اآلثار المترتبة على تقرير المدقق والناتجة عن اإلبالغ ،قد تكون هناك حاجة إلبالغ السلطة المالئمة خارج المنشأة
عن عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به بالقوانين واللوائح .ويكون ذلك قابالً للتطبيق في الحاالت التالية:
(أ) يتطلب القانون ،أو الالئحة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة من المدقق أن يبلغ؛
(ب) يكون المدقق قد حدد أن اإلبالغ هو التحرك المالئم للرد على عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به وفقاً للمتطلبات
األخالقية ذات العالقة؛ أو
(ج) تمنح القوانين أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة للمدقق الحق في ذلك .على سبيل المثال ،تتطلب الئحة
المجلس الدولي لمعايير أخالقيات مهنة المحاسبة من المدقق أن يتخذ خطوات كاستجابة لعدم االمتثال المحدد أو المشتبه
به بالقوانين واللوائح وتحدد إذا كانت هناك حاجة التخاذ مزيد من اإلجراءات ،والتي قد تشمل إبالغ السلطة المالئمة
خارج المنشأة .وتفسر الئحة المجلس الدولي لمعايير أخالقيات مهنة المحاسبة أن مثل هذا اإلبالغ لن يعتبر خرقاً لمهمة
السرية بموجب الئحة المجلس الدولي لمعايير أخالقيات مهنة المحاسبة .ومع ذلك ،وفي بعض الظروف المعينة قد يتم
منع عملية اإلبالغ وفقاً لمهمة المدقق في الحفاظ على السرية وذلك بموجب القانون ،أو اللوائح ،أو المتطلبات األخالقية
ذات العالقة.

الطبعة الرابعة
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ُيطلب من المدقق أن يناقش عدم االمتثال المشتبه به مع المستوى اإلداري المالئم ،وحيثما أمكن ،مع المسؤولين عن الحوكمة،
حيث من الممكن أن يكون هؤالء قادرين على تقديم أدلة تدقيق إضافية .ومع ذلك ،في بعض دوائر االختصاص قد يحد القانون
أو اللوائح من قدرة المدقق على التواصل بشأن أمور معينة مع اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة .وقد تمنع القوانين واللوائح
بشكل محدد التواصل ،أو إجراءات أخرى ،والتي من الممكن أن تمس بسير التحقيق من قبل سلطة مالئمة بشأن إجراء فعلي،
أو مشتبه به ،أو غير قانوني .وفي مثل تلك الحاالت ،قد يرى المدقق أنه من المالئم أن يحصل على استشارة قانونية.

متطلبات التوثيق

رقم الفقرة

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

250.30

يدرج المدقق في وثائق التدقيق عدم االمتثال المحدد أو المشتبه به بالقوانين واللوائح عالوة على ما يلي( :المرجع:
الفقرة أ – 35أ)36
(أ) إجراءات التدقيق التي تم أداؤها ،والتقدير المهني الهام الذي تم والنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن؛ و
(ب) المناقشات التي تمت بشأن أمور معينة مرتبطة بعدم االمتثال مع اإلدارة ،أو المسؤولين عن الحوكمة أو
غيرهم ،بما في ذلك كيفية رد اإلدارة ،وحيثما أمكن ،المسؤولين عن الحوكمة على المسألة.

وتشمل الوثائق النموذجية ما يلي:
العمل المنفذ

تفاصيل اإلجراءات التي تمت ،والتقديرات المهنية الهامة التي تمت والنتائج التي تم التوصل إليها.

الوثائق ذات العالقة

نسخ من السجالت أو الوثائق ذات العالقة.

المناقشات والنتائج

اإليضاحات حول المناقشات التي تمت فيما يتعلق بعدم االمتثال المحتمل مع اإلدارة ،والمسؤولين عن الحوكمة أو

أطراف أخرى خارج المنشأة .وينبغي أن تشمل تلك اإليضاحات ردود اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة على
المسائل التي طرحت للنقاش والنتائج التي تم التوصل إليها0

متطلبات أخرى

أية وثائق إضافية وفقاً للمتطلبات التي توضحها القوانين أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة فيما

يتعلق بعدم االمتثال المحدد أو المشتبه به بالقوانين أو اللوائح.

 3.15معيار التدقيق الدولي  – 402إعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل
مؤتسسات خدمية
الفقرة #

معيار التدقيق
الدولي  402الفقرة
7

أهداف معيار التدقيق الدولي

تعد أهداف مدقق المنشأة ،عندما تستخدم المنشأة خدمات مؤسسة خدماتية ،كما يلي-:
ّ
(أ) الحصول على فهم لطبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة ،وأثرها على الرقابة الداخلية
للمنشأة المتعلقة بعملية التدقيق ،وتكون كافية لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛ و
(ب) تصميم وأداء إجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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الفقرة #

معيار التدقيق الدولي
 402الفقرة 8

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ألهداف معايير التد قيق الدولية ،لدى التعبيرات التالية المعاني المخصصة لها أدناه-:
(أ) أنظمة الرقابة المكملة للمنشأة – أنظمة الرقابة التي تفترض مؤسسة الخدمة ،عند تصميم خدمتها ،أن
المنشآت ستنفذها ،والتي إذا كان ذلك ضرورياً لتحقيق أهداف الرقابة ،يتم تحديدها في وصف نظامها.
(ب) التقرير ح ول وصف وتصميم أنظمة الرقابة في مؤسسة خدمة (مشار إليه في هذا المعيار بالتقرير نوع
 – )1وهو تقرير يشمل-:
()1
()2

وصف أعدته إدارة مؤسسة الخدمة لنظام خدمة المؤسسة وأهداف الرقابة وأنظمة الرقابة ذات
العالقة التي تم تصميمها وتنفيذها في وقت محدد؛
تقرير من قبل مدقق الخدمة بهدف إيصال تأكيد معقول يشمل رأي مدقق الخدمة حول وصف

نظام الخدمة للمؤسسة وأهداف الرقابة وأنظمة الرقابة ذات العالقة ومدى مالئمة تصميم أنظمة
الرقابة لتحقيق أهداف رقابة محددة ،وفاعلية عمل أنظمة الرقابة.
(ج) تقرير حول وصف وتصميم وفاعلية عمل أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة (مشار له في هذا المعيار
بالتقرير نوع  – )2ويشمل هذا التقرير:
( )1وصف أعدته إدارة مؤسسة الخدمة لنظام مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لها واألنظمة ذات
العالقة ،وتصميمها وتنفيذها في تاريخ محدد أو طيلة فترة محددة ،وفي بعض الحاالت فاعلية
عملها طيلة فترة محددة؛
( )2تق رير من قبل مدقق الخدمة بهدف إيصال تأكيد معقول يشمل ما يلي-:
(أ) رأي مدقق الخدمة حول نظام مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لها واألنظمة ذات العالقة،
ومدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة لتحقيق أهداف رقابة محددة ،وفاعلية عمل أنظمة
الرقابة؛ و
(ب) وصف إلختبارات مدقق الخدمة ألنظمة الرقابة ونتائج ذلك.

معيار التدقيق الدولي
 402الفقرة 8

يقدم تقرير تأكيد حول أنظمة الرقابة
بناء على طلب من مؤسسة الخدمة ّ
(د) مدقق الخدمة – المدقق الذي ً
لمؤسسة الخدمة.
(ه) مؤسسة الخدمة – مؤسسة طرف آخر (أو قطاع من مؤسسة طرف آخر) تقدم الخدمات للمنشآت التي
(و )
(ز)

هي جزء من نظم المعلومات لهذه المنشآت الخاصة بإعداد التقارير المالية.
نظام مؤسسة الخدمة – السياسات واإلجراءات المصممة والمنفذة والمتحفظ بها من قبل مؤسسة خدمة
لتزويد المنشآت بالخدمات التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة.
مؤسسة الخدمة من الباطن – مؤسسة خدمة تستخدمها مؤسسة خدمة أخرى ألداء بعض الخدمات

المقدمة للمنشآت التي هي جزء من نظام معلومات المنشآت المستخدمة الخاصة بإعداد التقارير
المالية.

(ح) مدقق المنشأة – المدقق الذي يدقق البيانات المالية لمنشآت مستخدمة للخدمات ويقدم التقارير حولها.
(ط) المنشأة المستخدمة – المنشأة التي تستخدم خدمة مؤسسة ،والتي يتم تدقيق بياناتها المالية.

وغالباً ما تستعين العديد من المنشآت (بما فيها المنشآت الصغيرة جداً) بمصادر خارجية ألنشطة تجهيز مالي معينة مثل-:
 الرواتب؛
 مبيعات اإلنترنت؛
 إدارة األصول (جرد المخزون ،واإلستثمارات وغيرها)؛ و
 خدمات مسك الدفاتر ،وتشتمل هذه تجهيز المعامالت ،والحفاظ على السجالت المحاسبية ،وإعداد البيانات المالية.
ويشار إلى مؤسسات الطرف الثالث (التي تزود الخدمات ذات العالقة بإعداد التقارير المالية) على أنها "مؤسسات خدماتية".

وحين يتم اإلستفادة من المؤسسات الخدماتية ،يحتاج المدقق ألن يأخذ في اإلعتبار تأثير مثل هذه الترتيبات على أنظمة الرقابة
الداخلية في المنشأة .ويتضمن ذلك-:
 الحصول على معلومات كافية لتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛ و
 تصميم اإلستجابة المناسبة.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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في المنشآت الصغيرة ،قد تكون الخدمات المستعانة من مصاد خارجية مهمة إلى حد بعيد للعملية المستمرة في المنشأة ،ولكن
قد ال تكون ذات عالقة بالتدقيق .ويحدث ذلك حين توجد أنظمة رقابة داخلية كافية ضمن المنشأة لتناول مخاطر األخطاء
الجوهرية ،أو حين يمكن أداء إجراءات التدقيق الجوهرية لتناول المخاطر المحددة.

نقطة للتأمل

ال يعفي إستخدام مؤسسة خدمة إلعداد التقارير المالية اإلدارة (وأؤلئك المكلفون بالحوكمة) من المسؤوليات المناطة بهم
للبيانات المالية.
ويوجد نوعين من التقارير التي يمكن أن تقدمها مؤسسات الخدمة لمستخدميها-:




تقارير النوع  – 1وصف وتصميم أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة
تكون
هذه التقارير إعالمية،
وتزود تلك التقارير أدلة حول تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة ،ولكن ليس فعاليتهم التشغيلية .قد
إال أنها ذات إستخدام محدود للمدقق في فهم ما إذا كانت أنظمة الرقابة الرئيسية في مؤسسة الخدمة قد تم تشغيلها بالشكل
الفعال خالل الفترة التي يتم فيها التدقيق.

تقارير النوع  – 2وصف وتصميم وتشغيل فعالية أنظمة الرقابة
ويمكن إستخدام هذه التقارير من قبل المدقق للنظر فيما إذا كانت-:
 أنظمة الرقابة التي تم إختبارها من قبل مدقق مؤسسة الخدمة ذات عالقة بمعامالت المنشأة ،وأرصدة الحساب،واإلفصاحات ،والتوكيدات المتعلقة ،و
 إختبا ارت مدقق مؤسسة الخدمة ألنظمة الرقابة والنتائج الكافية (أي طول الفترة المغطاة من خالل إختبارات مدققمؤسسة الخدمة ،والوقت المنقضي منذ أداء تلك اإلختبارات).

تقييم المخاطرة
الفقرة #

معيار التدقيق
 402الفقرة 9

الدولي

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

عند الحصول على فهم للمنشأة المستخدمة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) على مدقق الخدمة
الحصول على فهم لكيفية إستخدام منشأة مستخدمة خدمات مؤسسة خدمة في عمليات المنشأة المستخدمة
بما في ذلك( -:المرجع :الفقرتان أ-1أ.)2

(أ) طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة وأهمية هذه الخدمات بالنسبة للمنشأة المستخدمة ،بما في
ذلك األثر على الرقابة الداخلية للمنشأة؛ (المرجع :الفقرات أ-3أ)5
(ب) الطبيعة واألهمية النسبية للمعامالت المعالجة أو الحسابات أو عمليات إعداد التقارير المالية التي
تؤثر عليها مؤسسة الخدمة؛ (المرجع :الفقرة أ)6
(ج) درجة التفاعل بين أنشطة مؤسسة الخدمة وتلك الخاصة بالمنشأة المستخدمة؛ و (المرجع :الفقرة أ)7
(د) طبيعة العالقة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة ،بما في ذلك األحكام التعاقدية ذات العالقة
لألنشطة التي تقدمها مؤسسة الخدمة( .المرجع :الفقرات أ-8أ)11

معيار التدقيق الدولي

عند الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذو عالقة بالتدقيق وفق ًا لمعيار التدقيق الدولي ( 315المنقح) ،ينبغي
على المدقق تقييم تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة المناسبة في المنشأة المستخدمة الخاصة بالخدمات التي
تقدمها مؤسسة الخدمة ،بما في ذلك تلك التي تطبق على المعامالت المعالجة من قبل مؤسسة الخدمة.
(المرجع :الفقرات أ-12أ)14

معيار التدقيق الدولي
 402الفقرة 11

على مدقق الخدمة أن يحدد ما إذا كان فهم كاف لطبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة
وآثارها على أنظمة الرقابة الداخلية للمنشأة المستخدمة الخاصة بالتدقيق تم الحصول عليها لتوفير أساس

معيار التدقيق الدولي
 402الفقرة 12

إذا لم يكن مدقق الخدمة قاد اًر على الحصول على فهم كاف من المنشأة المستخدمة فإن على مدقق المنشأة
الحصول على ذلك الفهم من خالل واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية-:

 402الفقرة 10

الطبعة الرابعة

لتحدي وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية.

(أ) الحصول على التقرير نوع  1أو نوع  ،2إذا كانا متوفرين؛
(ب) اإلتصال مع مؤسسة الخدمة ،من خالل المنشأة المستخدمة ،للحصول على معلومات محددة؛
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(ج) زيادة مؤسسة الخدمة وأداء إجراءات توفر المعلومات الضرورية حول أنظمة الرقابة ذات العالقة في
مؤسسة الخدمة؛ أو
(د )

إستخدام مدقق آخر ألداء إجراءات توفر المعلومات الالزمة حول أنظمة الرقابة ذات العالقة في
مؤسسة الخدمة (المرجع :الفقرات أ-15أ)20

وعند إستخدام مؤسسات الخدمة ،يأخذ المدقق في إعتباره المسائل المبينة في التوضيح أدناه.

التوضيح 2-3.15
النظر في

ما هي الخدمات (ذات العالقة
بالتدقيق) التي يتم تقديمها؟

ما هي أنظمة الرقابة الداخلية

المناتسبة ذات العالقة؟

الوصف

 قم بتحديد-:

المقدمة،
 طبيعة الخدمات ّ األهمية النسبية للمعامالت المعالجة ،و الحسابات أو عمليات إعداد التقارير المالية المتأثرة. مراجعة شروط عقد أو إتفاق مستوى-الخدمة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة.
 تحديد درجة التفاعل (األنشطة) بين مؤسسة الخدمة والمنشأة.
 مراجعة التقارير من قبل مؤسسات الخدمة ،أو مدققي الخدمة (بما في ذلك خطابات اإلدارة) ،أو
المدققين الداخليين ،أو السلطات التنظيمية على أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة.

 هل أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة ذات عالقة بالتدقيق؟ إذا لم تكن كذلك ،يكون المنهج
الجوهري كافياً .وإذا كان الحال كذلك ،على المدقق الشعور بالراحة ألن أنظمة الرقابة في مؤسسة

الخدمة تم تصميمها وتنفيذها بالشكل المناسب.
 هل توجد أنظمة رقابة موضوعة من قبل المستخدم (يمكن إختبارها) تقلل مخاطر المعالجة
الجوهرية ،دون النظر إلى أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة؟ على سبيل المثال ،يمكن أن تشمل
أنظمة رقابة المستخدم على جدول الرواتب:
 مقارنة البيانات المقدمة إلى مؤسسة الخدمة مع التقارير من مؤسسة الخدمة بعد معالجةالبيانات،

مدى اإلعتماد الموضوع على
أنظمة الرقابة المناتسبة في

مؤتسسة الخدمة؟

 إعادة حساب عينة من مبالغ الرواتب من أجل دقة العملية ،و -مراجعة المبلغ اإلجمالي لجدول الرواتب من أجل المعقولية.

 الحصول على أي تقارير متوفرة من نوع  1أو نوع  .2وغالب ًا ما تتضمن العقود مع مؤسسات
الخدمة أحكام هذه التقارير؛
 اإلتصال مع مؤسسة الخدمة للحصول على معلومات محددة؛



زيارة مؤسسة الخدمة وتنفيذ اإلجراءات الالزمة؛ أو
استخدام مدقق آخر لتنفيذ اإلجراءات الالزمة.

نقطة للتأمل

تفحص صيغة تقارير مؤسسة الخدمة من أجل القيود المحتملة عند استخدامها .ويمكن أن تطبق تلك القيود على اإلدارة،
ومؤسسة الخدمة ،وزبائنها ،ومدققي المنشأة.

اإلتستاابة للمخاطرة
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي

عند تحديد كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي يوفرها نوع  1أو نوع  2يجب أن يكون المدقق مقتنعاً بما يلي-:
(أ) الكفاءة المهنية واإلستقاللية عن مؤسسة الخدمة؛ و
(ب) مالئمة المعايير التي صدر بموجبها التقرير نوع  1أو نوع ( .2المرجع :الفقرة أ)21

معيار التدقيق الدولي

إذا كان مدقق المستخدم يخطط إلستخدام التقرير نوع  1أو نوع  2كأدلة تدقيق لدعم فهم المدقق بشأن

 402الفقرة 13

 402الفقرة 14

تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة ،فإن على مدقق المنشأة ما يلي-:
تقييم ما إذا كان وصف وتصميم أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة هما في تاريخ مناسب أو لفترة
(أ)
مناسبة ألهداف مدقق لمنشأة؛
ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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تقييم كفاية ومالئمة األدلة التي يقدمها التقرير لفهم الرقابة الداخلية للمنشأة المستخدمة المتعلقة
بالتدقيق؛ و

( ب)
(ج )

معيار التدقيق الدولي
 402الفقرة 15

تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة المكملة للمنشأة المستخدمة التي حددتها مؤسسة الخدمة مناسبة
للمنشأة المستخدمة ،وإذا كان األمر كذلك الحصول على فهم لما إذا كانت المنشأة المستخدمة
صممت ونفذت أنظمة الرقابة هذه( .المرجع :الفقرتان أ-22أ)23

عند اإلستجابة لألخطاء المقيمة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي  330على مدقق المنشأة ما يلي-:
تحديد ما إذا كانت أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بتوكيدات البيانات المالية ذات العالقة
(أ)
متوفرة من السجالت المحتفظ بها لدى المنشأة المستخدمة؛ وإذا لم يكن األمر كذلك،
أداء إجراءات تدقيق إضافية للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ،أو إستخدام مدقق آخر ألداء
هذه اإلجراءات في مؤسسة الخدمة نيابة عن مدقق المنشأة( .المرجع :الفقرات أ-24أ)28

( ب)
معيار التدقيق الدولي
 402الفقرة 16

عندما يشمل تقييم مدقق المنشأة للمخاطرة توقعاً بأن أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمل بفاعلية فإن
على مدقق المنشأة الحصول على أدلة تدقيق بشأن فعالية عمل أنظمة الرقابة هذه من خالل واحد أو أكثر
من اإلجراءات التالية-:

(أ)
( ب)
(ج )
معيار التدقيق الدولي

 402الفقرة 17

الحصول على تقرير نوع  ،2إذا كان متوف اًر؛
إجراء إختبارات مناسبة ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة؛ أو
إستخدام مدقق آخر إلجراء إختبارات ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة نيابة عن مدقق المنشأة.

(المرجع :الفقرتان أ-29أ)30

إذا خطط المدقق المستخدم ،حسب الفقرة ( 12أ) ألستخدام التقرير نوع  2كأدلة تدقيق بأن أنظمة الرقابة في
مؤسسة الخدمة تعمل بفعالية فإن على مدقق المنشأة تحديد ما إذا كان تقرير مدقق المنشأة يوفر أدلة تدقيق
كافية ومناسبة بشأن فاعلية أنظمة الرقابة ،وذلك لدعم تقييم مدقق المنشأة لتقييم المخاطرة من خالل ما
يلي-:
(أ) تقييم ما إذا كان وصف وتصميم وفاعلية عمل أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة هي في تاريخ أو
لفترة مناسبة ألهداف مدقق المنشأة؛
(ب) تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة المكملة للمنشأة المستخدمة التي حددتها للمؤسسة المستخدمة

(ج )

مناسبة للمنشأة المستخدمة ،وإذا كان األمر كذلك الحصول على فهم ما إذا كانت المنشأة
المستخدمة قد صممت ونفذت أنظمة الرقابة هذه ،وإذا كان األمر كذلك إختبار فاعلية عملها؛ و
تقييم مالئمة الفترة الزمنية التي تغطيها إختبارات أنظمة الرقابة والزمن الذي إنقضى منذ أداء

إختبارات أنظمة الرقابة؛
تقييم ما إذا كانت إختبارات أنظمة الرقابة التي أجراها مدقق الخدمة ونتائج ذلك ،كما هي مبينة في تقرير
مدقق الخدمة مناسبة للتوكيدات في البيانات المالية للمنشأة المستخدمة ،وتوفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة

لدعم تقييم المدقق المستخدم للمخاطر (المرجع :الفقرات أ-31أ.)39
معيار التدقيق
 402الفقرة 19

الدولي

على مدقق المنشأة أن يستفسر من إدارة المنشأة المستخدمة ما إذا أبلغت مؤسسة الخدمة المنشأة المستخدمة
عن أي إحتيال أو عدم إمتثال للقوانين واألنظمة أو أخطاء غير مصححة تؤثر على البيانات المالية للمنشأة

المستخدمة ،أو أنها خالفاً لذلك على علم بها ،وعلى مدقق المنشأة تقييم كيفية تأثير هذه األمور على طبيعة
وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية لمدقق المنشأة ،بما في ذلك األثر على إستنتاجات مدقق المنشأة
وتقرير مدقق المنشأة( .المرجع :الفقرة أ)41

المقيمة ،يأخذ المدقق في اإلعتبار المسائل التالية.
وفي اإلستجابة للمخاطر ّ

التوضيح 3-3.15
النظر في

هل يمكن الحصول على األدلة
الالزمة من ضمن المنشأة؟

الوصف

إذا كان من الممكن ذلك ،قم بالحصول على أدلة التدقيق الكافية المناسبة المتعلقة بتوكيدات البيانات
المالية المتضمنة ذات العالقة.
إذا لم يكن ممكن ًا ،قم بتنفيذ إجراءات إضافية للحصول على األدلة ،مثل إستخدام مدقق آخر لتنفيذ

الطبعة الرابعة
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إجراءات في مؤسسة الخدمة بالنيابة عن مدقق المستخدم.
تحديد مدى اإلعتماد الذي
يمكن وضعه على تقرير نوع
 1أو نوع 2

 األخذ في اإلعتبار الكفاءة المهنية للمدقق واإلستقاللية ومالئمة المعايير التي صدر بموجبها
التقرير؛
 تقييم ما إذا كان وصف وتصميم أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة قد وضع في تاريخ أو لفترة
تكون مناسبة ألغراض مدقق المستخدم؛
 تقييم كفاية ومالئمة األدلة المزودة من خالل التقرير من أجل فهم أنظمة الرقابة الداخلية لمنشأة
المستخدم ذات العالقة بالتدقيق؛ و
 تحديد ما إذا كانت أنظمة رقابة منشأة المستخدم المكملة والمحددة من خالل مؤسسة الخدمة ذات
عالقة بمنشأة المستخدم و ،إذا كان األمر كذلك ،الحصول على فهم ما اذا قامت منشأة المستخدم
بتصميم وتطبيق أنظمة الرقابة تلك.
يقدم أدلة بأن أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة تعمل بشكل فعال خالل فترة
الحظ أن النوع  1ال ّ
زمنية معينة .وإذا لم يتوفر تقرير نوع  ،2قد يكون من الضروري للمدقق أداء إختبارات أنظمة الرقابة
في مؤسسة الخدمة ،أو استخدام مدقق آخر ألداء تلك اإلختبارات.

إجراء اختبار تساالت وأنظمة
رقابة المستخدم

حيث يمكن ذلك ،قم بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق بتوكيدات البيانات المالية ذات
العالقة من السجالت التي تحتفظ بها منشأة المستخدم.

الحصول على ادلة تدقيق من
مؤتسسة الخدمة

إذا لم تكن السجالت كافية قم بالحصول على أدلة تدقيق حول الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة في
مؤسسة الخدمة من خالل-:
 الحصول على تقرير نوع  ،2إذا كان متوف اًر؛
 إجراء اإلختبارات المناسبة ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة؛ أو
 إستخدام مدقق أخر إلجراء إختبارات أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة بالنيابة عن مدقق
المستخدم.

إجراء اتستفسار حول األحداث
الهامة (مثل اإلحتيال)

اإلستعالم من اإلدارة ما إذا كانت على علم (أو تلقت بالغاً من مؤسسة الخدمة) بأي إحتيال أو عدم
إمتثال للقوانين واألنظمة أو أخطاء غير مصححة يمكن أن تؤثر على البيانات المالية.

اإلبالغ
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 3

معيار التدقيق الدولي 402
الفقرة 20
معيار التدقيق الدولي 402
الفقرة 21

معيار التدقيق الدولي 402
الفقرة 22

أهداف معيار التدقيق الدولي

ُيعد هدف المدقق هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بما يلي-:
(أ) وجود وحالة المخزون؛
(ب) إكتمال المقاضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة؛ و
(ج) عرض وإفصاح لمعلومات القطاعات حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
على مدقق المنشأة تعديل الرأي في تقرير المنشأة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 705المنقح) إذا كان
مدقق المنشأة غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها
مؤسسة الخدمة الخاصة بتدقيق البيانات المالية للمنشأة( .المرجع :الفقرة أ)42
على مدقق المنشأة عدم اإلشارة إلى عمل مدقق الخدمة في تقرير المنشأة الذي يحتوي على رأي غير
معدل ،إذا كانت القوانين أو األنظمة تتطلب إجراء ذلك ،وإذا كانت هذه اإلشارة تطلبها القوانين أو
األنظمة فإن تقرير مدقق المنشأة يجب أن يبين أن اإلشارة ال تقلل من مسؤولية مدقق المنشأة بالنسبة
لرأي التدقيق( .المرجع :الفقرة أ)43
إذا كانت اإلشارة إلى عمل مدقق خدمة مناسب لفهم تعديل على رأي مدقق المنشأة فإن تقرير مدقق
المنشأة يجب أن يبين أن هذه اإلشارة ال تقلل من مسؤولية مدقق المنشأة بالنسبة لهذا الرأي( .المرجع:
الفقرة أ)44

عند استخدام إما تقرير نوع  1أو تقرير نوع  2من مؤسسة الخدمة ،ال يقدم تقرير المدقق المتعلق بالمنشأة أي إشارة إلى تقرير مؤسسة
الخدمة ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون.
معدل نتيجة تعديل الرأي في تقرير مدقق الخدمة ،ال يُمنع مدقق المستخدم من اإلشارة
ومع ذلك ،حين يعرض مدقق المستخدم تقرير مدقق ّ
إلى تقرير مدقق الخدمة إذا كان ذلك يساعد في فهم سبب تعديل رأي مدقق المستخدم .وفي هذه الحاالتُ ،يطلب من مدقق المستخدم أن
يوضح ضمن تقارير التدقيق الخاصة به أن اإلشارة إلى مدقق الخدمة ال تقلل من مسؤولية مدقق المستخدم الخاصة بالنسبة لهذا الرأي.
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 4.15معيار التدقيق الدولي  - 501أدلة التدقيق -إعتبارات محددة لبنود مختارة
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 3

أهداف معيار التدقيق الدولي

ُيعد هدف المدقق هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بما يلي-:
(أ) وجود وحالة المخزون؛
(ب) إكتمال المقاضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة؛ و

(ج) عرض وإفصاح لمعلومات القطاعات حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

حضور الارد الفعلي للمخزون
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 4

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

إذ كان المخزون هاماً بالنسبة للبيانات المالية فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما
يتعلق بوجود وحالة المخزون من خالل ما يلي-:
(أ) حضور الجرد الفعلي للمخزون إال إذا كان ذلك غير عملي ،من أجل ما يلي( -:المرجع :الفقرات أ-1
أ) 3
( )1تقييم تعليمات وإجراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة نتائج الجرد الفعلي؛ (المرجع :الفقرة أ)4
( )2مالحظة أداء إجراءات اإلدارة الخاصة بالجرد؛ (المرجع :الفقرة أ)5
( )3فحص المخزون؛ و (المرجع :الفقرة أ)6

( )4أداء جرد إختباري (المرجع :الفقرتان أ-7أ)8
(ب) أداء إجراءات تدقيق سجالت المخزون النهائية للمنشأة لتحديد ما إذا كانت تعكس بدقة نتائج الجرد
الفعلي للمخزون.

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 5

إذا تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ عدا ع ن تاريخ البيانات المالية فإن على المدقق ،باإلضافة إلى
اإلجراءات التي تتطلبها الفقرة  ، 4أداء إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق بشأن ما إذا كانت التغيرات
في المخزون بين تاريخ الجرد وتاريخ البيانات المالية مسجلة بالشكل المناسب( .المرجع :الفقرات أ-9أ)11

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 6

إذا لم يستطع المدقق حضور الجرد الفعلي للمخزون بسبب ظروف مفاجئة ،فعلى المدقق إجراء أو مالحظة
بعض عمليات جرد فعلي في تاريخ بدل ،وأداء إجراءات تدقيق للمعامالت بين التاريخين.

معيار التدقيق الدولي 501

إذا كان حضور الجرد الفعلي غير عملي فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 8

إذا كان المخزون الذي في حوزة وتحت رقابة طرف آخر هام بالنسبة للبيانات المالية فإن على المدقق
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة ذلك المخزون ،وذلك بأداء إجراء واحد أو
أكثر مما يلي-:
(أ) طلب المصادقة من طرف آخر فيما يتعلق بكميات وحالة المخزون المحتفظ به بالنيابة عن المنشأة.

الفقرة 7

تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون ،وإذا لم يكن من الممكن إجراء ذلك فينبغي على
المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 705المنقح)( .المرجع :الفقرات أ-12أ)14

(المرجع :الفقرة أ)15
ى
(ب) أداء فحص أو إجراءات تدقيق أخر في ظل الظروف( .المرجع :الفقرة )16

وحين يكون المخزون هام ًا للبيانات المالية ،يتناول المدقق وجود المخزون وحالته كما هو مبين أدناه.

التوضيح 1-4.15
اإلجراء

حضور الارد الفعلي

الوصف




تقييم تعليمات اإلدارة فيما يتعلق بتسجيل /رقابة نتائج الجرد؛
مالحظة أداء إجراءات اإلدارة الخاصة بالجرد؛
فحص الجرد وإجراء جرد إختباري؛
توافق التغيرات في المخزون بين تاريخ الجرد ونهاية الفترة؛ و


 أداء إجراءات بديلة إذا كان الجرد الفعلي غير عملي.
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مصادقة /فحص المخزون

 طلب مصادقات لكميات /حالة المخزون المحتفظ به؛
 أداء فحص أو أي إجراءات تدقيق مناسبة.

في حوزة اآلخرين

اإلتستعالم فيما يتعلق بالمقاضاة والمطالبات
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 501

الفقرة 9

معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 10

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية 1

على المدقق تصميم وأداء إجراءات تدقيق من أجل تحديد المقاضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة ،والتي

تتسبب في نشوء مخاطرة األخطاء الجوهرية ،بما في ذلك( -:المرجع :الفقرات أ-17أ)19
(أ) اإلستعالم من اإلدارة ،وحي ث ينطبق ذلك من اآلخرين ضمن المنشأة ،بما في ذلك المستشار القانوني
الداخلي؛
(ب) مراجعة محاضر إجتماعات المكلفين بالحوكمة والمراسالت بين المنشأة ومستشارها القانوني الخارجي؛
و
(ج) مراجعة حسابات التكلفة القانونية( .المرجع :الفقرة أ)20
إذا قام المدقق بتقييم مخاطرة خطأ جوهري فيما يتعلق بالمقاضاة أو المطالبات التي تم تحديدها ،أو عندما
تدل إجراءات التدقيق التي يتم أداؤها على أنه قد توجد هناك مقاضاة أو 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 خالل كتاب استفسار تعده اإلدارة ويرسله المدقق ،يطلب
فيه من المستشار القانوني 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
معيار التدقيق الدولي 501

الفقرة 11

فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة( .المرجع :الفقرات أ-21أ)25

إذا-:

(أ)

رفضت اإلدارة إعطاء المدقق اإلذن باإلتصال مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أو مقابلته ،أو
إذا رفض المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أن يستجيب بالشكل المناسب لكتاب اإلستعالم أو منع
من اإلستجابة؛ و

(ب) لم يستطع المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأداء وإجراءات تدقيق بديلة،
معيار التدقيق الدولي 501
الفقرة 12

فإن على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق وفق ًا لمعيار التدقيق الدولي ( 705المنقح).
على المدقق أن يطلب من اإلدارة ،وحيث يكون ذلك مناسباً المكلفين بالحوكمة ،تقديم إق اررات كتابية بأن كافة
حاالت المقاضاة أو المطالبات الفعلية أو الممكنة التي يجب إعتبارها عند إعداد البيانات المالية تم اإلفصاح
عنها للمدقق ومعاملتها محاسبياً ،واإلفصاح عنها حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

ولتحديد المقاضاة والمطالبات التي قد تؤدي إلى مخاطرة البيانات الخاطئة الجوهرية ،يؤدي المدقق اإلجراءات المبينة في الجدول
أدناه.

التوضيح 2-4.15
اإلجراء

القيام باإلتستعالمات ومراجعة
الوثائق ذات العالقة

الوصف

 اإلستعالم من اإلدارة وآخرين؛
 مراجعة محاضر إجتماعات أولئك المكلفين بالحوكمة؛
 مراجعة المراسالت بين المنشأة وهيئتها القانونية؛ و


اإل تصال مع المستشار القانوني
الخارجي

مراجعة حسابات اإلنفاق القانونية.

تعدها اإلدارة وترسل
حيث يتم تحديد أو اإلشتباه في مقاضاة أو مطالبات ،يطلب المدقق رسالة إستفسار ّ
من قبل المدقق ،يطلب فيها من المستشار القانوني الخارجي إبالغ تفاصيل المطالبات وغيرها مباشرة
إلى المدقق .وإذا تم منع هذا اإلجراء ،أو حين ترفض اإلدارة اإلذن باإلتصال مع المستشار القانوني،
يتم أداء إجراءات بديلة مثل مراجعة جميع الوثائق المتوفرة والقيام بإستفسارات إضافية .وإذا لم تكن
اإلجراءات البديلة كافية ،حينها يتم تعديل رأي المدقق.
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طلب إق اررات خطية من اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بأن جميع اإلدعاءات والمطالبات المعروفة
الفعلية أو المحتملة تم اإلفصاح عنها ومحاسبتها بالشكل السليم في البيانات المالية.

الحصول على إقرارات اإلدارة

معلومات القطاعات
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي  501الفقرة
13

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

على المد قق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بعرض معلومات القطاعات واإلفصاح
عنها حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق( -:المرجع :الفقرة أ)26

(أ)

الحصول على فهم لألساليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات( :المرجع:
الفقرة أ.)27
( )1تقييم ما إذا كان من المحتمل أن ينجم عن هذه األساليب إفصاحات حسب إطار إعداد
التقارير المالية المطبق؛ و
( )2إختيار تطبيق هذه السياسة حيثما يكون مناسب ًا.

(ب) أداء إجراءات تحليلية أو إجراءات تدقيق مناسبة أخرى في ظل الظروف.

وغالباً ما تكون معلومات القطاعات غير مطبقة في تدقيق المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم ،لذلك لن يتم التطرق إليها مجدداً
في هذا الدليل.

 5.15معيار التدقيق الدولي  – 510عمليات التدقيق األولية – األرصدة اإلفتتاحية
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 510

الفقرة 3

أهداف معيار التدقيق الدولي

عند إجراء عملية تدقيق أولية ،ينطوي هدف المدقق فيما يتعلق باألرصدة اإلفتتاحية على الحصول على أدلة

تدقيق مناسبة وكافية حول ما إذا كانت-:
(أ) األرصدة اإلفتتاحية محتوية على أخطاء تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية للفترة الحالية؛ و
(ب) السياسات المحاسبية المناسبة التي تعكسها األرصدة اإلفتتاحية مطبقة بشكل متسق في البيانات المالية
للفترة الحالية ،أو ما إذا تمت محاسبة التغيرات عليها بشكل مناسب وتم عرضها واإلفصاح عنها بشكل
مناسب وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبق

ويقدم هذا المعيار التوجيه فيما يتعلق باألرصدة اإلفتتاحية عندما يتم تدقيق البيانات المالية ألول مرة ،أو حين يتم تدقيق البيانات
المالية للفترة السابقة من قبل مدقق آخر.
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 5

يببغي على المدقق قراءة أحدث البيانات المالية ،إن وجدت ،وتقرير المدقق السابق حولها ،إن وجد ،للحصول
على معلومات متعلقة باألرصدة اإلفتتاحية بما في ذلك اإلفصاحات.

معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 6

ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق مناسبة حول ما إذا كانت األرصدة اإلفتتاحية تحتوي على
أخطاء تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية عن طريق( :المرجع :الفقرة أ-1أ)2

(أ) تحديد ما إذا تم إرسال أرصدة اإلقفال للفترة السابقة بشكل صحيح إلى الفترة الحالية أو ،حيثما كان
مناسباً ،تم إعادة بيانها بشكل صحيح؛
(ب) تحديد ما إذا كانت األرصدة اإلفتتاحية تعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة؛ و
(ج) أداء واحد أو أكثر من األمور التالية( -:المرجع :الفقرة أ-3أ)7
( )1عندما تكون البيانات المالية للفترة السابقة مدققة ،مراجعة تقارير العمل الخاصة بالمدقق السابق
للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة اإلفتتاحية؛

( )2تقييم ما إذا كانت إجراءات التدقيق التي تم القيام بها في الفترة الحالية تقدم أدلة متعلقة باألرصدة
اإلفتتاحية؛ أو
( )3القيام بإجراءات تدقيق محددة للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة اإلفتتاحية.
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معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 7

إذا حصل المدقق على أدلة تدقيق تفيد بأن األرصدة اإلفتتاحية تحتوي على أخطاء قد تؤثر بشكل كبير على
البيانات المالية للفترة الحالية ،ينبغي على المدقق القيام بإجراءات التدقيق اإلضافية هذه بإعتبارها مالئمة في

معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 8

ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول ما إذا تم تطبيق السياسات المحاسبية
المعكوسة في األرصدة اإلفتتاحية بشكل متسق في البيانات المالية للفترة الحالية وما إذا تمت محاسبة التغيرات

معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 9

في حال كانت البيانات المالي ة للفترة السابقة مدققة من قبل المدقق السابق وكان هناك تعديل على الرأي،
ينبغي على المدقق تدقيق أثر األمر الذي نتج عنه التعديل في تقييم مخاطر الخطأ الجوهري في البيانات
المالية للفترة الحالية وفق ًا لمعيار التدقيق الدولي ( 315المنقح).

معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 10

إذا لم يكن المدقق قاد اًر على الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإلفتتاحية ،ينبغي
على المدقق إبداء رأي متحفظ أو حجب الرأي حول البيانات المالية ،حيثما كان مالئماً وفقاً لمعيار التدقيق

معيار التدقيق الدولي

إذا توصل المدقق إلى أن األرصدة اإلفتتاحية تحتوي على خطأ يؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للفترة

معيار التدقيق الدولي
 510الفقرة 12

إذا توصل المدقق إلى أن-:
(أ) السياسات المحاسبية للفترة الحالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق باألرصدة اإلفتتاحية وفقاً إلطار
إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو

 510الفقرة 11

الظروف لتحديد األثر على البيانات المالية للفترة الحالية .وإذا توصل المدقق أن مثل هذه األخطاء موجودة
في البيانات المالية للفترة الحالية ،ينبغي على المدقق إبالغ المستوى المناسب من اإلدارة والمسؤولين عن
الحوكمة بهذه األخطاء وفقاً لمعيار التدقيق الدولي .450

في السياسات المحاسبية بشكل مناسب وتم عرضها واإلفصاح عنها بشكل كاف وفقاً إلطار إعداد التقارير
المالية المطبق.

الدولي ( 705المنقح)( .المرجع :الفقرة أ)8

الحالية وأنه لم يتم حساب أثر الخطأ بشكل مناسب أو لم يتم عرضه أو اإلفصاح عنه بشكل كاف ،ينبغي
على المدقق إبداء أي متحفظ أو حجب الرأي ،حيثما كان مالئماً ،وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 705المنقح).

(ب) التغير في السياسات المحاسبية لم يحاسب بشكل مناسب أو يعرض أو يفصح عنه بشكل كاف وفقاً
إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.
ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو حجب الرأي ،حيثما كان مالئماً ،وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 705
(المنقح).

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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الفقرة #

الدولي

معيار التدقيق
 510الفقرة 13

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

إذا تضمن رأي المدقق السابق فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة السابقة تعديالً على رأي المدقق بحيث
يبقى ذو عالقة وهاماً بالنسبة للبيانات المالية للفترة الحالية ،ينبغي على المدقق تعديل رأي المدقق حول

البيانات المالية للفترة الحالية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ( 705المنقح) ومعيار التدقيق الدولي .710
(المرجع :الفقرة أ)9

ويلخص التوضيح أدناه المتطلبات.

التوضيح 1-5.15
النظر في

هل تحتوي األرصدة

اإلفتتاحية أخطاء يمكن
أن تؤثر في الفترة
الحالية؟

تحديد أثر األخطاء

المحددة على الفترة

الحالية

تحديد األثر على رأي
التدقيق

الوصف

 قراءة البيانات المالية األحدث وتقرير المدقق السابق (إن وجد)؛
تقدم بالشكل الصحيح وتعكس إستخدام السياسات
 تحديد ما إذا كانت أرصدة اإلقفال للفترة السابقة ّ

المحاسبية المناسبة؛
 مراجعة أوراق عمل المدقق السابق؛ و
 أداء إجراءات تدقيق في الفترة ا لحالية للحصول على أدلة تتعلق باألرصدة اإلفتتاحية .ويعتبر ذلك
مهماً بوجه خاص حين ال تكون البيانات المالية للعام السابق قد دققت.
 أداء إجراءات تدقيق إضافية حيثما يكون ذلك مناسباً؛

 تقييم أي تعديل مدقق سابق على رأي التدقيق؛ و
 ضمان تطبيق السياسات المحاسبية المنعكسة في األرصدة الحسابية بإتساق من خالل الفترة
الحالية.
المعدل للمدقق السابق ذا عالقة أو أن األرصدة اإلفتتاحية تحتوي أخطاء تؤثر بشكل
إذا بقي رأي التدقيق
ّ
جوهري على البيانات المالية في الفترة الحالية (حيث لم يتم محاسبة أو تقديم أو اإلفصاح عن األثر
بالشكل المناسب) ،يصبح من الالزم إبداء رأي متحفظ أو سلبي.

يتم النظر أيضاً في الحاجة إلى فقرة إضافية تتناول "المسائل األخرى".

 6.15معيار التدقيق الدولي  – 600اإلعتبارات الخاصة – عمليات تدقيق البيانات
المالية للماموعة (بما في ذلك عمل مدققي العنصر)
الفقرة #

معيار التدقيق
 600الفقرة 8

الدولي

أهداف معيار التدقيق الدولي

تتلخص أهداف المدقق فيما يلي-:
(أ) تحديد ما إذا يتوجب العمل كمدقق للبيانات المالية للمجموعة؛ و
(ب) بإعتباره مدقق البيانات المالية للمجموعة-:

( )1اإلتصال بوضوح مع مدققي المكونات حول نطاق وتوقيت عملهم فيما يخص المعلومات
المالية المتعلقة بالمكونات ونتائجهم؛ و
( )2الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية المتعلقة بالمكونات وعملية
التوحيد للتعبير عن رأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المالية للمجموعة ،من حيث كافة
الجوانب الهامة ،وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.

الطبعة الرابعة
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الفقرة #
معيار

التدقيق

 600الفقرة 9

الدولي

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية
ألهداف معايير التدقيق الدولية ،يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه-:
المكون – منشأة أو نشاط تجاري ِ
تعد بشأنه المجموعة أو إدارة المكون معلومات مالية ينبغي أن يتم
(أ)
تضمينها في البيانات المالية للمجموعة( .المرجع :الفقرات أ-2أ)4
(ب) مدقق المكون – مدقق يعمل على إعداد المعلومات المالية المتعلقة بمكون معين في عملية تدقيق
(ج )
(د )
(ه )

بناء على طلب فريق عملية تدقيق المجموعة.
المجموعة وذلك ً
إدارة المكون – اإلدارة المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية المتعلقة بمكون معين.
األهمية النسبية للمكون – األهمية النسبية لمكون معين التي يتم تحديدها من قبل فريق عملية تدقيق

المجموعة.
مجموعة – كافة المكونات ا لتي يتم تضمين معلوماتها المالية في البيانات المالية للمجموعة .تشتمل
المجموعة دائما على أكثر من مكون واحد.

(و )
(ز)
(ح )

تدقيق المجموعة – تدقيق البيانات المالية لمجموعة معينة.
رأي التدقيق حول المجموعة – رأي التدقيق حول البيانات المالية للمجموعة.
شريك عملية تدقيق المجموعة – الشريك أو شخص آخر في الشركة الذي يقع على عاتقه مسؤولية

( ط)

ذلك ،ال يتناول هذا المعيار العالقة بين المدققين المشتركين أو العمل الذي يؤديه مدقق مشترك
واحد فيما يتعلق بعمل المدققين اآلخرين.
فريق عملية تدقيق المجموعة – الشركاء ،بما في ذلك شريك عملية تدقيق المجموعة ،والموظفون
الذين يضعون اإلستراتيجية الكلية لتدقيق المجموعة ويتواصلون مع مدققي العناصر ويقومون بعملية
التوحيد ويقيمون النتائج التي تم التوصل إليها من أدلة التدقيق كأساس لتكوين رأي حول البيانات

(ي)

(ك )
(ل )
(م)

عملية تدقيق المجموعة وأداؤها ،وتقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة الذي يتم إصداره
بالنيابة عن الشركة .عندما يؤدي مدققون مشتركون عملية تدقيق للمجموعة ،يشكل شركاء العملية
المشتركة وفرق العملية جميع ًا شريك عملية تدقيق المجموعة وفريق عملية تدقيق المجموعة .ومع

المالية للمجموعة.
مكون
واحد .كما يشير
البيانات المالية للمجموعة – بيانات مالية تتضمن معلومات ألكثر من
مصطلح "البيانات المالية للمجموعة" إلى بيانات مالية مدمجة تجمع المعلومات المالية التي تم
إعدادها من قبل المكونات التي ال تملك شركة أم ولكنها تخضع لسيطرة مشتركة.
إدارة المجموعة – اإلدارة المسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة.
أنظمة الرقابة على نطاق المجموعة – أنظمة الرقابة المصممة والمنفذة والمحافظ عليها من قبل
إدارة المجموعة لدى إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مكون هام – مكون محدد من قبل فريق عملية تدقيق المجموعة على أنه (أ) ذو أهمية مالية مختلفة

بالنسبة للمجموعة ،أو (ب) من المحتمل أن ينطوي على مخاطر هامة لألخطاء الجوهرية في
البيانات المالية للمجموعة وذلك بسبب طبيعته أو ظروفه الخاصة( .المرجع :الفقرتان أ-5أ)6

ويقدم هذا المعيار التوجيه فيما يتعلق باإلعتبارات الخاصة التي تنطبق على تدقيقات المجموعة .حيث يبين المسؤوليات
واإلتصاالت والمتطلبات من أجل وبين-:
 شركاء عملية المجموعة ،وفرق عملية المجموعة؛ و
 مدققي المكونات والذين يقومون بأداء العمل (مثل تدقيق القسم ،أو الفرع ،أو الشركة التابعة للمجموعة) بالنيابة عن فريق
ثم إبالغ النتائج.
عملية المجموعة ومن ّ
وقد تكون المتطلبات المبينة أيضاً مفيدة لمواقف أخرى حين يشترك المدقق مع مدقق آخر في بعض األجزاء من تدقيق البيانات
المالية( .ويمكن أن يتضمن مالحظة جرد المخزون أو أداء إجراءات محددة عند موقع بعيد).

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية

162
نقطة للتأمل

يعتبر تعريف مكون المجموعة واسعاً .قبل اإلستنتاج بأن هذا المعيار ليس قابالً للتطبيق ،تأكد من أن المكون الهام غير
موجود بالفعل .ويمكن أن ينتج المكون من الهيكل التنظيمي للمنشأة (مثل الشركة التابعة ،أو القسم ،أو الفرع ،أو المشاريع
المشتركة ،أو الشركات المستثمرة التي تقوم بالمحاسبة وفقاً للطرق المحاسبية لحقوق الملكية أو التكلفة) أو أنظمة إعداد التقارير
المالية المنظمة من خالل الوظيفة ،أو المنتج ،أو الخدمة ،أو الموقع الجغرافي.
وإذا تواجد مكون هام ،فيوضح المعيار هذا عدداً من المتطلبات المتعلقة-:
 بمسؤولية شريك عملية المجموعة؛
 بالتخطيط واألهمية النسبية للتدقيق؛
 بتقييم المخاطرة واإلستجابة لها؛
 بالعالقات بين فريق عملية المجموعة ومدققي المكونات؛
 بطبيعة ومدى اإلتصاالت؛ و
 بأنظمة رقابة إتساع المجموعة وعملية التوحيد.
مالحظة  :على إفتراض بأن تدقيقات المجموعة ليست مشتركة إلى حد ما في تدقيق المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم ،يحتوي
التوضيح التالي فقط على مقتطفات من العديد من المتطلبات التي يحتويها المعيار.

التوضيح 1-6.15

مقتطفات موجزة من قسم المتطلبات

المسؤولية

معيار التدقيق الدولي
 600الفقرة 11
القبول/اإلتستمرار

والتخطيط

معيار التدقيق الدولي
 600الفقرات 16-11

فهم الماموعة

وعناصرها وبيئاتها
معيار التدقيق الدولي

 600الفقرات 18-17

الطبعة الرابعة

 يقع على عاتق شريك عملية تدقيق المجموعة مسؤولية التوجيه واإلشراف وأداء عملية تدقيق المجموعة
وفقاً للمعايير المهنية.
 ال ينبغي أن يشير تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة إلى مدقق مكون معين.


يجب أن يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم حول المجموعة وعناصرها وبيئاتها يكفي لتحديد

المكونات التي يميل إلى كونها مكونات هامة.
 يوافق شريك عملية تدقيق المجموعة على شروط التكليف بعملية تدقيق المجموعة.
 يضع فريق عملية تدقيق المجموعة إستراتيجية كلية لتدقيق المجموعة وخطة تدقيق للمجموعة.
يجب أن يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم كاف من أجل-:
 تأكيد أو مراجعة تحديده األولي للمكونات التي تميل إلى كونها مكونات هامة؛ و

اء كانت ناجمة عن اإلحتيال أو
 تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة ،سو ً
الخطأ.

163
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فهم مدقق المكونات
معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 20-19

إذا خطط فريق عملية تدقيق المجموعة لطلب مدقق مكونات من أجل العمل على جمع المعلومات المالية حول
مكون معين ،يجب أن يحصل الفريق على فهم حول النقاط التالية-:
 ما إذا كان يفهم ويلتزم مدقق المكونات بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة بتدقيق المجموعة ،وخاصة
ما إذا كان مستقالً؛
 الكفاءة المهنية لمدقق المكونات؛
 ما إذا كان فريق عملية تدقيق المجموعة قاد اًر على المشاركة في عمل مدقق المكونات إلى الحد الالزم


األهمية النسبية

معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 22-21

من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة؛ و
ما إذا كان يعمل مدقق المكونات في بيئة منظمة تراقب المدققين بشكل فعال.

يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة ما يلي-:

 األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل عند وضع اإلستراتيجية الكلية لتدقيق المجموعة؛
 المبالغ األقل من األهمية النسبية ،حيث يمكن تطبيقه ،لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة
الحسابات أو اإلفصاحات؛
 األهمية النسبية لتلك المكونات حيث يجري مدققو المكونات عملية تدقيق أو مراجعة ألغراض عملية
تدقيق المجموعة؛ و
 العتبة التي إذا تعدتها األخطاء فال يمكن إعتبارها أخطاء غير هامة بالنسبة للبيانات المالية.

يقوم فريق العملية للمجموعة أيض ًا بتقييم مالئمة أهمية األداء المحددة من قبل مدقق المكونات على مستوى
المكونات.
اإلتستاابة للمخاطر
المقيمة
ّ
معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 31-24

المقيمة في البيانات
يتيعن على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات إستجابة مناسبة لمعالجة األخطاء الجوهرية
ّ
المالية.
ويجب أن يقوم فريق العملية للمجموعة-:

 تحديد نوع العمل الذي يتم أداؤه من قبل فريق عملية تدقيق المجموعة أو مدققي المكونات بالنيابة عنه
فيما يخص المعلومات المالية المتعلقة بالمكونات؛
 تقييم مدى مالئمة أداء إجراءات التدقيق األضافية لإلستجابة للمخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية
في البيانات المالية للمجموعة؛ و
 تقييم مالئمة وإكتمال ودقة تعديالت وإعادة التصنيف لعملية التوحيد ،وتقييم ما إذا توجد أي عوامل أو
مؤشرات مخاطرة اإلحتيال لتحيز إدارة محتمل.

فيما يتعلق بمكون يعتبر هاماً بسبب أهميته المالية المنفردة بالنسبة للمجموعة ،ينبغي أن يجري فريق عملية
تدقيق المجموعة ،أو مدقق مكونات بالنيابة عنه ،عملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالمكون بإستخدام

األهمية النسبية للمكون.
عملية التوحيد

معيار التدقيق الدولي
 600الفقرة 37-32

يصمم ويؤدي فريق عملية المجموعة إجراءات تدقيق أخرى في عملية التوحيد لإلستجابة لمخاطر األخطاء
المقيمة في البيانات المالية للمجموعة التي تنشأ من عملية التوحيد .ومن شأن هذه اإلجراءات أن
الجوهرية
ّ
تشمل تقييم ما إذا كانت البيانات المالية للمجموعة تتضمن كافة المكونات.

في حال اشتملت البيانات المالية للمجموعة على بيانات مالية خاصة بمكون معين تختلف نهاية فترة إعداد
يقيم فريق عملية المجموعة ما إذا تم إجراء تعديالت
التقارير المالية الخاصة به عن تلك الخاصة بالمجموعةّ ،
مناسبة على هذه البيانات المالية وفقاً ألطار إعداد التقارير المالية المطبق.

األحداث الالحقة

معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 39-38

يُنفذ فريق عملية المجموعة أو مدققو المكون إجراءات مصممة لتحديد األحداث الالحقة في هذه المكونات
والتي تقتضي التعديل أو اإلفصاح في البيانات المالية للمجموعة.
يطلب فريق عملية المجموعة من مدققي المكونات إشعار الفريق في حال ورد إلى علمهم أحداث الحقة.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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اإل تصاالت مع مدقق
المكونات

معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 41-40

يتعين على فريق عملية المجموعة نقل متطلباته إلى مدقق المكونات على أساس منتظم ،حيث يجب أن
يحدد هذا اإلتصال العمل الذي سيتم إنجازه ،وتوظيف هذا العمل ،وشكل ومضمون إتصاالت مدقق
العنصر مع فريق عملية المجموعة .ويتضمن ذلك-:
 المصادقة على تعاون مدقق المكونات مع فريق عملية المجموعة؛
 المتطلبات األخالقية واإلستقاللية ذات العالقة؛
 األهمية النسبية للمكون؛

 المخاطر الهامة المحددة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة  ،الناجمة عن اإلحتيال أو
الخطأ ،ذات العالقة بعمل مدقق المكون؛ و
 قائمة باألطراف ذات العالقة معدة من قبل إدارة المجموعة ،واإلبالغ في حينه عن أي أطراف ذات
عالقة لم يتم تحديدهم مسبقاً من قبل إدارة المجموعة أو فريق عملية المجموعة.

يطلب فريق عملية المجموعة من مدقق المكون اإلبالغ عن المسائل ذات العالقة بإستنتاجات الفريق فيما
يتعلق بعملية تدقيق المجموعة ،على سبيل المثال-:
 إمتثال مدقق المكونات إلى-:
 متطلبات السلوك األخالقي ،بما في ذلك اإلستقاللية والكفاءة المهنية ،و متطلبات فريق عملية المجموعة؛بالمكون
عد بشأنها التقارير؛
ي
التي
و
 تحديد المعلومات المالية ذات العالقة
ُ ّ
 حاالت عدم اإلمتثال إلى القوانين واألنظمة؛
 قائمة باألخطاء غير المصححة؛

 مؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة؛
 أي عيوب هامة محددة في أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى المكون؛
 المسائل الهامة اآلخرى التي ُيبلغ عنها مدقق المكون أو ُيتوقع اإلبالغ عنها للمكلفين بالحوكمة في
المكون ،بما في ذلك اإلحتيال أو اإلحتيال المشتبه به.
 أية مسائل أخرى ذات عالقة بعملية تدقيق المجموعة ،بما في ذلك اإلستثناءات المدونة في اإلق اررات
الخطية التي يطلبها مدقق المكون من إدارة المكون؛ و
تقييم مدى كفاية

ومالئمة أدلة التدقيق
التي تم الحصول عليها

معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 45-42

 النتائج أو اإلستنتاجات أو اآلراء الكلية لمدقق المكون.

يتعين على فريق عملية المجموعة القيام بما يلي-:
 مناقشة المسائل الهامة الناشئة من إجراء تقييم األدلة مع مدقق المكون أو إدارة المكون أو إدارة
المجموعة ،حيثما يكون ذلك مناسب ًا؛ و
 تحديد ما إذا كان من الضروري مراجعة األجزاء األخرى ذات العالقة بوثائق التدقيق الخاصة بمدقق
المكون.

يتعين على الفريق تحديد اإلجراءات اإلضافية التي سيتم أداؤها،
وإذا كان عمل مدقق المكون غير كافيّ ،
وما إذا سيتم أداؤها من قبل مدقق المكون أو فريق عملية المجموعة.
ويقيم فريق عملية المجموعة ما إذا تم الحصول عل ى أدلة تدقيق كافية ومناسبة من إجراءات التدقيق التي
تم أداؤها.
يقيم شريك عملية المجموعة تأثير أية أخطاء غير مصححة وأية حاالت إنطوت على عجز في الحصول
على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
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اإل تصال مع إدارة

الماموعة والمكلفين

بالحوكمة للماموعة
معيار التدقيق الدولي

 600الفقرة 49-46

التوثيق

معيار التدقيق الدولي
 600الفقرة 50

يحدد فريق عملية المجموعة العيوب في أنظمة الرقابة الداخلية لإلبالغ عنها إلى المكلفين بالحوكمة وإدارة
المجموعة.
يتعين على فريق عملية المجموعة اإلبالغ عن هذا األمر في حينه للمستوى
وفي حال تم تحديد اإلحتيالّ ،
المناسب في إدارة المجموعة.
ويتعين على فريق عملية المجموعة اإلبالغ عن المسائل التالية-:
ّ
 لمحة عامة عن نوع العمل الذي سيتم أداؤه فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمكونات.
 لمحة عامة عن طبيعة مشاركة فريق عملية المجموعة المخطط لها في العمل الذي سيتم أداؤه من قبل
مدقق المكون فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمكونات الهامة؛
 حاالت يؤدي فيها تقييم فريق عملية المجموعة لعمل مدقق المكون إلى النظر في جودة عمل ذلك
المدقق؛
 أية قيود مفروضة على عملية تدقيق المجموعة ،حيث يصل فريق عملية المجموعة مثالً إلى معلومات
قد تكون مقيدة؛ و
 حالة إحتيال أو إحتيال مشتبه به تشترك فيه إدارة المجموعة أو إدارة المكون أو الموظفين الذين يلعبون
أدوا اًر هامة في أنظمة الرقابة الممتدة على مستوى المجموعة أو غيرهم حيث نتج عن اإلحتيال خطأ
جوهري في البيانات المالية للمجموعة.

يتعين على فريق عملية المجموعة أن يشمل في وثائق التدقيق المسائل التالية:
ّ
 تحليالً للمكونات ،مشي اًر إلى تلك المكونات الهامة وإلى نوع العمل المؤدى على المعلومات المالية
للمكونات؛
 طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة فريق عملية المجموعة في العمل المؤدى من قبل مدققي المكونات فيما
يتعل ق بالمكونات الهامة ،بما في ذلك ،حيث يمكن تطبيق ذلك ،مراجعة فريق عملية المجموعة لألجزاء
ذات العالقة في وثائق التدقيق واإلستنتاجات المتعلقة بذلك الخاصة بمدقق المكون؛
 اإلبالغات الخطية بين فريق عملية المجموعة ومدققي المكونات فيما يتعلق بمتطلبات الفريق.

 7.15المعيار الدولي للتدقيق ( 610المنقح  – )2013إتستخدام عمل المدققين الداخليين
رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 13

أهداف المعيار الدولي للتدقيق

أهداف المدقق الخارجي ،عندما يكون لدى المنشأة عمل تدقيق داخلي ويتوقع المدقق الخارجي أن يستخدم هذا
العمل ل تعديل طبيعة أو توقيت ،أو ليحد من مدى ،إجراءات التدقيق بحيث يتم إجراؤها مباشرة من قبل المدقق
الخارجي ،أو االستعانة بالمدققين الداخليين في تقديم المساعدة المباشرة ،هي كالتالي:
(أ) تحديد إذا كان يمكن استخدام عمل وظيفة المدقق الداخلي أو االستعانة بالمساعدة المباشرة من المدقق
الداخلي ،وإذا كان الوضع كذلك ،تحديد مجاالت ومدى المساعدة ،وعند اتخاذ هذا القرار:
(ب) إذا تمت االستعانة بعمل المدقق الداخلي ،تحديد إذا كان هذا العمل مناسباً ألغراض التدقيق؛ و
(ج) إذا تمت االستعانة بالمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ،يكون الهدف هو توجيههم واإلشراف
عليهم ومراجعة عملهم.

رقم الفقرة

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 6

تشمل إجراءات تقييم المخاطر ما يلي:
(أ) التساؤالت الموجهة لإلدارة ،من األفراد المالئمين من داخل التدقيق الداخلي (إذا وجدت تلك الوظيفة)،
واآلخرين من داخل المنشأة والذين من حيث التقدير المهني للمدقق قد يكون لديهم معلومات من المرجح

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 14

ألغراض خاصة بالمعايير الدولية للتدقيق ،يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه:
(أ) عمل التدقيق الداخلي – وظيفة للمنشأة التي تقوم بأداء أنشطة التأكيد واالستشارات المصممة لتقييم
وتحسين كفاءة حوكمة المنشأة ،وإدارة المخاطر ،وعمليات الرقابة الداخلية( .المرجع :الفقرة أ – 1أ.)4

أن تساعد في تعريف مخاطر الخطأ المحتمل الناتجة عن االحتيال أو الخطأ (المرجع :الفقرة أ– 6
أ.)13

(ب) المساعدة المباشرة – االستعانة بعمل المدققين الداخليين في أداء إجراءات التدقيق تحت إشراف ،ورقابة
ومراجعة المدقق الخارجي.
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بعض المنشآت (غالباً المنشآت الكبرى) لديها وظيفة تدقيق داخلي مع تفويض بمراجعة ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر،
ومتابعة عمل أنظمة الرقابة الداخلية وتقديم التقارير حول النتائج التي توصلوا إليها ،جنباً إلى جنب مع توصياتهم ،إلى اإلدارة
العليا والمسؤولين عن الحوكمة.
إيضاح :نظ اًر ألن احتمالية أن يكون لدى المنشأة الصغيرة أو المتوسطة الحجم وظيفة تدقيق داخلي هي احتمالية ضئيلة مقارنة
بالمنشآت المدرجة أو المنشآت األكبر حجماً ،ال يغطي هذا الدليل المعيار الدولي للتدقيق ( 610المنقح )2013
بالتفصيل.
التوضيح 1 – 15.7
هل يمكن استخدام عمل التدقيق الداخلي أو
االاستعانة بالمساعدة المباشرة من التدقيق الداخلي؟

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما هي مجاالت ذلك

المساعدة المباشرة من التدقيق الداخلي

هل ستتم االستعانة بعمل التدقيق الداخلي في:
-

تقليل إجراءات التدقيق؟

-

تقديم المساعدة المباشرة؟

-

استخدام عمل التدقيق الداخلي

ال
اإلشراف المالئم والتوجيه
والمراجعة للعمل المطلوب من قبل
التدقيق الداخلي

إالقيام بإجراءات التدقيق على عمل التدقيق
الداخلي لتقييم كفايته بالنسبة إلجراءات التدقيق

توق
ف

توثيق النتائج التي تم التوصل إليها

لمحة عامة

عندما توجد وظيفة التدقيق الداخلي داخل المنشأة ،يطلب من المدقق بموجب الفقرة  6من المعيار الدولي للتدقيق ( 315المنقح) أن
يحصل على فهم لعمل وظيفة المدقق الداخليُ .ي ّمكن هذا الفهم المدقق من تحديد إذا كان سيستخدم وظيفة المدقق الداخلي في أحد
الخيارين التاليين:
 تعديل طبيعة أو توقيت ،أو تقليل مدى ،إجراءات التدقيق التي يتم أداؤها بصورة مباشرة من قبل المدقق الخارجي؛ أو
 االستعانة بالمدققين الداخليين في توفير الدعم المباشر ،للحصول على دليل التدقيق.
إيضاح :في بعض دوائر االختصاص قد يمنع المدقق الخارجي بموجب القانون أو اللوائح من الحصول على مساعدة مباشرة من
المدققين الداخليين.
عندما يقرر المدقق االستعانة بعمل المدقق الداخلي ،يتم اتباع متطلبات المعيار الدولي للتدقيق ( 610المنقح) الوارد ملخص لها
فيما يلي.

نقطة للبحث

دائماً خذ الوقت المالئم لفهم عمل المدقق الداخلي ومراجعة نتائجه .ويطبق ذلك حتى لو قرر المدقق في نهاية المطاف أال
يعتمد على العمل الذي قام بأدائه المدقق الداخلي .فبدون التساؤل حول ماهية عمل المدقق الداخلي ،وفقاً لمتطلبات المعيار
الدولي للتدقيق ( 6. 315المنقح) ،يكون من المحتمل أال تتم مالحظة حاالت الضعف الكبير في الرقابة أو بعض النتائج
السلبية األخرى ،والتي يكون المدقق الداخلي قد أبلغ عنها.
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رقم الفقرة

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

معيار التدقيق الدولي

يحدد المدقق الخارجي إذا كان يمكن االستعانة بعمل المدقق الداخلي ألغراض خاصة بالتدقيق من خالل

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 16

ال يستعين المدقق الخارجي بعمل المدقق الداخلي إذا حدد المدقق الخارجي ما يلي:
(أ) الوضع للتنظيمي لعمل المدقق الداخلي والسياسات ذات العالقة ال تدعم بشكل مالئم موضوعية

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 17

كأساس لتحديد مجاالت ومدى االستعانة بعمل المدقق الداخلي ،يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار
طبيعة ونطاق العمل الذي تم ،أو الذي من المخطط أداؤه ،من خال ل مهام عمل المدقق الداخلي وأهميته

معيار التدقيق الدولي

يدلي المدقق الخارجي بجميع التقديرات المهنية حول االشتراك في التدقيق ،ولمنع االستخدام غير المالئم

 610الفقرة 15

 610الفقرة 18

تقييم ما يلي:
(أ) مدى دعم الوضع التنظيمي والسياسات ذات العالقة واإلجراءات لعمل المدقق الداخلي ومدى
موضوعية المدققين الداخليين (المرجع :الفقرة أ – 5أ.)9
(ب) مستوى كفاءة عمل المدقق الداخلي؛ و(المرجع :الفقرة أ – 5أ.)9
(ج) إذا كانت وظيفة المدقق الداخلي تطبق منهج ًا نظامياً ومنضبط ًا ،بما في الرقابة على الجودة
(المرجع :الفقرة أ – 10أ .)11

المدقق الداخلي؛
(ب) يفتقر العمل إلى الكفاءة المالئمة؛ أو
(ج) ال يطبق عمل المدقق الداخلي منهجاً نظامياً ومنضبطاً ،بما في ذلك الرقابة على الجودة (المرجع:
الفقرة أ – 12أ.)14

بالنسبة لالستراتيجية الشاملة للتدقيق الخارجي وخطته (المرجع :الفقرة أ -15أ.)17

لعمل المدقق الداخلي ،يخطط أيضاً لالستعانة بقدر أقل من عمل المدقق الداخلي ويقوم بمزيد من العمل
بصورة مباشرة (المرجع :الفقرة أ – 15أ )17
(أ) ويتم اإلدالء بالتقدير المهني بصورة أكبر فيما يلي:
( )1تخطيط وأداء إجراءات التدقيق ذات العالقة ،و
( )2تقييم دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه( :المرجع :الفقرة أ – 18أ.)19
(ب) كلما زاد حجم المخاطر المقيمة للخطأ المادي على مستوى التأكيد ،مع النظر بشكل خاص

للمخاطر التي يتم تعريفها باعتبار أنها مادية (المرجع :الفقرة أ – 20أ.)22
(ج) ج .كلما قل دعم الوضع التنظيمي والسياسات ذات العالقة واإلجراءات بشكل مالئم لموضوعية
المدققين الداخليين؛ و
(د) كلما قل مستوى كفاءة وظيفة المدقق الداخلي.
معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 19

يقيم المدقق الخارجي أيضاً إذا كان ،في المجمل ،استخدام عمل المدقق الداخلي إلى المدى المخطط له ما
زال سينتج عنه اشتراك المدقق الخارجي بالقدر الكافي ف ي التدقيق ،مع األخذ بعين االعتبار أن رأي
التدقيق الذي يتم إبداؤه هو مسؤولية المدقق الخارجي دون غيره (المرجع :الفقرة أ – 15أ.)22

معيار التدقيق الدولي

يقوم المدقق الخارجي ،عند تواصله مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن النطاق المخطط له وتوقيت التدقيق

 610الفقرة 20

وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 260المنقح) ،بإيصال كيفية تخطيط المدقق الخارجي لالستعانة بعمل
المدقق الداخلي (المرجع :الفقرة أ.)23

اتستخدام عمل التدقيق الداخلي

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 21

إذا كان المدقق الخارجي يهدف إلى استخدام عمل التدقيق الداخلي ،فإن المدقق الخارجي يناقش االستخدام
المخطط له لعمله مع المدقق الداخلي كأساس للتنسيق بين أنشطتهما المعنية (المرجع :الفقرة أ)23

معيار التدقيق الدولي

يق أر المدقق الخارجي تقارير عمل التدقيق الداخلي المرتبطة بأعمال التدقيق والتي يخطط المدقق الخارجي

معيار التدقيق الدولي

يؤدي المدقق الخارجي القدر الكافي من إجراءات التدقيق باالعتماد على أساس أعمال التدقيق الداخلي

 610الفقرة 22
 610الفقرة 23

الستخدامها في الحصول على فهم لطبيعة ومدى إجراءات التدقيق التي تمت والنتائج المرتبطة بها.

ككل التي يخطط المدقق الخارجي ال ستخدامها بهدف تحديد كفايتها ألغراض التدقيق ،بما في ذلك تقييم ما
يلي:
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(أ) إذا كان قد تم تخطيط ،وأداء ،ومراجعة ،وتوثيق ،واإلشراف على عمل التدقيق الداخلي بشكل مالئم.
(ب) إذا كان قد تم الحصول على دليل مالئم وكافي لتمكين التدقيق الداخلي من الحصول على نتائج
معقولة؛ و

(ج) إذ ا كانت النتائج التي تم التوصل إليها مالئمة للظروف والتقارير التي تم إعدادها من قبل التدقيق
الداخلي متسقة مع نتائج العمل المنفذ( .المرجع :الفقرة أ – 27أ)30
معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 24

تكون طبيعة ومدى إجراءات التدقيق الخارجي سريعة االستجابة لتقييم المدقق الخارجي لما يلي:
(أ) حجم التقدير المهني المستخدم؛
(ب) المخاطر المقيمة للخطأ المادي؛
(ج) مدى دعم الوضع التنظيمي لعمل المدقق الداخلي والسياسات ذات العالقة وإجراءات عمل التدقيق
الداخلي لموضوعية المدققين الداخليين؛ و
(د) مستوى كفاءة عمل التدقيق الداخلي؛ (المرجع :الفقرة أ – 27أ )29ويشمل إعادة أداء بعض
األعمال( .المرجع :الفقرة أ.)30

معيار التدقيق الدولي

 610الفقرة 25

يقيم المدقق الخارجي أيض ًا استمرار مالئمة النتائج التي توصل إليها التدقيق الخارجي فيما يتعلق بعمل
التدقيق الداخلي في الفقرة  15من هذا المعيار الدولي للتدقيق وتحديد طبيعة ومدى استخدام عمل المدقق
الداخلي في أغراض التدقيق الواردة في الفقرتين  19 – 18من المعيار الدولي للتدقيق.

تحديد ما إذا كان ،وما هي المااالت ،ومدى إمكانية االتستعانة بالمدققين الداخليين في تقديم المساعدة المباشرة

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 26

قد يمنع المدقق الخارجي بموجب القانون أو اللوائح من الحصول على مساعدة مباشرة من المدققين
الداخليين .وإذا كان الوضع كذلك ،ال يتم تطبيق الفقرات  35 – 27و( .37المرجع :الفقرة أ.)31

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 27

إذا كانت الستعانة بالمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة غير ممنوعة بموجب القانون أو اللوائح،
وكان المدقق الخارجي يخطط لالستعانة بالمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة في التدقيق ،فإن
المدقق الخارجي يقيم وجود وأهمية تهديدات الموضوعية ومستوى كفاءة المدققين الداخليين الذين سيقدمون

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 28

ال يستعين المدقق الخارجي بالمدقق الداخلي في تقديم المساعدة المباشرة في الحاالت التالية:

تلك المساعدة .ويشمل تقييم المدقق الخارجي لوجود وأهمية التهديدات لموضوعية المدققين الداخليين
تساؤالت موجهة للمدققين الداخليين فيما يتعلق بالمصالح والعالقات التي قد تشكل تهديداً لموضوعيتهم.
(المرجع :الفقرة أ – 32أ.)34
(أ)

إذا كانت هناك تهديدات كبيرة لموضوعية المدقق الداخلي؛ أو

(ب) إذا كان المدقق الداخلي يفتقر إلى الكفاءة الكافية ألداء العمل المقترح( .المرجع :الفقرة أ– 32
أ.)34

تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إتسناده إلى المدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 29

عند تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده للمدققين الداخليين وطبيعة ،وتوقيت ومدى التوجيه
واإلشراف والمراجعة المالئمة للظروف ،يأخذ المدقق الخارجي ما يلي بعين االعتبار:
(أ) مدى التقدير المهني الذي تمت االستعانة به في:
( )1تخطيط وأداء إجراءات التدقيق ذات العالقة؛ و
( )2تقييم دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه؛
(ب) المخاطر المقيمة للخطأ المادي؛ و
(ج) تقييم المدقق الخارجي لوجود وأهمية التهديدات لموضوعية ومستوى كفاءة المدققين الداخليين الذين
سيقدمون المساعدة( .المرجع :الفقرة أ – 35أ.)39
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معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 30

ال يستعين المدقق الخارجي بالمدققين الداخليين في تقديم المساعد المباشرة في أداء اإلجراءات التي:
(أ) تتطلب القيام بتقدير مهني هام في عملية التدقيق؛ (المرجع :الفقرة أ)19
(ب) ترتبط بدرجة أعلى من المخاطر المقيمة لألخطاء المادية عندما يكون التقدير المهني المطلوب ألداء
إجراءات التدقيق ذات العالقة أو تقييم دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه أكثر من محدود؛
(المرجع :الفقرة أ)38
(ج) ترتبط بالعمل الذي اشترك فيه المدققون الداخليون والذي تم بالفعل أو سيتم إبالغ اإلدارة أو

المسؤولين عن الحوكمة به من خالل عمل التدقيق الداخلي؛ أو
(د) ترتبط بالق اررات التي يتخذها المدققون الخارجيون وفقاً لهذا المعيار الدولي للتدقيق فيما يتعلق بعمل
التدقيق الداخلي واستخدام هذا العمل أو المساعدة المباشرة( .المرجع :الفقرة أ – 35أ)39

معيار التدقيق الدولي

 610الفقرة 31

بعد التقييم المالئم لتحديد ما إذا كان ،وإن حدث ،إلى أي مدى يمكن االستعانة بعمل المدققين الداخليين،

وإذا كان الوضع كذلك ،مدى االستعانة بالمدققين الخارجيين لتقديم المساعدة المباشرة في التدقيق ،يقوم
المدقق الخارجي ،عند التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة وتقديمه للمحة عامة عن النطاق المخطط له
وتوقيت التدقيق وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 260المنقح) ،بإيصال طبيعة ومدى االستعانة المخطط لها
بالمدققين الداخليين في تقديم المساعدة المباشرة بحيث يتم الوصول إلى فهم مشترك بشأن هذه المساعدة
وأنها لن تكون مبالغاً فيها عند االشتراك في العمل على التدقيق( .المرجع :الفقرة أ)39

معيار التدقيق الدولي

 610الفقرة 32

يقيم المدقق الخارجي إذا كانت ،في المجمل ،االستعانة بالمدققين الداخليين في تقديم المساعدة المباشرة

ضمن الحدود المخطط لها ،جنباً إلى جنب مع االستخدام المخطط له لعمل التدقيق الداخلي ،ما زال سينتج
عنها اشتراك المدقق الخارجي بقدر كاف في التدقيق ،وذلك مع األخذ بعين االعتبار أن المدقق الخارجي
هو المسؤول الوحيد عن رأي التدقيق.

االتستعانة بالمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة

معيار التدقيق الدولي

 610الفقرة 33

قبل االستعانة بالمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ألغراض التدقيق ،يقوم المدقق الخارجي بما

يلي:
(أ) الحصول على موافقة كتابية من الممثل المفوض عن المنشأة بأنه سيسمح للمدققين الداخليين باتباع
تعليمات المدقق الخارجي ،وأن المنشأة لن تتدخل في العمل الذي يؤديه المدققون الداخليون للمدققين

الخارجيين؛ و
(ب) الحصول على موافقة كتابية من المدققين الداخليين أنهم سيحتفظون بسرية بعض األمور وفق ًا
لتعليمات المدقق الخارجي وأنهم سيبلغون المدقق الخارجي بأية تهديدات قد تمس موضوعيتهم.
معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 34

يوجه المدقق الخارجي ،ويشرف ويراجع العمل الذي يؤديه المدققون الداخليون في التدقيق وفقاً اللمعيار
الدولي للتدقيق  .220ويؤخذ ما يلي بعين االعتبار عند القيام بذلك:
(أ) إدراك طبيعة ،وتوقيت ومدى التوجيه واإلشراف والمراجعة ،وأن المدققين الداخليين ليسوا مستقلين عن
المنشأة ويكون مستجيباً لنتائج تقييم العوامل الواردة في الفقرة  29من هذا المعيار الدولي للتدقيق؛ و
(ب) ينبغي أن تشمل إجراءات المراجعة إعادة فحص المدقق الخارجي لدليل التدقيق األساسي المتعلق
ببعض األعمال التي قان بها المدققون الداخليون.
يكون التوجيه ،واإلشراف والمراجعة التي تتم من قبل المدقق الخارجي للعمل الذي تم أداؤه من قبل المدققين
الداخليين كافياً بحيث يكون المدقق الخارجي راضياً عن حصول المدققون الداخليون على دليل تدقيق مالئم
وكاف لدعم النتائج اعتماداً على ذلك العمل( .المرجع :الفقرة أ – 40أ.)41

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 35

عند التوجيه واإلشراف والمراجعة على العمل الذي أداه المدققون الداخليون ،يظل المدقق الخارجي متيقظاً
للعالمات التي توحي بأن تقييمات المدقق الخارجي الواردة في الفقرة  27لم تعد مالئمة.

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 36

إذا استخدم المدقق الخارجي عمل التدقيق الداخلي ،فإنه يدرج ما يلي في وثائق التدقيق:
(أ) تقييم ما يلي:

التوثيق

( )1إذا كان الوضع التنظيمي لعمل التدقيق الداخلي والسياسات واإلجراءات ذات العالقة تدعم
بشكل مالئم موضوعية المدققين الداخليين؛
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( )2مستوى كفاءة عمل التدقيق الداخلي؛ و
( )3إذا كان عمل التدقيق الداخلي يطبق منهجاً منظماً ومنضبطاً ،يشمل الرقابة على الجودة؛

معيار التدقيق الدولي
 610الفقرة 37

(ب) طبيعة ومدى العمل المستخدم وأساس ذلك القرار؛ و
(ج) إجراءات التدقيق التي تمت من قبل المدقق الخارجي لتقييم مالئمة العمل المستخدم.

إذا استعان المدقق الخارجي بعمل المدققين الداخليين لتوفير المساعدة المباشرة في التدقيق ،يدرج المدقق
الخارجي ما يلي في وثائق التدقيق:
(أ) تقييم وجود وأهمية التهديدات التي تمس موضوعية المدققين الداخليين ،ومستوى كفاءة المدققين
الداخليين الذين تتم االستعانة بهم في تقديم المساعدة المباشرة؛
(ب) أساس الق اررات فيما يتعلق بطبيعة ومدى العمل المنفذ من قبل المدققين الداخليين؛
(ج) تحديد من قام بمراجعة العمل المنفذ وتاريخ ونطاق المراجعة وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق 230؛

(د) االتفاقيات الكتابية التي تم الحصول عليها من الممثل المفوض عن المنشأة ومن المدققين الداخليين
بموجب الفقرة  33من هذا المعيار الدولي للتدقيق؛ و
(ه) أوراق العمل التي تم إعدادها من قبل المدققين الداخليين الذين قدموا المساعدة المباشرة حين
االشتراك في عملية التدقيق.

فهم التدقيق الداخلي

في المنشآت األكبر حجماً ،يتم غالباً إنشاء قسم تدقيق داخلي لمتابعة فعالية الجوانب المختلفة من أنظمة الرقابة الدخلية .ويمكن
أن يتضمن نطاق أنشطة التدقيق الداخلي:
 متابعة عناصر معينة من نظام التدقيق الداخلي؛
 فحص المعلومات المالية والتشغيلية؛
 مراجعة األنشطة التشغيلية؛
 مراجعة اإلمتثال للقوانين واألنظمة؛
 إدارة المخاطرة؛ و/أو
 الحوكمة.

طالما كان هناك وظيفة تدقيق داخلي يتطلب المعيار الدولي للتدقيق ( 315المنقح) من المدقق أن يفهم الدور والعمل الذي يؤديه
المدققون الداخليون .ويشمل ذلك:
 طبيعة مسؤوليات عمل التدقيق الداخلي؛
 وضعها التنظيمي ،و
 األنشطة التي تم أداؤها ،أو التي سيتم أداؤها.

التخطيط لالتستعانة بالمدققين الداخليين

اعتماداً على فهم المدقق لعمل التدقيق الداخلي ،يمكنه أن يقرر إذا كان:
 سيستخدم عمل التدقيق الداخلي لتعديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات التدقيق التي سيؤديها المدقق الخارجي بصورة
مباش رة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان نطاق عمل التدقيق الداخلي يشمل مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير
المالية ،قد يعتمد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي (رهناً بكفاءته) في تعديل طبيعة ومدى إجراءات التدقيق
الخارجي؛ أو
 يستعين بالمدققين الداخليين في تقديم المساعدة المباشرة (عندما ال يمنع القانون أو اللوائح ذلك) .وسيطلب من المدققين
الداخليين أن يؤدوا إجراءات التدقيق تحت توجيه ،وإشراف ،ومراجعة المدقق الخارجي.
تم تلخيص هذا القرار في التوضيح التالي:
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التوضيح 2 – 7. 15
المساعدة المباشرة

المدققون الخارجيون

التوجيه واإلشراف المالئم ،ومن ثم مراجعة عمل المدققين الداخليين

استخدام عمل المدققين الداخليين

عمل التدقيق الداخلي

هل عمل المدقق الداخلي مالئم ألغراض التدقيق؟
وبمجرد اتخاذ القرار باالستعانة بعمل التدقيق الداخلي ،يكون السؤال التالي هو تحديد المجاالت التي سيتم فيها استخدام ذلك
العمل ،ومدى استخدامه .يمكن تناول تلك التساؤالت التخطيطية بصورة مفيدة خالل المناقشات بين فرق العمل على التدقيق.
ارجع إلى المعيار الدولي للتدقيق  320.5والفصل السابع من هذا الدليل.
إيضاحات:
في بعض دوائر االختصاص ،يمنع استخدام المساعدة المباشرة لعمل التدقيق الداخلي.
(أ)
(ب) ألنه يتم توظيف المدققين الداخليين من قبل المنشأة وهم يشكلون جزءاً من أنظمة الرقابة الداخلية بالمنشأة ،فال يعتبروا
مستقلين .وبالتالي ،ال ينبغي االعتماد على عملهم بنفس قدر االعتماد على العمل الذي يؤديه فريق التدقيق الخارجي.

نقطة للبحث

يكون المدقق الخارجي حذ اًر عند اتخاذ قرار بشأن نوع/طبيعة العمل الذي سيتم إسناده للمدققين الداخليين .فعلى سبيل المثال،
ال ينبغي االستعانة بالمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة في أداء إجراءات معينة تشمل ما يلي:
 القيام بتقديرات مهنية هامة في عملية التدقيق.
 ترتبط بدرجة أعلى من المخاطر المقيمة لألخطاء المادية ،والتي يكون فيها التقدير المهني المطلوب ألداء إجراءات
التدقيق ذات العالقة أو تقييم دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه أكثر من محدود.
 مرتبطة بالعمل الذي اشترك المدقق الداخلي في أدائه.

ملخص العوامل التي ينبغي أخذها بعين االعتبار ومتطلباتها

يحدد التوضيح التالي ملخصاً للمتطلبات.

التوضيح 3-7.15
المهمة

الحصول على فهم لطبيعة

األمور التي يتم أخذها بعين االعتبار


مسؤوليات عمل التدقيق

الداخلي

-

هل ُيعد عمل التدقيق الداخلي

مناتسباً
الخارجي؟

االستفسار من المسؤولين عن أداء عمل التدقيق الداخلي حول ما يلي:
 -يمكن أن توفر وظيفة إدارة المخاطر (أو من يقوموا بدور مماثل) معلومات حول المخاطر

ألغراض

التدقيق

التشغيلية والتنظيمية.
إذا كان هناك تغيرات في النظام ،أو فشل في النظام أو الرقابة ،أو معلومات أخرى عن
المخاطر المتعلقة باألنظمة.

 إذا كان هناك أية عمليات احتيال حقيقية أو مشكوك فيها أو مزعومة. يتم إلقاء توجيه تلك التساؤالت سواء كان المدقق الخارجي ينوي االستعانة بعمل التدقيق الداخلي أو
ال.



ما هي أهداف ونطاق قسم التدقيق الداخلي؟
ما مدى موضوعية (استقاللية) قسم التدقيق الداخلي؟

 هل يمتلك المدققين الداخليين الكفاءة الفنية؟

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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ما تأثير االعتماد على عمل
التدقيق الداخلي على التدقيق

الخارجي؟

هل يخضع عمهم لمنهج منتظم ومنضبط بما في ذلك رقابة الجودة.
هل سيتم تنفيذ أعمالهم بالعناية المهنية الواجبة؟

يؤخذ في اإلعتبار-:
 طبيعة ونطاق العمل المحدد الذي تم أداؤه ،أو الذي سيتم أداؤه من قبل المدقق الداخلي؛

 عالقة العمل باستراتيجية التدقيق الخارجي الشاملة وخطة التدقيق؛
المقيمة عند مستوى التوكيد لفئات معينة من المعامالت وأرصدة الحساب
 مخاطر األخطاء الجوهرية ّ
واإلفصاحات؛

 درجة الموضوعية المتضمنة في تقييم أدلة التدقيق التي تم جمعها من قبل المدققين الداخليين لدعم
التوكيدات ذات العالقة.
تقييم كفاية العمل الداخلي من
أجل إعتماد التدقيق الخارجي

 هل لدى المدققين الداخليين الذين يؤدون العمل التدريب والكفاءة الفنية الكافية؟
 هل تم اإلشراف على ،ومراجعة ،وتوثيق العمل بالشكل السليم؟
 هل تم الحصول على أدلة تدقيق مناسبة لتمكين المدققين الداخليين من إستخالص إستنتاجات
معقولة؟
 هل كانت اإلستنتاجات التي تم الوصول إليها مناسبة في ظل الظروف؟
 هل تم إعداد أية تقارير من قبل المدققين الداخليين متسقة مع نتائج العمل المؤدى؟

 هل تم حل أية إستثناءات أو مسائل غير عادية مفصح عنها من قبل المدققين الداخليين بالشكل
المناسب؟
نتائج التوثيق

 اإلستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بتقييم بكفاية عمل المدققين الداخليين؛ و
 طبيعة ومدى العمل المستخدم وأساس ذلك القرار؛ و
 إجراءات التدقيق المؤداة من قبل المدقق الخارجي على ذلك العمل.

ملخص لمتطلبات الحصول على المساعدة المباشرة من المدققين الداخليين

يبين التوضيح التالي المسائل التي ينبغي تناولها عند الحصول على المساعدة المباشرة من المدققين الداخليين.

التوضيح 4-7.15
العنوان

التعليقات

الموضوعية

هل هناك تهديدات تمس موضوعية المدققين الداخليين؟

شروط االتفاقية

الحصول على موافقات كتابية من الممثل المفوض عن المنشأة تفيد بأن:
 المدققين الداخليين يقبلون اتباع تعليمات المدقق الخارجي؛ و
 المنشأة لن تتدخل في العمل الذي يؤديه المدققون الداخليون للمدقق الخارجي.
الحصول على موافقة كتابية من المدققين الداخليين بأنهم سيحتفظون بسرية بعض األمور المعينة وفقاً
لتعليمات المدققين الخارجيين ،وأنهم سيبلغون المدقق الخارجي على الفور بأية تهديدات قد تمس

العمل الذي سيتم أداؤه

التأكيد على وجود فهم واضح لطبيعة ومدى العمل الذي يؤديه المدققون الداخليون.

الكفاءة

السرية

التواصل وأوراق العمل

اإلبالغ

هل المدققون الداخليون يمتلكون الكفاءة الكافية ألداء العمل المطلوب؟

موضوعيتهم.

التأكيد على أن اإلجراءات ليست ممنوعة وفق ًا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 610المنقح) الفقرة .30
الموافقة على المسائل التي هناك حاجة إليصالها مع التقدم في العمل وشكل ومحتوى أوراق العمل التي يتم

إعدادها.

يتحمل المدقق الخارجي مسؤولية فردية عن رأي التدقيق الذي تم اإلعراب عنه ،وال يتم تقليل تلك المسؤولية إذا استخدم
المدقق الخارجي عمل المدققين الداخليين أو المساعدة المباشرة .وبالتالي ،ال يتم اإلشارة إلى عمل المدققين الداخليين في
تقرير المدقق الخارجي.

الطبعة الرابعة
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 8.15معيار التدقيق الدولي  – 620إتستخدام عمل مدقق خبير
الفقرة #
معيار

التدقيق الدولي

 620الفقرة 5

أهداف معيار التدقيق الدولي

تتلخص أهداف المدقق فيما يلي-:
تحديد ما إذا يستخدم عمل مدقق خبير أم ال؛ و

(أ)
(ب) في حال إستخدام عمل مدقق خبير ،يكون هدف المدقق هو تحديد ما إذا كان ذلك العمل كافي ًا
ألهداف المدقق.

التوضيح 1-8.15

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي

 620الفقرة 6

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية
ألهداف معايير التدقيق الدولية ،يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:

(أ)

مدقق خبير – فرد أو مؤسسة تتمتع بخبرة في حقل معين غير المحاسبة أو التدقيق ،حيث يستخدم
المدقق عملها في ذلك الحقل ليساعده في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة .وقد يكون
إما مدققاً داخلياً خبي اًر (حيث يكون شريكاً أو موظفاً ،بما في ذلك الموظفين
المدقق الخبير ّ

المؤقتين ،في شركة أو شركة ضمن المجموعة التي يعمل فيها المدقق) ،أو مدققاً خارجياً خبي اًر
(المرجع :الفقرات أ-1أ)3

(ب) الخبرة – إمتالك مهارات ومعرفة وتجربة عملية في حقل معين.

(ج) إدارة خبيرة – فرد أو مؤسسة تتمتع بخبرة في حقل معين غير المحاسبة أو التدقيق ،حيث تستخدم
المنشأة عملها في ذلك الحقل ليساعدها في إعداد البيانات المالية.

في بعض الحاالت ،قد يحتاج المدقق إلى إطالع واسع (بخالف المحاسبة أو التدقيق) للحصول على أدلة تدقيق كافية
يقدم أدلة تدقيق على شكل تقارير وآراء وتقييمات
ومناسبة .ويمكن أن يتضمن ذلك استخدام عمل المدقق الخبير والذي ّ
وبيانات .وتم إدراج بعض األمثلة في التوضيح أدناه.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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التوضيح 2-8.15
 موظف جرد مخزون متخصص؛
 تقديرات لألصول مثل أرض ومباني ،ومصنع وآالت ،وأعمال فنية ،وحجارة كريمة،

الحاجة إلى مدقق خبير؟

ومخزون ،وأدوات مالية معقدة؛
 تحديد الكميات أو الحالة الفعلية لألصول مثل معادن محفوظة في مخزن احتياطي،
واحتياطي جوفي من معادن وبترول ،والعمر االفتراضي المتبقي لمصنع وآالت؛
 تحديد المبالغ باستخدام تقنيات أو طرق مخصصة مثل التقييم اإلكتواري؛
 تحليل مسائل االمتثال الضريبي المعقدة أو غير العادية؛
 قياس العمل المكتمل ،والعمل قيد االكتمال ،في العقود الجارية؛


اآلراء القانونية المتعلقة بتفسير االتفاقيات والتشريعات واألنظمة.

ويقدم هذا المعيار التوجيه في الكيفية الممكنة لإلستفادة من مدقق خبير كدليل تدقيق مناسب.
وفي بعض الحاالت ،قد يكون المدقق غير الخبير في حقل ذو عالقة ،بخالف المحاسبة أو التدقيق ،قاد اًر على الحصول
على الفهم الكافي لذلك الحقل دون اإلستعانة بمدقق خبير .وقد يتم الحصول على ذلك الفهم من خالل-:
 الخبرة في منشآت تدقيق تحتاج إلى إطالع واسع مشابه.
 التطوير التعليمي أو المهني في ذلك الحقل المعين .وقد يتضمن ذلك دورات أو مناقشات رسمية (ولكن ليست إستشارات
يتم فيها تزويد جميع الحقائق ذات العالقة) مع الخبراء في الحقل ذو العالقة.
 المناقشات مع المدققين الذين قاموا بأداء عمليات مشابهة.
إيضاح  :دون النظر فيما إذا استخدم عمل الخبير أم ال ،يلتزم المدقق بمسؤولية فردية عن رأي التدقيق الذي يتم التعبير
عنه.

تقييم المخاطر

الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي 620
الفقرة 7

في حال كانت الخبرة في حقل معين غير المحاسبة أو التدقيق ضرورية للحصول على أدلة تدقيق كافية
ومناسبة ،فينبغي أن يحدد المدقق ما إذا سيستخدم عمل مدقق خبير أم ال( .المرجع :الفقرات أ-4أ)9

معيار التدقيق الدولي 620
الفقرة 8

تت باين طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرات  13-9في هذا المعيار
باالعتماد على الظروف .ولدى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى هذه اإلجراءات ،ينبغي أن يأخذ المدقق بعين
اإلعتبار المسائل التالية( -:المرجع :الفقرة أ)10

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

طبيعة المسألة التي يتعلق بها عمل المدقق الخبير؛

مخاطر األخطاء الجوهرية في المسألة التي يتعلق بها عمل المدقق الخبير؛

أهمية عمل المدقق الخبير في سياق عملية التدقيق؛

معرفة وخبرة المدقق فيما يخص العمل السابق المؤدى من قبل ذلك المدقق الخبير؛

ما إذا كان ذلك المدقق الخبير خاضعاً لسياسات وإجراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة المدقق.
(المرجع :الفقرات أ-11أ)13

معيار التدقيق الدولي 620

ينبغي أن يقيم المدقق ما إذا كان المدقق الخبير يتمتع بالكفاءة والمقدرة والموضوعية الالزمة ألهداف

معيار التدقيق الدولي 620
الفقرة 10

ينبغي أن يحصل المدقق على فهم كاف فيما يتعلق بحقل خبرة المدقق الخبير يمكنه مما يلي( -:المرجع:
الفقرتان أ-21أ)22

الفقرة 9

الطبعة الرابعة

المدقق .وفي حال العمل مع مدقق خارجي خبير ،فينبغي أن يتضمن تقييم الموضوعية اإلستعالم عن
المصالح والعالقات التي قد تخلق تهديداً على موضوعية ذلك الخبير( .المرجع :الفقرات أ-14أ)20

(أ)

تحديد طبيعة ونطاق وأهداف عمل المدقق الخبير ألهداف المدقق؛ و
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(ب) تقييم مدى مالئمة ذلك العمل ألهداف المدقق.
معيار التدقيق الدولي 620
الفقرة 11

ينبغي أن يتفق المدقق من خالل كتاب خطي ،حيث يكون ذلك مناسب ًا ،مع المدقق الخبير على المسائل
التالية( -:المرجع :الفقرات أ-23أ)26

(أ)
(ب) األدوار والمسؤولية المترتبة على كل من المدقق والمدقق الخبير؛ (المرجع :الفقرتان أ-28أ)29
(ج) طبيعة وتوقيت ومدى اإلتصال بين المدقق وذلك المدقق الخبير ،بما في ذلك شكل أي تقرير
طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك المدقق الخبير؛ (المرجع :الفقرة أ)27

(د)

سيقدمه ذلك المدقق الخبير؛ (المرجع :الفقرة أ)30

الحاجة إلى التزام المدقق الخبير بمتطلبات السرية( .المرجع :الفقرة أ)31

ويلخص التوضيح أدناه اإلعتبارات ذات العالقة لمشاركة المدقق الخبير.

التوضيح 3-8.15

التوضيح 4-8.15
األخذ في اإلعتبار

هل هناك حاجة لإلتستعانة
بمدقق خبير من أجل الحصول
على أدلة التدقيق؟

الوصف

أخذ الحاجة في اإلعتبار فيما يتعلق-:
 الحصول على فهم للمنشأة بما في ذلك أنظمة الرقابة الداخلية؛
 تحديد /تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛
المقيمة عند مستوى البيان المالي؛
 تحديد /تنفيذ اإلستجابات الكلية للمخاطر ّ
مستوى
التوكيد؛ و
المقيمة عند
 تصميم /أداء إجراءات تدقيق إضافية لإلستجابة إلى المخاطر ّ
 تقييم كفاية /مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها لتكوين رأي.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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األخذ في اإلعتبار

ما إجراءات التدقيق المطلوبة؟

الوصف

يؤخذ في اإلعتبار-:
 طبيعة المسألة ومخاطر األخطاء الجوهرية؛
 أهمية عمل الخبير في سياق التدقيق؛
 العمل السابق (إن وجد) المؤدى من قبل ذلك الخبير؛ و
 ما إذا إلتزم الخبير بسياسات وإجراءات رقابة الجودة لشركة المدقق.
 تتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خبرة المدقق الخبير.
 تتعلق المقدرة بإمكانية المدقق الخبير على ممارسة تلك الكفاءة في ظل ظروف العملية (على
سبيل المثال ،الموقع الجغرافي وتوفر الوقت والموارد).
 تتعلق الموضوعية بالتأثيرات المحتملة التي قد يضعها التحيز أو الخالف أو المصلحة أو تأثير
اآلخرين على التقدير المهني أو التجاري للمدقق الخبير.

هل يتمتع المدقق بالكفاءة
والمقدرة والموضوعية؟

وتتضمن العوامل األخرى المأخوذة في اإلعتبار-:
 الخبرة الشخصية مع العمل السابق لذلك الخبير؛
 النقاشات مع المدقق؛
 النقاشات مع أخرين على إطالع بعمل الخبير؛
 معرفة مؤهالت الخبير ،عضويته في هيئة مهنية أو مجموعة صناعية ،رخصة مزاولة العمل ،أو
األشكال اآلخرى لإلعترافات الخارجية به؛
 األوراق أو الكتب المنشورة التي قام بتأليفها ذلك الخبير؛ و
 سياسات وإجراءات رقابة الجودة في شركة المدقق.
هل نفهم (كمدققين) حقل
تخصص الخبير؟

هل يوجد فهم كاف لحقل عمل المدقق الخبير من أجل-:
 تخطيط التدقيق؛ و
 مراجعة نتائج العمل المؤدى؟

اإلتفاق على شروط العملية

عند وضع شروط العملية ،يؤخذ في اإلعتبار عوامل مثل ما يلي-:
 وصول المدقق الخبير إلى معلومات حساسة أو سرية للمنشأة؛
 األدوار والمسؤوليات الخاصة للمدقق والمدقق الخبير؛
 أية متطلبات متعددة السلطة ،أو قانونية ،أو تنظيمية؛
 تعقيد العمل المطلوب؛
 الخبرة السابقة من قبل المدقق الخبير بالمنشأة؛ و
 مدى مالئمة عمل المدقق الخبير ،وأهميته في سياق التدقيق.
كما يتناول اإلتفاق الخطي-:
 طبيعة ،ونطاق ،وأهداف عمل الخبير؛
 األدوار والمسؤوليات الخاصة؛
 طبيعة وتوقيت ومدى اإلتصال ،بما في ذلك شكل التقرير؛
 الحاجة إلى السرية.
ويبين ملحق معيار التدقيق الدولي  620المسائل التي قد تؤخذ في اإلعتبار إلدراجها في أية إتفاقات
خطية مع مدقق خبير خارجي.

تقييم العمل الذي تم أداؤه
الفقرة #
معيار

التدقيق

 620الفقرة 12

الدولي

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

ينبغي أن يقيم المدقق مدى مالئمة عمل المدقق الخبير ألهداف المدقق ،بما في ذلك (المرجع :الفقرة أ)32

(أ)

مدى إرتباط ومعقولية نتائج وإستنتاجات المدقق الخبير ،ومدى توافقها مع أدلة التدقيق األخرى؛
(المرجع :الفقرتان أ-33أ)34

(ب) في حال تضمن عمل ذلك المدقق الخبير إستخدام إفتراضات وأساليب هامة ،فينبغي أن يقيم المدقق مدى
إرتباط ومعقولية تلك اإلفتراضات واألساليب في ظل الظروف القائمة؛ (المرجع :الفقرات أ-35أ)37

(ج) في حال تضمن عمل ذلك المدقق الخبير إستخدام بيانات أصلية هامة بالنسبة لعمل المدقق الخبير،
فينبغي أن يقيم المدقق مدى إرتباط وإكتمال ودقة تلك البيانات( .المرجع :الفقرتان أ-38أ)39

الطبعة الرابعة
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معيار التدقيق
 620الفقرة 13

الدولي

في حال قرر المدقق أن عمل المدقق الخبير غير مالئم ألهدافه ،فينبغي أن يقوم بما يلي( :المرجع :الفقرة
أ)40
(أ) اإلتفاق مع ذلك الخبير على طبيعة ونطاق العمل اإلضافي الذي سيقوم به؛ أو
(ب) أداء إجراءات تدقيق إضافية مناسبة للظروف.

التوضيح 5-8.15
إذا لم





تكن نتائج عمل الخبير مرضية أو متسقة مع األدلة األخرى ،ينبغي على المدقق حل المسألة ،قد يتضمن ذلك-:
مناقشات مع المنشأة و الخبير؛
تطبيق إجراءات تدقيق إضافية؛
إحتمال إشراك خبير آخر؛ أو
تعديل تقرير المدقق.

اإلبالغ
الفقرة #
معيار

التدقيق

 620الفقرة 14
معيار

التدقيق

 620الفقرة 15

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

الدولي

ينبغي أال يشير المدقق إلى عمل مدقق خبير في تقرير يحتوي على رأي غير معدل إال في حال إقتضى
القانون أو النظام ذلك .وفي حال إقتضى الفانون أو النظام هذه اإلشارة ،فينبغي أن يشير المدقق في تقريره

الدولي

في حال أشار المدقق إلى عمل مدقق خبير في تقريره ألن تلك اإلشارة مرتبطة بفهم سبب إجراء أي تعديل

إلى أن اإلشارة إلى عمل المدقق الخبير ال تحد من مسؤولية المدقق المتعلقة برأيه( .المرجع :الفقرة أ)41

تحد من مسؤولية المدقق المتعلقة
على رأي المدقق ،فينبغي أن يشير المدقق في تقريره إلى أن هذه اإلشارة ال ّ
بذلك الرأي( .المرجع :الفقرة أ)42

وال يشير تقرير المدقق إلى عمل الخبير ،وذلك ألنه يمكن إساءة فهم هذه اإلشارة بأنها تعديل لرأي المدقق أو تقاسم للمسؤوليات،
رغم أن ذلك لم يقصد ألي منهما.
معدل نتيجة لمشاركة الخبير في العملية ،قد يكون من المناسب ،في
ومع ذلك ،إذا أتخذ المدقق القرار بإصدار تقرير مدقق ّ
توضيح طبيعة التعديل ،اإلشارة إلى أو وصف عمل الخبير ،بما في ذلك هوية الخبير ومدى مشاركته .وفي ظل تلك الظروف،
يحصل المدقق على إذن الخبير قبل القيام بتلك اإلشارة .وإذا الخبير تلك اإلشارة ،وإعتقد المدقق بضرورة إدراج تلك اإلشارة ،قد
يحتاج المدقق إلى طلب النصيحة القانونية.

 9.15معيار التدقيق الدولي ( 720المنقح) مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى
في المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة
رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 11

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

أهداف المدقق ،بعد قراءة المعلومات األخرى ،هي:
(أ) النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق مادي بين المعلومات األخرى والبيانات المالية؛
(ب) النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق مادي بين المعلومات األخرى ومعرفة المدقق التي حصل عليها

خالل عملية التدقيق؛
(ج) االستجابة المالئمة عند معرفة المدقق باحتمال وجود حاالت عدم اتساق مادية ،أو عندما يصبح المدقق
على دراية بأنه قد اتضح أن المعلومات األخرى بها أخطاء مادية؛

معيار التدقيق الدولي720

(د) يقوم باإلبالغ وفق ًا لهذا المعيار الدولي للتدقيق.
يقوم المدقق بما يلي( :المرجع :الفقرة أ – 11أ)22

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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الفقرة 13

(أ) تحديد ،من خالل المناقشات مع اإلدارة ،ما هي الوثيقة/الوثائق المكونة للتقرير السنوي ،واألسلوب
المخطط له من قبل المنشأة وتوقيت إصدار هذه الوثيقة/الوثائق؛

(ب) القيام بالترتيبات الالزمة مع اإلدارة للحصول في الوقت المالئم ،وحيثما أمكن ،قبل تاريخ تقرير المدقق،
على اإلصدار األخير من الوثيقة/الوثائق المكونة للتقرير السنوي؛ و
(ج) عندما ال تكون جميع أو بعض الوثائق التي تمت اإلشارة إليها في الفقرة (أ) متاحة حتى قبل تاريخ

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 14

تقرير المدقق ،يطلب من اإلدارة أن تقدم إق ار اًر كتابياً بأنه سيتم تقديم اإلصدار األخير من الوثيقة/الوثائق
للمدقق عندما تكون متاحة ،وقبل إصدارها من قبل المنشأة ،بحيث يتسنى للمدقق أن يكمل اإلجراءات
المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي للتدقيق( ،المرجع :الفقرة أ.)22

يق أر المدقق المعلومات األخرى ،ومع قيامه بذلك يضطلع بما يلي( :المرجع :الفقرة أ-23أ)24
(أ) ينظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق مادي بين المعلومات األخرى والبيانات المالية .وكأساس لهذا
االعتبار ،يقوم المدقق ،لتقييم االتساق ،بمقارنة مبالغ مختارة أو عناصر أخرى من المعلومات األخرى
(والتي كان من المفترض أن تكون مماثلة ،أو بغرض التلخيص ،أو تقديم تفاصيل عامة عن ،المبالغ أو
العناصر األخرى في البيانات المالية) مع تلك المبالغ أو العناصر األخرى في البيانات المالية؛

و(المرجع :الفقرة أ – 25أ)29
(ب) ينظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق مادي بين المعلومات األخرى ومعرفة المدقق التي حصل عليها
خالل عملية التدقيق ،وذلك في سياق دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه والنتائج التي تم التوصل إليها
خالل التدقيق (المرجع :الفقرة أ – 30أ.)36

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 15

عند قراءة المعلومات األخرى وفقاً للفقرة  ،14يظل المدقق متيقظاً للمؤشرات التي قد توحي بأن المعلومات
األخرى ليست مرتبطة بالبيانات المالية أو معرفة المدقق التي حصل عليها خالل التدقيق والتي قد يبدو أن بها

معيار التدقيق الدولي720

إذا حدد المدقق أن هناك عدم اتساق مادي (أو أصبح على دراية بأن المعلومات األخرى بها أخطاء مادية)،
فإن المدقق يناقش هذا األمر مع اإلدارة و ،إذا اقتضت الضرورة ،يقوم بإجراءات أخرى ليخلص إلى إذا كان
هناك( :المرجع :الفقرة أ – 39أ:)43
(أ) خطأ مادي في المعلومات األخرى:

معيار التدقيق الدولي720

إذا خلص المدقق إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى ،فإنه يطلب من اإلدارة أن تصحح المعلومات

الفقرة 16

الفقرة 17

أخطاء مادية( .المرجع :الفقرة أ ،24أ – 37أ)38

(ب) خطأ مادي في البيانات المالية؛
(ج) حاجة لتحديث فهم المدقق للمنشأة وبيئة العمل بها.

األخرى .فإذا كانت اإلدارة:
(أ) وافقت على القيام بالتصحيحات ،يحدد المدقق أن التصحيحيات قد تمت؛ أو
(ب) إذا رفضت اإلدارة القيام بالتصحيحات ،يوصل المدقق هذا األمر إلى المسؤولين عن الحوكمة ويطلب
منهم القيام بالتصحيحات.

معيار التدقيق الدولي720

إذا خلص المدقق إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير
المدقق ،ولم يتم تصحيح المعلومات األخرى بعد التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة ،يتخذ المدقق اإلجراءات
الالزمة ،بما في ذلك ما يلي( :المرجع :الفقرة أ)44
(أ) ينظر في اآلثار المترتبة على تقرير المدقق ويتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن كيفية تخطيط

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 19

إذا خلص المدقق لوجود خطأ مادي في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها بعد تاريخ تقرير المدقق،
فإن المدقق يقوم بما يلي:
(أ) إذا كانت المعلومات األخرى صحيحة ،يقوم باإلجراءات الالزمة في مثل تلك الحاالت؛ أو (المرجع:

الفقرة 18

المدقق لتناول الخطأ المادي في تقرير المدقق (انظر الفقرة (22هـ)( ))2أو (المرجع :الفقرة أ)45
(ب) ينسحب من االشتراك في التدقيق ،عندما يكون االنسحاب ممكناً بموجب القانون أو الالئحة المعمول
بهما (المرجع :الفقرة أ – 46أ.)47

الفقرة أ)48
(ب) إذا لم يتم تصحيح المعلومات األخرى بعد التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة ،يقوم باإلجراءات
الالزمة مع األخذ بعين االعتبار الحقوق وااللتزامات القانونية للمدقق ،مع العمل على توضيح المادة
الخاطئة بشكل مالئم بحيث يتنبه إليها المستخدمون الذين يتم إعداد تقرير التدقيق من أجلهم( .المرجع:
الفقرة أ – 49أ.)50
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معيار التدقيق الدولي720

الفقرة 21

معيار التدقيق الدولي720

الفقرة 22

إذا خلص المدقق نتيجة التخاذ اإلجراءات الواردة في الفقرات  15- 14إلى وجود خطأ مادي في البيانات
المالية أو إلى أن هناك حاجة إلى تحديث فهم المدقق للمنشأة وبيئة العمل بها ،يستجيب المدقق بصورة

مالئمة وفق ًا للمعايير الدولية للتدقيق األخرى( .المرجع :الفقرة أ)51
يشمل تقرير المدقق قسماً منفصالً بعنوان "المعلومات األخرى "،أو عنوان آخر مالئم ،عندما يتحقق ما يلي في

تاريخ إعداد تقرير المدقق:
(أ) بالنسبة لتدقيق البيانات المالية لشركة مدرجة ،يكون المدقق قد حصل ،أو من المتوقع أن يحصل ،على
المعلومات األخرى؛ أو
يكون
المدقق قد حصل على بعض أو كل
(ب) بالنسبة لتدقيق البيانات المالية لمنشأة غير مدرجة،
المعلومات األخرى( .المرجع :الفقرة أ)52
عندما يكون من المطلوب أن يحتوي تقرير المدقق على قسم للمعلومات األخرى وفقاً للفقرة  ،21فإن ذلك
القسم يشمل( :المرجع :الفقرة أ)53
(أ) بيان بأن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى؛
(ب) تعريف لما يلي:

( )1المعلومات األخرى ،إن وجدت ،التي تم الحصول عليها من قبل المدقق قبل تاريخ تقرير التدقيق؛
( )2بالنسبة لتدقيق البيانات المالية لمنشأة مدرجة ،المعلومات األخرى ،إن وجدت ،التي من المتوقع أن
يحصل عليها المدقق بعد تاريخ تقرير التدقيق؛
(ج) بيان بأن رأي المدقق ال يغطي المعلومات األخرى و ،بالتالي ،بأن المدقق ال يبدي (أو لن يبدي) رأي
تدقيق أو لن يدلي بأي شكل آخر من النتائج المؤكدة؛
(د) وصف لمسؤوليات المدقق المتعلقة بقراءة ،والنظر في واإلبالغ عن المعلومات األخرى المطلوبة بموجب
هذا المعيار الدولي للتدقيق؛ و
(ه) عند الحصول على المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير التدقيق ،يكون التصرف كالتالي:
( )1بيان بأن المدقق ليس لديه ما يبلغ عنه؛ أو

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 23

( )2إذا خلص المدقق إلى أن هناك أخطاء مادية لم يتم تصحيحها في المعلومات األخرى ،بيان يصف
األخطاء المادية غير المصححة في المعلومات األخرى.

عندما يبدي المدقق رأي ًا متحفظ ًا أو سلبي ًا وفق ًا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح) ،يأخذ المدقق بعين
االعتبار اآلثار المترتبة على المسألة التي أدت إلى تعديل الرأي بالنسبة للبيان المطلوب في الفقرة (22هـ).
(المرجع :الفقرة أ – 54أ)58

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 24

إذا كان من المطلوب من المدقق بموجب قانون أو الئحة دائرة اختصاص معينة أن يشير إشارة مرجعية إلى
المعلومات األخرى في تقرير المدقق باستخدام تخطيط أو صياغة محددة ،فإن تقرير المدقق يشير إشارة
مرجعية إلى المعايير الدولية ل لتدقيق فقط إذا كان تقرير المدقق يشكل بحد أدنى ما يلي( :المرجع :الفقرة أ)59
(أ) تعريفاً للمعلومات األخرى التي تم الحصول عليها من قبل المدقق قبل تاريخ تقرير التدقيق؛

معيار التدقيق الدولي720
الفقرة 25

عند تناول متطلبات المعيار الدولي للتدقيق  230عندما تكون قابلة للتطبيق على هذا المعيار الدولي للتدقيق،
يدرج المدقق ما يلي في وثائق التدقيق:

(ب) وصفاً لمسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالمعلومات األخرى؛ و
(ج) بيان صريح يتناول نتائج عمل المدقق لهذا الغرض.

(أ) وثائق عن اإلجراءات التي تم اتخاذها بموجب هذا المعيار الدولي للتدقيق؛ و
(ب) اإلصدار األخير من المعلومات األخرى التي أجرى عليها المدقق األعمال المطلوبة بموجب هذا
المعيار الدولي للتدقيق.

لمحة عامة

قد تقرر المنشأة والمسؤولين عن الحوكمة – أو قد يكون مطلوب منهم بموجب القانون واللوائح أن يقرروا – إصدار تقرير (عادة
بصفة سنوية) يشمل أو يراف ق البيانات المالية وتقرير المدقق .تقدم تلك األوراق أو التقارير االلكترونية للمالك أو األطراف المعنية
المماثلة معلومات عن تطور المنشأة ،ونظرة مستقبلية حولها ،والمخاطر والتشكيكات المحيطة بها ،وبيان من قبل الجهة المنوط
بها إدارة المنشأة ،وتقارير تغطي األمور المتعلقة بالحوكمة (انظر التعريفات الواردة في المعيار الدولي للتدقيق ( 720المنقح)).

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية
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وعند وجود معلومات أخرى ،يتحمل المدقق مسؤولية القراءة والنظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة مادياً مع
البيانات المالية .وقد تشير معرفة المدقق التي تم الحصول عليها في التدقيق إلى أن هناك خطأ مادي في البيانات المالية أو إلى
وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى .قد تقلل تلك األخطاء المادية من مصداقية البيانات المالية وتقرير المدقق .وإذا تم
العثور على عدم اتساق ،تكون هناك حاجة ألن يتخذ المدقق الخطوات المالئمة لالستجابة.

نقطة للبحث

ال تفترض (اعتماداً على تجربة سابقة) أن اإلدارة لم تعد "المعلومات األخرى" .قم بالتساؤل كل فترة للتأكد من حقيقة عدم
عرض "معلومات أخرى" قبل استبعاد متطلبات المعيار الدولي للتدقيق ( 720المنقح).
ال يغطي رأي المدقق عن البيانات المالية المعلومات األخرى ،وليس من المطلوب من المدقق أن يحصل على دليل تدقيق أبعد
من المطلوب لتشكيل رأي عن البيانات المالية فيما يتعلق بالمعلومات األخرى .ومع ذلك ،قد يحتاج المدقق إلى الرجوع إلى
المعلومات األخرى في تقرير المدقق في حاالت معينة (انظر الفصل .)17
يشمل المعيار الدولي للتدقيق ( 720المنقح) التعريفات التالية للتقرير السنوي والمعلومات األخرى:

التوضيح 1-9.15
التقرير السنوي (المعيار الدولي للتدقيق  720المنقح الفقرة 12
(أ))
وثيقة أو مجموعة من الوثائق التي عادة ما يتم إعدادها على
أساس سنوي من قبل اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة وفقاً
للقوانين أو اللوائح أو العرف ،والتي يكون الغرض منها هو إمداد
المالكين (أو ما يماثلهم من األطراف المعنية) بمعلومات عن
عمليات المنشأة والنتائج المالية للمنشأة والمركز المالي الموضح
في البيانات المالية.

المعلومات األخرى (المعيار الدولي للتدقيق  720المنقح الفقرة 12
(ج))
المعلومات األخرى  -المعلومات المالية أو غير المالية (بخالف
البيانات المالية وتقرير المدقق) التي تكون متضمنة في التقرير السنوي
للمنشأة( .المرجع :الفقرة أ – 8أ.)10

يشمل التقرير السنوي أو يرافق البيانات المالية وتقرير المدقق
وعادة ما يشمل معلومات عن تطور المنشأة ،ووضعها المستقبلي،
والمخاطر والشكوك المحيطة بها ،وبيان من قبل المسؤولين عن
الحوكمة في المنشأة ،وتقارير تغطي األمور المتعلقة بالحوكمة
(المرجع .الفقرة أ – 1أ.)5

ما هي األخطاء التي يمكن أن ترد في المعلومات األخرى؟

قد تكون األخطاء الواردة في المعلومات األخرى في المعلومات النوعية أو الكمية .فالخطأ هو أمر خاضع للتقدير المهني حول إذا كان
الخطأ قد يؤدي إلى الحد من مصداقية البيانات المالية حيث يؤثر بطريقة غير مالئمة على الق اررات االقتصادية التي يتخذها مستخدمو
البيانات المالية .ويأخذ التقدير المهني بعين االعتبار إذا كانت األخطاء في المعلومات األخرى قد تؤثر على الق اررات االقتصادية
للمستخدمين في سياق البيانات المالية كما ينظر في الظروف الخاصة المتعلقة بالخطأ.
ينبغي أيضاً النظر فيما إذا كان المستخدمين (كمجموعة) يمكن أن يتأثروا بتأثير األخطاء غير المصححة .ال تؤثر جميع األخطاء على
الق اررات االقتصادية للمستخدمين .فعلى سبيل المثال ،إذا كان الغرض من المعلومات األخرى هو تناول مؤشرات األداء األساسية التي
تستخدمها اإلدارة ،عندها قد يكون حذف أحد مؤشرات األداء األساسية مؤش ًار على أن المعلومات األخرى مضللة.
االحتفاظ بالتشكك المهني عند قراءة المعلومات األخرى هو أيضًا أمر هام .فعلى سبيل المثال ،ينبغي أن يظل المدقق حذ ًار إلفراط اإلدارة
في التفاؤل في المعلومات األخرى ،وعليه أن يبحث عن حاالت عدم االتساق مع المعلومات الواردة في البيانات المالية أـو مع المعرفة
التي حصل عليها أثناء التدقيق.

مسؤوليات المدقق

عندما تكون المعلومات األخرى ،سواء كانت مالية أو غير مالية (بخالف البيانات المالية وتقرير المدقق) متضمنة في التقرير السنوي
للمنشأة ،يحدد المعيار الدولي للتدقيق ( 720المنقح) مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالمعلومات األخرى ،بما في ذلك االعتبارات التالية:
الطبعة الرابعة
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التوضيح 2-9 .15
مسؤولية المدقق
الحصول على المعلومات

ما يتم أخذه بعين اإلعتبار
عند الحصول على المعلومات األخرى والنظر في طبيعتها ،ينبغي أن يحدد المدقق ،من خالل
المناقشات مع اإلدارة ،الوثيقة/الوثائق المكونة للتقرير السنوي (أو المعلومات األخرى التي سيتم
عرضها مع البيانات المالية) واألسلوب المخطط له وتوقيت اإلصدار .بصورة مثالية ،يحصل
المدقق على تلك المعلومات قبل تاريخ تقرير التدقيق.

قراءة وأخذ المعلومات األخرى
بعين االعتبار

 يق أر العضو المالئم من فريق التدقيق المعلومات األخرى.
 وينبغي أن يأخذ المدقق بعين االعتبار إذا كان هناك:
 عدم اتساق مادي بين المعلومات األخرى والبيانات المالية. عدم اتساق مادي بين المعلومات األخرى ومعرفة المدقق التي حصل عليها أثناء التدقيق،وذلك في سياق دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه والنتائج التي تم التوصل إليها.

االستجابة عندما يبدو أن
هناك عدم اتساق مادي أو
يبدو أن المعلومات األخرى
بها أخطاء مادية

إذا بدا أن المعلومات األخرى بها أخطاء مادية ،قد تشمل مناقشات المدقق مع اإلدارة طلب الدعم
فيما يتعلق بأساس البيانات أو المبالغ الواردة في المعلومات األخرى ،والتي يمكن أن تساعد المدقق
على التوصل إلى أن المعلومات ليست خاطئة ،ألنه على سبيل المثال ،قد يكون هناك تقدير مهني
آخر صالح .وكلما كانت المعلومات األخرى أقل موضوعية ،كلما صعب على اإلدارة تقديم دعماً
إضافيًا.
يستخدم المدقق التقدير المهني لتحديد إذا كان الدعم اإلضافي كافي إلقناعه بعدم وجود أخطاء
مادية ،أو إذا كان من المطلوب اتخاذ مزيد من اإلجراءات نتيجة لوجود خطأ مادي.

االستجابة عندما يخلص
المدقق إلى وجود خطأ مادي
في المعلومات األخرى

إذا تم التوصل إلى وجود خطأ مادي لم يتم تصحيحه ،يتم استخدام التقدير المهني لتحديد
اإلجراءات اإلضافية المطلوب اتخاذها .وتشمل ما يلي:
 مزيد من اآلثار على التدقيق إذا كانت المعلومات األخرى مضللة بصورة متعمدة.
 إذا كانت هناك حاجة إلى استشارة قانونية.
 إذا كانت هناك حاجة لإلبالغ عن المسألة بموجب القانون أو الالئحة المعمول بهما.
 اآلثار على تقرير المدقق (إن وجدت).
 النظر فيما إذا كان سيتم االنسحاب من التدقيق (إذا كان ذلك ممكنًا) إذا كانت المعلومات
األخرى مضللة بصورة متعمدة بحيث تثار التساؤالت حول نزاهة إق اررات اإلدارة.

االستجابة عند وجود خطأ
مادي في البيانات المالية أو
إذا كانت هناك حاجة لتحديث
فهم المدقق للمنشأة وبيئة
العمل بها

األثر على باقي عملية التدقيق (مثل أن تكون هناك حاجة لتحديث فهم المدقق للمنشأة وبيئة العمل
بها وقد يكون لذلك مزيد من التداعيات على تقييم المدقق لمخاطر األخطاء المادية وجهود العمل
الالحقة).

اإلبالغ عن المعلومات
األخرى

ال بعنوان "المعلومات األخرى" (أو عنوان آخر مالئم)،
ينبغي أن يشمل تقرير المدقق قسماً منفص ً
عندما يحدث ما يلي في تاريخ تقرير التدقيق:
 بالنسبة للمنشآت المدرجة ،يحصل المدقق ،أو من المتوقع أن يحصل على المعلومات
األخرى ،أو
 بالنسبة للمنشآت األخرى غير المدرجة ،يكون المدقق قد حصل على بعض أو جميع
المعلومات األخرى.

العضو المالئم من فريق التدقيق بمعنى الشخص الذي لديه قدر كاف من الخبرة والمعرفة بعملية التدقيق والبيانات المالية ليتمكن
من تعريف حاالت عدم االتساق بين المعلومات األخرى والمعلومات الواردة في البيانات المالية.

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية

182
نقطة للبحث

عندما ال تكون بعض الوثائق متاحة حتى بعد تاريخ تقرير التدقيق ،أطلب من اإلدارة أن تقدم إق ار اًر كتابياً بأنه سيتم تقديم اإلصدار
األخير من الوثيقة/الوثائق قبل إصدارها من قبل المنشأة .بذلك يمكن للمدقق أن يكمل اإلجراءات المطلوبة .عالوة على ذلك ،ينبغي
النظر في تقديم اإلدارة إلقرار كتابي متعلق باكتمال المعلومات واتساقها مع المعلومات الواردة في البيانات المالية.

مدى التقييم

عندما يكون من المستهدف أن تكون المعلومات األخرى مماثلة للعناصر الواردة في البيانات المالية ،أو بمثابة ملخص لها ،أو أنها
تقدم مزيدًا من التفاصيل حولها ،ال يُطلب من المدقق أن يقارن بين جميع المبالغ أو العناصر الواردة في المعلومات األخرى وبين
المبالغ أو العناصر الواردة في البيانات المالية .يستخدم المدققون تقديرهم المهني في اختيار المبالغ أو العناصر التي ستتم مقارنتها،
مع األخذ بعين االعتبار أهمية تلك العناصر أو المبالغ ،وحجمها النسبي (إذا كانت كمية) ،أو حساسية المبالغ أو العناصر األخرى
الواردة في المعلومات األخرى (على سبيل المثال ،قد تكون الدفعات على أساس األسهم ألعضاء اإلدارة عالية الحساسية).
أثناء العمل على التدقيق ،يحص ل المدقق على معرفة بالمنشأة ،تشمل المعرفة باألمور ذات الطبيعة المستقبلية (مثل التدفقات النقدية
المستقبلية) .يحصل المدقق على تلك المعرفة من خالل المناقشات ،والحصول على دليل التدقيق ومن خالل أنشطة أخرى ذات عالقة
بناء على قرار المدقق ،يكون لها أهمية
تتم في سبيل الحصول على دليل التدقيق .وبالنسبة لبعض أجزاء المعلومات األخرى التيً ،

كافية بحيث يقرر المدقق أن هناك حاجة ألخذها بعين االعتبار ،ينظر المدقق إذا كان هناك عدم اتساق مادي بين المعرفة التي
حصل عليها خالل التدقيق (مثل استرجاع المناقشات ودليل التدقيق الذي حصل عليه والنتائج التي توصل إليها) وتلك المعلومات
األخرى.

قد تكون هناك معلومات مرتبطة بالمعلومات األخرى والتي تكون قد تمت مناقشتها خالل التدقيق أو قد تتخطى حدود معرفة المدقق
التي حصل عليها أثناء التدقيق (على سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن معلومات االستدامة) .يأخذ المدقق تلك المعلومات أيضًا بعين
االعتبار ،حيثما أمكن ،كما يراعي المدقق المتطلبات األخالقية األخرى التي تتطلب من المدقق تجنب ارتباطه عن علم بالمعلومات
األخرى التي يعتقد أنها تشمل بيانات خاطئة أو مضللة بصورة مادية ،أو التي تحذف أو تخفي معلومات ضرورية وبالتالي تكون
المعلومات األخرى مضللة.
طبيعة ومدى العمل الذي ينبغي أن يتم على المعلومات األخرى هو أيضاً أمر يخضع للتقدير المهني .فمسؤوليات المدقق فيما يتعلق
بالمعلومات األخرى ال تلزمه بالحصول على دليل ليتمكن من إصدار رأي مؤكد على تلك المعلومات.
يحدد التوضيح التالي المتطلبات التي من المفترض تواجدها عندما يكون من المطلوب أن يتضمن تقرير المدقق المعلومات األخرى:

التوضيح 3-9.15
اإلبالغ عن

المعلومات األخرى

المتطلبات

بيان بأن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى

تعريف ما يلي:
 المعلومات األخرى ،إن وجدت ،التي يحصل عليها المدقق قبل تاريخ تقرير المدقق؛ و

 بالنسبة لتدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة ،المعلومات األخرى ،إن وجدت ،والتي من المتوقع أن يتم
الحصول عليها بعد تاريخ تقرير المدقق.

بيان بأن رأي المدقق ال يغطي المعلومات األخرى وأن المدقق ال يبدي (أو لن يبدي) أري تدقيق أو أي شكل من

النتائج التأكيدية بشأن المعلومات األخرى.

وصف لمسؤوليات المدقق المتعلقة بقراءة المعلومات األخرى ،وأخذها بعين االعتبار ،واإلبالغ عنها.

عندما يتم الحصول على المعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير التدقيق ،يتم تقديم أحد الخيارات التالية:
 بيان بأن المدقق ليس لديه ما يبلغ عنه؛
 إذا خلص المدقق إلى أن هناك أخطاء مادية لم يتم تصحيحها في المعلومات األخرى ،بيان يصف األخطاء
المادية غير المصححة الواردة في المعلومات األخرى.

الطبعة الرابعة
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عندما يبدي المدقق رأياً متحفظاً أو رأياً سلبياً وفقاً اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705المنقح) ،يجب أن يأخذ المدقق بعين االعتبار آثار
تلك المسألة التي أدت إلى تعديل الرأي.
إذا كان من المطلوب من المدقق بموجب القانون أو اللوائح في دائرة اختصاص معينة أن يشير إشارة مرجعية إلى المعلومات
األخرى في تقرير المدقق باستخدام تخطيط أو صياغة معينة ،فينبغي أن يشير تقرير المدقق إشارة مرجعية للمعايير الدولية للتدقيق
فقط إذا كان تقرير المدقق يشمل ما يلي كحد أدنى:
 تعريف للمعلومات األخرى التي تم الحصول عليها من قبل المدقق قبل تاريخ تقرير التدقيق؛
 وصف لمسؤوليات المدقق فيما يتعلق بالمعلومات األخرى؛
 بيان صريح يتناول نتائج عمل المدقق لهذا الغرض.
آثار اإلبالغ المتعلقة بالمعلومات األخرى هي آثار ذات عالقة باإلبالغ الذي تمت مناقشته في الفصل  17من هذا الدليل.

التوثيق

يطلب من المدقق أن يوثق اإلجراءات التي تمت فيما يتعلق بالمعلومات األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تدرج في وثائق التدقيق نسخة من المعلومات النهائية األخرى التي أجريت بشأنها األعمال.
ويبين التوضيح أدناه ملخصاً لبعض المتطلبات الرئيسية.

التوضيح 1-9.15

ملخص متطلبات معايير التدقيق الدولية

 .16وثائق التدقيق
محتوى الفصل

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

المعيار الدولي لرقابة الجودة ،1
المتطلبات المختلفة المتعلقة بوثائق تخطيط التدقيق ،وأدلة التدقيق
معايير التدقيق الدولية ،230 ،220
التي تم الحصول عليها ،وتخزينها النهائي.
( 315 ،300 ،240المنقح)330 ،

الفقرة #

معيار التدقيق
 230الفقرة 5

الفقرة #

أهداف معيار التدقيق الدولي

الدولي يتخلص هدف المدقق في إعداد وثائق توفر ما يلي-:
(أ) سجل كاف ومناسب ألساس تقرير المدقق؛ و
(ب) أدلة على تخطيط وأداء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية
والتنظيمية المطبقة.

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي ألهداف معايير التدقيق الدولية ،يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه/
(أ) وثائق التدقيق – سجل إجراءات التدقيق التي تمت تأديتها ،وأدلة التدقيق ذات العالقة التي
 230الفقرة 6
تم الحصول عليها ،واإلستنتاجات التي توصل إليها المدقق (وتستخدم أيضا مصطلحات
مثل "أوراق العمل").
(ب) ملف تدقيق – جزء واحد أو أكثر أو أي وسيلة تخزين أخرى ،سواء كانت فعلية أو
إلكترونية ،تحتوي على سجالت تتألف من وثائق التدقيق الخاصة بعملية محددة.
(ج) مدقق خبير – فرد (سواء كان داخليا أو خارجيا بالنسبة للشركة) يتمتع بالخبرة العملية في
التدقيق وفهم معقول لما يلي-:
( )1عمليات التدقيق؛
( )2معايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة؛
( )3بيئة العمل التي تعمل فيها المنشأة؛ و
( )4مواضيع التدقيق وإعداد التقارير المالية ذات العالقة بقطاع المنشأة.
معيار التدقيق الدولي يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد( .المرجع :الفقرة أ)1
 230الفقرة 7

185
 1.16لمحة عامة

تلعب وثائق ملف التدقيق (سواء تم اإلحتفاظ بها ورقيا أم إلكترونيا) دو ار هاما في-:
 مساعدة فريق العملية في تخطيط وأداء التدقيق؛
 تقديم أدلة توضح أن إجراءات التدقيق المخططة قد تم بالواقع أداؤها؛
 مساعدة مراجعي العملية (بما في ذلك مراجعي رقابة جودة العملية) في تنفيذ مسؤولياتهم وفقا للمعايير المهنية؛
 تسجيل التقديرات المتضمنة في تكوين رأي التدقيق؛ و
 تسجيل المسائل ذات األهمية المستمرة لعمليات التدقيق المستقبلية للمنشأة.

نقطة للتأمل

ال توجد حاجة لتقديم وثائق حول متطلبات معيار التدقيق الدولي والتي ال تكون ذات عالقة في ظل الظروف .ويطبق هذا
حيث ال يكون معيار التدقيق الدولي للمنشأة ذو عالقة (مثل معيار التدقيق الدولي  ،610حين ال يوجد في المنشأة قسم تدقيق
داخلي) ،أو حين يكون متطلب معيار التدقيق الدولي مشروطا وال يتوفر ذلك الشرط.
وتعتبر وثائق التدقيق جيدة حين يتم تنظيمها بالشكل المناسب ،وحين تقدم سجال للعمل المنجز ،وأدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،والتقديرات المهنية الهامة المطبقة ،واإلستنتاجات التي تم الوصول إليها.

التوضيح 1-1.16
الحاجة إلى وثائق ملف
التدقيق






تدعم األساس إلستنتاجات المدقق المتعلقة بكل توكيدات البيانات المالية ذات العالقة.
تقدم أدلة بأن العملية تمتثل إلى المعايير المهنية.
تقدم أدلة بأن سجالت المحاسبة السابقة تتوافق أو تنسجم مع البيانات المالية.
تقديم دليل بأن السجالت المحاسبية األساسية والمعلومات التي تم الحصول عليها من
خارج السجالت العامة والفرعية تتفق وتتطابق مع البيانات المالية.

ويطبق هذا بوجه خاص
تكون وثائق التدقيق في المنشآت األصغر حجما عادة أقل شموال منها في المنشآت األكبر حجما.
ّ
حين-:



يؤدي شريك العملية جميع أعمال التدقيق .وال تتضمن الوثائق مسائل ذات عالقة بمناقشات أو تعيين مسؤوليات أو إشراف الفريق؛ و
تعتبر بعض المسائل واضحة جدا بحيث يمكن تناولها بشكل أكثر مالئمة في وثيقة واحدة مع اإلشارات المرجعية ألوراق العمل
الداعمة .ويمكن أن يشمل ذلك واحدا أو أكثر من المجاالت مثل فهم المنشأة وأنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها ،وإستراتيجية التدقيق

المقيمة ،والمسائل الهامة المشار إليها ،واإلستنتاجات التي تم التوصل إليها.
الكلية وخطة التدقيق ،واألهمية النسبية ،والمخاطر ّ

نقطة للبحث
أمان وسرية بيانات العميل

ينظر العمالء إلى المحاسبين على أنهم استشاريين موثوق بهم .وتقتضي هذه الثقة من المؤسسات المحاسبية أن تنفذ وتحافظ
على أنظمة رقابة لحماية معلومات العمالء الواردة في ملفات العمل وفي ملفات المعلومات األخرى الخاصة بالعمالء.

يزداد هذا األمر أهمية عندما يتم تخزين بيانات العمالء لدى أطراف أخرى مثل التخزين السحابي .يمكنك تصور مدى سخط
العمالء إذا اكتشفوا أن معلوماتهم قد تم تخزينها دون كلمات سرية أو دون تشفير لضمان حمايتها ،أو تم تخزينها على جهاز
حاسب آلي تمت سرقته.

في كثير من دوائر االختصاص هناك اآلن متطلبات قانونية تتناول بشكل محدد أمن وسرية البيانات .وهناك حاجة لفهم تلك
المتطلبات عالوة على فهم اإلجراءات الضرورية التي يتم اتخاذها لضمان االمتثال بها.

وثائق التدقيق
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توثيق مسائل التدقيق األساسية

يتناول المعيار الدولي للتدقيق  701إيصال المسائل األساسية المتعلقة بالتدقيق في تقرير المدقق المستقل ،مسائل التدقيق األساسية
التي ينبغي إدراجها في تقرير المدقق .هذا األمر مطلوب بالنسبة للمنشآت المدرجة ولكن يمكن أيضا تطبيقه إذا طلب ذلك بموجب
القوانين المحلية ،أو اللوائح على "منشآت المصلحة العامة" ،أو منشآت القطاع العام على سبيل المثال .عالوة على ذلك ،قد يقوم
المدققون طوعا ،أو بناء على طلب من اإلدارة أو المسؤولين عن الحوكمة ،بإيصال مسائل التدقيق األساسية من خالل تقرير المدقق.

عند تطبيق المعيار الدولي للتدقيق  ،701يكون اتخاذ قرار بوجود مسائل تدقيق أساسية من عدمه هو أمر خاضع للتقدير
المهني .وهناك حاجة لتوثيق تلك التقديرات المهنية( .انظر المعيار الدولي للتدقيق  230.8و 230أ.)10
يشمل ذلك:
 المسائل التي تتطلب درجة خاصة من االنتباه من المدقق عند أداء التدقيق؛
 األساس المنطقي وراء قرار المدقق بتحديد أو عدم تحديد تلك المسائل باعتبارها أساسية ليتم إيصالها من خالل تقرير
المدقق؛ و
 حيثما أمكن ،األساس المنطقي:
 عندما ال يكون هناك مسائل تدقيق أساسية ليتم إيصالها من خالل تقرير المدقق. ال يوصل المدقق من خالل تقرير المدقق مسألة تم تحديدها باعتبار أنها من بين مسائل التدقيق األساسية.للمزيد من اإلرشادات حول مسائل التدقيق األساسية ،يمكن الرجوع إلى الفصل  17من هذا الدليل.

التوثيق المتعلق بالمعلومات األخرى

يتناول القسم  15.9من هذا الدليل متطلبات المعيار الدولي للتدقيق ( 720النسخة المنقحة) المتعلق بالمعلومات األخرى
المدرجة في التقرير السنوي للمنشأة أو التي تصدر مع البيانات المالية.

عند تطبيق المعيار الدولي للتدقيق ( 720النسخة المنقحة) ،ينبغي أن تشمل وثائق التدقيق ما يلي:
 توثيق لإلجراءات التي تمت بموجب المعيار الدولي للتدقيق ( 720النسخة المنقحة) والمتعلقة بالمعلومات األخرى ،و
 اإلصدار األخير من المعلومات األخرى التي أجرى عليها المدقق العمل.

المتطلبات الخاصة المتعلقة بالتوثيق

تشمل كثير من المعايير الدولية للتدقيق متطلبات توثيق معينة تساعد على توضيح متطلبات المعيار الدولي للتدقيق  .230يقدم
الجدول التالي إشارة مرجعية للفقرات الواردة في المعايير الدولية للتدقيق التي تحدد المتطلبات الخاصة المتعلقة بالتوثيق .ال يشير
ذلك إلى عدم وجود متطلبات متعلقة بالتوثيق في المعايير الدولية للتدقيق األخرى غير المتضمنة في هذا الجدول.

التوضيح 2-1.16
معيار التدقيق الدولي
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الطبعة الرابعة
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الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق
رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية
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مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية
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التخطيط لتدقيق البيانات المالية
تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها
األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق
المقيمة
إستجابة المدقق للمخاطر ّ
تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق
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تدقيق التقديرات المحاسبيـة ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة
واإلفصاحات ذات العالقة
األطراف ذات العالقة
اإلعتبارات الخاصة – عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة (بما في ذلك عمل
مدققي العنصر)
إستخدام عمل المدققين الداخليين
اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل
مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى

28
50
37-36
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24-21

 2.16تنظيم ملف التدقيق

من المجاالت التي تتناولها السياسات على نطاق الشركة تنظيم وفهرسة ملف التدقيق .ولدى المنهج المتسق الذي يستخدم
الفهرسة المعيارية العديد من الميزات ،مثل ما يلي-:
 يجعل من تحديد موقع أوراق العمل المحددة ومشاركتها بين أعضاء فريق التدقيق عملية أكثر سهولة؛
 يسهل مراجعة الملف من قبل المراجعين المختلفين مثل المدير وشريك العملية ومراجع رقابة جودة العملية ومتابعي رقابة
الجودة؛
 يوفر االتساق بين ملفات التدقيق في الشركة؛ و
 يساعد في مهام رقابة الجودة مثل التأكد من التصديقات الناقصة ،واإلشارات المرجعية الالغية ،ومالحظات المراجعة غير
الواضحة.

ويتم عادة تنظيم وثائق التدقيق داخل أقسام منطقية من العمل بإستخدام نظام الفهرسة .وإذا كان الملف إلكترونيا ،يمكن أن تكون
الفهرسة على شكل مجلدات ومجلدات فرعية .وعند إنشاء كل نموذج من وثائق التدقيق ،يتم منحه مرجعا فريدا يرتبط مباشرة
بفهرس الملف الكلي.
ويصنف المثال األول الوثائق وفقا للمرحلة التي تم فيها إعداد
ويلخص التوضيح التالي مثالين لفهارس ملف تدقيق محتملةُ .
ويالحظ أن وثائق اإلكتمال (في الملفات الورقية) يتم وضعها عادة قرب أعلى الملف لتسهيل
الوثائق خالل عملية التدقيقُ .
الرجوع إليها .ويصنف الفهرس الثاني الوثائق من خالل حقل البيان المالي مثل الذمم الدائنة ،أو الذمم المدينة أو المبيعات أو
غيرها .وفي هذا الملف ،يتم حفظ جميع الوثائق ذات العالقة
عد البديل الثالث بالجمع بين كال المنهجين
وي ّ
بتقييم المخاطرة واإلستجابة إلى المخاطرة للمخزون في إطار فصل المخزونُ .
ببعض الوثائق المنظمة من خالل المرحلة في عملية التدقيق ،وأخرى من خالل حقل البيان المالي.

التوضيح 1-2.16
فهرس بطريقة مرحلة التدقيق
200-100
300-201
400-301

فهرس بطريقة حقل البيان المالي

(مقتطفات من الفهرس)

البيانات المالية وتقرير المدقق

10

عائدات الضريبة ،وغيرها
إكتمال الملف مثل المذكرات التي تتناول

11
12

500-401

تخطيط التدقيق ،بما في ذلك إستراتيجية
وأهمية التدقيق

ج
د

700-601

اإلستاابة للمخاطرة بما في ذلك خطط
التدقيق التفصيلية من خالل حقل البيان المالي

600-501

الق اررات الهامة ،وقوائم المرجعية ،وخطابات
إقرار اإلدارة

تقييم المخاطرة ،بما في
وأنظمة الرقابة الداخلية

ذلك فهم المنشأة

(مقتطفات من الفهرس)

15

البيانات المالية وتقرير المدقق

أ

بب د
د
20
30
40

مذكرات إكتمال الملف أو قوائم المرجعية وغيرها
إستراتيجية التدقيق الكلية

األهمية النسبية
النقد
الذمم المدينة
المخزون

الذمم الدائنة
ذمم طويلة األجل
اإليرادات
المشتريات
الرواتب

وثائق التدقيق
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أخرى الوثائق الداعمة مثل األرصدة والتقارير

799-701

التجريبية
أطر إعداد التقارير المالية

800

50
100
120
150

تحصيل الضريبة
األحداث الالحقة

الحاالت الطارئة
وثائق أخرى داعمة مثل األرصدة والتقارير
التجريبية

 3.16أسئلة عامة حول وثائق التدقيق
أسئلة شائعة حول وثائق التدقيق تتضمن ما يلي-:

التوضيح 1-3.16

اإلستاابة

السؤال

من يملك ملف التدقيق؟

ما لم يكن مملوكا خالف ما حددته الجهات القانونية والتنظيمية ،تعتبر وثائق التدقيق ملكية شركة التدقيق.

هل ُيطلب حفظ نسخ من

ال .فكل ما يتم طلبه هو بعض الخصائص المحددة للمعامالت/اإلجراءات قيد الفحص ،حتى يمكن نسخ

ساالت المنشأة المتفحصة في

ملف التدقيق؟

العمل أو يتم التحقيق في اإلستثناءات كما تقتضيه الضروة .وتتضمن الخصائص المحددة-:
 تواريخ وأرقام المعاملة الفريدة وذلك إلجراء إختبار التفاصيل؛
 نطاق اإلجراء والمجموعة المستخدمة (أي جميع القيود اليومية خالل مبلغ محدد من التسجيل اليومي)؛
 مصدر ،ونقطة بداية ،وفترة إعداد العينة لمنهجية العينات؛

 إلستفسارات الموظفين ،أسماؤهم ،ومسمياتهم الوظيفية ،تواريخ االستعالم؛ و

 وللمالحظات العينية ،العملية أو المسألة التي يتم مالحظتها ،واألفراد ذوي العالقة ،ومسؤولياتهم
الخاصة ،وأين/متي تم تنفيذ المالحظة العينية.
ومع ذلك ،قد يتم تضمين ملخصات أو نسخ من سجالت المنشأة (مثل العقود الهامة واإلتفاقيات) إذا اعتبر
ذلك مناسبا.
هل هناك حاجة لتوقيع ووضع
تاريخ على كل صفحة من

ال .فنظام توقيع أوراق العمل (إلى من ينسب له أداء عمل التدقيق ومن قام بمراجعته) له تأثير في تحمل
فريق العملية المساءلة .ومع ذلك ،ال يعني هذا بأن كل صفحة من أوراق العمل تحتاج أن يتم توقيعها أو
وضع تاريخ لها .وعلى سبيل المثال ،يمكن اإلشارة إلى أدلة اإلعداد والمراجعة لكل مقطع أو جزء أو وحدة
في الملف بدال من الصفحات المنفردة .ويتضمن إعداد أوراق العمل (على مستوى المساعدة عادة)
والمراجعة التفصيلية الخاصة بهم (على مستوى المدير عادة) توقيع كل مقطع أو جزء أو وحدة في أوراق
العمل ،بينما تتضمن المراجعة العامة (على مستوى الشريك) النظر فقط في المقاطع الرئيسية من الملف

هل ياب أن توثيق جميع

ال .فليس من الضروري أو العملي للمدقق توثيق كل مسألة تؤخذ في االعتبار ،أو توثيق كل تقدير مهني

المعد
ملف التدقيق من قبل ُ
ومن ثم المراجع؟

حيث يتم تناول المخاطر الهامة أو التقديرات المهنية الهامة التي تم وضعها.

االعتبارات

واالستفادة

التقدير المهني؟

هل

ُيطلب

حفظ

من

مسودات

البيانات المالية األولية إذا

وتعد المسائل الهامة والتقديرات الهامة التي يتم إدالؤها في تلك المسائل خالل التدقيق هي
يتم إدالؤهّ .
الجديرة بالتوثيق .حيث توضح المسائل والتقديرات الهامة إستنتاجات المدقق ،وتعزز جودة التقديرات .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل إعداد مذكرة لألمور الهامة عند اكتمال التدقيق.
ال .فال يوجد متطلب باالحتفاظ بالوثائق غير الصحيحة أو المستبدلة.

كانت غير متسقة بشكل
جوهري مع البيانات المالية
النهائية؟

هل من الضروري توثيق عدم
اإلمتثال إلى متطلبات معيار
التدقيق الدولي التي ال يتم
تطبيقها فعليا عند التدقيق؟

الطبعة الرابعة

ال .سوى في الظروف اإلستثنائيةُ ،يطلب اإلمتثال إلى كل متطلب لمعيار تدقيق دولي يعتبر "ذو عالقة".
وال يُعد معيار تدقيق دولي ما ذا عالقة بشكل واضح حين ال يكون كامل متطلب معيار التدقيق الدولي
مطبقا ،أو حين يكون متطلب معيار التدقيق الدولي مشروطا وال يتوفر ذلك الشرط.
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 4.16متطلبات الوثائق المحددة
تقييم المخاطرة
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي

 240الفقرة 44

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يجب على المدقق أن يشمل ما يلي في وثائق التدقيق من فهم المدقق للمنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء

الجوهرية المطلوبة بموجب معيار التدقيق الدولي ( 315المنقح)-:
(أ) الق اررات الهامة التي تم التوصل إليها أثناء المناقشة بين أعضاء فريق العملية فيما يتعلق بقابلية إشتمال
البيانات المالية على األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال؛ و
(ب) المخاطر المحددة والمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال عند مستوى البيانات المالية ومستوى
التوكيد.

معيار التدقيق الدولي
 240الفقرة 47

عندما يكون المدقق قد استنتج أن اإلفتراض بوجود مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب االحتيال تتعلق باإلعتراف
باإليراد ال ينطبق في ظل ظروف العملية ،فإن على المدقق أن يشمل وثائق التدقيق ألسباب ذلك اإلستنتاج.

معيار التدقيق الدولي
 300الفقرة 12

على المدقق توثيق ما يلي-:
(أ) إستراتيجية التدقيق الشاملة؛
(ب) خطة التدقيق؛ و

معيار التدقيق الدولي
 315الفقرة 32

على المدقق أن يتضمن في وثائق التدقيق ما يلي-:
(أ) المناقشة بين فريق العملية حيث تقتضي الفقرة  10والق اررات الهامة التي تم التوصل إليها؛

(ج) أي تغيرات هامة تط أر خالل عملية التدقيق على إستراتيجية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيق وأسباب
هذه التغيرات( .المرجع :الفقرات أ-16أ)19

(ب) العناصر األساسية للفهم التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل ناحية للمنشأة وبيئتها التي تم تحديدها
في الفقرة  ،11بما في ذلك كل واحد من العناصر المكونة للرقابة الداخلية التي تم تحديدها في الفقرات
24-14؛ ومصادر المعلومات التي تم الحصول على الفهم منها وإجراءات تقييم المخاطر التي تم
أداؤها؛
(ج) مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى التوكيد،
حسبما تتطلب الفقرة 25؛ و
(د) المخاطر المحددة وعناصر الرقابة ذات العالقة التي حصل المدقق على فهم حولها نتيجة للمتطلبات
في الفقرات ( .30-27المرجع :الفقرة أ-153أ)156

وتتضمن وثائق التدقيق المثالية البنود المدرجة أدناه-:

التوضيح 1-4.16
مرحلة تقييم المخاطرة

 إجراءات قبل العملية (قبول العميل).
 تقييمات اإلستقاللية والسلوك األخالقي.
 شروط العملية.

 اعتبارات األهمية النسبية.
 إستراتيجية التدقيق الكلية.
 مناقشات فريق التدقيق ،بما في ذلك األسباب المحتملة للخطأ الجوهري نتيجة
االحتيال.
 إجراءات تقييم المخاطرة التي تم أداؤها ،والنتائج.
المقيمة المحددة (على المستويات الكلية والتوكيد)،
 مخاطر األخطاء الجوهرية
ّ

المالحظات

تذكر تحديث وثائق تقييم المخاطرة-:
 ألية مخاطر جديدة يتم تحديدها الحقا في
التدقيق؛
 التغييرات الالزمة في تقييمات المخاطرة أو
األهمية النسبية المحددة كنتيجة ألداء المزيد
من إجراءات التدقيق.

والتي ترتكز على فهم المنشأة الذي تم الحصول عليه وأنظمة الرقابة الداخلية
ذات العالقة (إن وجدت).
 المخاطر الهامة.
 االتصال مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.

وثائق التدقيق
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اإلستاابة للمخاطرة
المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي
(أ)
 230الفقرة 9
(ب)
(ج)

عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي تم أداؤها ،يتعين على المدقق تسجيل ما يلي-:

الخصائص المحددة لبنود أو مسائل محددة تم إختبارها؛ (المرجع :الفقرة أ)12؛
الشخص الذي قام بعمل التدقيق وتاريخ إستكمال هذا العمل؛
الشخص الذي قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم أداؤه وتاريخ ومدى هذه المراجعة( .المرجع:
الفقرة أ)13

معيار التدقيق الدولي يجب أن يشمل التوثيق إستجابات المدقق للمخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية التي يقتضيها معيار
التدقيق الدولي  330ما يلي-:
 240الفقرة 45
المقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال عند مستوى البيانات
(أ)
اإلستجابات الكلية للمخاطر ّ
المالية وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق ،وعالقة هذه اإلجراءات بالمخاطر المقيمة
لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال عند مستوى التوكيد؛
(ب) نتائج إجراءات التدقيق ،بما في ذلك اإلجراءات المصممة لمعالجة مخاطر تجاوز اإلدارة
ألنظمة الرقابة.
معيار التدقيق الدولي ينبغي على المدقق أن يشمل في وثائق التدقيق ما يلي-:
(أ) اإلستجابات العامة لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية
 230الفقرة 28
وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية التي يتم أداؤها؛
المقيمة عند مستوى التوكيد؛
(ب) عالقة هذه اإلجراءات مع المخاطر ّ
(ج) نتائج إجراءات التدقيق ،بما في ذلك اإلستنتاجات حيث ال تكون هذه النتائج واضحة بطريقة
أخرى( .المرجع :الفقرة أ.)63
معيار التدقيق
 230الفقرة 30

الطبعة الرابعة

الدولي

يوضح توثيق المدققين بأن البيانات المالية تتفق أو تتطابق مع السجالت المحاسبية السابقة .بما في ذلك
الموافقة أو التوفيق بين اإلفصاحات ،سواء تم الحصول على هذه المعلومات من داخل أو خارج دفتر األستاذ
العام أو الدفاتر الفرعية.
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وتتضمن وثائق التدقيق المثالية البنود أدناه.

التوضيح 2-4.16

المالحظات

مرحلة اإلستاابة للمخاطرة
 .1خطة التدقيق التي تتناول-:
 جميع مجاالت البيانات المالية الجوهرية؛



المقيمة على كل من مستويي البيانات المالية والتوكيد؛
مخاطر األخطاء الجوهرية ّ
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية التي تم أداؤها وتستجيب
المقيمة؛ و
للمخاطر ّ

 المخاطر الهامة المحددة.
 .2طبيعة ومدى المشاورات مع اآلخرين.
 .3أهمية وطبيعة األدلة التي تم الحصول عليها بالنسبة للتوكيد الذي تم إختباره.
 .4تفسير واضح للنتائج التي تم الحصول عليها من اإلختبار ،وكيف تمت متابعة أية
إستثناءات أو إنحرافات .ويتضمن هذا-:
 أساسيات اإلختبار؛
 إختيار المجموعة؛
المقيمة؛ و
 مستوى المخاطرة ّ

ياب أن تثبت وثائق التدقيق نفسها دون

الحاجة إلى استكمالها بتفسيرات شفهية.
أنظر مناقشة المدقق صاحب الخبرة أدناه

احرص في إختيار الماموعة المناسبة
للتوكيد الذي يتم إختياره.
ليس من الضروري إدراج نسخ من ساالت
العميل التي تم فحصها في الملف ،ولكن
يطلب بعض الخصائص المحددة ،مثل العدد

أو التاريخ أو غيرها ،وذلك لكي يمكن

للشخص إعادة أداء اإلختبار إذا لزم األمر

 التفاوت في فترات أخذ العينات ،وإختيار نقطة البداية.
 .5اإلجراءات المتخذة كنتيجة إلجراءات التدقيق والتي تشير إلى-:




الحاجة إلى تعديل إجراءات التدقيق المخططة؛
إمكانية وجود أخطاء جوهرية؛
اإلسقاطات في البيانات المالية؛ أو

 وجود عيوب هامة في أنظمة الرقابة خالل إعداد التقارير المالية.
 .6التغييرات ،إن وجدت ،المطلوبة إلستراتيجية التدقيق الكلية.
 .7استخدام التقديرات الهامة المطبقة على المسائل الهامة في أداء العمل وتقييم النتائج.

 .8المناقشات مع اإلدارة حول المسائل الهامة.
 .9مذكرات وتحليالت وتفاصيل اإلفتراضات المستخدمة ،وكيف تم وضع صالحية
المعلومات السابقة المستخدمة.

 .10اإلشارات المرجعية للوثائق واألدلة الداعمة بأن البيانات المالية تتوافق أو تتطابق مع
السجالت المحاسبية السابقة.

اإلبالغ
الفقرة #

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

معيار التدقيق الدولي 230
الفقرة 10

يوثق المدقق النقاشات التي تدور حول المسائل الهامة مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة وغيرهم ،بما في ذلك
طبيعة المسائل الهامة التي تمت مناقشتها ووقت حدوث هذه النقاشات ومع من تمت مناقشتها( .المرجع:

معيار التدقيق الدولي 230
الفقرة 11

في حال حدد المدقق معلومات متعارضة مع اإلستنتاج النهائي للمدقق فيما يتعلق بمسألة هامة ،يوثق المدقق
كيفية معالجته لهذا التعارض( .المرجع :الفقرة أ)15

معيار التدقيق الدولي 230
الفقرة 12

في حال وجد المدقق ،في حاالت إستثنائية ،بأنه من الضروري الحياد عن متطلب ذي عالقة بمعيار تدقيق
دولي ،يتعين على المدقق توثيق كيفية تحقيق إجراءات التدقيق البديلة التي تم أداؤها لهدف ذلك المتطلب
ودواعي هذا الحياد( .المرجع :الفقرتان أ-18أ)19

معيار التدقيق الدولي 240
الفقرة 46

يجب على المدقق توثيق االتصاالت بشأن االحتيال مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة والمنظمين وغيرهم.

الفقرة أ)14

وثائق التدقيق
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ُيدرج التوضيح التالي وثائق التدقيق المثالية التي تتناول مرحلة إعداد تقارير أو اكتمال الملف.

التوضيح 3-4.16
مرحلة اإلبالغ


















برامج التدقيق المكتملة.
أدلة مراجعات الملف (والتي تكون تأشيرات أو قوائم المرجعية ،وغيرها)-:
 التفصيلية (مراجعة المدير/المشرف)، مراجعة شريك العملية ،و مراجعة رقابة جودة العملية ،حيث يطبق ذلك.المعلومات التي ال تعد متسقة أو تتعارض مع اإلستنتاجات النهائية.

ملخص التأثير المالي لألخطاء غير المعدلة المحددة ،وإستجابة اإلدارة (أي التعديالت
الموضوعة).
األخطاء غير المصححة بخالف تلك التي ليست ذات أهمية.
المسائل الهامة التي تكون سببا في-:
 اإلجراءات المتخذة لمعالجتها (بما في ذلك األدلة اإلضافية التي تم الحصول عليها)،و
 األساس لإلستنتاجات التي تم التوصل إليها.إذا تم تقديم المساعدة (حيثما يكون ذلك جائ از حسب متطلبات اإلستقاللية) في إعداد مسودة
البيانات المالية ،قم بوصف طبيعة المناقشات التي تدور مع اإلدارة لمراجعة محتوى

المالحظات

تدوين مالحظات من المناقشات الشفهية
مع اإلدارة حول المسائل الهامة وتسايل
إستااباتهم .ويساعد هذا في ضمان أن
وثائق التدقيق تحتوي المنطق لكل

القرارت الهامة المتخذة.

إدراج نسخ من البريد اإللكتروني أو
الرسائل النصية ذات العالقة بالعميل
والتي تعالج المسائل الهامة.

البيانات .ويتضمن هذا:
 عقد مناقشات حول التواريخ، التفسيرات المقدمة في تطبيق مبادئ المحاسبة المعقدة ،و األسئلة الهامة التي يتم طرحها من قبل اإلدارة.حيثما أمكن ،تحديد مسائل التدقيق األساسية بموجب المعيار الدولي للتدقيق .701
حيثما أمكن ،اإلجراءات التي تمت واإلصدار األخير من المعلومات األخرى المدرجة في
التقرير السنوي أو في وثائق أخرى أصدرتها اإلدارة بما في ذلك في البيانات المالية.
نسخة من البيانات المالية وتقرير المدقق ،واإلشارات المرجعية إلى فصول ملف التدقيق.

أسباب أي إبتعاد عن متطلبات معيار التدقيق الدولي ذو العالقة ،واإلجراءات البديلة المؤداة
في سبيل تحقيق هدف ذلك المتطلب.
أية وثائق إكتمال عملية مطلوبة من قبل الشركة
نسخة لجميع االتصاالت مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.
تاريخ تقرير التدقيق وتاريخ إكتمال الوثائق (أنظر النقاش في إكتمال الملف أدناه).

 5.16المدقق الخبير
الفقرة #

معيار التدقيق الدولي 230
الفقرة 8

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير ال يملك أي ارتباط سابق بعملية التدقيق من فهم ما
يلي( -:المرجع :الفقرات أ-2أ ،5أ-16أ)17

(أ)

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي تم أداؤها من أجل االمتثال لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات
القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ (المرجع :الفقرتان أ-6أ)7؛

(ب) نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و

(ج )

المسائل الهامة التي تنشأ أثناء عملية التدقيق ،واإلستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بذلك األحكام
المهنية الهامة التي تم إصدارها لدى التوصل إلى هذه اإلستنتاجات( .المرجع :الفقرات أ-8أ)11

ينبغي أن تكون وثائق التدقيق قابلة للفهم (أي دون الحاجة إلى تفسيرات شفهية) من قبل ذلك المدقق الخبير ،والذي لم يكن لديه أي اتصال
سابق بالتدقيق-:
 طبيعة ،وتوقيت ،ومدى إجراءات التدقيق االتي تم تأديتها لإلمتثال إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية والمهنية المعمول بها؛
 نتائج إجراءات التدقيق وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و

الطبعة الرابعة
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 طبيعة المسائل الهامة التي يتم إثارتها واإلستنتاجات التي يتم التوصل إليها.

 6.16الوثائق اإللكترونية

استبدلت العديد من شركات المحاسبة (أو في طور إستبدال) ملفات العملية الورقية بالملفات اإللكترونية .وفي بعض الحاالت ،بالرغم من أن
العمل يتم تأديته ومراجعته إلكترونيا ،إال أن الملفات الورقية تحفظ كسجل دائم للعمل الذي تم أداؤه .ويتم إنشاء الوثائق /النماذج بشكل رقمي،
وفحص سجالت العميل إلكترونيا ،ثم تُخزن جميع البيانات إلكترونيا .ويتم طباعتها ورقيا فقط عند إكتمال ومراجعة العمل كله.
ويوجد نوعان من الوثائق اإللكترونية-:
 العمل قيد التنفيذ؛ و
 المعلومات الثابتة.

العمل قيد التنفيذ

يتألف العمل قيد التنفيذ من معلومات حيوية يتم تطويرها وتحديثها أثناء تقدم عملية التدقيق .وتتضمن األمثلة نماذج التدقيق الفارغة وقوالب

الخطابات ،ومعرفة الصناعة ومؤش ارت األداء الرئيسية ،وإستطالعات الرأي ،والشجرات المنطقية ،وسياسات الشركة ،والتشخيصات والبيانات
المالية للفترة السابقة ،والمعلومات ،واإلفتراضات ،وغيرها والتي قد تُستخدم في أداء اإلجراءات التحليلية لهذه الفترة .وتكون تلك المعلومات غالبا
متضمنة ضمن تطبيقات برمجية وأدوات تدقيق إلكترونية.

المعلومات الثابتة

وتتألف المعلومات الثابتة من وثائق الملف النهائي ،مثل البيانات المالية وأوراق العمل المكتملة ،حيث ال تتغير ،بل وقد يتم طلبها كمرجع
خالل السنوات القادمة .ويجب أن تحفظ الوثائق النهائية أو الثابتة على نسق يمكن استرجاع المعلومات منه بشكل يسير في السنوات الالحقة.

البرامج الموروثة

يمكن إلبقاء المعلومات بصيغة يستخدمها تطبيق برنامج ما أن يسبب مشكلة إذا تم تحديث تطبيق البرنامج بصيغة ملف جديد ،كون الملف
القديم قد ال يكون قابال للفتح ما لم يتم اإلحتفاظ أيضا بنسخة تطبيق البرنامج القديم .وللتغلب على هذه المشكلة ،تخزن العديد من الشركات
وثائق الملف النهائي بصيغة تدعى صيغة المستند المنقول ( .)PDFوتم قبول وإستخدام ( )PDFمن الوكاالت الحكومية وشركات المحاسبة
حول العالم .وينبغي أن تبين سياسات الشركة بأن الوثائق النهائية ال يتم تعديلها.

فوائد األتمتة

ُيم ّكن حفظ ملفات التدقيق بنسق إلكتروني بعض األقسام اإلدارية من أن تصبح مؤتمتة ،وتقدم المرونة اإلضافية ألعضاء فريق العملية .وعلى
سبيل المثال-:
 يمكن الوصول مباشرة إلى أوراق عمل محددة من الفهرس؛
 يمكن التشارك في أو مراجعة الملفات والوثائق بسهولة مع اآلخرين في مواقع بعيدة؛
 يمكن إنشاء مجلدات ووثائق تدقيق جديدة ،أو إعادة تسميتها أو نقلها أو نسخها أو حذفها من الفهرس؛

 يمكن إطالة الفهرس التفصيلي من أجل الكشف عن هيكله الكلي ،أو توسيع نطاقه كما تقتضيه الحاجة ،مما يجعل من السهل رؤية
الصورة كبيرة وتحديد موقع الوثائق الرئيسية؛
 يمكن منح الوثائق المهمة أسماء مخصصة ،بحيث يساعد ذلك أعضاء فريق العملية توضيح محتويات الوثيقة بناء على االسم؛
 يمكن أتمتة أقسام المراجعة مثل فحص جميع أو جزء من ملف التدقيق من أجل اإلستثناءات ،مذكرات المراجعة المعلقة ،وتواقيع
عدين /المراجعين؛
الم ّ
 يمكن ألعضاء فريق العملية إشراك وثائق الملف بإستخدام أدوات تسجيل الدخول والخروج اإللكترونية؛
 يمكن حماية الوثائق المحددة بإستخدام كلمة مرور لتعزيز الحماية؛ و
 يمكن إقتصار الوصول إلى الملفات للموظفين المصرحين.

إستخدام األدوات اإللكترونية في أوراق العمل

توجد ثالثة مبادئ مهمة تشير إلى تاريخ إستخدام األدوات اإللكترونية في إعداد أوراق العمل-:


حين ال تزال جميع متطلبات معايير التدقيق الدولية مطبقة؛

وثائق التدقيق
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حين تطلب الملفات اإللكترونية إدارة وثائق إلكترونية .ويتناول ذلك مسائل مثل إمكانية الوصول (مثل الوصول من خالل كلمة
مرور) ،وحماية البيانات ،وإدارة التطبيق (بما في ذلك التدريب) ،والعادات اإلحتياطية ،وتحرير الحقوق ،ومواقع التخزين،

وإجراءات المراجعة ،والق اررات حول التغيرات المطلوبة التي يتم تعقبها في الملفات من أجل تقديم أثر التدقيق الالزم؛ و
يجب أن يتم اإلحتفاظ بالوثائق النهائية (جميع الوثائق التي يتم طلب حفظها حتى تدعم رأي المدقق) وتكون قابلة للوصول وفقا
لسياسات إحتفاظ الملفات في الشركة.

 7.16إكتمال الملف
الفقرة #
معيار

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

في حال أجرى المدقق ،في حاالت إستثنائية ،إجراءات تدقيق جديدة أو إضافية أو توصل إلى إستنتاجات

التدقيق

الدولي

معيار

التدقيق

الدولي

يقوم المدقق بتجميع وثائق التدقيق في ملف تدقيق وإستكمال العملية اإلدارية لتجميع ملف التدقيق النهائي

معيار

التدقيق

الدولي

بعد إستكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي ،يتعين على المدقق عدم حذف أو إلغاء وثائق تدقيق من

معيار التدقيق
 230الفقرة 16

الدولي

في الظروف عدا تلك الواردة في الفقرة  13حيث يجد المدقق بأن من الضروري تعديل وثائق التدقيق
القائمة أو إضافة وثائق تدقيق جديدة بعد إستكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي ،يتعين على

 230الفقرة 13

 230الفقرة 14
 230الفقرة 15

جديدة بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق ،يتعين على المدقق توثيق ما يلي( -:المرجع :الفقرة أ)20
(أ) الظروف التي تم المرور بها؛
(ب) إجراءات التدقيق الجديدة أو اإلضافية التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
واإلستنتاجات التي تم الوصول إليها وتأثيرها على تقرير المدقق؛ و
(ج) وقت إجراء ومراجعة التغييرات التي طرأت على وثائق التدقيق والشخص الذي قام بذلك.
في الوقت المحدد بعد تاريخ تقرير المدقق( .المرجع :الفقرتان أ-21أ)22
أي طبيعة قبل نهاية مدة اإلحتفاظ بها( .المرجع :الفقرة أ)23

المدقق ،بصرف النظر عن طبيعة التعديالت أو اإلضافات ،توثيق ما يلي( :المرجع :الفقرة أ)24
(أ) األسباب المحددة وراء إجراء هذه التعديالت أو اإلضافات؛
(ب) وقت إجراء ومراجعة هذه التعديالت أو اإلجراءات والشخص الذي قام بذلك.

يدل تحديد تاريخ تقرير المدقق على أن عمل التدقيق مكتمل .وبعد ذلك التاريخ ،ال توجد أية إستم اررية للمسؤولية للبحث
عن أدلة تدقيق إضافية.
وبعد تاريخ تقرير المدقق ،ينبغي أن َيجري التجميع النهائي لملفات التدقيق بالوقت المناسب .ويعتبر عادة الحد المناسب
للوقت ضمن إكمال تجميع ملف التدقيق النهائي ما ال يزيد عن ستين يوما بعد تاريخ تقرير المدقق .ويتم تفسير ذلك في
التوضيح التالي .أنظر المعيار الدولي لرقابة الجودة  1ومعيار التدقيق الدولي  230لمزيد من التفاصيل.

التوضيح 2-7.16

الطبعة الرابعة
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إحداث تغييرات في ملف التدقيق
تكون المتطلبات عند إحداث تغييرات في ملف التدقيق كما يلي-:

التوضيح 2-7.16
الفترة

1

2

التواريخ

المتطلبات

للتغييرات اإلدارية-:
 توثيق طبيعة األدلة التي تم الحصول عليها ،واألشخاص القائمين على
بين
تكون
مطلوبة؛
إعداد ومراجعة كل وثيقة ،وأية مذكرات إضافية للملف قد
تاريخ تقرير التدقيق
 حذف أو إهمال الوثائق الباطلة؛
وتاريخ إكتمال الوثائق
 تصنيف ،وجمع ،وإحالة مرجعية أوراق العمل؛
 توقيع أية مرجعيات إكتمال ذات عالقة بعملية تجميع الملف.

بعد

تاريخ إكتمال الوثائق

وللتغييرات في أدلة التدقيق أو اإلستنتاجات التي تم التوصل إليها ،ينبغي أن
يتم إعداد وثائق إضافية تتناول ثالث أسئلة رئيسية-:
 متى ومن قام بوضع هذه اإلضافات ومراجعتها (حيث يكون ذلك مطبقا)؛
 األسباب المحددة لوضع تلك اإلضافات؛
 التأثير ،إن وجد ،لإلضافات على إستنتاجات التدقيق.
ال ينبغي حذف أو إهمال الوثائق من ملف التدقيق إال في حال إنتهت فترة
اإلحتفاظ بالملف في الشركة.

وحيث كان من الالزم وضع إضافات (بما في ذلك إدخال تعديالت) في وثائق
التدقيق بعد تاريخ إكتمال الوثائق ،فينبغي اإلجابة على األسئلة الثالثة الرئيسية
بشأن التغييرات في أدلة التدقيق ،المبينة في الفترة  1أعاله ،دون النظر إلى
طبيعة تلك اإلضافات.

وثائق التدقيق

 .17تكوين رأي حول البيانات المالية
محتوى الفصل

المتطلبا واإلعتبا ار ذا العالقة-:
 بتكو رأي حول البيانا المالية؛ و
 بإعداد تقر ر مدقق ت صياغته بالشك المااسب.

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة

( 700الماقح)701 ،

التوضيح 1-0.17

مالحظات-:
1
2

الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي  230للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة.
تخطيط معيار التدقيق الدولي  300هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق.

الفقرة #

معيار التدقيق الدولي

 700الفقرة 6

أهداف معيار التدقيق الدولي

تتلخص أهداف المدقق فيما يلي-:

(أ) تكووو رأي حووول البيانووا الماليووة القائمووة علووى تقيووي لالسووتاتاجا
التدقيق التي ت الحصول عليها؛ و
(ب) التعبير بوضوح ع ذلك الرأي في تقر ر خطي.

التووي ت و التوص و إليهووا باووا لووى أدلووة
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المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

الفقرة #

ألهداف معايير التدقيق الولية ،يكون للمصطلحا التالية المعاني المبياة أدناه-:
عدة وفقا إلطار ذو هدف عام.
الم ّ
(أ) البيانا المالية ذا الهدف العام – هي البيانا المالية ُ
(ب) إطار الهدف العام – إطار إلعداد التقار ر المالية مصم لتحقيق اإلحتياجا المشتركة للمعلوما
المالية م قب مجموعة واسعة م المستخدمي  .وقد يكون ذلك اإلطار إطار عرض عادل أو إطار
إمتثال.

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 7

يستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" لإلشارة إلى إطار إلعداد التقار ر المالية يقتضي اإلمتثال
لمتطلبا ذلك اإلطار و-:
يقر صراحة أو ضماا بأنه قد يتعي على اإلدارة ،م أج تحقيق العرض العادل للبيانا
()1
ّ
المالية ،توفير إفصاحا غير تلك اإلفصاحا التي يقتضيها اإلطار على وجه التحديد؛ أو
يقر صراحة بأنه قد يتعي على اإلدارة الحياد ع متطلب وارد في اإلطار يقتضي العرض
(ّ as )2
العادل للبيانا المالية .وم المتوقع أن تكون حاال الحياد هذه ضرور ة في ظرووف نادرة
للغاية فقط

(ج )

و ستخدم مصطلح "إطار اإلمتثال" لإلشارة إلى إطار إلعداد التقار ر المالية يقتضي اإلمتثال
لمتطلبا اإلطار ،دون أن يحتوي على اإلقرار الواردي في الاقطتي ( )1أو ( )2أعاله.

المعدل – الرأي الذي يعبر عاه المدقق عادما يستاتج أن البيانا
الرأي غير
ّ
الاواحي الهامة ،وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المطبق

معدة ،م كافة
المالية ّ

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 8

تعاي اإلشارة إلى "البيانا المالية" في هذا المعيار مجموعة كاملة م البيانا المالية ذا الهدف العام،
وتحدد متطلبا إطار إعداد التقار ر المالية المطبق شك ومحتوى البيانا المالية وماهية مجموعة كاملة م
البيانا المالية.

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 9

تعاي اإلشارة إلى "المعايير الدولية إلعداد التقار ر المالية" في هذا المعيار المعايير الدولية إلعداد التقار ر
المالية الصادرة ع مجلس معايير المحاسبة الدولية ،وتعاي اإلشارة إلى "معايير المحاسبة الدولية في القطاع
العام " معايير المحاسبة في القطاع العام الصادرة ع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 1.17لمحة عامة

تُعد الخطوة األخيرة في عملية التدقيق هي تقيي أدلة التدقيق التي ت الحصول عليها ،والاظر في أثر أية أخطا محددة ،وتكو
رأي التدقيق ،وم ث إعداد تقر ر تدقيق ذو صيغة مااسبة.
و تااول هذا الفص -:
المعدة وفقا ألحد نوعي إطار الهدف العام المصم لتلبية إحتياجا
 البيانا المالية ُ
م المستخدمي  ،أو كالهما؛

المعلوما

المالية العامة لاطاق واسع

 تكو رأي على مجموعة كاملة م البيانا المالية للهدف العام .و رتكز هذا على تقيي االستاتاجا
التدقيق التي ت الحصول عليها؛ (أنظر القس )3.17

المستخلصة م أدلة

 إبدا ذلك الرأي بشك واضح م خالل التقر ر الخطي ،والذي يصف أيضا األساس لذلك الرأي( .أنظر القس )3.17
 مراجعة لمتطلبا
 المتطلبا
 متطلبا
)7.17؛

إعداد التقار ر فيما يتعلق بمسائ التدقيق األساسية (أنظر القس )5.17؛

المتعلقة بالماشآ

المدرجة لتفصح ع اس شر ك التدقيق (أنظر القس )6.17؛

اإلبالغ األخرى ،بما في ذلك على سبي المثال اإلبالغ ع المتطلبا

 اآلثار المترتبة على اإلبالغ ع المعلوما

المكملة المعروضة في البيانا

القانونية والتاظيمية األخرى (أنظر القس

المالية (أنظر القس )8.17؛ و

 اآلثار المترتبة على اإلبالغ عادما ُيطلب م المدقق أن يبلغ ع االمتثال بمعايير التدقيق المحلية والمعايير الدولية
للتدقيق( .أنظر القس )9.17

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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قد يكون إعداد التقر ر المالئ شاقا و تطلب العم على كثير م المعايير الدولية للتدقيق .يقدم الشك التوضيحي التالي

ملخصا للمعايير الشاملة المرتبطة بتقر ر المدقق والتي تشير أيضا إلى موضع مااقشة المسألة في هذا الدلي :

التوضيح 1-1.17
المعايير الشاملة إلعداد تقارير التدقيق
المعيار الدولي للتدقيق ( 700المنقح) تكوين رأي
المعيار الدولي

المعيار الدولي للتدقيق

المعيار الدولي للتدقيق

للتدقيق 701

( 705الماقح)

( 706الماقح)

(الماقح)
مسائ التدقيق

تعديال

فق ار التأكيد على

على آ ار

المدققي

المسائ وفقرة المسائ

األساسية

المعيار الدولي للتدقيق
( 570الماقح)
إعداد تقار ر التدقيق

الدولي 710
مسائ معلوما

المعيار الدولي للتدقيق
( 720الماقح) معلوما

مقارنة

أخرى

المعززة المرتبطة

األخرى

بالماشأة المستمرة

المجلد 1

المجلد 2

المجلد 2

المجلد  ،1الفص

المجلد 2

المجلد 1

الفص 17

الفص 23

الفص 24

 14المجلد ،2

الفص 25

الفص 15

القس 17.5

وبشك عام ،بالاسبة لعمليا

الفص 24

التدقيق للبيانا

المالية للماشآ

الصغيرة ومتوسطة الحج والتي تت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق،

وعادما ال يت عرض المسائ األساسية المتعلقة بالتدقيق أو إرفاق معلوما

موحدة .وبطبيعة الحال ،تكون هااك استثاا ا

على مسائ أخرى متعلقة بإعداد التقار ر.

القس 15.9

تت فيها إضافة فق ار

أخرى ،تكون صياغة تقر ر المدقق غير المعدل

إضافية ،على سبي المثال ،للتأكيد على مسألة معياة أو

و ساعد اإلتساق في تقر ر المدقق على-:
 تعز ز الموثوقية في السوق العالمية م خالل جع تلك التدقيقا
يمك التعرف عليها بسهولة؛ و

التي أُجر ت وفقا لمعايير معترف بها عالميا تدقيقا

 تعز ز فه المستخدم ومساعدته في تحديد الظروف غير العادية (مث التعديال

في تقر ر المدقق) حي تحدث.

وفي بعض اإلختصاصا  ،قد تصف القواني واألنظمة التي تحك تدقيق البيانا المالية الصيغ المختلفة لرأي المدقق .ومع
ذلك ،تبقى مسؤوليا المدقق هي نفسها في تكو الرأي .وإذا إختلفت صيغة الرأي بشك كبير ع معيار الصيغة الدولية ،يأخذ
المدقق في االعتبار مخاطرة أن يسي المستخدمون التأكيد الذي ت الحصول عليه .وإذا وجد مخاطرة ما ،يمك إضافة
توضيح إضافي إلى تقر ر المدقق.

 2.17أطر إعداد التقارير المالية

يت وضع تقر ر المدقق حول البيانا المالية في سياق إطار "هدف عام" قاب للتطبيق .و صم إطار إعداد التقار ر المالية لتلبية
حاجا المعلوما المالية العامة لاطاق واسع م المستخدمي  .وتتضم األطر المقبولة ما يلي-:
 معيار إعداد التقار ر المالية الدولي للماشآ

صغيرة ومتوسطة الحج ؛

 معايير إعداد التقار ر المالية الدولية؛ و
 معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
و وجد نوعان م أطر الهدف العام" :إطار العرض العادل" و"إطار االمتثال" .وت وصف كال اإلطار
التالي.

الطبعة الرابعة

في التوضيح
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التوضيح 1-2.17
األطر

الوصف

إطار العرض العادل

إطار إعداد التقار ر المالية (مث المعايير الدولية إلعداد التقار ر المالية) والذي يتطلب االمتثال إلى
متطلبا اإلطار ،و-:
يقر صراحة أو ضماا بأنه قد يتعي على اإلدارة ،م أج تحقيق العرض العادل للبيانا
(ّ )1
المالية ،توفير إفصاحا غير تلك اإلفصاحا التي يقتضيها اإلطار على وجه التحديد؛ أو
يقر صراحة بأنه قد يتعي على اإلدارة الحياد ع متطلب وارد في اإلطار يقتضي العرض
(ّ )2
العادل للبيانا المالية .وم المتوقع أن تكون حاال الحياد هذه ضرور ة في ظروف نادرة
للغاية فقط.

إطار اإلمتثال

إطار إلعداد التقار ر المالية يقتضي االمتثال لمتطلبا اإلطار ،دون أن يحتوي على اإلقرار
الواردي في الاقطتي ( )1أو ( )2أعاله للعرض "العادل" .وال يطلب م المدقق تقيي ما إذا كانت
البيانا المالية تحقق العرض العادل .و عتبر المثال لذلك إطار إعداد التقار ر المالية الماصوص
عليه م خالل قانون أو نظام بحيث ت تصميمه لتلبية حاجا المعلوما المالية لاطاق واسع م
المستخدمي .

و قوم المدقق باإلبالغ عما إذا كانت البيانا المالية " تعرض بشك عادل م كافة الاواحي الهامة"
أو "إعطا رأي صحيح وعادل" للمعلوما التي م أج تقديمها ت تصمي البيانا المالية.

و قوم المدقق باإلبالغ عما إذا ت إعداد البيانا
س م قانون الشركا " ،كمثال على ذلك.

و بي التوضيح أدناه شجرة ق ار ار لتكو

المالية ،م كافة الاواحي الهامة ،وفقا "لالختصاص

رأي وفق إطاري الهدف العام أدناه.

التوضيح 2-2.17

تكو

رأي حول البيانا

المالية

200
وفي بعض المسائ  ،قد ُيطلب م المدقق أن ُيجري تدقيقا وفق كال اإلطار  .وفي تلك الحاال  ،يشير رأي المدقق إلى ك م
إطار العرض العادل ومتطلبا القانون أو الاظام المطبق.

المعايير الوطنية

ُيعتبر المرجع في تقر ر المدقق لك م المعايير الدولية للتدقيق ومعايير التدقيق الوطاية مااسبا حي ال يوجد تعارض بي
متطلبا كلتا المجموعتي م المعايير .وإذا ُوجد تعارضُ ،يشير تقر ر المدقق فقط إلى معايير التدقيق (إما المعايير الدولية
للتدقيق أو معايير التدقيق الوطاية) وفقا ألي تقر ر مدقق ت إعداده.
وعلى سبي المثال ،يطلب معيار التدقيق الدولي ( 570الماقح) م المدقق إضافة قسما مافصال في الفقرة المذكورة في تقر ر
المدقق ،بياما تماع بعض معايير التدقيق الوطاية هذه الفقرة.

 3.17تكوين الرأي
الفقرة #
معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 10
معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 11

المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية
تكوين رأي حول البيانات المالية

يابغوي أن يكووون للموودقق رأي حووول مووا إذا كانووت البيانووا
إعداد التقار ر المالية المطبق.

في سبي تكو ذلك الرأي ،يابغي أن يستاتج المدقق ما إذا حص على تأكيد معقول حول خلو البيانا
المالية كك م األخطا الجوهر ة ،سوا كانت ناجمة ع احتيال أم خطأ .و ابغي أن تؤخذ األمور التالية
بعي االعتبار في ذلك اإلستاتاج-:
اسووتاتاج الموودقق ،وفقووا لمعيووار التوودقيق الوودولي  ،330حووول مووا إذا تو الحصووول علووى أدلووة توودقيق كافيووة
(أ)
( ب)
(ج )

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 12

معيار التدقيق الدولي

 700الفقرة 13

المعوودة ،مو كافووة الاوواحي الهامووة ،وفقووا إلطووار
الماليوة ُ

ومااسبة.
إستاتاج المدقق ،وفقا لمعيار التدقيق الدولي  ،450حول ما إذا كانت األخطوا غيور المصوححة هاموة،
سوا كانت مافردة أم مجتمعة؛ و

التقييما

التي تقتضيها الفق ار .15-12

المعودة ،مو كافوة الاوواحي الهاموة ،وفقوا لمتطلبوا إطوار إعوداد التقوار ر
يابغي تقيي ما إذا كانت البيانا المالية ُ
الماليووة المطبووق .و ابغووي أن يتضووم هووذا التقيووي اعتبووار الجوانووب الاوعيووة للممارسووا المحاسووبية التووي تطبقهووا
الماشأة ،بما في ذلوك المؤشو ار علوى وجوود تحيوز محتمو فوي األحكوام التوي تصودرها اإلدارة( .المرجوع :الفقو ار

أ-1أ)3
يابغي أن يقي المدقق على وجه الخصوص ،في ضو متطلبا إطار إعداد التقار ر المالية المطبق ،ما إذا-:
تفصح البيانا المالية بشك مالئو عو أهميوة السياسوا المحاسوبية التوي يوت اختيارهوا وتطبيقهوا .وعاود
(أ)
المحاسووبية للماشووأة ،وإذا كووان قوود ت و

( ب)

إجو ار هووذا التقيووي  ،يأخووذ الموودقق بعووي االعتبووار مالئمووة السياسووا
إعدادها بأسلوب قاب للفه (المرجع :الفقرة أ.)4
كان ووت السياس ووا المحاس ووبية المخت ووارة أو المطبق ووة متوافق ووة م ووع إط ووار إع ووداد التق ووار ر المالي ووة المطب ووق

(ج )
(د )

عالقوة ،وموثوقوة ،وقابلوة للمقارنوة والفهو .

ومااسبة؛
كانت التقدي ار المحاسبية التي أعدتها اإلدارة معقولة؛
المعلوما المعروضة في البيانا المالية هوي معلوموا

ذا

وعاد إج ار هذا التقيي  ،يأخذ المدقق ما يلي بعي االعتبار:

()1

إذا كان ت إدراج المعلوما

التي كان يابغي إدراجها ،وإذا كانت تلك المعلوما

قد صافت

وجمعت أو ت تمييزها بصورة مالئمة.
()2

إذا كان قد ت اإلخالل بالعرض الشام للبيانا

المالية م خالل إدراج معلوما

غير ذا

عال قة أو التي تؤدي إلى حدوث غموض في الفه الصحيح للمسائ المفصح عاها( .المرجع:
(ه )
(و )
الطبعة الرابعة

الفقرة أ.)5

كانت البيانا المالية توفر إفصاحا مالئمة تُمك المستخدمي المستهدفي مو فهو توأثير المعوامال
واألحداث الهامة على المعلوما الماقولة في البيانا المالية؛ و (المرجع :الفقرة أ)4
كانت المصطلحا المستخدمة في البيانا المالية ،بما في ذلك عاوان ك بيان مالي ،مااسبة.
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 700الفقرة 14

عادما تُعد البيانا المالية وفقا إلطار عرض عادل ،يابغي أن يشم التقيي الذي تقتضي إج ار ه الفقرتان
 13-12ما إذا كانت البيانا المالية تحقق العرض العادل .و تضم تقيي المدقق لما إذا كانت البيانا

المالية تحقق العرض اعتبار األمور التالية( -:المرجع :الفقرة أ-7أ)9
العرض والهيك والمحتوى الكلي للبيانا المالية؛ و
(أ)
(ب) ما إذا كانت البيانا المالية ،بما في ذلك اإليضاحا ذا
المعياة بطر قة تحقق العرض العادل لها.

واألحداث

العالقة ،تمث المعامال

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 15

يابغي أن يقي المدقق ما إذا كانت البيانا
بشك مالئ ( .المرجع :الفق ار أ-10أ)15

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 16

يابغي أن يعبر المدقق ع رأي غير معدل عاودما يسوتاتج أن البيانوا
وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المطبق.

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 17

في حال-:
إستاتج المدقق ،باا على أدلة التدقيق التي حص عليها ،أن البيانا
(أ)
الجوهر ة؛ أو

معيار التدقيق الدولي

المعدة وفقا لمتطلبا إطار عرض عادل ال تحقق العرض العادل ،يابغي أن
في حال أن البيانا المالية ُ
يااقش المدقق المسألة مع اإلدارة و حدد باإلعتماد على متطلبا إطار إعداد التقار ر المالية المطبق وكيفية
ح المسألة فيما إذا كان م الضروري تعدي الرأي في تقر ر المدقق وفقا لمعيار التدقيق الدولي 705

معيار التدقيق الدولي

المعدة وفقا إلطار إمتثال ما ،ال يتعي على المدقق تقيي ما إذا كانت البيانا
عادما تكون البيانا المالية ُ
المالية تحقق العرض العادل أم ال .ومع ذلك ،في حال إستاتج المدقق في ظروف نادرة جدا أن تلك البيانا
المالية مضللة ،فيابغي أن يااقش المسألة مع اإلدارة و حدد باإلعتماد على كيفية حّلها ما إذا سيت اإلبالغ

 700الفقرة 18

المالية تشير إلى أو تصف إطار إعداد التقار ر المالية المطبق
الماليوة معودة ،مو كافوة الاوواحي الهاموة،

المالية كك خالية م األخطا

(ب) كان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومااسبة ليستاتج أن البيانا
خالية م األخطا الجوهر ة.
فيابغي أن ُيعدل الرأي في تقر ر المدقق وفقا لمعيار التدقيق الدولي ( 705الماقح)

المالية

(الماقح)( .المرجع :الفقرة أ)16
 700الفقرة 19

عاها في تقر ر المدقق وكيف سيقوم بذلك( .المرجع :الفقرة أ)17

عاد تشكي أري ما ،يحتاج المدقق ضمان أن تكون البيانا
في التوضيح أدناه.

المالية أُعد

وفقا إلطوار إعوداد التقوار ر الماليوة المطبوق كموا هوو مبوي

التوضيح 1-3.17
تكوين رأي تدقيق

اإلعتبارات

األهمية النسبية

إستاتج ما إذا-:
 بقيت األهمية الاسبية مااسبة في سياق الاتائج المالية الفعلية للماشأة.
 كانت األخطا غير المصححة (بما في ذلك األخطا غير المصححة ذا

العالقوة بوالفت ار السوابقة) ،إموا

مافردة أو مجتمعة ،يمك أن تؤدي إلى أخطا جوهر ة( .معيار التدقيق الدولي )450

أدلة التدقيق

 ه ت الحصول على أدلة تدقيق كافية ومااسبة؟ (معيار التدقيق الدولي )500
 ه التقدي ار المحاسبية التي أعدتها اإلدارة معقولة؟
 ه و اإلج و ار ا
التدقيق؟

التحليليووة المووؤداة عاوود أو قوورب نهايووة التوودقيق تعووزز االسووتاتاجا

التووي ت و تشووكيلها خووالل

السياسات المحاسبية

 هو تفصووح البيانووا الماليووة بشووك مالئو عو أهميووة السياسووا المحاسووبية التوي تو اختيارهووا وتطبيقهووا؟ بمووا
في ذلك الاظر في مدى عالقة السياسا المحاسبية بالماشأة وإذا كان قد ت عرضها بأسلوب قاب للفه .
 ه تتوافق السياسا المحاسبية مع إطار إعداد التقار ر المالية ،وتكون مااسبة في ظ الظروف؟
إفصاحات البيانات المالية

تكو

رأي حول البيانا
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 ه تشير البيانا المالية إلى أو تصف إطار إعداد التقار ر المطبق؟
 ه ت وضع جميع إفصاحا البيانا المالية كما هو مطلوب م خالل إطار إعداد التقار ر المالية

المطبق؟
 ه ت الماهج المستخدم في البيانا المالية ،بما في ذلك عاوان ك بيان مالي ،مااسب؟
 ه المعلوما المعروضة ذا عالقة ،وموثوقة ،وقابلة للمقارنة والفه ؟ بما في ذلك الاظر فيما إذا كان
قد ت تصايف وتجميع وتفصي وتمييز المعلوما بشك مالئ وأن المعلوما التي كان يابغي إدراجها
قد أدرجت في البيانا المالية .و شم ذلك أيضا الاظر فيما إذا كان قد ت اإلخالل بالعرض الشام
نتيجة إلدراج معلوما غير ذا عالقة وتؤدي إلى حدوث غموض في فه المسائ المفصح عاها.

 ه المعلوما المقدمة ذا عالقة ،وموثوقة ،ومقارنة ،ومفهومة ،وكافية؟
 ه تزود البيانا المالية إفصاحا كافية تُمك المستخدمي المستهدفي
واألحداث الهامة على المعلوما الماقولة في البيانا المالية؟

م

فه تأثير المعامال

أطر العرض العادل

 ه العرض ،والهيك والمحتوى الكلي (بما في ذلك إفصاحا اإليضاح) تمث بصدق المعامال
واألحداث السابقة وفقا ألطار إعداد التقار ر المالية المطبق؟ وإذا ل تك كذلك ،ه توجد حاجة لتقدي
إفصاحا تتخطى تلك المطلوبة بشك محدد م قب اإلطار حت تضم العرض العادل؟
 ه تتوافق البيانا المالية ،بعد أية تعديال
ت الحصول عليه بشأن الماشأة وبيئتها؟

أطر اإلمتثال

 ه تعتبر البيانا

تمت م قب اإلدارة كاتيجة لعملية التدقيق ،مع الفه الذي

تعد تلك مرجحة فقط في ظ ظروف نادرة إلى حد بعيد.
المالية مضللة؟ حيث ّ

وباووا علووى نتووائج التقييمووا الموضووحة أعوواله ،يحوودد الموودقق أي شووك تقر وور توودقيق (غيوور معو ّودل أو معو ّودل) يعتبوور مااسووبا فووي ظ و
الظروف ،كما هو مبي في التوضيح أدناه.
إيضاح :عادما يت إدراج أمور التدقيق األساسية في تقر ر التدقيق ،فإنها ال تبدل أو تعم باعتبارها بديال للتعديال
عادما تتطلب ذلك الظروف المحددة الخاصة بالتدقيق.

إبداء رأي

م المطلوب م المدقق أن يبدي رأيا اعتمادا على نتائج التدقيق وتقيي العرض الشام للبيانا

الرأي غير المعدل

ي ت إبدا الرأي غير المعدل عادما يخلص المدقق إلى أنه قد ت عرض البيانا

على اآل ار

المالية ،بما في ذلك اإلفصاحا .

المالية ،م حيث جميع الجوانب المادية( ،أو أنها

تعطي رؤ ة حقيقية وعادلة ع  )...وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المعمول به( .تعتمد صياغة الرأي على إذا ما كان المدقق

يعد تقر ره وفقا للعرض العادل أم وفقا إلطار االمتثال).

الرأي المعدل

يت إبدا الرأي المعدل (المعيار الدولي للتدقيق ( 705الماقح)) عادما يخلص المدقق ،اعتمادا على دلي التدقيق الذي ت
الحصول عليه ،إلى ما يلي:
(أ) أن البيانا المالية في مجملها ليست خالية م األخطا المادية؛ أو
(ب) عد م إمكانية الحصول على دلي التدقيق مالئ وكافي للتوص إلى أن البيانا المالية في مجملها خالية م األخطا
المادية.

هااك ثالثة أنواع م اآل ار المعدلة:
 .1الرأي المتحفظ؛
 .2الرأي السلبي؛
 .3االمتااع ع إبدا الرأي.

الطبعة الرابعة
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يشرح التوضيح التالي (المعاد إنتاجه م الفقرة أ 1م المعيار الدولي للتدقيق ( 705الماقح)) كيفية تأثر نوع الرأي الذي يبديه

المدقق بالتقدير المهاي للمدقق ع :

إلى التعدي ؛ و



طبيعة المسألة التي أد



مدى انتشار تأثيرها أو اآلثار المحتملة التي قد تترتب على تلك المسألة على البيانا

المالية.

التوضيح 2- 3.17
طبيعة المسائل التي تؤدي إلى
التعديل

التقدير المهني للمدقق بشأن انتشار اآلثار أو اآلثار المحتملة على البيانات
المالية
مادية ولكن ليست منتشرة

مادية ومنتشرة

هناك أخطاء مادية في البيانات المالية

رأي معدل

رأي سلبي

عدم إمكانية الحصول على دليل تدقيق

رأي متحفظ

االمتااع ع إبدا الرأي

مالئم وكافي

يصف التوضيح التالي االستخدام المالئ ألنواع التعدي الثالثة:

التوضيح 3- 3.17
النوع

الرأي المتحفظ

الرأي السلبي

االمتناع عن

إبداء الرأي

قابلية التطبيق

عادما يكون التأثير ماديا ولك غير ماتشر في البيانا المالية.
ياطبق ذلك على الحاال التالية:
 ت الحصول على دلي تدقيق مالئ ولك خلص المدقق إلى
وجود خطأ مادي ،بشك فردي أو مجمع ،وهو خطأ مادي
وغير ماتشر في البيانا المالية؛ أو
 ل يتمك المدقق م الحصول على دلي تدقيق ٍ
كاف ومالئ
يمك االعتماد عليه في إبدا الرأي .وخلص المدقق إلى أن
التأثي ار المحتملة لألخطا غير المكتشفة ،إن وجد  ،على
البيانا المالية قد تكون مادية ولك غير ماتشرة

عادما يكون أثر األخطا ماديا وماتش ار على حد سوا .
يكون ذلك قابال للتطبيق عادما يكون قد ت الحصول على دلي
تدقيق ٍ
كاف ومالئ ولك يخلص المدقق إلى أن األخطا  ،سوا
فردية أو مجمعة ،هي أخطا مادية وماتشرة في البيانا المالية.
عادما قد يكون التأثير المحتم لألخطا غير المكتشفة ،إن

وجد  ،ماديا وماتش ار.
ياطبق ذلك على الحالة التي ال يستطيع فيها المدقق أن يحص
ٍ
وكاف يمك أن يعتمد عليه في إبدا الرأي
على دلي تدقيق مالئ
و خلص إلى أن اآلثار المحتملة لألخطا غير المكتشفة ،إن
وجد  ،قد تكون مادية وماتشرة على حد سوا .
و اطبق ذلك أيضا على حاال نادرة جدا والتي ال يكون فيها م
الممك تشكي رأي نتيجة للتفاع المحتم لعديد م الشكوك
وآثارها التراكمية المحتملة على البيانا المالية.
ٍ
يطبق ذلك حتى لو حص المدقق على دلي تدقيق كاف ومالئ

الصياغة

"في رأياا ،باستثاا اآلثار (أو اآلثار المحتملة )"
للمسائ الموصوفة في قس أساس الرأي المتحفظ م
تقر رنا ،فإن البيانا المالية المرافقة تعرض بشك
عادل".....
1

"في رأياا ،ونتيجة ألهمية المسألة التي تمت مااقشتها
في قس أساس الرأي السلبي م تقر رنا ....فإن
البيانا المالية المصاحبة للتقر ر ال تعرض بصورة
عادلة".....
"ال نبدي رأي في البيانا

المالية المصاحبة .وذلك

نتيجة ألهمية المسألة التي ت وصفها في قس
االمتااع ع إبدا الرأي م تقر رنا ،حيث ل نتمك
م الحصول على دلي تدقيق ٍ
كاف ومالئ يمك
االعتماد عليه كأساس لتقدي رأي التدقيق بشأن تلك
البيانا المالية".

فيما يتعلق بك تشكك على حدى.

1

تكون هااك إشارة مرجعية إلى "اآلثار المحتملة" فقط في الحاال

التالية - :عادما ال يتمك المدقق م تحديد اآلثار ،أو  -ال يكون م الممك قياس

التأثي ار .

تكو
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المالية
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والبدي الوحيد إلصدار رأي سلبي أو االمتااع ع إبدا الرأي سيكون االنسحاب م عملية التدقيق برمتها (عادما يكون ذلك

ممكاا) وعدم إبدا أي رأي .ومع ذلك ،في بعض الحاال  ،ال يكون االنسحاب مسموحا به بموجب قواني

االختصاص.

ولوائح دائرة

عادما يكون الرأي المتحفظ مطلوبا ،يت تقدي التفاصي في فقرة أساس التعدي على الاحو التالي.

التوضيح 4 – 3.17
فقرة أساس التعديل الغرض

توضح الفقرة تفاصي التعدي في قس مافص يلي مباشرة قس الرأي في تقر ر المدقق .يكون عاوان هذا القس هو
"أساس الرأي المتحفظ" ،أو "أساس الرأي السلبي" ،أو "أساس االمتااع ع إبدا الرأي".

الصياغة

يشم القس (حسب ما يقتضيه الوضع)



وصفا للمسائ التي أد للتعدي ؛
عادما يرتبط الخطأ المادي بمبالغ معياة في البيانا المالية (تشم اإلفصاحا الكمية) ،وصفا وقياس
األثر/اآلثار المحتملة لألخطا المادية المرتبطة بتلك المبالغ المحددة .قد يشم ذلك قياس اآلثار على أرصدة
التي تأث ر  ،عالوة على األثر على الدخ قب اقتطاع الضر بة،







اإليضاحات المرفقة
بالبيانات المالية

الحسابا  ،فئا المعامال واإلفصاحا
والدخ الصافي ،وحقوق الملكية؛
حيثما أمك  ،بيان بأنه ليس م الممك عمليا قياس اآلثار المالية؛

عادما يرتبط الخطأ المادي باإلفصاحا التوضيحية ،يت تفسير كيفية حدوث خطأ في اإلفصاحا ؛
طبيعة المعلوما التي ت حذ فها ما ل تك اإلفصاحا غير متاحة بسهولة ،أو ل يت إعدادها م قب
اإلدارة ،أو أنها تشغ حج كبير على نحو غير مالئ في التقر ر؛
ٍ
وكاف؛ و
سبب عدم التمك م الحصول على دلي تدقيق مالئ

وصف لجميع المسائ القابلة للتعر ف والتي كانت ستتطلب تعدي في رأي المدقق .في مث تلك الحاال
الاادرة التي تط أر فيها مسائ متعددة ،ال يبرر الرأي السلبي أو االمتااع ع إبدا الرأي فيما يتعلق بمسألة

بعياها حذف المسائ التي كانت ستتطلب تقر ر مدقق معدل.

قد يدرج المدقق إشا ار
اإليضاحا

المرفقة بالبيانا

مرجعية في قس أساس التعدي
المالية بشأن المسألة التي أد

يتااول المجلد  ،2الفص  23م هذا الدلي موضوع التعديال

إلى التعدي .

على تقر ر المدقق

إيصال مزيد من المعلومات من خالل تقرير المدقق

في بعض الحاال  ،قد يرى المدقق أن هااك ضرورة إلضافة فق ار

المدقق.

لمز د م

المااقشا

المكثفة وذلك في إيضاح م

إضافية للفت انتباه المستخدم لمسائ معياة في تقر ر

يحدد التوضيح التالي نوعي الفق ار التي تمك إضافتها على تقر ر المدقق.

التوضيح 5 – 3.17
نوع الفقرة

التأكيد على مسألة

قابلية التطبيق

يتم توجيه االنتباه إلى مسائل هامة تم بالفعل
اإلفصاح عنها في البيانات المالية.

تلك هي المسائ التي ت عرضها/اإلفصاح عاها في
البيانا المالية والتي تكون لها أهمية تجعلها أساسية
بالاسبة لفه المستخدم للبيانا

الطبعة الرابعة

المالية.

أمثلة



التشكك المرتبط بالدعاوى القضائية االستثاائية أو
اإلج ار ا التاظيمية ،أو األحداث الالحقة ،أو
الكوارث الكبرى ،أو التشكيكا الهامة األخرى
وحاال عدم االتساق ،والتطبيق المبكر (عادما
يكون مسموحا به) للمعايير المحاسبية الجديدة.
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المسائل ذات العالقة بفهم المستخدم لعمل التدقيق



عجز المدقق ع االنسحاب م المشاركة في
عملية التدقيق ،رغ أن التأثير المحتم لعدم التمك
م الحصول على دلي تدقيق ٍ
كاف ومالئ هو



قد يتطلب أو يسمح القانون ،أو اللوائح ،أو
الممارسا المقبولة عموما للمدقق بتقدي مز د م
الشرح بشأن المسائ اإلضافية.

ولكن غير مفصح عنها في البيانات المالية .هي أي

مسائ (بخالف المعروضة أو المفصح عاها في
عالقة بفه
المالية) التي تكون ذا
البيانا
المستخدم للتدقيق ،ومسؤوليا المدقق ،و/أو تقر ر

المدقق.

بسبب تحديد الاطاق واسع األثر الذي تفرضه
اإلدارة.



هااك قيود على توز ع تقر ر المدقق عادما يستهدف
التقر ر مستخدمي معياي .

ال يت استبدال فقرة التأكيد على مسائ معياة بما يلي:

 تعدي تقر ر التدقيق إذا كان ذلك مطلوبا؛ او
 أن تقوم اإلدارة باإلفصاحا

المطلوبة في البيانا

المالية.

عادما يتوقع المدقق إدراج فقرة التأكيد على مسألة أو فقرة مسألة أخرى في تقر ر المدقق ،يجب أن يتواص المدقق أوال مع اإلدارة
والمسؤولي ع الحوكمة فيما يتعلق بتلك التعليقا

والصياغة المقترحة للفقرة.

يقدم المجلد  ،2الفص  24م هذا الدلي مز دا م اإلرشاد بشأن اإلدراج المحتم لفقرة التأكيد على المسألة أو فقرة "مسائ أخرى
في تقر ر المدقق (تحت عاوان "أمور أخرى").

 4.17شكل وصياغة تقرير مدقق الحسابات
الفقرة

تقرير المدقق

معيار التدقيق الدولي 700

الفقرة 20

معايير التدقيق الدولية ذات العالقة
يجب أن يكون تقر ر المدقق خطيا

تقرير المدقق بالنسبة لعمليات التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق

العنوان

معيار التدقيق الدولي 700
الفقرة 21
المعنون له
معيار التدقيق الدولي 700

الفقرة 22

رأي المدقق

معيار التدقيق الدولي 700
الفقرة 23
معيار التدقيق الدولي 700

الفقرة 24

يجب أن يشتم تقر ر المدقق على عاوان يشير بوضوح إلى أنه تقر ر المدقق المستق

يجب توجيه تقر ر المدقق إلى الجهة المااسبة ،استاادا إلى ظروف العملية

يجب أن يتضم القس األول م تقر ر المدقق رأي المدقق ،وأن يحم عاوان "الرأي
يقوم أيضا قس الرأي في تقر ر المدقق بما يلي:
(أ) تحديد الماشأة التي ت تدقيق بياناتها المالية؛

(ب) بيان بأن البيانا المالية قد ت تدقيقها؛
(ج) تحديد عاوان ك بيان م البيانا المكونة للبيانا المالية؛
(د) يشير إشا ار مرجعية إلى اإليضاحا  ،بما في ذلك ملخص السياسا
(ه) يحدد التار خ ،أو الفترة التي يغطيها ،ك بيان م البيانا
– أ.)23

المحاسبية الهامة؛ و

المكونة للبيانا

تكو

المالية( .المرجع :الفقرة أ22

رأي حول البيانا

المالية
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 700الفقرة 25

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 26
معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 27

أسس إبداء الرأي

معيار التدقيق الدولي

 700الفقرة 28

عاد إبدا رأي غير معدل في البيانا المالية التي ت إعدادها وفقا إلطار العرض العادل ،فإن رأي المدقق ،ما ل
يطلب القانون أو الالئحة غير ذلك ،يستخدم أحد العبا ار التالية ،والتي يت التعام معها على اعتبار أنها

متساو ة:
(أ) في رأياا ،البيانا المالية المصاحبة تعرض عرضا عادال ،م حيث جميع الجوانب المادية )( ،وفقا (إلطار
إعداد التقار ر المالية المعمول به)؛ أو
(ب) تعطي البيانا المالية رؤ ة عادلة وحقيقية ( )..وفقا (إلطار إعداد التقار ر المالية المعمول به)( .المرجع:
الفقرة أ – 24أ .)31

عاد إبدا الرأي غير المعدل بشأن البيانا المالية التي ت إعدادها بالتوافق مع إطار االمتثال ،يكون رأي المدقق
هو أنه قد ت إعداد البيانا المالية المصاحبة ،م حيث جميع الجوانب المادية ،وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية
المعمول به)( .المرجع :الفقرة أ – 26أ.)31
إذا كانت اإلشارة المرجعية في إطار إعداد التقار ر المالية المعمول به في رأي المدقق ليست إلى المعايير الدولية
إلعداد التقار ر المالية التي يصدرها المجلس الدولي لمعايير المحاسبة أو المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع
العام التي يصدرها المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام ،فإن رأي المدقق يحدد دائرة االختصاص أو

أص إطار إعداد التقار ر المالية.

يشم تقر ر المدقق قسما ،يلي مباشرة قس الرأي ،تحت عاوان "أساس إبدا الرأي" ،والذي( :المرجع :الفقرة أ)32
(أ) يبي أن التدقيق قد ت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق؛ (المرجع :الفقرة أ)33

(ب) يشير مرجعيا إلى القس في تقر ر المدقق الذي يصف مسؤوليا المدقق بموجب المعايير الدولية للتدقيق؛
(ج) يشم بيانا بأن المدقق مستق ع الماشأة وفقا لمتطلبا السلوك المطلوبة في عملية التدقيق ،وأنه يلبي
المتطلبا السلوكية األخرى للتدقيق وفقا لتلك المتطلبا  .و حدد البيان دائرة االختصاص ألص المتطلبا
العالقة التي تشير إلى المجلس الدولي لمعايير أخالقيا

األخالقية ذا
أ – 34أ.)39
ٍ
(د) يوضح إذا كان المدقق يعتقد أن دلي التدقيق الذي حص عليه المدقق هو دلي مالئ وكاف يمك االعتماد
المنشأة المستمرة

معيار التدقيق الدولي

 700الفقرة 29

مهاة المحاسبة؛ و(المرجع :الفقرة

عليه كأساس لرأي المدقق.

حيثما أمك  ،يعد المدقق تقر ره وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 570الماقح).

إيضاح :ترتبط الفقرات  30و 31بمسائل التدقيق األساسية ويتم تناولها في القسم  5.17من هذا الدليل.
المسؤوليات عن البيانات المالية

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 33

يشم تقر ر المدقق قسما بعاوان "مسؤوليا اإلدارة ع البيانا المالية ".و ستخدم تقر ر المدقق المصطلح المالئ
في سياق اإلطار القانوني في دائرة االختصاص المعاية وال توجد حاجة لإلشارة بشك خاص إلى "اإلدارة" .في
بعض دوائر االختصاص ،قد تكون اإلشارة المالئمة هي اإلشارة إلى المسؤولي ع الحوكمة( .المرجع :الفقرة

معيار التدقيق الدولي

يصف هذا القس م تقر ر المدقق مسؤلية اإلدارة ع ( :المرجع :الفقرة أ – 45أ)48
(أ) إعداد البيانا المالية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المعمول به ،وأنظمة الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة

أ.)44
 700الفقرة 34

أنها ضرور ة إلعداد تقار ر مالية خالية م األخطا المادية ،سوا كانت ناتجة ع االحتيال أو الخطأ؛ و
(ب) تقيي قدرة الماشأة على االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة ،وإذا كان استخدام أساس الماشأة المستمرة
المحاسبي هو استخدام مالئ جابا إلى جاب مع اإلفصاح ،حيثما أمك  ،ع المسائ المرتبطة بالماشأة
المستمرة .و شم تفسير مسؤولية اإلدارة ع
المستمرة المحاسبي( .المرجع :الفقرة أ)48

معيار التدقيق الدولي

 700الفقرة 35

الطبعة الرابعة

هذا التقيي وصفا للتوقيت المالئ الستخدام مبدأ الماشأة

يعرف هذا القس أيضا م تقر ر المدقق المسؤولي ع اإلشراف على عملية إعداد التقار ر المالية ،عادما يكون
المسؤولي ع اإلشراف على إعداد التقار ر المالية غير أولئك الذي يلبون متطلبا المسؤولية التي ت وصفها في
الفقرة  34باألعلى .وفي هذه الحالة ،يشير أيضا عاوان تلك الفقرة إلى "المسؤولي ع الحوكمة" أو إلى المصطلح
المالئ بحيث يت استخدامه في سياق اإلطار القانوني في دائرة االختصاص المعياة( .المرجع :الفقرة أ.)49
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 700الفقرة 36

عادما يت إعداد البيانا

المالية وفقا إلطار العرض العادل ،يشير وصف المسؤوليا

المدقق إلى "اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانا

المالية" أو "إعداد البيانا

ع البيانا

المالية في تقر ر

المالية التي تعطي رؤ ة حقيقية

وعادلة "،وفقا لما هو معمول به في تلك الظروف.

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
معيار التدقيق الدولي

يشم تقر ر المدقق قسما بعاوان "مسؤوليا

المدقق ع تدقيق البيانا

المالية".

 700الفقرة 37
معيار التدقيق الدولي

 700الفقرة 38

هذا القس م تقر ر المدقق سوف( :المرجع :الفقرة أ)50
(أ) يوضح أن أهداف المدقق هي:
()1

الحصول على تأكيد معقول حول إذا كانت البيانا

المالية برمتها خالية م األخطا المادية ،سوا

الااتجة ع الخطأ أو االحتيال؛ و
()2

إصدار تقر ر المدقق الذي يشم رأي المدقق( .المرجع :الفقرة أ)51

(ب) ياص على أن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ،ولكاه ليس بمثابة الضمان بأن عملية التدقيق التي
تمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكون دائما قادرة على اكتشاف األخطا المادية حال وجودها؛ و

(ج) ياص على أن األخطا قد تاشأ ع االحتيال أو الخطأ ،وأنه إما:
( )1يصف أنها تعد مادية إذا ،كانت بصفة فردية أو مجمعة ،م المتوقع أن تؤثر بصورة معقولة على
الق ار ار االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس تلك البيانا

المالية؛ أو

( )2تقدم تعر فا أو وصفا للمادية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المعمول به( .المرجع :الفقرة أ)53

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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 700الفقرة 39

قس مسؤوليا
(أ)

المدقق ع تدقيق البيانا

المالية في تقر ر المدقق سوف( :المرجع :الفقرة أ)50

ياص على ،كجز م التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،ممارسة المدقق للتقدير المهاي وحفاظه على
التشكك المهاي طوال عملية التدقيق؛ و

(ب) يصف عملية التدقيق بالاص على أن مسؤوليا
()1

المدقق هي كما يلي:

تحديد وتقيي مخاطر األخطا المادية على البيانا المالية ،سوا الااتجة ع االحتيال أو الخطأ،
وتصمي واتخاذ إج ار ا التدقيق استجابة لتلك المخاطر؛ والحصول على دلي تدقيق ٍ
كاف ومالئ
بحيث يمك االعتماد عليه كأساس لرأي المدقق .وخطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج االحتيال هو
أكبر م الااتج ع الخطأ ،حيث إن االحتيال قد يشم التواطؤ ،أو التزو ر ،أو الحذف المتعمد،
أو التحر ف ،أو تخطي أنظمة الرقابة الداخلية.

()2

الحصول على فه ألنظمة الرقابة الداخلية ذا

التدقيق

العالقة بالتدقيق بهدف تصمي إج ار ا

المالئمة في تلك الحاال  ،ولك ليس بغرض إبدا الرأي بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في
الماشأة .وفي الحاال

التي يكون فيها المدقق مسؤوال أيضا ع إبدا الرأي حول فعالية أنظمة

الرقابة الداخلية باالرتباط بتدقيق البيانا

المالية ،يحذف المدقق عبارة أن نظر المدقق في أنظمة

الرقابة الداخلية ليست بغرض إبدا الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الماشأة.
()3

تقيي مالئمة السياسا

المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقدي ار

المحاسبية واإلفصاحا

ذا

العالقة التي تقوم بها اإلدارة.
()4

التوص لاتائج بشأن مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ الماشأة المستمرة المحاسبي ،واعتمادا على
دلي التدقيق الذي ت الحصول عليه ،سوا كان هااك تشكك مادي مرتبط باألحداث أو الظروف
التي قد تل قي بشكوك هامة حول قدرة الماشأة على االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة .إذا خلص
المدقق إلى وجود تشكك مادي ،يكون مطلوب م المدقق أن يلفت االنتباه في تقر ر المدقق إلى
اإلفصاحا

ذا

العالقة في البيانا

المالية أو ،إذا كانت تلك اإلفصاحا

غير مالئمة ،يقوم

بتعدي ا لرأي .تعتمد الاتائج التي يتوص إليها المدقق على دلي التدقيق الذي ت الحصول عليه
حتى تار خ تقر ر المدقق .ومع ذلك ،قد تكون األحداث أو الظروف المستقبلية سببا في توقف
الماشأة ع االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة.
()5

عادما يت إعداد البيانا
البيانا

المالية وفقا إلطار العرض العادل ،تقيي العرض الشام  ،وهيك ومحتوى

المالية ،بما في ذلك اإلفصاحا  ،وإذا كانت البيانا

المالية تعرض المعامال

واألحداث

األساسية بأسلوب يحقق العرض العادل.

(ج) عاد تطبيق المعيار الدولي للتدقيق  ،600يكون هااك مز دا م الوصف لمسؤوليا
المجموعة م خالل الاص على ما يلي:
()1

مسؤوليا
للماشآ

الطبعة الرابعة

المدقق هي الحصول على دلي

المدقق في تدقيق

ٍ
وكاف فيما يتعلق بالمعلوما
تدقيق مالئ

أو أنشطة األعمال داخ المجموعة إلبدا الرأي حول البيانا

()2

المدقق مسؤول ع التوجيه ،واإلشراف ،وأدا تدقيق المجموعة؛ و

()3

يظ المدقق هو المسؤول الوحيد ع رأي التدقيق.

المالية للمجموعة؛

المالية
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تشم مسؤوليا المدقق في قس تدقيق البيانا المالية م تقر ر المدقق أيضا( :المرجع :الفقرة أ)50
(أ) تاص على أن يتواص المدقق مع المسؤولي ع الحوكمة فيما يتعلق باطاق التدقيق المخطط له وتوقيته
ونتائج التدقيق الهامة ،م بي أمور أخرى ،بما في ذلك نواحي القصور الهامة في أنظمة الرقابة الداخلية
التي يعرفها المدقق خالل التدقيق؛
(ب) بالاسبة لتدقيق البيانا المالية للماشآ المدرجة ،تاص على أن المدقق يمد المسؤولي ع الحوكمة ببيان
يف يد بأن المدقق قد استجاب للمتطلبا األخالقية المطلوبة فيما يتعلق باستقالليته وأنه قام إيصال جميع
العالقا والمسائ األخرى التي يعتقد أنها قد تمس باستقاللية المدقق ،وقدم الضمانا ذا الصلة ،حيثما
أمك ؛ و

(ج) بالاسبة لتدقيق البيانا المالية للماشآ المدرجة وأي نوع آخر م الماشآ والتي يت فيها إيصال مسائ
التدقيق األساسية وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق  ،701ياص على أنه ،م المسائ التي يت إيصالها
للمسؤولي ع الحوكمة ،يحدد المدقق المسائ التي لها أهمية كبرى في تدقيق البيانا المالية ع الفترة
الحالية وبالتالي هي م سائ التدقيق األساسية .يصف المدقق تلك المسائ في تقر ر المدقق ما ل يماع
القانون أو اللوائح اإلفصاح العام ع تلك المسائ  ،وفي الحاال شديدة الادرة ،قد يحدد المدقق أن مسألة
م المسائ ال يابغي إيصالها م خالل تقر ر المدقق ألنه م المتوقع أن تضر العواقب السلبية لذلك
بالمصلحة العامة التي م المفترض أن تاتج ع هذا التواص ( .المرجع :الفقرة أ.)53

موقع وصف مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

معيار التدقيق الدولي
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يت إدراج وصف مسؤوليا

المدقق ع تدقيق البيانا

المالية المطلوبة بموجب الفقرتي ( :40 – 39المرجع:

الفقرة أ.)54
(أ) في مت تقر ر المدقق؛
(ب) في ملحق بتقر ر المدقق ،وفي تلك الحالة يشم
(ج )

تقر ر المدقق إشارة مرجعية إلى موقع الملحق؛ أو

(المرجع :الفقرة أ – 55أ)57
م خالل إشارة مرجعية معياة بداخ تقر ر المدقق إلى موقع هذا الوصف في موقع إلكتروني لهيئة
مالئمة ،وذلك عادما يسمح القانون أو الالئحة أو معايير التدقيق المحلية للمدقق بذلك صراحة( .المرجع:

الفقرة أ ،54أ – 56أ.)57
معيار التدقيق الدولي
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إيضاح

توقيع المدقق

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 47

عنوان المدقق

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 48

تاريخ تقرير التدقيق

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 49

عادما يشير المدقق إلى وصف مسؤوليا المدقق على الموقع االلكتروني لهيئة مالئمة ،يحدد المدقق أن هذا
الوصف يتااول ،و أتي متسقا مع ،المتطلبا الواردة في الفقرتي  40 – 39م هذا المعيار الدولي للتدقيق.
(المرجع :الفقرة أ.)56

تتعلق الفق ار

 45 - 43بمسائ التدقيق األخرى وتمت مااقشتها في القس  6.17م هذا الدلي  .تتعلق الفقرة 46

بإدراج اس الشر ك المشترك في التدقيق ،وفقا لما ت مااقشته في القس  5.17م هذا الدلي .
يت توقيع تقر ر المدقق (المرجع :الفقرة أ – 64أ)65

يحدد تقر ر المدقق الموقع في دائرة االختصاص التي يمارس فيها المدقق عمله.

يت تأر خ تقر ر المدقق بتار خ سابق للتار خ الذي حص فيه المدقق على دلي التدقيق المالئ والكافي والذي اعتمد
عليه في تكو رأي المدقق في البيانا المالية ،بما في ذلك الدلي على( :المرجع :الفقرة أ – 66أ)69
(أ) إعداد جميع البيانا واإلفصاحا المكونة للبيانا المالية؛ و
(ب) أولئك الذي يمتلكون سلطة معترف بها قد أكدوا على تحمله المسؤولية ع تلك البيانا المالية.

تقرير المدقق المنصوص عليه في القانون أو اللوائح

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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إذا كان مطلوبا م المدقق بموجب القانون أو اللوائح في دائرة اختصاص معياة أن يستخدم تخطيطا أو صياغة
معياة في تقر ر المدقق ،يشير تقر ر المدقق فقط إلى المعايير الدولية للتدقيق إذا كان تقر ر المدقق يشم  ،بحد
أدنى ،جميع العااصر التالية( :المرجع :الفقرة أ)71 - 70
(أ) عاوان
(ب) مح التدقيق (عاوان) ،وفقا لما تقتضيه ظروف المشاركة.
(ج) قس رأي يشم إبدا الرأي في البيانا المالية وإشارة إلى إطار إعداد التقار ر المالية المعمول به في إعداد
البيانا المالية (بما في ذلك تحديد دائرة االختصاص أو أص إطار إعداد التقار ر المالية إذا ل يك المعايير
الدولية إلعداد التقار ر المالية أو المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام ،أنظر الفقرة .)27
(د) تعر ف للبيانا المالية الخاصة بالماشأة والتي ت تدقيقها.
(ه) بيان بأن المدقق مستق ع الماشأة وفقا للمتطلبا األخالقية المطلوبة المرتبطة بالتدقيق ،وأنه يلبي المتطلبا
األخرى المتعلقة بالمسؤوليا األخالقية للمدقق وفقا لتلك المتطلبا  .يعرف البيان دائرة االختصاص ماشأ
المتطلبا األخالقية ذا العالقة أو يشير إشارة مرجعية إلى مدونة المجلس الدولي لمعايير أخالقيا مهاة
المحاسبة.
(و) حيثما أمك  ،قس يتااول ،و كون متسقا مع ،متطلبا إعداد التقار ر الواردة في الفقرة  22م المعيار الدولي
للتدقيق ( 570الماقح).
(ز) حيثما أمك  ،قس ألساس الرأي المتحفظ (أو السلبي) والذي يتااول ،و كون متسقا مع ،متطلبا إعداد التقار ر
الواردة في الفقرة  23م المعيار الدولي للتدقيق ( 570الماقح).
(ح) حيثما أمك  ،قس يشم المعلوما المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتدقيق  ،701أو معلوما إضافية ع
التدقيق الذي ياص عليه القانون أو اللوائح والذي يتااول ،و كون متسقا مع ،متطلبا إعداد التقار ر المالية في
ذلك المعيار الدولي للتدقيق( .المرجع :الفقرة أ – 72أ.)75
(ط) حيثما أمك  ،قس يتااول متطلبا إعداد التقار ر الواردة في الفقرة  24م المعيار الدولي للتدقيق ( 720الماقح).
(ي) وصف لمسؤوليا اإلدارة ع إعداد البيانا المالية وتعر ف للمسؤولي ع اإلشراف على عملية إعداد التقار ر
التي تتااول ،والتي ال تكون غير متسقة مع ،المتطلبا الواردة في الفق ار .36 – 33
(ك) اإلشارة المرجعية إلى المعايير الدولية للتدقيق والقانون أو الالئحة ،ووصف لمسؤوليا المدقق ع تدقيق البيانا
المالية التي تتااول ،والتي ال تكون غير متسقة مع ،المتطلبا الواردة في الفق ار ( 40 – 37المرجع :الفقرة أ50
– أ.)53
(ل) بالاسبة لتدقيق المجموعا الكاملة م البيانا المالية ذا الغرض العام للماشآ المدرجة ،اس شر ك التدقيق ما
ل يك  ،في حاال قليلة ،هذا اإلفصاح م المتوقع بصورة معقولة أن يؤدي إلى تهديد كبير لسالمة المدقق
الشخصية.
(م) توقيع المدقق
(ن) عاوان المدقق
(س) تار خ تقر ر المدقق

معيار التدقيق الدولي

قد يطلب م المدقق أن يقوم بعملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الخاصة بدائرة اختصاص معياة ("معايير التدقيق
المحلية") ،و كون عالوة على ذلك قد امتث للمعايير الدولية للتدقيق في إج ار التدقيق .وفي هذه الحالة ،قد يشير تقر ر
المدقق إلى المعايير الدولية للتدقيق جابا إلى جاب مع معايير التدقيق المحلية ،ولك يقوم المدقق بذلك فقط في الحاال
التالية( :المرجع :الفقرة أ – 76أ)77
(أ) ال يوجد تعارض بي متطلبا معايير التدقيق المحلية والمعايير الدولية للتدقيق والتي قد تؤدي إلى قيام المدقق بما
يلي:

بالنسبة لعمليات التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الخاصة بدوائر اختصاص معينة والمعايير الدولية للتدقيق على حد سواء
 700الفقرة 51

( )1تكو رأي مختلف؛ أو
( )2عدم إدراج فقرة التأكيد على المسائ أو فقرة المسائ األخرى ،والتي تكون في حاال
المعايير الدولية للتدقيق؛ و

معياة مطلوبة بموجب

(ب) يشم تقر ر المدقق ،بحد أدنى ،جميع العااصر الموضحة في الفق ار ( 50أ) – (س) باألعلى عادما يستخدم
المدقق التخطيط أو الصياغة المحددة ب موجب معايير التدقيق المحلية .ومع ذلك ،تت ق ار ة اإلشارة المرجعية إلى
القانون أو الالئحة في الفقرة ( 50ك) باعتبارها إشارة مرجعية إلى معايير التدقيق المحلية .وبذلك يحدد تقر ر
المدقق تلك المعايير المحلية للتدقيق.

الطبعة الرابعة
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و تأثر شك تقر ر المدقق بإطار إعداد التقار ر المالية المستخدم ،وبأي متطلبا إضافية يت طلبها م خالل القانون أو الاظام،
وم أي معلوما تكميلية متضماة .و وضع لتقر ر المدقق عاوان "تقر ر المدقق المستق " ،وبالاسبة للمؤسسا الصغيرة
ومتوسطة الحج يت إدراج العااو التالية دائما-:
 الرأي؛
 أساس الرأي
 مسؤوليا اإلدارة والمسؤولي ع الحوكمة بالاسبة للبيانا المالية ؛
 مسؤولية المدقق ع تدقيق البيانا المالية؛
وم







رؤوس األقالم األخرى للفق ار التي قد تستخدم حيث يكون ذلك مطبقا-:
المعلومووا األخوورى (أو عا ووان آخوور مالئ و مث و "معلومووا أخوورى بخووالف المعلومووا ال وواردة فووي البيانووا
المدقق" (أنظر الفص  ،15القس  9.15م هذا الدلي ))؛
الماشأة المستمرة (إذا كان هااك تشكك مادي ،أنظر المعيار الدولي للتدقيق ( 570الماقح))؛
إبراز الموضوع؛
أمور أخرى؛
مسائ التدقيق األساسية (أنظر القس  5.17م هذا الفص )؛ و
اإلبالغ ع متطلبا القانون والاظام األخرى.

و بي التوضيح التالي المكونا

الماليووة وتقر وور

الرئيسية لتقر ر المدقق (والتي يحب أن تكون خطية).

التوضيح 1-4.17
المكون

المالحظات

المخاطب

أولئك الذين تم إعداد التقرير من أجلهم
(وعادة المساهمي أو أولئك المكلفي بالحوكمة) وقد يخصص هذا أيضا م خالل ظروف العملية أو األنظمة المحلية.
 تحدد الماشأة التي ت تدقيق بياناتها المالية.
 تبي البيانا المالية التي ت تدقيقها.
 تحدد عاوان ك م البيانا المالية التي تتألف م مجموعة كاملة م البيانا المالية.
 تشير إلى ملخص السياسا المحاسبية الهامة والمعلوما التوضيحية األخرى.
 تحدد التار خ أو الفترة التي تت تغطيتها م خالل البيانا المالية.

العنوان

رأي المدقق

تقرير المدقق المستقل
يفرق إستخدام كلمة "مستق " تقر ر المدقق المستق ع التقار ر األخرى الصادرة م أشخاص آخر .

أطر العرض العادل

تاص على ما إذا كانت البيانا المالية تعرض عرضا عادال ،م حيث جميع الجوانب المادية( ،أو تعطي صورة
حقيقية وعادلة) ،وذلك وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المعمول به ،أو ما إلى ذلك م الصياغا المشابهة وفقا
لمتطلبا القانون أو الالئحة.

أساس الرأي

أطر االمتثال
تاص على إذا كان قد ت إعداد البيانا المالية م حيث جميع الاواحي المادية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية
المعمول به.
إيضاح  :عادما ال يت استخدام المعايير الدولية إلعداد التقار ر المالية كإطار إلعداد التقار ر المالية ،يابغي أن تعرف
صياغة الرأي دائرة االختصاص أو بلد ماشأ إطار إعداد التقار ر المالية (على سبي المثال ،وفقا للمبادئ المحاسبية
المقبولة عموما في الدولة س).....

 ياص على أن التدقيق قد ت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.


يشير إلى القس في التقر ر الذي يصف مسؤوليا



بيان صر ح يتعلق باستقاللية المدقق وبأن المدقق يلبي المسؤوليا
األخالقية ذا

المدقق.

األخالقية األخرى وفقا للمتطلبا

العالقة .و ابغي أن يحدد ذلك أيضا دائرة اختصاص ماشأ المتطلبا

أو يشير إلى مدونة أخالقيا

األخالقية ذا

مهاة المحاسبة الصادرة ع المجلس الدولي لمعايير أخالقيا

تكو

العالقة

مهاة المحاسبة.

رأي حول البيانا

المالية
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 يشير إلى ملخص السياسا


أخرى

المحاسبية الهامة واإليضاحا

يحدد التار خ والفترة التي تغطيها البيانا

التفسير ة األخرى.

المالية.

فق ار مث فقرة التأكيد على المسائ أو إدراج مسائ التدقيق األساسية ،حيثما أمك .

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية اإلدارة
المتعلقؤؤة بالبيانؤؤات
و ّبي التقر ر أن اإلدارة مسؤولة ع -:
المالية

ق بتوضيح أن اإلدارة هي المسؤولة ع إعداد البيانا
 اإلعداد والعرض العادل للبيانا

المالية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المطبق.

المالية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المطبق؛

 اعتبار نظام الرقابة الداخلية كما حددته اإلدارة بأنه ضروري للتمك م إعداد بيانا

مالية خالية م األخطا

الجوهر ة والااجمة إما بسبب االحتيال أو الخطأ؛


تقيي القدرة على اإلستمرار كماشأة مستمرة.

وتتضم مسؤولية اإلدارة-:


تقيي القدرة على اإلستمرار كماشأة مستمرة وإدراج اإلفصاحا

المطلوبة.

 قبول المسؤولية لاظام الرقابة الداخلية الالزم م أج تمكي البيانا

المالية م أن تكون خالية م األخطا

الجوهر ة والااجمة ع االحتيال أو الخطأ؛
 إختيار وتطبيق السياسا

 ضمان أن تكون المعلوما

المحاسبية المااسبة؛
في البيانا

المالية ذا

عالقة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومفهمومة؛

 تأكيد أن يضم اإلفصاح المااسب أن تكون المعامال
 عم تقدي ار

الهامة مفهومة م قب مستخدمي البيانا

محاسبية تكون معقولة في ظ هذه الظروف.

المالية؛

كما يحدد تقر ر المدققي المسؤولي ع اإلشراف على عملية إعداد التقار ر المالية ( إذا كانت مختلفة ع اإلدارة،
اإلدارة....الخ

الطبعة الرابعة
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المكون

تعليقات
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ياص التقر ر على أن:







أهداف التدقيق هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانا المالية خالية م األخطا
المادية ،سوا الااتجة ع االحتيال أو الخطأ وإصدار تقر ر يشم رأي المدقق؛
التأكيد المعقول هو مستوى عالي م التأكيد ،ولكاه ليس بمثابة الضمان أنه سيت اكتشاف جميع

األخطا المادية.
قد تاشأ األخطا ع االحتيال أو الخطأ ،أو كالهما:
 وصف أنها تعد مادية ،إذا كان م الممك التوقع بصورة معقولة ،أنها بشك فردي أو مجمع،يمك أن تؤثر على الق ار ار االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانا المالية؛
أو
 تقدي تعر ف أو وصف للمادية وفقا إلطار إعداد التقار ر المالية المعمول به.يمارس المدقق التقدير المهاي و حتفظ بالتشكك المهاي طوال عملية التدقيق
مسؤوليا المدقق هي:
 تعر ف وتقيي مخاطر األخطا المادية المتعلقة بالبيانا المالية ،سوا الااتجة ع الخطأ أواالحتيال؛ وتصمي وأدا إج ار ا التدقيق استجابة لتلك المخاطر؛ والحصول على دلي تدقيق
ٍ
وكاف يمك االعتماد عليه في رأي التدقيق .وخطر عدم اكتشاف األخطا المادية
مالئ
الااتجة ع االحتيال هو أكبر م خطر عدم اكتشاف األخطا المادية الااتجة ع الخطأ،
التواطؤ ،والتزو ر ،والحذف المقصود ،والتحر ف ،أو تخطي

-

-

حيث إن االحتيال قد يتضم
الرقابة الداخلية.
الحصول على فه للرقابة الداخلية ذا

العالقة بالتدقيق وذلك لتصمي إج ار ا

تدقيق مالئمة

للظروف ،ولك ليس بغرض إبدا رأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية في الماشأة .وفي الحاال
التي يكون فيها المدقق مسئوال أيضا ع إبدا رأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية في الماشأة فيما
يتعلق بتدقيق البيانا المالية ،يحذف المدقق عبارة أن نظر المدقق في الرقابة الداخلية ليس
بغرض إبدا الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية في الماشأة.
تقيي مالئمة السياسا المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقدي ار
العالقة التي تقوم بها اإلدارة.

المحاسبية واإلفصاحا

ذا

التوص لاتائج بشأن مالئمة استخدام اإلدارة ألساس الماشأة المستمرة المحاسبي ،اعتمادا على
دلي التدقيق الذي ت ال حصول عليه ،وإذا كان هااك تشكك مادي مرتبط باألحداث أو الظروف
التي م الممك أن تلقي بشكوك كبرى حول قدرة الماشأة على االستمرار باعتبارها ماشأة
مستمرة .إذا خلص المدقق إلى وجود تشكك ماديُ ،يطلب م المدقق أن يلفت االنتباه في
تقر ر المدقق إلى اإلفصاحا ذا العالقة في البيانا المالية ،او إذا كانت تلك اإلفصاحا
غير مالئمة ،يقوم بإبدا رأي معدل .تعتمد الاتائج التي توص إليها المدقق على دلي التدقيق

-

-

-

-

الذي ت الحصول عليه حتى تار خ تقر ر المدقق .ومع ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف
المستقبلية في توقف الماشأة ع العم باعتبارها ماشأة مستمرة.
عادما يت إعداد البيانا المالية وفقا إلطار العرض العادل ،تقيي العرض الشام  ،وهيك
ومحتوى البيانا المالية ،بما في ذلك اإلفصاحا  ،وإذا كانت البيانا المالية تعرض
المعامال واألحداث األساسية بأسلوب يحقق العرض العادل.
عاد تطبيق المعيار الدولي للتدقيق  600في عملية تدقيق مجموعة ،الحصول على دلي تدقيق
ٍ
وكاف فيما يتعلق بالمعلوما المالية للماشآ أو أنشطة العم داخ المجموعة أو إبدا
مالئ
الرأي بشأن البيانا المالية للمجموعة؛ وأن المدقق مسؤول ع توجيه ،واإلشراف وأدا التدقيق
على المجموعة؛ وأن المدقق يظ هو المسؤول الوحيد ع رأي التدقيق.

يوص المدقق للمسؤولي ع الحوكمة ،إضافة إلى مسائ أخرى ،الاطاق المخطط له وتوقيت

التدقيق والاتائج الهامة المتعلقة بالتدقيق ،بما في ذلك أية نواحي قصور هامة في الرقابة
الداخلية والتي يعرفها المدقق خالل التدقيق؛
بالاسبة لتدقيق البيانا المالية للماشآ المدرجة ،يمد المدقق المسؤولي ع الحوكمة ببيان
يفيد بأن المدقق قد استجاب للمتطلبا

األخالقية ذا

العالقة فيما يتعلق باستقالليته وأنه قام
تكو

رأي حول البيانا

المالية
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بالتواص معه بشأن جميع العالقا والمسائ األخرى التي يعتقد أنها قد تؤثر على استقاللية
المدقق ،والضمانا ذا الصلة ،حيثما أمك ؛ و

بالاسبة لتدقيق البيانا

-

المالية للمنشآت المدرجة (وأي نوع آخر م الماشآ

والتي يت فيها

إيصال مسائل التدقيق األساسية وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق  ،)701ياص على أنه ،م بي
المسائ التي يت إيصالها للمسؤولي ع الحوكمة ،يحدد المدقق المسائ التي لها أهمية كبرى
في تدقيق البيانا المالية ع الفترة الحالية وبالتالي تكون هي مسائ التدقيق األساسية .يصف
المدقق تلك المسائ في تقر ر المدقق ما ل يماع القانون أو اللوائح اإلفصاح العام ع تلك
المسائ  ،أو في الحاال

شديدة الادرة ،يحدد المدقق أن مسألة م المسائ ال يابغي إيصالها

م خالل تقر ر المدقق ألن العواقب السلبية لذلك م المتوقع أن تضر بالمصلحة العامة التي
م المفترض أن تاتج ع هذا التواص .

إيضاح :وفقا لما تمت مااقشته في هذا الفص  ،يشير المعيار الدولي للتدقيق  700.41إلى إمكانية إدراج
بعض المعلوما المتعلقة بمسؤولية المدقق ع تدقيق البيانا المالية إما في مت تقر ر المدقق،

اإلبالغ عن المتطلبات
القانونية والتنظيمية األخرى

أو في ملحق أو حتى على موقع االلكتروني لهيئة مالئمة .وم المتوقع أن تدرج الماشآ
الصغيرة والمتوسطة الحج جميع المسا ئ الواردة في فق ار المعيار الدولي للتدقيق  700.39إلى
 0.40في مت التقر ر.
المقبولة عموما في إحدى دوائر االختصاص أو تسمح

قد تتطلب بعض المعايير أو القواني أو الممارسا
بأن يكون للمدقق مسؤوليا أخرى متعلقة باإلبالغ.
 يتاوع شك ومحتوى هذا القس اعتمادا على طبيعة مسؤوليا إعداد التقار ر األخرى للمدقق التي ياص
عليها القانون المحلي ،أو الالئحة ،أو معايير التدقيق المحلية.
 في هذا القس  ،يت تااول المسائ التي يتااولها القانون أو اللوائح أو معايير التدقيق المحلية األخرى
(والتي يشار إليها باعتبارها "مسؤوليا التدقيق األخرى") ما ل تك مسئوليا اإلبالغ األخرى تتااول


نفس الموضوعا المعروضة في قس اإلبالغ ع تدقيق البيانا المالية.
واإلبالغ ع المسؤوليا األخرى إلعداد التقار ر التي تتااول نفس الموضوعا التي تتطلبها المعايير
الدولية للتدقيق يمك جمعها (بمعاى إدراجها في قس إعداد التقار ر ع تدقيق البيانا المالية تحت
عاوان فرعي مااسب) ،شر طة أن تميز الصياغة في تقر ر المدقق بوضوح بي المسؤوليا األخرى
إلعداد التقار ر وبي مسؤوليا
حال وجود هذا االختالف.

إعداد التقار ر المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتدقيق ،وذلك في

توقيع المدقق

يعتمد توقيع المدقق على ما هو مالئ بالاسبة لدائرة االختصاص .قد يكون اس شركة التدقيق ،أو اس
المدقق الشخصي ،أوكالهما .وقد يتطلب أيضا إدراج الماصب المحاسبي المهاي الذي يشغله المدقق أو

عنوان المدقق

يشير إلى موقع المدقق في دائرة االختصاص التي يت فيها أدا التدقيق.

تاريخ التقرير

اإلشارة إلى حقيقة أن المدقق/شركة التدقيق قد ت االعتراف بهما م قب الهيئة المالئمة المانحة للتراخيص.

ال يكون هذا التار خ سابق للتار خ الذي يحص فيه المدقق على دلي تدقيق ٍ
كاف ومالئ يمك باا رأي

المدقق عليه ،بما في ذلك الدلي على:
 إعداد مجموعة كاملة م البيانا المالية؛
 أثر األحداث والمعامال (والتي أصبح المدقق على دراية بها) التي حدثت حتى ذلك التار خ (ارجع


إلى المعيار الدولي للتدقيق  )560والتي ت أخذها بعي االعتبار؛ و
أولئك الذي يملكون الصالحيا المعترف بها قد أكدوا على أنه يتحملون مسؤولية البيانا

المالية.

موقع المعلومات عن مسؤوليات المدقق

تشرح الفقرة ( 41ب) م المعيار الدولي للتدقيق ( 700الماقح) أنه يمك تحديد موقع المادة التالية في ملحق تقر ر التدقيق .وتوضح

الفقرة ( 41ج) أنه في حال سماح القانون أو الالئحة أو معايير التدقيق المحلية صراحة ،يمك أن تت اإلشارة المرجعية إلى الموقع
االلكتروني للهيئة المالئمة الذي يشم وصفا لمسؤوليا

المدقق ،وذلك عوضا ع إدراج تلك المادة في تقر ر المدقق .ذلك شر طة أن

يتااول الوصف على الموقع االلكتروني ،وال يكون غير متسق مع ،وصف مسؤوليا
ملحق المعيار الدولي للتدقيق ( 700الماقح)):
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يقدم ملحق المعيار الدولي للتدقيق ( 700الماقح) التوضيحا

التالية ع تقار ر المدقق المستق ع البيانا

المدرجة الذي ت إعداده وفقا إلطار العرض العادل.



التوضيح  :1تقر ر المدقق ع البيانا

المالية للماشآ



التوضيح  :2تقر ر المدقق ع البيانا

المالية الموحدة لماشأة مدرجة الذي ت إعداده وفقا إلطار العرض العادل.



التوضيح  :3تقر ر المدقق ع البيانا

المالية لماشأة بخالف الماشآ

المالية:

المدرجة الذي ت إعداده وفقا إلطار العرض العادل

(عادما تت اإلشارة إلى المادة الموجودة على الموقع االلكتروني للهيئة المالئمة).


التوضيح  :4تقر ر المدقق ع البيانا

المالية لماشأة بخالف الماشآ

المدرجة الذي ت إعداده وفقا إلطار االمتثال ذي الغرض

العام.
عادة ما تكون الماشآ

الصغيرة ومتوسطة الحج م بي "الماشآ

بخالف الماشآ

المدرجة" ،وبذلك يكون التوضيح  3والتوضيح 4

هما األكثر مالئمة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن التوضيح  3ال يشم جميع التوصيفا

الالزمة ع مسؤولية المدقق .يتاوع تقر ر

المدقق وفقا للظروف المعياة الخاصة بالتدقيق.

 5.17اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية
المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 30

بالاسبة لتدقيق المجموعا الكاملة م البيانا المالية ذا الغرض العام للماشآ
التدقيق األساسية في تقر ر المدقق وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق .701

معيار التدقيق الدولي

عادما يطلب م المدقق في حاال أخرى بموجب القانون أو الالئحة أو عادما يقرر المدقق أن يوص مسائ
التدقيق األساسية في تقر ر المدقق ،فإن المدقق يقوم بذلك وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق ( .701المرجع :الفقرة أ40

 700الفقرة 31

المدرجة ،يوص المدقق مسائ

– أ)42

لمحة عامة
الغرض م إيصال مسائ التدقيق األساسية هو:



تعز ز قيمة التواص لتقر ر المدقق ع طر ق توفير مز د م الشفافية بشأن التدقيق الذي ت ؛ و
المتعلقة بالماشأة لتستهدف مستخدمي البيانا

توفير مز د م المعلوما

م حيث التقدير المهاي للمدقق ،كان لها األثر األكبر على تدقيق البيانا

المالية وذلك لمساعدته على فه تلك المسائ والتي،
المالية ع الفترة الحالية.

ت تعر ف مسائ التدقيق األساسية باعتبارها المسائ التي ،م حيث التقدير المهاي للمدقق ،كان لها أكبر األثر في تدقيق البيانا
المالية ع الفترة الحالية .و ت اختيار مسائ التدقيق األساسية م بي المسائ التي يت التواص بشأنها مع المسؤولي ع الحوكمة.

يحدد التوضيح التالي الحاال

التي يكون فيها إيصال مسائ التدقيق األساسية مطلوبا ،وعادما يكون هذا التواص طوعيا أو غير ذلك:

التوضيح 1 – 5.17
إيصال مسائل التدقيق األساسية المتعلقة بالمجموعات الكاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام
إلزامي بالنسبة...

للماشآ
ماشآ

طوعية بالنسبة...

المدرجة
أخرى محددة تاص عليها اللوائح المحلية مث ماشآ

المصلحة العامة ،أو ماشآ

القطاع العام

المدققون الذي يمكاه طوعا ،أو باا على طلب اإلدارة أو المسؤولي ع الحوكمة ،إيصال مسائ التدقيق األساسية
في تقر ر التدقيق ألي نوع م الماشآ .

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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الصغيرة ومتوسطة الحج التي ترغب في أن يت الاظر إليها باعتبارها ماشآ

مماثلة للماشآ

المدرجة أو

التي تاظر في التطبيق لتصبح مدرجة في التبادل المعترف به.

وبمعرفة العامة واألطراف المعاية األخرى بإفصاحا

مسائ التدقيق األساسية ،مث الواردة في تقار ر تدقيق الماشآ

المدرجة ،يكون م المتوقع أن يت إد ارجها في تقار ر التدقيق الخاصة بالماشآ
غير مسموح بها

كبدي ع اإلفصاحا

المطلوبة في البيانا

الصغيرة ومتوسطة الحج .

المالية

كبدي ع اإلبالغ ع التشكك المادي وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق  570والذي قد يلقي بتشكك كبير حول قدرة
الماشأة على االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة.
كرأي تدقيق مافص يتااول مسائ فردية.
كبدي ع إبدا رأي معدل مطلوب وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705الماقح).
عادما يمتاع المدقق ع إبدا الرأي في البيانا

المالية

متطلبات إيصال مسائل التدقيق األساسية

يتااول المعيار الدولي للتدقيق  " 701إيصال مسائ التدقيق األساسية في تقر ر المدقق المستق " ،كال م التقدير المهاي
للمدقق حول ما يت إيصاله في تقر ر المدقق وشك ومحتوى مث هذا التواص .
ت توضيح نطاق ومتطلبا
الفقرة

معيار التدقيق الدولي

 701الفقرة 4

المعيار الدولي للتدقيق  701فيما يلي:

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

إيصال مسائ التدقيق األساسية في تقر ر المدقق في سياق تكو
إيصال مسائ التدقيق األساسية في تقر ر المدقق كما يلي:

المدقق لرأي ع البيانا

المالية برمتها .وال يكون
المالية المعمول به اإلدارة

(أ) بديال ع اإلفصاحا الواردة في البيان ا المالية التي يطالب إطار إعداد البيانا
القيام بها ،أو التي في حاال أخرى ،تكون ضرور ة لتافيذ العرض العادل.
(ب) بديال ع إبدا المدقق لرأي معدل عادما يكون ذلك مطلوبا في ظروف معياة للمشاركة في تدقيق معي وفقا

اللمعيار الدولي للتدقيق ( 705الماقح)؛
(ج) بديال ع اإلبالغ وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 570الماقح) عاد وجود تشكك مادي متعلق باألحداث أو
الظروف التي م الممك أن تلقي بشكوك هامة حول قدرة الماشأة على االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة؛ أو
(د) رأي مافص ع مسائ فردية( .المرجع :الفقرة أ – 5أ.)8
معيار التدقيق الدولي

ألغراض خاصة بالمعايير الدولية للتدقيق ،يكون للمصطلحا

معيار التدقيق الدولي

يحدد المدقق ،م بي المسائ التي يت إيصالها إلى المسؤولي ع الحوكمة ،المسائ التي تتطلب انتباه خاص م
الم دقق عاد القيام بالتدقيق .وعاد اتخاذ هذا القرار ،يأخذ المدقق ما يلي بعي االعتبار ما يلي( :المرجع :الفقرة أ– 9

 701الفقرة 8

 701الفقرة 9

التالية المعاني الموضحة أدناه:

مسائ التدقيق األساسية – هي المسائ التي ،م حيث التقدير المهاي للمدقق ،كان لها أكبر األثر في عملية تدقيق
البيانا المالية ع الفترة الحالية .يت اختيار مسائ التدقيق األساسية م بي المسائ التي يت إيصالها إلى
المسؤولي ع الحوكمة.

أ)18
(أ) الاواحي ذا الدرجة األعلى م المخاطر المقيمة لألخطا المادية ،أو المخاطر الهامة المحددة وفقا اللمعيار
الدولي للتدقيق ( 315الماقح)( .المرجع :الفقرة أ – 19أ)22

(ب) التقدي ار المهاية المعياة للمدقق والمرتبطة بمجاال في البيانا المالية تتطلب تقدير مهاي معي م اإلدارة،
بما في ذلك التقدي ار المحاسبية التي ت تحديد أن بها قدر كبير م التشكك( .المرجع :الفقرة أ – 23أ)24
(ج) تأثير تدقيق أحداث أو معامال هامة حدثت خالل الفترة( .المرجع :الفقرة أ – 25أ.)26
معيار التدقيق الدولي

 701الفقرة 10

الطبعة الرابعة

يحدد المدقق ما هي المسائ التي ت تحديدها وفقا للفقرة  9والتي كان لها أكبر األثر عاد تدقيق البيانا
الفترة الحالية وبالتالي تعد مسائ تدقيق أساسية( .المرجع :الفقرة أ – 9أ ،11أ – 27أ.)30

المالية ع

217
يصف المدقق ك مسألة م مسائ التدقيق األساسية ،باستخدام العاوان الفرعي المالئ  ،في قس مافص م تقر ر
المدقق تحت عاوان "مسائ التدقيق األساسية" ،ما ل تك الشروط الواردة في الفق ار  14أو  15قابلة للتطبيق.

معيار التدقيق الدولي

 701الفقرة 11

وتاص المقدمة في هذا القس على أن تقر ر المدقق سياص على:
(أ) مسائ التدقيق األساسية هي المسائ التي ،م حيث التقدير المهاي للمدقق ،كان لها أكبر األثر على تدقيق
البيانا المالية (ع الفترة الحالية)؛ و
(ب) ت تااول تلك المسائ في سياق تدقيق البيانا المالية كك  ،وعاد تكو
رأيا مافصال بشأنها( .المرجع :الفقرة أ – 31أ.)33

رأي المدقق فيها ،ال يبدي المدقق

يبي التوضيح التالي إطار اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمور التدقيق األساسية

التوضيح 2- 5.17

المسائل التي يتم إيصالها إلى
المسؤولين عن الحوكمة

يأخذ المدقق ما يلي بعين االعتبار عند اتخاذ قراره:
*مجاالت الدرجة األعلى من المخاطر المقيمة لألخطاء
المادية ،أو المخاطر الهامة

المسائل التي تحتاج إلى اهتمام
خاص من المدقق

*التقديرات المهنية الهامة التي يجريها المدقق فيما
يتعلق بالبيانات المالية التي تتطلب تقدير مهني هام من
اإلدارة ،تشمل التقديرات المحاسبية المحددة باعتبار أن
لها تشكك عالي في التقدير
*األثر على تدقيق المعامالت أو األحداث الهامة التي
حدثت خالل الفترة

الظروف المعينة المحدودة،
ما لم يكن هناك مسائل تدقيق
أساسية ينبغي إيصالها،
ويشمل تقرير المدقق بيانا ً
بهذا المعنى

مسائل التدقيق
األساسية

مسائل التدقيق األساسية =
هي المسائل ذات األثر األكبر
في تدقيق الفترة الحالية

المصدر:
https://www.ifac.org/publications-resources/determining-and-communicating-key-audit-matters

وصف مسائل التدقيق األساسية في تقرير المدقق

يشم ما يلي وصف المسائ الفردية في تقر ر المدقق وكيفية تااول تلك المسائ في التدقيق:

التوضيح 3 – 5.17
مسائل التدقيق األساسية

وصف مسائل التدقيق األساسية بحيث تشمل ما يلي:

وصف لكل مسألة من مسائل التدقيق

لماذا اعتبر هذا األمر م ضم مسائ التدقيق األساسية؟

األساسية

كيفية تااول هذه المسألة أثاا التدقيق.
اإلشارة المرجعية إلى اإلفصاح /اإلفصاحا

وصف لكيفية تناول كل مسألة من
المسائل أثناء التدقيق

جوانب استجابة المدقق أو الماهج المستخدم والتي كانت ذا

عالقة بالمسألة أو محددة بالاسبة

للمخاطر المقيمة لألخطا المادية.
لمحة عامة مختصرة ع اإلج ار ا
إشارة إلى نتائج اإلج ار ا
المالحظا

خاص بالمنشأة

ذا

العالقة في البيانا

المالية ،إن وجد .

التي تمت.

التي اتخذها المدقق.

األساسية فيما يتعلق بالمسألة.

يابغي أن تكون مسائ التدقيق األساسية خاصة بالماشأة وتتجاب التوحيد أو اللغة ذا

الصبغة الفاية المبالغ فيها.

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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يابغي أال يوحي وصف مسائ التدقيق األساسية بأن المسألة ل يت التعام معها بصورة مالئمة م قب المدقق عاد تكو اه لرأي

بشأن البيانا

("رأي مجزأ").

المالية ،وال يابغي كذلك أن تحتوي على أو توحي بوجود آ ار متفرقة حول عااصر مافصلة م البيانا

المالية

توثيق مسائل التدقيق األساسية

عاد إيصال مسائ التدقيق األساسية وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق  230والمعيار الدولي للتدقيق ُ 701يطلب م المدقق أن يوثق
التقدي ار المهاية التي ت اتخاذها بشأن ما يلي:


سبب اعتبار ،أو عدم اعتبار ،المسألة التي تطلبت اهتمام خاص م المدقق م ضم مسائ التدقيق األساسية؛



إذا ل تك هااك مسائ تدقيق أساسية ،األساس الماطقي و ار ذلك؛ و



سبب عدم إيصال أحد المسائ التي تعد م بي مسائ التدقيق األساسية.

ومع ذلك ،ال توجد متطلبا

لتوثيق األساس الماطقي و ار سبب أن المسائ التي ت إيصالها للمسؤولي ع الحوكمة ل تك م

المسائ التي تطلبت اهتمام خاص م المدقق.

عينة من صياغة مسائل التدقيق األساسية

يشم التوضيح  1في ملحق المعيار الدولي للتدقيق ( 700الماقح) تقر ر المدقق مع فقرة حول مسائ التدقيق األساسية .تأتي تلك
الفقرة بعد قس أساس الرأي في التقر ر .والصياغة المقترحة هي كالتالي:

مسائل التدقيق األساسية

مسائ التدقيق األساسية هي المسائ التي ،م حيث التقدير المهاي للمدقق ،كان لها أكبر األثر على تدقيقاا للبيانا

المالية ع الفترة الحالية .ت تااول تلك المسائ في سياق تدقيقاا للبيانا

تلك المسائ عاد تكو رأياا بشأنها.

المالية كك  ،ونح ال نقدم رأيا مافصال بشأن

(إدراج وصف لك مسألة م مسائ التدقيق األساسية وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق )701
لمز د م المعلوما

حول مسائ التدقيق األساسية ،أنظر

إعداد تقار ر التدقيق على الموقع االلكتروني www.iaasb.org/auditor-reporting



حزمة أدوا



إصدار غير إجباري م قب مجموعة عم تافيذ تقار ر المدقق التابعة المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد والتي تقدم
مسائ التدقيق األساسية بصورة توضيحية "إعداد تقار ر المدقق – مسائ التدقيق األساسية بصورة توضيحية" والتي ت
اقتباس الجدول التالي ماها.

يعتمد الجدول التالي على وثيقة المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد التي تقدم بعض الصياغا

الطبعة الرابعة

المقترحة:
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لماذا

كيف

لماذا ُاتخذ قرار بأن المسألة هي من
ضمن مسائل التدقيق األساسية

كيفية تناول المسألة في التدقيق

وصف مسألة م مسائ التدقيق األساسية
في تقر ر المدقق يكون بهدف تقدي رؤ ة
إلى المستخدمي المستهدفي حول سبب
اتخاذ قرار بأن تكون تلك المسألة م ضم

يهدف أيضا وصف المسألة باعتبارها م ضم

مسائ التدقيق األساسية (بمعاى سبب أن
تلك المسألة كان لها أثر كبير أثاا تدقيق
البيانا المالية ع الفترة الحالية).
يقدم المعيار الدولي للتدقيق  701أيضا
إرشادا قو ة لدع إطار اتخاذ القرار

المستاد إلى التقدير المهاي عاد تحديد
األهمية الاسبية للمسألة التي يت إيصالها
إلى المسؤولي ع الحوكمة وما إذا كانت

تلك المسألة م ضم مسائ
األساسية( .المعيار الدولي
.701أ – 42أ)46

التدقيق
للتدقيق

اإلشارة المرجعية إلى اإلفصاحات ،حيثما
أمكن
اإلشارة المرجعية إلى اإلفصاح/
اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات
المالية

مسائ التدقيق األساسية في تقر ر المدقق
لوصف كيفية تااول تلك المسألة أثاا التدقيق.

ال يهدف تواص المدقق بشأن مسألة م مسائ
التدقيق األساسية في تقر ر المدقق ألن يكون
بديال ع إدراج إفصاحا مالئمة وذا عالقة
في البيانا المالية ،وذلك ألن اإلدارة مسؤولة

للتدقيق  701أن المدققي قد يصفوا كيفية تااول
مسألة م مسائ التدقيق األساسية أثاا التدقيق
م خالل وصف جوانب استجابة المدقق أو

مرجعية إلى أية إفصاحا ذا عالقة في
المالية( .المعيار الدولي للتدقيق
البيانا
 701.13وأ – 40أ.)41

فحج التفاصي التي يت تقديمها م خالل
تقر ر المدقق بصدد تلك المسألة هو أمر
يخضع للتقدير المهاي .يوضح المعيار الدولي

المالية
ع البيانا
ع تقدي معلوما
والماشأة .دائما ما يشير وصف مسألة م
مسائ التدقيق األساسية في تقر ر المدقق إشارة

الماهج الذي استخدمه المدقق وكانت لهما
عالقة بالمسألة أو خاصي بالمخاطر المقيمة
لألخطا المادية؛ أو م خالل تقدي لمحة

تُ ّمك اإلشارة المرجعية إلى أية إفصاحا ذا
عالقة المستخدمي المستهدفي م الحصول

مجموعة م تلك العااصر مجتمعة .إذا قدم
المدقق إشارة إلى نتائج إج ار ا التدقيق في
وصف مسألة م مسائ التدقيق األساسية،

ذا العالقة ،فإن وصف المدقق لمسألة م
مسائ التدقيق األساسية قد يلفت االنتباه إلى
الجوانب األساسية لتلك اإلفصاحا  .وبالتالي قد

عامة مختصرة ع اإلج ار ا التي ت اتخاذها؛
أو إشارة إلى نتائج إج ار ا التدقيق؛ أو
المالحظا األساسية فيما يتعلق بالمسألة؛ أو

يابغي توخي العااية الالزمة لتجاب أن يعطي
المدقق إيحا بأن الوصف يوص رأي مافص
بشأن مسألة فردية م مسائ التدقيق األساسية
أو قد يؤدي بأي شك إلى التساؤل بشأن رأي
المدقق في البيانا المالية برمتها( .المعيار
الدولي للتدقيق .701أ – 46أ.)51

على مز د م الفه حول كيفية تااول اإلدارة
للمسألة عاد إعدادها للبيانا المالية .وعالوة
على اإلشارة المرجعية لإلفصاح/اإلفصاحا

يساعد مدى إفصاح اإلدارة ع الجوانب
المحددة المتعلقة بمسألة معياة في البيانا
المالية المدقق على وصف كيفية تااول تلك
الجوانب أثاا التدقيق بحيث يمك للمستخدمي
المستهدفي أن يفهموا سبب تحديد المسألة
باعتبارها م ضم مسائ التدقيق األساسية

الشهرة
بموجب المعايير الدولية إلعداد التقار ر
المالية ،يكون مطلوب م المجموعة أن

تشم إج ار ا التدقيق الخاصة باا ،م بي
أشيا أخرى ،االستعانة بخبير تقيي لمساعدتاا

تختبر ساو ا انخفاض حج الشهرة .كان
هذا االختبار الساوي لالنخفاض هاما
بالاسبة لتدقيقاا ألن الرصيد ×× كما في

في تقيي االفتراضا والماهجيا المستخدمة
م قب المجموعة ،خاصة تلك التي ترتبط
بالتابؤ بامو اإليرادا وهوامش األرباح بالاسبة

بشك كبير للتقدير المهاي وتعتمد على
االفتراضا  ،خاصة (و ت وصف بعض
باألسواق
االفتراضا ) ،التي تأثر

تحديد مبلغ الشهرة القاب لالسترداد.

 31ديسمبر  20×1كان ماديا بالاسبة
للبيانا المالية .عالوة على ذلك ،عملية
تقيي اإلدارة هي عملية معقدة وتخضع

(اس خط األعمال) .وركزنا كذلك على مالئمة
إفصاحا المجموعة لتلك االفتراضا  ،والتي
تكون نتائج اختبار االنخفاض حساسة تجاهها
بشك خاص ،وبذلك يكون لها أكبر األثر على

يت إدراج إفصاحا الشركة ع
اإليضاح  ،3والذي يشرح بشك

الشهرة في
خاص أن

التغي ار البسيطة في االفتراضا األساسية
المستخدمة قد تؤدي إلى انخفاض رصيد الشهرة
في المستقب .

المستقبلية المتوقعة أو الظروف االقتصادية،
وبشك خاص في (اس الدولة أو الماطقة
الجغرافية).

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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تقييم األدوات المالية
استثمار الشركة في األدوا

المالية المهيكلة

يمث (× )%م إجمالي مبلغ األدوا
المالية .ونتيجة لهيكلها وشروطها الفر دة م
على
نوعها ،يعتمد تقيي تلك األدوا

(إدراج كيفية تااول المسألة أثاا التدقيق ،ولكاه

ليس متضماا في المثال)

ت إدراج إفصاحا

الشركة ع أدواتها المالية

المهيكلة في اإليضاح رق .5

الاماذج الداخلية التي ت تطو رها داخ
الماشأة وليس على األسعار المعلاة في
األسواق الاشطة .وبالتالي ،هااك تشكك

كبير في القياس المرتبط بهذا التقيي .
ونتيجة لذلك ،كان تقيي تلك األدوا هاما
بالاسبة لتدقيقاا.

االعتراف باإليرادات
يعتمد مبلغ اإليرادا

واألرباح المعترف به

في الساة ع بيع (اس الماتج) وخدما ما
بعد البيع على التقيي المالئ إلذا ما كان
ك عقد طو األمد لخدما ما بعد البيع

مرتبط أو مافص ع عقد بيع (اس
الماتج) .وألن الترتيبا التجار ة قد تكون
معقدة ،يت تطبيق حك مهاي هام عاد
اختيار األساس المحاسبي في ك حالة.
وم وجهة نظرنا ،فإن االعتراف باإليرادا
هو أمر هام بالاسبة لتدقيقاا حيث إن

المجموعة قد تعد معالجة محاسبية غير
مالئمة ع مبيعا (اس الماتج) وترتيبا
الخدما طو لة األج باعتبارها ترتيب

موحد ألغراض محاسبية وعادة ما يؤدي
ذلك إلى أن يت االعتراف باإليرادا
واألرباح في وقت مبكر جدا ألن الهامش

في اتفاقيا الخدما طو لة األج عادة ما
يكون أعلى م الهامش في اتفاقية بيع (اس
الماتج)

الطبعة الرابعة

تشم

إج ار ا

التدقيق الخاصة باا لتااول

مخاطر األخطا المادية المرتبطة باالعتراف
باإليرادا  ،والتي تعد م بي المخاطر الهامة،
ما يلي:

 اختبار أنظمة الرقابة ،واستعاا في ذلك
بمتخصصي تابعي لاا في مجال تكاولوجيا
المعلوما  ،والتي تشم  ،م بي أمور
أخرى ،تلك التي تتخطى :شروط وتسعير
مدخال حمال الدعاية الفردية؛ ومقارنة
تلك الشروط والتسعير بالعقود
بيانا

الشاملة مع الوكاال
ببيانا المشاهد؛ و
 تحلي مفص لإليرادا

اإلعالنية؛ والرابط
وتوقيت االعتراف

بها اعتمادا على التوقعا المشتقة ع
معرفتاا بالصااعة وبيانا السوق الخارجية،
ومتابعة االنحرافا ع توقعاتاا.

(إدراج أية إشارة مرجعية إلى اإليضاحا ،
حيثما أمك ).

221
تقييم المنشأة المستمرة

(تمت اإلشارة المرجعية بالفع إلى اإليضاح 2
في العمود األول ،وقد يكون ذلك كافيا ،ولك

وفقا لإلفصاحا الواردة في اإليضاح ،2
تخضع المجموعة لعدد م المتطلبا

مع إدراج إشارة مرجعية إلى إيضاح الماشأة
المستمرة ،واإلفصاحا األخرى ذا العالقة،
إن وجد )

التاظيمية المتعلقة برأس المال ،وهي محدد
أساسي م محددا قدرة الماشأة على
االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة .وقد

حددنا أن االفتراض األكثر تأثي ار عاد تقيي
قدرة الماشأة (المكونا ذا التأثير الهام)
على االستمرار باعتبارها ماشأة مستمرة كان
الربحية المستقبلية المتوقعة المتعلقة (بمكون
هام) ،باعتباره المحدد األساسي للوضع
المتابأ به لرأس المال .وتتطلب الحسابا
التي تدع التقيي قيام اإلدارة بتقدي ار مهاية
غير موضوعية وتتطلب كذلك تعدي في
األرقام المحاسبية لتعكس المتطلبا
التاظيمية الماصوص عليها م قب (اس
اإلطار/األطر التاظيمية المعمول بها).
على تقدير األدا
وتعتمد الحسابا

المستقبلي ،وهي أساسية لتقيي مالئمة
األسس المتبااة في إعداد البيانا المالية.
وبالتالي بذلاا جهدا كبي ار في التدقيق،
واشترك فيه كبار المدققي م فر ق التدقيق
لدياا ،وذلك لتقيي مالئمة هذا االفتراض.

توضيحا


أخرى متضماة في إصدار المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد ولك ل تت إعادة نسخها هاا وتشم :

آثار المعايير المحاسبية الجديدة.

ماافع التعاقد المحددة.



تقيي أصول والتزاما



أحكام إعادة الهيكلة والتغي ار التاظيمية.



أحكام إعادة الهيكلة والتصرف في المااج .

 6.17اإلفصاح عن اسم شريك التدقيق
اسم شريك التدقيق
معيار التدقيق الدولي
 700الفقرة 46

يت إدراج اس شر ك التدقيق في تقر ر المدقق ع تدقيق المجموعا
للماشآ

المدرجة ،ما ل يك  ،في حاال

للسالمة الشخصية للمدقق .وفي الحاال

الكاملة م البيانا

المالية ذا

الغرض العام

نادرة ،هذا اإلفصاح م المتوقع بصورة معقولة أن يؤدي إلى تهديد كبير

الاادرة التي ياوي فيها المدقق عدم إدراج اس شر ك التدقيق في تقر ر المدقق،

يااقش المدقق تلك الاية مع المسؤولي ع الحوكمة إلعالمه بتقيي المدقق الحتمالية وشدة التهديد الواقع على سالمته
الشخصية( .المرجع :الفقرة أ – 61أ.)63

اإلفصاح ع اس الشر ك المدقق هو أمر مطلوب بالاسبة لتقار ر المدقق في الحاال
المدرجة؛ و



بالاسبة للماشآ



عادما يكون ذلك مطلوبا بموجب القانون أو الالئحة أو معايير التدقيق المحلية.

التالية:

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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في حاال نادرة يمك حذف اس المدقق .على سبي المثال ،قد يقوم المدققون بحذف أسمائه في الحاال التي يؤدي فيها ذلك اإلفصاح
إلى تهديد سالمته الشخصية أو قد يتسبب في إيذا جسدي للشر ك المدقق ،أو ألعضا آخر في فر ق التدقيق أو لألفراد المقربي ماه .
ومع ذلك ،ال تعد التهديدا المتعلقة بالمسؤولية القانونية ،أو العقوبا التاظيمية أو المهاية ضد الشر ك م ضم التهديدا التي تسمح
للمدقق بحذف اسمه.
يشم التوضيح  1في ملحق المعيار الدولي للتدقيق ( 700الماقح) الصياغا التالية مباشرة أعلى التوقيع على تقر ر المدقق:
"الشر ك المشارك في التدقيق والذي نتج عاه هذا التقر ر للمدقق المستق (ادخ االس )"

 7.17متطلبات إضافية إلعداد التقرير
الفقرة

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

معيار التدقيق الدولي  700الفقرة
32

حيثما أمك  ،يعد المدقق تقر ره وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 720الماقح)

معيار التدقيق الدولي  700الفقرة
43

إبالغ أخرى في تقر ر المدقق ع البيانا

إذا تعام المدقق مع مسئوليا

المالية والتي تكون إضافية على

مسؤوليا المدقق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،فإنه يت تااول تلك المسؤوليا اإلضافية لإلبالغ في قس
مافص في تقر ر المدقق ،تحت عاوان "اإلبالغ ع المتطلبا التاظيمية والقانونية األخرى "،أو في حاال
أخرى وفقا لما هو مالئ لمحتو ا القس  ،ما ل تك مسؤوليا اإلبالغ األخرى تتااول نفس موضوعا
مسؤوليا اإلبالغ المطلوبة م قب المعايير الدولية للتدقيق ،وفي تلك الحالة يت عرض المسؤوليا األخرى
في نفس قس عااصر اإلبالغ المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتدقيق( .المرجع :الفقرة أ – 58أ.)60

معيار التدقيق الدولي  700الفقرة
44

إذا ت عرض مسؤوليا التدقيق األخرى في نفس ق س عرض عااصر اإلبالغ المطلوبة بموجب المعايير
الدولية للتدقيق ،فإن تقر ر المدقق سيميز بوضوح مسؤوليا التدقيق األخرى ع مسؤوليا اإلبالغ المطلوبة
بموجب المعايير الدولية للتدقيق( .المرجع :الفقرة أ.)60

معيار التدقيق الدولي  700الفقرة
45

21

إذا شم تقر ر المدقق قسما مافصال يتااول مسؤوليا

التدقيق األخرى ،فإنه سيت إدراج متطلبا

–  40م هذا المعيار الدولي للتدقيق في قس بعاوان "اإلبالغ ع تدقيق البيانا المالية" .و أتي قس "اإلبالغ
ع المتطلبا القانونية والتاظيمية األخرى" بعد قس "اإلبالغ ع تدقيق البيانا المالية( ".المرجع :الفقرة
أ.)60

في بعض دوائر االختصاص ،قد ُيطلب م المدقق أن يبلغ ع مسائ إضافية زائدة ع مسؤوليا
وفقا لما تمت مااقشته في التوضيح التالي.

التوضيح 1- 7.17
متطلبات اإلبالغ اإلضافية

المدقق بموجب المعايير الدولية للتدقيق،

النقاش

قد ُيطلب م المدقق أن يعلق على مسائ مث :
 كفا ة السجال المحاسبية للماشأة؛



اإلبالغ تحت عنوان منفصل

بعض المسائ التي قد تلفت انتباه المدقق أثاا التدقيق؛ و

نتائج اتخاذ إج ار ا

إضافية محددة.

للتأكيد على فه المستخدمي لتلك المسؤوليا اإلضافية ،فإن المدقق يبلغ عاها في قس مافص في تقر ر
التدقيق (على سبي المثال ،تحت عاوان فرعي جديد مث "اإلبالغ ع متطلبا قانونية وتاظيمية أخرى").

م المطلوب م المدقق أن يبلغ ع المعلوما

األخرى وفقا اللمعيار الدولي للتدقيق ( 720الماقح) ،والذي تمت مااقشته بمز د م التفصي

في الفص  9.15م هذا الدلي  .قد يتطلب المعيار الدولي للتدقيق ( 720الماقح) عاوانا محددا للمعلوما

الطبعة الرابعة

الفق ار

األخرى في بعض الحاال .
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 8.17المعلومات التكميلية التي يتم عرضها مع البيانات المالية
قد ُيطلب م اإلدارة وم المسؤولي ع الحوكمة (بموجب القانون أو الالئحة أو المعايير المحلية) أو قد يختار أولئك طوعا أن يدرجوا
معلوما إضافية مع البيانا المالية والتي ال تكون مطلوبة م خالل إطار إعداد البيانا المالية المعمول به .عادة ما يت عرض تلك
المعلوما إما في جداول تكميلية أو في إيضاحا إضافية .على سبي المثال ،قد تتضم المعلوما اإلضافية جدوال ع تكاليف التصايع.
الفقرة

المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق

المعلومات التكميلية التي يتم عرضها مع البيانات المالية (المرجع :الفقرة أ – 78أ)84
معيار التدقيق الدولي 700
المالية المدققة ،فإن المدقق يقي إذا كان م حيث التقدير المهاي للمدقق ،كانت تلك المعلوما التكميلية تشك جز ا
الفقرة 53
التكميلي ة غير المطلوبة م خالل إطار إعداد التقار ر المالية المعمول به مع البيانا

إذا ت عرض المعلوما

ال يتج أز م البيانا المالية نتيجة لطبيعتها أو طر قة عرضها .وعادما تشك جز ا ال يتج أز م البيانا
تت تغطية المعلوما التكميلية م خالل رأي المدقق.

معيار التدقيق الدولي 700
الفقرة 54

المالية ،فإنه

إذا كانت المعلوما اإلضافية غير المطلوبة م خالل إطار إعداد التقار ر المالية المعمول به ال تعد جز ا ال يتج أز
م البيانا الما لية المدققة ،فإن المدقق يقي إذا كان قد ت عرض تلك المعلوما التكميلية بطر قة تميزها بشك
ٍ
وكاف ع البيانا المالية المدققة .وإذا ل يك الوضع كذلك ،فإن المدقق يطلب م اإلدارة أن تغير كيفية
مالئ
عرض المعلوما التكميلية غير المدققة .وإذا رفضت اإلدارة ذلك ،فإن المدقق يحدد المعلوما
المدققة و شرح في تقر ر المدقق أن تلك المعلوما التكميلية ل يت تدقيقها.

عادما يت عرض المعلوما التكميليةُ ،يطلب م المدقق أن يقي  ،باستخدام التقدير المهاي ،إذا كانت المعلوما
البيانا المالية نتيجة لطبيعتها أو كيفية عرضها.

التكميلية غير

تشك جز ا ال يتج أز م

التوضيح 1 – 8.17
هل المعلومات التكميلية...

اإلجراء المطلوب اتخاذه

غير مكملة للبيانات المالية؟

تقيي إذا كان قد ت عرض تلك المعلوما التكميلية بطر قة تميزه ا بصورة كافية ومالئمة ع البيانا المالية المدققة.
وإذا ل يت تمييز تلك المعلوما بصورة مالئمة ،يطلب المدقق م اإلدارة أن تغير طر قة عرض المعلوما التكميلية
غير المدققة.

مكملة للبيانات المالية؟

يغطي رأي المدقق المعلوما

التكميلية.

إذا رفضت اإلدارة القيام بتلك التغي ار  ،يحدد المدقق المعلوما
المعلوما التكميلية ل يت تدقيقها.

التكميلية غير المدققة و شرح في تقر ر المدقق أن تلك

حقيقة أن المعلوما التكميلية ل يت تدقيقها ال تعفي المدقق م مسؤولية التأكيد على أن المعلوما
المعلوما األخرى المتضماة في البيانا المالية المدققة.
ال يابغي الخلط بي المعلوما التكميلية والمعلوما
المعلوما األخرى في الفص  15.9م هذا الدلي .

غير مضللة أو ليست غير متسقة مع

األخرى الواردة بموجب المعيار الدولي للتدقيق ( 720الماقح) ،وقد تمت مااقشة

 9.17عمليات التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ومعايير التدقيق المحلية

عادما ُي طلب م المدقق أن يبلغ ع االمتثال بمعايير التدقيق المحلية والمعايير الدولية للتدقيق ،تت اإلشارة المرجعية إلى مجموعتي المعايير
في تقر ر المدقق.

تكو

رأي حول البيانا

المالية
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وتكون اإلشارة المرجعية إلى معايير التدقيق المحلية والمعايير الدولية للتدقيق مالئمة عاد تلبية الشروط التالية.

التوضيح 1 – 17.9
اإلشارة المرجعية إلى االمتثال
بكل من معايير التدقيق
ٍ
المحلية والمعايير الدولية
للتدقيق

الشروط


يمتث تقر ر المدقق لجميع المعايير الدولية للتدقيق ذا

العالقة بالتدقيق.

التدقيق اإلضافية ،والالزمة لالمتثال بالمعايير المحلية.



ت اتخاذ جميع إج ار ا



ت تعر ف دائرة االختصاص أو دولة ماشأ معايير التدقيق في تقر ر المدقق.



ت إدراج جميع عااصر تقر ر المدقق المطلوبة م خالل المعايير الدولية للتدقيق (حتى لو كان
استخدام التخطيط والصياغة محددا بموجب القواني أو اللوائح المحلية).

ال تت اإلشارة المرجعية إلى ك ٍ م معايير التدقيق المحلية والمعايير الدولية للتدقيق عادما يكون هااك تعارض بي متطلبا
للتدقيق ومتطلبا معايير التدقيق المحلية والتي ياتج عاها ما يلي:



المعايير الدولية

تكو المدقق لرأي مختلف باا على المعايير المحلية بخالف الرأي المالئ بالاسبة للمعايير الدولية للتدقيق؛ و
حذف المعلوما

اإلضافية ،مث فقرة التأكيد على المسألة ،المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتدقيق ولك غير مسموح بها

بموجب معايير التدقيق المحلية.

الطبعة الرابعة

