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 مقدمة
 

منشآت الصغيرة العلى تدقيق معايير التدقيق الدولية لالستخدام مرحبًا بكم في الطبعة الرابعة من دليل االتحاد الدولي للمحاسبين 
 ومتوسطة الحجم.

، استكمل المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية المشاريع حول 2011منذ إصدار الطبعة الثالثة من هذا الدليل في 
م استخدام عمل المدققين الداخليين؛ ومسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى؛ وإعداد تقرير المدقق؛ واإلفصاحات وعد

فقة مع االمتثال للقوانين واللوائح. بذلك تم تحديث الطبعة الرابعة لتتناول تلك التغيرات األخيرة في المعايير الدولية للتدقيق، وتأتي متوا
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى بعنوان  2017-2016الدليل الصادر في 

وقد قمنا أيضًا باستغالل الفرصة لصقل بعض من المحتوى التقني وإدخال بعض التحسينات البسيطة على ت ذات العالقة. والخدما
طريقة العرض. مع الوضع في االعتبار حقيقة أن كثير من المستخدمين قد يكونوا اآلن في طور العمل على ترجمة هذا الدليل، فقد 

 ثير من التعديالت على هذه الطبعة.سعينا بقدر اإلمكان إلى عدم إدخال ك

والذي يعرف اآلن  - 2007( ألول مرة في عام CICAوقد صدر هذا الدليل الذي وضعه المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين )
عايير ويهدف إلى تمكين الممارسين من تطوير فهم أعمق لعملية التدقيق التي تتم باالمتثال للم -بالمحاسبين القانونيين في كندا 

( عبر الشرح واألمثلة التوضيحية. ويوفر الدليل منهجية للتطبيق العلمي للتدقيق "كيف يتم التدقيق" قد ISAsالدولية للتدقيق )
يستخدمها الممارسون عند اضطالعهم بتدقيق مبني على المخاطر لواحدة من المنشآت الصغيرة أو متوسطة الحجم. ومن شأن هذا 

أن يساعد الممارسين على إجراء عمليات تدقيق عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة تمكنهم من خدمة  الدليل في نهاية المطاف
 المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل أفضل، ومن ثم خدمة المصلحة العامة على نطاق أوسع.

ي استخدامها كبديل عن قراءة المعايير الدولية ويقدم الدليل توجيهات غير إلزامية تتعلق بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق. وال ينبغ
للتدقيق، وإنما كاستكمال لدعم التنفيذ المتسق لهذه المعايير في التدقيق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. وال يتناول الدليل 

 ل للمعايير الدولية للتدقيق.جميع جوانب المعايير الدولية للتدقيق، كما ال ينبغي استخدامه ألغراض تحديد أو إثبات االمتثا

وبهدف مساعدة الهيئات األعضاء على تحقيق االستفادة القصوى من هذا الدليل واإلصدار اآلخر المرافق له على حد سواء بعنوان 
جنب مع  ، وضع االتحاد الدولي للمحاسبين دلياًل مرافقًا، جنبًا إلىدليل الرقابة على الجودة للممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

اقتراحات حول كيفية تمكين  الدليل المرافقمواد إضافية مصممة لدعم استخدام األدلة في األغراض التعليمية والتدريبية. وسيتضمن 
الهيئات والشركات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبين من تحقيق االستفادة القصوى من هذه األدلة لتتناسب مع احتياجاتها 

 اختصاصاتها.الخاصة ودوائر 

الحالية التي يعمل عليها المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد الدولية، والتي تشمل  بالمشاريعقد يهتم مستخدمو هذا الدليل 
(، وتحليالت البيانات. ال يتوقع هذا الدليل بأي المنقح) 315التقديرات المحاسبية، والرقابة على الجودة، والمعيار الدولي للتدقيق 

 كل من األشكال إمكانية إحداث تغييرات في هذه المجاالت.ش

وأخيرًا، فإننا نرحب بزيارة القراء لصفحات الممارسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على الموقع االلكتروني لالتحاد الدولي للمحاسبين 
www.ifac.org/SMP وعلى تويتر على ،@IFAC_SMP  وذلك لمزيد من التفاصيل عن عمل لجنة الممارسات الصغيرة

وذلك للحصول على  (www.ifac.org/Gateway)والمتوسطة التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين، وبوابة المعرفة العالمية على 
 مجموعة متنوعة من المصادر، واألخبار والمقاالت.

 مونيكا فويرستر
 وسطة الحجم، االتحاد الدولي للمحاسبينرئيس لجنة الممارسات الصغيرة ومت

 2018بريل إ
 

http://www.ifac.org/SMP
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 تعليقات على الحصول طلب
 

 قابل نعتبره فإننا عالية، جودة وذو مفيداً  الدليل هذا نعتبر أننا حين وفي. الدليل من الرابعة الطبعة هي هذه
 مفيداً  ويكون  لحاليةا المعايير يعكس أن لضمان منتظم أساس على الدليل هذا بتحديث ملتزمون  ونحن. للتحسين

 .اإلمكان بقدر
 

 للمحاسبين الدولي تحاداإل في األعضاء والمنشآت الوطنية، المعايير واضعي من بالتعليقات نرحب كما
 -:التالية المسائل حول النظر بوجهات باألخص ونرحب. وغيرهم والممارسين

 مرجعي كدليل أو/ و للتدريب كأساس تستخدمونه هل المثال، سبيل فعلى الدليل؟ هذا تستخدمون  كيف .1
 أخرى؟ بطريقة أم عملي،

 الحجم؟ والمتوسطة الصغيرة المنشآت على للتدقيق الكفاية فيه بما مصمم الدليل هذا تعتبرون  هل .2

  ذلك؟ لتحسين آلية اقتراح يمكنكم هل ال، اإلجابة كانت إذا الدليل؟ في التنقل في سهولة تجدون  هل .3

 فائدة؟ أكثر الدليل لجعل باعتقادكم األخرى  الطرق  هي ما .4

 هذا إلى استنادا وضعها تم وبرامج مراجعة وقوائم ونماذج تدريبية كمواد منتجات بأي علم على أنت هل .5
 .تفاصيل تقديم يرجى كذلك، األمر كان إذا الدليل؟

 

 كريستوفر أرنولدل تعليقاتكم تقديم يرجى
 صغيرة والمتوسطة والبحثلمنشآت الرئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ ممارسات ا

   ChristopherArnold@ifac.org البريد االلكتروني 
 +12122869570          : فاكس

 للمحاسبين الدولي اإلتحاد
 فيفث أفنيو 529

 األمريكية المتحدة الواليات 100017 نيويورك نيويورك،
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  مسؤولية إخالء
 

 المنشآت تدقيق عند( ISAS) الدولية التدقيق معايير تطبيق على الممارسين لمساعدة الدليل هذا تصميم تم
 ذلك، على وعالوةً . نفسها الدولية التدقيق معايير عن بديالً  يكون  أن به ٌيقصد وال الحجم، والمتوسطة الصغيرة

 كل عليها تنطوي  التي والظروف والوقائع المهني تقديره ضوء في الدليل اهذ من اإلستفادة الممارس على ينبغي
 ،مباشرةً  غير أو مباشرةً  تحدث، قد تبعات أو مسؤولية أي للمحاسبين الدولي اإلتحاد يتحمل وال. تدقيق عملية
 .الدليل هذا وتطبيق إلستخدام نتيجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 . كيفية إستخدام الدليل1          

 

 

 
 
 
 

 

 والمتوسررطة الصرغيرة المنشررآت علرى التردقيق عمليررات لممارسري لعملرريا اإلرشراد تروفير هررو الردليل هررذا مرن الغررض
 -:عن بديالً  لتكون  الدليل في مواد أي إستخدام ينبغي ال ذلك، ومع. الحجم

 

 وفهمها الدولية التدقيق معايير قراءة 
 الجودة بةلرقا الدولية المعايير كتيب في الواردة الدولية التدقيق معايير نص قرءوا قد الممارسين أن يفترض
 على من مجانا تحميلها يمكن والتي ،العالقة ذات والخدمات األخرى  التأكيد وعمليات والمراجعة والتدقيق

www.ifac.org/publications- :والموارد للمطبوعات للمحاسبين الدولي تحادلإل اإللكتروني الموقع

-review-auditing-control-quality-international-handbook-resources/2010

a-assurance-other  مدقق لدى يكون  أن على( 19 الفقرة: 200) الدولي التدقيق معيار وينص 
 لفهم وذلك األخرى، التفسيرية والمواد تطبيقاته ذلك في بما الدولي، لتدقيقا معيار نص لكامل فهم الحسابات

 .صحيح بشكل متطلباتها وتطبيق أهدافه
 

 علرى التوضريح مركز من األخرى  الدعم ومواد الشائعة واألسئلة الدولية التدقيق معايير على الحصول ويمكن
  .center-assurance/clarity-www.ifac.org/auditing: التالي العنوان

 

 المهني التقدير إستخدام 
 وقررائع علررى المبنرري المهنرري التقرردير إسررتخدام يلررزم فعررال، نحررو علررى الدوليررة الترردقيق معررايير تطبيررق أجررل مررن

 . معينة عملية كل وفي الشركة في معينة وظروف
 

 فرإن مسرتخدمين، بمجموعرة خاصرة الحجرم والمتوسرطة الصرغيرة المنشآت ممارسات تكون  أن متوقعال من حين وفي
 المنشررآت علررى الترردقيق فرري الدوليررة الترردقيق معررايير تنفيررذ علررى الممارسررين جميررع مسرراعدة إلررى يهرردف الرردليل هررذا

 .الحجم والمتوسطة الصغيرة
 

 -:لر الدليل هذا إستخدام ويمكن
 الدولية؛ التدقيق لمعايير وفقا تتم التي التدقيق لعملية أعمق فهم تطوير 
 ليجرري (  مرا بشرركة الخرا  واإلجرراء المحليرة االحتياجرات لتلبيرة الرالمم حسرب مردعم) للمروظفين دليرل وضع 

 ؛ ووالمناقشة الفردية والدراسة التدريبية للدورات وكأساس يومي، كمرجع هإستخدام
 وتنفيذها التدقيق عملية تخطيط في متسق لنهج الموظفين اعتماد ضمان على المساعدة. 
 

 فرري يشرار  مرردقق مرن أكثررر أن ضرمنا يعنرري مرا وهررو التردقيق، فريررق إلرى األحيرران مرن كثيررر فري الرردليل هرذا ويشرير
 واحرد شرخص يجريهرا التري التردقيق عمليات على أيضا تنطبق العامة المبادئ نفس فإن ذلك، ومع. التدقيق عملية

 (.الممارس) فقط
 

http://www.ifac.org/publications-resources/2010-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.ifac.org/publications-resources/2010-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.ifac.org/publications-resources/2010-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a
http://www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center
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 إعادة إصدار أو ترجمة وإعادة إصدار الدليل  1.  1
يشجع  إلتحاججال إللججللمح لبياا ججعمل  ل تيججل إججد  إججارل وإججالة وإججلإل  صل ح ميججع لهإججالة وإججلإل    ع إاحجج . لإججد 
ح 
ل   إلألطججججججججججج إلع إلل إلصدججججججججججججع وإججججججججججججالة وإججججججججججججلإل  صل ح ميجججججججججججع لهإججججججججججججالة وإججججججججججججلإل   جججججججججججج إل إللجججججججججججللرل   إل ججججججججججججبع إلل   ججججججججججججل إلتل جججججججججججج  

 :  . permissions@ifac.orgإللتامح
 

 محتوى وترتيب الفصل 1. 2
 : ح  عبلين إد إللنا  إللتامح

 
 إن  ع ل حبخرص كل  ترا  حلقيق للمح إد حله، حم ح حيب   إل إللللرل ف

ً
 -إ ضا

  إلليفا رم إلأل ا رع  -1إلليعبل 
  و شالإلت إيبرع -2إلليعبل 
 
 

ز إلليعبل 
ّ
ح إلليعبل   ن إللللرل إد كرفرع ح عيق 2ل  ك

 
، ل   يتع  إللي إلحل إللني ذمرع 1إلليفا رم إلليعّينع ف

ح ذلك قع ل إللتيرل لإللتخ رط لحقيرم إلليخاط  ل ن ثم إلال تعابع لاا لحقيرم 
 
إلليتتبقع بألإلء إللتلقيق، بيا ف

ح يتم إللاص ل إبياا ل شكرل  صي  نا ب ح ل إللتلقيق. 
   صللع إللتلقيق إللت 

 

تيب  موجز عن التر
: حم ح حيب إللفص   ح كال إلليعبلين  ن   إل إللللرل إد إللشكل إللتامح

 
 -ل ف

 عنوان الفصل 
 مخطط عملية التدقيق -مقتطفات 

صنش ع  حضم  تظم إللفص ل  قت فات  ن  خ ط إيبرع إللتلقيق )ون لمل(، لذلك لتإبرط إللض ء إد
ح ذلك إللفصل. 

 
  تينع م ى حناللاا ف

 محتوى الفصل 
 لإللغ ض  ن إللفصل.  ي  م   ه إللعزء إللخ  ط إللتر ضع لبيات ى

 معايتر التدقيق الدولية ذات العالقة 
حدلص  تظم فص ل   إل إللللرل بيقت فات  ن  تاي ل إللتلقيق إلللللرع ذإلت إللتالقع بيات ى إللفصل. 
ح يتم  إبرط 

ح بتض إللااالت، إلأل لإلع )إللت 
 
لحتضين   ه إلليقت فات إلليت بدات ذإلت إللتالقع، لف

ح بتض إلألحران بشكل
 
ح إلليقام إلأللل إد  ترا  حلقيق للمح  إللض ء إبياا ف

 
 نفصل وذإل كان إللفصل ي كز ف

(، لحتر فات  اللة ل  إلل ح عرقرع. لليس إلليقص ل  ن ول إلج   ه إلليقت فات صن  ليس  ناك   تمل 
ح لم ي ل ذك  ا إد لم  إللتاليل، صل  تاي ل 

ح  ترا  إللتلقيق إللللمح إللت 
 
ح إللي إلل إلألخ ى ف

 
حامع لبنظ  ف

ح إللللرل إد إللتقلي  إللشخصح لبيؤلفمل  إللتلقيق إلل
 
لللرع إلألخ ى ذإلت إللتالقع. ل إتنل إلليقت فات ف

 220ل 200بشأن  ا    ذل إالقع بيات ى كل فصل. لإد  برل إلليثال، حن عق  تاي ل إللتلقيق إلللللرع 
.  300ل ح فصل لإلحل صل فصبمل 

 
 إد كا ل إيبرع إللتلقيق، وال صن حناللاا إد لم  إللتاليل حم ف

 نبذة عامة ومواد الفصل 
 : ح كل فصل  ا يدح

 
 -ح ف  إللند ة إللتا ع ف

  قت فات  ن  تاي ل إللتلقيق إلللللرع إللي دقع؛ ل -
 ند ة إا ع ح ل  ا يتنالل  إللفصل.  -

 

 لبي ضوع، له شال/  ناعرع خ  ة بخ  ة ح ل كرفرع حنفر  
ً
ل دح إللند ة إللتا ع  ناقشع صك ر حفصرال

إللتالقع. ل  إل قل يشيل بتض إلتشا إلت إللتاب ة وم  تاي ل إللتلقيق إلللللرع  تاي ل إللتلقيق إلللللرع ذإلت 
 إد  تاي ل إللتلقيق إلللللرع )بخالع  بإبع 

ً
ح حمل  صن إللللرل ي كز حرصإل

 
ح حن عق 800إللي دقع. لف

( إللت 
ح إلللللر

 
 وم ق إلإل إللإب ك إلألخالف

ً
ع إد حلقيق إلليتب  ات إلليالرع إللتا  خرع، فإن  ناك وشا ة صيضا

ح إلللللرع لبياا عمل  )لبياا عمل  إلليانيمل  إللصال ة إن  عبس 
(، لإلليترا  IESBA تاي ل إللإب ك إلألخالف 

ح حؤلي إيبرات حلقيق ل  إلمتع لبعرانات إلليالرع ( ISQC1) 1إللللمح ل قابع إللع لة
كات إللت   قابع إللع لة لبشر

 لإيبرات إللتأكرل إلألخ ى لإللخل ات ذإلت إللتالقع. 
 

  نقاط للتأمل 
ح ميي  صنااء إللللرل. لح ف  نقاط إللتأ ل   ه و شالإلت إيبرع ح ل  حم

حضيمل  إلل  ن إللنقاط لبتأ ل ف 
ح فام 

ح ييكن صن يتم إللي ل  إبياا    إلل  إلم بإا لع، صل حرث ي إلم  إللييا  مل  إتوبع ف 
  إلضي  إللتلقيق إللت 

  فا رم  تينع صل ح عرقاا. 
 

 دراسات حالة توضيحية 
 ن إللللرل إلثنتمل   ن  2اي ل إللتلقيق إلللللرع  ن إللناحرع إللتيبرع، يضم إلليعبل لت ضيح كرفرع ح عيق  ت

ح ناايع إللتليل  ن فص ل إلليعبل 
حتم  ناقشع  ناعمل   ن إلليناعرات إللييكنع لت ثيق  2ل إل ات إللاالع. لف 

mailto:permissions@ifac.org
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. ي ج  إلل موع وم إلليعبل  فاإرل  ن   إل إللللرل لبت 2، إللفصل 2ح عيق  ت بدات  ترا  إللتلقيق إللللمح
 إلليتتبقع بل إل ات إللاالع. 

 

لإللغ ض  ن ل إل ات إللاالع لإلل ثائق إلليقل ع    ح ضرحح  اض. لحيثل إلل ثائق إلليقل ع  قت ف إغ ل  ن 
. لال حيثل  ، كيا صناا حالل طر قع لإلحلة فقط لال تثال ليت بدات  ترا  إللتلقيق إللللمح ح  بف حلقيق ني ذج 

ح  راتاج إلليلقق وم حناللاا إللعرانات لإللتابرالت لإللتتبرقات إلل إل
  ن إللظ لع لإلالإتدا إلت إللت 

ً
 لة   ى بتضا

 . ح
ح إيبرع حلقيق  تينع. لكيا    إللاال لإلئيا، يعب إد إلليلقق  يا  ع إللتقلي  إلليات 

 
 ف
 

ل إتنل ل إل ع إللاالع إلأللم وم كران ل مح يلىع )ليفتا لألثاث(. ل   إدا ة إن  نشأة  ابر  لتصني  إلألثاث 
  ظف. لللى إللينشأة  ركبرع ح كيع بإر ع  15لتائبع،      ظفمل  بللإلم كا ل يدبغ إلل م   يب كع

إل ج إللقرا رع  ح حمل  يإتخلم إللياا ب  عي إع  ن إلل  
 
ة، ف ل إتو ات ولإل  ع قبربع لحخبرص  تا الت  داشر

كاه(، ل   إدا ة إن  إللعا زة لإل تخلإلم. ص ا ل إل ع إللاالع إللثانرع فتإتنل وم كران ل مح آخ  يلىع )ك  ا   لشر
 . ح
ة إللاعم،      ظفمل  صثنمل  بللإلم كا ل وضافع لصاحب إللتيل ل اا ب بللإلم مز     نشأة إغ ل

 

 المطبوعات األخرى لإلتحاد الدولي للمحاسبير  
ة لإلليت   ع، لإلل ي ييكن حايرب   ع إل ن    للرل  قابع إللع لة لبييا  ات إللصغ ل  

انا ييكن ق إلءة   إل إللللرل صيضا بال  
 : ح لي ع إات ل  إل ل إلتحاال إللللمح لبياا عمل 

ل   http://web.ifac.org/publications/small- ن إللي ق  إلتل   
guides-oncommittee/implementati-practices-medium-and   

    

 قائمة المصطلحات  3.  1 
ح 
 
ح إلللللرع يإتخلم   إل إللللرل إللتليل  ن إلليص باات إد إللنا  إلليالل ف

ق إلإل  عبس  تاي ل إللإب ك إلألخالف 
ح  لبياا عمل  

كترب إلليتاي ل إلللللرع ل قابع إللع لة لإللتلقيق لقائيع إلليص باات ل تاي ل إللتلقيق إلللللرع )كيا ل لت ف 
كاء لإللي ظفمل  صن يك ن إد ل إليع تع لإيبرات إللتأكرل إلألخ ى لإللخل ات ذإلت إللتالقعلإللي إلم (. ل عب إد كل  ن إللشر

 كافرع با ه إللتتر فات. 
 

 -كما يستخدم الدليل المصطلحات التالية: 
 

 Anti-Fraud Controls" أنظمة الرقابة عىل اإلحتيال "
ح إييتاا إلتلإل ة لين  إل

ألخ اء إللناحعع إن إيبرات إلتحترال صل ل شفاا. لفريا يخص حعالز لهح صنظيع إلل قابع إللت 
إلتلإل ة، قل ال حين    ه إللض إلبط  ن حللث إلتحترال، وال صناا  تك ن بيثابع إا ل  إللع لحعتل  ن إل حكاب إيبرع 

  -إلتحترال ص    ن إللصتب وخفاؤه. ل ن إلأل ثبع إللتقبرليع إد ذلك: 
 ح ح ف

    إاءلع وضافرع،  ثل ح قي  إللي إلفقع إد إللقي ل إللي  رع؛إللإرا ات لإلتم إلءإلت إللت 
 حاإمل  ض إلبط إلل إ ل وم إللعرانات لإلليتا الت إللاإا ع؛ 
 إلتن إل إلت إللصا ت ؛ 
 حقا    إللف لقات لإلت تثناءإلت؛ 
 عالت إللتلقيق؛  
 خ ط ط إل ئ إلتحترال؛ 
 يالر  قرا ام باتحترال صإد  ن وم إلءإلت إللي إل ل إللبشر ع  ثل حاليل/  الحظع إلألف إلل إلل ين حك ن إلحت

 إلليت  ط )كال ين يتيش ن ص ب ب حراة  شفع بإف إلط إد  برل إلليثال(؛ ل
  .  آلرات لإلبالغ إن إيبرات إلتحترال إللياتيبع  ن  عا لمل 

 

 " Pervasive Risks and Controls"  المخاطر واسعة النطاق وأنظمة الرقابة
 حتتبق بتض إلليخاط  لصنظيع إلل قابع ب

ً
ح يشا  ولياا صيضا

الينشأة ككل. لقل حم حصيرم صنظيع إلل قابع لإل تع إللن اق )لإللت 
ح لإم

ح بتض للإلئ  إلالختصاص( بالع إلليإاإلة ف 
إيل صنظيع إلل قابع   إد صناا إلنظيع إلل قابع إد  إت ى إللينشأة ف 

ح إلليخاط  لإل تع إللن اق لصجنظيع إلل قابع 
، يتم إللنظ  ف   إد  إت ى إللعرانات إلليالرع. إد إلليتا الت. لبالتامح

 

ح 
،  ن ناحرع إللتقلي  إلليات  ح

 لإل تع إللن اق إد إللعرانات إلليالرع هح حبك إللت 
ً
ح لاا آثا إل

لإلليخاط  لصنظيع إلل قابع إللت 
 لبيلقق: 

ح إللعرانات إلليالرع؛ (ص)
 ال حك ن   حد ع بتنارص، صل حإابات، صل بن ل  تينع ف 

ح ذك ت (ب)
  ن إللعرانات  لهذإل كانت   حد ع بأحل إللتنارص إللت 

ً
إل  كع ل

ً
، فإناا حيثل صل  ن إللييكن صن حيثل مزءإل

ً
 ابقا

 إلليالرع؛

 ح حدط باتفصاحات إلأل ا رع بالنإدع ليإتخلمح إللعرانات إلليالرع حرث  إاإل م إد فاياا.  (ج)
 

ح حتيل إد  إت  
ى إالة  ا حك ن صنظيع إلل قابع لإل تع إللن اق  بي  ع بص  ة صقل  قا نع بأنظيع إلل قابع إللت 

ح حتتيل إبياا صنظيع إلل قابع إلللإلخبرع إلألخ ى ) ثل نظم إلل قابع 
إللتأكرل. كيا صناا  شكل ميي  إلأل س إللاا ع إللت 

؛ ل  قفاا  ح
 
إلم إلتلإل ة بالإب ك إلألخالف إد إلليتا الت(. ل شيل إلأل ثبع إد صنظيع إلل قابع لإل تع إللن اق إلل   

http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides
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ح ناايع حعاه نظام إلل قابع إلللإلخبرع، لإيبرع  شغرل إللي ظف
 
مل  إلألكفاء، ل ن  إلالحترال لهإلإلل إللتقا    إلليالرع ف

ة.   إللف  
 

 " Transactional Risks and Controlsمخاطر المعامالت وأنظمة الرقابة عليها "
حتتبق بتض إلليخاط  لصنظيع إلل قابع بيعاالت إللعرانات إلليالرع إللف ليع صل بتأكرلإلت  تينع )إد  إت ى 

رم صنظيع إلل قابع إد إلليتا الت  ن قدل إلتلإل ة لتفالي إلليخاط  إللي حد ع باليتا الت. إللتأكرلإلت(. ل تم حصي

لإللغ ض  ناا    إللتأكرل إد صن ميي  إلليتا الت قل حصبت إد إللي إلفقع، لحم إللتتا ل  تاا، ل إعرباا 

ة إللصاراع.  ح إللف  
 
ح إللإعالت إللياا برع باليدالغ إللصاراع لف

 
 بشكل إايح ف

 

 "Managementاإلدارة "
ح 
 
إلألشخاص إلل ين يض بت ن باليإؤللرع إللتنفر يع إن   ل إللتيبرات لبينشأة. لبالنإدع لدتض إللينشآت ف

بتض ن اقات إلالختصاص،  شيل إلتلإل ة بتض صل ميي  صللئك إلليكبفمل  بالا كيع،  ثل إلألإضاء إللتنفر يمل  

 ليعبس إللا كيع صل إلليلي  إلليالك. 
 

 ""Those charged with governanceأولئك المكلفير  بالحوكمة 
ح لبينشأة  إلحرح  إلع إد إللت م  إلت    كع( إلليإؤلل ن إن إلتشر ، ص ناء إللشر

ً
إلألشخاص صل إلليؤ إات ) ثال

إلع إد إيبرع وإلإلل إللتقا    إلليالرع. لبالنإدع لدتض  إل ات إللي حد ع بيإائبع إللينشأة. ليشيل   إل إلتشر لإلالل   

ح بتض ن اقات إلالختص
 
ح إلتلإل ة  ثل إلألإضاء إللينشآت ف

اص، فإن إلليكبفمل  بالا كيع ييكن صن يشيب إل   ظف 

ح إللق اع إللتام صل إللخاص صل إلليلي  إلليالك. 
 
ح  نشاة ف

 
 إللتنفر يمل  ليعبس إللا كيع ف

 

 "Owner-Managerالمدير المالك "
ح  تظم إللا

 
. لف ح  إي ل حبك إللينشأة إد ص اس ي مح

 
االت، يك ن إلليلي  يش ل وم  الك إللينشأة إلل ي يشا ك ف

 إللشخص نفإ  إلليكبف با كيع إللينشأة. 
ً
 إلليالك    صيضا

 

ة والمتوسطة الحجم "  "Small- and Medium-Sized Practiceالممارسة الصغتر
كع حتإم بالخصائص إللتالرع:   - يا  ع  اا برع/ شر

 ة لإلليت   ع إللاعم؛ ح إللغالب  ن إللينشآت إللصغ ل
 
 إيالء ا ف

 مرع ت تكيال إللي إل ل إلللإلخبرع إللتقنرع إلليالللة؛و تخلإلم إلليصال  إللخا  

 ؛  إلل  اللل  ن إللي ظفمل  إلليانيمل 
 

ة ل ت   ع إللاعم يختبف  ن ن اق وختصاص وم آخ .   ل ا يشكل  يا  ع إغ ل
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 هذا الدليل كيفية إستخدام

 اإلختصارات المستخدمة في الدليل 1.4
 

AR  ذمم مدينة
Assertions  تأكيدات 
(combined)  C=        1 اإلكتمال )مجمعة(
  AV=الدقة والتقييم                                                                             
  E = الوجود
CAATs  أساليب التدقيق باستخدام الحاسوب
CU  "(وحدات العملة )يشار إلى وحدة العملة القياسية بر" 
F/S  البيانات المالية
HR  الموارد البشرية
IAASB  مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية
IC  :الرقابة الداخلية: فيما يلي المكونات الخمس الرئيسية للرقابة الداخلية
 CA =    أنشطة الرقابة
 CE =    بيئة الرقابة
 IS =    أنظمة المعلومات
 MO =     مراقبة 
 RA =                                                                        تقييم المخاطر
IESBA Code  قواعد مجلس معايير السلو  األخالقي الدولية للمحاسبين
IFAC  لدولي للمحاسبيناالتحاد ا
IFRS  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
ISAs  معايير التدقيق الدولية
ISAEs  المعايير الدولية حول عمليات التأكيد
IAPSs  البيانات الدولية حول ممارسات التدقيق
IPSAS’s  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
ISQC  ولي حول رقابة الجودةالمعيار الد
ISREs  المعايير الدولية حول عمليات المراجعة
ISRSs  المعايير الدولية حول الخدمات ذات العالقة
IT  تقنية المعلومات
KAM مواضيع التدقيق الرئيسية 
PC  حاسوب شخصي
R&D  البحث والتطوير
RMM  مخاطر البيانات الخاطئة
RAPs  يم المخاطرإجراءات تقي
SME  منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم
SMP  مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم
TOC  اختبارات الرقابة
TCWG  أولئك المكلفون بالرقابة
WP  أوراق عمل

 

                                                 
ا الدليل لتسهيل االستخدام العملي. ( في هذالمنقح) 315فة في المعيار الدولي للتدقيق تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تجميع بعض التأكيدات المعر    1

 وعندما يكون ذلك ممكنًا يمكن اختبار التأكيدات الفردية )قبل تجميعها( بصورة منفصلة. 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة لدراسات الحالة. 2          

 

 

 
 
 
 

لتوضيح كيفية توثيق الجوانب المختلفة لعملية التدقيق في الممارسة العملية، تم تصميم اثنتين من دراسات الحالة، 
تستند األولى إلى منشأة وهمية متوسطة الحجم والثانية إلى منشأة وهمية صغيرة الحجم. والسيناريو األول )دراسة 

شخصا. أما السيناريو الثاني )دراسة  15يفتا لألثاث( ويعمل فيها الحالة أ( هو عبارة عن شركة لألثاث تدعى )د
الحالة ب( فهو عبارة عن شركة تدعى )كومار وشركاه( وهي منشأة صغير يعمل فيها شخصين. وتقوم هذه 
المنشأة  في المقام األول بتوريد السلع لـ )ديفتا لألثاث(. وقد قررت كل من المنشأتين استخدام إطار إعداد 

 .وفقُا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اريرالتق
 

 

نوجه عناية القراء إلى أن الغرض من دراسات الحالة والوثائق المقدمة هو توضيحي محض. وتمثل الوثائق 
المقدمة مقتطف صغير من ملف تدقيق نموذجي، كما أنها تحدد طريقة واحدة فقط لالمتثال لمتطلبات معيار 

ي. وال تمثل البيانات والتحليالت والتعليقات الواردة سوى بعضًا من الظروف واالعتبارات التي التدقيق الدول
سيحتاج المدقق إلى تناولها في عملية تدقيق معينة. وكما هو الحال دائما، يجب على المدقق ممارسة 

 التقدير المهني.
 

تالي غير مطلوب منها تطبيق المعيار دراسات الحاالت هي لمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وغير مدرجة وبال
المتعلق بمسائل التدقيق األساسية. هناك حاجة إليصال مسائل التدقيق األساسية في تقرير  701الدولي للتدقيق 

المدقق عن تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، وفي بعض دوائر االختصاص قد تكون مسائل التدقيق 
بل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو يمكن تطبيقها على أساس طوعي. وبالتالي، األساسية مطلوبة أيضًا من ق

يتم تحذير المستخدمين بحيث يضعوا في اعتبارهم إذا كان تطبيق اإلرشادات الواردة في المعيار الدولي للتدقيق 
 هو تطبيق مالئم في الحاالت الخاصة بهم. 701

 
 

 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 امةمعلومات ع
)ديفتا لألثاث( هي عبارة عن منشأة محليه لتصنيع األثاث مملوكة لعائلة. وتقوم المنشأة بإنتاج أنواع متعددة من 
األثاث المنزلي الخشبي، سواء أكان جاهزُا أو حسب طلب الزبون. وتتمتع المنشأة بسمعة ممتازة في مجال 

 إنتاجها لمنتجات ذات جودة عالية.
 

ة خطوط إنتاج رئيسية: مجموعات غرف النوم ومجموعات غرف الطعام والطاوالت بمختلف وتمتلك المنشأة ثالث
ستفادة من قوة اإلنترنت، حتياجات المحددة. ولإللإل صيص األسعار المعمول بها وفقاً أنواعها، كما يمكن تخ
شرة والدفع بواسطة نترنت بحيث يستطيع الناس شراء األثاث مباإلموقعًا لها على شبكة ا أسست المنشأة مؤخراً 

 كيلومتر. 900بطاقة االئتمان. وخالل الفترة الماضية، قامت المنشأة بشحن طلبات لمسافات تصل إلى 
 

ويقع مصنع المنشأة على مساحة فدان مجاور لمنزل سوراج ديفتا، في حين يقع متجر األثاث التابع للمنشأة في 
قرارات الرئيسية على مائدة غرفة الطعام )التي كانت المائدة الجانب الغربي من منزل سوراج. وغالبا ما ٌتتخذ ال



   7 
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األولى التي صنعها سويُا سوراج ووالده(. ويحب سوراج الصورة الرمزية المتمثلة بتقاسم وجبة الطعام على المنتج 
 الذي يجلب المال لعائلته للحصول على ذلك الطعام. 

 

 تجاهات الصناعةإ
 ث( تنمو بشكل متسارع، إال أن صناعة األثاث تعاني حاليًا أوقاتًا صعبة نظراً حتى وقت قريب كانت )ديفتا لألثا

 -إلى:
 تدهور االقتصاد بسبب الركود االقتصادي في جميع أنحاء العالم؛ 
 قيام الزبائن المحتملين بالحد من إنفاقهم على السلع التقديرية، بما في ذلك األثاث؛ 

 المنافسة؛ 

  ؛ وذب المبيعاتلخفض األسعار بغية جالضغوطات 

 .توقف بعض ُمصنعي قطع األثاث عن العمل، مما تسبب في بعض التأخير في اإلنتاج 
 

 الحوكمة
على يد جيوان ديفتا والد سوراج، الذي بدأ بإنتاج المغازل وحواجز الساللم  1952بدأت المنشأة العمل في عام 

 الخشبية بآلة خراطة واحدة في ورشة صغيرة بجوار منزل العائلة.
 

وليس لدى المنشأة هيكلية حوكمة رسمية، حيث يقوم سوراج وجيوان بإعداد خطة عمل بين فترة وأخرى، ثم 
ستعراض التقدم المحرز في إليجتمعان مرة كل شهر مع رجل أعمال محلي ناجح يدعى رافي جاين، وذلك 

م وأفكارهم الجديدة المتعلقة الخطة. كما يقومان بالدفع لرافي إلبداء مالحظاته حول مدى جدوى تطبيق أحالمه
 بالعمل، واستعراض نتائج التشغيل وتقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع أي قضايا تنشأ.

 
وترافق بارفين )محامية متدربة( والدها رافي عادة لحضور اللقاءات مع سوراج وجيوان، وتقدم بعض المشورات 

ق والترويج. وقد كانت فكرة بارفين أن تقوم ديفتا لألثاث بتوسيع القانونية، إال أن شغفها الحقيقي يكمن في التسوي
حدودها والبدء في بيع منتجاتها عبر اإلنترنت، كما دفعتها للتوسع خارج نطاقها المحلي وحتى إلى الدول 
المجاورة. وربما عن طريق الوصول إلى أسواق إضافية يمكن الحفاظ على مستويات المبيعات على الرغم من 

 ماش االقتصادي الحالي.االنك
 

 الموظفين
موظف بدوام كامل، ستة منهم يرتبط بصلة قربى بشكل أو بأخر مع العائلة. ويعمل معظم  15لدى ديفتا لألثاث 

أفراد العائلة في مجال اإلنتاج )حسب الحاجة(، باإلضافة إلى األدوار المبينة في المخطط أدناه. وخالل فترات 
عمال بصفة مؤقتة حسب الحاجة. ورغم أن عدد قليل من هؤالء العمال يعود  4-2 الضغط، يتم اللجوء لتوظيف

 للعمل على أساس منتظم، فإن نسبة دوران العمال عالية نسبيا نتيجة لعدم توفر األمان الوظيفي.
 

 وبصفته المدير المفوض، يشرف سوراج على جميع جوانب العمل. أما مسؤولية المبيعات فتقع على أرجان سينغ،
ويساعده أثنين من مندوبي المبيعات بدوام كامل. ويشرف داميير شقيق سوراج على اإلنتاج، والذي يتضمن طلب 

لمحدودية مساحة المنشأة، فإن سوراج وداميير ليسا بعيدين عن عملية اإلنتاج  المواد الخام وإدارة المخزون. ونظراً 
 ويتشاركان في مهمة اإلشراف على الموظفين االثنين.

 
بن عم سوراج( فهو المسؤول عن الوظيفة المالية وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل تحت إبالنسبة لجواد كساب )و 

 إدارته اثنين من الموظفين في مجموعته.
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 الهيكل التنظيمي
 ديفتا لألثاث

 
 
 
 
 
 
 
 

 الملكية
سهم ألبنه سوراج، طالما من رأس مال الشركة، ولديه خطط لبدء نقل األ ٪50جيوان هو المساهم الرئيسي بنسبة 

 أستمر االبن بإدارة الشركة على أساس التفرغ وبقيت الشركة تربح نتيجة لذلك.
 

 من رأس مال الشركة لكل منهما. ٪15ويمتلك سوراج وشقيقته كالياني حصة تبلغ 
 

ري كان قد قدم معظم فيمتلكها صديق للعائلة يدعى  فينجاي شارما، وهو مستثمر ث %20أما النسبة المتبقية والبالغة 
 رأس المال الالزم لنمو الشركة.

 ملكية شركة ديفتا لألثاث

 
وكالياني هي مغنية معروفه تسافر بشكل كبير، وال تشارك في عمليات الشركة وتعتمد كليا على والدها وشقيقها لرعاية 

 مصالحها.
 

ويلتقي المساهمين في الصباح )لغاية وفي شهر يونيو من كل عام ينظم جيوان لقاء عمل ذو صبغة أكثر رسمية. 
استعراض البيانات المالية في المقام األول(، والحقا في فترة ما بعد الظهر يتم تنظيم حفلة لجميع الموظفين. ويستغل 

 سوراج هذه الفرصة ليخبر الموظفين عن مدى سير العمل بشكل جيد، وما هي الخطط للمستقبل.
 العمليات

يع الكراسي والطاوالت والمغازل لحواجز الساللم والسكك، ومنذ ذلك الحين توسعت إلى صنع شهدت بدايات الشركة تصن
خالل استراتيجيات األثاث المنزلي البسيط مثل المناضد والخزائن وخزائن المالبس. وقد نمت ديفتا لألثاث بشكل كبير من 

 -تمثلت بالتالي:
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  المحليين؛توفير منتجات عالية الجودة بأسعار معتدلة للعمالء 
  قبول طلبات الشراء الكبيرة من تجار التجزئة المحليين. وتكون هذه الطلبات مرتبطة بمواعيد تسليم صارمة )وهناك

 عقوبات كبيرة للتسليم المتأخر(، وهوامش الربح أقل بكثير من تلك لألثاث المصمم حسب الطلب؛

 ؛ وكة اإلنترنتجات المحدودة( على شبكانت أول شركة في المنطقة تبيع )المنت 

  تصنيع أجزاء مثل المغازل وأرجل الطاوالت المستديرة لٌمصنعي األثاث المحلي اآلخرين. وهذا مكن الشركة من شراء
 آالت الخراطة المكلفة واألدوات المتخصصة التي ال يمكن لغيرها من الشركات تحمل ثمنها.

 

جرى رفضها في عملية رقابة الجودة( في مقر المصنع ألولئك  وتقوم ديفتا أيضا ببيع أثاث الخردة واألخشاب )القطع التي
 الذين يدفعون نقدًا فقط.

 

ويجري النظر كذلك بتصدير األثاث إلى الدول المجاورة، إال أن سوراج يعي تماما بأن هذا سيعني تكاليف شحن أعلى 
ناء عملية النقل. وعلى الرغم من أن والتعامل مع الجمارك ومخاطر الصرف للعمالت األجنبية، واحتمال حدوث أضرار أث

البيع إلى الدول المجاورة يعني تكاليف أعلى، فإن الثمن المدفوع يبدو قلياًل مقارنة بحجم العمالء الجدد المحتملين الذين 
 يمكن الوصول إليهم. وأيضا تعرف بارفين كثير من األشخاص في الحكومة المحلية وتعتقد أنه يمكنها المساعدة في تسهيل

 المعامالت اإلضافية المتضمنة.
 

 المبيعات
 -:نسبة لتقسيم المبيعات فهي تقريباً بال
  :40 األثاث القياسي )من الكتالوج( من المبيعات التي يتم التفاوض عليها شخصيا في المتجر% 

 :30 المبيعات لتجار التجزئة% 

 :15 األثاث المصنوع حسب الطلب% 

 :12 مبيعات االنترنت% 

  3 لخردة من المصنعمبيعات ا% 

 تقسيم المبيعات
 

 
 
 
 
 
 
 

أما أرجان سينغ فهو منفذ صفقات كبير. ويتمتع بإصرار شديد عند التفاوض مع العمالء وعادة ما يحقق البيع على الرغم من أن 
 ي.هوامش الربح تكون ضئيلة. وعلى الرغم من االنكماش االقتصادي اشترى مؤخرا منزل عائلي جميل مطل على الواد

 

 

 مالحظات على نظام المبيعات 
من طلب البيع لجميع طلبات العمالء  ٪15يتم إعداد عقود البيع لطلبات البيع بالتجزئة والمتخصصة. ويستلزم إيداع  -

ويتم تسجيلها كإيرادات مبيعات عند استالمها. ويشترط اثنين من كبار تجار التجزئة على ديفتا لألثاث أبقاء المخزون 
في متناول اليد بحيث يمكن شحن الطلبات بأسرع وقت إلى المتاجر عند الحاجة. كما تتضمن هذه  يوما 30لمدة 

 العقود أحكاما تتعلق بإعادة المخزون إلى ديفتا في حال لم يتم بيعه في غضون فترة زمنية محددة.
األشياء الصغيرة األخرى التي يتم ملء طلبات البيع يدويا وقت البيع، باستثناء األثاث المباع مباشرة من المتجر أو  -

يورو أو يقل سعر  500تكون في متناول اليد. ويجب الحصول على موافقة آرجان لجميع الطلبات التي تزيد عن 
 بيعها عن الحد األدنى. ويتم إعداد الفواتير عند شحن البضاعة وإرسالها للعميل.
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اتير وقت البيع وإدخالها في النظام المحاسبي الذي يعمل بالنسبة لجميع المبيعات الخارجة من المتجر، يتم إعداد الفو  -
 تلقائيا على ترقيم كل معاملة مبيعات ويزود بإيصال استالم بناء على الطلب. 

يتم تحميل ملخص من مبيعات اإلنترنت لذلك اليوم من الموقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت. كما يتم إعداد  -
لدائرة اإلنتاج. وفي نفس الوقت يتم إعداد فاتورة وتسجيلها في اإليرادات، كون البند تفاصيل البنود المطلوبة وإعطاؤها 

قد تم دفع ثمنه بالفعل من بطاقة االئتمان للعميل. ويجب على جميع طلبات االنترنت التي تم شحنها أن تكون 
 مصحوبة بفاتورة عليها عبارة "مدفوع بالكامل". 

ئتمان على العمالء كونه يعرف معظمهم. وفي الماضي، كان العمالء يدفعون نقدًا نادرا ما يقوم أرجان بعمل تدقيق ا -
فور االستالم، أما في الوقت الراهن، يتم منح االئتمان بما يتناسب مع الشروط التي يضعها منافسي ديفتا. ونتيجة 

ون المعدومة قد أصبح في لذلك، تشترط ديفتا تقديم حد ائتماني صادر من البنك. وفي كل فترة يبدو أن عدد الدي
 تزايد. 

في نهاية كل شهر، يستعرض سوراج قوائم المبيعات والحسابات المدينة. ويتأكد من عدم وجود أخطاء واضحة، ويقوم  -
 أيام. 90شخصيا باالتصال بكل عميل مضى على حسابه أكثر من 

ى كل عملية بيع، باإلضافة إلى حد عل %15يتلقى كل فرد من موظفي المبيعات )بما في ذلك أرجان( عمولة قدرها  -
أدنى من الراتب األساسي. وبغرض تحفيزهم تكون رواتبهم األساسية أقل بكثير من رواتب معظم الموظفين اآلخرين، 
ويعمل النظام الحاسوبي على تتبع المبيعات التي أتمها كل موظف مبيعات. ويقوم جواد بطباعة تقرير كل شهر 

لتي سيتم دفعها على كشف الرواتب لألسبوع الالحق. بعد ذلك يستعرض أي من سوراج أو وإعداد قائمة بالعموالت ا
داميير قوائم العموالت والمبيعات للتأكد من أن الموظفين سيتلقون المبلغ الصحيح. وإلى حد بعيد، فإن معظم عموالت 

 المبيعات يتلقاها أرجان.
 

 تكنولوجيا المعلومات
ستة أجهزة حاسوب وخادم حاسوبي )سيرفر( الستضافة الموقع على شبكة اإلنترنت. وٌيستخدم النظام الداخلي يتكون النظام من 

 أساسًا للبريد اإللكتروني وتلقي الطلبات والمحاسبة.
 

وُتجري الشركة عملية نسخ احتياطي أسبوعيُا لنظام المحاسبة على قرص صلب خارجي يتم االحتفاظ به في قاصة بجانب غرفة 
الحاسوب. وقد تم العمل على إضافة جدار الحماية وحماية لكلمة السر في الفترتين األخيرتين. وفي الفترة األخيرة تعرض جهازي 
حاسوب للسرقة من المكتب، لذا تم جعل الوصول إلى المكاتب أكثر حماية وربط أجهزة الحاسوب بسالسل مع المكاتب، أما الخادم 

 وضعه في مكتب مستقل ومبرد خصيصا لهذه الغاية. الحاسوبي )السيرفر( فقد تم 
 

ويقوم جواد بإدارة المبيعات عبر االنترنت ولدى الشركة اتفاق مع البنك الستصدار البطاقات األئتمانية قبل الموافقة على أي 
فاصيل عن كل يحصل عليها البنك عن كل استصدار. ويقدم برنامج التطبيق لمبيعات اإلنترنت ت ٪7أوامر شحن لقاء نسبة 

عملية بيع، بما في ذلك اسم العميل وعنوانه والبنود المطلوب شراؤها. ويجري تحميل معامالت اإلنترنت يوميا من الموقع 
 اإللكتروني وإعداد أوامر البيع وتحويلها إلى دائرة اإلنتاج.

 

 الموارد البشرية وكشف الرواتب
ج. وتماما كوالده، يلتزم سوراج بتوظيف األشخاص المؤهلين ويتوقع ُتتخذ جميع قرارات التوظيف من جانب داميير وسورا

 اإلخالص من موظفيه. 
 

وتدفع رواتب الموظفين نقدا في بداية كل أسبوع. وكارال ونستون هي الموظفة المسؤولة عن كشف الرواتب حيث تمتلك قائمة 
صات بطاقة الدوام التي يقدمها داميير. ويستعرض بأسماء الموظفين وتقوم بحساب الرواتب واالقتطاعات استنادُا إلى ملخ

سوراج كشف الرواتب صباح كل يوم اثنين قبل أن يوعز لكارال بتسليم المغلفات للموظفين. ويقوم جميع الموظفين بالتوقيع على 
 قائمة عند استالمهم للمغلفات. وال تحتفظ الشركة بسجالت رسمية لموظفيها.

 

 الشراء واإلنتاج
لمسؤول عن عمليات الشراء واإلنتاج. وألن نظام الجرد ليس متطورُا جدا، يميل داميير لطلب شراء بعض البنود أكثر داميير هو ا

 من الحاجة، مما يتسبب غالبُا في تكدسها في المستودعات ليعلوها الغبار. 
 

 إلنتاج.وهذا يعتبر أفضل من وجود توريدات أقل من المطلوب، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تأخير ا
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 مالحظات على وظيفة الشراء 
  يورو.  5.000يجب الحصول على أثنين على األقل من عروض األسعار قبل الموافقة على أوامر الشراء التي تفوق

واالستثناء لذلك هو الخشب المورد من مصنع الخشب المحلي، حيث تفاوضت ديفتا لألثاث على عقد توريد حصري 
 منه لمدة خمس سنوات.

 يورو. 1000لشركة بإعداد أوامر الشراء لجميع مشتريات المخزون أو المشتريات الرأسمالية التي تتجاوز تقوم ا 
  يجب الحصول على موافقة داميير على جميع الشركات الجديدة، ويقوم بدوره بتقديم التفاصيل لجواد الذي يقوم

 بإدخال الشركات في النظام وتفاصيل الفواتير المستلمة. 
 

 والمالية المحاسبة
درس جواد المحاسبة في الجامعة وهو على دراية جيدة بأمور المحاسبة والشؤون المالية. وعندما التحق بديفتا قبل عامين، قام 

 بإدخال حزمة برامج "المحاسبة السليمة" لشركة أونيون، مع وحداتها المتكاملة للحسابات المدينة والدائنة واألصول الرأسمالية.
 

  وظيفة المحاسبة والماليةمالحظات على 
  في الوقت الحاضر، ليس لدى الشركة نظام جرد مستمر. ويتم جرد المخزون مرتين، األولى في نهاية الفترة والثانية في

 منتصفها. ومن شان هذا األمر أن يضمن حساب هوامش الربح على المبيعات بدقة مرتين على األقل في الفترة.

 تقار للرقابة على المخزون، وكان قد أقترح على سوراج أن يتم حساب المخزون ما ال أصيب جواد باإلحباط بسبب االف
يقل عن أربع مرات في الفترة لضمان مراجعة الهوامش طوال الفترة، إال أن سوراج تجاوز ذلك االقتراح بقوله أن ذلك 

 قررة.سيعطل العمل في كثير من األحيان ويمكن أن يتسبب في تفويت الشركة للمواعيد الم
  على الرغم من جني ديفتا لألرباح، كانت الهوامش اإلجمالية غير متناسقة. وال يملك جواد تفسيرا لسبب عدم تعقب

 تكاليف المخزون من خط اإلنتاج.
  يشعر سوراج باالنزعاج جدا من اضطراره لدفع ضريبة على الدخل مهما كان نوعها، ويمارس الضغوط عادة على جواد

 ستحقات "أكثر من كافية."للتأكد من أن الم
 

: قامت اإلدارة بإعداد بيان الدخل والميزانية العمومية، ولم يتم إدراج المالحظات على البيانات المالية أو بيان مالحظة
 التدفق النقدي.

 الملحق )أ(
 )بعملة اليورو( ديفتا لألثاث، بيان الدخل

 
  ديسمبر 31للسنة المنتهية في               

 2X20 1X20 0X20 

    

 يورو 857.400 يورو 1.034.322 يورو 1.437.317 المبيعات

 528.653 689.732 879.933 تكلفة البضائع المباعة

 328.747 344.590 557.384 الربح اإلجمالي

 39.450 41.351 64.657 تكاليف التوزيع

 197.248 206.754 323.283 نفقات إدارية

 15.829 19.279 19.471 فوائد وعموالت مدينة

 10.343 21.054 23.499 ستهالكاإل

 430.910 288.438 262.870 

 65.877 56.152 126.474 األرباح قبل الضرائب

 16.469 14.038 31.619 ضرائب الدخل

يالدخل الصاف  يورو 49.408 يورو 42.114 يورو 94.855 
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 الملحق )ب(

 
 ديفتا لألثاث، 

 الميزانية العمومية
 اليورو()بعملة 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في                   

 2X20 1X20 0X20 

    األصول

    األصول المتداولة

 يورو 22.947 يورو 32.522 يورو 22.246 النقد وما في حكمه

 82.216 110.517 177.203 الذمم المدينة

 69.707 110.806 156.468 المخزون 

 المصاريف المدفوعة مسبقاً 
 خرى وأ

12.789 10.876 23.877 

 368.706 264.721 198.747 

    األصول غير المتداولة

 103.430 175.450 195.821 والمعدات والمصانع الممتلكات

 يورو 302.177 يورو 440.171 يورو 564.527 

    واإللتزاماتحقوق المساهمين 

    المتداولة اإللتزامات

 يورو 55.876 يورو 107.549 يورو 123.016 الديون البنكية

 50.549 107.188 113.641 التجارة والذمم األخرى 

 16.470 14.038 31.618 مستحقات ضريبة الدخل

الحصة المتداولة للقروض 
 المحققة لفائدة

10.000 10.000 10.000 

 278.275 238.775 132.895 

    غير المتداولة اإللتزامات

 90.000 80.000 70.000 القروض المحققة لفائدة

    

    حتياطياتإلرأس المال وا

 18.643 18.643 18.643 رأس المال المدفوع

 60.639 102.753 197.609 األرباح المتراكمة

 يورو 302.177 يورو 440.171 يورو 564.527 
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 معلومات عامة
جيش )راج( كومار. وهي شركة مسجلة لكن تتكون من موظفين اثنين فقط، على يد را 1990تأسست كومار وشركاه في عام 

 وهما راجيش كمدير مالك ومساعد محاسب بعمل جزئي.
 

وفي طفولته تعلم راج مهنة الحفر على الخشب من والده سانجاي. وعندما احتضن سانجاي راج الصغير تحت جناحيه، رأى أن 
 الخشب مما جعله فخورًا بابنه. موهبة طبيعية في أشغال  راج يمتلك أيضاً 

 

، قرر راج استثمار مدخراته القليلة في فتح متجره الخاص لألثاث الذي أطلق عليه أسم كومار 1976وبعد وفاة والده في عام 
 وشركاه.

 

 مقترح العمل
عمله، قدم له أبن عمه تركز عمل راج في البداية على إنتاج األثاث المنزلي الخشبي الصغير. ولكن، بعد فترة وجيزة من بدء 

سوراج )من ديفتا لألثاث( مقترح عمل، حيث طلب منه تكريس معظم وقته وانتباهه إلنتاج المغازل وأرجل الطاوالت لألثاث الذي 
ينتجه مصنع ديفتا. وقد سمح له السعر الذي أعربت ديفتا عن استعدادها لدفعه هامش ربح أكبر مما يستطيع تحقيقه مع أي من 

 يدوية األخرى. ولهذا السبب وافق راج. أعماله ال
 

في كومار. وساعد هذا  %15ولتشجيع راج على تركيز نشاطه في خدمة احتياجات التوريد لديفتا، أشترت ديفتا حصة تبلغ 
 األمر كومار على شراء آالت خراطة وأدوات جديدة لتحسين كفاءة اإلنتاج.

 

 تجاهات الصناعةإ
قتصادية. وقد شهدت كومار وشركاه نمو مطرد، إال أنه إذا تراجع الطلب على منتجات إيات تواجه صناعة األثاث حاليا تحد

ديفتا فإن مبيعات كومار ستتضرر. وال يزال راج يتلقى بعض الطلبات لألثاث المصنوع حسب الطلب إال أن ديفتا تشكل حوالي 
 من تجارته. 90%

 

 اإلنتاج
من أسهم الشركة. وهناك اثنان من الموظفين بدوام كامل إلى  %85ة تبلغ كومار وشركاه هي شركة يديرها مالكها مع حص

جانب راج الذي اعتاد على أيام العمل الطويلة، ويعمل في معظم عطالت نهاية األسبوع، وذلك ببساطة لمواكبة الطلبات اآلتية 
 من ديفتا.

 

مكتب أو المشغل، وهو يؤدي الحد األدنى من العمل الالزم وعلى الرغم من ذلك فإن راج نادرا ما يتواجد في الفترة األخيرة في ال
لتلبية الطلبات، إال أنه ليس منخرطًا كالسابق في الموافقة على أوامر الشراء وتوريد المشتريات ومسك الدفاتر. وعلى ما يبدو فإنه 

 يتعامل مع بعض المسائل من المنزل. 
 

بنكي جديد لشراء المواد الخام الالزمة واستبدال بعض المعدات القديمة.  وفي بداية الفترة الحالية، حصلت كومار على تمويل
 وجاء هذا القرض مع تعهدات بنكية يستلزم الوفاء بها وإال تم استرجاع التمويل. 

 

ويتعامل راج مباشرة مع موظفي ديفتا في ما يخص أوامر الشراء ويسجلها في دفتر المالحظات، قبل أن يقوم المحاسب بإصدار 
 لفواتير وتلقي المدفوعات. وينظم راج شخصيا عملية الشحن محتفظًا بسجل ألوامر الشراء/ الشحن.ا

 -ويحتفظ راج بسجالت جيدة ويحافظ على المعلومات التالية ُمحدثة:
 باعة / سجل أوامر الشراء/ الشحن: تاريخ أمر الشراء والمبلغ والنوع والسعر والتاريخ المقرر وطريقة التسليم، والكمية الم

 المشحونة وتاريخ الشحن وما إذا تم الدفع؛
  سجل المبيعات: اسم العميل وتاريخ الشحن وتفاصيل أمر الشراء )نوع المنتج والكمية ونوع الخشب والطلبات

 ؛ ولخ(، والسعر والمبلغ المدفوعإ...الخاصة

 .سجل المشتريات: يفصل بين المواد وغيرها من البنود 
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 الشحن مع سجل المبيعات كل أسبوع لضمان عدم إهمال أي شحنات. ويقوم راج بمطابقة سجل
 

 المحاسبة
لهذا العمل.  أعوام، وهي مؤهلة جداً  10مضى على عمل روبي مع راج كمحاسبة في كومار وشركاه أكثر من 

لخدمات وتحتفظ روبي بسجالت محاسبية وتعد البيانات المالية الشهرية والسنوية. ومع ذلك، تشعر بأن راج يأخذ ا
التي تقدمها كأمر مفروغ منه كونه لم يمنحها زيادة على الراتب في السنوات الثالث الماضية. ولدى روبي أبنين ترغب 

 بإرسالهما إلى الكلية، ولكنها قلقة بشأن الطريقة التي ستمكنها من دفع رسومهما الدراسية.
 

 الملحق )أ(
 كومار وشركاه

 بيان الدخل الذي أعدته اإلدارة
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في                          

 2X20 1X20 0X20 

    

 212.818 يورو 263.430 يورو 231.540 المبيعات

 100.220 122.732 118.600 تكلفة البضائع المباعة

 112.598 140.698 112.940 الربح اإلجمالي

 12.890 19.450 13.002 تكاليف التوزيع

 68.101 91.318 71.532 نفقات إدارية

 0 0 6.480 فوائد وعموالت مدينة

 5.020 6.871 11.541 ستهالكاإل

 102.555 117.639 86.011 

 26.587 23.059 10.385 األرباح قبل الضرائب

 8.988 6.420 5.765 ضرائب الدخل

يالدخل الصاف  يورو 17.599 يورو 16.639 يورو 4.620 
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 الملحق )ب(
 ، كومار وشركاه

 الميزانية العمومية التي أعدتها اإلدارة
 

 ديسمبر 31كما في  

 2X20 1X20 0X20 

    

    األصول

    األصول المتداولة

 يورو 6.455 يورو 10.822 يورو 1.255 النقد وما في حكمه

 34.100 65.110 67.750 الذمم المدينة

 69.707 110.806 156.468 المخزونات

مسبقا  المصاريف المدفوعة
 وأخرى 

34.613 15.445 12.607 

 103.618 91.377 53.162 

    

    األصول غير المتداولة

 20.216 22.468 54.430 الممتلكات والمصانع والمعدات

 يورو 73.378 يورو 113.845 يورو 158.048 

    

    واإللتزاماتحقوق المساهمين 

    المتداولة اإللتزامات

 يورو 36.500 يورو 48.820 يورو 53.100 ألخرى التجارة والذمم ا

الحصة المتداولة للقروض 
 المحققة لفائدة

4000 0 0 

 57.100 48.820 36.500 

    

    غير المتداولة اإللتزامات

 0 0 31.000 القروض المحققة لفائدة

    

    حتياطياتإلرأس المال وا

 10.580 10.580 10.580 رأس المال المدفوع

 26.298 54.445 59.368 رباح المتراكمةاأل

 يورو 73.378 يورو 113.845 يورو 158.048 

 
 



 

 

 

 

 

 

 لمحة عامة -تقييم المخاطر . 3          

 

 

 
 
 



   17 

 لمحة عامة –تقييم المخاطر 

 1-3.0الملحق 

 -مالحظات:
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    

 

قييم المخاطر واالستجابة للمخاطر واإلبالغ. ت -ألغراض هذا الدليل تم تقسيم نهج التدقيق إلى ثالث مراحل مختلفة
ويلخص الشكل في الصفحة السابقة األنشطة الرئيسية في مرحلة مخاطر التقييم، جنبا إلى جنب مع الغرض منها والوثائق 

 الناتجة عن ذلك. وترد المعلومات اإلضافية عن كل من هذه األنشطة في الفصول الالحقة.
 

 

 دقيق الدوليأهداف معيار الت رقم الفقرة

 315معيار التدقيق الدولي 
 3الفقرة 

 
 

كانت ناجمة عن االحتيال أو  إن هدف المدقق هو تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية سواء  
الخطأ عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى التوكيد من خالل فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك 

ي إلى توفير أساس وتصميم وتطبيق االستجابات للمخاطر الٌمقيمة رقابتها الداخلية األمر الذي يؤد
 لألخطاء الجوهرية.
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 ويوضح الشكل أدناه طريقة أكثر سهولة لوصف العناصر الثالثة.
 

 2-3.0التوضيح 
 

 
 
 
 
 

 
 

( بما في ذلك تلك 2-4.2، التوضيح 4، الفصل 1* "الحدث" هو ببساطة عامل مخاطرة تجارية أو احتيال )انظر الوصف في المجلد 
 عوامل المخاطرة الناجمة عن غياب الرقابة الداخلية للتخفيف من احتماالت البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية.

 

األسباب التي تؤدي إلى إجراء المدقق لتقييم أولي للمخاطر قبل قبول المشاركة في التدقيق والموافقة  2-3.0يحدد التوضيح 
مع العميل )وإجراء تقييم مستمر للمخاطر أثناء عملية التدقيق(. ويشير إدراج مكون اإلبالغ إلى أن المدقق  على الشروط

عما إذا  سيستخدم تقييم المخاطر ليضع في اعتباره نوع رأي التدقيق أو التقرير المالئم. ويشمل ذلك على األرجح نظرة مبدئية
كان سيتم أو لن يتم اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية )سواء كان ذلك مطلوبا  أو بصورة طوعية(. على سبيل المثال، في 
الحاالت التي ال يكون اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية مطلوبا  فيها، قد يشير تقييم المخاطر إلى عدد من المخاطر بحيث 

قرارا  بأن اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية سيكون خيارا  يستحق النظر فيه بمجرد بدء المدقق في يمكن للمدقق أن يتخذ 
التدقيق. وفي هذه المرحلة، ستكون هناك على األرجح مناقشات مع العميل. عالوة على ذلك، ستتم مناقشة محتوى التقرير في 

 خطاب التعاقد وذلك في الفصل التالي.
 

 رئيسية التي تنطوي عليها مرحلة تدقيق تقييم المخاطر في التوضيح التالي، وفقا لمدى تطبيقها في العادة.وترد الخطوات ال
 3-3.0التوضيح 
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 لمحة عامة –تقييم المخاطر 

 -:مرحلة تقييم المخاطر مبينه أدناهوالمفاهيم األساسية التي يتم تناولها في 
 

 المجلد والفصول المفاهيم األساسية في مرحلة تقييم المخاطر

 5 -1المجلد  داخليةالرقابة ال

 6 -1المجلد  توكيدات البيانات المالية

 7 -1المجلد  األهمية ومخاطر التدقيق

 8 -1المجلد  إجراءات تقييم المخاطر

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 ستمرار بالعمليةإل. قبول أو ا4        

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 1-4.0التوضيح 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ذات العالقة 1 المعيار الدولي لرقابة الجودة/  معايير التدقيق الدولية

 

 محتوى الفصل

 
 إرشادات حول اإلجراءات المطلوبة لـ:

  تحديد وتقييم عوامل المخاطر ذات العالقة بقرار قبول عملية التدقيق
 أو رفضها.

 على شروط العملية وتوثيقها. تاا اإل 

210 ،220 ،300 ،
للرقابة على  الدولي المعيار
 1الجودة 
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 قبول أو اإلستمرار بالعملية 

 2-4.0التوضيح 
 ية العملية موضحة أدناه.إستمرار والخطوات الرئيسية في قبول/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أهداف معيار التدقيق الدولي رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 3الاقرة 210

 

تمرارية عملية التدقيق فقط إذا تم اإلتاا  على األساس الذي سيتم من خالله القيام هدف المدقق هو قبول/ إس
 -بذلك عبر:

 تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة للتدقيق متوفرة؟ (أ)
التأكيــد بــأا هتــام تاــاهم مشــترم بــين المــدقق واإلدارة، وعتــد ا قتضــاء، مــح أول ــك الم لاــين بالحوكمــة حــول  (ب)

 شروط عملية التدقيق.  
 
 

 1/ المعايير الدولية للرقابة على الجودة  المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية رقم الفقرة

المعيار الدولي للرقابة 
 26الاقرة  1على الجودة 

العالقات مح العمالء والعمليات المحددة، وتكوا  إستمرارتقوم الشركة بوضح سياسات وإجراءات تتعلق بقبول و 
زويد الشركة بتأكيدات معقولة من أنها سوف تقبل أو تستمر في العالقات والعمليات التي تكوا فيها مصممة لت

 -الشركة:
 أ(.23أ، 18مؤهلة ألداء العملية وتمتلك اإلم انات، بما في ذلك الوقت والموارد؛ )المرجح: الاقرة  (أ)
 و قادرة على ا متثال للمتطلبات األخالقية ذات العالقة؛ (ب)
بأا العميل  ستتتاجالعميل بعين ا عتبار، وليس لديها معلومات من شأنها أا تؤدي إلى اإل أخذت نزاهة (ج)

 أ(23أ، 20-أ19ياتقر إلى التزاهة. )المرجح: الاقرة 

المعيار الدولي للرقابة 
 27الاقرة  1على الجودة 

 -تتطلب مثل هذه السياسات واإلجراءات ما يلي:
اها ضرورية في الظروف السابقة لقبول التعامل مح عميل جديد حصول الشركة على المعلومات التي تر  (أ)

العملية القائمة وعتد التظر في عملية جديدة مح عميل قائم )المرجح: الاقرة  إستمراروعتد اتخاذ قرار ب
 أ(.23أ، 21

إذا تم تحديد تضارب محتمل في المصالح يتعلق بقبول العملية من عميل جديد أو قائم، للشركة حق  (ب)
 ما إذا كاا من المتاسب قبول تلك العملية. تحديد

بالعالقة مح العميل أو بعملية محددة، يتعين على  ستمرارإذا تم تحديد المسائل وقررت الشركة قبول/ اإل (ج)
 الشركة توثيق كيف تم حل تلك المسائل.

المعيار الدولي للرقابة 
 28الاقرة  1على الجودة 

في عملية ما والعالقة بالعميل، بحيث تتتاول الظروف  ستمرارلق باإلتقوم الشركة بوضح سياسات وإجراءات تتع
التي تحصل فيها الشركة على معلومات كاا من شأنها رفض الشركة للعملية لو توفرت تلك المعلومات في 

 -وقت سابق. ومثل هذه السياسات واإلجراءات ستأخذ با عتبار ما يلي:
طبق على تلك الظروف، بما في ذلك ما إذا كانت الشركة ملزمة المسؤوليات المهتية والقانونية التي تت (أ)
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 الطبعة الرابعة

 بإبالغ األشخاص الذي قاموا بالتعيين أو حتى إبالغ السلطات التتظيمية في بعض الحا ت.
من العملية أو من العملية والعالقة مح العميل على حد سواء. )المرجح: الاقرات  نسحاباحتمالية اإل (ب)

 أ(     23-أ22

يق الدولي معيار التدق
 4الاقرة  210

 -ألغراض معايير التدقيق الدولية، ي وا للمصطلح التالي المعتى المخصص إزاءه أدناه:
استخدام اإلدارة إلطار إعداد التقارير المالية المقبول عتد إعداد البيانات المالية،  -الشروط المسبقة للتدقيق

 لحوكمة، على الارضية التي تم التدقيق على أساسها.وموافقة اإلدارة، وعتد ا قتضاء، أول ك الم لاين با
 

معيار التدقيق الدولي 
 12الاقرة  220

يجب أا ي وا شريك العملية راضيًا عن إتباع اإلجراءات المتاسبة فيما يتعلق بقبول العالقات مح العمالء 
تي تم التوصل لها في هذا ات الستتتاجها، كما يحدد شريك العملية مدى كوا اإلإستمرار وعمليات التدقيق أو 

 أ(9-أ8الصدد متاسبة. )المرجح: الاقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 13الاقرة  220

 -:ىيقوم المدقق باألنشطة التالية قبل المباشرة بالتدقيق األول
فيما يتعلق بقبول عالقة العميل وعملية التدقيق  220تتايذ اإلجراءات المطلوبة في معيار التدقيق الدولي  (أ)

 المحددة.
التواصل مح المدقق السابق في حال كاا هتام تغيير في مدققي الحسابات، بما يتوافق مح المتطلبات  (ب)

 أ(20األخالقية ذات العالقة. )المرجح: الاقرة 

 

 لمحة عامة 4.1
ت مح العمالء احد أهم القرارات التي يم ن أا تتخذها الشركة هو تحديد أي العمليات سي وا لها موضح قبول أو أي عالقا

سيجري ا حتااظ بها. ويم ن لقرار ضعيف من هذا التوع أا يتسبب بهدر الوقت وأتعاب غير مدفوعة، وإجهاد إضافي للشركاء 
 والموظاين وخسارة السمعة، واألسوأ من ذلك كله، الدعاوى القضائية المحتملة.

 
ق الدولية من الشركات تطوير إجراءاتها للرقابة على الجودة بالتسبة ومعايير التدقي 1وتستلزم المعايير الدولية للرقابة على الجودة 

لقبول العميل وسياسات ا حتااظ وتتايذ تلك اإلجراءات وتوثيقها. ومن التاحية المثالية، يتبغي أا تتصدى هذه السياسات 
أو صتاعة عالية المخاطر أو شركة واإلجراءات لمستوى المخاطرة )تحمل المخاطرة( وخصائص العميل )مثل نزاهة إدارية ضعياة 

 مساهمة عامة( والتي لن تكوا مقبولة من الشركة.
 

 -، ي وا المدقق مطالبَا بما يلي: بها ستمراروقبل أا تقرر الشركة قبول العملية أو اإل
 تحديد قبوله إلطار إعداد التقارير المالية المقترح؛ 
 تطلبات األخالقية ذات العالقة؛تقييم ما إذا كانت الشركة قادرة على ا متثال للم 

 :الحصول على موافقة اإلدارة بإقرارها وإدراكها لمسؤوليته عن- 

 .إعداد البيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق 

 ة، سواء بسبب الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتم ين إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهري
 .ا حتيال أو الخطأ

  تزويد المدقق بوسيلة وصول إلى جميح المعلومات ذات العالقة وأية معلومات إضافية قد يطلبها، باإلضافة إلى
 .ورة الحصول على أدلة تدقيق متهمالوصول غير المقيد إلى األشخاص ضمن المتشأة ممن يرى المدقق ضر 

 من شأا هذه اإلجراءات أا تكوا مشابهة إلجراءات تقييم المخاطر الواردة بها. و  ستمرارتتايذ إجراءات قبول العملية أو اإل
 . ويم ن استخدام التتائج )على افتراض قبول العملية( في وقت  حق كجزء من تقييم المخاطر.8، الاصل 1في المجلد 
 

 -تساعد التقييمات األولية والالحقة لمخاطر العملية على ضماا أا الشركة:
  د لتضارب في المصالح فيها؛مستقلة و  وجو 
 مؤهلة ألداء العمل بوجود الموارد المطلوبة وتوفر الوقت؛ 

  على استعداد لقبول المخاطر التي تتطوي عليها عملية التدقيق. وهذا قد يشمل تقييمًا لتزاهة اإلدارة ومواقاها تجاه الرقابة
 ؛ ح الرسوم المترتبةمل أخرى مثل قدرة العميل على دفالداخلية واتجاهات الصتاعة وتوافر أدلة التدقيق المتاسبة، وعوا
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 قبول أو اإلستمرار بالعملية 

 ن العملية لو كانت ليست على علم بأي معلومات جديدة عن عميل قائم من شأنها أا تكوا سببَا في تراجح الشركة ع
 ؛ ومعروفة سابقاً 

  للمشاركة في ليس على علم بأية معلومات جديدة عن عميل حالي والتي كاا من المم ن أا تؤدي إلى رفض الشركة
 التدقيق إذا كانت قد عرفت تلك المعلومات قبل ذلك.

 

زاء الرقابة الداخلية، وتوجهات الصتاعة، وتوفر دليل التدقيق يشتمل تقييم مخاطر اإللتزام على تقييم نزاهة اإلدارة والمواقف إقد 
 وغير ذلك من العوامل مثل قدرة العميل على دفح الرسوم المطلوبة.المالئم، 

 

 نقطة للتأمل
التي يديرها المدير المالك، وتطبق فيها رقابة  من بين المتشآت التي تتطلب التدقيق قد ي وا هتام بعض المتشآت الصغيرة جداً 

)إا وجدت أصاًل(، وبالتالي يم ن حدوث تجاوز فيها في كل شيء تقريبا. وفي هذه الحا ت، يتحتم على  توثيقية رسمية قليلة
المدقق تحديد ما إذا كاا ا فتقار ألنشطة الرقابة أو غيرها من م ونات الرقابة يجعل من المستحيل الحصول على أدلة تدقيق 

مارس التقدير المهتي لتحديد ما إذا كاا يتبغي رفض العملية أو تقديم رأي كافية ومالئمة. وإذا كاا األمر كذلك، فإا المدقق سي
 معدل.

 

 -وتشمل العوامل الواجب أخذها في ا عتبار ما يلي:
 بي ة الرقابة للمتشأة. على سبيل المثال: هل المدير المالك جدير بالثقة، مؤهل، وهل لديه موقف جيد تجاه الرقابة الداخلية؟ 
  ير استجابة شاملة وإجراءات تدقيق إضافية من شأنها أا تستجيب بش ل متاسب لعوامل المخاطر هل من المم ن تطو

الٌمقيمة؟ فعلى سبيل المثال، هل يم ن استخدام اإلجراءات الجوهرية لتحديد ما إذا كاا يتم تسجيل جميح اإليرادات 
 والمطلوبات في السجالت المحاسبية؟

 

 

 قبول العملية 4.2
 

العميل هي تقييم قدرة شركة التدقيق على أداء العملية والمخاطر التي تتطوي عليها.  إستمرارأو  عملية قبولى في الخطوة األول
 ويبين التوضيح التالي بعض الخطوط المحتملة لالستعالم.

 

 1-4.2التوضيح 
 ستعالمإلخط ا تأمل

متطلبات الرقابة على 
 الجودة للشركة

 -قة لتوفير تأكيد معقول بأا الشركة ستقبل أو تستمر بالعالقات التي:ما هي السياسات واإلجراءات المطب
 ؛ ومتطلبات معايير التدقيق الدولية يم ن فيها للشركة ا متثال مح 
   .تكوا فيها المخاطر التي تتطوي عليها العملية ضمن حدود تحمل الشركة للمخاطر 

ما طبيعة العمل 
 المطلوب؟

 ما هي طبيعة التدقيق ونطاقه؟ 
 أي إطار محاسبي سيتم استخدامه؟ 

 كيف سيتم استخدام تقرير المدقق والبيانات المالية؟ 

 متى هو الموعد التهائي )إا وجد( إلنهاء التدقيق؟ 

هل تمتلك الشركة ما يلزم 
 من كفاءة وموارد ووقت؟

 هل تمتلك الشركة ما ي اي من الموظاين ذوي الكااءة والقدرات الالزمة؟ 
 لذين وقح عليهم ا ختيار:هل لدى الموظاين ا- 

 لصتاعات أو المواضيح ذات العالقةالمعرفة با، 

  أوشروط كتابة التقارير ذات العالقةخبرة بالمتطلبات التتظيمية أو ، 
 القدرة على اكتساب المهارات والمعارف الالزمة باعالية؟ 

 هل الخبراء متوفرين إذا دعت الحاجة لهم؟ 
  اجعة رقابة جودة العملية إذا أقتضى األمر؟هل هتام موظاين مؤهلين ألداء مر 

  هل يم ن للشركة والموظاين المتاحين )في ضوء المتطلبات الزمتية للعمالء اآلخرين( إكمال العملية في
 غضوا المهلة المحددة لكتابة التقرير؟
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 الطبعة الرابعة

 ت ا ستقاللية؟هل يم ن للشركة وفريق العملية ا متثال للمتطلبات األخالقية ومتطلبا  هل الشركة مستقلة؟
 :هل تم تحديد تضارب في المصالح أو افتقار لالستقاللية أو أي تهديدات أخرى- 

  هل تم اتخاذ اإلجراء المتاسب للقضاء على تلك التهديدات أو الحد متها إلى مستوى مقبول من
 أو خالل تطبيق الضمانات،

 من العملية؟ نسحابهل تم السير في خطوات لإل 
 يد التدقيق جزء من مجموعة أكبر، قد يطلب فريق عملية المجموعة أداء بعض إذا كانت المتشأة ق

األعمال المحددة على البيانات المالية لتلك المتشأة. وفي مثل هذه الحا ت، يعمل فريق عملية 
 -المجموعة أوً  على فهم ما يلي:

  ستقاللية( ذات العالقة ما  إذا كاا مدقق تلك المتشأة يعي المتطلبات األخالقية )بما في ذلك ا
 بتدقيق المجموعة ويمتثل لها بصورة جيده،

 ،الكااءة المهتية لمدقق تلك المتشأة 
  ما إذا كاا فريق عملية المجموعة سي وا قادرًا على المشاركة في عمل مدقق تلك المتشأة بالقدر

 الالزم للحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة، 
 يعمل في بي ة تتظيمية تشرف بتشاط على المدققين. ما إذا كاا مدقق تلك المتشأة 

 

هل المخاطر المتضمنة 
 مقبولة؟

 ،هل تواصلت الشركة مح المدقق السابق )على التحو الموصوف في معيار  بالتسبة للعمليات الجديدة
 ( لتحديد ما إذا كاا هتام أي أسباب لعدم قبول العملية؟13الاقرة  300التدقيق الدولي

 ركة بحثًا على ا نترنت وعقدت نقاشات مح موظاي الشركة وأطراف ثالثة أخرى )مثل هل أجرت الش
 المصرفيين( لتحديد ما إذا كانت هتام أي أسباب تستدعي من الشركة عدم قبول العملية؟

 ما هي قيم )بي ة السلوم األخالقي( واألهداف المستقبلية للمتشأة؟ 

 ايها؟ما مدى كااءة اإلدارة العليا للمتشأة وموظ 

  هل هتام مسائل صعبة أو تستغر  وقتًا طوياًل يجب التصدي لها )السياسات المحاسبية أو التقديرات أو
 ا متثال للتشريعات...الخ(؟

  ما هي التغييرات التي طرأت هذه الاترة وكاا من شأنها أا تؤثر على العملية )اتجاهات األعمال
تقارير المالية أو نظم تكتولوجيا المعلومات أو شراء/ بيح والمبادرات أو تغييرات الموظاين أو كتابة ال

 األصول، أو األنظمة...الخ(؟

 هل هتام مستوى عال من التدقيق العام واهتمام وسائل اإلعالم؟ 

 هل تتمتح المتشأة بصحة مالية جيدة، وهل تمتلك القدرة على دفح األتعاب المهتية للشركة؟ 

  في الحصول على المعلومات وإعداد الجداول وتحليل األرصدة هل ستقدم المتشأة المساعدة للشركة
 وتوفير ملاات البيانات...الخ؟

 

هل يمكن الوثوق 
 بالعميل؟

  هل هتام أية محددات للتطا  مثل المواعيد التهائية غير الواقعية أو عدم القدرة على الحصول على أدلة
 التدقيق المطلوبة؟

  مؤخرا( يلقي بظالل الشك على نزاهة المالكين الرئيسيين  هل هتام سبب من األسباب )أو حدث جرى
واإلدارة العليا وأول ك الم لاين بحوكمة المتشأة؟ تمعن في عمليات المتشأة، بما في ذلك الممارسات 

 التجارية والسمعة وتاريخ أي مخالاات أخالقية أو تتظيمية.

 موال أو غير ذلك من األنشطة هل هتام أي د ئل تشير إلى احتمال تورط المتشأة في غسل األ
 اإلجرامية؟

 ما هي هوية األطراف ذات العالقة وسمعتها التجارية؟ 

  هل موقف اإلدارة ضعيف تجاه الرقابة الداخلية وعدائي تجاه تاسير المعايير المحاسبية؟ تمعن في
 الثقافة الشركاتية والهي ل التتظيمي وتحمل المخاطر وتعقيد المعامالت...الخ.
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 قطة للتأملن
 اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية

 هتام أربح طر  تصبح فيها مسائل التدقيق األساسية قابلة للتطبيق:
  بالتسبة للمتشآت المدرجة؛ 701عتدما ي وا ذلك مطلوبًا بموجب المعيار الدولي للتدقيق 
 عتدما تتطلب القوانين أو اللوائح المحلية ذلك؛ 
 العميل؛ بش ل طوعي بتاًء على طلب 
 .بش ل طوعي من قبل المدقق 

 

عتدما ي وا اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية مطلوبًا أو عتدما يتم ذلك طوعًا، على األرجح سيحتاج المدقق لموارد 
إضافية. فقد يحتاج إلى شريك إضافي أو أا يخصص بعض كبار الموظاين وقتًا إضافيًا له. هذا األمر ضروري ألغراض 

 لتوقح التكاليف ذات العالقة.التخطيط و 
 

 التحقق من الخلفية
للتأكد من دقة المعلومات الواردة من المتشأة، تمعن في أي معلومات يم ن الحصول عليها من طرف ثالث للتحقق من صحة 

على ذلك  الجوانب الرئيسية لتقييم المخاطر. ويم ن لهذه الخطوة البسيطة أا تجتب المشاكل في وقت  حق. وتشمل األمثلة
المعلومات من مصادر مثل البيانات المالية السابقة ورديات ضريبة الدخل والتقارير ا ئتمانية، وربما )بعد الحصول على إذا من 

 العمالء المحتملين( متاقشات مح المستشارين الرئيسيين مثل المصرفيين...الخ.
 

 نقطة للتأمل
ركاء والموظاين على عميل محتمل، اتخذ خطوات لضماا أا جميح الشقبل ا تصال بأطراف ثالثة وجمح المعلومات حول 

 -وعي بما يلي:
 سياسات الشركة لحماية المعلومات السرية عن العمالء؛ 
 ؛تطلبات تشريعية تتعلق بالخصوصيةأي م 

 .متطلبات قواعد السلوم األخالقي المطبقة 
 

 -بها، فإا الخطوة التالية تتمثل في: ارستمر وبمجرد التوصل إلى قرار قبول العملية مح العميل أو اإل
 ؛ والمسبقة لعملية التدقيق متوفرة تحديد ما إذا كانت الشروط 
  تأكيد وجود أرضية تااهم مشترم بين المدقق واإلدارة )وعتد ا قتضاء، أول ك الم لاين بالحوكمة( من حيث شروط عملية

 التدقيق.
 

 الشروط المسبقة للتدقيق 4.3
 تطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدوليةالمق رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  210

  -في سبيل تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة لعملية تدقيق معيتة متوفرة أم  ، يتبغي أا يقوم المدقق بما يلي:
البيانات المالية مقبو  أم  ؛  تحديد ما إذا كاا إطار إعداد التقارير المالية الذي سيتم تطبيقه لدى إعداد (أ)

 أ(10 -أ2)المرجح: الاقرات 
-أ11)المرجح: الاقرات  -الحصول على موافقة اإلدارة على أنها تقر وتدرم مسؤوليتها عن األمور التالية: (ب)

 (.أ21أ، و14
لها حيث إعداد البيانات المالية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك العرض العادل  (1)

 أ(.15ي وا ذلك ذو عالقة؛ )المرجح: الاقرة 
الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريا من أجل التم ين من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء  (2)

 أ(19-أ16)المرجح: الاقرات و  الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ؛

 -تزويد المدقق بما يلي: (3)

المعلومات التي تعلم اإلدارة بأنها مرتبطة بإعداد البيانات المالية مثل السجالت  الوصول إلى كافة .أ
 والوثائق وغيرها من المسائل؛

 و المعلومات اإلضافية التي قد يطلبها المدقق من اإلدارة ألغراض عملية التدقيق؛ .ب
من الضروري المتشأة والذين يرى المدقق بأنه ي قيد إلى األشخاص الذين يعملوا فوصول غير م  .ج

 تدقيق متهم.  الحصول على أدلة
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 الطبعة الرابعة

 1-4.3التوضيح 
 خط االستعالم تأمل

هل الشروط 
المسبقة للتدقيق 

 متوفرة؟

هل إطار إعداد التقارير المالية )مثل ذلك للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو أي إطار محلي( المقرر 
 -ضمن العوامل الواجب أخذها با عتبار ما يلي:تطبيقه في إعداد البيانات المالية مقبول؟ تت

 طبيعة المتشأة )تجارية، قطاع عام، غير ربحية(؛ 
 الغرض من البيانات المالية )احتياجات مشتركة أو لمستخدمين محددين(؛ 

  و ؛مالي مارد(طبيعة البيانات المالية )مجموعة كاملة من البيانات المالية أو بياا 

 لتظام على إطار إعداد التقارير المالية المطبق.ما إذا يتص القانوا أو ا 

 

 -هل توافق اإلدارة على أنها تقر وتدرم مسؤوليتها عن األمور التالية:
  إعداد البيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك العرض العادل حيث ي وا

 ذلك ذو عالقة؛
 دارة ضروريا من أجل التم ين من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الرقابة الداخلية حسبما تراه اإل

 ؛واء كانت ناجمة عن احتيال أم خطأالجوهرية، س

 :تزويد المدقق بما يلي- 

  إم انية الوصول إلى جميح المعلومات ذات العالقة مثل السجالت، والوثائق، والمسائل األخرى بما
 يها من خارج الدفاتر العامة والارعية؛في ذلك المعلومات التي تم الحصول عل

  المعلومات اإلضافية التي قد يطلبها المدقق من اإلدارة ألغراض عملية التدقيق )مثل إقرارات
 وخطية(، 

  وصول غير مقيد إلى األشخاص الذين يعملوا في المتشأة والذين يرى المدقق بأنه من الضروري
 الحصول على أدلة تدقيق متهم.

 

ود هل هناك قي
 على النطاق؟

مة أي نوع من القيود على نطا  عمل المدقق؟ وهذا يشمل المواعيد وكهل فرضت اإلدارة أو أول ك الم لاين بالح
التهائية غير الواقعية أو عدم قبول موظاين معيتين في الشركة ألداء العمل أو الحرماا من الوصول إلى مرافق 

ا القيد سيؤدي إلى حجب المدقق لرأيه، فيتبغي على الشركة عدم معيتة أو وثائق ذات عالقة. إذا كاا مثل هذ
 قبول عملية التدقيق، إ  في حال أقتضى القانوا أو التظام القيام بذلك.

 
 

في حال عدم موافقة المتشأة على أنها تقر أو تدرم مسؤوليتها على التحو المتصوص عليه في معيار التدقيق الدولي 
إطار إعداد التقارير المالية غير مقبول، فيجب على المدقق رفض العملية كما هو وارد في  )ب( أعاله، أو كاا 210.6

 ، إ  في حال اقتضى القانوا أو التظام القيام بذلك.210.8معيار التدقيق الدولي 
 

 على شروط العملية تفاقاإل  4.4
 

 رقم الفقرة

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية

التدقيق الدولي  معيار
 7الاقرة  210

مة قيدًا على نطا  عمل المدقق فيما يخص عملية تدقيق وكفي حال فرضت اإلدارة أو أول ك الم لاين بالح
مقترحة بحيث يعتقد المدقق باا هذا القيد سيؤدي إلى حجب لرأيه حول البيانات المالية، فيتبغي أ  يقبل 

 ي حال اقتضى القانوا أو التظام القيام بذلك.ف إ عملية مقيدة كهذه كعملية تدقيق، 

معيار التدقيق الدولي 
 9الاقرة  210

يتبغي أا يتاق المدقق مح اإلدارة أو الم لاين بالحوكمة على شروط التكليف بالتدقيق، حسبما ي وا 
 أ(22متاسبًا. )المرجح: الاقرة 

 

معيار التدقيق الدولي 
 10الاقرة  210

يتبغي تدوين شروط عملية التدقيق المتاق عليها في خطاب عملية التدقيق أو أي  ،11مح مراعاة الاقرة 
-أ23)المرجح: الاقرة  -ش ل أخر متاسب من أش ال اإلتااقيات الخطية، ويتبغي أا يشتمل على ما يلي:

 (أ27
 هدف ونطا  عملية تدقيق البيانات المالية؛ (أ)
 مسؤوليات المدقق؛ (ب)
 مسؤوليات اإلدارة؛ (ج)
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 عداد التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات المالية؛تحديد إطار إ  (د)
  أ(24)المرجح: الاقرة . اإلشارة إلى الش ل والمحتوى المتوقعين ألية تقارير سيصدرها المدقق (ه)

 بياا باحتمالية وجود ظروف قد يختلف فيها التقرير عن ش له ومحتواه المتوقعين. (و)
معيار التدقيق الدولي 

 11الاقرة  210

، فلن 10حال نص القانوا او التظام بتاصيل واف على شروط عملية التدقيق المشار إليها في الاقرة في 
يحتاج المدقق إلى تدويتها في إتااقية خطية، بل تدوين حقيقة أا هذا القانوا أو التظام يتطبق وأا اإلدارة 

 أ(.29-أ28، أ23)ب(. )المرجح: الاقرات  6تقر وتدرم مسؤولياتها الموضحة في الاقرة 
معيار التدقيق الدولي 

 12الاقرة  210

)ب(، قد يرى  6في حال نص القانوا أو التظام على مسؤوليات لإلدارة مماثلة لتلك الموضحة في الاقرة 
المدقق حسب تقديره بأا القانوا أو التظام يشتمل على مسؤوليات م اف ة من حيث نااذ الماعول لتلك 

فيما يتعلق بتلك المسؤوليات الم اف ة، قد يستخدم المدقق الصياغة المستخدمة الموضحة في تلك الاقرة. و 
في القانوا أو التظام من اجل توضيحها في إتااقية خطية. أما فيما يتعلق بالمسؤوليات غير المتصوص 

ف عليها في قانوا أو نظام بحيث ي وا ماعولها م اف ًا، فيتبغي أا ُيستخدم في اإلتااقية الخطية الوص
 ا(.28)ب(. )المرجح: الاقرة  6المذكور في الاقرة 

معيار التدقيق الدولي 
 13الاقرة  210

في عمليات التدقيق المتكررة، يتبغي أا ُيقيم المدقق ما إذا كانت الظروف تقتضي تتقيح شروط العملية، 
 أ(.   30قرة وما إذا كانت هتام حاجة إلى تذكير المتشأة بشروط التكليف القائمة. )المرجح: الا

معيار التدقيق الدولي 
 14الاقرة  210

يتبغي أ  يوافق المدقق على إجراء تغيير على شروط العملية عتد عدم وجود مبرر معقول للقيام بذلك. 
 أ(33-أ31)المرجح: الاقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 15الاقرة  210

في حال ُطلب من المدقق قبل استكمال عملية التدقيق تغيير عملية التدقيق إلى عملية تتقل مستوى أقل 
-أ34من التأكيد، فيتبغي أا يحدد ما إذا كاا هتام مبرر معقول للقيام بذلك أم  . )المرجح: الاقرات 

 أ(35
معيار التدقيق الدولي 

 16الاقرة  210

لتدقيق، يتبغي أا يتاق المدقق واإلدارة على الشروط الجديدة للعملية في حال تغيير شروط التكليف با
 ويقوموا بتدويتها في خطاب عملية أو ش ل متاسب أخر من أش ال اإلتااقيات الخطية.

معيار التدقيق الدولي 
 17الاقرة  210

اإلدارة  في حال كاا المدقق غير قادر على اإلتاا  على إجراء تغيير شروط العملية و  تسمح له
 في عملية التدقيق األصلية، فيتبغي أا يقوم المدقق بما يلي: ستمرارباإل

 من عملية التدقيق حيث ي وا ذلك مم تا بموجب القانوا أو التظام المعمول به؛ نسحاباإل (أ)
تحديد ما إذا كاا هتام أي التزام، سواء كاا التزاما تعاقديا أو غير ذلك، يقتضي اإلبالغ عن  (ب)

 مة أو المالكين أو الهي ات التتظيمية.وكاألطراف اآلخرين، مثل أول ك الم لاين بالحالظروف إلى 
 
 

بعض ا عتبارات اإلضافية في قبول العملية، مثل أا  210من معيار التدقيق الدولي  21-18: تتضمن الاقرات مالحظة
عداد التقارير المالية متصوص عليه في تكوا معايير التقارير المالية مدعومة بقانوا أو نظام، أو حيث ي وا إطار إ 

 قانوا أو نظام. 
 

ولضماا وجود تااهم واضح بين اإلدارة والمدقق على شروط العملية، يتم إعداد خطاب العملية )التكليف( )أو أي ش ل آخر 
ل لسوء تااهم،  يجب عليه مح ممثل اإلدارة العليا الم لف. ولتجتب أي احتما تاا يات الخطية( واإلتااقمتاسب من أش ال اإل

 على صيغة نهائية للخطاب وتوقيعه قبل البدء بعملية التدقيق. تاا اإل
 

وحتى في البلداا التي يحدد فيها هدف العملية ونطاقها وا لتزامات المطلوبة بموجب القانوا، قد ي وا من المايد وجود خطاب 
 للعملية لتعريف العمالء بأدوارهم ومسؤولياتهم المحددة. 

 
 .210تبين مواد دراسة الحالة التي تتبح مثال على خطاب العملية استتادًا إلى المثال الوارد في معيار التدقيق الدولي و 
 

 ويتتاول خطاب العملية المسائل الواردة أدناه.
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 1-4.4التوضيح 
 

 

 الوصف لشروطا

الهدف، اإلطار 
المحاسبي، 

النطاق، شكل 
تقرير المدقق 

الناتج عن تدقيق 
 يانات الماليةالب

 .اإلطار المحاسبي الذي سيتم استخدامه 
  .الهدف من تدقيق البيانات المالية والش ل المتوقح لتقرير المدقق أو أي ش ل أخر من أش ال التبليغ

 باإلضافة إلى الظروف التي قد يختلف فيها التقرير عن ش له ومحتواه المقررين.

 ريعات واألنظمة ومعايير التدقيق الدولية وبيانات السلوم نطا  التدقيق، بما في ذلك الرجوع إلى التش
 األخالقي والبيانات األخرى الخاصة بالهي ات المهتية المعمول بها التي يلتزم بها المدقق.

 .)األطراف األخرى الواجب إعداد التقرير لها )الهي ات التتظيمية على سبيل المثال 

 عايير التدقيق الدولية.القيام بالتدقيق وفقا لم  مسؤوليات المدقق

  إجراء أية متطلبات أو اتخاذ أية قرارات طوعية إليصال مسائل التدقيق األساسية في تقرير المدقق وفقًا
 ، عتدما تقتضي الضرورة.701للمعيار الدولي للتدقيق 

  الرقابة حقيقة أنه نتيجة للقيود المتأصلة الماروضة على عملية التدقيق، إلى جانب القيود الكامتة على
الداخلية، هتام مخاطرة   يم ن تجتبها تتمثل في وجود بعض األخطاء الجوهرية التي قد   يتم اكتشافها، 

 رغم تخطيط وأداء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

م وتتايذ الرقابة الداخلية حسبما إلعداد البيانات المالية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، ولتصمي  مسؤوليات اإلدارة
تراه اإلدارة متاسبا لتم ين إعداد البيانات المالية الخالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن 

 احتيال أم خطأ؛ 
 قبول شروط العملية على التحو المتصوص عليه في خطاب العملية؛ 

 أخرى مرتبطة بالتدقيق؛ تزويد الوصول غير المقيد إلى أي سجالت ووثائق ومعلومات 

 .تزويد الوصول غير المقيد لألشخاص داخل المتشأة 

  تأكيد توقعات المدقق بتلقي تأكيد خطي من اإلدارة فيما يتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بعملية
 التدقيق.

  المالية، والتي قد تصبح موافقة اإلدارة على إعالم المدقق بالوقائح التي من شأنها التأثير على البيانات
 اإلدارة على علم بها خالل الاترة ما بين تاريخ تقرير المدقق وتاريخ صدور البيانات المالية.

  موافقة اإلدارة على إتاحة مسودة البيانات المالية للمدقق، بما في ذلك جميح المعلومات ذات العالقة بإعداد
خل أو خارج الدفاتر العامة والارعية )وبما في ذلك جميح البيانات المالية، سواء تم الحصول عليها من دا

المعلومات ذات العالقة بإعداد اإلفصاحات(، وأية معلومات أخرى تهدف المتشأة إلى إصدارها، وذلك في 
 وقت يسمح للمدقق بإكمال التدقيق وفقًا للجدول الزمتي المقترح.

 

 
 باط مبيتة أدناه.والمسائل األخرى التي يم ن إدراجها في خطاب ا رت

 

 2-4.4التوضيح 
 
 

 الوصف الشروط

أمور التدقيق 
 الرئيسية

حتى إا لم ي ن إيصال مسائل التدقيق األساسية مطلوبًا، قد ي وا من المايد أا تتم اإلشارة في شروط التدقيق 
ص، قد تكوا إلى احتمالية إيصال مسائل التدقيق األساسية من خالل تقرير المدقق. وفي بعض دوائر ا ختصا

 تلك اإلشارة ضرورية ببساطة من أجل ا حتااظ بإم انية إيصال تلك المسائل. 
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كيف سيجري 
التدقيق، أي حل 

لنزاعات، 
األنظمة، ترتيبات 

 األتعاب

 -اإلشارة للترتيبات التالية:
 لية أو غيرها من تخطيط وأداء التدقيق، بما في ذلك تكوين فريق التدقيق وتااصيل أي مسودات للبيانات الما

أورا  العمل )إا وجدت( التي يتوجب على العميل إعدادها، جتبا إلى جتب مح التواريخ المطلوبة من جانب 
 المدقق لتسليمها؛

 إشرام المدققين والخبراء اآلخرين؛ 

 ؛ وإشرام المدقق السابق، إا وجد، في ما يتعلق باتح األرصدة 

 :مسائل أخرى- 

 ق حيثما تتوفر إم انية لذلك،أي قيود على مسؤولية المدق 

 ،األساس الذي يتم احتساب األتعاب بتاء عليه وأية ترتيبات إلصدار الاواتير 
 ،و أي التزامات من جانب الشركة لتقديم أورا  عمل التدقيق ألطراف أخرى 
 ارها اإلشارة إلى أية إتااقات أخرى بين المدقق والعميل، أو خطابات أو تقارير أخرى يتوقح المدقق إصد

 .ويؤكد العميل شروط العملية من خالل إقراره باستالم خطاب العملية للعميل،

 

 تحديث خطاب العملية )التكليف(
عتد عدم حدوث تغييرات ي وا المدقق مطالبًا بتقييم ما إذا كانت هتام حاجة لتذكير المتشأة بالشروط القائمة لعملية التدقيق. 

 قت إعادة تعيين المدقق دوا الحاجة للحصول على خطاب جديد في كل عام.ويجوز إعادة تأكيد شروط العملية و 
 

 -وهتام حاجة إلعادة التظر في خطاب العملية عتدما تتغير الظروف. ومن األمور التي قد تش ل تغيير في الظروف ما يلي:
  مسائل التدقيق األساسية إذا أية شروط تمت مراجعتها أو أية شروط خاصة متعلقة بالعمل على التدقيق، مثل اإلبالغ عن

 لم ي ن ذلك هو الوضح في السابق.
 تغيير حديث في اإلدارة العليا؛ 

 تغيير جوهري في طبيعة عمل المتشأة وحجمه؛ 

 تغيير في المتطلبات القانونية أو التتظيمية؛ 

 تغيير في إطار إعداد التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات المالية؛ 

  ؛ واإلبالغ األخرى تغيير في شروط 

 .بعض الد ئل على أا اإلدارة تسيء فهم الهدف من التدقيق ونطاقه 
 

 التغيير في شروط عملية التدقيق
 

إذا طلبت اإلدارة إجراء تغييرات على شروط عملية التدقيق، يتظر المدقق في ما إذا كاا هتام مبرر معقول لهذا الطلب، وآثار 
م ن أا يشمل المبرر المعقول تغير ظروف العميل أو سوء فهم العميل طبيعة الخدمة ذلك على نطا  عملية التدقيق. وي

 المطلوبة أساسًا.
 

و  يعتبر التغيير معقوً  إذا كاا بدافح مسائل أثيرت أثتاء عملية التدقيق. ويم ن أا يشمل ذلك معلومات التدقيق التي   تمثل 
لى بعض معلومات التدقيق )والذي من شأنه أا يقيد بش ل فعال من نطا  إقرارات اإلدارة، أو عدم القدرة على الحصول ع

 التدقيق(، أو توفر الدليل على أا المعلومات غير مرضية.
 

ومثال على ذلك عتدما ي وا المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومتاسبة فيما يتعلق بالذمم المديتة، وتطلب 
 قيق إلى عملية مراجعة من أجل تجتب تكوين رأي غير مؤهل أو حجب رأي ما.المتشأة تغيير عملية التد

 

يات تااقإذا كاا التغيير في الشروط معقول، يجب الحصول على خطاب متقح للعملية أو أي ش ل أخر متاسب من أش ال اإل
في عملية  ستمرارتسمح له اإلدارة باإل الخطية. أما إذا كاا المدقق غير قادر على الموافقة على التغيير المقترح في الشروط و 

 التدقيق األصلية فيتبغي عليه ما يلي: 
 ؛ وجب القانوا أو التظام المعمول بهمن عملية التدقيق حيث ي وا ذلك مم تا بمو  نسحاباإل 
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 األطراف  تحديد ما إذا كاا هتام أي التزام، سواء كاا التزامًا تعاقديًا أو غير ذلك، يقتضي اإلبالغ عن الظروف إلى
 مة أو المالكين أو الهي ات التتظيمية.وكاألخرى، مثل أول ك الم لاين بالح

 

 مع العميل ستمرارإلقبول أو ا -دراسات الحالة  4.5
 

 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الاصل 2لالطالع على تااصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 
 

ثل قوائم المراجعة...الخ( لتوثيق أدلة التدقيق لدياتا لألثاث، وإتباع نهج أقل )م : بش ل عام، تم إتباع نهج أكثر تتظيماً مالحظة
تتظيما )استخدام المذكرات...الخ( لكومار وشركاه. والهدف من هذا ببساطة هو توضيح الوسائل المختلاة للتوثيق. وهذا لن 

قيق حسابات كومار وشركاه. وخيار كياية التوثيق يمتح من استخدام المذكرات في تدقيق حسابات دياتا أو قوائم المراجعة في تد
با متثال لمعايير التدقيق الدولية ما هو إ  مسألة تقدير مهتي يتبغي من التاحية المثالية متاقشته خالل مرحلة التخطيط 

 للتدقيق.
 

ركة التدقيق سيقوم ببعض وعلى افتراض أا عملية التدقيق هذه قائمة على أساس مستمر، فإا الشريك أو المدير األعلى في ش
في عملية التدقيق. وتشمل  ستمرارا ستعالمات لتحديد وتقييم عوامل المخاطر الجديدة أو المتقحة ذات العالقة باتخاذ قرار اإل

 -هذه ا ستعالمات ما يلي:
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ

 

 ستمرارقبول العميل واإل
 

 -أدناه: يم ن استخدام استبياا مشابه لما يلي
 

 سيتم إعداد البيانات المالية لدياتا من جانب اإلدارة باستخدام  هل تم تلبية الشروط المسبقة للتدقيق؟
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 

 -تم توقيح خطاب العملية وأقرت اإلدارة بمسؤوليتها عن:
 .إتاحة جميح المعلومات حسبما هو مطلوب 
 لمقيد للموظاين.تزويد الوصول غير ا 

  الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريا من أجل التم ين
من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء 

 كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ

 في دليل  ستمرارهل تم إتباع متطلبات القبول/ اإل
 رقابة الجودة للشركة؟

ليل الرقابة على الجودة نعم. أنظر السياسات )س( و)ص( في د
 الخاص بتا.

  هل هتام أي تغييرات على الشروط المرجعية أو
 المتطلبات لعملية التدقيق؟

  

  هل هتام أي مسائل تتعلق با ستقاللية أو تضارب
 في المصالح؟

تأمل: العالقات األسرية/ الشخصية مح العمالء 
الرئيسيين، خدمات غير التدقيق مثل المحاسبة، 

 مالية، وغير ذلك من العالقات التجارية.مصالح 

المسائل التي تم مالحظتها تمثلت فقط في أا واحداً من موظايتا 
قام بشراء الكثير من أثاث غرفة التوم من دياتا ودفح السعر 

 المعلن في الكتالوج. و  تعتبر هذه الحادثة تهديداً  ستقالليتتا.

 لعميل أي ظروف قد تلقي بظالل الشك على نزاهة ا
 المالك؟

تأمل: اإلدانات أو إجراءات/ عقوبات تتظيمية أو 
الشك/ التأكد من تصرفات غير قانونية أو احتيال أو 

 تحريات أمتية أو أي شائعة سلبية.  

 . ومح ذلك، تعرضت بارفين )ابتة المستشار التجاري للعميل( 
لبعض الشائعات السلبية في يوليو. فقد كانت مستشارة في 

مة بتلقي رشاوى من وكرض تم فيها اتهام مسؤولي الحصاقة أ
مستثمريها. وقد تم التطر  لهذه المسألة أيضا في قائمتتا 

 المتعلقة بعوامل مخاطر التدقيق.  

  هل هتام مجا ت تستدعي توفر المعرفة
 المتخصصة؟

نعم. ستستعين بديايد )المتخصص في مجال تكتولوجيا 
 قابة على مبيعات ا نترنت.المعلومات(  ستعراض أنظمة الر 

  هل يتوفر لدى الشركة الوقت والكااءة والموارد إلنجاز
 العملية وفقًا للمعايير المهتية وتلك للشركة؟ 

 نعم. أنظر الميزانية المقررة.

  هل هتام أي مسائل حددتها عمليات التدقيق السابقة
 لهذه المتشأة ويلزم التصدي لها؟

قابة العامة على تكتولوجيا الحاجة  ستعراض أنظمة الر 
 المعلومات في ضوء قرار قبول المبيعات عبر ا نترنت.

 لدى اإلدارة موقف جيد تجاه الرقابة الداخلية. هل هتام أي ظروف جديدة تزيد من مخاطر العملية؟ .  

 نعم. بدفح أتعابتا؟ ستمرارهل بإم اا العميل اإل 
 

 ستنتا اإل
 ية= متخاضةالعملالتقييم الشامل لمخاطر 

 عليتا أا نستمر مح هذا العميل.
 سانغ جوا لي
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 ستدرج شروط العملية في خطاب من قبيل المبين أدناه.
 

 
 وودويند ووينغ المحدودة جامل

 53004-123شارع كينغستون، كيب تاون، األراضي المتحدة   55
 2X20أكتوبر   15

 

 السيد سوراج دياتا، المدير الماوض
 ث.شركة دياتا لألثا

 الشارع الغربي 2255
 شمال كيب تاوا 
 األراضي المتحدة

123-50214 
 

 -عزيزي السيد دياتا:
 

 أهداف ونطاق التدقيق
، 20×2ديسمبر  31تقدمتم بطلب لتقوم بتدقيق البيانات المالية لشركة دياتا فرنتشر، والتي تشمل بياا المركز المالي )الميزانية( كما في 

ر في حقو  الملكية وبياا التدفقات التقدية عن الستة المتتهية في التاريخ المذكور أعاله، عالوة على اإليضاحات وبياا الدخل، وبياا التغيي
طاب. المرفقة بالبيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. يسعدنا تأكيد قبولتا وفهمتا لهذا التدقيق من خالل هذا الخ

 بهدف إبداء رأي في البيانات المالية.ستتولى إجراء التدقيق 
 

 وأهداف تدقيقتا للبيانات المالية هي الحصول على تأكيدات معقولة عما إذا كانت البيانات المالية ك ل خالية من األخطاء المادية، سواء
مالية. والتأكيد المعقول هو مستوى التاتجة عن ا حتيال أو عن الخطأ، عالوة على إصدار تقرير مدقق يشمل أو يبدي رأيًا في البيانات ال

وقد  مرتاح من التأكيد، ولكته ليس ضمانًا بأا التدقيق الذي تم وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سي تشف جميح األخطاء المادية حال وجودها.
ا تؤثر بش ل معقول على القرارات تتتج األخطاء عن ا حتيال أو الخطأ ويتم اعتبارها مادية إذا كاا من المم ن، بش ل فردي أو مجمح، أ

 ا قتصادية التي يتخذها المستخدموا بتاًء على هذه البيانات المالية.
 

 مسؤولياتنا
ًا للمعايير ستجري هذا التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. تتطلب تلك المعايير امتثالتا للمتطلبات األخالقية. وكجزء من عملية التدقيق وفق

 تدقيق، نمارس التقدير المهتي ونحتاظ بالتش ك المهتي ونضطلح أيضا بما يلي:الدولية لل
  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواء التاتجة عن ا حتيال أو الخطأ، وتصميم وإجراء إجراءات التدقيق

يث يم ن ا عتماد عليه كأساس لرأيتا. ومخاطر عدم استجابة لتلك المخاطر، والحصول على دليل تدقيق ي وا كاٍف ومالئم بح
اكتشاف األخطاء التاتجة عن ا حتيال هي أعلى من مخاطر عدم اكتشاف األخطاء التاتجة عن الخطأ، حيث إا ا حتيال قد يشمل 

 الرقابة الداخلية. تجاوزالتواطؤ، أو التزوير، أو الحذف المتعمد، أو التحريف، أو 
 ية ذات العالقة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي بشأا فاعلية فهم للرقابة الداخل

ومح ذلك، ستوصل إلي م كتابيًا ما يتعلق بأية نواحي قصور هامة في الرقابة الداخلية المتعلقة بتدقيق  1الرقابة الداخلية في المتشأة.
 بتحديدها أثتاء التدقيق.البيانات المالية والتي قمتا 

 .تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي تقوم بها اإلدارة 
  عليه، تقييم استخالص التتائج بشأا مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ ا ستمرارية المحاسبية، واستتادًا إلى دليل التدقيق الذي تم الحصول

إذا كاا هتام تش ك مادي متعلق بالظروف واألحداث التي قد تلقي بش وم هامة حول قدرة المتشأة على ا ستمرار باعتبارها متشأة 
مستمرة. وإذا خلصتا إلى وجود تش ك مادي، فمن المطلوب متا أا نلات ا نتباه من خالل تقرير المدقق الخاص بتا إلى اإلفصاحات 

ة في البيانات المالية أو، في حال كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فمن المطلوب أا نعدل رأيتا. وتستتد التتائج التي ذات العالق
                                                 

بداء رأي بشأن فاعلية الرقابة سيتم تعديل هذا التأكيد، حسب االقتضاء، في الحاالت التي يكون فيها المدقق مسؤول أيضاً عن إ 1

 الداخلية فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية. 
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توصلتا إليها على دليل التدقيق الذي حصلتا عليه حتى تاريخ تقرير المدقق. ومح ذلك، قد تؤدي الظروف أو األحداث المستقبلية إلى 
 بارها متشأة مستمرة.توقف المتشأة عن العمل باعت

  تقييم العرض، والهي ل، والمحتوى الشامل للبيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وإذا ما كانت البيانات المالية تعرض المعامالت
 واألحداث األساسية بأسلوب يحقق العرض العادل.

 

على الرقابة الداخلية، هتام مخاطر   يم ن تجتبها تتمثل في ونتيجة للقيود المتأصلة على عملية تدقيق ما، إلى جانب القيود المتأصلة 
وجود بعض مخاطر البيانات الخاط ة الجوهرية التي   يم ن اكتشافها، رغم تخطيط عملية التدقيق بالش ل المتاسب وأدائها وفقا لمعايير 

 التدقيق الدولية.
 

 -ير بالش ل التالي:وما لم تواجهتا صعوبات غير متوقعة، سي وا تقريرنا إلى حد كب
 

 ]لم يتم إعادة إصدار ش ل ومحتوى تقرير المدقق.[
 

 قد يحتاج ش ل ومحتوى تقريرنا إلى تعديل في ضوء نتائج عملية التدقيق.
 

 مسؤولية اإلدارة
 -تالية:مة يقروا ويدركوا مسؤوليتهم عن األمور الوكسيتم إجراء عملية التدقيق على أساس أا اإلدارة وأول ك الم لاين بالح

 إعداد البيانات المالية وعرضها العادل وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ (أ)
اء كانت ناجمة عن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريا للتم ين من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سو  (ب)

 ؛احتيال أم خطأ
 -تزويدنا بما يلي: (ج)

 افة المعلومات التي تعلم اإلدارة بأنها مرتبطة بإعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق والمسائل األخرى؛الوصول إلى ك .1
 و المعلومات اإلضافية التي قد نطلبها من اإلدارة لهدف عملية التدقيق؛ .2

 أدلة تدقيق متهم. وصول غير مقيد إلى األشخاص الذين يعملوا في المتشأة والذين نرى من الضروري الحصول على .3
 

تم وكجزء من عملية التدقيق الخاصة بتا، ستطلب من اإلدارة، وعتد ا قتضاء، أول ك الم لاين بالحوكمة، تأكيد خطي يتعلق باإلقرارات التي 
 تقديمها لتا فيما يخص عملية التدقيق.

 

 نتطلح إلى التعاوا الكامل من جانب موظاي م أثتاء عملية التدقيق.
 

 أتعابنا
ا أتعابتا، التي ستصدر كاواتير مح تقدم سير العمل، تستتد إلى الوقت الالزم الذي يقضيه األفراد المشاركين في أداء عملية التدقيق إ

 باإلضافة إلى التاقات التثرية. ويختلف المبلغ بالساعة للارد باختالف درجة المسؤولية الملقاة والخبرات والمهارات المطلوبة.
 

 ب على الاترات المقبلة ما لم يتم إبطاله أو تعديله أو استبداله.يسري هذا الخطا
 

 نرجو التوقيح على التسخة المرفقة وإرجاعها كإقرار متكم وموافقتكم على ترتيبات عملية تدقيق البيانات المالية.
 

 ،،وتاضلوا بقبول فائق ا حترام
 

 سانغ جون لي
 جامل وودويند ووينغ المحدودة

_________________________________________ 
 تم إقراره والموافقة عليه بالتيابة عن شركة دياتا لألثاث من جانب

_________________________________________ 
 سوراج دياتا

 المدير الماوض
 2X20نوفمبر،  1
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 مح العميل ستمرارقبول واإل
 

قيق هذه قائمة على أساس مستمر، يم ن توثيق ا ستعالمات لتحديد وتقييم عوامل المخاطر على افتراض أا عملية التد
 -الجديدة أو المتقحة من خالل مذكرة على التحو التالي:

 

 كومار وشركاه -العميل إستمرارمذكرة 
 

 2X20أكتوبر،  15
 

 يتبغي لتا أا نقبل هذه العملية.لتحديد ما إذا كاا  2X20سبتمبر،  15تحدثتا إلى العميل راج كومار بتاريخ 
 

 -المسائل التي طرأت:
 .يطلب راج رأي مهتي حول البيانات المالية لكومار وشركاه باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  وم من قواعد مجلس معايير السل 290التحو الوارد في القسم   ستقالليتتا )علىنظرنا في كل التهديدات المحتملة

 يتم تحديد أي تهديد. للمحاسبين( ولماألخالقي الدولية 
 .لم يحدث شيء جديد قد يثير المخاوف بشأا نزاهة المالك 
  العمليات مماثلة للاترة السابقة، على الرغم من أا غياب راج عن العمليات اليومية قد يخلق مزيد من الارص

 جوهرية لهذا العام للتصدي لمخاطر ا حتيال المحتملة.لالحتيال. ويتبغي عليتا التظر في توسيح إجراءاتتا ال
  .تستدعي الحاجة وجود متخصصين إضافيين، ويم ن لتاس األشخاص في الاترة األخيرة تأدية عملية التدقيق   

 

 -وهتام أمراا يثيراا مخاوف محتملة هذه الاترة:
  ،دياتا.شهدت الشركة تراجعًا في الطلب على المتتجات من العميل الرئيسي 
  حول راج الكثير من تركيزه على المسائل العائلية الشخصية. وخالل عملية التدقيق، يجب عليتا التأكد من أا

 الدفاتر والسجالت محدثة وعدم وقوع أي أخطاء لم يتم كشاها. وهذا األمر أيضا قد يش ل أساسًا لمخاطر ا حتيال.
 

 التقييم شامل لمخاطر العملية= معتدلة
 العملية للاترة الحالية. ستقبل هذه

 

 سانغ جوا لي
 
 

سيتم إدراج شروط العملية في خطاب مشابه إلى حد كبير للمثال السابق الذي ذكرناه في دراسة الحالة أ: شركة دياتا 
 .لألثاث



 

 

 

 
 . إستراتيجية التدقيق الشامل5

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  1-5.0 التوضيح

 
 مالحظات:      

 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    
 

 معيار التدقيق الدولي ذو العالقة  محتوى الفصل
 

الخطوووا العرة وووة للخطووووان التوووي تخطوووإ عليتوووا خطوووة و  وووتراتي ية 
 .التدقيق الشاملة

300 
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 هدف معيار التدقيق  الفقرةرقم 

 300معيوووار التووودقيق الووودولي 
 4الفقرة رقم 

 هدف المدقق هو تخطيط عملية التدقيق لكي يتم القيام بتا على نحو فعال.
 

 

 الدولية التدقيق معايير من العالقة ذات المقتطفات رقم الفقرة
معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 

 15الفقرة  200

يخبغي أن يخطط وة رإ المدقق عملية تدقيق ما مع ممار ة التشكك المتخي مدركًا أن الظروف قد تكون 
 (أ24-أ20 الفقران)المرجع:  موجودة بحيث تؤدإ إلى وجود أخطاء جوهرةة في البيانان المالية.

 

معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 
 5الفقرة  300

يخبغي أن يكون شرةك العملية واألع اء الرئيسيين في فرةق العملية مشتركين في تخطيط التدقيق، بما في 
 أ(4ذلك تخطيط المخاقشان بين أع اء فرةق العملية والمشاركة فيتا )المرجع: الفقرة 

 

معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 
 7الفقرة  300

ح هدف التدقيق وتوقيته وتوجته، وتقود عملية تطوةر خطة ي ع المدقق إ تراتي ية تدقيق شاملة توض
 التدقيق.

 

معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 
 8الفقرة  300

 -عخد وضع إ تراتي ية التدقيق الشاملة يخبغي على المدقق:
 ؛تحديد خصائص العملية التي ٌتعرف نطاقتا (أ)
 ؛ة أشكال التبليغ المطلوبةتوكيد أهداف كتابة التقرةر للعملية، وذلك لتخطيط توقيت التدقيق وطبيع (ب)
 ؛األخذ بعين االعتبار العوامل التامة، بحسب التقدير المتخي للمدقق، في توجيه جتود فرةق العملية (ج)
األخذ بعين االعتبار نتائج أنشطة التدقيق األولية، وعخد االقت اء، ما إذا كانت المعرفة المكتسبة في  (د)

 ؛ ومخشأة ذان عالقةالعمليان األخرى التي أداها فرةق العملية لل
 أ(  11-أ8توكيد طبيعة وتوقيت ومدى الموارد الالزمة ألداء العملية. )المرجع: الفقران  (ه)

 

معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 
 9الفقرة  300

 -ي ع المدقق إ تراتي ية تدقيق شاملة تشمل وصف لما يلي:
بموجب معيار التدقيق الدولي طبيعة وتوقيت ومدى إجراءان تقييم المخاطر المقررة، على الخحو المحدد  (أ)

 .)المخقح( 315
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءان التدقيق اإلضافية المقررة عخد مستوى التوكيد، على الخحو المحدد بموجب  (ب)

 .330معيار التدقيق الدولي 
 إجراءان التدقيق األخرى المقررة، والالزم القيام بتا لتحقيق امتثال العملية لمعايير التدقيق الدولية (ج)

 (  أ14-ا12)المرجع: الفقرة 

 

معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 
 10الفقرة  300

يخبغي على المدقق تحديث وتغيير إ تراتي ية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق حسب ال رورة أثخاء عملية 
 أ(15التدقيق. )المرجع: الفقرة 

 

معيووووووووار التوووووووودقيق الوووووووودولي 
 11الفقرة  300

توقيت ومدى توجيه و شراف أع اء فرةق العملية ومراجعة عملتم. يخبغي على المدقق تخطيط طبيعة و 
 أ(17-ا16)المرجع: الفقران 

 
 
 

 لمحة عامة 5.1
التخطيط أمر متم ل مان تخفيذ العملية بطرةقة تتسم بالكفاءة والفعالية وأن مخاطر التدقيق قد تم خف تا إلى مستوى 

 مخخفض مقبول.
 

صلة من التدقيق، بل هو عملية مستمرة ومتكررة تبدأ بعد فترة قصيرة من االنتتاء من وال يعتبر تخطيط التدقيق مرحلة مخف
 التدقيق السابق، وتستمر حتى االنتتاء من التدقيق الحالي.

 
 وةبين التوضيح أدناه فوائد تخطيط التدقيق.
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 1-5.1التوضيح 
 

 
 ر الشرةك والموظفين الرئيسيين.يستفيد أع اء فرةق التدقيق من خبران/ وجتان نظ  التدقيقفوائد خطة 

 .تخظيم العملية واختيار المشاركين فيتا و دارتتا بشكل صحيح 

 .اال تغالل المخا ب للخبران المكتسبة من عمليان الفتران السابقة والمتام األخرى 

 .حصول الم االن التامة للتدقيق على االهتمام المخا ب 

    ي الوقت المخا ب.تحديد المشاكل المحتملة وحلتا ف 

 .مراجعة وثائق ملفان التدقيق في الوقت المخا ب 

 .)تخسيق العمل الذإ يقوم به اآلخرةن )المدققين اآلخرةن، الخبراء، وما إلى ذلك 
 

 وةبين التوضيح أدناه مستوةين من تخطيط التدقيق.
 التوضيح 

5.1-2 
 

 نقطة للتأمل
كن أن يوفر خمس  اعان في التخفيذ. وة من التدقيق المخطط له جيدًا توجيه جتود غالبًا ما يقال أن ق اء  اعة للتخطيط يم

 التدقيق للتصدإ للم االن عالية المخاطر، وا تثخاء إجراءان التدقيق التي ال لزوم لتا، ومعرفة موظفي التدقيق ما هو متوقع مختم. 

 
قيق، ثم يتم ا تكمالتا وتحديثتا ا تخادا إلى المعلومان التي وةبدأ وضع إ تراتي ية التدقيق الشاملة مع ا تتالل عملية التد

 -يتم الحصول عليتا من:
 الخبرة السابقة مع المخشأة؛ 
 ( األولية؛ تمرارنشطة )قبول العميل واإلاأل 

 المخاقشان مع العميل حول التغييران التي طرأن مخذ الفترة الماضية والختائج التشغيلية األخيرة؛ 

  التي تم القيام بتا للعميل خالل هذه الفترة؛العمليان األخرى 

 مخاقشان واجتماعان فرةق التدقيق؛ 

  ؛ وأخرى مثل مقاالن الصحف واإلنترنتمصادر خارجية 

  معلومان جديدة تم الحصول عليتا أو إجراءان تدقيق فشلت أو ظروف جديدة تم مواجتتتا خالل عملية التدقيق، والتي
 ن المخطط لتا  لفا.من شأنتا أن تغير اال تراتي يا
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وتبدأ خطة التدقيق المفصلة بعد فترة قليلة من تخطيط إجراءان تقييم المخاطر المحددة وعخدما يكون هخاك ما يكفي من معلومان 
المتطلبان الالزمة لوضع خطة التدقيق  16، الفصل 2حول المخاطر الٌمقيمة لتطوةر ا ت ابة تدقيق مخا بة. وةتخاول الم لد 

 المفصلة.
 

 -وةختلف الوقت الالزم لوضع إ تراتي ية التدقيق الشاملة بحسب:
 ح م وتعقيد المخشأة؛ 
  تكوةن وح م فرةق التدقيق. فكلما كانت عملية التدقيق اصغر كان الفرةق اصغر، مما ي عل التخطيط والتخسيق والتواصل

 أ تل؛

 ،الخبرة السابقة مع المخشأة 

 .الظروف التي تصادفتا عملية التدقيق 

 

 نقطة للتأمل
. وهذا ي عل التخسيق والتواصل بين أع اء غالبًا ما ت رى عمليان التدقيق للمخشان الصغيرة من جانب فرةق تدقيق صغير جداً 

الفرةق أ تل، وة عل من وضع إ تراتي ية التدقيق الشاملة عملية أوضح. وتكون وثائق المخشآن الصغيرة عبارة عن مذكران 
 -موجزة تشمل:

 عملية وتوقيتتا؛طبيعة ال 
  نتتى للتو؛إالق ايا التي تم تحديدها في التدقيق الذإ 

 ما الذإ تغير في الفترة الحالية؛ 

 ؛ وشاملة أو في خطة التدقيق المفصلةأإ تعديالن مطلوبة في إ تراتي ية التدقيق ال 

 .المسؤوليان المحددة لكل ع و من أع اء فرةق التدقيق 

الحالية بمذكرة موجزة تم إعدادها في نتاية عملية التدقيق السابقة. ومع ذلك، فإن المذكرة بحاجة وةمكن أن يبدأ التخطيط للفترة 
 على المخاقشان التي جرن مع المدير المالك ونتائج اجتماعان فرةق التدقيق. إلى تحديث للفترة الحالية، بخاءً 

 

 وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة 5.2
هي عبارة عن   ل من القراران األ ا ية التي تعتبر ضرورةة للتخطيط السليم لعملية التدقيق وتبليغ  إ تراتي ية التدقيق الشاملة

فرةق العملية بالمسائل التامة. وتعمل اإل تراتي ية على توثيق القراران الخاشئة عن السير في خطوان التخطيط المبيخة في 
ييم المخاطر و جراءان التدقيق اإلضافية المقرر تخفيذها  يتم توثيقتا في التوضيح أدناه، مع مالحظة أن التفاصيل المحددة عن تق

 خطة التدقيق المفصلة. 
 

 2-5.1التوضيح 
 

 الوصف الخطوات األساسية

 العميل، ووضع شروا العملية(. إ تمرارتخفيذ األنشطة األولية )قبول/   البدء
 لحالية ونتائج العمليان السابقة، جمع المعلومان ذان العالقة بالمخشأة مثل نتائج التشغيل ا

 والتغييران التامة في الفترة الحالية.

  تعيين أفراد العملية، بما في ذلك وحسب ال رورة، مراجع الرقابة على ال ودة للعملية وأإ
 خبراء يكون وجودهم ضرورةا.

  وهرةة جدولة اجتماع فرةق التدقيق )بما في ذلك شرةك العملية( لمخاقشة قابلية األخطاء ال
 )بما في ذلك االحتيال( في البيانان المالية.

  تحديد األطر الزمخية المخا بة )التوارةخ( للقيام بكل جانب من جوانب عملية التدقيق )جرد
المخزون و جراءان تقييم المخاطر والمصادقان الخارجية، والزةارة في نتاية الفترة وعقد 

 االجتماعان لمخاقشة نتائج التدقيق(.

 تحديد األهمية الخسبية للبيانان المالية ككل، وأهمية األداء.  المخاطر واالستجابات تقييم
 .تحديد طبيعة ومدى إجراءان تقييم المخاطر المطلوبة ومن  يقوم بتا 
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  عخد تقييم المخاطر على مستوى البيان المالي، وضع ا ت ابة شاملة ومخا بة لال ت ابة
ذلك التأثير المترتب على إجراءان التدقيق اإلضافية  (. كما يشمل9، الفصل 1)راجع الم لد 

 التي  يتم تخفيذها.

 .تبليغ أولئك المكلفين بالحوكمة بشكل عام عن نطاق وتوقيت التدقيق المقرر 

 تحديث وتغيير اإل تراتي ية وخطة التدقيق عخد ال رورة في ضوء الظروف ال ديدة 

اإلفصاحات الواردة في البيانات 
 المالية

في االعتبار الحاجة إلى إتاحة اإلفصاحان عن البيانان المالية مبكرًا أثخاء التدقيق حتى  الوضع
يمكن توجيه االهتمام الالزم لتخطيط العمل المطلوب )مثل الحاجة إلى اال تعانة بخبير تدقيق( 
وتخاول الدليل الذإ  يكون مطلوبًا. وةساعد الخظر المبكر في اإلفصاحان على تحديد آثار 

 فصاحان ال ديدة أو المراجعة على التدقيق والتي:اإل
  تكون مطلوبة نتي ة للتغيران في بيئة المخشأة، والظروف المالية، أو األنشطة )مثل، العمليان

 التامة الندماج األعمال(؛
 ؛ أو1تكون نات ة عن التغيران في إطار إعداد البيانان المالية المعمول به 
 

 

ال وهرةة وتقييمتا، يمكن وضع اللمسان األخيرة على إ تراتي ية التدقيق الشاملة )بما في ذلك التوقيت عخد تحديد مخاطر األخطاء 
والموظفين واإلشراف(، ووضع خطة التدقيق المفصلة التي  وف تحدد إجراءان التدقيق اإلضافية المطلوبة عخد مستوى التوكيد والتي 

 تست يب للمخاطر المحددة والٌمقيمة.
 

الل العمل، قد يكون مطلوبا إدخال تغييران على إ تراتي ية التدقيق الشاملة وخطط التدقيق المفصلة لال ت ابة للظروف ومع ا تت
ال ديدة ونتائج التدقيق وغير ذلك من المعلومان التي تم الحصول عليتا. وةلزم توثيق هذه التغييران، جخبا إلى جخب مع األ باب، في 

 ي ية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيق.وثائق التدقيق، مثل إ ترات
 

 وتشمل وثائق إ تراتي ية التدقيق الشاملة المسائل ذان العالقة مثل تلك المذكورة أدناه.
 

 2-5.2التوضيح 
 الوصف الوثيقة

 إطار إعداد التقارةر المالية المقرر ا تخدامه.  خصائص العملية
  ةر الخاصة بالقطاع )من التيئان التقارةر اإلضافية المطلوبة، مثل متطلبان التقار

 التخظيمية...الخ(.

  أإ حاجة لمعرفة متخصصة أو ذان خبرة في التصدإ لم االن التدقيق المعقدة والمحددة
 وعالية المخاطر.

 .األدلة المطلوبة من مخظمان الخدمة 

 مة الرقابة ا تخدام األدلة المتأتية من تدقيقان  ابقة )مثل إجراءان تقييم المخاطر واختباران أنظ
 على ال ودة(.

  أثر تكخولوجيا المعلومان على إجراءان التدقيق )توفر البيانان وا تخدام طرق المراجعة بمساعدة
 الحا وب(.

 .الحاجة إلى التعرةف بعدم القدرة على التخبؤ في تخفيذ إجراءان التدقيق 

 .توفر موظفي وبيانان المخشأة 

 لمخشأة إلعداد التقارةر.ال دول الزمخي ل  أهداف إعداد التقارير
 :تخظيم االجتماعان مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة لمخاقشة- 

  طبيعة وتوقيت ومدى عمل التدقيق. وهذا قد يشمل توارةخ جرد المخزون والمصادقان
 ،وغير ذلك من اإلجراءان المطلوبة الخارجية والتوارةخ الفصلية،

  وضع عمل التدقيق خالل  ير العمليةو ، 
  .تقرةر المدقق وأشكال التبليغ األخرى مثل خطابان اإلدارة 

 :تخظيم االجتماعان وأشكال التواصل بين أع اء فرةق العملية لمخاقشة- 

                                                 
فيما يتعلق  يتم تعديل هذا التأكيد، حسب االقت اء، في الحاالن التي يكون فيتا المدقق مسؤول أي ًا عن إبداء رأإ بشأن فاعلية الرقابة الداخلية    1

 بتدقيق البيانان المالية. 
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 خاطر للمخشأة )ت ارةة أو احتيال(عوامل الم، 
  وتوقيت ومدى العمل الواجب تخفيذهطبيعة، 
 ومراجعة العمل المخ ز ، 
  ن مع أطراف ثالثةإتصاالأية. 

 

 األهمية الخسبية )المستوى الكلي، م االن البيانان المالية الفردية، وأهمية األداء(.  العوامل الهامة
 .التقييم األولي للمخاطر عخد المستوى الكلي للبيانان المالية واألثر على المدقق 

 :التحديد األولي لو- 
 ؛ وة الحسابان واإلفصاحانأهمية العخاصر ألصخاف المعامالن وأرصد 

 م االن التي يوجد فيتا مخاطرة أعلى لألخطاء ال وهرةة.ال 
  األ لوب الذإ يؤكد به المدقق ألع اء فرةق العملية على الحاجة إلى االحتفاظ بعقل متسائل

 وممار ة التشكك المتخي عخد جمع وتقييم أدلة التدقيق.
 ددة واإلجراءان نتائج عمليان التدقيق السابقة ذان العالقة، بما في ذلك نواحي ال عف المح

 المتخذة لمعال تتا. 

 .المخاقشان مع موظفي الشركة ممن قدموا خدمان أخرى للمخشأة 

 .أدلة على موقف المخشأة ت اه الرقابة الداخلية واألهمية المعلقة على الرقابة الداخلية في المخشأة 

 مووون األف ووول بالخسوووبة للمووودقق االعتمووواد علوووى  ح وووم المعوووامالن التوووي يمكووون أن تحووودد موووا إذا كوووان
 الرقابة الداخلية.

التطوران التامة في العمل والتي تؤثر على المخشأة، بما في ذلك التغيران في تكخولوجيا   التغيرات والتطورات الهامة
 المعلومان والعمليان الت ارةة، والتغيران في اإلدارة الرئيسية واالمتالك والدمج ونزع الملكية.

  التطوران التامة في الصخاعة مثل التغيران في أنظمة الصخاعة والمتطلبان ال ديدة إلعداد
 التقارةر.

 .التغيران التامة في إطار إعداد التقارةر المالية مثل التغيران في معايير المحا بة 

 المخشأة. التطوران التامة األخرى ذان العالقة، مثل التغيران في البيئة القانونية التي تؤثر على
 فرةق العملية )بما في ذلك، حيث يكون ضرورةًا، مراجعي الرقابة على ال ودة للعملية(.  طبيعة وتوقيت ومدى الموارد الالزمة

  إ خاد عمل التدقيق ألع اء الفرةق، بما في ذلك أع اء فرةق يتمتعون بالخبرة المخا بة في
 وهرةة.الخواحي التي قد يوجد فيتا مخاطر أعلى لألخطاء ال 

  وضع ميزانية العملية، بما في ذلك درا ة مقدار الوقت المخا ب الذإ يخبغي تخصيصه للخواحي
 التي قد توجد في مخاطر أعلى لألخطاء ال وهرةة.

 

ر التدقيق إذا كان للمخشأة عخاصر )مثل الفروع أو األقسام العاملة(، يخبغي الرجوع إلى اعتباران التخطيط اإلضافية المبيخة في ملحق معيا
 .600ومتطلبان معيار التدقيق الدولي  300الدولي 

 

بالخسبة للمخشآن األصغر ح ما، يمكن أن تعمل مذكرة موجزة بمثابة إ تراتي ية شاملة موثقة. وفيما يخص خطة التدقيق، يمكن ا تخدام 
قة، شرةطة أن يتم تصميمتا بحيث تخا ب برامج تدقيق قيا ية أو قوائم شطب مصاغة على افتراض وجود أنشطة رقابة قليلة ذان عال

 ظروف العملية، بما في ذلك عمليان تقييم المدقق للمخاطر.
 

 هدف معيار التدقيق  الفقرةرقم 

  260معيوووووووار التووووووودقيق الووووووودولي 
 15)المخقح( الفقرة 

 

والووذإ يوصوول الموودقق إلووى المسووؤولين عوون الحوكمووة لمحووة عامووة عوون الخطوواق والتوقيووت المخطووط لتمووا للتوودقيق، 
 (.16أ – 11يشمل التواصل بشأن المخاطر التامة التي حددها المدقق. )المرجع: الفقرة أ

 

 مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بشأن خطة التدقيق تصا اإل  5.3
التدقيق. وقد يساعد  وةمكن للتواصل المستمر في ات اهين مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة أن يلعب دورًا هامًا في عملية تخطيط

 -ال يد فيما يتعلق بخطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لتما اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة على: تصالاإل
 فتم العواقب المترتبة على عمل المدقق؛ 
 مخاقشة المواضيع الخاصة بالمخاطر، بما في ذلك المخاطر التامة التي يحددها المدقق؛ 
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 ؛ ومفتوم األهمية الخسبية مع المدققن المخاطر و مخاقشة المسائل ذا 

  تحديد أإ م االن قد يطلبون من المدقق القيام بإجراءان إضافية فيتا. وهذا التواصل قد يساعد المدقق أي ا على تطوةر فتم
 أف ل للمخشأة وبيئتتا.

 

لمثال، فإن التواصل بشأن طبيعة وتوقيت إجراءان ومع ذلك ي ب عدم تقديم تخازالن تتعلق بمدى فعالية عملية التدقيق. فعلى  بيل ا
 التدقيق المفصلة قد يقلل من فعالية تلك اإلجراءان ب علتا قابلة جدا للتخبؤ.

 

 -ما يلي: تصالتشمل المسائل التي قد يأخذها المدقق بعين االعتبار ألغراض اإل
  ًانت ناجمة عن احتيال أم خطأ؛ك كيف يقترح المدقق معال ة المخاطر التامة لألخطاء ال وهرةة،  واء 
  س، و ذا كان الوضع كذلك، وجتان الخظر المبدئية701إذا كان  يتم اإلبالغ عن مسائل التدقيق األ ا ية وفقًا للمعيار الدولي للتدقيق 

لية للمخشآن يخطبق ذلك على تدقيق البيانان الما –للمدقق حيال المسائل التي يمكن اعتبارها من ضمن مسائل التدقيق األ ا ية 
 المدرجة وأية مخشآن أخرى والتي قد يقرر المدقق أو يكون من المطلوب مخه أن يبلغ عن مسائل التدقيق األ ا ية.

 ؛ وة الداخلية ذان العالقة بالتدقيقأ لوب المدقق في الرقاب 

 .تطبيق مفتوم األهمية الخسبية في  ياق عملية تدقيق ما 

 

 -التخطيط والتي قد يكون من المالئم مخاقشتتا مع أولئك المكلفين بالحوكمة على ما يلي:تشتمل المسائل األخرى المتعلقة ب
 :وجتان نظر أولئك المكلفين بالحوكمة حيال- 

 ولئك المكلفين بالحوكمة واإلدارةتوزةع المسؤوليان بين أ، 
 وهرةة،أهداف وا تراتي يان المخشأة، ومخاطر العمل ذان العالقة التي قد يختج عختا أخطاء ج 
  المسائل التي يعتبرها أولئك المكلفين بالحوكمة بأنتا تستدعي عخاية خاصة خالل عملية التدقيق، وأإ م االن قد يطلبون

 تخفيذ إجراءان إضافية فيتا،
 و ن التامة مع التيئان التخظيمية،تصاالاإل 
 تدقيق البيانان المالية لى عمليةالمسائل األخرى التي يرى أولئك المكلفين بالحوكمة بأنتا قد تؤثر ع ، 

  مواقف ووعي وتصرفان أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بعمليان اإلدارة لتحديد مخاطر االحتيال والخطأ في المخشأة
 واال ت ابة لتا، والرقابة الداخلية التي وضعتتا اإلدارة  للتخفيف من هذه المخاطر. وهذا يشمل أي ا كيفية إشراف أولئك المكلفين

 بالحوكمة على فعالية الرقابة الداخلية من هذا القبيل؛
  ،وغير ذلك من تصرفان أولئك المكلفين بالحوكمة كا ت ابة للتطوران في معايير المحا بة وممار ان الحوكمة في الشركة

 ؛ والمسائل ذان العالقة

 ن السابقة مع المدقق.تصاالا ت ابان أولئك المكلفين بالحوكمة لإل 
 

ت اهين ال يغير مسؤولية المدقق بمفرده والمتمثلة في وضع إ تراتي ية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق، بما إفي  تصالذا اإل: همالحظة
 في ذلك طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءان الالزمة للحصول على دليل تدقيق كاف ومخا ب.

 

أو نظام، أو عن طرةق اتفاق مع المخشأة أو بموجب بشأن مزةد من المسائل بموجب قانون  تصالوقد تكون هخاك حاجة إلى اإل
بشأن أوجه  تصالحدد المتطلبان الالزمة لإل 265متطلبان إضافية مطبقة على العملية.  كما ت ر المالحظة أن معيار التدقيق الدولي 

 عدم الكفاءة في أنظمة الرقابة الداخلية.
 

 التوثيق 5.4
 هدف معيار التدقيق  الفقرةرقم 

 300لتووووووودقيق الووووووودولي معيوووووووار ا
 12الفقرة 

 -على المدقق توثيق ما يلي:
 إ تراتي ية التدقيق الشاملة؛  (أ)
 و خطة التدقيق؛ (ب)
أإ تغييران هامة تطرأ خالل عملية التدقيق على إ تراتي ية التدقيق الشاملة أو خطوة التودقيق، وأ وباب هوذه  (ج)

 أ(21-أ18التغيران. )المرجع: الفقران 
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تدقيق الشاملة وخطة التدقيق المفصلة، بما في ذلك تفاصيل أإ تغييران هامة تطرأ خالل عملية ي ب توثيق إ تراتي ية ال
التدقيق. وة وز للمدقق ا تخدام مذكرة أو برامج تدقيق قيا ية أو قوائم شطب لتخطيط التدقيق وا تكماله، بحيث تكون  مصممة 

 خصيصا لتعكس ظروف العملية الخاصة.
 

 راتيجية التدقيق الشاملةإست -دراسات الحالة 5.5
 مقدمة لدرا ان الحالة. -2، الفصل 2طالع على تفاصيل درا ان الحالة، أنظر الم لد لإل
 

في التدقيق، وتحديد األهمية الخسبية، تكون الخطوة التالية هي وضع أو تحديث إ تراتي ية التدقيق   تمرارتخاذ قرار اإلإوبم رد 
جزة لكن مخظمة )راجع نقطة مر يمكن توثيقه على شكل قائمة شطب للتخطيط أو مذكرة مو الشاملة إلجراء التدقيق. وهذا األ

 أعاله( كاألمثلة التي تتبع. 5.1في  للتأمل
 

 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 شركة ديفتا لألثاث
 مذكرة إ تراتي ية شاملة
  2X20ديسمبر  31للفترة المختتية في 

 

 النطاق
متثال لمعايير التدقيق الدولية و طار إعداد التقارةر المالية. ولم تطرأ أإ إلتذه الفترة. وعلى عملية التدقيق الم يتغير نطاق التدقيق ل

 تغييران على معايير إعداد التقارةر المالية الدولية التي قد تؤثر على ديفتا لتذا العام.
 

 تغييرات المنشأة
 تخطط ديفتا ل عل المبيعان بالعمالن األجخبية.

 ان اإلنترنت في تزايد أي ا، و وف تتو ع قدران ديفتا في م ال تكخولوجيا المعلومان.مبيع
ديفتا تبيع اآلن إلى شركة فران اوا وهي شركة تشتتر بعصر هوامش الربح للموردين في مقابل إعطائتم طلبان كبيرة. كما تشترا هذه 

 لتسليم الفورإ على الخحو المطلوب.الشركة على الموردين الحفاظ على مخزون إضافي لبعض المخت ان ل
 

 المخاطر
)يرجى الرجوع إلى ورقة العمل المرجعية رقم.#(. واإلدارة ليست متطورة  منخفضةتقييمخا للمخاطر عخد مستوى البيانان المالية أنتا 

د بشكل عام ت اه الرقابة بشكل خاص ولكن هخاك التزام قوإ بالكفاءة ، وقد قامت بإدخال قواعد للسلوك األخالقي ولديتا موقف جي
 الداخلية.

 

 اإلستراتيجية الشاملة
  يورو لتعكس الخمو في المبيعان والربحية خالل  10.000يورو إلى  8.000 تزداد األهمية الخسبية للبيانان المالية ككل من

ألهمية الخسبية للبيانان المالية يورو تقرةبا إلى الدخل لحساب ا 70.000الفترة الماضية. وقد تم إضافة مكافآن اإلدارة البالغة 
 [.6، الفصل 2ككل ]يرجى الرجوع إلى ورقة العمل بشأن تحديد األهمية الخسبية، الم لد 

يورو، با تثخاء بعض األرصدة لحسابان معيخة، كما  7.000على تقييمخا لمخاطر التدقيق( عخد  تم تحديد أهمية األداء )بخاءً 
 رقم. #.هو موضح في ورقة العمل المرجعية 

 .ا تخدام نفس الموظفين الكبار في الفترة السابقة وأداء نفس العمل في الفترة السابقة 
 .تخفيذ إجراءاتخا لتقييم المخاطر قبل نتاية العام. وال توجد خطط لتغيير أإ نظم رئيسية في الوقت الحاضر 

  نوفمبر، نحن بحاجة إلى: 15في اجتماع فرةق التخطيط المزمع عقده في- 
 ظر في قابلية البيانان المالية لالحتيال،الخ 

 ،التأكيد على ا تخدام التشكك المتخي من جانب موظفيخا 
  ،وتحديد  يخارةوهان االحتيال من جانب الموظفين واإلدارة 
 .التركيز على تحديد المعامالن مع األطراف ذان العالقة التي تزايدن، ومن ثم تو يع نطاق اختباراتخا 

 تاية الفترة. وال زلخا نفتقر إلى إجراءان مستمرة للرقابة على المخزون.ح ور جرد مخزون ن 
  اال تعانة بديفيد )المتخصص في نظم تكخولوجيا المعلومان( لتحديد مخاطر األخطاء ال وهرةة المتصلة بمبيعان اإلنترنت، وما
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. و يقوم ديفيد أي ا بتقييم أنظمة الرقابة إذا كانت هخاك إإ أنظمة رقابة داخلية ذان عالقة مطبقة للتخفيف من هذه المخاطر
 العامة على تكخولوجيا المعلومان، والتي كانت ضعيفة في العام الماضي ولكن من المفتوم اآلن أنتا تحسخت.

 شرةك التدقيق )توقيع(:  انغ جون لي
 2X20أكتوبر  20تارةخ: 

 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 كومار وشركاه
 ية الشاملةمذكرة اإل تراتي 
 2X20ديسمبر  31للفترة المختتية في 

 

 النطاق
 .تخفيذ أعمال التدقيق القانونية 
  تخدام المعايير الدولية إلعداد التقارةر المالية للمخشآن الصغيرة والمتو طة الح م.إترةد اإلدارة  

 

 المخاطر
 ع إلى ورقة العمل المرجعية رقم. #(.)يرجى الرجو  معتدلةتم تقييم المخاطر عخد مستوى البيانان المالية بأنتا 

 

 تغييرات المنشأة 
 نخفاض المبيعان بسبب انخفاض الطلبان من ديفتا.إ 
 .يمكن أن يؤدإ ذلك إلى عدم بيع مخزون الب ائع ال اهزة وتراجع عائدان المبيعان 

 اطر االحتيال.راج ليس نشط في األعمال الت ارةة كما كان الحال في الفترة السابقة، مما قد يزةد من مخ 

  .تموةل جديد، مما أدى إلى ضمانان بخكية جديدة للحصول عليه 
 

 اإلستراتيجية الشاملة
يورو بسبب االنخفاض في المبيعان  2500يورو إلى  3000 يتم خفض األهمية الخسبية للبيانان المالية ككل من 

يورو، با تثخاء بعض األرصدة  1800دقيق( عخد والربحية. وقد تم تحديد أهمية األداء )بخاء على تقييمخا لمخاطر الت
 لحسابان معيخة، كما هو موضح في ورقة العمل المرجعية رقم. #.

 ةة وكفاءة التدقيق. تمرار ا تخدام نفس الموظفين في الفترة السابقة ل مان اإل 
 .تخفيذ إجراءان تقييم المخاطر في نتاية ديسمبر 

  نوفمبر، نحن بحاجة إلى: 15في اجتماع فرةق التخطيط المزمع عقده في 

 ،الخظر في قابلية البيانان المالية لالحتيال 

 ،التأكيد على ا تخدام التشكك المتخي من جانب موظفيخا 
  .مخاقشة احتمالية احتيال الموظفين وت اوز اإلدارة. وةبدو المحا ب كثير التذمر وقد يكون لديه دافع والفرصة

 ن المالية كما كان الحال في الفترة السابقة.وراج ليس مخخرطًا في مراجعة البيانا
 .التركيز على نمو المعامالن مع األطراف ذان العالقة مثل ديفتا 

 .ح ور جرد مخزون نتاية الفترة 
  .تو يع نطاق اختباراتخا فيما يتعلق بالمعامالن مع األطراف ذان العالقة 
 

 شريك التدقيق )توقيع(: سانغ جون لي
 2X20أكتوبر  20تاريخ: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 ستخدام األهمية النسبيةإتحديد و . 6          

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 1-6.0التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      -مالحظات:
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300التدقيق الدولي  تخطيط معيار( 2)
 

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل

 450، 320 تحديد وإستخدام األهمية النسبية في عملية التدقيق.
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 2-6.0 التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستخدام مصطلحي األهمية النسبية "الكلية" و"المحددة" في التوضيح أعاله وفي النص الوارد أدناه  فقط ألغراض إتم مالحظة: 
لتدقيق الدولية. وتشير األهمية النسبية "الكلية" إلى البيانات هذا الدليل وال يمثال المصطلحات المستخدمة في معايير ا

 المالية ككل، في حين تتعلق األهمية النسبية "المحددة" بفئات محددة من المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات. 

 
 

 أهداف معيار التدقيق الدولي رقم الفقرة

 320معيار التدقيق الدولي 
 8الفقرة 

 .طبيق مفهوم األهمية النسبية بشكل صحيح في تخطيط وأداء التدقيقهدف المدقق هو ت

 450معيار التدقيق الدولي 
 3الفقرة 

 -هدف المدقق هو تقييم:
 ؛ و)أ( أثر األخطاء المحددة على التدقيق

 )ب( أثر األخطاء غير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية.

 

 عايير التدقيق الدولية المقتطفات ذات العالقة من م رقم الفقرة

 320معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة 

ألغراض معايير التدقيق الدولية، تعني أهمية األداء المبلغ أو المبالغ التي حددها المدقق بأقل من األهمية 
النسبية للبيانات المالية ككل من أجل التقليل إلى مستوى منخفض بشكل معقول احتمالية أن يزيد إجمالي 

خطاء غير المصححة وغير المكتشفة عن األهمية النسبية للبيانات المالية ككل، وإاا كان ال  منطبقا،، األ
تشير أهمية األداء كذل  إلى المبلغ أو المبالغ التي حددها المدقق بأقل من مستوى أو مستويات األهمية 

    النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات. 

 



46 

 الطبعة الرابعة

 

 320معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة 

عند وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة، على المدقق تحديد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل، وإاا كان هناك 
في الظروف المحددة للمنشأة فئة واحدة أو أكثر من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات التي يتوقع 

 قتصاديةل أن تؤثر األخطاء اات المبالغ دون األهمية النسبية للبيانات المالية ككل على القرارات اإلبشكل معقو 
التي تتخذ بناء على البيانات المالية، فإن على المدقق أيضا تحديد مستوى أو مستويات األهمية النسبية التي 

 أ(      11-أ2و اإلفصاحات )المرجع: الفقرات سيتم تطبيقها على هذه الفئات من المعامالت أو أرصدة الحسابات أ

 320معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة 

على المدقق تحديد أهمية األداء ألهداف تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات 
 أ(.12التدقيق اإلضافية )المرجع: الفقرة 

 320معيار التدقيق الدولي 
 12الفقرة 

المدقق تعديل األهمية النسبية للبيانات المالية ككل )وإاا كان ال  منطبقُا، مستوى األهمية النسبية لفئات  على
معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات( إاا أصبح مطلعا، على معلومات أثناء التدقيق تجعل 

 أ(.13رة المدقق يحدد مبلغا، )مبالغ( مختلفة مبدئيا،. )المرجع: الفق

 320معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة 

إاا توصل المدقق إلى أن أهمية نسبية أقل للبيانات المالية ككل )وإاا كان ال  منطبقا،، مستوى أو مستويات 
األهمية النسبية ألصناف معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات( مما كان محددا، مناسب 

المدقق تحديد ما إاا كان ضروريا، تعديل أهمية األداء، وما إاا كانت طبيعة وتوقيت ومدى مبدئيا، فإن على 
 إجراءات التدقيق اإلضافية تبقى مناسبة.

 320معيار التدقيق الدولي 
 14الفقرة 

 عند تحديدها: عتبارعلى المدقق أن ُيضمن وثائق التدقيق المبالغ التالية والعوامل التي ُأخذت باإل
 (؛10ة النسبية للبيانات المالية ككل )أنظر الفقرة األهمي (أ)
إاا كان ال  منطبقا،، مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات  (ب)

 (؛10أو اإلفصاحات )أنظر الفقرة 
 و (؛11أهمية األداء )أنظر الفقرة  (ج)
 (.13-12ق. )أنظر الفقرتين )ج( أثناء سير عملية التدقي-أي تعديل للبنود )أ( (د)

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  450

 -يحدد المدقق ما إاا كانت إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق بحاجة إلى مراجعة في حال:
كانت طبيعة البيانات الخاطئة المحددة والظروف التي حصلت فيها تشير إلى احتمالية وجود  (أ)

، إن تم تجميعها مع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية بيانات خاطئة أخرى والتي
 أو أ(؛7التدقيق، يمكن أن تصبح جوهرية )المرجع: الفقرة 

كان مجموع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق يقترب من األهمية المحددة  (ب)
 أ(. 8. )المرجع: الفقرة 320وفقا لمعيار التدقيق الدولي 

 

 لمحة عامة 1 .6
 تشكل القرارات التي يتخذها المدقق حول األهمية النسبية األساس لتقييم المخاطر وتحديد مدى إجراءات التدقيق المطلوبة.

 

حتياجات المعلومات المالية لمستخدمي البيانات المالية كمجموعة. إلإن تحديد األهمية هو مسألة تقدير مهني. ويتأثر بإدراك المدقق 
همية النسبية الكلية )وهو مصطلح استخدمناه في هذا الدليل لتلخيص األهمية النسبية للبيانات المالية ككل( هي مجموع األخطاء واأل

الجوهرية في البيان المالي، بما في ال  الحذف، والتي إاا تجاوزت حدها، من المتوقع أن تؤثر بشكل معقول على القرارات 
يختلف عن مخاطر التدقيق، التي تتصل بإصدار رأي غير مالئم عن البيانات المالية التي تشوبها  للمستخدمين. وهذا قتصاديةاإل

 أخطاء جوهرية.
 

ويتناول هذا الفصل تحديد األهمية النسبية الكلية والمحددة، واستخدام المدقق ألهمية األداء للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة. 
امل عملية التدقيق من أجل تخطيط التدقيق وتقييم المخاطر واالستجابة للمخاطر وكتابة التقارير. ويرد وُتستخدم األهمية النسبية في ك

 من هذا الدليل مزيد من المعلومات حول األهمية النسبية ومخاطر التدقيق. 7، الفصل 1في المجلد 
 

 كما هو موضح أدناه. -الكلية واألهمية النسبية المحددة األهمية النسبية -عتباروهناك مستويان من األهمية النسبية يجدر أخذهما باإل
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 1-6.1 التوضيح 
 

 الوصف 

 األهمية النسبية الكلية 
 )للبيانات المالية ككل(

تستند األهمية النسبية للبيانات المالية ككل )األهمية النسبية الكلية( على التقدير المهني للمدقق بالنسبة إلى أكبر 
التي يتخذها مستخدم  قتصاديةإدراجه في البيانات المالية دون التأثير على القرارات اإلقدر من األخطاء يمكن 

فرديا، أو في مجموعها، أعلى من األهمية النسبية  البيانات المالية. وإاا كان حجم األخطاء غير المصححة، سواء، 
 جوهرية.الكلية المحددة للعملية، فإن ال  يعني أن البيانات المالية تشوبها أخطاء 

 

حتياجات من المعلومات المالية المشتركة لمختلف المستخدمين كمجموعة. إلوتستند األهمية النسبية الكلية على ا
وبالتالي، فإن األثر المحتمل لألخطاء على المستخدمين الفرديين المحددين الذين قد تختلف احتياجاتهم إلى حد 

 .عتباركبير، لم يتم أخذه باإل

 ية المحددةاألهمية النسب
)مستوى األهمية النسبية أو 

مستويات الفئات المعينة 
من المعامالت أو أرصدة 
 الحسابات أو اإلفصاحات(

في بعض الحاالت، قد تكون هناك حاجة لتحديد األخطاء التي تكون اات حجم أقل عموما، من تل  لألهمية 
لمستخدمي البيانات المالية. وهذا يمكن أن  اديةقتصالنسبية الكلية، والتي من شأنها أن تؤثر على القرارات اإل

يتعلق بمجاالت حساسة مثل إفصاحات مذكرة خاصة )أي البيانات المتعلقة بمكافآت اإلدارة أو الخاصة 
بالصناعة(، أو االمتثال للتشريعات أو بعض الشروط الواردة في العقد، أو المعامالت التي تستند عليها المكافآت. 

 يضا بطبيعة األخطاء المحتملة.ويمكن أن تتصل أ
 

 طبيعة األخطاء

 عند تقييم آثار األخطاء على البيانات المالية يأخذ المدقق ما يلي بعين االعتبار:
 حجم )أو الجوانب الكمية( لألخطاء المحتملة فيما يتعلق بالمادية. (1)
وثها. قد يتسبب ال  في تقييم المدقق لتل  طبيعة )أو الجوانب النوعية( لألخطاء المحتملة والظروف الخاصة التي أدت لحد (2)

األخطاء باعتبارها مادية حتى وإن كانت تقع تحت حد المادية. وفيما يلي توضيح للعوامل التي توضع في االعتبار عند النظر 
 فيما إاا كان الخطأ في اإلفصاحات النوعية هو خطأ مادي:

 ال، عندما تكون المنشأة قد قامت بعملية اندماج أو عملية تصفية التغيرات التي تطرأ على ظروف المنشأة. على سبيل المث
 أعمال هامة.

  التغيرات التي تطرأ على إطار إعداد البيانات المالية المعمول به وتطبيق متطلباته. على سبيل المثال، قد يتطلب معيار
 جديد إلعداد التقارير المالية وجود إفصاحات نوعية جديدة وهامة.

 حات والتي تكون هامة بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية. وقد تشمل األمثلة على ال  الحاالت التي ال الحاجة إلفصا
تكون فيها المنشأة ممتثلة بتعهدات الديون، أو تكون فشلت في الوفاء ببعض المتطلبات القانونية/التنظيمية إلعداد التقارير 

أيضا، باإلفصاحات المتعلقة بالصناعة مثل اإلفصاحات عن مخاطر  أو تكون تورطت في أفعال غير قانونية. يرتبط ال 
 السيولة بالنسبة للمؤسسات المالية.

 

ومع ال ، فإنه ال يعتبر من الناحية العملية القيام بتصميم إجراءات تدقيق للكشف عن األخطاء التي يمكن أن تكون هامة بمفردها بسبب 
 طبيعتها.
 

 أهمية األداء
داء من جانب المدقق للحد إلى مستوى منخفض بشكل معقول مخاطر أن يزيد إجمالي األخطاء غير المصححة وغير ُتستخدم أهمية األ

دة المكتشفة عن األهمية النسبية للبيانات المالية ككل )األهمية النسبية الكلية(، أو مستويات األهمية لفئات معينة من المعامالت أو أرص
 ة النسبية المحددة(.الحسابات  أو اإلفصاحات )األهمي

 

و ويتم تحديد أهمية األداء بمبلغ أو مبالغ أقل من األهمية النسبية الكلية أو المحددة. والهدف من ال  هو القيام بعمل تدقيق يفوق ما ه
 -مطلوب في األهمية النسبية الكلية أو المحددة لـ:

  أو المحددة، وال  للتقليل بشكل مناسب من احتمال أن إجمالي ضمان اكتشاف األخطاء التي تكون أقل من األهمية النسبية الكلية
 ؛ وللبيانات المالية ككل. وبالتالي األخطاء غير المصححة وغير المكتشفة يزيد عن األهمية النسبية

 توفير هامش لألخطاء غير المكتشفة المحتملة. ويكون هذا الهامش بين األخطاء المكتشفة ولكن غير المصححة في اإلجمالي 
 واألهمية النسبية الكلية أو المحددة.
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وهذا الهامش من شأنه أن يوفر بعض الضمانات للمدقق بأن األخطاء غير المكتشفة، جنبا إلى جنب مع جميع األخطاء غير 
 المصححة، لن تتراكم على األرجح لتصل إلى مبلغ من شأنه أن يتسبب في أخطاء جوهرية في البيانات المالية. 

 

حديد أهمية األداء عملية حسابية ميكانيكية بسيطة. بل ينطوي على ممارسة الحكم المهني على أساس عوامل المخاطر وال يعتبر ت
 المحددة، وفهم المدقق للمنشأة، وأية مسائل كان المدقق قد حددها في عمليات التدقيق السابقة.

 

ة أو المحددة. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد أهمية أداء خاصة وقد تم تحديد أهمية األداء من حيث عالقتها باألهمية النسبية الكلي
بمبلغ أقل من أهمية األداء الكلية الختبار نفقات اإلصالحات والصيانة إاا كان هناك خطر أعلى لألصول لو لم يتم تحويلها لرأس مال. 

تي قد تكون حساسة نظرا لطبيعة األخطاء المحتملة ألداء أعمال إضافية في المجاالت ال ويمكن استخدام أهمية األداء المحددة أيضا، 
 ووقوعها، بدال من حجمها النقدي.

 

 كيفية تحديد األهمية النسبية 2. 6
 تتناول الفقرات التالية كيفية تحديد واستخدام األهمية النسبية الكلية والمحددة.

 

 األهمية النسبية الكلية
فتراض ما يلي حول إحتياجات مستخدمي البيانات المالية. ويمكن للمدققين إقق حول تستند األهمية النسبية الكلية على تصورات المد

 مستخدمي البيانات المالية.
 

 1-2. 6التوضيح 
 

 فتراضاتإلا

مستخدمي البيانات 
 المالية

 والمحاسبة ورغبة في دراسة المعلومات في  قتصاديةلهم معرفة معقولة باألعمال واألنشطة اإل
 باجتهاد معقول؛ البيانات المالية 

 يفهمون أنه تم إعداد وعرض وتدقيق البيانات المالية عند مستويات هامة؛ 

  ،األحداث  إعتبارعلى استخدام التقديرات والحكم و  يدركون الشكوك المتأصلة في قياس المبالغ بناء
 و المستقبلية؛

  المالية.  على المعلومات الواردة في البيانات معقولة بناء،  إقتصاديةيتخذون قرارات 
 

غالبا، ما يتم استخدام نسبة مئوية على أساس عتبة )معيار( كنقطة بداية عند تحديد األهمية النسبية. وتعتمد طبيعة المعيار والنسبة 
قبل المئوية المقرر تطبيقها على الحكم المهني. وعلى سبيل المثال، في الشركات التي يديرها المدير المال  ويأخذ الكثير من األرباح 

 الضرائب على شكل مكافآت، قد يكون المعيار مثل األرباح قبل الضرائب والمكافآت أكثر عالقة.
 

 نقطة للتأمل
لتوفير بعض االتساق، قد ترغب شركات المحاسبة بوضع بعض المبادئ التوجيهية على نطاق الشركة حول كيفية تحديد األهمية 

ايير المناسبة. ومع ال ، فإن المعيار الفعلي الذي سُيستخدم سيكون استنادا، للتقدير النسبية في البداية، بما في ال  استخدام المع
المهني في ضوء الظروف الخاصة بالمنشأة. وهذا ينطبق أيضا على استخدام أهمية األداء، والتي هي في األساس أداة يستخدمها 

 ة معينة.المدقق للتصدي لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي تقع دون عتب
 

وعند تحديد معيار مناسب لالستخدام، على المراجع النظر في المسائل الواردة في التوضيح أدناه، والحصول على فهم لوجهات نظر 
 وتوقعات اإلدارة وأولئ  المكلفين بالحكم.
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 2-2. 6التوضيح
 

 أنظر في  

 ختيار إ
المعيار األنسب 

 لالستخدام

 المستخدمين
مي البيانات المالية على األرجح. وهذا قد يشمل مالكي المنشأة )والمساهمين اآلخرين(، وأولئ  تحديد من هم مستخد

المكلفين بالحوكمة والمؤسسات المالية، وأصحاب االمتياز والممولين الرئيسيين والموظفين والعمالء والدائنين، والوكاالت 
 واإلدارات الحكومية.

 

 أنظر في 

 

 خدمينلتوقعات المحددة للمستا
 -تحديد أي توقعات محددة للمستخدمين مثل:

  قياس أو اإلفصاح عن بنود معينة مثل معامالت األطراف اات العالقة ومكافآت اإلدارة واالمتثال للقوانين واألنظمة
 الحساسة؛

 اإلفصاحات الرئيسية فيما يتعلق بالصناعة مثل تكاليف التنقيب في شركة تعدين، وتكاليف األبحاث في شركة 
 للمستحضرات الطبية أو التقنيات المتقدمة؛

   أحداث كبرى أو حاالت الطوارئ. وهذا قد يشمل اإلفصاح عن أحداث مثل التمل  أو نزع الملكية أو إعادة الهيكلة
 ؛ وجراءات قانونية هامة ضد المنشأةأو إ

  وش  اإلخالل بالضمانات. وإاا وجود الضمانات في اتفاقيات القروض، وال سيما تل  التي تكون فيها المنشأة على
كان خطأ صغير غير مصحح يعني اإلخالل بالضمانات، فإن هذا قد يكون له تأثير كبير على البيانات المالية، 

 ويمكن في أسوأ األحوال أن يؤثر في مدى مالئمة استخدام افتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية.
 

 

 ات العالقةعناصر البيانات المالية ذ
وحقوق  لتزامما هي العناصر الرئيسية للبيانات المالية التي ستكون في دائرة اهتمام المستخدمين )مثال: األصول واإل

 المساهمين والدخل والمصروفات(؟

 
 طبيعة المنشأة 

 مل بها المنشأة.النظر في طبيعة المنشأة، وأين هي المنشأة في دورة حياتها والصناعة والبيئة اإلقتصادية التي تع

 

 التعديالت المطلوبة
 -هل التعديالت مطلوب منها "تسوية" أساس المعيار؟ فعلى سبيل المثال يمكن تعديل الدخل المتأتي من العمليات المستمرة لـ:

 ؛ وغير االعتيادية أو غير المتكررة بنود اإليرادات/النفقات 
 لى األرباح قبل العالوة أو ُتدفع ببساطة لتقليل الدخل الباقي في البنود مثل عالوات اإلدارة، والتي يمكن أن تستند ع

 الشركة.

 

 التركيز الرئيسي للمستخدمين
 أي معلومات في بنود البيانات المالية ستجذب معظم انتباه المستخدمين؟ 

 -فعلى سبيل المثال، المستخدمين المهتمين بـ:
 ؛ ورادات أو صافي األصولتقييم األداء المالي سيركزون على األرباح أو اإلي 

   .الموارد المستخدمة لتحقيق أهداف أو غايات معينة سيركزون على طبيعة ومدى اإليرادات والنفقات 
 

 

 التمويل
كيف يتم تمويل المنشأة؟ إاا كانت ممولة فقط بالدين )عوضا، عن األسهم(، قد يضع المستخدمون مزيدا، من التأكيد على 

 ا وليس على أرباح المنشأة.األصول والمطالبات عليه

 

 التقلبات
ما مدى تقلب المعيار المقترح؟ فعلى سبيل المثال فإن المعيار المستند إلى األرباح قد يكون مناسبا، في العادة، أما إاا 
ع، كانت المنشأة تعمل بنمط معتدل )مثل األرباح أو الخسائر صغيرة( في كل فترة أو كانت نتائجها متقلبة على نطاق واس

 قد ال يكون ال  المعيار قاعدة مالئمة لتحديد األهمية النسبية.

 

 البدائل
هل يعتبر وجود معيار بديل ضروريا، لمعالجة الظروف االستثنائية؟ يمكن أن تشمل المعايير البديلة األصول الجارية 

لي حقوق المساهمين والتدفق النقدي وصافي رأس المال العامل، إجمالي األصول وإجمالي اإليرادات والربح اإلجمالي وإجما
 من العمليات.
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 أهمية األداء
في حين تم تحديد األهمية النسبية الكلية والمحددة من حيث عالقتها باحتياجات مستخدمي البيانات المالية، فإن تحديد أهمية 

خطاء األصغر يمكن تحديدها(، إلى األداء جاء عند مبلغ اقل. وسوف ينتج عن هذا المزيد من عمل التدقيق )مما يعني أن األ
 جانب تخفيض مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مناسب.

 
ولو تم تخطيط التدقيق للكشف فقط عن األخطاء المادية، فلن يكون هناك أي هامش لتحديد وحساب الخطأ لألخطاء غير الهامة 

 غير الهامة التسبب في بيانات مالية تشوبها أخطاء جوهرية. التي قد توجد. ونتيجة لذل ، قد يكون من الممكن إلجمالي األخطاء
 

 -وقد تم تصميم أهمية األداء لـ:
  ،ضمان اكتشاف األخطاء التي تكون أقل من األهمية النسبية الكلية أو المحددة 
 ة في توفير هامش لألخطاء غير المكتشفة المحتملة. ويكون هذا الهامش بين األخطاء المكتشفة ولكن غير المصحح

 اإلجمالي واألهمية النسبية الكلية أو المحددة.
 

من األهمية النسبية الكلية، كون هذا التبسيط من شأنه  ٪80وتحديد أهمية األداء لن يكون عملية حسابية ميكانيكية بسيطة مثل 
اك مخاطر عالية للخطأ في تجاهل عوامل المخاطر المحددة التي قد تكون اات عالقة بالمنشأة. وعلى سبيل المثال، إاا كان هن

أسعار المخزون، يمكن تخفيض أهمية األداء بحيث يمكن القيام بمزيد من عمل التدقيق لتحديد مدى انتشار األخطاء. وفي 
المقابل، إاا كانت مخاطر األخطاء في ميزان المستحقات مقدرة بمنخفضة، يمكن رفع أهمية األداء، مما يؤدي إلى أعمال تدقيق 

 على الميزان. جوهرية اقل
 

 -تستلزم أهمية األداء من المدقق ممارسة التقدير المهني الذي يتأثر بـ:
  وفهم المدقق للمنشأة، والذي يتم تحديثه أثناء أداء إجراءات تقييم المخاطر؛ 
 .طبيعة ومدى األخطاء التي تم تحديدها في عمليات التدقيق السابقة 

 

 األخطاء في اإلفصاحات النوعية 6.3
 النظر في احتمالية مادية األخطاء في اإلفصاحات النوعية، قد يحدد المدقق عوامل اات عالقة مثل:عند 
 ظروف المنشأة في تل  الفترة؛ 
 .إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ال  التغيرات التي طرأت عليه 
 الية نتيجة لطبيعة المنشأة )مثل، االمتثال بالتعهدات اإلفصاحات النوعية التي تكون هامة بالنسبة لمستخدمي البيانات الم

 الخاصة بالديون(.
يتم أيضا، تجميع األخطاء الواردة في اإلفصاحات لمساعدة المدقق على تقييم أثر مثل تل  األخطاء على اإلفصاحات اات 

 العالقة وعلى البيانات المالية برمتها.
 

 األخطاء البسيطة 6.4
ن بحيث تكون األخطاء الواردة في المبالغ األقل منه بسيطة بشكل واضح ولن تكون هناك حاجة قد يتم تحديد مبلغ معي

 لتجميعها. "بسيطة بشكل واضح" هو ليس تعبيرا، آخر عن "غير مادية."
 

عليها  فلن يكون لألخطاء البسيطة بشكل واضح أية تبعات، سواء تم التعامل معها بصورة فردية أو تم تجميعها أو إاا تم الحكم
 بأي معيار سواء حجمها أو طبيعتها أو ظروفها.

 

وقد تكون األخطاء الواردة في اإلفصاحات بسيطة أيضا، بشكل وواضح سواء تم النظر فيها بصورة فردية أو تم تجميعها، وسواء 
 تم الحكم عليها بأي معيار سواء حجمها أو طبيعتها أو ظروفها.
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 نقطة للتأمل
 همية النسبية الكلية عل  أسا  مخاطر التدقيق العاليةال تقلل من مستوى األ

تجنب خطأ تقليل مستوى األهمية الكلية )البيانات المالية( على أساس تقييم وجود مخاطر تدقيق عالية. فاألهمية النسبية الكلية 
فإن تقليل عتبة األهمية تستند إلى احتياجات المستخدمين من المعلومات، وليس على مدى خطورة تدقيق رصيد معين. ولهذا 

 -النسبية الكلية يعني أن:
  ؛ ومات الواردة في البيانات الماليةقرار مستخدم البيانات المالية يتأثر بمخاطر التدقيق بدال من أن يتأثر بالمعلو 
  المدقق سيؤدي عمل إضافي لضمان عدم وجود األخطاء في البيانات المالية التي تتجاوز، فرديا، أو بمجموعها، عتبة األهمية

 النسبية الكلية.

والنهج األفضل من هذا هو التصدي لمخاطر التدقيق من خالل تحديد أهمية األداء عند مستوى أدنى من فئات المعامالت أو 
ت. وهذا سيضمن تنفيذ عمل تدقيق كاف لكشف أي أخطاء، دون الحاجة إلى خفض مستوى األهمية مستوى أرصدة الحسابا

 النسبية الكلية. كما انه سيخلق هامش لتغطية األخطاء غير المحددة في العمل المنجز.
 

د أهمية األداء لغرض تصميم حدد مستوى األهمية النسبية الكلية من خالل اإلشارة إلى مستخدمي البيانات المالية، ومن ثم قم بتحدي
 إجراءات تدقيق إضافية.

 

 إفصاحات وأرصدة ومسائل البيانات المالية الحساسة
استخدم األهمية النسبية المحددة لتصميم إجراءات التدقيق اإلضافية التي تتصدى للمخاطر المحددة واألرصدة في مجاالت التدقيق 

 الحساسة.

 
 ملخص 6.5

 يات األهمية النسبية واستخدام أهمية األداء.يلخص التوضيح أدناه مستو 
 

 1-6.5التوضيح 
 

 أهمية األداء األهمية النسبية المحددة األهمية النسبية الكلية 

وضع العتبة لتحديد ما إاا كانت  الغرض
البيانات المالية خالية من األخطاء 

كانت ناتجة عن  الجوهرية، سواء، 
 االحتيال أم الخطأ.

عتبات )دون وضع العتبة أو ال
األهمية النسبية الكلية( لتطبيقها على 

فئات معينة من المعامالت أو 
أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات 
التي يتوقع أن تؤثر فيها األخطاء 
اات المبالغ األقل من األهمية 

النسبية الكلية للبيانات المالية على 
 للمستخدمين.  قتصاديةالقرارات اإل

 

)دون وضع العتبة أو العتبات 
األهمية النسبية الكلية أو 

المحددة( لضمان تحديد األخطاء 
الجوهرية )دون األهمية النسبية 

الكلية أو المحددة( وتزويد المدقق 
 بهوامش لألمان.

ما هو مستوى األخطاء في  أسا  االحتساب
البيانات المالية الذي قد يكون 

مقبوال، للمستخدمين )أي لن يؤثر 
 اديةقتصعلى القرارات اإل

 لمستخدمي البيانات المالية(؟

ما هو مستوى األخطاء المتصلة 
بفئات معينة من المعامالت أو 

أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات 
الذي يتوقع بشكل معقول أن يؤثر 

 قتصاديةعلى القرارات اإل
 للمستخدمين؟

ما حجم عمل التدقيق المطلوب 
 -لـ:
  تحديد األخطاء األقل من

بية الكلية همية النسأخطاء األ
 ؛ وأو المحددة

  ترك هامش كاف لألخطاء
 غير المكتشفة؟

 

 قواعد اإلشارة
 )لالستخدام

النسبية هي مسألة تقدير مهني 
وليست ممارسة ميكانيكية. ونتيجة 

وضع مبلغ أدنى لألهمية النسبية 
المحددة )على أساس التقدير 

ال يوجد أي توجيهات محددة في 
معايير التدقيق الدولية. وتتراوح 
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لذل ، ال توجد ي توجيهات محددة  كنقطة بداية(
منصوص عليها في معايير 

التدقيق الدولية. ومع ال ، فإن 
ن العمليات الربح المتأتي م

( يستخدم %7-%3المستمرة )
أن  إعتبارغالبا في الممارسة ب

لديه أعظم أهمية لمستخدمي 
البيانات المالية. وفي حال لم يكن 
هذا مقياس مفيد )كما هو الحال 

في المنشآت غير الربحية أو حيث 
يكون الربح ليس قاعدة ثابتة( 
يجدر النظر وقتها في استخدام 

 أساس أخر مثل: 
 1رادات أو النفقات اإلي% - 
 ؛3%
  3 -%1األصول%، 

  3حقوق المساهمين%-  
5%. 

المهني( لتدقيق مجاالت البيانات 
 المالية المحددة أو الحساسة.

)من األهمية  %60النسبة ما بين 
النسبية الكلية أو المحددة(، حيث 

هناك مخاطر أعلى لألخطاء 
حيث المخاطر  %85الجوهرية، و

 الٌمقيمة لألخطاء الجوهرية أقل.

االستخدام في 
 التدقيق

تحديد ما إاا كان حجم األخطاء 
غير المصححة، سواء فرديا، أو في 

مجموعها، أعلى من األهمية 
 النسبية الكلية.

ما إاا كان حجم األخطاء غير  تحديد
المصححة، سواء فرديا، أو في 

مجموعها، أعلى من األهمية النسبية 
 المحددة.

  تقييم مخاطر األخطاء
 الجوهرية.

  تصميم إجراءات تدقيق
إضافية لالستجابة للمخاطر 

 الٌمقيمة. 

التعديل مع سير 
 التدقيق

  تغير الظروف الذي حدث
خالل التدقيق مثل بيع أجزاء 

 ن المنشأة.م
 .معلومات جديدة 

  تغير فهم المدقق للمنشأة
وعملياتها، نتيجة ألداء 

إجراءات تدقيق إضافية )كأن 
تكون نتائج التشغيل الفعلية 

 مختلفة عن المتوقعة(.

 تغيرات المخاطر الٌمقيمة.  تغير الظروف المحددة.
  طبيعة ومدى األخطاء

المكتشفة عند أداء إجراءات 
 التدقيق اإلضافية.

 .تغير الفهم تجاه المنشأة 

 

 األهمية النسبية في  التخطيط وتقييم المخاطر 6. 6
يعد تحديد مستويات األهمية النسبية المختلفة مكون أساسي لعملية التخطيط. وهذا ليس مرحلة منفصلة من التدقيق، بل 

 لتخطيط وتقييم المخاطر.هو عملية مستمرة ومتكررة. ويلخص التوضيح التالي استخدام األهمية النسبية في ا
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 1-6. 6التوضيح 
 األهمية النسبية 

 التخطيط
 إستراتيجية التدقيق )

 ( الشاملة وخطة التدقيق

 -استخدم األهمية النسبية لـ:
 .تحديد أي مجاالت للبيانات المالية تتطلب التدقيق 

 .وضع سياق إستراتيجية التدقيق الشاملة 

 لتدقيق المحددة.تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا 

  ،تحديد األهمية النسبية المحددة لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات
حيث تكون األخطاء بحجم أقل من األهمية النسبية الكلية أو المحددة وبالقدر الذي يتوقع بشكل 

 للمستخدمين.  قتصاديةمعقول أن يؤثر على القرارات اإل

 داء لكل مستوى من مستويات األهمية النسبية المحددة، حسبما هو ضروري للمدقق تحديد أهمية األ
للعمل باستخدام مستوى أهمية األداء لفئة معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات، 

 وفقا لمستوى المخاطر المرتبطة بذل  البند.

 تويات األهمية النسبية. وإاا كان األمر تقييم األدلة الالحقة لتحديد الحاجة ألي تعديالت على مس
 كذل ، يقوم المدقق بتعديل طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات وفقا لذل .  

 حدد أي إجراءات تقييم المخاطر ضرورية.  إجراءات تقييم المخاطر
 .قدم سياق معين عند تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها 

 .قدر حجم )أثر( المخاطر المحددة 

 تائج إجراءات تقييم المخاطر.قدر ن 

 

تأكد من فهم أعضاء الفريق للمستخدمين المحددين وما هو متوقع بشكل معقول لتغيير قراراتهم   جتماعات الفريقإ
. وهذا قد يساعد في الحاالت التي يصبح فيها عضو الفريق مدركا لمعلومات أثناء التدقيق قتصاديةاإل

 -ألهمية النسبية في البداية. ومن األمثلة على ال :كانت ستؤدي إلى تحديد مبلغ مختلف ل
 خلص من جزء رئيسي من عمل المنشأةقرار للت، 
 وحديد األهمية النسبية في البدايةمعلومات جديدة أو عوامل مخاطر من شأنها أن تؤثر على ت ، 
 ائج تغير فهم المدقق للمنشأة وعملياتها، نتيجة ألداء إجراءات تدقيق إضافية، كأن تكون نت

 التشغيل الفعلية مختلفة بشكل كبير عن النتائج المتوقعة.

  التغيرات في متطلبات إعداد التقارير المالية والتي قد ينتج عنها إفصاحات هامة جديدة أو
 ُمراجعة.

 .وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة 
 :تحديد مدى االختبار المتعلق بـ- 

 وأهمية األداء ، 

 .أهمية األداء المحددة 
 يد مسائل ومجاالت التدقيق الحساسة لتركيز التدقيق عليها بشكل كبير.تحد 

 
 نقطة للتأمل

يتطلب تحديد مستويات أهمية األداء الكلية والمحددة استخدام التقدير المهني. ويقترح )ولكن من غير المطلوب( قيام الفرق 
، ينبغي ري  العملية للحصول على موافقته. وأخيرا، بمناقشة التقديرات المطبقة في تحديد مستويات األهمية النسبية مع ش

 تسجيل التقديرات المستخدمة في تحديد األهمية النسبية بتفاصيل كافية في ورقات عمل التدقيق.
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 األهمية النسبية في أداء إجراءات التدقيق  7 .6
جراءات التدقيق، كما هو موضح في التوضيح ينبغي على المدققين النظر في األهمية النسبية عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إ

 التالي.
 

 1 – 7 .6التوضيح 
 

 األهمية النسبية

 -استخدم األهمية النسبية لـ: أداء إجراءات التدقيق
 تحديد أي إجراءات تدقيق إضافية ضرورية 
 .تحديد أي بنود ينبغي اختيارها لالختبار، وما إاا كان هناك استخدام لتقنيات أخذ العينات 

 مساعدة في تحديد حجم العينة.ال 

 .تقييم أخطاء العينة التمثيلية عن طريق االستقراء عبر العينة الكاملة لألخطاء المرجحة 

 .تقييم مجموع األخطاء الكلية على مستوى الحساب وصوال، إلى مستوى البيانات المالية 

 صححة في األرباح المدورة تقييم مجموع األخطاء الكلية، بما في ال  األثر الصاف لألخطاء غير الم
 االفتتاحية.

 .تقدير نتائج اإلجراءات 
 

 استخدام المادية النوعية فيما يلي:
  .تحديد اإلفصاحات التي لها جوانب نوعية والتي قد تكون اات عالقة عند تقييم مخاطر األخطاء المادية

 وقد يشمل ال  اإلفصاحات عن:
 تمر بصعوبات مالية.السيولة وتعهدات الديون بالنسبة ألي منشأة  -
 األحداث والظروف التي أدت إلى االعتراف بخسارة انخفاض. -
 المصدر الرئيسي للتشك  في التقدير، بما في ال  االفتراضات المتعلقة بالمستقبل. -
طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية، واإلفصاحات األخرى اات العالقة والتي من المتوقع أن يكون  -

 لمركز المالي واألداء المالي للمنشأة.لها أثر هام على ا
 األطراف اات العالقة، والمعامالت الخاصة باألطراف اات العالقة. -
 تحليل الحساسية، ويشمل اآلثار المترتبة على التغيير في االفتراضات المستخدمة في تقنيات التقييم. -
 التشك  في مبلغ مسجل أو مفصح عنه. -

 

 -إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق في الحاالت التالية: : ستكون هناك حاجة لتعديلمالحظة
  طبيعة األخطاء التي تم تحديدها وظروف وقوعها تشير إلى أن األخطاء األخرى قائمة، وعند جمعها مع األخطاء المتراكمة

 أو خالل التدقيق يمكن أن تصبح أخطاء جوهرية؛
 من األهمية النسبية. مجموع األخطاء المتراكمة خالل التدقيق يقترب 

 
 نقطة للتأمل

من غير المرجح لألهمية النسبية أن تتغير في كثير من األحيان. ومع ال ، قد تحتاج إلى تعديل مع إدراك 
، المدقق لمعلومات جديدة أو إاا أصبح هناك تغيير في فهم المدقق للمنشاة وعملياتها. وإاا كان التغيير مطلوبا، 

 دقيق وقيامه بتقييم األثر على خطة التدقيق.تأكد من إبالغ فريق الت
 

ستنادا، إلى عوامل مخاطر أو نتائج تدقيق جديدة قد ال تؤثر على األهمية النسبية الكلية. إقد تتغير أهمية األداء 
وتؤدي التغيرات في أهمية األداء إلى تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. وبالطبع، إاا تغيرت األهمية 

 سبية الكلية، ستكون هناك حاجة إلى تغيير مماثل في أهمية األداء.الن
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 األهمية النسبية في إعداد التقارير 8 .6
 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق 
الفقرة  450الدولي 

11 

هرية، بشكل منفرد أو بمجموعها. وخالل القيام بهذا يحدد المدقق ما إاا كانت البيانات المالية غير المصححة جو 
 -:عتبارالتحديد، ينبغي على المدقق أخذ ما يلي باإل

حجم وطبيعة البيانات الخاطئة فيما يتعلق بصنف معين من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات  (أ)
 أ(.25-أ24أ و22-أ16)المرجع: الفقرات ووالبيانات المالية ككل والظروف الخاصة بحصولها؛ 

تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة المتعلقة بفترات سابقة على فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو  (ب)
 (.أ23اإلفصاحات اات العالقة والبيانات المالية ككل. )المرجع: الفقرة 

   

معيار التدقيق 
الفقرة  450الدولي 

12 

ن بالحوكمة عن البيانات الخاطئة غير المصححة وتأثيرها، بشكل منفرد أو ينبغي على المدقق إبالغ أولئ  المكلفي
بمجموعها، على الرأي الوارد في تقرير المدقق، ما لم يحظر ال  األمر قانون أو نظام. وينبغي أن يحدد إبالغ 

يانات المدقق البيانات الخاطئة غير المصححة الجوهرية بشكل منفرد. وينبغي أن يطلب المدقق تصحيح الب
 أ(.28-أ26الخاطئة غير المصححة. )المرجع: الفقرات: 

 

 لمزيد من المعلومات حول تقييم األخطاء. 21، الفصل 2أنظر المجلد 
 

 -قبل إصدار الرأي، يقوم المدقق بـ:
 تأكيد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل؛ 
 ؛ وطاء غير المصححة التي تم تحديدهاتقييم طبيعة ومجموع األخ 

 .إجراء تقييم شامل حول ما إاا كانت البيانات المالية تشوبها أخطاء جوهرية 
 

 1 - 8 .6التوضيح 
 األهمية النسبية 

 -يستخدم المدقق األهمية النسبية لـ: إعداد التقارير
 .تقييم مجموع األخطاء الكلية على مستوى الحساب وصوال إلى مستوى البيانات المالية 
 لكلية، بما في ال  األثر الصاف لألخطاء غير المصححة في األرباح المدورة تقييم مجموع األخطاء ا

 االفتتاحية.

  تحديد ما إاا كانت هناك حاجة ألداء إجراءات تدقيق إضافية عند اقتراب مجموع األخطاء لألهمية النسبية
 الكلية أو المحددة.

  .الطلب من اإلدارة تصحيح جميع األخطاء التي تم تحديدها 

  في إعادة تدقيق النواحي اات األخطاء األعلى.النظر 

 .التقدير المهني لطبيعة وحساسية األخطاء التي تم تحديدها، باإلضافة إلى حجمها 

 .تحديد وتقييم إاا كانت هناك أخطاء في اإلفصاحات واآلثار المترتبة على تل  األخطاء 

 جوهرية غير المصححة.تحديد ما إاا كان ينبغي تعديل تقرير المدقق نتيجة لألخطاء ال 

 -يتكون مجموع األخطاء من:
  األخطاء المحددة التي تم تحديدها من جانب المدقق كنتيجة الختبار التدقيق؛ 
 . تقدير األخطاء األخرى المحددة التي ال يمكن حصرها على وجه التحديد بخالف ال 

 

لمزيد من المعلومات  21، الفصل 2يدها. أنظر المجلد وبعد ال  يطلب المدقق من اإلدارة تسجيل جميع األخطاء التي تم تحد
 حول تقييم أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.

 

 ات أخرى إعتبار  9 .6
 -ات األخرى ما يلي:عتبار تشمل اإل

 مع اإلدارة وأولئ  المكلفين بالحوكمة؛ تصالاإل 
 ؛ وتحديث األهمية النسبية 

 بقة.خفض مستوى األهمية النسبية عن الفترة السا 
 

 مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة تصا اإل 
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 إن اإلدارة وأولئ  المكلفين بالحوكمة بحاجة إلى فهم القيود المتعلقة بدرجة الدقة التي يمكن توقعها من التدقيق. كما أنهم بحاجة إلى
وفر ضمانا مطلقا بأن البيانات المالية ال أن يكونوا على دراية أنه ليس من الممكن اقتصاديا تصميم إجراءات تدقيق من شأنها أن ت
 تشوبها أخطاء جوهرية. ويمكن لعملية التدقيق أن توفر ضمانات معقولة فقط في هذا الصدد.

 

وعندما يتم تحديد األخطاء من جانب المدقق أثناء عملية التدقيق، فإن الخطوة األولى تتمثل في الطلب من اإلدارة تصحيح كامل 
بأولئ  المكلفين  تصالحة. وفي حال قررت اإلدارة عدم تصحيح بعض األخطاء، فينبغي على المدقق اإلاألخطاء غير المصح
 -بالحوكمة حول ما يلي:

   تفاصيل األخطاء غير المصححة تأثيرها، بشكل منفرد أو بمجموعها، على الرأي الوارد في تقرير المدقق )ما لم يحظر ال
 األمر قانون أو نظام(؛

 ؛ ونفردرية غير المصححة بشكل ماألخطاء الجوه 

  تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة المتعلقة بفترات سابقة على فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات اات
 العالقة والبيانات المالية ككل.

 

 تحديث األهمية النسبية 
من التخطيط المبدئي للتدقيق إلى وقت تقييم نتائج إجراءات التدقيق. وهذا  قد يتغير التقييم األولي لألهمية النسبية الكلية وأهمية األداء

يمكن أن ينجم عن تغيير في الظروف أو في معرفة المدقق نتيجة ألداء إجراءات التدقيق. فعلى سبيل المثال، إاا تمت تأدية إجراءات 
المالي. وإاا كانت النتائج الفعلية للعمليات والمركز المالي  التدقيق قبل نهاية الفترة، فإن المدقق سيتوقع نتائج العمليات والمركز

 .مختلفة إلى حد كبير، قد تتغير تقييمات األهمية النسبية ومخاطر التدقيق أيضا، 
 

 تقليل مستوى األهمية النسبية عن الفترة السابقة
االفتتاحية. وعلى سبيل المثال،  ى األرصدةعندما تتغير الظروف من فترة ألخرى، يجب على المدقق النظر في تأثير أي أخطاء عل

 إاا كانت المبيعات والدخل أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة السابقة، يكون تقليل األهمية النسبية مطلوبا،. ويمكن أن تنشأ األخطاء
للحد من مخاطر وقوع خطأ جوهري في األرقام االفتتاحية كون عملية التدقيق أجريت سابقا باستخدام مستوى أعلى لألهمية النسبية. و 

 .لتزامفي األرصدة االفتتاحية، قد يقوم المدقق بأداء إجراءات تدقيق إضافية على األرصدة االفتتاحية لألصول واإل
 

 نقطة للتأمل
 العمليات الجديدة

إاا توفر الجواب، سيساعد ال  عند قبول عملية تدقيق جديدة، أستعلم عن األهمية النسبية الكلية التي استخدمها المدقق السابق. و 
 في تحديد ما إاا كانت إجراءات التدقيق اإلضافية مطلوبة على األرصدة االفتتاحية لألصول واإللتزام.

 

 ستخدام خبراء اإلدارةإ
لتدقيق تأكد من استخدام الخبراء المعينين من المنشأة )لمساعدتها في إعداد البيانات المالية(، أو المستخدمين من جانب فريق ا

 .يستخدمون مستوى مناسب من األهمية النسبية في ما يتعلق بالعمل الذي يمارسونه
 
 

 

 التوثيق 10 .6
 -عند تحديدها: عتبارقم بتوثيق التحديد لما يلي، والعوامل التي تم أخذها باإل

 األهمية النسبية الكلية؛ 
 دة لفئات معينة من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو إاا كان ال  مناسبا،، مستوى أو مستويات األهمية النسبية المحد

 اإلفصاحات؛

 ؛ وأهمية األداء 

 .أي تعديل على العوامل المذكورة أعاله مع سير عملية التدقيق 

 سيكون من المفيد أنه يتم توثيق أية اعتبارات نوعية، مثل السيولة، وتعهدات الديون، والمبالغ المحددة لألخطاء البسيطة.
 

 تحديد واستخدام األهمية النسبية -سات الحالةدرا  6.8
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2طالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد لإل
 

ات األهمية النسبية األخرى مثل عتبار يتم توثيق األهمية النسبية عادة على ورقة عمل تتضمن ملخصا لنتائج التشغيل، وتوفر مساحة إل
 وعية.العوامل الن
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 شركة ديفتا لألثاث
 (مقتطف )

 تقييم األهمية النسبية
 يورو. 8000المستخدمين الرئيسيين للبيانات المالية هم البن  والمساهمين. ورقم األهمية النسبية المستخدم في الفترة السابقة كان 

 

النسبية المحتملة على أساس الدخل المتأتي من العمليات المستمرة، فضال عن أنظر ورقة العمل المرجعية رقم. # لمبالغ األهمية 
من األرباح قبل الضرائب، مضافا، إليها مكافآت اإلدارة  %5اإليرادات. وباستخدام تقديرنا المهني، قررنا أن نضع األهمية النسبية عند 

، إال أننا شعرنا بأن األرباح قبل الضرائب كانت عتباراإليرادات باإليورو. كما تم أخذ أسس أخرى لألهمية النسبية مثل  70.000البالغة 
 المبلغ األكثر معنى في ما يتعلق بمستخدمي البيانات المالية.

 

يورو كأهمية نسبية. وقد تم مناقشة مفهوم األهمية النسبية واستخدامها في عملية التدقيق  10.000ولهذه الفترة، تتمثل الخطة في استخدام 
 عام مع العميل.بشكل 

 

 يورو.  7500وباستخدام التقدير المهني وأنواع األخطاء التي تم تحديدها في عمليات التدقيق السابقة، تم تحديد أهمية األداء عند 
 

قرير يورو كوننا مطالبين بتدقيق هذا المبلغ وإعداد ت 1000كما تم تحديد أهمية نسبية محددة لضرائب المبيعات المحلية المدفوعة عند 
 بشأنه للحكومة المحلية.

 

هناك أيضا، حاجة للنظر في األخطاء المحتملة التي يمكن أن تقع في اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية )اات الطبيعة الكمية أو 
 الية.النوعية على حد سواء( وإاا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر على القرارات المالية لمستخدمي البيانات الم

 

 يورو. 250المبلغ المحدد بالنسبة لألخطاء البسيطة هو 
 

 حول التحليل الكمي ........ 615انظر أيضا ورقة العمل 
 

 2X20ديسمبر  8تاريخ:          ف ج.:   أعده
 2X20   يناير 5 تاريخ:         ف ل. راجعه: 

 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب

 كومار وشركاه
 ( مقتطف )

 األهمية النسبية تقييم
 المستخدمين الرئيسيين للبيانات المالية هم البن  والمالكين. 

 

 يورو. 3000رقم األهمية النسبية المستخدم في الفترة السابقة كان 
 

ا، أكثر من األرباح. وبتقديرنا المهني، تقدم األرباح أساس %1وبالنظر إلى احتياجات المستخدمين، قررنا أن نضع األهمية النسبية عند 
يورو كأهمية نسبية كلية. وقد تم مناقشة  2500استقرار لألهمية النسبية مقارنة باألرباح قبل الضرائب. ولهذه الفترة، نخطط الستخدام 

 مفهوم األهمية النسبية واستخدامها في عملية التدقيق بشكل عام مع العميل.
 

 يورو.  1800ها في عمليات التدقيق السابقة، تم تحديد أهمية األداء عند وباستخدام التقدير المهني وأنواع األخطاء التي تم تحديد
 

 مواضيع أخرى 
 حول ........ 615نظر ورقة العمل  أ

 2X20ديسمبر  8:  تاريخ: ج.ف          أعده
 2X20يناير  5   :تاريخ      : ل.ف    راجعه

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 قمناقشات فريق التدقيمعايير . 7          

 

 

 
 

 
 
 

معايير التدقيق الدولية ذات  محتوى الفصل
 العالقة 

غرض وطبيعة المناقشات المطلوبة داخل فريق التدقيق حول قابلية البيانات المالية 
 للمنشأة لألخطاء الجوهرية.

 )المنقح( 315, 300، 240

 
 

 1-0-7التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:          
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230تدقيق الدولي الرجوع إلى معيار ال( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    
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 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  240

إجراء مناقشات بين أعضاء فريق العملية وان يحدد شريك )المنقح(  315لدولي يقتضي معيار التدقيق ا
العملية المسائل التي ينبغي إبالغها إلى أعضاء الفريق الذين ال يشاركون في المناقشات. كما يجب أن 
 تركز المناقشات بشكل محدد على كيفية قابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية للمنشأة بسبب

وأين يمكن أن توجد مثل هذه األخطاء في البيانات المالية، بما في ذلك كيف يمكن أن يحدث  حتيالاإل
لمعتقدات أعضاء فريق العملية بان اإلدارة وأولئك المكلفين  إعتبار. وتجري المناقشات دون حتيالاإل

 أ(11-أ10بالحوكمة يتصفون باألمانة والنزاهة. )المرجع: الفقرات 

تدقيق الدولي معيار ال
 44الفقرة  240

يجب على المدقق أن يشمل ما يلي في وثائق التدقيق المتعلقة بفهم المدقق للمنشأة وبيئتها وتقييم المدقق 
  -:)المنقح( 315لمخاطر األخطاء الجوهرية حسبما يتطلب معيار التدقيق الدولي 

ء فريق العملية فيما يتعلق بقابلية القرارات الهامة التي تم التوصل لها أثناء المناقشة بين أعضا (أ)
 و اشتمال البيانات المالية على األخطاء الجوهرية بسبب اإلحتيال؛

المخاطر المحددة والٌمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلحتيال عند مستوى البيانات المالية ومستوى  (ب)
 التوكيد.

 

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  315

ألعضاء الرئيسيين اآلخرين لفريق العملية مناقشة حساسية البيانات المالية يجب على شريك العملية وا
للمنشأة لألخطاء الجوهرية وتطبيق إطار إعداد التقارير المطبق على حقائق وظروف المنشأة. ويجب على 

مرجع: شريك العملية تحديد أي مسائل سيتم تبادلها مع أعضاء فريق العملية التي لم تتناولها المناقشة. )ال
 أ(   24-أ21الفقرات 

 لمحة عامة 7.1
ثمة عنصر حاسم في نجاح أي عملية تدقيق وهو التواصل الجيد بين أعضاء فريق التدقيق. ويبدأ التواصل مع تعيين أعضاء 

ئد الفريق للتخطيط للعملية، ويستمر بعد ذلك طوال العملية. ويتضمن التواصل الجيد الفوا إجتماعالفريق، ومن ثم ترتيب 
 المنصوص عليها في التوضيح التالي.

 

 1-7.1التوضيح 
 

 الفوائد

الحاجة إلى التواصل الجيد 
 بين أعضاء فريق التدقيق

 إنتاجية التدقيق 
  سيكون لكل شخص في الفريق فهم للمنشأة التي يتم تدقيقها وإطار إعداد التقارير المالية

 ت حول توقيت وآلية إنجاز العمل.المستخدم، وطبيعة دوره المحدد في التدقيق والتوقعا
 .الحد من احتمالية التدقيق الزائد عن الحد أو األقل من المطلوب 

 فعالية التدقيق
  يتم تزويد الموظفين بنظرة ثاقبة حول العميل وتوقعات التدقيق مباشرة من كبار الموظفين مثل

 شريك العملية.
 ت المالية على أخطاء جوهرية في تحديد ستساعد مناقشات الفريق حول قابلية اشتمال البيانا

 الواجب التصدي لها.  حتيالالمخاطر التجارية )العمل( ومخاطر اإل

 .اتخاذ قرارات أفضل حول طبيعة وتوقيت ومدى مخاطر التقييم وإجراءات التدقيق اإلضافية 

 مثل يساعد في ردود الفعل السريعة تجاه المعلومات الجديدة في مجاالت  تصالفتح خطوط اإل
 المعامالت/ األحداث غير االعتيادية واألطراف ذات العالقة ومسائل إعداد التقارير.

 تطوير الموظفين
 .نقل أفضل الممارسات في مجال التدقيق من الشركاء للموظفين 
  تشجيع الموظفين على طرح األسئلة وإعادة النظر في فعالية االستجابات في الفترة السابقة

 للمخاطر الٌمقيمة.
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 -يتطلب التواصل المستمر الفعال ما يلي:
 و ؛نب شريك العملية وكبار الموظفينالمشاركة )واالهتمام الكامل( من جا 
 ستعداد كبار الموظفين لالستماع إلى صغار الموظفين. وهذا يشمل فهم العملية من وجهة نظر صغار الموظفين إ

 غذية الراجعة.وتشجيع طرحهم لألسئلة واالقتراحات، ومن ثم توفير الت
 

 ت فريق التدقيق.إتصاالومناقشته في  عتبارويلخص التوضيح التالي ما ينبغي أخذه باإل
 

 2-7.1التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطة للتأمل
تعتبر مناقشات فريق التدقيق ذات أهمية إلجراء تدقيق فعال. تجنب إغراء االندفاع في األجندة بسبب الضغوط الزمنية 

وصياغة االستجابات  حتياللمناقشات تساهم في مناقشة مخاطر التدقيق، ووضع سيناريوهات اإلاألخرى، فهذه ا
المحتملة. كما أنها توفر الفرصة للموظفين لمعرفة المزيد عن األعمال التجارية للمنشأة، وما هو متوقع منهم عند 

 ملية التدقيق.التدقيق. ويمكن أيضا تشجيع الموظفين على طرح أفكارهم حول كيفية تحسين ع

 

 التخطيطي لفريق التدقيق جتما اإل 7.2
تخطيطي في وقت مبكر قبل بدء العمل الميداني. وهذا سيوفر الوقت  إجتماعفي عمليات التدقيق الواسعة، ينبغي ترتيب 

التخطيط  الالزم إلعداد خطة التدقيق المفصلة أو إجراء تغييرات عليها. أما في عمليات التدقيق الصغيرة يمكن تحقيق
 األفضل من خالل مناقشات موجزة مع بداية عملية التدقيق.

 

حاملين معهم عقلية متسائلة، وعلى أهبة االستعداد للمشاركة وتبادل  جتماعوينبغي تشجيع أعضاء الفريق على القدوم لإل
وأولئك المكلفين بالحوكمة المعلومات مع موقف من التشكك المهني. وينبغي عليهم الوضع جانبا أي معتقدات بأن اإلدارة 

 يتصفون باألمانة والنزاهة. وينبغي أن يتأثر نطاق النقاش باألدوار والخبرات والمعلومات الالزمة ألعضاء فريق العملية. 
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 ويبين التوضيح الوارد أدناه المجاالت الثالثة الرئيسية الواجب تناولها.
 

 1-7.2 التوضيح
 

المجاالت الرئيسية الواجب 
 اتناوله

 الغرض: توفير مناقشة مفتوحة

تبادل اآلراء حول المنشأة، مثل 
 األشخاص والعمليات واألهداف 

 ةأالمنش
 .التاريخ واألهداف التجارية 
 .الثقافة الشركاتية 

 .التغييرات في العمليات والموظفين والنظم 

  .تطبيق إطار إعداد التقارير المطبق على حقائق وظروف الشركة 

 

 اإلدارة
  /هيكل المنشأة واإلدارة.طبيعة 
 .الموقف تجاه الرقابة الداخلية 

 حتيالمحفزات ارتكاب اإل. 

 .تغييرات ليس لها تفسير في السلوك أو النمط المعيشي للموظفين الرئيسيين 

 .إي مؤشر على تحيز اإلدارة 

 

 عوامل المخاطر المعروفة
 .الخبرة من عمليات التدقيق السابقة 
 امة.عوامل المخاطر التجارية اله 

 حتيالالفرصة الرتكاب اإل. 

 .متطلبات إعداد التقارير المالية التي تم تغييرها والتي قد ينتج عنها إفصاحات جديدة أو ُمراجعة 

 الغرض: إجراء عصف ذهني الستخالص األفكار والمناهج المقترحة للتدقيق

 حتيالاحتمالية الخطأ واإل العصف الذهني 
 (؟ وهذه حتيالالتي لها قابلية لألخطاء الجوهرية )الخطأ أو اإل ما هي مجاالت البيانات المالية

 الخطوة شرط في جميع عمليات التدقيق.
 وإخفاؤه عند إعداد التقارير المالية؟ قد يكون من المفيد وضع  حتيالكيف يمكن لإلدارة ارتكاب اإل

قضائي. وأنظر ، أو حيث يكون ممكنا، االستعانة بخدمات محاسب حتيالسيناريوهات مختلفة لإل
في قيود دفتر اليومية، وتحيز اإلدارة في التقديرات/ األحكام والتغيرات في السياسات 

 المحاسبية..الخ.

 كيف يمكن إساءة استخدام األصول ألغراض شخصية؟ 

  هل هناك محفزات غير أنانية )مثل الحفاظ على مصدر تمويل لمنشأة غير ربحية( للتالعب
 بالبيانات المالية؟

 في مخاطر اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية. هل يمكن أن تتعمد اإلدارة عرض  النظر
اإلدارة اإلفصاحات بأسلوب قد يؤدي إلى حدوث غموض في الفهم المالئم للمسائل المفصح عنها 
)على سبيل المثال من خالل إدراج كثير من المعلومات غير المادية أو من خالل استخدام لغة 

 أو غامضة(؟غير واضحة 

 

 االستجابة للمخاطر
 لالستجابة للمخاطر التي تم  عتبارما هي إجراءات/ منهجيات التدقيق التي يمكن أخذها باإل

 تحديدها أعاله؟
  أنظر في ما إذا كان سيتم إدراج عنصر عدم القدرة على التنبؤ في طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات

 التدقيق التي يتعين القيام بها.
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الرئيسية المجاالت 
 الواجب تناولها

 الغرض: توفير التوجيه   

 -المجاالت المحددة التي ينبغي تناولها: تخطيط التدقيق
من أن المتطلبات المحددة في معايير التدقيق الدولية وذات العالقة بالتدقيق قد تم تناولها في خطة التدقيق.  تأكد

 -حددة يتعين القيام بها ما يلي:وتشمل معايير التدقيق الدولية المتضمنة إلجراءات م
 

 ". في عملية تدقيق البيانات المالية حتيالإلمسؤوليات المدقق المتعلقة با" 240الدولي معيار التدقيق
 "مؤسسات خدمية    المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل  التدقيقات إعتبار " 402الدولي  معيار التدقيق

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

 " األطراف ذات العالقة " 550معيار التدقيق الدولي
عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل  –ات الخاصة عتبار اإل " 600معيار التدقيق الدولي

 "مدققي العنصر(
 إيصال مسائل التدقيق األساسية في تقرير المدقق المستقل 701ار الدولي للتدقيق المعي

من المطلوب من مدققي المنشآت المدرجة )والمنشآت األخرى التي يطلب فيها من المدقق في حاالت أخرى 
( اختيار 701بموجب القانون أو الالئحة أو التي يقرر فيها المدقق أن يبلغ بموجب المعيار الدولي للتدقيق 

المسائل التي تتطلب اهتمام خاص من التدقيق بحيث يتم إدراجها في تقرير المدقق باعتبارها من ضمن مسائل 
قاباًل للتطبيق، تمكن مناقشة الحاجة إلى تحديد تلك  701التدقيق األساسية. وعندما يكون المعيار الدولي للتدقيق 

 تخطيط.المسائل في االجتماعات التي تعقد في مرحلة ال
 

 -قم بتوفير التوجيه لفريق التدقيق:
 .تحديد مستويات األهمية النسبية 
 .تعيين األدوار والمسؤوليات 

  تزويد الموظفين بلمحة عامة عن أقسام التدقيق التي يتولون مسؤولية إنهائها. وتناول النهج المطلوب
لوبة ومراجعة الملفات وأي توقعات ات الخاصة والتوقيت والتوثيق المطلوب ومدى المراقبة المطعتبار واإل

 أخرى.

 .التأكيد على أهمية الحفاظ على التشكك المهني خالل عملية التدقيق 
 

)أو لم يتلقوا دعوة لحضوره(،  جتماع: إذا لم يتمكن األعضاء من غير الرئيسيين في فريق التدقيق من حضور اإلمالحظة
 ة التي سيتم إبالغهم بها.ينبغي على شريك العملية تحديد أي المسائل الناشئ

  

 نقطة للتأمل
من القفز إلى أي  قم بالتأكيد على أهمية بقاء الموظفين في حالة تأهب تحسبا لمؤشرات خيانة األمانة، ولكن كن حذرًا أيضاً 

 استنتاجات، وخاصة عند مناقشة النتائج مع إدارة أو موظفي المنشأة.
 

 .حتيالرات الخطيرة( التي إذا واجهتها قد تشير إلى توفر إمكانية اإلوأعمل على اإلشارة للظروف الممكنة )المؤش
 

بواسطة تحديد أنماط واستثناءات وشذوذ في المعامالت واألحداث. فعلى سبيل المثال، فإن  حتيالوبشكل عام يتم اكتشاف اإل
على  وجود مطالبة زائفة في حساب النفقات قد ال يكون جوهري في البيانات المالية بحد ذاته، ولكن يمكن أن يكون مؤشراً 

 مشكلة أكبر من ذلك بكثير مثل عدم نزاهة اإلدارة.

 
 من التدقيق نتهاءثناء وعند اإل ت أتصاالاإل  7.3

سيكون لكل عضو من أعضاء فريق التدقيق وجهة نظر مختلفة قليال عن المنشأة. وقد ال تكون بعض المعلومات التي تم جمعها 
من جانب عضو معين في الفريق ذات معنى حتى ما لم يتم دمجها مع المعلومات التي حصل عليها أعضاء الفريق اآلخرين. وهذا 

، حيث أن تحديد األجزاء الصغيرة من األنماط  والشذوذ واالستثناءات هو الذي يؤدي لكشف حتيالباألخص فيما يتعلق باإلصحيح 
 في نهاية المطاف. حتيالاإل
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والتشبيه البسيط لهذا األمر هو لغز األحجية، حيث كل جزء لوحده ال يساعد الشخص في رؤية الصورة بأكملها، وفقط عندما يتم 
يع القطع مع بعضها األخر يمكن مشاهدة تلك الصورة الكبيرة. وينطبق الشيء نفسه في التدقيق حيث ال يمكن رؤية وضع جم

التشبيه مبين في الصورة الكبيرة إال عندما يجري تقاسم المعرفة/ النتائج الفردية التي توصل إليها كل مدقق مع الفريق. وهذا 
 -التوضيح التالي:

 

 1-7.3التوضيح 
 

 ركة النتائجمشا
 

 
 
 
 
 
 

التخطيطي فقط. وينبغي تشجيع أعضاء فريق التدقيق على  جتماعتحتاج مناقشات الفريق أن ال تقتصر على اإل
التواصل وتبادل المعلومات التي يحصلون عليها أثناء التدقيق بشأن أي مسائل ذات عالقة، وخاصة عندما تؤثر 

 .على تقييم المخاطر وإجراءات التدقيق المقررة
  

 نقطة للتأمل
 ات الستخالص المعلومات في األوقات اإلستراتيجية من عملية التدقيق.إجتماععقد 

باإلضافة إلى مناقشات تخطيط التدقيق في بداية العملية، قد يكون من المفيد )ولكن ليس من المطلوب( لفريق التدقيق مهما كان 
 اتف( ومناقشة نتائج التدقيق بعد مراحل التدقيق التالية.)أو الترتيب لمكالمة جماعية عبر اله جتماعصغيرًا اإل

 

 تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر وإجراءات التدقيق اإلضافية
عن  ال تحتاج جلسات استخالص المعلومات هذه إلى أن تكون رسمية أو طويلة، لكنها ُتمكن أعضاء فريق التدقيق من اإلبالغ شفهياً 

ستثناءات التي اكتشفوها والمخاوف التي الحظوها. كما يمكنهم اإلبالغ عن أي مسائل )مهما كانت إلالنتائج التي توصلوا إليها، وا
من عليها  الحصولصغيرة( التي بدت غريبة أو غير منطقية. وغالبا ما تكون األمور الصغيرة، عند جمعها مع المعلومات التي تم 

( التي قد تتطلب القيام بمزيد من العمل. وحتى عندما يضم حتيالثل اإلأعضاء الفريق اآلخرين، مؤشر إلى عوامل مخاطر محتمله )م
 ات أن تسفر عن نتائج هامة.جتماعفريق التدقيق شخصين فقط، يمكن لهذه اإل

 من التدقيق نتهاءاإل 
ة لذلك يمكن أن تضيع وبدء عملية التدقيق الالحقة. ونتيج هو المضي قدماً  من التدقيق السابق، يكون اإلغراء دائماً  نتهاءبمجرد اإل

الكثير من المعرفة التي يمكن أن تكون مفيدة ألداء عملية التدقيق الالحقة. ويمكن من خالل إجتماع قصير أو مكالمة جماعية عبر 
 -الهاتف بعد كل عملية تدقيق الحصول على معلومات من فريق التدقيق وتحديد ما يمكن تحسينه. ويشمل ذلك تحديد:

 هتمام في المستقبل؛إلمن ا أو قليالً  لتي قد تتطلب مزيداً مجاالت التدقيق ا 
  أو  حتيالإلعتيادية أو ضغوط مالية على الموظفين والتي قد تكون مؤشرا على اإ أي نتائج أخرى غير متوقعة أو معامالت غير

 رتكابه؛إلمحفزة 

 وظفين الرئيسيين أو تمويل جديد أو امتالك، أو أي تغييرات مقررة من شأنها أن تؤثر على العمليات المستقبلية مثل تغييرات الم
 و منتجات أو خدمات جديدة أو إدخال نظام جديد للمحاسبة أو أي تغييرات أخرى بأنظمة الرقابة الداخلية؛

 ،المجاالت التي يمكن للمنشأة من خاللها تقديم مساعدة إضافية مثل تحليل بعض نواحي البيانات المالية 

 اطرة هامة، يمكن لإلجتماع أيضا تناول ما إذا كانت الشركة ترغب باالستمرار مع العميل في الفترة حيثما ُوِجدت عوامل مخ
التالية. فإذا استقالت الشركة مباشرة بعد عملية التدقيق، تكون األسباب ماثلة في أذهان الجميع، وهذا من شأنه أن يوفر للكيان 

 وقت أكثر للعثور على مدقق آخر.
 

 ستخالص المعلومات هذه.إلى للتخطيط، يمكن جدولة وقت وتاريخ جلسات وفي الجلسة األو 
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 مناقشات فريق التدقيق -دراسات الحالة 7.4
 

 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 
 

مة من الفترات السابقة )أو الفترة الحالية إذا كانت وقد يكون من المفيد تعميم أحدث البيانات المالية، وقائمة بالمخاطر الٌمقي
، فيتم التأكيد على ضرورة التشكك المهني، جتماع. أما خالل اإلجتماعمحدثة( واستجابة التدقيق على أعضاء الفريق قبل اإل

 .حتيالوالحاجة إلى اإلبالغ الفوري عن أي حاالت مشبوهة أو إشارات تحذير محتملة لإل
 

 لتوثيق على شكل أجندة معيارية أو مذكرة للحفظ في ملف.ويمكن أن يتم ا
 

 ديفتا لألثاث -راسة الحالة أد
 

 2X20ديسمبر  8: جتما تاريخ اإل
 

 جتما محضر اإل بند األجندة

يورو استنادًا إلى النمو في  10,000رفع األهمية النسبية الكلية إلى  .األهمية النسبية وأرصدة الحسابات الهامة .1
 يورو. 7,500لمبيعات، ورفع أهمية األداء إلى الربحية وا

المصادقة على مالئمة توقيت الفترة السابقة، وأن طلباتنا معقولة  التوقيت والتواريخ الرئيسية وتوفر موظفي العميل. .2
 للحصول على مساعدة من اإلدارة في إعداد جداول معينة.

ماذا يمكننا تعلمه من التجربة السابقة مثل المسائل/  .3
حداث التي سببت التأخير، والمجاالت التي حصلت األ

 على تدقيق أقل/أكثر من المطلوب.

الرقابة الداخلية على المخزون كانت ضعيفة في السنة الماضية 
وتسببت في مزيد من العمل. وقد أشار العميل إلى هذا األمر ستتم 

 معالجته قبل نهاية هذه الفترة.

أنظر قصاصة الصحيفة المتعلقة بـ )بارفين(. وهذا يمكن أن ال يؤثر  أو التقاضي...الخ؟  أي مخاوف جديدة حول نزاهة اإلدارة .4
 على عملنا ولكن يجب اتخاذ الحيطة والحذر. 

تغيرات هذه الفترة المتعلقة بالعمليات التجارية و/أو  .5
الوضع المادي وأنظمة الصناعة والسياسات المحاسبية 

 واألشخاص.

من إجمالي المبيعات. وهناك  %12الي تصل مبيعات االنترنت لحو 
أيضا خطط للنمو الكبير. وهذا يشكل ضغطًا على الموارد النقدية 
والرقابة الداخلية ونظم التشغيل، في حين يضيف االنكماش االقتصادي 
الحالي مزيدًا من الضغط على المنشأة للحفاظ على مستوى المبيعات 

 برغم االنخفاض في الطلب وأسعار البيع.

. ما هي الطرق الممكنة حتيالابلية البيانات المالية لإلق .6
؟ ضع بعض السيناريوهات حتيالللمنشأة لتجنب اإل

المحتملة، ثم خطط لإلجراءات التي من شأنها أن تؤكد 
 أو تدحض أي شكوك.

تحيز وتجاوز اإلدارة لتجنب االلتزام الضريبي ممكن. وتقديرات اإلدارة 
مع األطراف ذات العالقة قابلة للتالعب. والقيود اليومية والمعامالت 

وأيضا، أرجان )كبير موظفي المبيعات( يعيش حياة مترفة، وينبغي أن 
 ننظر أيضا في حسابات المكافآت وإيرادات المبيعات.

التخلف عن العهود البنكية. ويقول سوراج أنه سيراجع شروط التفاوض  المخاطر الهامة التي تتطلب اهتمام خاص؟ .7
 ك لهذه الفترة لتوفير بعض المرونة.مع البن

تم مراجعة خطة التدقيق المفصلة ببعض من التفصيل مع الموظف  استجابات التدقيق المناسبة للمخاطر التي تم تحديدها. .8
 المسؤول وتم تحديد عدد من جوانب الكفاءة.

لبيانات المالية ونظرنا في الحاجة قمنا بمراجعة اإلفصاحات الواردة في ا اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية .9
إلى مزيد من اإلفصاحات اإلضافية أو الُمراجعة. ونظرنا أيضًا فيما إذا 
كان قد تم عرض أية إفصاحات بأسلوب قد يؤدي إلى حدوث غموض 

 في الفهم المالئم. ولم نجد أي مما سبق.
النظـــر فــــي الحاجــــة لمهـــارات أو استشــــارات متخصصــــة،  .10

ابة الداخليـة علـى اإلجـراءات الجوهريـة واختبار أنظمة الرق
والحاجــــة للتعريــــل بعــــدم القــــدرة علــــى التنبــــؤ فــــي بعــــض 
اختبــارات التــدقيق، والعمــل الــذي يمكــن إكمالــه مــن جانــب 

 العميل.

متخصص في تكنولوجيا المعلومات لإلشراف على المبيعات وأنظمة 
يسمبر الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. وجدولة زيارة في د

 لهذه الفترة.

 تم تحديث خطط التدقيق المفصلة والكلية. أدوار فريق التدقيق وتنظيم المواعيد ومراجعات الملفات. .11
 

 2X20  ديسمبر 8:  تاريخج.ف          :أعده
 2X20   يناير  5  :تاريخ   : ل.ف     راجعه
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 معايير مناقشات فريق التدقيق

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 

 كومار وشركاه مذكرة إلى ملف:
أجتمع فريق التدقيق )شريك العملية وكبار الموظفين( لتخطيط عملية التدقيق لكومار  2X20ديسمبر،  8بتاريخ 

 وشركاه.
 

 -وقد ناقشنا ما يلي:
  يورو على أساس التراجع في الربحية والمبيعات، كما تم تحديد  2500خفض األهمية النسبية الكلية إلى

 يورو. 1800أهمية األداء عند 
 ركيز راج في اآلونة األخيرة على المسائل العائلية الشخصية. وقد ال يكون باإلمكان تدقيق عمل تحول ت

المحاسب على نحو كاف، وهذا يترك روبي تتولى زمام السيطرة على األرقام الواردة في التقارير، وأي 
ي عملية التدقيق أخطاء متعمدة أو غير مقصودة قد تمر دون أن يتم كشفها. لذا ينبغي أن يعامل هذا ف

 الهامة.  حتيالعلى أنه من مخاطر اإل

  قد يحدث هناك تحيز لإلدارة أو تجاوزها لتجنب االلتزام الضريبي أو يحدث خرق للعهود البنكية. وتقليديا
كانت تقديرات اإلدارة محافظة، لذا تم تذكير فريق التدقيق أن يكون متيقظًا ألي شيء يظهر غير 

 اعتيادي.

 فائقة للمعامالت وأسعار المنتجات مع األطراف ذات العالقة، ديفتا. سنولي عناية 

 

 خطة التدقيق:
  المصادقة على مالئمة توقيت الفترة السابقة، وسنطلب المساعدة مرة أخرى من اإلدارة في إعداد جداول

ة، سنمضي معينة. ومع ذلك، بما أن كومار وشركاه واجهت صعوبة في تأمين الجداول لنا في الفترة السابق
بعض الوقت مبكرًا مع روبي هذه الفترة ونقدم لها عينات جداول للتأكد من فهمها لما هو مطلوب ولتواريخ 

 االستحقاق المطلوبة. 
  جرى استعراض خطة التدقيق المفصلة بشيء من التفصيل، كما تم توسيع نطاق اإلجراءات في بعض

د من اإلجراءات األخرى في المجاالت التي كانت المجاالت استنادا إلى المخاطر الٌمقيمة، وحذف عد
 المخاطر الٌمقيمة فيها منخفضة. 

  ختبارات ألنظمة الرقابة، كما أنه ال إقررنا أنه سيكون أكثر فعالية تنفيذ اإلجراءات الجوهرية مما لو أجرينا
 توجد توكيدات أن اإلجراءات الجوهرية وحدها لن توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة.

 

 2X20ديسمبر  8:  تاريخ : ج.ف        دهأع
 2X20   يناير 5  : تاريخ : ل.ف      راجعه

 



 

 

 

 

 

 

 تحديد -المخاطر المتأصلة. 8          

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 1-8.0 التوضيح
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -مالحظات:    
 .ئق المطلوبةللحصول على قائمة كاملة بالوثا 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    
 مخاطر البيانات الخاطئة. (3)    
 

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل

 )المنقح( 315، 240 كيفية تحديد المخاطر الجوهرية في البيانات المالية.
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 تحديد -المخاطر المتأصلة 

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية رقم الفقرة

معيار التدقيق 
الفقرة  240الدولي 

10 

 -تتلخص أهداف المدقق فيما يلي:
 ؛تحتيالوتقييم األخطاء الجوهرية للبيانات المالية بسبب اإلتحديد  (أ)
، من تحتيالالحصول على ما يكفي من أدلة مناسبة تحول المخاطر المقدر لألخطاء الجوهرية بسبب اإل (ب)

 و خالل تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة؛
 المشتبه به المحدد خالل التدقيق.  تحتيالأو اإل تحتيالبشكل مناسب لإل ستجابةاإل (ج)

 

معيار التدقيق 
الفقرة  315الدولي 

3 

أو الخطأ عند  تحتيالإن هدف المدقق هو تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية سواء كانت ناجمة عن اإل
مستوى البيانات المالية وعند مستوى التوكيد من خالل فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية األمر 

 اس وتصميم وتطبيق االستجابات للمخاطر الٌمقيمة لألخطاء الجوهرية.الذي يؤدي إلى توفير أس
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق 
الفقرة  200الدولي 

13 

 -ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
مخاطرة أن تحتوي البيانات المالية على أخطاء جوهرية قبل إجراء  -ت الخاطئة الجوهرية)ن( مخاطر البيانا

 -عملية التدقيق. ويتألف ذلك من عنصرين موضحين كاألتي عند مستوى التوكيد:
قابلية تعرض توكيد تحول فئة من المعامالت أو رصيد تحساب أو إفصاح لوجود  -مخاطر متأصلة (1)

منفردا أو لدى جمعه مع أخطاء أخرى، وذلك قبل النظر في أية أنظمة خطأ قد يكون جوهريًا، إما 
 رقابة ذات عالقة.

مخاطرة تتمثل في أن الخطأ الذي قد يحدث في عملية التوكيد تحول فئة من  -مخاطر الرقابة (2)
المعامالت أو رصيد تحساب أو إفصاح، والذي قد يكون خطأ جوهريًا، إما منفردا أو لدى جمعه مع 

خرى، لن يتم منع تحدوثه أو اكتشافه أو تصحيحه في الوقت المحدد من جانب الرقابة األخطاء األ
 الداخلية للمنشأة.   

 

معيار التدقيق 
الفقرة  240الدولي 

11 

 -ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
من أفراد اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة أو هو فعل مقصود من جانب واتحد أو أكثر  -تحتيالاإل (أ)

الموظفين أو أطراف ثالثة، ينطوي على اللجوء للخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير 
 قانونية.

األتحداث أو الظروف التي تشير إلى دافع ما أو ممارسة ضغط معين  -تحتيالعوامل مخاطرة اإل (ب)
 . تحتيالكاب اإلأو إتاتحة فرصة الرت تحتيالالرتكاب اإل

 

معيار التدقيق 
الفقرة  240الدولي 

12 

، يجب على المدقق أن يتخذ التشكك المهني أثناء التدقيق، مدركا اتحتمال 200وفقا لمعيار التدقيق الدولي 
، بالرغم من خبرة المدقق السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة إدارة تحتيالأنه قد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإل

 .أ(8-أ7الحوكمة )المرجع: الفقرات ة وأولئك المكلفين بالمنشأ
 

معيار التدقيق 
الفقرة  240الدولي 

13 

ما لم يكن لدى المدقق سببًا لالعتقاد بخالف ذلك، فإنه قد يقبل بالسجالت والمستندات على أنها تحقيقية. 
أن وثيقة ما ليست صحيحة أو لكن إذا تسببت ظروف تم تحديدها أثناء عملية التدقيق في أن يعتقد المدقق ب

أن شروطُا في المستند قد تم تعديلها لكن لم يتم اإلفصاح عنها إلى المدقق، فإنه ينبغي على المدقق إجراء 
 أ(. 9المزيد من التحقيقات )المرجع: الفقرة 

 

معيار التدقيق 
الفقرة  240الدولي 

15 

ت بين أعضاء فريق العملية وان يحدد شريك إجراء مناقشا)المنقح(  315يقتضي معيار التدقيق الدولي 
العملية المسائل التي ينبغي إبالغها إلى أعضاء الفريق الذين ال يشاركون في المناقشات. كما يجب أن تركز 

 تحتيالالمناقشات بشكل محدد على كيفية قابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية للمنشأة بسبب اإل
. تحتيالهذه األخطاء في البيانات المالية، بما في ذلك كيف يمكن أن يحدث اإل وأين يمكن أن توجد مثل

وتجري المناقشات دون اعتبار لمعتقدات أعضاء فريق العملية بان اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة يتصفون 
 أ(11-أ10باألمانة والنزاهة. )المرجع: الفقرات 
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 معايير التدقيق الدولية المقتطفات ذات العالقة من  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 17الفقرة  240

 -يجب على المدقق االستعالم من اإلدارة فيما يتعلق بما يلي:
، بما في ذلك طبيعة تحتيالتقييم اإلدارة لمخاطرة اتحتمال وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب اإل (أ)

 أ(13-أ12الفقرات  هذه التقييمات ونطاقها وتكرارها؛ )المرجع:
في المنشأة، بما في ذلك أية مخاطر معينة  تحتياللمخاطر اإل ستجابةأسلوب اإلدارة في التحديد واإل (ب)

تحددتها اإلدارة أو تم إبالغها بها، أو فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاتحات التي  تحتياللإل
 أ(.14؛ )المرجع: الفقرة إتحتياليمكن أن توجد لها مخاطرة 

في  تحتيالاتصال اإلدارة، إن وجد، مع أولئك المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بأساليبها في تحديد مخاطر اإل (ج)
 و لها؛ ستجابةالمنشأة أو اإل

 اتصال اإلدارة، إن وجد، مع الموظفين فيما يتعلق بآرائهم تحول ممارسات العمل والسلوك األخالقي.   (د)
    

معيار التدقيق الدولي 
 18رة الفق 240

يجب على المدقق االستعالم من اإلدارة واآلخرين داخل المنشأة تحسبما هو مناسب لتحديد ما إذا كان لديهم 
 أ(. 17-أ15فعلي أو مشكوك فيه يؤثر على المنشأة. )المرجع: الفقرات  إتحتيالمعرفة بأي 

معيار التدقيق الدولي 
 22الفقرة  240

عالقات غير االعتيادية أو غير المتوقعة التي تم تحديدها في أداء اإلجراءات ينبغي أن ُيقيم المدقق ما إذا كانت ال
 .  تحتيالالتحليلية، بما في ذلك المرتبطة بحساب اإليرادات، تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية بسبب اإل

 

معيار التدقيق الدولي 
 23الفقرة  240

تي يحصل عليها تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية ينبغي أن ينظر المدقق فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال
 أ( 22. )المرجع: الفقرة تحتيالبسبب اإل

معيار التدقيق الدولي 
 24الفقرة  240

ينبغي على المدقق أن ُيقيم فيما إذا كانت المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلجراءات األخرى لتقييم 
. وفي تحين قد ال تحتيالإلى وجود واتحد أو أكثر من مخاطر اإلالمخاطر واألنشطة ذات العالقة المنفذة تشير 

، إال أنها كثيرا ما كانت توجد ضمن الظروف التي إتحتيالبالضرورة إلى وجود  تحتيالتشير عوامل مخاطر اإل
. )المرجع: تحتيالولذلك فإنها قد تشير إلى مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل تحتيالتحدث فيها عمليات اإل

 أ(.   27-أ23الفقرة 
 

معيار التدقيق الدولي 
 44الفقرة  240

يجب على المدقق أن يشمل ما يلي في وثائق التدقيق المتعلقة بفهم المدقق للمنشأة وبيئتها وتقييم المدقق لمخاطر 
 -:)المنقح( 315يتطلب معيار التدقيق الدولي األخطاء الجوهرية تحسبما 

ناء المناقشة بين أعضاء فريق العملية فيما يتعلق بقابلية اشتمال القرارات الهامة التي تم التوصل لها أث (أ)
 و ؛تحتيالالبيانات المالية على األخطاء الجوهرية بسبب اإل

عند مستوى البيانات المالية ومستوى  تحتيالالمخاطر المحددة والٌمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل (ب)
 التوكيد.

 

معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة  315

 -ب أن يحصل المدقق على فهم لما يلي:يج
عوامل القطاع ذات العالقة والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى الخارجية، بما في ذلك إطار إعداد التقارير  (أ)

 (.أ30-أ25المالية المطبق. )المرجع: الفقرات 
 -طبيعة المنشاة، بما في ذلك: (ب)

 عملياتها؛ (1)
 ملكيتها والهيكل اإلداري فيها؛ (2)

ت في المنشآت ذات ستثمارات التي تقوم بها المنشأة وتخطط إلجرائها، بما في ذلك االستثماراأنواع اال (3)
 ؛ واألهداف الخاصة

طريقة هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها، ويؤدي ذلك إلى تمكين المدقق من فهم فئات المعامالت   (4)
-أ31المرجع: الفقرة وأرصدة الحسابات واإلفصاتحات التي ستكون متوقعة في البيانات المالية. )

 (.أ35

اختيار المنشأة وتطبيقها للسياسات المحاسبية، بما في ذلك أسباب التغيير. ويجب أن ُيقيم المدقق فيما إذا  (ج)
كانت السياسات المحاسبية للمنشأة مناسبة لعملها وتتفق مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق والسياسات 

 (.أ36لمناسب.)المرجع: الفقرة المحاسبية المستخدمة في القطاع ا

أهداف واستراتيجيات المنشأة ومخاطر العمل المتعلقة بذلك والتي من الممكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية  (د)
 (أ43-أ37في البيانات المالية. )المرجع: الفقرة:

 (أ49-أ44قياس ومراجعة األداء المالي للمنشأة. )المرجع: الفقرة: (ه)
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 لمحة عامة 8.1
ديد المخاطر هو األساس في التدقيق. وهو يقوم على إجراءات المدقق لفهم المنشأة وبيئتها ويشكل جزءا ال يتجزأ منها. يعتبر تح

ودون فهم سليم للمنشأة، قد تغيب عن مدقق تحسابات بعض عوامل المخاطر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مبيعات العميل في 
 أن يعرف أن مبيعات الصناعة ككل كانت في الواقع تواجه انخفاض تحاد.ازدياد، سيكون من المهم لمدقق الحسابات 

 

والهدف من مرتحلة تقييم المخاطر هو تحديد مصادر الخطر، وبعد ذلك تقييم ما إذا كان يمكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في 
االت التي تكون مخاطر األخطاء الجوهرية البيانات المالية. وهذا يوفر للمدقق المعلومات الالزمة لتوجيه جهود التدقيق نحو المج

 فيها عالية، وبعيدا عن المجاالت ذات المخاطر األقل.
 

 -ويتكون تقييم المخاطر من جزئين مختلفين:
 ؛ و"ماذا يمكن أن يحدث بشكل خاطئ"( تحديد المخاطر )طرح سؤال 
 .)تقييم المخاطر )تحديد أهمية كل واتحد من المخاطر 

 

 تقييم المخاطر، في تحين يبين التوضيح أدناه تحديد المخاطر. 9فصل ، ال2ويتناول المجلد 
 

 1-8.1 التوضيح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطة للتأمل
 

 أواًل، حدد المخاطر
ال يمكنك تقييم مخاطر لم  يسبق تحديدها أواًل. تجنب إغراء االفتراض أنه بسبب كون المنشاة صغيرة لن يكون هناك مخاطر 

لبيانات الخاطئة الجوهرية ستكون نفسها للفترة السابقة. قد توجد مخاطر جديدة اآلن، وطبيعة/ ذات عالقة، أو أن مخاطر ا
 أهمية بعض المخاطر التي تم تحديدها سابقا قد تكون تغيرت.

 

 بعد عملية التدقيق األولى، ركز على ما قد تغير عن الفترة السابقة
( عوضا عن البدء 1-8.7نظر التوضيح أمن مصادر خطر الستة ) بعد عملية التدقيق األولى، ركز على ما قد تغير في كل

من جديد. وهذا سيوفر الوقت ويركز االهتمام على طبيعة وأثر المخاطر الجديدة التي قد تكون موجودة اآلن، والتعديالت على 
 .المخاطر التي تم تحديدها سابقاً 

 

 أنواع المخاطر 8.2
 -خاطر:هناك نوعان من التصنيفات الرئيسية للم

 )؛ والمخاطر التجارية )مخاطر العمل 
 تحتيالمخاطر اإل. 
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هو أن األخيرة تكون ناتجة من إجراءات متعمدة يقوم بها الشخص.  تحتيالوالفرق بين المخاطر التجارية )العمل( ومخاطر اإل
 ويتبين هذا في التوضيح التالي.

 

 1-8.2التوضيح 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

في آن واتحد. وعلى سبيل المثال، فإن إدخال نظام  إتحتيالن أن تكون المخاطر تجارية و في كثير من الحاالت، يمك مالحظة:
محاسبي جديد يخلق تحالة من عدم اليقين )يمكن أن يرتكب الموظفين أخطاء خالل تعلمهم للنظام الجديد( ويمكن أن 

، وذلك ألن تحتيالر اإليصنف على أنه من المخاطر التجارية. ومع ذلك، يمكن أن يصنف أيضا على أنه من مخاط
 شخص ما يمكن أن يستغل تحالة عدم اليقين الختالس األصول أو التالعب في البيانات المالية.

 

 المخاطر التجارية )مخاطر العمل(
يشمل مصطلح "المخاطر التجارية" أكثر من مجرد مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. وتنجم المخاطر التجارية عن 

واألتحداث والظروف واإلجراءات الهامة أو االمتناع عن اإلجراءات، مما قد يؤثر سلبا على قدرة المنشأة على تحقيق  الشروط
 أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها. ويمكن لهذا األمر أن يشمل أيضا تحديد األهداف واالستراتيجيات غير المناسبة.

 

تنشأ عن التغيير أو التعقيد أو اإلخفاق في إدراك ضرورة التغيير. وقد ينشأ وتشتمل المخاطر التجارية أيضا على األتحداث التي 
 -التغيير على سبيل المثال من:

 تطوير منتجات جديدة قد تفشل؛ 
 ؛ أورى تطوير المنتجات الجديدة بنجاحعدم مالئمة السوق، تحتى لو ج 

  وأضرار تلحق بسمعة المنشأة. إلتزاماتعيوب في المنتجات قد تؤدي إلى 
 

 حتيا مخاطر اإل
أو توفير الفرصة  تحتيالباألتحداث أو الظروف التي تشير إلى وجود دافع أو ممارسة ضغط الرتكاب اإل تحتيالتتعلق مخاطر اإل

 الرتكابه.
 

في زيادة اتحتمال تحديد مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية.  تحتيالويساهم فهم المدقق لعوامل المخاطر التجارية ومخاطر اإل
 ك، ال تقع على كاهل المدقق أدنى مسؤولية لتحديد أو تقييم جميع المخاطر التجارية المحتملة.ومع ذل

 

 مصادر المعلومات عن المنشأة 8.3
الخطوة األولى في عملية تقييم المخاطر هي جمع )أو تحديث( أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العالقة بالمنشأة. وتوفر هذه 

 هاما لتحديد وتقييم عوامل المخاطر المحتملة.المعلومات إطارا مرجعيا 
 

ويمكن الحصول على معلومات تحول المنشأة وبيئتها من المصادر الداخلية والخارجية على تحد سواء. وفي كثير من الحاالت 
ومات التي تم يبدأ المدقق أوال بالمصادر الداخلية للمعلومات. ويمكن بعد التحقق من هذه المعلومات لمقارنة اتساقها مع المعل

ية العامة، والتي يمكن قتصادالحصول عليها من مصادر خارجية مثل بيانات النقابات العمالية والبيانات تحول الظروف اإل
 الحصول عليها في كثير من األتحيان من اإلنترنت. ويبين التوضيح التالي بعض المصادر المحتملة للمعلومات المتاتحة.
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 1-8.3التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 نقطة للتأمل

أتحد مصادر المعلومات الكبيرة الذي غالبا ما يتم تجاهله هو ملف أوراق عمل المدقق من عمليات التدقيق السابقة، 
 -والذي غالبا ما يحتوي على أمور قيمة عن مسائل مثل:

 اعتبارات أو مسائل للتصدي لها في تخطيط التدقيق للفترة الحالية؛ 
 الممكنة واألخطاء غير المصححة؛ التقييم ومصادر التعديالت 

 المجاالت التي توجد فيها خالفات متكررة مثل االفتراضات المستخدمة في التقديرات المحاسبية؛ 

 و ؛ت التي تبدو فيها قابلية للخطأالمجاال 

 .المسائل التي أثيرت في اتصاالت المدقق مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة 

من إجراءات تقييم المخاطر التي أجريت قبل قبول العملية أو االستمرار بها كجزء من فهم ويمكن استخدام المعلومات 
 فريق التدقيق للمنشأة.

 
 إجراءات تقييم المخاطر 8.4

استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها تحول المنشاة، فإن المدقق اآلن في موقع ُيمكنه من وضع إجراءات تقييم المخاطر 
. وسيتم تصميم إجراءات تقييم المخاطر هذه للحصول على فهم للمنشأة وبيئتها 8، الفصل 1مناقشتها في المجلد  التي تمت

 وتوثيقه، بما في ذلك الرقابة الداخلية.
 

 ونطاق الفهم المطلوب من جانب المدقق لتحديد المخاطر مشمول في ستة مجاالت رئيسية على النحو التالي: 
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8.4-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكفاية المعلومات )عمق الفهم( المطلوبة من جانب المدقق هي مسألة تقدير مهني. وهي أقل من تلك التي تمتلكها اإلدارة 
ألغراض إدارة المنشأة. وقد تمت مناقشة القسم األخير )"و" في التوضيح السابق أعاله( والذي يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية ذات 

 .12و  11و  4، الفصول 2، والمجلد 5، الفصل 1التدقيق، في المجلد العالقة ب
 

ويتضمن الحصول على فهم لطبيعة المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية، عدد من الفوائد على موضحة النحو المبين 
 أدناه.

 

 2-8.4التوضيح 
 توفر إطار مرجعي                                          

الفوائد المتأتية من 
 فهم المنشأة

 تحديد المخاطر ووضع االستجابات
 .إصدار األتحكام تحول تقييمات المخاطر 
 .وضع االستجابات المناسبة لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي تم تحديدها 

  (.6، الفصل 2تحديد األهمية النسبية )أنظر المجلد 

 التحليلية. وضع التوقعات الالزمة ألداء اإلجراءات 

 .تصميم/ أداء إجراءات تدقيق إضافية لخفض مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض مقبول 

  تقييم كفاية/ مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها )مثل مدى مالئمة االفتراضات
 المستخدمة وإقرارات اإلدارة الخطية والشفهية(. 

 مراجعة البيانات المالية
 ق اإلدارة للسياسات المحاسبية.تقييم اختيار وتطبي 
 والعرض العادل )تحسب الحاجة( النظر في كفاية إفصاتحات البيانات المالية. 

  تحديد مجاالت التدقيق ذات االعتبارات الخاصة )مثل معامالت األطراف ذات العالقة، الترتيبات
 عتيادية(. إلاالتعاقدية غير االعتيادية أو المعقدة، المنشأة المستمرة أو المعامالت غير 
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 نقطة للتأمل
إن الحصول على فهم للمنشأة ليس مهمة منفصلة يمكن استكمالها في وقت مبكر من عملية التدقيق ثم وضعها جانبًا. ومن 
المهم استمرار التعلم تحول المنشاة في أثناء عملية التدقيق بأكملها، والبقاء في تحالة تأهب تحسبا لعوامل المخاطر التي لم يتم 

 يدها سابقا أو تحيث يحتاج التقييم األصلي للمخاطر إلى تعديل. تحد
 

 

 مصادر المخاطر 8.5
في البيانات المالية ناجمين عن عوامل المخاطر التي يكون منبعها واتحدة أو أكثر من المجاالت الستة  تحتيالإن األخطاء واإل

 (.1-8.5المطلوبة لفهم المنشأة )انظر التوضيح 
 

ذلك قد يكون ضريبة جديدة ومعقدة يجري فرضها على المنشأة بحيث تشكل إتحدى عوامل المخاطر الخارجية. وأتحد األمثلة على 
وتتجلى مخاطر األخطاء في البيانات المالية بالتفسير الخاطئ للقانون الجديد، مما يؤدي إلى اتحتساب غير صحيح للضريبة 

اطرة هو الضريبة الجديدة التي تؤثر على المنشأة وليس الخطأ في المستحقة والمبلغ المستحق. والتحظ أن مصدر )أو سبب( المخ
 اتحتسابها والذي هو أثر عامل المخاطرة. ونتيجة للضريبة الجديدة، تزداد مخاطرة الخطأ في االتحتساب. 

 

لمصادر للمخاطر ال ويبين التوضيح التالي المجاالت الستة المطلوبة للفهم باعتبارها المصادر المحتملة للمخاطر.والتحظ أن هذه ا
إلى أخطاء في كثير من  قتصادتتعلق عادة بمجال محدد في البيانات المالية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التباطؤ في اإل

مجاالت البيانات المالية كالمخزون والمستحقات والمبيعات وما إلى ذلك. لذا قم أواًل بتحديد مصدر المخاطرة ومن ثم المجاالت 
 مكن تحدوث األخطاء فيها نتيجة لذلك في البيانات المالية.التي ي

 

 1-8.5التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخاطر البيانات الخاطئة
 ويرد في الجدول أدناه أمثلة على مصادر المخاطر )دون ذكر لألثر على مجاالت محددة في البيانات المالية(.

 

 2-8.5التوضيح 
  حتيامصادر المخاطر التجارية ومخاطر اإل

أهداف 
واستراتيجيات 

 المنشأة

 .أهداف واستراتيجيات غير مناسبة أو غير واقعية أو عدوانية 
 .منتجات أو خدمات جديدة، أو االنتقال إلى خطوط عمل جديدة 

 .الدخول في مجاالت عمل/ معامالت ال تمتلك المنشأة إال القليل من الخبرة فيها 

 يات العمل.التضارب بين تكنولوجيا المعلومات واستراتيج 

 للنمو السريع أو االنخفاض في المبيعات الذي يمكن أن يجهد أنظمة الرقابة الداخلية ومهارات  ستجابةاإل
 األشخاص.

 .استخدام ترتيبات تمويل معقدة 

 .إعادة هيكلة الشركة 

 .معامالت هامة مع األطراف ذات العالقة 
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 مصادر المخاطر التجارية ومخاطر اإلحتيا 

 والتغيرات في األنظمة الحكومية. قتصادوضع اإل  خارجيةالعوامل ال
 .تراجع الطلب على منتجات أو خدمات المنشأة 

 .درجة عالية من التنظيم المعقد 

 .التغييرات في الصناعة 

 .)عدم القدرة على الحصول على الموارد المطلوبة )المواد أو الموظفين المؤهلين 

 أة.التخريب المتعمد لمنتجات أو خدمات المنش 

 .القيود على توافر رأس المال واالئتمان 

 

 ثقافة وتحوكمة شركات ضعيفة.  طبيعة المنشأة
 .موظفين غير أكفاء في مناصب رئيسية 

  .التغييرات في الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك مغادرة كبار المسؤولين التنفيذيين 

 .التعقيد في العمليات أو الهيكل التنظيمي أو المنتجات 

 وضرر بالسمعة. إلتزاماتالمنتج أو الخدمة قد تؤدي إلى  عيوب في 

 .)اإلخفاق بإدراك الحاجة إلى التغيير )المهارات المطلوبة أو التكنولوجيا 

 .نقاط الضعف في الرقابة الداخلية، وخصوصا تلك التي لم تعالجها اإلدارة 

 .العالقات الضعيفة مع الممولين الخارجيين مثل البنوك 

  المستمرة والسيولة، بما في ذلك خسارة العمالء الهامين.مسائل المنشأة 

 إدخال نظم جديدة تتعلق بإعداد التقارير المالية 

 

التالعب بالبيانات المالية  مقاييس األداء التي ال تستخدمها اإلدارة لتقييم أداء المنشأة وتحقيق األهداف.  مؤشرات األداء
 لتحقيق أهداف األداء.

 دمة لتحسين العمليات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.المقاييس غير المستخ 

 

السياسات 
 المحاسبية

 .تطبيق غير متناسق للسياسات المحاسبية 
 .سوء استخدام السياسات المحاسبية 

 عدم كفاية الرقابة اإلدارية على العمليات اليومية.  الرقابة الداخلية
  وإعداد  تحتيالالمنشأة مثل الموارد البشرية واإل أنظمة رقابة ضعيفة أو غير موجودة على األنشطة على مستوى

 المعلومات المحاسبية مثل التقديرات والتقارير المالية.

 أو غير موجودة على المعامالت مثل اإليرادات والمشتريات والنفقات والرواتب. منشرة أنظمة رقابة ضعيفة 

 .الحفاظ الضعيف على األصول 
 

 حتيا مخاطر اإل 8.6
" إلى فعل مقصود من جانب واتحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة أو الموظفين أو تحتياليشير مصطلح "اإل

 أطراف ثالثة، ينطوي على اللجوء للخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية.
 

 تحتيالاإلدارة"، أما اإل إتحتيالين بالحوكمة بمصطلح "المتضمن لواتحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو أولئك المكلف تحتيالويشار إلى اإل
كلتا الحالتين قد يكون هناك تواطؤ من داخل  وفيالموظف".  إتحتيالالمتضمن لواتحد أو أكثر من الموظفين فيشار اليه بمصطلح "

 المنشأة أو مع أطراف ثالثة خارجها.
 

 .تحتيالويضع التوضيح التالي الخطوط العريضة ألنواع وخصائص اإل
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 1-8.6التوضيح 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نقطة للتأمل
، أو كالهما معًا. تحتياللكل واتحد من عوامل المخاطر التي تم تحديدها، أنظر في ما إذا كان من المخاطر التجارية أو مخاطر اإل

سبيل المثال، يمكن أن يؤدي على تحد سواء. فعلى  إتحتيالويمكن أن تؤدي العديد من مصادر المخاطر إلى مخاطر تجارية ومخاطر 
 .تحتياللفرصة لشخص ما الرتكاب اإلالتغيير في موظفي المحاسبة إلى ارتكاب أخطاء )مخاطر تجارية(، ولكن قد يوفر أيضا ا

 

 حتيا أنواع وخصائص اإل 8.7
وتنطوي عليه قد يحدث على أي مستوى في المنظمة، فإنه يميل إلى أن يكون أكثر خطورة ) تحتيالاإل أن على الرغم من

 مبالغ نقدية أعلى( عندما تكون اإلدارة العليا متورطة فيه.
 

 -هي ما يلي: تحتيالوبعض أهم الظروف التي تخلق البيئة المناسبة لإل
 تحوكمة شركات غير فعالة؛ 
 االفتقار للقيادة من جانب اإلدارة، وضعف "بيئة السلوك األخالقي"؛ 

 الحوافز العالية المقدمة لألداء المالي؛ 

 الضرائب أو غيرها من النفقات التي تعتبر عالية جدا أو شاقة؛ 

  التعقيد في قوانين وأنظمة وسياسات المنشأة؛ 

 التوقعات غير الواقعية من المصرفيين والمستثمرين، أو غيرهم من أصحاب المصلحة؛ 

 التحوالت السلبية وغير المتوقعة في الربحية؛ 

 و ؛لموظفين تحقيقهايزانية يجب على اأهداف غير واقعية للم 

 .عدم كفاية الرقابة الداخلية، خصوصا في ظل وجود التغيير التنظيمي 
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ستكون االلتزام المتين من أولئك  تحتيالكما يمكن تحديده من المذكور أعاله، فإن أنظمة الرقابة الداخلية األكثر فعالية على اإل
لشيء الصحيح. وهذا يتضح من خالل القيم المفصلية للمنشاة المكلفين بالحوكمة وأصحاب المناصب اإلدارية العليا بفعل ا

 وااللتزام بالسلوك األخالقي والتي يجري تشكيلها على أساس يوم بيوم. وهذا األمر ينطبق على أي منظمة مهما كان تحجمها.
 

 حتيا مثلث اإل 8.8
ر في توفر الظروف الثالثة التي كثيرا ما توفر أثناء القيام بإجراءات تقييم المخاطر، هناك ضرورة ألعضاء فريق التدقيق للنظ

" )انظر التوضيح أدناه( ألنه تحتيال. وغالبا ما يشير المحاسبين القضائيين إلى هذا بمصطلح "مثلث اإلإتحتيالأدلة على وجود 
 .تحتيالعندما تكون جميع هذه الظروف الثالثة موجودة، فإنه من المحتمل جدا أن يحدث اإل

 
 -هي: والظروف المذكورة

 الضغط 
غالبًا ما ينشأ هذا من االتحتياجات العاجلة )مثل وجود ديون شخصية كبيرة أو تلبية لتوقعات بنكية أو تحليلية للربح( التي 

 يصعب مشاركتها مع اآلخرين.

 الفرص 
من األتحيان بأن  يمكن للثقافة الشركاتية الضعيفة وعدم وجود ما يكفي من إجراءات الرقابة الداخلية أن يخلق الثقة في كثير

 قد تمر دون كشفها. تحتيالعملية اإل

 تبرير الموقف 
موقفه بالقول أن"هذا ليس أمرًا  تحتياللم يقع فعاًل. فعلى سبيل المثال، يبرر مرتكب اإل تحتيالتبرير الموقف هو االعتقاد بأن اإل

 عظيمًا" أو "إنني آخذ فقط ما أستحق".
 

 1-8.8التوضيح 
 

 
 
 

 

قد يوافق المدير المالك في مجال التشييد والبناء على عرض عمل لبناء ملحق كبير لمنزل أتحد على سبيل المثال، 
 -األصدقاء، طالما كان ألمر مجرد معاملة نقدية فقط دون وجود أوراق عمل. أنظر في الشروط الثالثة:

 

  "خالف ذلك.على المدير المالك قد يكون خفض الضرائب التي يمكن أن تكون مستحقة الدفع ب"الضغط 
  "للمدير المالك بتجاوز الرقابة الداخلية على االعتراف باإليرادات وعدم تسجيل اإليرادات من الصفقة. "الفرصة 

  "قد يكون أن المدير المالك يدفع بالفعل الكثير جدا من الضرائب."التبرير 
 

 ير المرجح أن تحدث.: إذا كان أي من الظروف الثالثة غير موجود، فإن الصفقة النقدية من غمالحظة
 

 المبينة أدناه. تحتيالأنظر في المصادر الثالثة لمخاطر اإل
 

 2-8.8التوضيح 
 

 حتيا مصادر مخاطر اإل

الدوافع 
 والضغوطات

 ية أو الصناعية أو التشغيلية في المنشأة.قتصادتهدد االستقرار المالي أو الربحية بالظروف اإل 
 تطلبات أو توقعات األطراف األخرى أو أولئك المكلفين بالحوكمة )مثل وجود ضغوط مفرطة على اإلدارة لتلبية م

 األهداف الربحية أو االمتثال لألنظمة البيئية الشاقة...الخ(.

  التزامات مالية شخصية قد تخلق ضغوطًا على اإلدارة أو الموظفين الذين لهم إمكانية الوصول إلى النقد أو األصول
 رقة إلساءة استخدام تلك األصول.األخرى والتي تعتبر معرضة للس

  العالقات العدائية بين المنشأة والموظفين الذين لهم إمكانية الوصول إلى النقد أو األصول األخرى. وعلى سبيل
 -المثال:
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 تسريح تحديث أو متوقع للموظفين في المستقبل، -

 تغييرات تحديثة أو متوقعة لتعويضات أو خطط المنافع للموظفين. -
 ت والتعويضات والمكافآت األخرى التي ال تتفق مع توقعات الموظفين.الترقيا -

  قد يكون الوضع المالي الشخصي لإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة مهددًا من األداء المالي للمنشأة )مثل المصالح
 المالية والتعويضات والضمانات...الخ(.

المواقف 
وتبريرات 
 المواقف

 تبريرات المواقف
 اإلدارة باستخدام وسائل غير مناسبة لـ: اهتمام- 

 و تخفيض األرباح الُمبلغ عنها ألسباب تتعلق بالضريبة، -

زيادة األرباح الُمبلغ عنها لتجنب خرق العهود البنكية أو زيادة سعر بيع المنشأة أو تلبية األهداف المحددة من  -
 جانب طرف ثالث.

 المنشاة. سلوك الموظف يدل على استياء أو عدم رضا عن 
 .روح معنوية منخفضة لإلدارة العليا 

  تسامح اإلدارة مع بعض السرقات للموظفين مثل عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف الذي تم اكتشاف قيامه
 بالسرقة.

 .عدم فرض اإلدارة للقيم أو المعايير األخالقية للمنشأة 

 رتبطة بسوء استخدام األصول.تجاهل اإلدارة للحاجة إلى مراقبة أو خفض المخاطر الم 

 المواقف 
 .ماض معروف لإلدارة بانتهاك القوانين واألنظمة، أو وجود إدعاءات باإلتحتيال ضدها 
 .إظهار اإلدارة لتغيرات في السلوك أو نمط الحياة مما قد يشير إلى سوء استخدام األصول 

 قات وارتكاب السرقات النثرية...الخ(.عكس كبار المديرين لقدوة أخالقية ضعيفة )مثل تضخيم تحسابات النف 

 .تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية القائمة 

 .إخفاق اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لنواتحي الضعف المعروفة في الرقابة الداخلية 

 .عدم تمييز المدير المالك بين المعامالت الشخصية والتجارية 

  المساهمين في منشأة يملكها عدد قليل منهم.النزاعات القائمة بين 

 .محاوالت متكررة لإلدارة لتبرير المحاسبة الهامشية أو غير المناسبة على أساس األهمية النسبية 

 .توتر العالقة بين اإلدارة والمدقق الحالي أو السابق 
 األصو  الخاضعة لعدم التخصيص الفرص

 ت.مبالغ كبيرة في الصندوق أو خاضعة للمعامال 
 .بنود مخزون صغير الحجم وذات قيمة عالية أو عليها طلب كبير 

 .أصول سهلة التحويل مثل السندات لحاملها أو الماس أو رقائق الكمبيوتر 

  والمعدات صغيرة الحجم أو قابلة للتسويق أو تفتقر لتحديد الملكية. والمصانعالممتلكات 
 أنظمة رقابة داخلية غير كافية

 تحتيالبة من جانب أولئك المكلفين بالحوكمة على عمليات اإلدارة المتعلق بتحديد مخاطر اإلعدم كفاية الرقا 
 .تحتياللمخاطر اإل ستجابةواإل

 .عدم كفاية الفصل بين الواجبات أو التدقيقات 

 .عدم كفاية الرقابة على نفقات اإلدارة العليا 

 ول.عدم كفاية الرقابة اإلدارية على الموظفين المسؤولين عن األص 

 .عدم كفاية إجراءات الفرز للمتقدمين للوظائف التي تتيح إمكانية الوصول إلى األصول 

 .عدم كفاية تحفظ السجالت فيما يتعلق باألصول 

 .عدم كفاية نظام التفويض أو الموافقة على المعامالت 

 الت أو المعدات.عدم كفاية وسائل الحماية  للنقد أو االستثمارات أو المخزون أو األصول الثابتة أو اآل 

 .عدم وجود إجراءات مطابقة كاملة وفي تحينها لألصول 

 .عدم وجود توثيق مناسب وفي تحينه للمعامالت، مثل مخصصات للبضائع المرتجعة 

 .عدم وجود إجازات إجبارية للموظفين الذين يقومون بأداء مهام رقابة رئيسية 

 ألمر الذي يتيح لموظفي تكنولوجيا المعلومات سوء استخدام فهم غير كاف من جانب اإلدارة لتكنولوجيا المعلومات، ا
 األصول. 

  عدم كفاية أنظمة الرقابة على الوصول إلى السجالت المؤتمتة، بما في ذلك أنظمة الرقابة على مراجعة سجالت
 أتحداث النظم الحاسوبية.

 .أنظمة رقابة غير كافية على تدخل اإلدارة في إعداد اإلفصاتحات 
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 من الضعف مجاالت محددة
  اإليرادات واستخدام القيود اليومية والمعامالت مع األطراف ذات العالقة...الخ.بتقديرات اإلدارة واالعتراف 

 
 

 نقطة للتأمل
دائما متعمد، وهو ينطوي على إخفاء المعلومات من مراقب الحسابات وتقديم إقرارات مغلوطة بشكل مقصود.  تحتياليكون اإل

من خالل البحث عن األنماط والشذوذ واالستثناءات في ما يعتبر في كثير من األتحيان  تحتيالكتشاف اإلوبناء على ذلك، يتم ا
 مبالغ نقدية صغيرة جدا.

 

من خالل اإلجراءات الجوهرية وتحدها. فعلى سبيل المثال، فإن المدقق لن يتمكن على  تحتيالومن غير المرجح أن يتم كشف اإل
 أو فقدانها إال إذا كان هناك بعض المزيد من "فهم المنشأة" الذي يمكن استخدامه كإطار مرجعي.األرجح من تحديد بطالن معاملة 

 

يتعلق بواتحد أو أكثر من عناصر مثلث  إتحتيالويمكن للمدققين، اعتمادًا على أدوارهم ومراكزهم في فريق التدقيق، تحديد عامل مخاطرة 
دقق تحسابات أن يحدد الظروف الثالثة )الفرصة والضغط وتبرير الموقف( مجتمعة. . ومع ذلك، فإنه من غير المحتمل ألي متحتيالاإل

 ولهذا السبب، من المهم قيام فريق التدقيق بمناقشة النتائج التي توصلوا إليها باستمرار أثناء عملية التدقيق بأكملها. 
 

 ويبين التوضيح أدناه فوائد المناقشات بين فريق التدقيق.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3-8.8التوضيح 
وفي غياب االتصال سيكون من الصعب على أي عضو في فريق التدقيق المذكور أعاله رؤية الصورة الكبيرة لوتحده لذا تساعد 

 مناقشات فريق التدقيق على تجميع األجزاء الصغيرة من المعلومات بحيث يمكن رؤية الصورة كاملة.
 

 التشكك المهني 8.9
لية اتخاذ التشكك المهني في جميع األوقات خالل عملية التدقيق، ويشمل موقف التشكك المهني وتقع على عاتق المدقق مسؤو 

 المسائل الواردة في التوضيح التالي.
 

 1-8.9التوضيح 
 -يتضمن التشكك المهني:

إدراك أن اإلدارة يمكنها 
 حتيا دائما ارتكاب اإل

 لداخلية غير الجيدة.تكون اإلدارة دائما في وضع ُيمكنها من تجاوز الرقابة ا
وينبغي على أعضاء فريق التدقيق وضع أي معتقدات تتعلق بأمانة ونزاهة اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة 

 جانبًا، على الرغم من خبرة المدقق السابقة بصدقهم ونزاهتهم.

 إجراء تقييمات تحاسمة تحول صالتحية أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. عقلية متسائلة

 -هل يتعارض دليل التدقيق أو يشكك في مصداقية: البقاء متيقظاً 
 ستجابات لالستعالمات؟إلالوثائق وا 
 معلومات أخرى تم الحصول عليها من اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة؟ 
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 -تجنب: البقاء حذراً 
 .تجاوز الظروف غير العادية 
 تحظات المتعلقة بالتدقيق.اإلفراط في التعميم عند استخالص استنتاجات من المال 

 .استخدام افتراضات خاطئة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق وتقييم نتائجها 

  قبول أقل من أدلة التدقيق المقنعة في االعتقاد بأن اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة يتمتعون باألمانة
 والنزاهة.

  ل على أدلة تدقيق كافية ومالئمة.قبول اإلقرارات من اإلدارة كبديل عن الحصو 

 

 للتأمل نقطة
إن اتخاذ التشكك المهني عند التدقيق لعميل تعرفه وتثق به يمكن أن يكون صعبا. وهناك غريزة طبيعية وبشرية في الثقة بالناس، 

 على افتراض عدم وجود معلومات تخالف ذلك.
 

ر على أساس منتظم باتخاذ التشكك المهني. وتشتمل بعض االقتراتحات وبناء على ذلك، فإن الشركاء والموظفين بحاجة إلى التذكي
 -العملية لتطبيق هذا المفهوم على ما يلي:

 تحتيالخلق شخصية وهمية )وأسم( لشخص لديه موقف سيئ تجاه الرقابة وسلوك أخالقي ضعيف. وعند مناقشة سيناريوهات اإل 
 هذا الشخص )وليس عميلك( بأنه العميل أو المدير األعلى المسؤول.، تخيل تحتيالالمحتملة وقابلية البيانات المالية لإل

  دعوة شخص )يفضل مع بعض الخبرة في المحاسبة القضائية( والذي ال يعرف المنشأة للمشاركة في المناقشات التخطيطية
 .تحتيالتحول اإل

 

 كيفية تحديد عوامل المخاطر المتأصلة 8.10
أتحد عوامل المخاطر ذات العالقة هو جعل تحديد المخاطر جزءا ال يتجزأ من فهم المنشأة. وكلما الطريقة األكثر فعالية لتجنب فقدان 

كان المدقق يعرف أكثر عن المجاالت الستة للفهم، كلما كان من المرجح أن يكون قادرا على تحديد عوامل المخاطر. وفهم المنشأة 
لها التحقًا. وتذكر أن تجاوز اإلدارة اتحتمال وارد دائما وبذلك يمكن  ستجابةالمحتملة واإل تحتيالمفيد أيضا عند تحديد سيناريوهات اإل

 )وخاصة عن المدقق(. تحتيالأخفاء اإل
 

ومع جمع )أو تحديث( المعلومات عن كل مجال من المجاالت الستة المطلوبة لفهم المنشأة، سيتم األخذ باالعتبار  وجود المخاطر 
 إتحتيالقة. وبالنسبة لكثير من المخاطر التجارية التي يتم تحديدها، قد يكون هناك أيضا مخاطر ذات العال تحتيالالتجارية ومخاطر اإل

بشكل منفصل عن المخاطر التجارية وتقييمها لوتحدها.  تحتيالللنظر فيها. ولهذا السبب ُيقترح، تحيثما كان ذلك ممكنا، إدراج مخاطر اإل
منشأة ضعيفة )مصدر مخاطر خارجي(، أنظر في ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ فعلى سبيل المثال، إذا كانت توقعات المبيعات لل

)اآلثار( في البيانات المالية. ويمكن أن يؤدي ضعف المبيعات إلى زيادة المخزون الذي يتعين تسجيله، ولكن يمكن أن يؤدي أيضا 
 افأة.إذا كان تحافزا لمندوب مبيعات لتضخيم مبيعاته للحصول على مك إتحتيالإلى مخاطر 

 

 نقطة للتأمل
)المخاطر المتأصلة( قبل النظر في أي أنظمة للرقابة الداخلية يمكنها التخفيف من  تحتياليتم تحديد المخاطر التجارية ومخاطر اإل

أنظمة الرقابة الداخلية لتخفيف المخاطر. وهذا مهم أيضا لتحديد أي مخاطر  12و 11، الفصول 2هذه المخاطر. ويتناول المجلد 
 (.10، الفصل 2قد تكون موجودة )راجع المجلد  هامة

 

ويتصل تأثير بعض عوامل المخاطر التي تم تحديدها بمجاالت محددة في البيانات المالية، إال أن عوامل المخاطر األخرى سوف 
األعلى غير كفؤ، لن تكون سائدة أكثًر وتتصل بالعديد من المجاالت في البيانات المالية. فعلى سبيل المثال، إذا كان المحاسب 

تقتصر األخطاء على األرجح على مجال واتحد في البيانات المالية. وباإلضافة إلى ذلك، إذا استغل شخص ما الوضع الرتكاب 
إال أنه يمكن تغطية تلك األخطاء بأخطاء إضافية في  اإللتزامات، قد تحدث األخطاء في أي عدد من أرصدة األصول أو تحتيالاإل

 ادات والنفقات.معامالت اإلير 
 

إن المخاطر السائدة مستمدة غالبًا من بيئة الرقابة ضعيفة وتؤثر على العديد من مجاالت البيانات المالية واإلفصاتحات والتوكيدات. 
وسوف تؤثر المخاطر السائدة على األرجح في تقييم المخاطر عند مستوى البيانات المالية، والتي سيتم التصدي لها من خالل 

 الشاملة من جانب المدقق )مثل القيام بعمل تدقيق إضافي وتكليف موظفين أكثر خبرة...الخ(. ابةستجاإل
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ومع تقدم التدقيق، يمكن تحديد عوامل المخاطر اإلضافية. وينبغي أن تضاف هذه العوامل إلى قائمة المخاطر التي تم تحديدها، 
ية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق، مثل طبيعة ومدى إجراءات التدقيق وتقييمها بشكل مناسب قبل اتخاذ أي قرارات تحول إستراتيج

 الشاملة األخرى. وسيضمن هذا عند التخطيط للفترة المقبلة أن يكون تحديد وتقييم المخاطر كاماًل. 
 

 ويقدم التوضيح أدناه عملية تحديد مخاطر ثالثية الخطوات.
 

 1-8.10التوضيح 
 

 تحديد المخاطر

 الخطوة األولى
جمع معلومات أساسية حو  

 المنشأة.

نقطة البداية هي الحصول على فهم أساسي أو إطار مرجعي لتصميم إجراءات تقييم المخاطر التي يتعين 
في  إتحتيالالقيام بها. ومن دون هذا الفهم سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيال، تحديد أي أخطاء أو 

 البيانات المالية.
 ديث( المعلومات األساسية ذات العالقة  تحول المنشأة وأهدافها وثقافتها قم بالحصول على )أو تح

 وعملياتها وكبار موظفيها وتنظيمها ورقابتها الداخلية.

 الخطوة الثانية
تصميم وأداء وتوثيق إجراءات 

 تقييم المخاطر

  ( لـ:8، الفصل 1مطلوب أداء إجراءات/ أنشطة تقييم المخاطر )انظر المجلد- 
 ،مخاطر للبيانات الخاطئة الجوهريةادر التحديد مص -

 والحصول على فهم مناسب للمنشأة،  -
 الحصول على أدلة التدقيق الضرورية الداعمة. -

  باستخدام الفهم األساسي للمنشأة الذي تم الحصول عليه في الخطوة األولى أعاله، قم بتصميم
 وتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة.

 مناقشات بين فريق التدقيق بشأن قابلية األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمنشأة، سواء  عقد
 (.7، الفصل 2)انظر المجلد  تحتيالكانت ناجمة عن الخطأ أم اإل

 تحتيالاالستعالم من اإلدارة بشأن الكيفية التي تحدد وتدير من خاللها اإلدارة عوامل المخاطر )اإل 
وأي عوامل المخاطر قد تم تحديدها وإداراتها في الواقع. وأسأل اإلدارة أيضًا على وجه الخصوص(، 

 . إتحتيالعما إذا كان هناك تحدوث في الواقع ألخطاء أو 

 .قم بتوثيق جميع عوامل المخاطر التي تم تحديدها 

 

 الخطوة الثالثة
أربط أو نظم المخاطر التي تم 

تحديدها بمجاالت البيانات 
 المالية

من عوامل المخاطر )مسببات المخاطر( التي تم تحديدها، قم بتحديد التأثير )األخطاء المحددة  لكل واتحد
مثل الخطأ أو اإلتحتيال( الذي قد يحدث نتيجة لذلك في البيانات المالية. والتحظ أن عامل المخاطرة 

مجرد مجال واتحد  الواتحد قد يؤدي إلى عدد من األنواع المختلفة من األخطاء التي قد تؤثر على أكثر من
 .(نظر "نقطة للتأمل" أدناه  لبعض األمثلة على ذلكأفي البيانات المالية. )

 .تحديد أرصدة الحسابات وفئة المعامالت واإلفصاتحات الهامة الواردة في البيانات المالية 
  أربط أو نظم المخاطر التي تم تحديدها للمجاالت المحددة في البيانات المالية واإلفصاتحات

لتوكيدات المتضررة. وإذا كانت المخاطرة المحددة سائدة، أربطها بالبيانات المالية ككل. ويساعد وا
تحديد تأثير المخاطر تحسب مجال البيانات المالية في تقييم المخاطر على مستوى التوكيد. أما 

 تحديد تأثير المخاطر السائدة فيساعد في تقييم المخاطر عند مستوى البيانات المالية.
 

 نقطة للتأمل
يميل المدققين بطبيعتهم الستخدام البيانات المالية كنقطة انطالق لتحديد المخاطر. وعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار المخزون 
من المخاطر العالية بسبب األخطاء التي ُوِجدت في الفترات السابقة. ومع ذلك، فإن هذا يعادل تحديد تأثير المخاطرة ولكن ليس 

امن وراءها. ويعتبر معرفة المخزون على أنه من المخاطر العالية أمرُا هامًا، ولكن مع ذلك من األفضل معرفة سبب السبب الك
 المخاطرة. وإذا لم يتم التعرف على سبب المخاطرة، فمن الممكن أن تغيب عن بال المدقق بعض عوامل المخاطر تماما.

 خذ ما يلي باالعتبار:
 

 أرصدة أو معامالت مفقودة
تلخص البيانات المالية نتائج القرارات والمعامالت ذات العالقة بالعمل التي تم تسجيلها فقط. وإذا لم يتم تسجيل المعامالت، أو 
كان هناك سوء استخدام لألصول أو لم يتم اإلفصاح عن النفقات الطارئة، فإنه من الممكن تماما أن ال يتم تحديد أو تقييم عوامل 
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 المبالغ أو اإلفصاتحات المفقودة .المخاطر المرتبطة ب
 

 جمع الحقائق مقابل تحديد المخاطر
قد تصبح عملية فهم المنشأة مركزة بسهولة على جمع الحقائق تحول المنشأة عوضًا عن تحديد مصادر المخاطر. وعندما يحدث 

 قق تمامًا.الجديدة عن بال المد تحتيالذلك، قد تغيب عوامل المخاطر واألتحداث والمعامالت وتحاالت اإل
 

 سبب ونتيجة األخطاء
قد تغيب عن بال المدقق أهمية مصادر المخاطر المعينة إذا كان االهتمام منصبًا في المقام األول على تأثير أو عواقب عوامل 
المخاطر )مثل التركيز على األخطاء في رصيد المخزون، عوضًا عن أسباب تحدوثها باألصًل(. ومصدر المخاطرة هو الحدث 

ألتحداث التي من شأنها أن تسبب تحدوث األخطاء في المقام األول. ويمكن أن يكون مصدر األخطاء في ميزان المخزون هو أو ا
الموظفين المدربين بشكل غير كاف أو سيئ، أو نظام رقابة داخلية عفا عليه الزمن أو سوء تطبيق السياسات المحاسبية مثل 

 صريح من جانب الموظفين...الخ. إتحتيالى المخزون أو االعتراف باإليرادات، أو انعدام األمن عل
 

 
 سبب مع آثار أخطاء متعددة

يمكن لمصدر مخاطرة واتحد في كثير من األتحيان أن يؤثر على العديد من أرصدة البيانات المالية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 
واالمتثال لالتفاقيات البنكية، والتالعب في معامالت  ي على تقييم المخزون وقابلية تحصيل المستحقاتقتصاديؤثر االنكماش اإل

 البيع لتحقيق عتبات المكافأة، وربما تحتى مسائل تتعلق بالمنشأة المستمرة.
 

 المخاطر السائدة
من خالل التركيز على مجال واتحد للبيانات المالية في كل مرة، قد ال يكون محتماًل تحديد بعض المخاطر السائدة أو مخاطر 

. فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينجم عن إدخال نظام محاسبي جديد أخطاء في كثير من أرصدة البيانات المالية. التحتياإل
 .تحتيالوباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يستغل شخص ما تحالة عدم اليقين التي تسبب بها النظام الجديد الرتكاب اإل

 
 

 توثيق عملية تحديد المخاطر 8.11
تخدام  التقدير المهني فيما يتعلق بالطريقة التي يتم من خاللها توثيق هذه المسائل. فعلى سبيل المثال، قد يجب على المراجع اس

 -يتألف توثيق عملية تحديد المخاطر بإتباع الخطوات الثالث المذكورة أعاله من ما يلي:
 معلومات عن المنشأة؛ 
 ؛ وإجراءات تقييم المخاطر 

 في البيانات المالية. تحتيالاألخطاء المحتملة وتحاالت اإلربط المخاطر التي تم تحديدها ب 
 

 1-8.11التوضيح 
 الوثيقة                                 الوصف

قم بتوثيق المعلومات التي تم الحصول عليها وفق المجال المناسب للفهم، مثل أهداف المنشاة أو العوامل  معلومات حو  المنشأة
اة...الخ. وقد تتراوح الوثائق بين بسيطة جدا إلى معقدة، استنادًا إلى تحجم المنشاة، الخارجية أو طبيعة المنش

 -ويمكن أن تشمل:
 المعلومات التي أعدها العميل )مثل خطط وتحليالت العمل(؛ 
  البيانات الخارجية )تقارير الصناعة واالتصاالت الداخلية بين الموظفين والسياسات واإلجراءات

 الموثقة(؛

 ي وتقارير ت ذات العالقة )قانونية أو مع الوكاالت الحكومية...الخ( ورسائل البريد اإللكترونالمراسال
 ؛ والمستشارين والمذكرات

 .قوائم المراجعة للمنشأة 

 -قم بتوثيق تفاصيل إجراءات تقييم المخاطر المطبقة. وهذا يشمل ما يلي: إجراءات تقييم المخاطر
 قابلية البيانات المالية للمنشأة لألخطاء الجوهرية بسبب الخطأ أو  المناقشات بين فريق التدقيق بشأن

 ، ونتائج تلك المناقشات؛تحتيالاإل
 :العناصر الرئيسية لفهم المنشأة الذي تم الحصول عليه، بما في ذلك- 

 ،كل جانب من جوانب المنشأة وبيئتها المبينة أعاله 

  5، الفصل1نحو الوارد في المجلد الكل عنصر من العناصر الخمسة للرقابة الداخلية، على، 
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 .مصادر المعلومات التي تم الحصول من خاللها على الفهم 
  مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية ومستوى

 التوكيد.

ربط أو تنظيم المخاطر التي 
تم تحديدها باألخطاء أو 

ملة في المحت حتيا حاالت اإل
 البيانات المالية

قم بتوثيق أرصدة الحسابات وفئة المعامالت واإلفصاتحات الهامة في البيانات المالية لمخاطر المطبقة، وبعد 
 -ذلك وضح لكل مصدر من مصادر المخاطر التي تم تحديدها ما إذا كان:

 ؛ أوسائدًا للبيانات المالية ككل 
 ة واإلفصاتحات والتوكيدات.يقتصر على مجاالت محددة للبيانات المالي 

 

هناك عدد من الطرق لتوثيق المخاطر التي تم تحديدها. وإتحدى الطرق للقيام بذلك مبينة في التوضيح التالي الذي يبين مصدر المخاطرة 
 ات المالية المتضررة.تحسب مجال الفهم )العوامل الخارجية وطبيعة المنشأة...الخ(، واألثر أو العاقبة المحتملة للمخاطرة، ومجاالت البيان

 

 2-8.11التوضيح 
 

 مصدر المخاطرة
 

 أثر المخاطرة على البيانات المالية
 (   إحتيا )أخطاء أو 

مجااااا  البيانااااات الماليااااة المتضاااارر أو 
 مخاطرة سائدة

 أهداف المنشأة

منتج جديد خال  تقديم 
 السنة

 تقدير المخزون  أخطاء في توزيع التكاليف وتقدير المخزون 

يات/ نظم اتحتساب تكلفة وتسعير المنتجات الجديدة قد تخلق منهج
 .تحتيالفرص لإل

 دقة المخزون 

التمويل الجديد المطلوب سيجعل من الصعب االمتثال للعهود 
البنكية القائمة. وفي تحال خرقت المنشأة تلك العهود قد يصبح 

 القرض مستحق الدفع عند الطلب.

 أوراق اإلفصاتحات تحول اتفاقيات تمويل
 الديون وتصنيف القروض 

قد تميل اإلدارة إلى التالعب بالبيانات المالية لضمان امتثالها 
 للعهود البنكية.

 مخاطرة سائدة

 طبيعة المنشأة

 محاسب رئيسي لم يتلق
 بشكل مناسب تدريب

 مخاطرة سائدة أخطاء في البيانات المالية

 مخاطرة سائدة تحتيالفرصة لإل

 

ر المخاطر المحددة في هذا المثال آثارًا متعددة، وقد تم أخذ كل منها بعين االعتبار بشكل منفصل. إذا لم يتم تقسيم يكون لمصاد : إيضاح
اآلثار المتنوعة لمصادر المخاطر إلى مكونات متفرقة، لن تكون فقط عملية تقييم المخاطر أكثر صعوبة، ولكن قد يغفل المدقق 

 .اطر بأكملها )مثل االتحتيال(بسهولة عن اكتشاف بعض تداعيات المخ
 

 نقطة للتأمل
 موقع واحد للمخاطر

أنظر في تسجيل جميع عوامل المخاطر التي تم تحديدها في وثيقة واتحدة أو مكان واتحد أو برقم مرجعي مشترك في ملف أوراق 
 -العمل. ولهذا األمر عدد من المزايا:

 لى جميع عوامل المخاطر التي تم تحديدها.سهولة مراجعة الملف. تحيث يمكن االطالع في مكان واتحد ع 
  تقييم االتساق. عندما تتم مراجعة المخاطر معا، تكون المخاطرة التي تم تقييمها بشكل مختلف عن المخاطر األخرى أكثر

 وضوتحا.

 ى الصفحة. إمكانية فرز المخاطر )باستخدام جدول بيانات إلكتروني(. وهذا يساعد على إظهار المخاطر األكثر أهمية في أعل
 وبهذه الطريقة، يمكن للمراجع التحقق من معالجة جميع المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها عبر إستجابة تدقيق مناسبة.

 

 قوائم منفصلة لعوامل المخاطر التجارية ومخاطر اإلحتيا 
مخاطر التجارية تهيئ الفرصة أو قم بإدراج وتقييم مخاطر اإلتحتيال بشكل منفصل عن عوامل المخاطر التجارية. فالعديد من ال

الدافع لحدوث اإلتحتيال أيضا. ولكن إذا لم يتم النظر في اإلتحتيال بشكل منفصل، قد يغيب عن بال المدقق بعض عوامل مخاطر 
اإلتحتيال. وعلى سبيل المثال، قد يخلق نظام محاسبي جديد أخطاء محتملة )تجارية(، ولكن قد يوفر أيضا الفرصة لشخص ما 

عب في النتائج المالية أو إساءة استخدام األصول )مخاطر اإلتحتيال(. وثمة سبب آخر إلبقاء مخاطر اإلتحتيال منفصلة وهو للتال
أن إستجابة التدقيق لتلك المخاطر )أي تحديد األنماط أو االستثناءات أو الشذوذ( قد تكون مختلفًة تماما عن تلك للمخاطر 

 التجارية ذات العالقة.
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 لمخاطر حتى وقت الحقترك تقييم ا
تجنب إغراء إدراج عوامل المخاطر التي من المحتمل فقط أن تكون كبيرة أو هامة. فالجزء األساسي من تحديد المخاطرة أو 
الحدث هو وضع واستكمال قائمة عوامل المخاطر بقدر اإلمكان. ويمكن إزالة عوامل المخاطر غير المنطقية دائما في وقت 

 مخاطرة على النحو المناسب. وهذا سوف يساعد على ضمان تحديد جميع المخاطر الجوهرية بالفعل.التحق بعد تقييم كل 
 

 إعادة استخدام الوثائق إلى أقصى حد ممكن
تجنب الحاجة إلى إعادة توثيق عوامل المخاطر التي تم تحديدها والحصول على فهم للمنشأة في كل فترة. وإذا تم االتحتفاظ 

ومات تحول إجراءات تقييم المخاطر المطبقة والمخاطر التي تم تحديدها )أنظر "موقع واتحد للمخاطر" أعاله(، بطريقة منظمة بالمعل
يمكن عندئذ تحديثها بسهولة كل فترة. وهذا قد يتطلب مزيدا من الوقت لإلعداد في البداية )الفترة األولى(، لكنه سيوفر الوقت في 

ذ إجراءات تقييم المخاطر المناسبة وتوثيقها كل فترة وإن أي تغييرات تتم سيكون باإلمكان الفترات الالتحقة. ومع ذلك، تأكد من تنفي
 تحديدها. أيضا تأكد من أن كل وثيقة تسجل تحقيقة أن المعلومات قد تم تحديثها.

 

 أثر المخاطر

ات المالية" )انظر التوضيح أعاله(. ، الذي ينبغي استكماله هو "أثر المخاطرة على البيانالعمود األهم، ولكن األكثر صعوبة أيضاً 
وفي هذا العمود يحدد المدقق اآلثار المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها. فتراجع المبيعات على سبيل المثال هو أتحد عوامل 

لك، يمكن المخاطر، ولكن إذا جرى تسجيله بدقة من جانب المنشاة، لن يؤدي ذلك إلى مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية. ومع ذ
أن يؤدي تراجع المبيعات إلى وجود مخزون عفا عليه الزمن أو مبالغ بتقديره، وقد يصبح من الصعب تحصيل الذمم المدينة. 

 ولهذا فإن تبعات كل عامل مخاطرة هي التي يحتاج المدقق لتحديدها بحيث يمكنه تطوير إستجابة تدقيق مناسبة لها.
 

 

تم تحديدها في هذا المثال لها آثار متعددة، وكل واتحدة منها تم النظر فيها بشكل منفصل. وإذا لم يتم : إن مصادر المخاطر التي مالحظة
تقسيم اآلثار المختلفة لمصادر المخاطر إلى عناصر منفصلة، لن تكون عملية تقييم المخاطر أكثر صعوبة فحسب، بل 

 (.تيالتحستغيب أيضا بسهولة عن بال المدقق بعض أثار المخاطر )مثل اإل
 

 تحديد -المخاطر المتأصلة -دراسات الحالة 8.12
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 

 

 -وينطوي تحديد المخاطر على:
 وهذا تحتيالخاطر اإلالقيام بإجراءات تقييم المخاطر لفهم المنشأة وتحديد المصادر )األسباب( المحتملة للمخاطر التجارية وم .

 تحتيالبشأن اإل 240يشمل أداء إجراءات تقييم المخاطر المحددة والمبينة في معايير التدقيق الدولية مثل معيار التدقيق الدولي
 بشأن المنشأة المستمرة؛ )المنقح( 570بشأن األطراف ذات العالقة و 550بشأن التقديرات و 540و

  ر" تحيث يتم إدراج وتقييم هناك شكل شائع من الوثائق المستخدمة وهو "سجل المخاطتوثيق المخاطر التي تم تحديدها. و
 ؛ والمخاطر

 ( يمكن أن يحدث )"أثر" تحتياللكل مصدر من مصادر المخاطر التي يتم تحديدها، أنظر في أي نوع من األخطاء )الخطأ واإل
 كل مخاطرة( في البيانات المالية نتيجة لذلك.

 

 -الوثائق المطلوبة:
 فهم المنشأة 

التي تحدد الخطوط العريضة لتفاصيل دراسات  2، الفصل 2يمكن توثيق ذلك في مذكرة مشابهة لتلك الموجودة في المجلد 
 الحالة.

 عوامل المخاطر المنطوية 
ر ( هو إدراجهما بشكل منظم مثل سجل المخاطإتحتيالإتحدى طرق توثيق السبب والنتيجة للمخاطر التي تم تحديدها )تجارية و 

المبين أدناه. وهذا يضمن تسجيل جميع المخاطر في مكان واتحد وأن يكون تقييم المخاطر متسقًا. النهج البديل هو إدراج 
في نموذج واتحد، وذلك  تحتيالالمخاطر التي تم تحديدها بشكل مذكرة. وتجنب إغراء الجمع بين المخاطر التجارية ومخاطر اإل

 أمر مختلف تماما. تحتيالجارية مقابل مخاطر اإلللمخاطر الت ستجابةألن التقييم واإل



84 

 الطبعة الرابعة

 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 -إجراءات تقييم المخاطر المخطط لها:
 -توثيق عوامل المخاطر المحتملة التي تم تحديدها من: .1

 إجراءات قبول/ االستمرار مع العميل؛ (أ)

 ؛ وخرى للعمليات التي تُنفذ للمنشأةاألنواع األ (ب)

 السابقة.عمليات التدقيق  (ج)

 -مراجعة ميزان المراجعة األخير لـ: .2

 ؛ واتجاهات اإليرادات والنفقات (أ)

 .واإللتزاماتالتغييرات في األصول  (ب)

 واالستعالم عن أسباب التغييرات أو االتجاهات الهامة التي تم تحديدها.
ميزانيات محاضر االجتماعات تحديد عوامل المخاطر المحتملة من خالل قراءة وثائق المنشأة الرئيسية مثل خطط العمل وال .3

 والنتائج المالية األخيرة.

 -االستعالم من اإلدارة وموظفي المالية الرئيسيين تحول: .4

األهداف التجارية واتجاهات الصناعة، وتقييم اإلدارة لعوامل المخاطر الحالية والمحتملة واالستجابات المخططة  (أ)
 لها.

 ذه الفترة.األتحداث أو التغييرات الهامة التي تحدثت خالل ه (ب)

 المزعومة أو المشتبه بها أو الفعلية. تحتيالأي تحالة من تحاالت اإل (ج)

 أي مكافآت أداء أو خطط تحوافز. (د)

 هوية وطبيعة / تحجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل هذه الفترة. (ه)

 أي ظروف أو أتحداث تتعلق بالمنشأة المستمرة. (و)

 نات المالية.المعلومات الالزمة لإلفصاتحات الواردة في البيا (ز)

 المعامالت واألتحداث والظروف التي تؤدي إلى التقديرات المحاسبية. (ح)

 طبيعة ومدى وتحالة التقاضي/ الدعاوى ضد المنشأة أو الموظفين الرئيسيين. (ط)

 -االستعالم من أولئك المكلفين بالحوكمة تحول: .5

 تكوين ووالية واجتماعات أولئك المكلفين بالحوكمة. (أ)

 .تحتيالأو اشتباه باإل إتحتيالارة أو أي معرفة عن تجاوز اإلد (ب)

 -رأيهم في: (ج)

 ،فعالية رقابة اإلدارة 

 .)بيئة الرقابة )الثقافة، الكفاءة، المواقف...الخ 
 .تحتيالأي مجاالت للبيانات المالية قد تكون قابلة لإل (د)

ملة والتغيرات التي تحديد اآلخرين )إن وجدوا( في المنشأة الذي يمكنهم أن يوفروا معلومات تحول عوامل المخاطر المحت .6
 تحدثت منذ الفترة السابقة.

 
 وفيما يلي أدناه تنسيق منظم لتوثيق نتائج تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لشركة ديفتا لألثاث.

 
   مخاطر تجارية

 التوكيدات أثر عامل المخاطرة مصدر/حدث المخاطرة

 ك د و ت(س ) أي مجاالت للبيانات المالية يمكن وقوع أخطاء فيها، وكيف؟ 

 ت قد يكون من الصعب تحصيل الذمم المدينة يقتصاداالنكماش اإل

 ت قد يكون خفض قيمة المخزون مطلوباً  يقتصاداالنكماش اإل

موظف المخزون معروف بارتكابه 
 لألخطاء

أرصدة المخزون قد تكون أقل/ أكثر من الواقع وربما تؤثر على 
 التقدير  

 س )ك د و ت(

رغم االنكماش النمو المستمر )ب
 ي( ورقابة داخلية ضعيفةقتصاداإل

 س خرق التفاقيات الديون 

أنظمة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات 
 ضعيفة في عدد من المجاالت

 س سالمة البيانات قد تتأثر سلبا أو قد تضيع البيانات تحتى.
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 د مخاطر الصرف األجنبي للذمم المدينة  السعي لمبيعات جديدة في دول أخرى 

 االختصارات
 س= سائد )جميع التوكيدات(

 ك= اكتمال
 د= دقة

 و= وجود
 ت= تقدير

 

   مخاطر تجارية

 التوكيدات أثر عامل المخاطرة مصدر/حدث المخاطرة

   الضغوط

 ك د ت تحيز اإلدارة في التقديرات )مثل في تقدير المخزون( لتقليل الدخل. تقليل العبء الضريبي

 س القيود يومية غير مفوض بها أو تالعب بالبيانات المالية تقليل العبء الضريبي

 س التالعب بالبيانات المالية لتجنب خرق العهود البنكية نمو سريع يفرض ضغط على التمويل

عمولة المبيعات القائمة على تجاوز 
 عتبة معينة

 ت تضخيم المبيعات لتلبية شرط الوصول للعتبة

 ك د ت بالسمعة والمبالغة بتقدير النفقات وغرامات غير مستحقة ضرر دفع رشاوى للحصول على عقود

   الفرص

بنود مخزون سهلة النقل وذات قيمة 
 عالية

 ت بضائع مسروقة من المخزون 

 ت بضائع مسروقة/ نقد مسروق  تحالة مبيعات نقدية عالية

أو مقدرة بشكل صحيح أو قد ال تكون المبيعات/ المشتريات مكتملة  المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 جرى اإلفصاح عنها في البيانات المالية

 س

توسع هام في استخدام معامالت 
 األطراف ذات العالقة

 قد تكون المبيعات/ المشتريات أقل/ أكثر من الواقع.
 قد تكون األرصدة مع األطراف ذات العالقة غير قابلة للتحصيل.

ل نقل األرصدة "ذات قد يتم التالعب بالبيانات المالية من خال
المخاطر" لطرف ذو عالقة. وهذا من شأنه استبدال رصيد ذو 

 مخاطرة برصيد لطرف أخر ذو عالقة. 

 

   تبرير الموقف

 ت بضاعة مسروقة/ نقد مسروق  روح معنوية متدنية لدى العمال المؤقتين

 
 االختصارات

 س= سائد )جميع التوكيدات(
 ك= اكتمال

 د= دقة
 و= وجود
 يرت= تقد
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 
 

 -إجراءات تقييم المخاطر المخطط لها:
ذات العالقة بفهمنا للمنشأة ومذكرات تقييم المخاطر(.  x.xاالستعالم عن تحالة الصناعة وتحديث ورقة العمل  1

 -وسينطوي هذا على:
ص ألي تغييرات شخصية أو مناقشات مع راج وروبي )المحاسبة( تحول ما تغير هذا العام. والتصدي باألخ (أ)

تنظيمية والمعامالت مع األطراف ذات العالقة وتقديرات اإلدارة، وعدم اليقين بالمنشأة المستمرة وامتثال 
 اإلدارة للقوانين واألنظمة ذات العالقة؛

االستعالم عن أي تغييرات في العمليات خالل العام، والقوانين واألنظمة الجديدة وأي تغييرات يجري  (ب)
 طيط لها للمستقبل؛التخ

االستعالم تحول األثر والمخاطر المنطوية على عدم قضاء راج الوقت الالزم في العمل. وسؤال راج عما إذا  (ج)
 كان سيستأنف مهامه العادية في العام المقبل أم أن المسائل العائلية ستسمر في إشغال وقته؛

 نتائج تقديرات اإلدارة للسنة السابقة؛ (د)
 ؛تحتيالتحدثت خالل السنة، وأي مجاالت قابلة لإل الإتحتيمعرفة أي تحاالت  (ه)
 ؛ وي نوع وطبيعة المعامالت مع ديفتاأي تغيير ف (و)
توثيق المصدر وآثار أية مخاطر جديدة تم تحديدها، وبيان ما إذا تم تخفيفها من خالل أي أنظمة جديدة  (ز)

 للرقابة الداخلية.
 -مراجعة ميزان المراجعة األخير لـ: 2

 والنفقات،اتجاهات اإليرادات  (أ)

 .واإللتزاماتالتغييرات في األصول  (ب)
 واالستعالم عن أسباب التغييرات أو االتجاهات الهامة التي تم تحديدها.

 

 كومار وشركاه -مذكرة إلى ملف
 تحديد المخاطر المتأصلة

طر الناجمة عن ، والتي شملت المصادر المحتملة للمخاX.Xنتيجة ألداء إجراءات تقييم المخاطر الواردة في ورقة العمل 
 المجاالت الستة المطلوبة للفهم، تحددنا عوامل المخاطر التالية:

 

 المخاطر التجارية
 مخاطرة سائدة -غياب راج عن العمليات

  قد تتعرض جودة ودقة السجالت المحاسبية للخطر بسبب تركيز راج على المسائل العائلية الشخصية. ويمكن
 هرية.للبيانات المالية أن تشوبها أخطاء جو 

 ( 9، الفصل 2سيتم تناوله في المجلد  )          : تقييم المخاطر

 ( 16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  )     : للمخاطر ستجابةاإل
  أعتاد راج على تفتيش البضائع للتحقق من جودتها قبل الشحن. ويمكن أن تتعرض جودة المنتجات المباعة للخطر

 ى مرتجعات أعلى و/ أو مخزون متكدس. )تقدير(بسبب غياب راج، مما يؤدي إل
 ( 9، الفصل 2سيتم تناوله في المجلد  )          : تقييم المخاطر

 ( 16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  )     : للمخاطر ستجابةاإل
 

 يةقتصادي والتبعية اإلقتصاداالنكماش اإل
  من مبيعاتها. وفي هذا  ٪90لألثاث والتي تمثل أكثر منتعتمد كومار وشركاه على عميلها الرئيسي شركة ديفتا

ي، يمكن أن تقوم ديفتا بإلغاء أوامر الشراء مما قد يؤدي إلى خرق العهود البنكية  وأصول مبالغ قتصاداالنكماش اإل
 في قيمتها.

 كية.قد تؤدي ضغوط تراجع المبيعات والسيولة إلى التالعب بالبيانات المالية لتجنب خرق العهود البن 
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  إذا طلب البنك قرضه، قد ال تكون الشركة قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم يقين
المستمر( الذي تم من خالله المحاسبي المنشأة  أساسهام يجب اإلفصاح عنه في البيانات المالية، وتقييم األساس )

 ر على كافة التوكيدات.إعداد البيانات المالية. وهذا من شأنه أن يؤث

 ( 9، الفصل 2سيتم تناوله في المجلد  )             : تقييم المخاطر

 ( 16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  )        : للمخاطر ستجابةاإل
 

 حتيا مخاطر اإل
 تخفيض الضريبة

 قديرات اإلدارة، أو القيود اليومية كانت هناك رغبة لإلدارة بالتقليل من العبء الضريبي. وقد يكون هناك تحيز في ت
 غير مصرح بها. )اكتمال، دقة(

 ( 9، الفصل 2سيتم تناوله في المجلد  )            : تقييم المخاطر
 ( 16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  )       : للمخاطر ستجابةاإل

 

 مخاطرة سائدة -غياب راج عن العمليات
  الرقابة على عمل روبي. وباإلضافة إلى ذلك، يبدو لدى روبي معنويات منخفضة غياب راج ينتج عنه تحد أدنى من

)تبرير موقف محتمل( وضغوط مالية شخصية )دافع محتمل(. ونتيجة لذلك، فإن روبي )التي تعمل مع تحد أدنى 
هذا على أنه  من الرقابة( لديها الدافع والفرصة وتبرير الموقف لسوء استخدام النقد/ البضائع. وينبغي أن يعامل

 .إتحتيالمخاطرة 
 (9، الفصل 2)سيتم تناوله في المجلد            : تقييم المخاطر

 (16، الفصل 2)سيتم تناولها في المجلد       : للمخاطر ستجابةاإل
 

 األطراف ذات العالقة
  المبيعات.يمكن التالعب بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة، مما يؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة 

وينبغي توجيه انتباه )تقديري( أيضا إلى اتحتمال وجود أطراف أخرى ذات عالقة و إلى تقدير/ دقة األرصدة مع 
 األطراف ذات العالقة في نهاية الفترة.

 (9، الفصل 2)سيتم تناوله في المجلد            : تقييم المخاطر
 (16، الفصل 2)سيتم تناولها في المجلد       : للمخاطر ستجابةاإل

 
 2X20ديسمبر  8:  تاريخ              : ج.ف       أعده
 2X20يناير  5: تاريخ                : ل.ف    راجعه
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 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل

 )المنقح( 315، 240 كيفية تقييم المخاطر الجوهرية في البيانات المالية.
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 1-9.0 التوضيح

 مالحظات:          
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300يار التدقيق الدولي تخطيط مع( 2)
 مخاطر البيانات الخاطئة.( 3)

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 25الفقرة  240

يم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب ، ينبغي على المدقق تحديد وتقي)المنقح(  315 وفقا لمعيار التدقيق الدولي
 االحتيال عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى التوكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات.

 

معيار التدقيق الدولي 
 26الفقرة  240

جود عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب االحتيال، يتعين على المدقق بناء على افتراض و 
مخاطر احتيال في االعتراف باإليرادات، تقييم أي أنواع اإليرادات أو معامالت اإليراد أو التوكيدات تؤدي إلى 

الوثائق المطلوبة عندما يخلص المدقق إلى أن االفتراض غير مطبق في  47نشوء هذه المخاطر. وتحدد الفقرة 
طر على أنها أحد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب الظروف العملية وال يحدد بناء على ذلك االعتراف بالمخا

 أ(  30 -أ28االحتيال. )المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 27الفقرة  240

ينبغي أن يعامل المدقق تلك المخاطر الٌمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب االحتيال على أنها مخاطر هامة وعليه، 
ن أن يحصل المدقق على فهم ألنظمة الرقابة ذات العالقة في المنشأة، وإلى الحد الذي لم يطبق به ذلك، يتعي

 أ(. 32-أ31بما في ذلك أنشطة الرقابة، المرتبطة بهذه المخاطر )المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 25الفقرة  315

 -يجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية عند:
 (.أ125-أ122المرجع: الفقرات مستوى البيانات المالية؛ ) (أ)
 (.أ131 -أ126مستوى التوكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات، )المرجع: الفقرات  (ب)

 وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء إجراءات التدقيق اإلضافية.

معيار التدقيق الدولي 
 25الفقرة  315

 -لهذا الغرض، يجب أن يقوم المدقق بما يلي:
لمخاطر من خالل عملية الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك عناصر الرقابة الخاصة تحديد ا (أ)



90 

 الطبعة الرابعة

بتلك التي تتعلق بالمخاطر، ومن خالل اعتبار فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات في 
 (أ136-أ132البيانات المالية؛ )المرجع: الفقرات 

كانت تتعلق بشكل سائد بالبيانات المالية ككل،ومحتمل أن تؤثر  تقييم المخاطر التي تم تحديدها، وما إذا (ب)
 على كثير من التوكيدات؛

ربط المخاطر التي تم تحديدها مع األخطاء التي قد تحدث عند مستوى التوكيد، مع األخذ بعين االعتبار  (ج)
 (أ139 -أ137عناصر الرقابة ذات العالقة التي ينوي المدقق اختبارها؛ )المرجع: الفقرات 

األخطاء، بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة، وما إذا كان الخطأ المحتمل  من  إحتماليةاعتبار  (د)
 (أ140 الفقرة)المرجع: الحجم الذي قد ينتج عنه خطأ جوهري. 

 

 لمحة عامة 9.1
 -ينطوي تحديد المخاطر، والذي تم تناوله في الفصل السابق، على ما يلي:

 خاطر لتحديد مصادر )أسباب( المخاطر من خالل فهم المنشأة؛أداء إجراءات تقييم الم 
 ة(، بما في ذلك إمكانية تحديد اآلثار المحتملة لمصادر المخاطر التي تم تحديدها )األخطاء المحتملة في البيانات المالي

 ؛ واالحتيال

  إذا كانت المخاطر سائدة في البيانات ربط آثار المخاطر مع مجاالت البيانات المالية والتوكيدات المتضررة، أو تحديد ما
 المالية ككل، ومحتمل أن تؤثر على الكثير من التوكيدات.

وتتمثل الخطوة التالية تقييم المخاطر التي تم تحديدها، وتحديد مدى أهميتها بالنسبة لتدقيق البيانات المالية. ومرة أخرى، ُيفضل 
 قابة داخلية قد تخفف من هذه المخاطر.تقييم المخاطر المتأصلة قبل النظر في أي أنظمة ر 

 

 -ينطوي تقييم المخاطر على النظر في سمتين متعلقتين بالمخاطر:
  حدوث األخطاء نتيجة للمخاطر؟ إحتماليةما هي 
 ماذا سيكون الحجم )األثر النقدي( إذا حدثت المخاطر؟ 

 

 حدوث األخطاء إحتمالية

ببساطة تقييم هذا االحتمال كعالي أو متوسط أو منخفض، أو تعيين مقياس ما مدى احتمال أن تظهر المخاطرة؟ يمكن للمدقق 
ظهور  إحتمالية. ويوفر المقياس العددي تقييمُا أكثر دقة بقليل. وكلما ارتفعت درجة المقياس، زادت 5إلى  1عددي مثل 

 المخاطرة.
 

 الحجم )األثر النقدي( إذا ظهرت المخاطرة 
ب على ظهور المخاطرة؟ هذا الحكم يحتاج إلى تقدير مبلغ محدد من النقد مثل ذلك ألهمية ماذا سيكون األثر النقدي المترت

األداء. وإذا لم يكن األمر كذلك، سيتوصل كثير من الناس )مع أهمية نسبية مختلفة في االعتبار( إلى استنتاجات مختلفة تماما. 
ة في البيانات المالية ككل. وهذا التقدير يمكن تقييمه ببساطة وألغراض التدقيق، سيرتبط المبلغ المحدد بما يشكل أخطاء جوهري

 إحتمالية. وكلما ارتفعت درجة المقياس، زادت 5-1كعالي أو متوسط أو منخفض، أو عن طريق تعيين مقياس عددي مثل 
 ظهور المخاطرة.

 

 نقطة للتأمل
تتضاعف األرقام لتقدم مقياس تقييم المخاطر المشترك والحجم، يمكن أن  حتماليةإذا تم استخدام المقاييس العددية لتقدير اإل

أو الكلي. وهذا يمكن أن يكون مفيدًا عند النظر في ما إذا كانت المخاطر الكبيرة موجودة. وباإلضافة إلى ذلك، إذا تم 
ها هي دائما في استخدام ورقة عمل إلكترونية، قد يتم تصنيف قائمة المخاطر وفرزها بحيث تكون أهم المخاطر التي تم تحديد

مناسبة للمخاطر  إستجابةأعلى القائمة. ويمكن لهذا األمر أن يوفر معلومات مفيدة عند مراجعة الملف وضمان وضع 
 الٌمقيمة.

 

تدقيق، ال يزال النظر في  إستجابةوفي المنشآت الصغيرة التي يكون عدد عوامل المخاطر فيها قليل وتم بالفعل وضع 
 والحجم( ممكنا بشكل منفصل ولكن ينبغي توثيقهما كتقدير واحد. حتماليةالتقديرين )اإل
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 ويبين التوضيح أدناه الخطوات المتبعة في تقييم المخاطر )باستخدام معايير تقييم عالية أو متوسطة أو منخفضة(.
 

 1-9.1التوضيح 

 
 

. وتوفر بعض حزم البرامج التجارية كما يمكن أيضًا توضيح نتائج عملية تقييم المخاطر في مخطط، كما هو موضح أدناه
 قدرات إلنشاء المخططات.

 

 2-9.1التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالية" في المخطط أعاله تستدعي بوضوح من اإلدارة اتخاذ إجراءات  إحتماليةالمخاطر التي تقع في خانة "أثر )حجم( عالي، 
على أنها كبيرة، وهو ما سيتطلب اعتبار تدقيق خاص لتخفيفها. وباإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن ُتحدد هذه المخاطر 

 (.10، الفصل 2)يرجى الرجوع إلى المجلد 
 

 نقطة للتأمل
 المناقشات مع اإلدارة

عند قيام المدقق بتقدير وتوثيق عوامل المخاطر، من المهم مناقشة النتائج مع إدارة المنشأة. وهذه المناقشة تساعد على 
( معقول. ومع ذلك، من المهم دائما اتخاذ حتماليةوأن تقدير المدقق للمخاطر )األثر واإل ضمان عدم تجاوز عامل مخاطرة

 التشكك المهني عند تقييم ُمدخالت واستجابات اإلدارة.
 

 تقييمات المخاطر التي تؤديها المنشأة 9.2
( التي ينبغي أن تتصدى لها إدارة 5، الفصل 1تقييم المخاطر هو واحد من العناصر الخمسة للرقابة الداخلية )انظر المجلد 

 المنشأة.
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وفي المنشآت الصغيرة، يرجح أن تكون عملية تقييم المخاطر غير رسمية وغير منظمة. والمخاطرة في هذه المنشآت تكون 
شخصية غالبًا ضمنية وليس صراحة. وقد تكون اإلدارة مدركة للمخاطر المرتبطة بإعداد التقارير المالية من خالل المشاركة ال

المباشرة مع الموظفين وأطراف خارجية. ونتيجة لذلك، يقوم المدقق باالستعالم عن اإلدارة من حيث الطريقة التي تحدد وتدير 
 بها المخاطر، وبعد ذلك عن المخاطر التي حددتها اإلدارة بالفعل وقامت بإدارتها. ويقوم المدقق بتوثيق النتائج.

   
عملية تقييم المخاطر أكثر رسمية، قد تقرر وضع وتنفيذ وتوثيق عملية خاصة بها. وعندما يحدث  ومع إدراك اإلدارة لفوائد كون 

 -هذا، فإن المراقب سيقوم بتقييم:
 أنظمة الرقابة المطبقة على عمليات اإلدارة؛ 
 شائع  اكتمال المخاطر التجارية ومخاطر االحتيال التي تم تحديدها. ويسجل هذا في كثير من األحيان على ما هو

 ومتعارف عليه بـاسم "سجل المخاطر"؛

  ،تقييم اإلدارة لحجم المخاطر واحتماالت وقوعها 

 .استجابات اإلدارة في معالجة المخاطر الٌمقيمة 
 

وفي حال كانت اإلدارة قد فشلت في تحديد المخاطر الرئيسية، ينبغي النظر فيما إذا كانت هناك عيوب كبيرة في عملية تقييم 
 نشأة.المخاطر للم

 

 توثيق المخاطر المٌقيمة 9.3
 ينبغي استخدام التقدير المهني فيما يتعلق بطريقة تقييم عوامل المخاطر.

 
 -ويتم إجراء تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند:

 ،مستوى البيانات المالية 
 .مستوى التوكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 

 

 -. والحظ ما يلي:1-9.3رات أو قائمة مخاطر )لالحتيال( مثل تلك الواردة في التوضيح قد يكون التوثيق بشكل مذك
  8، الفصل 2سيتم إكمال العمودين األولين في الجدول أدناه كجزء من تحديد المخاطر كما ناقشناه في المجلد. 
 :عمود التوكيد هو تقييم لما يلي- 

 لمالية أو اإلفصاحات المتضررة. وهذا سيساعد في تقييم التوكيدات المحددة المرتبطة بمجاالت البيانات ا
 و المخاطر على مستوى التوكيد؛

  المخاطر السائدة التي تؤثر على الكثير من التوكيدات، وقد تؤثر على تقييم المخاطر عند مستوى البيانات
 المالية. 

 12و  11، الفصول 2في المجلد  المخاطر التي يجري تقييمها هي مخاطر متأصلة. وقد تم تناول مخاطر الرقابة. 
 5منخفضة/ حجم منخفض إلى  إحتمالية= 1والحجم )األثر( مقياس عددي من  حتماليةاستخدمت تقييمات اإل =

عالية/ حجم عالي. ويمكن مضاعفة هذه المقاييس لتوفير مقياس كلي مشترك. ومع ذلك، يمكن تقييم هذه  إحتمالية
 سطة أو منخفضة.المخاطر بسهولة تامة كعالية أو متو 
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 1-9.3التوضيح 
  يورو 50.000األهمية النسبية  2X20ديسمبر  31الفترة المنتهية: 

 أثر عامل المخاطر مصدر/ حدث المخاطرة

 التوكيدات
)س ك د 

 و ت(

 تقييم المخاطرة المتأصلة

 إحتمالية
 الحدوث

األثر 
 النقدي

المقياس 
 المشترك

 مكافأة موظفي المبيعات قائمة على
 عموالت المبيعات

قد تكون المبيعات وهمية، مسجلة في 
فترة خاطئة، مبالغ بأرقامها، بشروط 
تختلف عن الشروط المعيارية لتحقيق 

 األهداف المخصصة للمكافأة

 16 4 4 و د

تغطية اإلخفاق في االمتثال 
التفاقيات الديون لتجنب استعالمات 

 البنك 

القيود اليومية غير مصرح بها لتأجيل 
 لنفقات، تحيز في تقديرات اإلدارةا

 

 10 5 2 س

إدخال موردين وهميين من جانب 
 الموظفين

دفعات كبيرة لنفقات بأسعار مبالغ بها أو 
 لخدمات/ بضائع لم يجري تسليمها

 8 4 2 و د

معامالت األطراف ذات العالقة غير 
محددة. قد يتم حرمان المساهمين 

 الذين ال يشاركون في العمل. 

جيل اإليراد والنفقات بالقيمة عدم تس
 السوقية العادلة

 15 5 3 س

المبيعات النقدية لألجزاء أو الخدمة 
 قد ال يتم تسجيلها أو إيداعها

 اإليراد واألصول بأقل من قيمتها
 

 4 1 4 ك د و

 
 االختصارات

 ت= تقدير  و= وجود  د= دقة   ك= اكتمال     س= سائد )جميع التوكيدات(
 

 نقطة للتأمل
عند توثيق عوامل المخاطر، أنظر في كيفية تحديثها واستخدامها في الفترات الالحقة. وقد يستغرق تسجيل المعلومات في 
مكان واحد وبشكل منظم )على النحو الوارد أعاله( وقتا أطول قليال لإلعداد في البداية، ولكن سيكون أسهل بكثير للتحديث 

 -على ضمان ما يلي:في المستقبل. كما يساعد الشكل المنظم 
 عدم التصدي للمخاطرة أكثر من مرة )والذي قد يحدث إذا تكررت المخاطرة في ملف التدقيق(؛ 
 تقييم ثابت لكل مخاطرة؛ 

 تحديد المخاطر الكبيرة؛ 

  سهولة المراجعة. تساعد ورقة العمل اإللكترونية من فرز المخاطر )المسجلة عدديا( حسب تدريجها المشترك، أو
 ؛ وأو األثر ماليةحتحسب اإل

  إمكانية تشارك قائمة المخاطر مع العميل )للحصول على مدخالت منه( أو الطلب من العميل إعداد قائمة بعوامل
 المخاطر لمراجعة المدقق.

 

 التقييم -المخاطر المتأصلة -دراسات الحالة 9.4
 اسات الحالة.مقدمة لدر  -2، الفصل 2لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 

 
عندما يكون مطلوبًا استخدام نموذج منظم لتوثيق عملية التقييم، يمكن عمل ذلك باستخدام نفس النموذج المشار اليه في المجلد 

التدقيق للربط المرجعي بين عوامل المخاطر وإجراءات التدقيق المحددة أو برامج  إستجابة. ويمكن استخدام عمود 8، الفصل 2
 تتناول المخاطر التي تم تحديدها.التدقيق التي 

 
، الفصل 2إلى المذكرة المشار إليها في المجلد  ستجابةأما إذا كانت المذكرة هي التي سُتستخدم، يمكن إضافة تقييم المخاطر واإل

8. 
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ

 المخاطر التجارية

مخاطر  المخاطر المتاصلة تقييم التوكيدات أثر عامل المخاطرة مصدر/ حدث المخاطرة
 هامة
 نعم/ال

أي مجاالت للبيانات المالية يمكن أن  
 تشوبها أخطاء جوهرية، وكيف؟

س ك د و 
 ت

 إحتمالية
 الحدوث

االثر 
 النقدي

المقياس 
 المشترك

نمو مستمر )بالرغم من 
االنكماش االقتصادي( وأنظمة 

 رقابة ضعيفة على المخزون 

 نعم 20 5 4 س خرق اتفاقيات الديون 

موظف المخزون معروف 
 بارتكابه لألخطاء

أرصدة المخزون قد تكون أقل/ أكثر من 
 الواقع وربما تؤثر على التقدير  

 ال 15 3 5 ك د و ت

أنظمة الرقابة على تكنولوجيا 
المعلومات ضعيفة في عدد 

 من المجاالت

سالمة البيانات قد تتأثر سلبا أو قد 
 تضيع البيانات حتى.

 ال 15 5 3 س

 ال 9 3 3 ت قد يكون خفض قيمة المخزون مطلوباً  االنكماش االقتصادي

السعي لمبيعات جديدة في 
 دول أخرى 

 ال 4 2 2 د مخاطر الصرف األجنبي للذمم المدينة

قد يكون من الصعب تحصيل الذمم  االنكماش االقتصادي 
 المدينة

 ال 3 1 3 ت

 
 االختصارات

 س= سائد )جميع التوكيدات(
 كتمالك= ا

 د= دقة
 و= وجود
 ت= تقدير

 الحدوث على إحتماليةتقييم 
 5-1مقياس من  
 
 = بعيدة1
 = غير محتملة2
 = محتملة3
 = محتملة جداً 4
 = مؤكدة تقريبا5
 

تقييم الحجم )االثر النقدي( فيما يتعلق باألهمية النسبية 
 5-1على مقياس من 

 
 = غير هام1
 = صغير2
 = معتدل3
 كبير -4
 = هام5

درجة أو أكثر يجب اعتبارها مخاطر احتيال  20االثر( لها إلى  x حتماليةوامل المخاطر التي يصل تقييم المخاطر المشترك )اإلع *
 "كبيرة"(

 
للمخاطر على المقياس المشتركة، ويعتبر بالتالي مخاطرة هامة. وهذا النوع  20: الخرق المحتمل للعهود البنكية يحمل درجة مالحظة

يتطلب اعتبار تدقيق خاص من المدقق، بما في ذلك الحصول على فهم ألنظمة الرقابة في المنشأة ذات من المخاطر 
 العالقة بهذه المخاطر.
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 مخاطر االحتيال

مخاطر  تقييم المخاطر المتأصلة التوكيدات أثر عامل المخاطرة مصدر/ حدث المخاطرة
 هامة
 نعم/ال

أي مجاالت للبيانات المالية يمكن أن  
 شوبها أخطاء جوهرية، وكيف؟ت

س ك د و 
 ت

 إحتمالية
 الحدوث

االثر 
النقد
 ي

المقياس 
 المشترك

       الضغوط

القيود اليومية غير مفوض بها أو  تقليل العبء الضريبي
 تالعب بالبيانات المالية

 نعم 20 5 4 س

نمو سريع يفرض ضغط 
 على التمويل

التالعب بالبيانات المالية لتجنب خرق 
 ود البنكيةالعه

 نعم 20 5 4 س

تحيز اإلدارة في التقديرات )مثل في  تقليل العبء الضريبي
 تقدير المخزون( لتقليل الدخل.

 نعم 16 4 4 ك د ت

عمولة المبيعات القائمة على 
 تجاوز عتبة معينة

تضخيم المبيعات لتلبية شرط الوصول 
 للعتبة. ومع ذلك فإن العمولة صغيرة.

 ال 6 2 3 و

اوى للحصول على دفع رش
 عقود

ضرر بالسمعة والمبالغة بتقدير النفقات 
 وغرامات غير مستحقة

 ال 4 2 2 ك د و

       الفرص

 نعم 12 4 3 ك د و تطبيق غير متسق للسياسات المحاسبية االعتراف باإليرادات

توسع هام في استخدام 
معامالت األطراف ذات 

 العالقة

/ أكثر قد تكون المبيعات/ المشتريات أقل
 من الواقع

 نعم 20 5 4 ت

بنود مخزون سهلة النقل 
 وذات قيمة عالية

 ال 12 3 4 و بضائع مسروقة من المخزون 

 ال 12 3 4 و بضائع مسروقة/ نقد مسروق  حالة مبيعات نقدية عالية

المعامالت مع األطراف ذات 
 العالقة

قد ال تكون المبيعات/ المشتريات مكتملة 
أو جرى  أو مقدرة بشكل صحيح

 االفصاح عنها في البيانات المالية

 ال 12 4 3 س

       تبرير الموقف

روح معنوية متدنية لدى 
 العمال المؤقتين

 ال 6 2 3 و بضاعة مسروقة/ نقد مسروق 

 
 االختصارات

 س= سائد )جميع التوكيدات(
 ك= اكتمال

 د= دقة
 و= وجود
 ت= تقدير

 الحدوث على إحتماليةتقييم 
 5-1مقياس من  
 
 = بعيدة1
 = غير محتملة2
 = محتملة3
 = محتملة جداً 4
 = مؤكدة تقريبا5
 

تقييم الحجم )االثر النقدي( فيما يتعلق باألهمية النسبية 
 5-1على مقياس من 

 
 = غير هام1
 = صغير2
 = معتدل3
 كبير -4
 = هام5

درجة أو أكثر يجب اعتبارها مخاطر احتيال  20ا إلى االثر( له x حتماليةعوامل المخاطر التي يصل تقييم المخاطر المشترك )اإل *
 "كبيرة"(

 
: تحيز اإلدارة المحتمل في التقديرات وقيود اليومية غير المصرح بها والضغوط لتمويل النمو السريع، المعامالت مع األطراف مالحظة

ة(. وهذا النوع من المخاطر درج 20ذات العالقة جرى تقييمها جميعها كمخاطر هامة )حيث تجاوز المقياس المشترك 
يتطلب اعتبار تدقيق خاص من المدقق، بما في ذلك الحصول على فهم ألنظمة الرقابة في المنشأة ذات العالقة بهذه 
المخاطر. وفي حال لم تكن أنظمة الرقابة موجودة، فمن المرجح وجود عيوب هامة. والحظ أن االعتراف باإليرادات لديه 

 (.240.26ولكن يفترض أن يكون خطر كبير. )أنظر معيار التدقيق الدولي  16درجة مشتركة أقل من 
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 
 مذكرة إلى ملف: كومار وشركاه

 

 تحديد المخاطر المتأصلة
 يورو 3000األهمية النسبية = 

ادر المحتملة للمخاطر الناجمة عن ، والتي شملت المصX.Xنتيجة ألداء إجراءات تقييم المخاطر الواردة في ورقة العمل 
 المجاالت الستة المطلوبة للفهم، حددنا عوامل المخاطر التالية:

 

 المخاطر التجارية
 مخاطرة سائدة -غياب راج عن العمليات

  قد تتعرض جودة ودقة السجالت المحاسبية للخطر بسبب تركيز راج على المسائل العائلية الشخصية. ويمكن
 أن تشوبها أخطاء جوهرية.للبيانات المالية 
حدوث عالية/ حجم عالي )بما يتعلق باألهمية النسبية(= مخاطرة عالية، وأيضا مخاطرة  إحتمالية:    تقييم المخاطر

 .X.Xهامة. أنظر ورقة العمل رقم 

 (16، الفصل 2)سيتم تناولها في المجلد : للمخاطر ستجاةةاإل
  دتها قبل الشحن. ويمكن أن تتعرض جودة المنتجات المباعة للخطر أعتاد راج على تفتيش البضائع للتحقق من جو

 بسبب غياب راج، مما يؤدي إلى مرتجعات أعلى و/ أو مخزون متكدس. )تقدير(
 منخفضة/ حجم منخفض= مخاطرة منخفضة إحتمالية: تقييم المخاطر

 (16، الفصل 2)سيتم تناولها في المجلد : للمخاطر ستجاةةاإل
 

 مخاطرة سائدة -ادي والتبعية االقتصاديةاالنكماش االقتص
 من مبيعاتها. وفي هذا  ٪90تعتمد كومار وشركاه على عميلها الرئيسي شركة ديفتا لألثاث والتي تمثل أكثر من

االنكماش االقتصادي، يمكن أن تقوم ديفتا بإلغاء أوامر الشراء مما قد يؤدي إلى خرق العهود البنكية  وأصول مبالغ 
 ذا طلب البنك قرضه، قد ال تكون الشركة قادرة على االستمرار.في قيمتها. إ

 معتدلة/ حجم معتدل. إحتمالية: تقييم المخاطر

 (16، الفصل 2: )سيتم تناولها في المجلد للمخاطر ستجاةةاإل
 

 مخاطر االحتيال
 االعتراف ةاإليرادات

  إمكانية عدم اتساق التطبيق للسياسات المحاسبية 
معتدلة/ حجم معتدل= مخاطرة معتدلة، إال أن هذا يفترض بأنه مخاطرة هامة وفقا  تماليةإح: تقييم المخاطر

 . لذا سيعامل على هذا األساس. 240.26لمعيار التدقيق الدولي 
 (16، الفصل 2: )سيتم تناولها في المجلد للمخاطر ستجاةةاإل
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 تخفيض الضريبة
  يبي. وقد يكون هناك تحيز في تقديرات اإلدارة أو قيود يومية غير قد يكون هناك تحيز لإلدارة لتقليل العبء الضر

 مصرح بها. )اكتمال، دقة(
 : إحتمالية عالية/ حجم معتدل= مخاطرة معتدلة إلى عالية، ويجب اعتبارها مخاطرة هامة.تقييم المخاطر

 (16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  : )للمخاطر ستجاةةاإل
 

 مخاطرة سائدة -والتبعية االقتصاديةاالنكماش االقتصادي 
  قد تؤدي ضغوط تراجع المبيعات والسيولة إلى التالعب بالبيانات المالية لتجنب خرق العهود البنكية )جميع

 التوكيدات(.
 : إحتمالية معتدلة/ حجم عالي= مخاطرة معتدلة إلى عالية، ويجب اعتبارها مخاطرة هامة.تقييم المخاطر

 (16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  ) :للمخاطر ستجاةةاإل
 

 مخاطرة سائدة -غياب راج عن العمليات
  غياب راج ينتج عنه حد أدنى من الرقابة على عمل روبي. وباإلضافة إلى ذلك، يبدو لدى روبي معنويات

( الوجود)منخفضة وضغوط مالية شخصية. وهذا قد يخلق الدافع والفرصة وتبرير الموقف لسرقة النقد/ البضائع 
 و/ أو التالعب بالبيانات المالية.

 : إحتمالية معتدلة/ حجم معتدل= مخاطرة معتدلةتقييم المخاطر
 (16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  : )للمخاطر ستجاةةاإل

 
 األطراف ذات العالقة

  قيمة المبيعات يمكن التالعب بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة، مما يؤدي إلى المبالغة في تقدير
 (.التقدير)

 : إحتمالية معتدلة/ حجم معتدل= مخاطرة معتدلة، ويجب اعتبارها مخاطرة هامة.تقييم المخاطر
 (16، الفصل 2سيتم تناولها في المجلد  ): للمخاطر ستجاةةاإل

 

ظمـة الرقابـة فـي المنشـأة ذات تتطلب المخـاطر الهامـة اعتبـار تـدقيق خـاص مـن المـدقق، بمـا فـي ذلـك الحصـول علـى فهـم ألن : مالحظة
 العالقة بهذه المخاطر. وفي حال لم تكن أنظمة الرقابة موجودة، فمن المرجح وجود عيوب هامة

 



 

 

 

 

 

 

 المخاطر الهامة. 10          

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة محتوى الفصل

إرشادات حول طبيعة المخاطر الهامة وتحديدها، واالعتبارات 
الخاصة بها من حيث إجراءات التدقيق المطلوبة، وإيصالها إلى 

 .المسؤولين عن الحوكمة

 330، )المنقح( 315، 240
 )المنقح 
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 1-10.0التوضيح 

      -مالحظات:    
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 26لفقرة ا 240

، يتعين على المدقق بناء على افتراض وجود حتيالعند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
باإليرادات، تقييم أي أنواع اإليرادات أو معامالت اإليراد أو التوكيدات تؤدي  عترا في اإل إحتيالمخاطر 

عندما يخلص المدقق إلى أن االفتراض غير الوثائق المطلوبة  47إلى نشوء هذه المخاطر. وتحدد الفقرة 
بالمخاطر على أنها أحد مخاطر األخطاء  عترا على ذلك اإل مطبق في الظرو  العملية وال يحدد بناء  

 أ(  30 -أ28. )المرجع: الفقرات حتيالالجوهرية بسبب اإل

معيار التدقيق الدولي 
 4الفقرة  315

 -صطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه:ألغراض معايير التدقيق الدولية، تحمل الم
مخاطرة محددة وٌمقيمة ذات أخطاء جوهرية تتطلب حسب تقدير المدقق اعتبارات  -( المخاطرة الهامةهـ)

 تدقيق خاصة. 

معيار التدقيق الدولي 
 25الفقرة  315

 -يجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية عند:
 (.أ125-أ122؛ )المرجع: الفقرات مستوى البيانات المالية (أ)
 (.أ131 -أ126مستوى التوكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات، )المرجع: الفقرات  (ب)

 وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء إجراءات التدقيق اإلضافية.

معيار التدقيق الدولي 
 27الفقرة  315

، على المدقق أن يحدد أي من المخاطر التي تم 24كجزء من تقييم المخاطر كما هو مبين في الفقرة 
تحديدها في تقدير المدقق مخاطر هامة. وعند ممارسة هذا التقدير يستثني المدقق أثر أنظمة الرقابة التي تم 

 تحديدها والمتعلقة بالمخاطرة. 

معيار التدقيق الدولي 
 28الفقرة  315

  -هامة، على المدقق اعتبار ما يلي على األقل:عند ممارسة التقدير حول أي المخاطر تعتبر مخاطر 
 ؛ إحتيالفيما إذا كانت المخاطرة مخاطرة  (أ)
ية أو محاسبية أو غير ذلك من التطورات األخرى إقتصادفيما إذا كانت المخاطرة تتعلق بتطورات  (ب)



100 

 الطبعة الرابعة

 الهامة التي تمت مؤخرا ، ولذلك تتطلب اهتماما خاصا ؛
 مدى تعقيد المعامالت؛ (ج)
 المخاطرة تنطوي على معامالت هامة مع األطرا  ذات العالقة؛فيما إذا كانت  (د)
درجة التقدير الذاتي في قياس المعلومات المتعلقة بالمخاطرة، خاصة تلك المتعلقة بنطاق أوسع من  (ه)

 و عدم اليقين في القياس؛
خال  فيما إذا كانت المخاطرة تشمل معامالت هامة خارج سير العمل العادي للمنشأة، أو التي تبدو ب (و)

 (.أ145-أ141ذلك غير اعتيادية. )المرجع: الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 29الفقرة  315

عندما يقرر المدقق وجود مخاطرة هامة، عليه أن يحصل على فهم ألنظمة الرقابة في المنشأة، بما في ذلك 
 (أ148-أ146أنشطة أنظمة الرقابة، ذات العالقة بالمخاطرة )المرجع: الفقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 21الفقرة  330

إذا حدد المدقق بأن مخاطرة خطأ جوهري ٌمقيمة عند مستوى التوكيد هي مخاطرة هامة، فإنه ينبغي أن 
يؤدي إجراءات أساسية تستجيب بشكل محدد لتلك المخاطرة. وعندما يتألف منهج المخاطرة الهامة من 

 أ(.53ات للتفاصيل. )المرجع: الفقرة إختبار لك اإلجراءات إجراءات أساسية فقط، فإنه ينبغي أن تتضمن ت

 

معيار التدقيق الدولي 
 18الفقرة  550

والمتمثل في تحديد وتقييم مخاطر )المنقح(  315لدى تحقيق المتطلب الذي يقتضيه معيار التدقيق الدولي 
بعالقات ومعامالت  األخطاء الجوهرية، ينبغي أن يحدد المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة

األطرا  ذات العالقة ويحدد ما إذا كانت أي من تلك المخاطر تشكل مخاطر هامة. ولدى تحديد ذلك، 
ينبغي أن يتعامل المدقق مع معامالت األطرا  ذات العالقة الهامة المحددة والتي تم  إجراؤها دون إتباع 

 مخاطر هامة. ممارسات العمل العادية للمنشأة على أنها تؤدي إلى ظهور

 

معيار التدقيق الدولي 
 19الفقرة  550

)بما في ذلك الظرو  المتعلقة بوجود طر  ذي عالقة لديه  إحتيالفي حال وجد المدقق عوامل مخاطرة 
تأثير مهيمن( لدى أداء إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة المرتبطة باألطرا  ذات العالقة، 

ق تلك المعلومات بعين االعتبار عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة فينبغي أن يأخذ المدق
 أ(. 30-أ29أ و6. )المرجع: الفقرات 240وفقا لمعيار التدقيق الدولي  حتيالعن اإل

 
 

 لمحة عامة 10.1
مة والتي هي عبارة  عن تحديد وتقييمها، يمكن النظر في وجود المخاطر الها حتيالبعد تحديد المخاطر التجارية ومخاطر اإل

 مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة على أنها عالية جدا لدرجة تستدعي، بتقدير المدقق، اعتبارات تدقيق خاصة. 
 

ل ويتم تقييم المخاطر الهامة قبل النظر في أي أنظمة رقابة للتخفيف منها. وتستند المخاطرة الهامة على المخاطرة المتأصلة )قب
النظر في أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة( وليس على المخاطر المجتمعة )النظر في المخاطرة المتأصلة ومخاطر الرقابة 
الداخلية على حد سواء(. فعلى سبيل المثال، فإن شركة لديها مخزون كبير من الماس ستكون معرضة لمخاطرة متأصلة عالية 

تتمثل في الحفاظ على مرافق آمنة. وبهذا تكون المخاطر المجتمعة لألخطاء الجوهرية في حدها  اإلدارة إستجابةترتبط بالسرقة. و 
األدنى. ومع ذلك، ألن مخاطرة الخسارة )قبل النظر في الرقابة الداخلية( من المرجح أن تكون عالية، وحجمها سيكون له أثر 

 رة "هامة".جوهري على البيانات المالية، فإن المخاطرة تكون محددة كمخاط
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 نقطة للتأمل
عند النظر في وجود مخاطر هامة، قد يكون من الصعب تجاهل األثر المخفف ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة. وهذا 
باألخص صحيح عندما يكون األشخاص المكلفين بتنفيذ أنظمة الرقابة معروفين بشكل جيد للمدقق، ويتمتعون على األرجح 

 كفاءة في ما يقومون به.بدرجة عالية من ال
 

والمطلوب هو فصل المخاطر الكامنة عن أنظمة الرقابة القائمة. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص البالغ الذي يكون على 
وشك عبور شارع مزدحم ال يرى بهذا األمر مخاطرة عالية. وذلك ألنه من المتوقع بالبالغين استخدام عيونهم وآذانهم وخبرتهم 

عبور الشوارع( للعبور بأمان. ولكن مثل هذا التقييم للمخاطر يجمع بين المخاطر المتأصلة في عبور الشارع  السابقة )في
وعدد من أنظمة الرقابة )استخدام العيون واآلذان والخبرة السابقة(. ولتقييم ما إذا كان عبور الشارع يشكل مخاطرة هامة )أي 

 ن يكون معصوب العينين، ويضع سدادات لألذن، ومن ثم يعبر الشارع.قبل تقييم أنظمة الرقابة(، فإن الشخص يجب أ
 

 

 أمثلة 10.2
 فيما يلي في التوضيح أدناه أمثلة على المخاطر الهامة.

 

 1-10.2التوضيح 
 

 األمثلة المصادر

مخزون الماس أو وتشمل العمليات أو األحداث التي قد تظهر فيها األخطاء الجوهرية بسهولة، مثل  أنشطة ذات مخاطر عالية
 سبائك ذهب ذات قيمة عالية يملكها صائغ ما، أو نظام محاسبي جديد/ معقد تم إدخاله.

 

معامالت ضخمة غير اعتيادية 
 )بالحجم أو بالطبيعة(

تعامل المعامالت مع األطرا  ذات العالقة خارج سير العمل العادي للمنشأة على أنها  تؤدي إلى 
 مخاطر كبيرة.

 

 -الت غير المتكررة والضخمة مثل:وتشمل المعام
 حجم غير اعتيادي المعامالت الروتينية مع طر  ذي عالقة؛ 
 عقد مبيعات أو توريد ضخم؛ 

 ؛ وبرى أو أجزاء رئيسية من المنشأةشراء أو بيع أصول ك 

 .بيع األعمال التجارية لطر  ثالث 
 

ة فمن غير المرجح أن تؤدي إلى أما المعامالت الروتينية غير المعقدة التي تخضع للمعالجة المنتظم
 مخاطر كبيرة.

 

المسائل التي تتطلب التقدير أو 
 تدخل اإلدارة

 -ومن األمثلة على ذلك:
 االفتراضات والحسابات التي تستخدمها اإلدارة في وضع التقديرات الرئيسية؛ 
 المبادئ الحسابية أو المحاسبية المعقدة؛ 

 طرة هامة( الذي يخضع الختال  التفسيرات؛باإليرادات )يفترض أن يكون مخا عترا اإل 

 و جمع ومعالجة يدوية واسعة النطاق للبيانات؛ 

 .الحاالت التي تستلزم تدخل اإلدارة لتحديد المعالجة المحاسبة التي سيتم استخدامها 

اإلفصاحات الواردة في البيانات 
 المالية

 الجوانب الكمية أو النوعية لإلفصاحات مثل:قد تشمل األمثلة 
  اإلفصاحات الجديدة أو المنقحة والتي تكون مطلوبة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على بيئة

المنشأة، أو على ظروفها المالية أو أنشطتها، مثل عمليات اندماج األعمال الهامة، أو إعادة 
 تنظيم شؤونها المالية.

 ي يكون لها أثر كبير على التغيرات التي تطرأ على إطار إعداد التقارير المالية المعمول به والت
 المنشأة.

 .اإلفصاحات المرتبطة بالمعاشات أو التزامات منافع التقاعد األخرى 

 .االفتراضات الهامة التي تفترضها اإلدارة وتستخدمها في إعداد التقديرات 

 إلى انخفاض كبير في أصل من األصول العوامل التي تؤدي . 
)والذي هو مقصود ومخفي عن عمد( أعلى  حتيالخطأ مادي ناتج عن اإلإن مخاطرة عدم اكتشا   إحتيالاحتمالية 

 من مخاطرة عدم اكتشا  واحد ناتج عن الخطأ.
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التي تم تحديدها، وتقييم  حتيالوعند تقييم ما إذا كانت المخاطر الهامة قد تنتج عن عوامل مخاطر اإل
(، خذ 7، الفصل 2المجلد  أنظر) السيناريوهات والمخططات المحتملة التي أفرزتها مناقشات الفريق

  -باالعتبار ما يلي:
 المحتمل؛ حتيالمهارة مرتكب اإل 
 و الحجم النسبي للكميات الفردية المتالعب بها؛ 

 :مستوى السلطة الممنوحة لإلدارة أو الموظف لـ- 

 ؛ ومحاسبية بشكل مباشر أو غير مباشرالتالعب بالسجالت ال -

 تجاوز إجراءات الرقابة؛ -
 ومدى التالعب المعني؛ تكرار 
 درجة التواطؤ المحتملة؛ 

 اإلقرارات المقدمة بشكل خاطئ ومقصود للمدقق؛ 

 .خبرة التدقيق السابقة أو المخاو  التي أعرب عنها أشخاص آخرين 
 

الهامة في أي مرحلة من التدقيق كنتيجة للمعلومات الجديدة التي يتم  حتيالويمكن تحديد مخاطر اإل
 الحصول عليها.

 

 تحديد المخاطر الهامة 10.3
إذا تم بالفعل تحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية، كل ما هو مطلوب بعد ذلك هو مراجعة النتائج وتحديد )على 
أساس التقدير المهني( تلك المخاطر التي تكون في الواقع هامة. وعلى سبيل المثال، إذا تم تخطيط تقييم المخاطر على النحو 

وضح أدناه )تمثل النجوم المخاطر الٌمقيمة(، ستكون المخاطر الواقعة في المنطقة المظللة )المخاطر عالية الحجم الم
 واالحتمالية( هي التي يمكن اعتبارها في البداية مخاطر هامة.

 

 1-10.3التوضيح 
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 ئل الواردة أدناه باالعتبار.خذ المساأعند النظر في ما إذا كانت المخاطر هامة، على المدقق 
 عتباراتإلا 

العوامل التي قد تشير إلى 
 "مخاطر هامة" محتملة 

 إحتيالمخاطرة 

ية أو محاسبية أو غير ذلك من التطورات األخرى الهامة التي تمت إقتصادمخاطر تتعلق بتطورات 
 مؤخرا ، ولذلك تتطلب اهتماما خاصا .

 مدى تعقيد المعامالت.

 لى معامالت هامة مع األطرا  ذات العالقة.تنطوي ع

درجة التقدير الذاتي في قياس المعلومات المتعلقة بالمخاطرة، خاصة تلك المتعلقة بنطاق أوسع من 
 عدم اليقين في القياس.

 معامالت هامة خارج سير العمل العادي للمنشأة، أو التي تبدو بخال  ذلك غير اعتيادية. 
 

 ، قد ترتبط المخاطر الهامة في كثير من األحيان بالمسائل الواردة في التوضيح أدناه.ر حجما  في المنشآت األصغ
 

 2-10.3التوضيح 
 الخصائص معلومات/ الموضوع

 مخاطرة متأصلة عالية )االحتمالية واألثر(.  معامالت هامة غير اعتيادية
 .المعامالت غير المتكررة التي ال تخضع لمعالجة منتظمة 

 ادية من حيث الحجم أو الطبيعة )مثل امتالك منشأة جديدة(.غير اعتي 

 :تتطلب تدخل اإلدارة- 

 ولتحديد المعالجة المحاسبية ، 

 .جمع ومعالجة البيانات 
 .تتضمن مبادئ حسابية أو محاسبية معقدة 
  طبيعة المعامالت تجعل من الصعب على المنشاة تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة على

 المخاطر.

 مخاطرة متأصلة عالية.  مسائل تقديرية هامة
 .)تنطوي على عدم يقين هام في القياس )مثل وضع التقديرات المحاسبية 

  المبادئ المحاسبية المنطوية قد تخضع الختال  التفسيرات )مثل إعداد التقديرات المحاسبية أو
 باإليرادات(. عترا تطبيق اإل

 فتراضات حول اآلثار إر المهني المطلوب من اإلدارة ذاتي أو معقد أو يتطلب قد يكون التقدي
المترتبة على األحداث المستقبلية )مثل التقدير المهني للقيمة العادلة وتقدير المخزون الخاضع 

 للتقادم السريع...الخ(.

مليات تجارية رئيسية )مثل قد يكون هناك عدد صغير من مخاطر المعامالت التي تتعلق بع  مخاطر معامالت هامة
شحن البضائع دون فواتير في عملية بيع( قد ينتج عنها أخطاء جوهرية في البيانات المالية إذا 
لم يتم العمل على تخفيفها. وفي حال تطلبت هذه المخاطر اعتبار تدقيق خاص، سيتم اعتبارها 

ف من مثل هذه المخاطر، مخاطر هامة. وإذا لم يكن هناك أنظمة رقابة داخلية مطبقة للتخفي
 سيتم اإلبالغ عنها لإلدارة كعيوب هامة.

 باإليرادات. ومن المفترض أن يكون مخاطرة هامة. عترا اإل  إحتيال
 .تجاوز أو تحيز اإلدارة في التقديرات...الخ 

 .معامالت رئيسية لألطرا  األخرى ذات العالقة يتم استخدامها لزيادة المبيعات أو المشتريات 

 ؤ مع الموردين أو العمالء مثل التالعب باألسعار أو المناقصات. التواط 

  .معامالت وهمية أو غير مسجلة 
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 للمخاطر الهامة تستجابةاإل 4 .10
 المدقق على النحو المبين أدناه. إستجابةعندما يتم تصنيف المخاطر بأنها "هامة"، يجب أن تكون 

 

 1-10.4التوضيح 
 الوصف خطوات التدقيق

تصميم وتنفيذ تقييم 
الرقابة الداخلية على كل 

 مخاطرة هامة

في وجود  أنظرهل قامت اإلدارة بتصميم وتنفيذ أنظمة رقابة داخلية من شأنها التخفيف من المخاطر الهامة؟ 
أنظمة رقابة مباشرة مثل أنشطة الرقابة وأنظمة رقابة غير مباشرة )سائدة( يمكن إدراجها في بيئة الرقابة وتقييم 

تدقيق فعالة  إستجابةاطر ونظم المعلومات وعناصر المتابعة. وستكون هذه المعلومات مفيدة في تطوير المخ
 للمخاطر التي تم تحديدها.

 

وحيث ال تخضع المسائل غير الروتينية أو التقديرية للرقابة الداخلية الروتينية )مثل حالة لمرة واحدة أو حدث 
ك اإلدارة للمخاطر، ومدى مالئمة استجابتها. وعلى سبيل المثال، إذا سنوي(، فإن المدقق سيقوم بتقييم إدرا

 -مل ما يلي:اشترت المنشأة أصول أعمال تجارية أخرى، فإن استجابتها قد تش
 تعيين مقدر مستقل لألصول المكتسبة؛ 
 و تطبيق مبادئ محاسبية مناسبة؛ 

 .اإلفصاح الصحيح عن هذه المعاملة في البيانات المالية 
 

اإلدارة لم تكن بشكل مناسب )من خالل تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية على  إستجابةحدد المدقق بأن وحيث ي
المخاطر الهامة(، يكون هناك عيوب هامة في أنظمة الرقابة للمنشأة ويجب إبالغها )في أقرب وقت ممكن 

 أمكن( إلى أولئك المكلفين بالحوكمة.
 

تدقيق  إتستجابةتصميم 
التي تم للمخاطر الهامة 

 تحديدها 
 
 

هل تتصدى إجراءات التخطيط اإلضافية المخطط لها للمخاطرة الهامة بشكل محدد؟ من شأن هذه اإلجراءات 
ات ألنظمة الرقابة إختبار أن تكون مصممة للحصول على أدلة تدقيق ذات موثوقية عالية، وقد تشمل 

 واإلجراءات الجوهرية.
 

ت التدقيق ببساطة امتدادا لإلجراءات التي سيتم تنفيذها في كل في كثير من الحاالت، قد تكون إجراءا
الحاالت. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المخاطرة الهامة تتعلق باحتمالية تحيز اإلدارة في إعداد تقدير ما على 

 -سبيل المثال، فقد تشتمل اإلجراءات الجوهرية الموسعة على ما يلي:
 تقييم صحة االفتراضات المستخدمة؛ 
   و (؛تحديد المصادر والموثوقية للمعلومات المستخدمة )الداخلية والخارجية على حد سواء 

 ،النظر في وجود أي تحيز في تقديرات الفترة السابقة مقارنة بالوقائع الفعلية 

 .مراجعة المنهجيات المستخدمة )بما في ذلك صيغ جداول البيانات اإللكترونية( في التقديرات الحسابية 
 

اصل مع المسؤولين التو 
 عن الحوكمة

يساعد إيصال المخاطر الهامة المسؤولين عن الحوكمة على فهم تلك المسائل وسبب تطلبها العتبار خاص 
من التدقيق. وقد تساعد أيضا  المسؤولين عن الحوكمة على الوفاء بمسؤولياتهم في اإلشرا  على عملية إعداد 

 تي يتم إيصالها ما يلي:التقارير المالية. وقد تشمل المسائل ال
 .خطط تناول المخاطر الهامة لألخطاء المادية، سواء الناتجة عن االحتيال أو الخطأ 
 .خطط تناول مجاالت الدرجات األعلى من المخاطر المقيمة 
  اآلراء األولية للمدقق حول المسائل التي قد تلفت انتباه المدقق 701عند تطبيق المعيار الدولي للتدقيق ،

 خاص أثناء التدقيق وبالتالي يمكن اعتبارها من ضمن مسائل التدقيق األساسية.بشكل 
 :المنهج المخطط له لتناول اآلثار على البيانات الفردية واإلفصاحات عن أية تغيرات هامة 

 في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، أو -
 في بيئة المنشأة، أو في الظرو  أو األنشطة المالية. -

راءات التحليلية اإلج
الجوهرية لوحدها غير 

 كافية 

مناسبة عند التصدي لمخاطرة هامة. وعندما  إستجابةال يعتبر استخدام اإلجراءات التحليلية الجوهرية لوحدها 
يتألف التعامل مع المخاطر الهامة من إجراءات جوهرية فقط، يجب عندئذ أن تتكون إجراءات التدقيق من 

 -واحدة مما يلي:
 و ات للتفاصيل وحدها؛ار إختب 
 ات للتفاصيل واإلجراءات التحليلية الجوهرية.ختبار مجموعة من اإل 

 

: في حال التخطيط إلجراء اختبار لفاعلية تشغيل نظام من أنظمة الرقابة التي تتفادى المخاطر الهامة، ال يجوز للمدقق أن إيضاح
 .سابقة عن فاعلية تشغيل الرقابة الداخلية يعتمد على الدليل الذي تم الحصول عليه من عمليات تدقيق
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 توثيق المخاطر الهامة 5 .10
التدقيق المقترحة. وإذا جرى توثيق كافة المخاطر في مكان واحد، فإن  إستجابةيتم توثيق المخاطر الهامة التي تم تحديدها، و 

 توثيق المخاطر الهامة سيكون مجرد امتداد لمعلومات موثقة بالفعل.
 

 وثائق التدقيق المخاطر الهامة التي يتم إيصالها إلى المسؤولين عن الحوكمة: تشمل أيضا  
 .عندما يتم إيصال تلك المسائل كتابيا ، يحتفظ المدقق بنسخة مما تم إيصاله 
 ك إذا تم التواصل شفهيا ، يتم إعداد مذكرة للملف تحدد المسائل التي تمت مناقشتها، وتوقيت التواصل بشأنها ومع من تم ذل

 التواصل.
 .إيضاح: االعتراف باإليراد هو خطر هام مفترض

 

، ينبغي حتيالباإليرادات ال يشكل مخاطرة هامة لألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل عترا : إذا استنتج المدقق بأن اإلمالحظة
 في وثائق التدقيق. ستنتاجإدراج أسباب هذا اإل

 

 المخاطر الهامة -دراتسات الحالة 6 .10
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2المجلد  أنظرع على تفاصيل دراسات الحالة، لالطال

 

، 2النماذج الواردة في مناقشة دراسات الحالة في المجلد  أنظريمكن تحديد المخاطر الهامة من قائمة عوامل المخاطر وتقييمها. 
ة لكل مخاطرة هامة مع خطة التدقيق المفصلة ذات . ويمكن أيضا استخدام مثل هذه النماذج لإلشارة المرجعي9و  8الفصول 

 العالقة.
 

لمخاطرة  ستجابةاإلدارة وإجراءات التدقيق المالئمة التي تم تصميمها لإل إستجابةولكل مخاطرة هامة يتم تحديدها، يجب توثيق 
 معينة.

 

 ديفتا لألثاث -دراتسة الحالة أ
 (مقتطفات) 

 

ورقة العمل  المدقق ابةإتستج اإلدارة إتستجابة المخاطرة الهامة
 المرجعية

خرق محتمل 
لشروط التمويل 

 البنكي؟
 

 إعداد ومتابعة تنبؤات التدفق النقدي.
 

إعادة التفاوض على مبلغ وشروط 
 التمويل.

 

النظر في خطط نمو الشركة وما إذا كانت 
 تنبؤات التدفقات النقدية واقعية.

 

مراجعة ومقارنة النتائج والتدفقات النقدية 
 لية.الفع

التأكد من أن تقديرات الذمم المدينة والمخزون 
 )تأمين القروض( معقولة.

 

مراجعة طلب إعادة التمويل المقدم من الشركة 
 للبنك.

 

 مراجعة أي رد/ مراسلة من البنك

 غير مدرجة

قد يحدث التالعب 
بالبيانات المالية 
لتجنب خرق العهود 

 البنكية
 

اطرة ال شيء. اإلدارة ال ترى في ذلك مخ
 على اإلطالق.

 

المراجعة بعناية لالفتراضات المستخدمة في 
تنبؤات التدفق النقدي، واألساس الذي يتم عليه 

 إعداد تقارير التدفق النقدي الفعلي.
 

التأكد من أن أساس تقدير الذمم المدينة 
بعناية  ختباروالمخزون صالح وصحيح. واإل

لوجود ودقة المبيعات، كون هناك ضغط للحفاظ 
على مستويات المبيعات وزيادتها على الرغم من 

 ية الراهنة.قتصادبيئة التحديات اإل

 

عدم أتساق 
باإليرادات  عترافاإل

 إحتيال)مخاطرة 

يورو  500عقود البيع التي تتجاوز 
 يراجعها مدير المبيعات.

مراجعة العقود الكبرى )وعينة من العقود 
المبيعات األصغر حجما( والمناقشة مع مدير 

باإليرادات على النحو  عترا للتأكد من اإل
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 المناسب في الفترة المقصودة. مفترضة(

قيود يومية غير 
 مصرح بها

وافقت اإلدارة على وضع سياسة تستلزم 
الموافقة على كافة قيود، لكنه لم يتم 

 تنفيذها حتى اآلن.

تحديد ومراجعة كافة قيود اليومية التي تتجاوز 
يود في الشهر السابق يورو، وكافة الق 1500

 وبعد نهاية الفترة.
 

 

 توتسع هام
 في اتستخدام

معامالت األطراف 
 األخرى ذات العالقة

 

السياسة هي تحديد جميع معامالت 
األطرا  ذات العالقة على أنها هامة، 
وتنفيذها بالشروط العادية للبيع. وهذا 
يشمل أي أصول أو خدمات للشركات 

رة أو لالستخدام الشخصي من  اإلدا
 الموظفين.

مراجعة فهم الموظفين للسياسة من خالل 
 والتفتيش. ستعالماإل

 

السعي للتأكد من أن كافة المعامالت مع 
األطرا  ذات الصلة قد تم تحديدها، وأن 
المعامالت وشروط البيع وطبيعة المعاملة 

 والتواريخ  صحيحة.
 

 

 

. يمكن 20×2ديسمبر  5ي خطاب إلى المسؤولين على الحوكمة بتاريخ تم إيصال جميع المخاطر الهامة التي قمنا بتحديدها ف
 .في الملف 2-300إيجاد هذا الخطاب في 

 

 2X20ديسمبر  9:  تاريخج.           : أعده
 2X20  يناير   5  :تاريخ    : ل.       راجعه

 كومار وشركاه -دراتسة الحالة ب
 

 

 مذكرة إلى ملف: كومار وشركاه
 لهامةتحديد المخاطر ا

 التدقيق. إستجابةاإلدارة و  إستجابةفيما يلي أدناه مجاالت المخاطر الهامة، بما في ذلك 
 يقتصاداإل نكما اإل 

ي. ومع ذلك، اعتاد راج مراجعة حسابات العهود البنكية بصورة دورية، إال قتصاداإل نكما لم تتأثر الشركة بشكل سيء للغاية من فترة اإل
في الفترة الحالية قيد التدقيق. وسو  نقوم بإعادة حساب جميع النسب لمعرفة الوضع تجاه العهود. كما سنقوم أنه لم يكن مكترثا لهذا 

ن بتنفيذ المزيد من إجراءات التدقيق في مجاالت التدقيق التي تشكل المدخالت للعملية الحسابية. وتتعاظم المخاطرة كلما اقتربت الشركة م
 التالعب بالبيانات المالية.خرق العهود، وذلك بسبب احتمال 

 

 تخفيض الضريبة
لهذه المخاطرة هي مراجعة تقديرات اإلدارة وقيود  ستجابةال تتوفر أنظمة رقابة لإلدارة تتصدى لهذه المسألة على وجه التحديد. وستكون اإل

 أدناه(. أنظراليومية بعناية )
 

 القيود اليومية غير المصرح بها
لقيود اليومية شرطا ، ولكن هذا لم يحدث بشكل مستمر. وسو  نقوم بتحديد ومراجعة كافة قيود اليومية التي كانت موافقة راج على كافة ا

 يورو، وكافة القيود في الشهر وبعد نهاية الفترة. 500تتجاوز 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة
مة، وتنفيذها بالشروط العادية للبيع. وسنقوم بمراجعة سياسة الشركة هي تحديد جميع المعامالت مع األطرا  ذات العالقة على أنها ها

والتفتيش. وسنتأكد من أنه لكافة المعامالت مع األطرا  ذات العالقة كانت شروط البيع  ستعالمفهم راج وروبي للسياسة من خالل اإل
م خارج سياق العمل العادي، وأن جميع وطبيعة المعاملة والتواريخ صحيحة. كما سنبقى متيقظين على مدار التدقيق للمعامالت التي تت

 المعامالت مع األطرا  ذات العالقة قد تم تحديدها في الواقع.
 

 باإليرادات  عترافاإل
باإليرادات للمبيعات واضحة إلى حد ما، وغالبية المبيعات التي تقوم بها كومار وشركاه هي لشركة ديفتا. وعمل التدقيق الذي  عترا سياسات اإل
 باإليرادات بشكل غير مالئم. عترا يتم باإل حتيالطع والمعامالت مع األطرا  ذات العالقة تصدى ألي احتمال لإلتم على الق

 

 التواصل
قمنا بمناقشة المخاطر الهامة التي تم وصفها باألعلى عالوة على رد التدقيق المقترح الخاص بنا مع اإلدارة )وهم أيضا  

 .. ولم تلق اإلدارة أية تساؤالت20×2 ديسمبر 7المسؤولون عن الحوكمة( في 
 

 2X20ديسمبر  9:  تاريخ: ج.          أعده
 2X20يناير   5 : تاريخ   : ل.       راجعه



 

 

 

 

 

 

 فهم الرقابة الداخلية. 11

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 معيار التدقيق الدولي ذو العالقة  محتوى الفصل

إرشادات حول الخطوات التي ينطوي عليها فهم أنظمة الرقابة 
 -الداخلية ذات العالقة بالتدقيق:

 ؛ وتقييم تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة 
 .التوثيق باستخدام نهجين محتملين 

 )المنقح( 315
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 1-11.0التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:مالحظات
 للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    
 ( مخاطر البيانات الخاطئة.3)    

 

 
 التدقيق الدوليةالمقتطفات ذات العالقة من معايير   الفقرةرقم 

معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 
 4الفقرة رقم  315

 -:لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات المعاني المخصصة لها
التأكيدات: تعهدات من قبل اإلدارة، بشكل صريح أو غير ذلك، متضمنة في البيانات المالية حسبما يستخدمها  (أ)

 لبيانات الخاطئة المحتملة التي يمكن أن تقع المدقق لدراسة األنواع المختلفة من ا
خاطر األعمال: المخاطر الناجمة عن ظروف أو أحداث أو حاالت أو تصرف أو عدم تصرف يمكن أن م (ب)

يؤثر سلبا على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها أو من وضع األهداف واالستراتيجيات 
 غير المالئمة 

ة: العملية التي تم تصميمها وتنفيذها والحفاظ عليها من قبل المكلفين الحوكمة واإلدارة الرقابة الداخلي (ج)
والموظفين لتوفير الضمان المعقول بشأن تحقيق أهداف المنشأة المتعلقة بموثوقية إعداد التقارير المالية وفاعلية 

لح "الضوابط" إلى أي جوانب لواحد أو وكفاءة العمليات وااللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. ويشير مصط
 أكثر من عناصر الرقابة الداخلية. 

 

معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 
 12الفقرة رقم  315

يجب أن يحصل المدقق على فهم للرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق. وعلى الارغم مان أن معظام أنظماة الرقاباة المتعلقاة 
التقااارير الماليااة، فليساا  جميااع أنظمااة الرقابااة المرتبطااة ب عااداد التقااارير بالتاادقيق تكااون علااى األرجااح مرتبطااة ب عااداد 

المالية ذات عالقة بالتدقيق. ويعود األمار للتقادير المهناي للمادقق لتحدياد فيماا إذا كاان نظاام رقاباة، فردياار أو باالشاترا  
 أ(.65-أ42مع أنظمة أخرى للرقابة، ذو عالقة بالتدقيق. )المرجع: الفقرات 

ر التاااااادقيق الاااااادولي معيااااااا
 14الفقرة رقم  315

 -يجب أن يحصل المدقق على فهم لبيئة الرقابة. وكجزء من الحصول على الفهم، يجب أن ُيقيم المدقق فيما إذا:
قام  اإلدارة، مع نظرة عميقة من أولئك المكلفين بالحوكمة، ب حداث والحفاظ على ثقافة األمانة والسلو   (أ)
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 و األخالقي؛
امل القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة لعناصر الرقاباة الداخلياة األخارى، وال تاؤثر كان  جميع عو  (ب)

 (.    أ87-أ77عليها نواحي الضعف في بيئة الرقابة. )المرجع: الفقرات 
معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 

 15الفقرة رقم  315
 -لما يلي: يجب أن يحصل المدقق على فهم فيما إذا كان  المنشأة تملك عملية

 تحديد مخاطر العمل المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية؛ (أ)
 تقدير أهمية المخاطر؛ (ب)
 و تقييم احتمال حدوثها؛ (ج)
 (.أ88اتخاذ القرارات للتصدي لهذه المخاطر )المرجع: الفقرة  (د)
معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 

 18الفقرة رقم  315
ك عمليات أداء األعمال ذات العالقة، والمتعلقة ب عداد التقارير يحصل المدقق على فهم لنظام المعلومات، بما في ذل
 (96أ – 95وأ 92أ – 90المالية، وكذلك المجاالت التالية: )المرجع: الفقرة أ

 فئات المعامالت في عمليات المنشأة والتي تكون هامة بالنسبة للبيانات المالية؛ (أ)
ليدوية، والتي يتم من خاللها البدء في تلك المعامالت، اإلجراءات، في نظام تكنولوجيا المعلومات واألنظمة ا (ب)

 وتسجيلها، ومعالجتها، وتصحيحها عند الضرورة، ونقلها إلى الدفاتر العامة واإلبالغ عنها في التقارير المالية؛
السجالت المحاسبية ذات العالقة، والمعلومات الداعمة والحسابات الخاصة في البيانات المالية التي يتم  (ج)

دامها في بدء المعامالت، وتسجيلها، ومعالجتها واإلبالغ عنها؛ بما في ذلك تصحيح المعلومات غير استخ
 الصحيحة وكيفية نقل المعلومات إلى الدفاتر العامة. وقد تكون السجالت الكترونية أو يدوية؛

 ف المعامالت؛كيفية تسجيل نظام المعلومات لألحداث والظروف الهامة بالنسبة للبيانات المالية، بخال (د)
عملية إعداد التقارير المالية المستخدمة في إعداد البيانات المالية للمنشأة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية  (ه)

 واإلفصاحات الهامة؛
أنظمة الرقابة المحيطة بالمدخالت في الدفاتر اليومية، بما في ذلك المدخالت غير الموحدة في الدفاتر اليومية  (و)

 (.94أ – 93يل المعامالت غير المتكررة أو غير المعتادة أو التعديالت. )المرجع: الفقرة أالمستخدمة في تسج
يشمل فهم نظام المعلومات ذي العالقة ب عداد التقارير المالية الجوانب المتعلقة بذلك النظام والمرتبطة بالمعلومات 

  .و خارج الدفاتر العامة والفرعيةالمفصح عنها في البيانات المالية والتي تم الحصول عليها من داخل أ
معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 

 19الفقرة رقم  315
يجب أن يحصل المدقق على فهم لكيفية تبليغ المنشأة أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير المالية واألمور الهامة المتعلقة 

 (أ98-أ79)المرجع: الفقرات  -ب عداد التقارير المالية، بما في ذلك:
 ت بين اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة؛ تصاالاإل (أ)
 ت مع السلطات التنظيمية.تصاالت الخارجية مثل اإلتصاالاإل (ب)

 

معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 
 20الفقرة رقم  315

يجب أن يحصل المدقق على فهم ألنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق التي يعتبرها ضرورية للفهم من أجل تقييم مخاطر 
ية عند مستوى التوكيد، ومن أجل تصميم إجراءات تدقيق إضافية تستجيب للمخاطر الٌمقيمة. وال األخطاء الجوهر 

تتطلب عملية التدقيق فهم كافة أنشطة الرقابة الخاصة بكل فئة هامة من المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 
 .(أ106-أ99في البيانات المالية أو لكل توكيد خاص بها )المرجع: الفقرات 

 

معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 
 21الفقرة رقم  315

المنشأة للمخاطر الناجمة من تكنولوجيا  ةستجابإعند فهم أنشطة الرقابة في المنشأة، يجب أن يفهم المدقق كيفية 
 (.أ109-أ107المعلومات. )المرجع: الفقرات 

 

معيااااااار التاااااادقيق الاااااادولي 
 25الفقرة رقم  315

ذات ألنواع الرئيسية لألنشطة التي تستخدمها المنشأة لمتابعة الرقابة الداخلية يجب أن يحصل المدقق على فهم ل
بما في ذلك تلك المتعلقة بأنشطة الرقابة الخاصة بعملية التدقيق، وكيف تباشر  ، عداد التقارير الماليةب العالقة

 (.أ112-أ110المنشأة اإلجراءات العالجية لعيوب أنظمة الرقابة الخاصة بها. )المرجع: الفقرة 
 

 لمحة عامة 11.1
طبيعة  5، الفصل 1يتناول هذا الفصل نطاق العمل المطلوب لفهم أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق، في حين يتناول المجلد 

أربع خطوات فيرسم الخطوط العريضة لمنهجية من  12، الفصل 2الرقابة الداخلية ويقدم وصفا مفصال لعناصرها الخمسة. أما المجلد 
 لتقييم الرقابة الداخلية.

 

نات وتتعلق الرقابة الداخلية بالعمليات والسياسات واإلجراءات التي صممتها اإلدارة لضمان موثوقية إعداد التقارير المالية، وإعداد البيا
أنظمة الرقابة وكفاءة األشخاص المالية وفقا لإلطار المحاسبي المطبق. وتتناول الرقابة الداخلية مسائل مثل موقف اإلدارة تجاه 

 الرئيسيين، وتقييم المخاطر والمحاسبة وغير ذلك من نظم المعلومات المالية المستخدمة، فضال عن أنشطة الرقابة التقليدية.
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 بيئة الرقابة
الحتفاظ بهم، وبأية أنشطة حوكمة يشمل ذلك التزام اإلدارة بالنزاهة والرقابة الداخلية بوجه عام، وبالكفاءة، وبتطوير الموظفين الهامين وا

 .بما في ذلك إنشاء أنشطة من قبل المسؤولين عن الحوكمة
 

 تقييم المخاطر
يشمل ذلك تعريف ومعالجة اإلدارة )والمسؤولون عن الحوكمة( للعمل ولمخاطر االحتيال التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف إعداد 

 .التقارير المالية
 

 التنظم المعلومات واالتصا
يشمل ذلك تعريف الفئات الهامة للمعامالت في عمليات المنشأة، والمعلومات التي تم استخالصها ومعالجتها في السجالت المحاسبية، 
)بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من خارج الدفاتر العامة والفرعية(، واألنشطة الرقابية الموضوعة على التقارير المالية 

ت المالية والتي تم إعدادها لتعرض على اإلدارة واألطراف الخارجية، واألنشطة الرقابية الموضوعة على استخدام التكنولوجيا مثل والبيانا
 .تشغيل التطبيقات المحاسبية، وتخزين البيانات وحماية البيانات

 

 األنشطة الرقابية
تم تسجيل المعامالت والتصريح بها بصورة مالئمة والتأكيد على سالمة يشمل ذلك األنشطة الرقابية التي تم تصميمها من قبل اإلدارة لي

 .األصول
 

وقد تشمل أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق أنظمة الرقابة التي تضعها اإلدارة والتي تتناول مخاطر األخطاء المادية المرتبطة 
المعمول به. قد ترتبط تلك األنشطة الرقابية بالبيانات المدرجة في  باإلفصاحات التي لم يتم إعدادها وفقار إلطار إعداد التقارير المالية

 .البيانات المالية والتي تم الحصول عليها من خارج الدفاتر العامة والفرعية
 واألنشطة الرقابية التي لها عالقة بالتدقيق هي األنشطة التي:

 ر الهامة؛من المطلوب أن يتم التعامل معها باعتبارها أنشطة مرتبطة بالمخاط 
 ترتبط باألنشطة التي ال تكون فيها اإلجراءات الثابتة وحدها كفيلة بتقديم دليل تدقيق مالئم وكاٍف؛ أو 
 .يتم اعتبار أنها ذات عالقة بالتقدير المهني للمدقق 

 

 المتابعة
الرقابة الداخلية موجودة وتعمل. وتشمل تشمل المتابعة التقييم المستمر و/أو المنفصل من قبل اإلدارة للتأكيد على ما إذا كان  مكونات 

 .أيضار تقييم النتائج وخطط العمل للتأكيد على المعالجة في الوق  المناسب ألوجه القصور المحددة في الرقابة
 

من المطلوب من المدقق أن يحصل على فهم لعناصر الرقابة الداخلية وفقار لما هو موضح باألعلى )إن وجدت( وذلك في جميع 
التدقيق. يطبق ذلك على أي حجم من المنشآت. ويساعد ذلك المدقق على تحديد إذا كان  هنا  أية مخاطر أخرى ينبغي  عمليات

أخذها بعين االعتبار والتي تكون ناتجة عن نواحي القصور في الرقابة. هذا الفهم مطلوب حتى عندما ينوي المدقق أن يتخذ منهجار 
 .ثابتار في التدقيق

 

ل األنشطة الرقابية عالقة بالتدقيق. فالمدقق معني فقط بتقييم هذه األنظمة الرقابية التي تتفادى مخاطر األخطاء : ليس لكإيضاح
المادية )الناتجة عن االحتيال أو الخطأ( في البيانات المالية. ويمكن إخراج األنشطة الرقابية غير ذات العالقة من نطاق 

 .التدقيق تمامار 
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 م الرقابةالمخاطرة ونظا 11.2
 يمكن توضيح العالقة بين المخاطرة ونظام الرقابة على النحو التالي.

 

 1-11.2التوضيح 
التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية )قبل أي  حتياليمثل شريط المخاطرة المتأصلة العمل وعوامل مخاطرة اإل

ابة فيعكس إجراءات الرقابة التي تطبقها اإلدارة للتخفيف من المخاطر المتأصلة. والمدى اعتبار للرقابة الداخلية(. أما شريط مخاطر الرق
 تام  يطلق عليه غالبا مصطلح "المخاطر المتبقية لإلدارة". الذي ال يخفف فيه شريط مخاطرة الرقابة من المخاطر المتأصلة بشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 متأصلة فيتم تحديدها خالل مرحلة تحديد وتقييم المخاطر.ال حتيالأما المخاطر التجارية ومخاطر اإل
وتعمل اإلدارة على التخفيف من هذه المخاطر من خالل تصميم وتنفيذ أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية التي من شأنها الحد من هذه 

مة الرقابة الداخلية وتنفيذها، فهو المخاطر إلى مستوى منخفض مقبول. وفيما يتعلق بالقدر المتبقي من المخاطر، بعد تصميم أنظ
 يسمى مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية )ويشار إليه أحيانا بمصطلح المخاطر المتبقية(.

 
ومن الناحية المثالية، ف ن اإلدارة ستقوم بتصميم أنظمة رقابة كافية لضمان الحد من المخاطر المتبقية إلى مستوى منخفض مقبول 

ية والتدقيق الخارجي على حد سواء. وفي الواقع، ف ن بعض المديرين سوف يميلون إلى التساهل بدرجة عالية ألغراض اإلدارة الداخل
مع المخاطر )أي أنظمة رقابة أقل مطبقة، مما ينجم عنه مخاطر متبقية أعلى(، في الوق  الذي يميل فيه البعض األخر من المديرين 

 ة الرقابة محافظة ويصممون أنظمة رقابة للحد من المخاطر إلى ال شيء تقريبا.)في القطاع العام غالبار( إلى أن تكون أنظم
 

 نقطة للتأمل
الغرض الوحيد من نظام الرقابة هو التخفيف من المخاطرة. ونظام الرقابة الذي ال يقابله مخاطرة للتخفيف منها هو من الواضح 

أن يمكن لنظام الرقابة لإلدارة التخفيف منها. ومع ذلك، يتجاهل . ولذلك، يجب أن تكون المخاطرة موجودة قبل ليس له صلةنظام 
بعض المدققين هذه الحقيقة، حيث يبدءون تقييمهم للرقابة الداخلية من خالل توثيق النظام وأنظمة الرقابة الموجودة قبل أخذ الوق  

الكثير من العمل الذي ال لزوم له في توثيق  لتحديد أي المخاطر التي في الواقع يتطلب التخفيف منها. وقد يؤدي هذا النهج إلى
 العمليات وأنظمة الرقابة، والتي قد يثب  الحقا أنها ليس  ذات عالقة بالتدقيق

 
 واسعة النطاق وأنشطة الرقابة المحددة أنظمة الرقابة 11.3

ل المخاطر واسعة االنتشار، على مستوى يمكن تصنيف أنظمة الرقابة الداخلية بشكل عام باعتبارها أنظمة رقابة واسعة النطاق تتناو 
البيانات المالية، وأنظمة رقابة محددة )على مستوى المعامالت( والتي تتناول المخاطر على مستوى التأكيدات. وفيما يلي توضيح للفرق 

 .بين هذه األنظمة الرقابية
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 1-11.3التوضيح
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2-11.3التوضيح 
 الوصف

 

 أنظمة رقابة سائدة
 

تتناول أنظمة الرقابة السائدة الحوكمة واإلدارة العامة، وتعمل على إقامة بيئة الرقابة الشاملة أو "بيئة السلو   
وتقييم المخاطر )تجاوز اإلدارة(، وإدارة  حتيالاألخالقي". وتشمل عمليات الرقابة النموذجية الموارد البشرية واإل

مات المالية )بما في ذلك البيانات المالية والتقديرات تكنولوجيا المعلومات العامة وإعداد المعلو 
األساسية...الخ(، والمتابعة المستمرة للعمليات. وفي المنشآت الصغيرة، تتعلق أنظمة الرقابة هذه في المقام 

 األول بموقف اإلدارة تجاه النزاهة والرقابة.
 

مهما لتقييم أنظمة الرقابة ذات العالقة على إعداد  إن الفهم السليم للعناصر السائدة للرقابة الداخلية يوفر أساسا
رقابة  التقارير المالية عند مستوى المعامالت )العملية التجارية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنا  أنظمة

، سوف يؤثر هذا على مصداقية جميع المعلومات التي تنتجها النظم مثل ضعيفة على سالمة البيانات
 والرواتب. المبيعات والمشتريات

 
 

أنظمةةةةةةةةةةة رقابةةةةةةةةةةة خاصةةةةةةةةةةة 
 )المعامالت(

أنظمة الرقابة على المعامالت )العملية التجارية( هي عمليات/ أنظمة رقابة محددة تهدف إلى ضمان ما 
 -يلي:
 تسجيل المعامالت على النحو المناسب إلعداد البيانات المالية؛ 
 امالت والتصرفات في األصول الحفاظ على سجالت محاسبية بتفاصيل معقولة لتعكس جميع المع

 بشكل عادل ودقيق؛

 و أن تكون اإليصاالت والنفقات وفقا لما تصرح به اإلدارة؛ 
 .منع أو اكتشاف امتال  أو استخدام أو التصرف في األصول في الوق  المناسب 

 

ف الرواتب( وتشمل عمليات الرقابة على المعامالت: المعامالت الروتينية )مثل اإليرادات، المشتريات، وكشو 
 والمعامالت غير الروتينية )مثل شراء المعدات أو التكاليف المترتبة على تشغيل خط عمل جديد(.

 

 العناصر الخمسة للرقابة الداخلية 11.4
 تم تقسيم مختلف أنواع أنظمة الرقابة الداخلية التي توجد داخل منشأة ما إلى خمسة عناصر رئيسية كما هو موضح أدناه.

 

 -ذه العناصر يجب تناوله من جانب المدقق:وكل من ه
 و ؛ية )على إعداد التقارير المالية(كجزء من فهم الرقابة الداخل 
 .كمعلومات للنظر في كيفية تأثير الجوانب المختلفة للرقابة الداخلية على عملية التدقيق 
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أدناه العناصر الخمسة للرقابة الداخلية التي يمكن أن تستخدمها اإلدارة لتقليل مخاطر األخطاء  1-4-11يبين الشكل التوضيحي 
 .للمنشأة تشير الدائرة إلى الطبيعة المستمرة للعناصر المختلفة في تحقيق أهداف إعداد التقارير الماليةالجوهرية في البيانات المالية. 

 

  1-11.4التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة وأنظمة الرقابة الخاصة على المعامالت )العملية التجارية( للعناصر الخمسة موضحة أدناه.والعالقة المتبادلة ألنظمة الرقابة السائد
 

 2-11.4التوضيح 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقدم أنظمة الرقابة واسعة النطاق، بشكل مجمع، األساس المالئم لجميع مكونات الرقابة الداخلية األخرى، ألن أنظمة الرقابة واسعة 
بالضعف يمكن أن تخل بكفاءة أفصل النظم الرقابية على عمليات أداء األعمال. على سبيل المثال، قد يكون لدى  النطاق التي تتسم

مدخل البيانات غير كفء )بمعنى ضعف بيئة الرقابة(، وهنا يمكن أن تقع أنواع  المنشأة نظام مشتريات فعال، ولكن المحاسب/
في البيانات المالية. وتجاوزات اإلدارة والضعف "في المستويات العليا" )التي تحدث  متعددة من األخطاء وقد ينتج عنها أخطاء مادية

 بشكل أساسي على مستوى البيانات المالية( هي من األشكال المتعارف عليها للسلو  السيء للمؤسسات.
 

 نقطة للتأمل
جم وتعقيد المنشأة، ففي المنشآت األصغر حجمار، قد إن كيفية تصميم وتنفيذ المنشأة لرقابتها الداخلية يختلف في الواقع باختالف ح

 يؤدي المدير المالك وظائف تتناول العديد من عناصر الرقابة الداخلية.
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 الرقابة الداخلية في المنشآت األصغر حجما   11.5
 -في المنشآت األصغر حجمار، هنا  عدد قليل من الموظفين غالبُا، األمر الذي يحد من مدى كون:

  ؛ وبين الواجبات عمليار الفصل 
 .التتبع الورقي المناسب للوثائق متاحُا 

 

من بيئة الرقابة )التزام اإلدارة بالقيم األخالقية والكفاءة والموقف تجاه الرقابة  والرقابة الداخلية في مثل هذه المنشآت مستمدة غالبار 
 واإلجراءات اليومية( مقابل أنظمة رقابة خاصة على المعامالت. ويعتبر تقييم بيئة الرقابة مختلفار تماما عن

 

راءات اإلدارة. ومثل هذا التقييمات تكون أنشطة الرقابة التقليدية كونه ينطوي على تقييم للسلو  والمواقف والكفاءة وإج 
 موثقةر في كثير من األحيان في مذكرة أو مع استبيان.

 

وغالبار ما يمثل وجود مدير مالك منخرط بالعمل بشكل كبير نقطة قوة للرقابة الداخلية ونقطة ضعف لنظام الرقابة. وتكمن 
دراية بجميع جوانب العمليات، وعلى األرجح لن تكون  نقطة القوة في أن الشخص )على افتراض كفاءته( سوف يكون على

هنا  أخطاء جوهرية. وبالمقابل، ف ن نقطة الضعف لنظام الرقابة تكمن في أن الفرصة تكون متاحة لذلك الشخص لتجاوز 
 الرقابة الداخلية لمصلحته الخاصة.

 

 نقطة للتأمل
 تحديد أنظمة الرقابة السائدة 
الصغيرة، هنا  إغراء االفتراض بأن الرقابة الداخلية غير موجودة، وبالتالي، غير جديرة بالفهم. في عمليات التدقيق للمنشآت 

ومع ذلك، ف ن أي منشأة ترغب باالستمرار في العمل سيكون لديها شكل من أشكال الرقابة الداخلية. وعلى سبيل المثال، من 
 ع في البنك، أو أن البضائع المشحونة قد تم إصدار فواتير لها؟ذلك المدير الذي ال يهمه ما إذا كان النقد المستلم قد أود

 

 النظر في كيفية اختيار أدلة تدقيق ألنظمة الرقابة السائدة 
في الحاالت التي يوافق فيها المدير المالك أو ما يوازيه على المعامالت ويراجع بعناية النتائج المالية، يمكن لنظام الرقابة أن 

اء التي تحدث عند مستوى التأكيد. وإذا كان االعتماد على مثل هذا النظام للرقابة سيقلل من الحاجة يمنع أو يكشف األخط
إلى اإلجراءات الجوهرية األخرى، أنظر في ما إذا كان يمكن إيجاد أدلة تدقيق له، مثل وجود توقيع على تقرير أو تسوية 

 ذه األدلة الحقار الختبار الفعالية التشغيلية لنظام الرقابة. لإلشارة إلى المراجعة أو الموافقة. ويمكن استخدام مثل ه
 

 

 غياب الرقابة الداخلية 11.6
في جميع المنشآت تقريبا هنا  شكل من أشكال الرقابة الداخلية، مثل كفاءة المدير المالك )بيئة رقابة(. وقد تكون الرقابة غير 

المنشأة التي ال تخفف أي من المخاطر الكبرى التي تواجهها )من خالل رسمية وغير متطورة، لكنها ال تزال رقابة داخلية. و 
 عناصر الرقابة مثل بيئة الرقابة وتقييم المخاطر ونظم المعلومات وأنشطة الرقابة( لن تستمر في العمل على األرجح لفترة طويلة.

 
 -ا يلي باالعتبار:وحيث ال تكون هنا  أنشطة رقابة كثيرة يمكن تحديدها، ينبغي على المدقق أخذ م

  إمكانية التصدي للتوكيدات ذات العالقة عن طريق تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية، التي هي في المقام األول إجراءات
 أو جوهرية؛

  غياب أنشطة الرقابة أو غير ذلك من عناصر الرقابة )في حاالت نادرة( يجعل من المستحيل الحصول على أدلة تدقيق
 كافية ومالئمة. 

 
 -لمسائل األخرى التي من شأنها أن تثير تساؤالت حول ما إذا كان ينبغي أن تتم عملية التدقيق هي ما يلي:وا
  المخاوف بشأن نزاهة اإلدارة أو سلوكها غير األخالقي أو موقفها تجاه الرقابة الداخلية. وتميل العيوب في بيئة الرقابة

مخالفة ابة األخرى. كما أنها تثير مخاطر تقديم اإلدارة لمعلومات إلى تقويض أنظمة الرقابة الموجودة في عناصر الرق
 ؛ وحتيالللواقع أو مخاطر اإل

  المخاوف بشأن حالة وموثوقية سجالت المنشأة، والتي تجعل من غير المرجح توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة
 لدعم تقديم رأي غير متحفظ.
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يجب على المدقق النظر في الحاجة إلى تعديل تقرير المدقق أو االنسحاب من  وإذا كان  هذه المخاوف أو ما شابهها موجودة،
 العملية برمتها. 

 

وفي حال كان الخيار هو االنسحاب، يجب أن يدرس المراقب مسؤولياته المهنية والقانونية، بما في ذلك أي شرط إلبالغ 
بغي على المدقق مناقشة االنسحاب وأسبابه مع المستوى األشخاص الذين رتبوا لعملية التدقيق والهيئات التنظيمية. كما ين

 المناسب من اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة. 
 

 حتيا أنظمة الرقابة لمنع اإل 11.7
يمكن في كثير من األحيان تخفيف أو إبطاء تجاوز اإلدارة في المنشآت الصغيرة من خالل إنشاء وبعد ذلك توثيق السياسات 

سية. فعلى سبيل المثال، ف ن السياسة المكتوبة التي تقول أن كل القيود اليومية غير الروتينية تتطلب الحصول واإلجراءات الرئي
على موافقة، من شأنها أن ُتمكن المحاسب من الطلب من المدير الموافقة على القيود اليومية المقترحة. وهذا لن يمنع حدوث 

،  ف ن حتيالدع لذلك.  وفي حال لم تكن هنا  سياسات وإجراءات مطبقة لمنع اإلبمثابة عامل را سيكون تجاوز لإلدارة، ولكنه 
 مخاطرة تجاوز اإلدارة يمكن التصدي لها من خالل أداء المدقق إلجراءات تدقيق أخرى.

 

حيث أن : ليس هنا  حاجة للتصدي ألنظمة الرقابة التي تتناول االمتثال ألنظمة قانونية ليس  ذات عالقة بالتدقيق )مالحظة
 عدم االمتثال لن يسفر عن أي أخطاء جوهرية في البيانات المالية(.

 

 أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق )نطاق الفهم( 11.8
ليس  كل أنظمة الرقابة ذات عالقة بالتدقيق. وينبغي على المدقق التركيز على فهم وتقييم تلك األنظمة التي من شأنها التخفيف 

( في البيانات المالية. وهذا يعني أن أنواع معينة من أنظمة الرقابة حتيالر األخطاء الجوهرية )بسبب الخطأ أو اإلمن مخاط
 -يمكن أن تكون خارج تطبيق التدقيق تماما، كما هو موضح في التوضيح التالي. وهذه األنظمة هي التي:

 ؛ وة القانونية(لية وأنظمة الرقابة التي تتناول االمتثال لألنظمال تقود إعداد التقارير المالية )مثل أنظمة الرقابة التشغي 
 .حتى لو كان  غير موجودة، ف ن األخطاء الجوهرية في البيانات المالية غير محتملة 
 

   1-11.8التوضيح 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اف العمليات واالمتثال. ومن في بعض الحاالت، قد يكون هنا  بعض التداخل بين أنظمة الرقابة المالية وتلك المتعلقة بأهد
 -األمثلة على ذلك أنظمة الرقابة التي تتعلق ببيانات يقوم المدقق بتقييمها أو استخدامها في تطبيق إجراءات تدقيق أخرى مثل:

 البيانات الالزمة لإلجراءات التحليلية )إحصاءات اإلنتاج على سبيل المثال(؛ 
 وانين واألنظمة؛أنظمة الرقابة التي تكشف عدم االمتثال للق 

 ؛ و عداد التقارير الماليةأنظمة الرقابة على حماية األصول والتي تتعلق ب 
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 .أنظمة الرقابة على مدى اكتمال ودقة المعلومات التي يجري إنتاجها واستخدامها كأساس لحساب معايير األداء الرئيسية 
 

 لتدقيق تلك األنظمة التي تخفف من المخاطر التالية.وتشمل أنظمة الرقابة التي من شأنها أن تكون دائما ذات عالقة با
 

 2-11.8التوضيح 
 

 الوصف 

المخاطر الهامة هي مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي يتم تحديدها وتقييمها وتتطلب  المخاطر الهامة
 بتقدير المدقق المهني اعتبار تدقيق خاص.  

المخاطر التي ال يسهل التصدي لها 
 رجرااات الجوررةةمن خال  اإل

هي مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي يتم تحديدها وتقييمها، ولكن ال تكون اإلجراءات 
 الجوهرية لوحدها قادرة على تقديم أدلة تدقيق كافية ومالئمة لها.

مخاطر البيانات الخاطئة الجوررةة 
 األخرى 

وتقييمها، وقد ينتج عنها بتقدير المدقق هي مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي يتم تحديدها 
 المهني حدوث األخطاء الجوهرية.

 

 -معين ذو عالقة بالتدقيق بما يلي:ويتأثر تقدير المدقق حول ما إذا كان نظام رقابة 
 تصدي المعرفة حول وجود / غياب أنظمة الرقابة التي تم تحديدها في العناصر األخرى للرقابة الداخلية. وإذا تم بالفعل ال

لمخاطرة معينة )من خالل بيئة الرقابة أو نظام المعلومات...الخ، على سبيل المثال(، فليس هنا  حاجة لتحديد أي أنظمة 
 رقابة إضافية قد تكون موجودة؛

  وجود أنشطة رقابة متعددة يمكنها تحقيق نفس الهدف. وليس من الضروري الحصول على فهم لكل نشاط من أنشطة
 الهدف نفسه؛الرقابة يتعلق ب

  الحاجة الختبار فعالية التشغيل ألنظمة رقابة معينة. فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن هنا  طريقة محددة الختبار اكتمال
 و المبيعات )أي من خالل أداء اإلجراءات الجوهرية(، يكون اختبار الفعالية التشغيلية عندئذ مطلوبار؛

 دى )أي تقليل( االختبارات الجوهرية المطلوبة.أثر ذلك االختبار لفعالية التشغيل على م 
 

 ويلزم وجود التقدير المهني لتحديد ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية، منفردار أو مجتمعُا مع أنظمة أخرى، هو في الواقع ذو عالقة.
 
 

 للتأمل نقطة
 من أعلى إلى أسفل وقائم على المخاطر
المخاطر واسعة الداخلية من أعلى إلى أسفل. وتتمثل الخطوة األولى في تحديد ينبغي أن يكون نهج المدقق لفهم الرقابة 

 ومخاطر المعامالت، ثم بعد ذلك تحديد ما إذا كان  استجابة اإلدارة مناسبة. النطاق
 

قارير المالية على لتقييم أنظمة الرقابة ذات العالقة على إعداد الت هامار  يوفر أساسار  واسعة النطاقوالفهم السليم ألنظمة الرقابة 
مستوى المعامالت )العملية التجارية(. وعلى سبيل المثال، إذا كان  أنظمة الرقابة على سالمة البيانات ضعيفة، ف ن هذا 

 سوف يؤثر على مصداقية جميع المعلومات التي تنتجها النظم مثل المبيعات والمشتريات والرواتب.
 

 مثا 
 -م على المخاطر لفهم الرقابة الداخلية على ما يلي:ينطوي نهج من أعلى إلى أسفل والقائ

 تحديد العمليات التجارية المعنية )بما في ذلك المحاسبة( لكل رصيد حساب كبير؛ 
   لكل عملية يتم تحديدها، تحديد ما إذا كان  األخطاء الجوهرية في البيانات المالية يمكن أن تحدث أو ما إذا كان هنا

 و ها أن تجعلها ذات عالقة؛وجود لعوامل أخرى من شأن
 ستثناء العمليات وأنظمة الرقابة التي ليس  ذات عالقة من التدقيق.إ 

 

 -وعلى سبيل المثال، قد يكون لشركة متخصصة في إنتاج البسكوي  العمليات التالية لزيادة أرقام إيرادات المبيعات:
 من   %70ل أمر شراء عبر الهاتف. وهذا يمثل نظام أوامر الشراء الرئيسي يسجل التفاصيل والتقدم المحرز في ك

 المبيعات.
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  مبيعات النافذة" تحدث عند شراء الزبائن للبسكوي  المكسور من متجر صغير في الجزء الخلفي من مرفق اإلنتاج. وهذا"
 من المبيعات. %2يمثل 

  من المبيعات. %28وهذا يمثل  تتم الطلبات عبر االنترن  ويكون الدفع عن طريق بطاقة االئتمان، -مبيعات اإلنترن 

 .النظام المحاسبي يسجل تفاصيل جميع أنواع المبيعات 
 

في مثل هذا الوضع، من غير المرجح أن تؤدي مبيعات النافذة إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية، وبالتالي يمكن 
 -:استثناؤها من التدقيق. ومع ذلك، قبل اتخاذ هذا القرار سيكون من الحكمة إما

  االستعالم عن وجود أنظمة رقابة على مبيعات النافذة للتأكد من تسجيل جميع المبيعات، وأنه ال يوجد أي كسر متعمد
 أو للبسكوي  للبيع بأسعار مخفضة ألطراف ذات عالقة؛

  مبيعات.المتوقعة من ال ٪2أداء مراجعة تحليلية لتقسيم المبيعات للتأكد من أن مبيعات النافذة لم تنحرف عن نسبة 
 

 تحديد أنظمة الرقابة ذات العالقة -دراسات الحالة 11.9
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 

 

 الحظ أن الخطوة التالية تتم في كثير من األحيان كجزء من عملية التخطيط.
 

  جميعها ذات عالقة بالتدقيق، فمن المهم أن نفهم أي مجاالت للبيانات المالية وأي بما أن العمليات التجارية وأنظمة الرقابة ليس
 أنظمة رقابة سيكون لها أثر جوهري على البيانات المالية.

 
وتحديد مجاالت البيانات المالية والعمليات التجارية ذات العالقة التي سيشملها التدقيق ينطوي على استخدام األهمية النسبية 

 -لتحديد ما يلي:كدليل 
  ؛ وهمية نسبية أو يمكن أن تكون كذلكأي مجاالت البيانات المالية ذات أ 
  ذات عالقة.و والعمليات التجارية  واسعة النطاقأنظمة رقابة 

 
أما األرصدة والمعامالت والعمليات التجارية وأنظمة الرقابة التي ليس  ذات أهمية وال يرجح أن تؤدي إلى أخطاء مادية فيمكن 

 -استثناءها من أي اعتبار إضافي في التدقيق. ومع ذلك، قبل استثناء أي مجال ينبغي النظر في:
 ،التراكم المحتمل لألخطاء غير الجوهرية التي يمكن بمجموعها أن تصل إلى أخطاء جوهرية 
 حتيالما إذا كان هنا  تقليل من أهمية مجاالت البيانات المالية بسبب الخطأ أو اإل. 

 

 ديفتا لألثاث -حالة أدراسة ال
 

 تحديد أي عمليات تخفف من المخاطر 

دورة تخطيط األعمال السنوية واجتماعات اإلدارة/ المالك الشهرية التي تتضمن تقييم المعلومات المالية  المخاطر السائدة
وسياسات  وقواعد سلو  الموظفين وميزانيات تكنولوجيا المعلومات واالنخراط اليومي لإلدارة في العمليات،

 الموارد البشرية وأنظمة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات العامة.
 

يوماااااا(  60إلاااااى  30الااااذمم المديناااااة وعملياااااة المقبوضاااااات واساااااتثمار اإليااااداعات البنكياااااة قصااااايرة األجااااال ) النقد والنقد المعاد 
 والتسويات البنكية وإدارة النقد.

 

 لذمم المدينة وعملية المقبوضات وتقييم الحسابات المتأخرة ومبيعات األصول.اإليراد وا التجارة والذمم المدينة األخرى 
 

 المشتريات والمدفوعات وعملية المدفوعات وإدارة المخزون، وجرد المخزون وتقييم المخزون المتقادم. المخزونات
 

طفااااء/ االهاااال  ورساااملة األصاااول ومبيعاااات المشاااتريات والاااذمم الدائناااة وعملياااة المااادفوعات، وحسااااب اإل الممتلكات والمصانع والمعدات
 األصول.

 

 الذمم المدينة وعملية المقبوضات والتسويات البنكية وإدارة النقد. الديون البنكية
 

 المشتريات والذمم الدائنة والرواتب وعملية المدفوعات وحساب اإلطفاء/ اإلهال  والرسملة واألصول. التجارة والذمم الدائنة األخرى 
 

 إعداد ضريبة الدخل المستحقة. ات ضرةبة الدخلمستحق
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 رسوم التمويل وعملية التسوية البنكية القروض المحققة لفائدة
 

 إصدار/ استرداد رأس المال، وأرباح األسهم رأس الما  واالحتياطيات
 

بيعاااات اإلنترنااا  اإلياااراد والاااذمم المديناااة، وعملياااة المقبوضاااات )بماااا فاااي ذلاااك مبيعاااات الخاااردة النقدياااة وم المبيعات
 .والكتالوج وأوامر الشراء المخصصة(

 

 المشتريات والذمم الدائنة والرواتب وعملية المدفوعات، وتعديالت المخزون. تكلفة البضائع المباعة
 

 المشتريات والذمم الدائنة والرواتب والمدفوعات. تكاليف التوزةع
 

 والمدفوعات المشتريات والذمم الدائنة والمرتبات تكاليف إدارةة
 

 حسابات االستهال  واإلطفاء/ اإلهال  ستهالكإلا
 

 رسوم التمويل وعمليات التسوية البنكية تكلفة التموةل
 

 إعداد ضريبة الدخل المستحقة. ضرائب الدخل
 

 2X20فبراير  18:  تارةخ: ج.ف         أعده
 2X20مارس  5 : تارةخ : ل.ف      رارجعه

 وشركاهكومار  -دراسة الحالة ب
 

 

  مذكرة إلى ملف: دراسة نطاق المجاالت والعمليات الهامة في البيانات المالية
 .تقنية المعلومات العامة أنظمة الرقابة واسعة النطاق )على مستوى البيانات المالية( بما في ذلك

 .يقوم راج ب عداد ميزانية سنوية لكل فترة للبنك 
 ة عند إرسال البيانات المالية للبنك.يتواصل راج مع مدير البنك كل فترة ربعي 

  يقوم راج عادة بمراجعة البيانات المالية مع سوراج وجواد كون ديفتا لديها أسهم في الشركة، ولكن أيضا ألن راج يقدر مساهماتهم
 والمعرفة المالية والمحاسبية التي يتمتع بها جواد.

 

حيث أن راج يقرر أي البرامج واألجهزة ينبغي استبدالها على أساس الحاجة. وليس هنا  عملية أو هيكل رسمي لتكنولوجيا المعلومات، 
وعلى الرغم من أن راج يضمن قيام روبي بعمل نسخ احتياطية للبيانات المحاسبية بشكل أسبوعي، فليس هنا  خطة السترداد العمل بعد 

 الكوارث أو عملية توثيق لتكنولوجيا المعلومات. 
 

 بيانات الماليةالمجاالت الهامة في ال
. باستثناء النقد والنقد المعادل، الذي يبدو متقلبُا من فترة ألخرى، ف ن جميع مجاالت البيانات المالية هامة ومشمولة في دراسة النطاق

 ولذلك، هنا  ضرورة لدراسة العمليات التجارية كجزء من عملية التدقيق التي سنقوم بها:
 المتضررة في البيانات  الماليةالمجاالت الهامة  العملية التجارةة

 اإليراد والذمم التجارية المدينة وغيرها، والنقد والنقد المعادل الذمم المدينة/ المقبوضات

 الذمم التجارية المدينة ومصروفات الديون المعدومة تقييم حسابات الذمم المدينة المتأخرة

 يراداإل عمليات المبيعات )المبيعات النقدية، أوامر الشراا(

الذمم التجارية الدائنة وغيرها، واألمال  والمصنع والمعدات، والمخزون،  المشترةات والذمم الدائنة والمدفوعات
 وفئات النفقات لبيان الدخل

 نفقات الرواتب الرواتب

 الدخل والرواتب وضريبة المبيعات المستحقات الضرةبية والتحوةالت

 مخزون المشتريات وال تقدير وإدارة المخزون 

 النقد والنقد المعادل والقروض المحققة لفائدة ونفقات الفوائد تسوةة الحسابات البنكية

 األمال  والمصنع والمعدات ونفقات االستهال ، واإلطفاء/ اإلهال  حساب االستهالك، واإلطفاا/اإلرالك
 

 2X20فبراير  18:  تارةخ: ج.ف         أعده
 2X20رس ما 5: تارةخ   : ل.ف     رارجعه
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 ذات العالقة معايير التدقيق الدولية محتوى الفصل

إرشادات حول الخطوات األربع الرئيسية لتقييم تصميم وتنفيذ 
 نظام الرقابة، وتوثيق النتائج.

 )المنقح( 315
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 1-12.0التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:      
 .ة كاملة بالوثائق المطلوبةللحصول على قائم 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي  (1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي  (2)
 مخاطر البيانات الخاطئة. (3)

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة  315

لقة بالتدقيق، يجب أن يقيم المدقق تصميم هذه األنظمة ويحدد فيما إذا قد عند الحصول على فهم ألنظمة الرقابة المتع
 (.أ76-أ74تم تنفيذها، من خالل أداء اإلجراءات باإلضافة إلى االستفسار من موظفي المنشأة. )المرجع: الفقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 29الفقرة  315

على فهم ألنظمة الرقابة في المنشأة، بما في ذلك أنشطة  عندما يقرر المدقق وجود مخاطرة هامة، عليه أن يحصل
 (أ148-أ146أنظمة الرقابة، ذات العالقة بالمخاطرة )المرجع: الفقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 32الفقرة  315

 -على المدقق أن يشمل في وثائق التدقيق ما يلي:
 الهامة التي تم التوصل إليها؛والقرارات  10المناقشة بين فريق العملية بما تقتضيه الفقرة  (أ)
العناصر الرئيسية للفهم التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل جانب من جوانب المنشأة وبيئتها التي تم تحديدها  (ب)

، ومصادر المعلومات 24-14، وكل واحد من عناصر الرقابة الداخلية التي تم تحديدها في الفقرات 11في الفقرة 
 هم منها وإجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها؛التي تم الحصول على الف

توكيدات، حسبما مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى ال (ج)
 ؛ و25تتطلبه الفقرة 

ات في الفقرات المخاطر المحددة وأنظمة الرقابة ذات العالقة التي حصل المدقق على فهم حولها نتيجة للمتطلب (د)
 (.أ156-أ153. )المرجع: الفقرات 27-30

 

 لمحة عامة 12.1
ات الرقابة لجمع أدلة التدقيق، فإنه ال يزال من الضروري للمدقق في كل إختبار بغض النظر عما إذا كان سيتم في نهاية المطاف تأدية 

 ن أربع خطوات يمكن تلخيصها على النحو التالي.عملية تدقيق تقييم تصميم وتنفيذ نظام الرقابة. وهذا ينطوي على عملية م
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 1-12.1التوضيح 
  الوصف 

 1الخطوة 
مااااا لاااار المخاااااعر التاااار ت ااااتدعر 

 التخفيف؟

(، ومددددا إذا كاندددد  حتيددددالتحديددددد المخدددداطر المتأصددددلة ليخطدددداء الجوهريددددة )المخدددداطر التجاريددددة ومخدددداطر اإل
تددىثر علدددى مجدداالت فددي البيانددات الماليدددة مخدداطر سددائدة تددىثر علددى جميدددع التوكيدددات، أو مخدداطر خاصددة 

 وتوكيدات محددة.

 2الخطوة 
لل تخفف أنظمة الرقابة التر 
 صممتها اإلدارة من المخاعرة؟

 تحديد أي العمليات التجارية مستخدمة )إن وجد(.
  مقابلة موظفي المنشأة لتحديد أنظمة الرقابة التي من شأنها تخفيف المخاطر التي تم تحديدها في

 أعاله. 1ة الخطو 
 .مراجعة النتائج وتقييم ما إذا كان  أنظمة الرقابة تخفف في الواقع من المخاطر المحتملة 

 .إبالغ اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن أي عيوب هامة تم تحديدها في الرقابة الداخلية للمنشأة 

 الخطوة أنظرعض وثائق النظام )في المنشآت األكبر حجمًا، قد تتطلب هذه الخطوة الرجوع إلى أو إعداد ب
 رقابة معينة. باستخدام أنظمةأدناه( لتقديم بعض السياق المتعلق  3

 3الخطوة 
لل أنظمة الرقابة التر تخفف 

 عوامل المخاعر م تخدمة؟

مراقبة أو تفتيش استخدام أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة للتأكد من تنفيذها بالفعل، مع مالحظة أن 
وغالبا ما  من اإلدارة ليس كافيًا لتقييم ما إذا كان نظام رقابة ذو عالقة قد تم تنفيذه في الواقع. المستعاإل

 أعاله. 2الخطوة تكون هذه الخطوة مترافقة مع 
 

 الوصف 
 4الخطوة 

لل تم توثيق عملية أنظمة الرقابة 
 ذات العالقة؟

سية )أعدته إدارة المنشأة أو المدقق(، لوصف قد تتكون هذه الخطوة من وصف سردي بسيط للعمليات الرئي
 استخدام أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة التي تم تحديدها. 

 

 -وهذه الوثائق ليس من الضروري أن تشمل:
 ،وصف مفصل للعملية أو التسلسل الذي تمر عبره األوراق في المنشأة 
 س  ذات عالقة بالتدقيق.أنظمة الرقابة الداخلية التي قد تكون موجودة ولكنها لي 

 

 2-12.1التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: بغض النظر عن مدى مالئمة تصميم وتنفيذ نظام الرقابة، يمكنه أن يوفر فقط تأكيد معقول حول تحقيق أهداف مالحظة
 ناه.المنشأة فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية، وذلك بسبب قيود متأصلة معينة يتم وصفها أد
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 3-12.1التوضيح 

 

فيتناول طبيعة الرقابة  5، الفصل 1فهم الرقابة الداخلية المطلوب. أما المجلد  11، الفصل 2ويتناول المجلد 
 الداخلية، ويقدم وصفا تفصيليا للعناصر الخمسة للرقابة الداخلية. 

 

 ما لر المخاعر التر ت تدعر التخفيف؟ -1الخطوة  12.2
 

 1-12.2التوضيح
 
 
 
 
 

 

قبل بدء المدقق بتوثيق أنظمة الرقابة التي قد تكون موجودة، فإن الخطوة األولى تتمثل بتحديد ثم تقييم عوامل المخاطر الهامة 
وغيرها من المخاطر الموجودة. وبخالف ذلك، فإن تقييم الرقابة الداخلية سيجري من دون فهم أي المخاطر التي يجب أن تقوم 

 ة الداخلية بتخفيفها.الرقاب
 

تحديد المخاطر. ويمكن للمخاطر التي تتطلب التخفيف أن تكون سائدة، وتتعلق بالعديد من  8، الفصل 2وقد تناول المجلد 
 مجاالت البيانات المالية والتوكيدات، أو خاصة، وتتعلق بمجاالت البيانات المالية والتوكيدات المحددة.

 

 مصادر النموذجية للخطر وأنواع الرقابة التي يمكن أن تخفف من مثل هذه المخاطر.ويلخص التوضيح التالي بعض ال
 

 2-12.2التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوصف 

 التقديرات البشرية واإلخفاقات البشرية البسيطة مثل الخطأ أو الغلط.  قيود الرقابة الداخلية
 .التحايل على الرقابة الداخلية من خالل التواطى بين شخصين أو أكثر 

 يعات أو تجاوز الحد تجاوز اإلدارة غير الالئق للرقابة الداخلية، مثل إعادة النظر في شروط عقد المب
 االئتماني للعميل.



123 

 تقييم الرقابة الداخلية

 

 -عند إعداد قائمة بعوامل المخاطر حسب العمليات التجارية، سيكون من المفيد )ولكن ليس من المطلوب(:
  أخطاء جوهرية حتى لو لم يتم تخفيفها على اإلطالق، كما أن حذف أي عوامل مخاطرة من غير المرجح أن ينتج عنه

 أنظمة الرقابة التي تتصدى لهذه المخاطر لن تكون ذات عالقة بالتدقيق؛
 توحيد صيغة عوامل المخاطر لجعلها ذات عالقة بمنشأة معينة؛ 

 و التأكد من تناول كافة التوكيدات ذات العالقة؛ 
 معامالت  ( يمكن أن تنتج عنها أخطاءالبيانات المالية)مستوى  واسعة النطاقر النظر في ما إذا كان  هناك أي مخاط

 إذا لم يتم تخفيفها. )مستوى التأكيد(جوهرية 

 
 نقطة للتأمل

قد تكون بعض الجهات تستخدم إطار رقابة داخلية )مثل ذلك الذي نشرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي( يوفر قوائم  
راءات الرقابة الداخلية. وإذا تم استخدام هذه األداة في التدقيق، ينبغي إتباع نفس الخطوات المشار إليها عامة ألهداف وإج

 -أعاله:
  حذف أهداف الرقابة )أو عوامل المخاطرة( التي من غير المرجح أن ينتج عنه أخطاء جوهرية حتى لو لم تكن الرقابة

 الداخلية موجودة؛
 و مخاطر( إضافية قد ينتج عنها أخطاء جوهرية للمنشأة إذا لم يتم تخفيفها؛ إضافة أي أهداف رقابة )عوامل 
 .تحديد مجاالت البيانات المالية والتوكيدات المتضررة من عوامل المخاطر   

 

 لل تخفف أنظمة الرقابة التر صممتها اإلدارة من المخاعرة؟ -2الخطوة  12.3
 

 3-12.1التوضيح 
 
 
 
 
 

ميم الرقابة بشكل صحيح من جانب اإلدارة ينطوي على تقييم ما إذا كان  أنظمة الرقابة التي تم تحديدها إن تقييم ما إذا تم تص
)منفردة أو باالشتراك مع أنظمة رقابة أخرى( تخفف في الواقع عوامل المخاطر. وهذا يشمل النظر فيما إذا كان  أنظمة الرقابة 

 -قادرة بشكل فعال على:
 ؛ أورية في المقام األولألخطاء الجوهمنع حدوث ا 
 .كشف وتصحيح األخطاء الجوهرية بعد حدوثها 

 

ومن المستحسن أن يبدأ تقييم تصميم نظام الرقابة بأنظمة الرقابة السائدة، والتي تشكل أساسًا في غاية األهمية لتقييم تصميم 
 (.التأكيد معامالتمستوى وتشغيل أنظمة الرقابة الخاصة )

 

يجد بعض المدققين )بخاصة عند تدقيق المنشآت األكبر حجما واألكثر تعقيدا( أنه من المفيد الحصول وعند هذه النقطة، قد 
. ومع ذلك، فإن هذا ليس من المتطلبات التي تحددها وتدفق المعامالت لومات التي تصف العملية التجاريةعلى بعض المع

 معايير التدقيق الدولية.
 

قة بالتدقيق من خالل سىال اإلدارة عن األنظمة الرقابية الموجودة والتي تتناول كل خطر من يمكن تحديد أنظمة الرقابة ذات العال
المخاطر المحددة. ال يوجد مطلب لتوثيق جميع أنظمة الرقابة الموجودة ولكن هناك حاجة لتعريف أنظمة الرقابة المرتبطة 

 .بعوامل المخاطر عالوة على الحاجة لتقييم تصميمها
 

ان شائعتان لمطابقة أنظمة الرقابة الداخلية مع عوامل المخاطر )أو أهداف الرقابة( التي تم تصميم  أنظمة الرقابة وهناك طريقت
 -لتخفيفها. وألغراض هذا الدليل، تم تسمية هاتين الطريقتين بد:
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 ؛ أواطرة واحدة ألنظمة رقابة متعددةمخ 
 .مخاطر كثيرة ألنظمة رقابة متعددة 

 

 ة رقابة متعددةمخاعرة واحدة ألنظم
بموجب هذه الطريقة يتم النظر في كل عامل مخاطر بحد ذاته. ويتم تحديد جميع أنظمة الرقابة التي تتصدى لعامل المخاطر 

( مستوى البيانات الماليةالمخاطر السائدة ) بين عواملذلك على وجه الخصوص. وهذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لالقتران 
 هذا في التوضيح أدناهوأنظمة الرقابة. ويتجلى 

 

 3-12.2التوضيح 
 أنظمة الرقابة الُمخفِفة التوكيد لدف نظام الرقابة/المخاعرة

 . إجراء نظام الرقابة ب2  - . إجراء نظام الرقابة أ1 ك عامل المخاطرة .1
 . إجراء نظام الرقابة د4 . إجراء نظام الرقابة ج3

 . إجراء نظام الرقابة و2 . إجراء نظام الرقابة هد1 و د عامل المخاطرة .2
 . إجراء نظام الرقابة ح4 . إجراء نظام الرقابة ز3

 . إجراء نظام الرقابة ي2 . إجراء نظام الرقابة ط1 د عامل المخاطرة .3
 . إجراء نظام الرقابة ل4 . إجراء نظام الرقابة ك3

 . إجراء نظام الرقابة ن2 . إجراء نظام الرقابة م1 ك د عامل المخاطرة .4
 . إجراء نظام الرقابة ق4 راء نظام الرقابة س. إج3

 

غالبا ما تستخدم هذه الطريقة مخاطرة واحدة ألنظمة رقابة متعددة لرسم خريطة جميع أنواع أنظمة الرقابة، بما في ذلك أنظمة الرقابة 
على التصدي ألكثر من مخاطرة على المعامالت. ومع ذلك، لكون نظام الرقابة على المعامالت الواحد قادر غالبًا واسعة النطاق 

أكثر فعالية عمومًا ألنظمة  (4-12.3الرسم البياني  أنظر)وبالتالي يتكرر مرات عديدة في هذه الطريقة(، تعتبر مصفوفة متعدد لمتعدد )
 الرقابة على المعامالت.

 

لرقابة هو حاجة اإلدارة، بإشراف أولئك ويوضح المثال التالي كيفية عمل طريقة مخاطرة واحدة ألنظمة متعددة. وأحد أهداف بيئة ا
ة المكلفين بالحوكمة، إلى خلق والحفاظ على ثقافة األمانة والسلوك األخالقي. ويمكن لهذا الهدف الوارد كعامل مخاطرة أن يعني أن اإلدار 

 لم تخلق وتحافظ على ثقافة األمانة والسلوك األخالقي.
 

 -ا اإلدارة للتصدي لهذه المخاطرة السائدة هي ما يلي:وبعض أنظمة الرقابة التي قد تصممها وتنفذه
 إظهار اإلدارة بشكل مستمر من خالل الكلمات واألفعال التزامها بمعايير أخالقية عالية؛ 
 إزالة أو تقليل اإلدارة للدوافع أو اإلغراءات التي قد تسبب تورط الموظفين في أفعال غير شريفة أو غير أخالقية؛ 

 و ما يشابهها، لتحدد المعايير المتوقعة للسلوك األخالقي والمعنوي؛وجود قواعد سلوك أ 

 ؛ وب فعله عند مواجهة سلوك غير الئقفهم الموظفين بوضوح لما هو سلوك مقبول وما هو غير مقبول، ومعرفتهم لما يج 

 .اتخاذ إجراءات تأديبية دائما بحق الموظفين للسلوك غير الالئق 
 

راءة هدف المخاطرة أو نظام الرقابة، ثم يحدد على األرجح من قائمة مثل تلك المذكورة أعاله، إن وجدت، ويقوم المدقق في البداية بق
 أي أنظمة رقابة موجودة للحد من المخاطر. ويمكن أن تكون الوثائق الناتجة بالشكل التالي.

 

 يمكن أن يتخذها المدقق لتقييم تصميم نظام الرقابة. : يرسم العمود المتعلق بتصميم نظام الرقابة الخطوط العريضة للخطوات التيمالحظة
 

 3-12.3التوضيح 
 

عنصر الرقابة 
 الداخلية

 تصميم نظام الرقابة نظام الرقابة الذي تم تحديده عامل المخاعرة
 

عدم التأكيد على النزاهة أو  بيئة الرقابة
 األخالق

توقيع الموظفين لقواعد السلوك سنوياً، وتفعيلها 
 جراءات التأديبية بحق الموظفين.من خالل اإل

تم  قراءة قواعد السلوك وهي تىكد 
 على ضرورة وجود النزاهة واألخالق.

إمكانية تعيين الموظفين غير  
 األكفاء

 تحديد المعرفة والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.
 

تم  مراجعة المواصفات الوظيفية 
للمناصب الرئيسية، بما في ذلك 

 مقبولة. المحاسبة، وهي تبدو

تفاجئ اإلدارة غالبًا  تقييم المخاطر
 باألحداث القابلة للتنبى

تحديد وتقييم المخاطر التجارية سنويًا كجزء من 
 تخطيط العمل

تم  مراجعة خطة العمل وتحديد 
 وتحديث وتقييم المخاطر.
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ذا كان تصميم الرقابة كافيًا للتصدي لعامل ما إ ستنتاجوحالما يتم تحديد أنظمة الرقابة، فإن المدقق سيستخدم تقديره المهني إل
 المخاطرة.

 

 -بتقييم ما إذا: 14الفقرة  315بشأن البيئة الرقابية، يكون المدقق مطالبًا وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  إستنتاجوعند تشكيل 
 وك األخالقي،قد قام  اإلدارة، بإشراف أولئك المكلفين بالحوكمة، بخلق والحفاظ على ثقافة األمانة والسل 
  كان  نقاط القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسا مناسبًا لعناصر الرقابة الداخلية األخرى، وما إذا كان تلك

 العناصر األخرى تعاني من عيوب في بيئة الرقابة.
 

 . البيانات الماليةوى مست علىأنظمة الرقابة  عند تقييمعام من جانب المدقق  إستنتاجويمكن استخدام هذه الصيغة ك
 

 مخاعر متعددة ألنظمة رقابة متعددة
للمخاطر الخاصة ومخاطر المعامالت، فإن الطريقة األكثر شيوعا لتقييم التصميم هي من خالل استخدام ما يسمى أحيانا بد 

 -"مصفوفة تصميم الرقابة". وتساعد هذه المصفوفات في تمكين المدقق من أن يرى بنظرة واحدة:
 قات المتعددة لمتعددة القائمة بين المخاطر وأنظمة الرقابة؛العال 
 أين الرقابة الداخلية قوية؛ 

 ؛ وأين الرقابة الداخلية ضعيفة 

  فعالية تشغيلها. إختبارأنظمة الرقابة األساسية التي تتصدى للعديد من المخاطر / التوكيدات والتي يمكن 
 

 ظام الرقابة.ويوضح الجدول أدناه مثال على مصفوفة بسيطة لن
 

 4-12.3التوضيح 
 

 العملية= المبيعات

المخاعرة  عوامل المخاعر الهامة
 أ

المخاعرة 
 ب

المخاعر 
 ج

المخاعرة 
 د

أنظمة الرقابة 
 الرئي ية

  ك و د ك و د ك التوكيدات 

      عنصر الرقابة الداخلية أنظمة الرقابة

     ك/ت بيئة الرقابة 1اإلجراء رقم 

    ك/ت  نظم المعلومات 2اإلجراء رقم 

 نعم م  م م نشاط الرقابة 3اإلجراء رقم 

     ك/ت المتابعة 4اإلجراء رقم 

 نعم م  م  نشاط الرقابة 5اإلجراء رقم 

      نشاط الرقابة 6اإلجراء رقم 

  ك/ت  ك/ت ك/ت نظم المعلومات 7اإلجراء رقم 

عمل هل تصميم الرقابة هو تصميم جيد؟ بمعنى هل ست
مخاطرضوابط الرقابية المحددة على التخفيف من عوامل الال  

 

  نعم ال نعم نعم

 

 ختصاراتإلا
 و= وجود/ د= دقة ل/ ك= اكتما

 م= نظام رقابة مانع  ك/ت= نظام رقابة للكشف والتصحيح
 

 -: تتضمن المصفوفة أعاله المعلومات التالية:مالحظة
 ي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية؛عوامل المخاطر التي إذا لم يتم تخفيفها قد تىد 
 ؛ وات التي تناولتها عوامل المخاطرالتوكيد 

  حيث يتقاطع إجراء الرقابة الداخلية مع المخاطرة في المصفوفة، فإنه يسجل إما كمانع )م( أو للكشف والتصحيح
 )ك/ت(، ثم يصحح الخطأ بعد حدوثه.
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 -لومات أخرى، بما في ذلك:ويمكن أيضا توسيع مثل هذه المصفوفة لتشمل مع
 استخدام التكرار مع نظام الرقابة، بشكل مستمر أو أسبوعي أو شهري على سبيل المثال؛ 
 ؛ وذا كان نظام الرقابة يدوي أو آليما إ 

  الموثوقية المتوقعة للرقابة الداخلية على مدى فترة من الزمن. وهذا يمكن أن يشمل على سبيل المثال، تقييم الكفاءة
ستقالل عن الوظائف األخرى( للشخص الذي ينفذ نظام الرقابة وما إذا كان تنفيذ نظام الرقابة يتم في الوق  )واال

 المناسب، وأي سجل تاريخي ليخطاء التي حدث .

 

 نقطة للتأمل
 

 إجراءات رقابة متعددة
ير من األحيان، فإن مزيج من الحظ أن أي إجراء رقابة لوحده من غير المرجح أن يخفف من عامل مخاطرة رئيسي. وفي كث

أنشطة الرقابة، والعمل جنبا إلى جنب مع عناصر الرقابة الداخلية األخرى )مثل بيئة الرقابة(، سوف يكون كافيًا للتصدي 
 لعامل المخاطرة.

 

 البدء مع المخاعر
تي أوال، ثم أنظمة الرقابة للتخفيف تجنب إغراء إدراج كافة أنظمة الرقابة المعروفة ومن ثم مطابقتها مع المخاطر. فالمخاطر تأ

من المخاطر. وسيكون األمر األكثر فعالية للتصدي لكل مخاطرة )أو هدف نظام الرقابة( على حده، ثم تحديد أي أنظمة 
الرقابة موجودة للتصدي لتلك المخاطرة. وبمجرد تحديد أنظمة رقابة كافية للتصدي للمخاطرة، لن يكون هناك فائدة من قضاء 

  أطول لتحديد أي أنظمة رقابة إضافية.وق  

 
ومطابقة أنظمة الرقابة مع المخاطر ال تساعد فقط في تقييم تصميم نظام الرقابة، بل سوف تحدد أيضا أنظمة الرقابة األساسية )على 

قابة والتي قد تتطلب ما ها. كما ستساعد المدقق على تحديد العيوب في أنظمة الر إختبار التوكيدات ذات العالقة( التي يحتمل أن يتم 
 -يلي:
  ،بحيث يمكن اتخاذ إجراءات التواصل مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة في الوق  المناسب حول العيوب الهامة

 ؛ وتصحيحية
 .وضع استجابة تدقيق مناسبة 
 

يوب الهامة على حد سواء في ( لتحديد نقاط القوة والع4-3. 12التوضيح  أنظرويمكن استخدام مصفوفة تصميم نظام الرقابة )
 نظام الرقابة. وفي ما يلي أدناه وصف لهذه العملية.

 

 5-12.3التوضيح 
 

 استخدام مصفوفة تصميم نظام الرقابة -الوصف تحديد

عيوب الرقابة 
 الداخلية

موجودة في كل عمود مخاطرة )في مصفوفة تصميم نظام الرقابة أعاله( لمعرفة إجراءات الرقابة الداخلية ال أنظر
 للتخفيف من المخاطر. وإذا كان  أنظمة الرقابة كافية فلن يكون عندئذ أي عيب فيها.

 

وحيث يوجد عدد قليل أو ال يوجد إجراءات رقابة داخلية للتخفيف من المخاطر، قد تكون هناك عيوب هامة موجودة 
عيب هام موجود. وفي هذه الحالة،  في أنظمة الرقابة. راجع المخاطرة ج في المصفوفة أعاله، حيث يبدو أن هناك

 -فإن المدقق سيقوم بما يلي:
 عن وجود أي إجراءات رقابة داخلية أخرى أو تعويضية. وإذا لم تكن أي منها موجودة أصال، قد يكون  ستعالماإل

هناك عيب هام يجب إبالغه لإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة في أقرب وق  ممكن لكي يتم اتخاذ إجراءات 
 و صحيحية؛ت

 .النظر في أي إجراءات تدقيق إضافية قد تكون ضرورية لالستجابة للمخاطرة التي تم تحديدها 

وقد تكون أنظمة الرقابة التعويضية عبارة عن أنشطة تىثر بشكل غير مباشر على عامل المخاطرة. فعلى سبيل 
ير، وذلك عند مراجعته لنتائج المبيعات المثال، يمكن لمدير المبيعات كشف مخاطرة شحن البضائع دون إصدار فوات

 كل فترة ربعية. ومن الواضح أن مثل هذا النظام للرقابة لن يكون كافيا في حد ذاته للتخفيف من المخاطر.
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 استخدام مصفوفة تصميم نظام الرقابة -الوصف تحديد

نقاط القوة للرقابة 
 الداخلية

ديد إجراءات الرقابة الداخلية التي من شأنها منع أو كشف عبر صفوف مصفوفة تصميم نظام الرقابة لتح أنظر
في مثال المصفوفة أعاله  3وتصحيح األخطاء الناجمة عن عدد من عوامل المخاطر. والحظ أن إجراء نظام الرقابة 

م رقابة ه نظاإعتبار يتناول ثالث مخاطر وثالثة توكيدات. وهذا مثال على نوع من أنظمة الرقابة )غالبا ما يشار إليه ب
 ختباره للفعالية التشغيلية، وال سيما إذا كان استخدام هذا اإلإختبار ه موثوق يمكن النظر في إعتبار رئيسي( والذي إذا تم 
 ات أخرى تكون أكثر تفصيال.إختبار يساعد في الحد من 

 

  الصلة ذات الداخلية الضوابط تحديد كيفية 12.4
 المنشآت وفي. معينة عملية مخاطر إدارة عن المسىولين األشخاص مع( المقابالت) النقاش خالل من عادة الضوابط تحديد يتم

 ما الداخلية الضوابط لتحديد المعتادة الطرق  ومن. العليا اإلدارة أو المدراء – المالكون  هم األشخاص هىالء فإن حجما، االصغير
 -:يلي

 

 1-12.4التوضيح 
 

 الوصف اإلجراء

( التي تتطلب التأكيد معامالتمستوى ( والمخاطر الخاصة )البيانات الماليةيد المخاطر السائدة )مستوى تحد حديد المخاعر المتأصلةت
 التخفيف من خالل الرقابة الداخلية لمنع أو كشف وتصحيح األخطاء الجوهرية.

 

ال ؤال عن إجراءات الرقابة 
الداخلية التر تتصدى 

 للمخاعر المتأصلة
)تناول كل عامل مخاطرة 

 حده(على 

سىال المدير المالك أو الشخص المسىول عن إجراءات الرقابة الداخلية الموجودة في المنشأة لتخفيف كل 
 عامل مخاطرة واحدا تلو اآلخر. وتوثيق أنظمة الرقابة بكلمات الشخص الذي تم  مقابلته.

 

نحو فعال، يجب عند تحديد أنظمة رقابة كافية )على أساس الحكم المهني( للتخفيف من المخاطر على 
التوقف عن السىال عن أي أنظمة رقابة إضافية. وليس هناك حاجة إلدراج جميع أنظمة الرقابة األخرى التي 

 قد تكون موجودة للتخفيف من المخاطر، ما لم يتم طلبها لغرض آخر.
 

اجها أسفل كل عامل مخاطرة يمكن توثيق أنظمة الرقابة التي تم تحديدها بعدد من الطرق، بحيث يمكن إدر  توثيق النتائج
 تتصدى له، أو في مصفوفة ألنظمة الرقابة وربطها بجميع عوامل المخاطر المختلفة التي تتصدى لها.

 

والهدف هو ضمان أن يتم ربط إجراءات الرقابة التي تم تحديدها بعامل المخاطرة الذي تم تصميم تلك 
  األنظمة التي تم تحديدها تخفف بالفعل من المخاطرة. اإلجراءات لتخفيفه. وهذا يساعد في تقييم ما إذا كان

 -وإذا تم استخدام مصفوفة أنظمة الرقابة يجب:
  تسجيل إجراءات الرقابة الداخلية التي تم تحديدها مباشرة على المصفوفة، واإلشارة )حيثما تقاطع  مع

 ؛ والمخاطراألخطاء المحتملة لعوامل المخاطرة( فيما إذا كان  ستمنع أو تكشف وتصحح 
  النظر في ما إذا كان نظام الرقابة سيكون ذو فعالية في التخفيف من المخاطر األخرى. ومن الممكن

 تماما أن تعمل بعض إجراءات الرقابة الداخلية على منع أو كشف عدد من عوامل المخاطر.
 

رة وأولئك المكلفين وحيث لم يتم تحديد أنظمة رقابة للتصدي للمخاطر، ينبغي على المدقق تنبيه اإلدا
 بالحوكمة على الفور بعيوب الرقابة )الهامة على األرجح( التي قد تحتاج إلى معالجة.

 

 للتأمل نقطة
 

 تجنب استخدام أنظمة رقابة عامة
ظمة الرقابة تجنب إغراء استخدام قوائم عامة ألنشطة الرقابة الداخلية المالئمة لما يسمى بالمنشأة "النموذجية". فقد يستغرق إدراج أن

القة "النموذجية" أو المعيارية" للمنشأة في قوائم وقتُا للقراءة والفهم، وغالبا ما تكون تلك األنظمة معقدة للغاية أو ليس  ببساطة ذات ع
ام بالمنشآت األصغر حجما. وبدال من ذلك، ينبغي استخدامها كمرجع، ولكن فقط عند الحاجة. ومن األفضل بكثير توثيق طبيعة كل نظ

 رقابة يتم تحديده باستخدام الوصف الذي استخدمه العميل.
 

 متعددة المهام
أدناه(، إلى جانب تفتيش/ مراقبة الوثائق لدعم تنفيذ نظام الرقابة  3الخطوة  أنظريمكن الجمع بين تقييم تصميم نظام الرقابة ووثائق الرقابة )

ك تحديد لسياسة تتعلق بعدم الموافقة على أي قيود يومية غير مصرح بها، ينبغي أدناه(. وعلى سبيل المثال، إذا كان هنا 4)راجع الخطوة 
 طلب رؤية السياسة الفعلية )تقييم تصميم نظام الرقابة( وبعض القيود اليومية كأدلة على الموافقة )تنفيذ الرقابة(.
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 إدارة المخاعر
ثل المبيعات أو المشتريات( بدال من أن تكون حسب المخاطر. ونتيجة تسند العديد من المنشآت مسىوليات إدارة المخاطر حسب العملية )م

لذلك، قد يكون هناك عدد من عوامل المخاطر الهامة التي تقع بين اإلدارات )مثل المبيعات والمشتريات والمحاسبة( مما ال يجعل أي 
سىولية إلى شخص ما، غالبا ما تكون هناك الكثير شخص يتحمل مسىولية مباشرة. وإذا لم يتم تحديد المخاطر بشكل واضح ولم تسند الم

من االتهامات إذا سارت األمور بشكل سيء. وقد يلوم الموظفين بعضهم األخر بالقول شيء من قبيل "كن  أظن أن تلك المخاطرة كان 
 يديرها ماري أو جاك، أو المحاسبة أو تكنولوجيا المعلومات أو قسم المبيعات " وغير ذلك. 

 

 حول تصميم نظام الرقابة جستنتااإل
 

ن الخطوة النهائية في تقييم تصميم نظام الرقابة هي استخالص النتائج حول ما إذا كان  أنظمة الرقابة التي تم تحديدها تخفف في الواقع م
ى كون استجابة اإلدارة عامل المخاطرة، وهذا يتطلب استخدام التقدير المهني. ولكل توكيد أو عامل مخاطرة ذو عالقة، ينبغي النظر في مد

كافية للحد من مخاطر البيانات الجوهرية الخاطئة إلى مستوى منخفض مقبول. وإذا تم استخدام مصفوفة تصميم نظام الرقابة، يمكن استخدام 
 حول ما إذا كان  أنظمة الرقابة كافية لتخفيف كل عامل مخاطرة. ستنتاجالصف السفلي من المصفوفة لتوثيق اإل

 

 التوضيح التالي موجز لتقييم الرقابة العامة )الذي يتناول عناصر الرقابة الخمسة(.ويرد في 
 

 2-12.4التوضيح 

 
 = عيوب هامة محتملة  أحمر/  = قد توجد بعض المشاكل أصفر/  = تم تخفيف المخاطر الكامنة بشكل مناسب أخضر-:الدالئل    

 

 نقطة للتأمل
 أنظرطريقة أبسط لتقييم أنظمة الرقابة على المعامالت. أواُل، تحديد عوامل المخاطر )بالنسبة للمنشآت األصغر حجما، هناك  

أعاله(، والتوكيدات المتضررة. وبعد ذلك، بدال من ربط المخاطر التي تم تحديدها مع كل عامل مخاطرة، ينبغي  1الخطوة 
 تحديد أنظمة الرقابة التي تتصدى للتوكيدات التي تضررت من المخاطر.

 
ذا لم يتم تحديد أي أنظمة رقابة لتوكيد معين، تكون هناك حاجة إلى وضع استجابة تدقيق جوهرية. أما إذا كان من المتوقع وإ

أنظمة الرقابة األساسية  إختبارأن ال تعمل أنظمة الرقابة التي تم تحديدها بشكل صحيح، فيمكن الستجابة  التدقيق أن تشمل 
فإن مخاطرة المبيعات غير المسجلة تتناول توكيد االكتمال. لذا يمكن أن يقتصر تحديد  ذات العالقة. وعلى سبيل المثال،

 أنظمة الرقابة ذات العالقة على تلك التي تتناول توكيد االكتمال بشكل عام، بدال من مخاطرة واحدة خاصة.

 

 لل أنظمة الرقابة التر تخفف من عوامل المخاعر موجودة؟ -3الخطوة  12.5
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 1-12.5يح التوض
 
 
 
 
 
من اإلدارة وحدها غير كافي لتقييم تصميم إجراءات المراقبة الداخلية أو تحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها. وذلك يعود إلى  ستعالماإل

أن الناس قد يعتقدون بصدق أو يأملون بأن تكون أنظمة رقابة معينة موجودة، في حين أنها ليس  في الواقع كذلك. لذا فإن 
 الموثق )مهما كان جيدًا( ألنظمة الرقابة غير الموجودة أو المستخدمة ليس له قيمة في التدقيق. الوصف 

 
 -وبعض األسباب لمالحظة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة هي:

 عمليات التغيير 
ين وتنفيذ تطبيقات تتغير العمليات بمرور الوق  نتيجة لمنتجات أو خدمات معدلة/ جديدة، وعيوب التشغيل وتغييرات الموظف

 الدعم الجديدة لتكنولوجيا المعلومات؛

 التفكير الحالم 
 ؛ ويعمل فعليا في الممارسة العملية لنظام معين أن يعمل، وليس كيف ينبغيقد يقوم موظفي المنشأة بالشرح للمدقق كيف 

 نقص المعرفة 
 صول على فهم للرقابة الداخلية.ربما قد يكون تم التغاضي دون قصد عن بعض جوانب النظام خالل عملية الح

 

 نقطة للتأمل
أعاله، ينبغي عدم  2إذا كان هناك أي شك حول ما إذا قد تم بالفعل تنفيذ بعض أنظمة الرقابة التي تم تحديدها في الخطوة 

ة وتعمل. تقييم تصميم نظام الرقابة أو توثيق تشغيل أنظمة الرقابة لحين القيام ببعض العمل لتحديد ما إذا كان  موجود
 وبالمقابل، ال تستغرق الوق  في تقييم أنظمة الرقابة التي ال يرجح أن تكون مناسبة للتدقيق أو تم تصميمها بشكل غير الئق.

 

 وإجراءات تقييم المخاطر المطلوبة للحصول على أدلة تدقيق حول تنفيذ نظام الرقابة قد تشمل تلك المذكورة أدناه.
 

 5-12.2التوضيح 
 

 الوصف 

تقييم تنفيذ نظام 
 الرقابة

 ؛اإلستعالم من موظفي المنشأة 
  ؛تطبيق بعض أنظمة الرقابة المحددةمالحظة أو تكرار 
 ؛ وتفتيش الوثائق والتقارير 

 تتبع معاملة أو اثنتين عبر نظام المعلومات ذو العالقة بإعداد التقارير المالية.   

 
لنسبة ألنظمة الرقابة ذات العالقة بالتدقيق. فاختبار تنفيذ الرقابة ليس إيضاح: يكون تقييم تنفيذ الرقابة ضروريًا فقط با

 .اختبارًا لفاعلية كفاءة تشغيل الرقابة
 

حول ما إذا كان نظام رقابة معين مطبق بالفعل في نقطة زمنية معينة. وال يتناول تنفيذ أنظمة  ويقدم تنفيذ أنظمة الرقابة دليالً 
فترة التدقيق. وأدلة فعالية التشغيل )إذا كان  جزء من إستراتيجية التدقيق التي تم وضعها( يمكن الرقابة فعالية التشغيل خالل 

أنظمة الرقابة التي تجمع األدلة حول تشغيل نظام الرقابة على مدى فترة من الزمن، كالسنة على سبيل  إختبارتحقيقها من خالل 
 المثال. 

 

 -ة ذو العالقة بالتدقيق قد تم تصميمه وتنفيذه على نحو سليم يجدر النظر في:وفقط عندما يثب  أن نظام الرقابة الداخلي
  و ؛ات الجوهرية األخرى ختبار جراء اإلات لفعالية التشغيل ألنظمة الرقابة )إن وجدت( تقلل من الحاجة إلإختبار أي 
  ة ومالئمة.، كونه ال توجد طريقة أخرى للحصول على أدلة تدقيق كافيإختبارأي أنظمة رقابة تتطلب 
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 نقطة للتأمل
ات أنظمة الرقابة، إختبار فريق التدقيق لديه فهم واضح للفرق بين تصميم نظام الرقابة وتنفيذ نظام الرقابة و  أنتأكد من  

 والتي تم تلخيصها على النحو التالي:
 

 تصميم نظام الرقابة
 هل تم تصميم أنظمة الرقابة لتخفف من المخاطر المتأصلة؟

 

 الرقابةتنفيذ نظام 
هل أنظمة الرقابة موجودة فعال في العملية؟ ينبغي أداء إجراءات تنفيذ نظام الرقابة في كل فترة لتحديد أي تغييرات في 

 النظام.
 

 إختبارات أنظمة الرقابة
ن هناك أي هل عمل  أنظمة الرقابة بفعالية على مدى فترة محددة من الزمن؟ ال يوجد أي شرط إلختبار فعالية التشغيل ما لم تك

وسيلة بديلة )مثل نظام آلي متقدم للغاية وال يتضمن أوراق( للحصول على أدلة التدقيق الالزمة. وبذلك فإن قرار إختبار فعالية 
 التشغيل ألنظمة الرقابة هو مسألة تقدير مهني.

 

 عدم تجالل الربط بين تصميم وتنفيذ الرقابة
أعاله، ينبغي عدم تقييم  2تنفيذ بعض أنظمة الرقابة التي تم تحديدها في الخطوة  إذا كان هناك أي شك حول ما إذا قد تم بالفعل

تصميم نظام الرقابة لحين القيام ببعض العمل لتحديد ما إذا كان  موجودة وتعمل. كما إذا استنتج المدقق بان تصميم نظام 
 ة، ويرجح أن تكون هناك عيوب هامة موجودة بالفعل.الرقابة غير كافي، فليس هناك فائدة من مواصلة وتقييم تنفيذ نظام الرقاب

 

 تقييم التنفيذ كل فترة
ي بعد عملية التدقيق األولية، ينبغي أوال تقييم تنفيذ نظام الرقابة لتحديد ما تغير. كما ينبغي استخدام وثائق تصميم نظام الرقابة الت

تم تحديد تغيير في الرقابة الداخلية، يجدر النظر في ما إذا كان  تم الحصول عليها بالفعل في الفترة السابقة كنقطة بداية. وإذا 
أنظمة الرقابة الجديدة أو المعدلة تستمر بالتخفيف من عامل المخاطرة، أو ما إذا كان  هناك اآلن مخاطر جديدة ال بد من 

 تخفيفها.
 

 

 لل تم توثيق استخدام أنظمة الرقابة ذات العالقة؟ -4الخطوة  12.6
 

 1-12.6ح لتوضيا
 
 
 
 
 

 2والغرض من هذه الخطوة هو توفير بعض المعلومات حول استخدام أنظمة الرقابة ذات العالقة التي تم تحديدها في الخطوة 
 أعاله. أما مدى التوثيق المطلوب فيعود تحديده للتقدير المهني.

 -والوثائق الناتجة ستساعد المدقق في:
 ة والتسجيل..الخ(، والسياق )مثل من يىدي نظام الرقابة، وأين وكم تىدى غالبًا فهم طبيعة وتشغيل )االستهالل والمعالج

 ؛ وألنظمة الرقابة التي تم تحديدها(والوثائق الناتجة( 
  ها كجزء إختبار تحديد ما إذا كان من المحتمل ألنظمة الرقابة أن تكون موثوقة وتعمل بفعالية. وإذا كان األمر كذلك، يمكن

فعالية التشغيل ألنظمة الرقابة، فيساعد هذا التوثيق  إختباريق للمخاطر الٌمقيمة. وإذا تم اتخاذ قرار بمن استجابة التدق
، مثل أي مجتمع سيستخدم الختيار العينة، وما خصائص النظام التي سيتم فحصها ومن ختبارالمدقق في تصميم اإل

 الذي ينفذ النظام وأين يمكن االطالع على الوثائق الضرورية.

 

 نقطة للتأمل
ليس من الضروري أن تكون وثائق أنظمة الرقابة معقدة أو شاملة. وليس هناك شرط يلزم المدقق بتوثيق عملية تجارية 

 بأكملها، أو وصف استخدام أي أنظمة رقابة ليس  ذات عالقة بالتدقيق.
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 بة الداخلية ذات العالقة.يبين التوضيح أدناه بعض المسائل التي ينبغي النظر فيها عند توثيق أنظمة الرقا
 

 2-16.6التوضيح 
 

 توثيق أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة

 ؛جة واإلبالغ عن المعامالت الهامةكيفية  بدء وتصريح وتسجيل ومعال 
 ؛ وحتيالو اإلتدفق المعامالت بتفاصيل كافية لتحديد النقاط التي قد تحدث فيها األخطاء الجوهرية بسبب الخطأ أ 

 الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية في نهاية الفترة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  أنظمة
 الهامة.

 
 -وتعتبر ما يلي األشكال األكثر شيوعا للوثائق التي  يقوم بإعدادها اإلدارة أو المدقق:

 وصف سردي أو مذكرات؛ 
 الرسوم البيانية؛ 

  و ؛من الرسوم البيانية ووصف سرديعة مزيج بين مجمو 
 .االستبيانات والقوائم المرجعية 
 

هي ما  عتباروفيما يتعلق بطبيعة وحجم الوثائق المطلوبة فهي مسألة تعود للتقدير المهني. والعوامل التي يجب أخذها باإل
 -يلي:
  ؛تعقيد المنشأة ورقابتها الداخليةطبيعة وحجم و 
  ؛ ومن المنشأةتوافر المعلومات 

 .منهجية التدقيق والتكنولوجيا المستخدمة في سياق عملية التدقيق 
 

وقد يعكس مدى التوثيق أيضا خبرة وقدرات فريق التدقيق. فالتدقيق الذي يضطلع به فريق أقل خبرة قد يتطلب وثائق أكثر 
 تفصيال لمساعدتهم في الحصول على فهم مناسب للمنشأة، مقارنة بالحال مع فريق يتألف من أفراد أكثر خبرة.

 

 تحديث وثائق الرقابة فر الفترات الالحقة  12.7
يستخدم المدقق الوثائق التي تم إعدادها أو الحصول عليها في فترة تدقيق سابقة عند تخطيط التدقيق لفترة الحقة. وسينطوي قد 

 هذا على الوثائق التالية.

 1-12.7التوضيح 
 

 الوصف 

تحديث وثائق الرقابة 
التر تم إعدادلا فر 

 فترات سابقة

  ل أنظمة الرقابة كنقطة بداية للتحديث في السنة الحالية. وإذا إعداد نسخة من أوراق العمل للفترة السابقة حو
لم يتغير شيء، ينبغي تقييم تنفيذ نظام الرقابة قبل التصميم. وإذا تم تنفيذ نظام الرقابة ولم تتغير المخاطرة، 

 فإن التصميم سيكون مقبوال؛
 تحديث قائمة المخاطر التي تتطلب التخفيف من جانب نظام الرقابة؛ 

 وهذا يتحقق باإلجراءات التي والتوكيد البيانات الماليةالتغييرات في الرقابة الداخلية عند مستويات  تحديد .
 تتناول تنفيذ نظام الرقابة؛

  حيث يتم تحديد التغييرات )مخاطرة أو أنظمة رقابة(، تحديد ما إذا تم تصميم وتنفيذ أنظمة رقابة داخلية
 جديدة؛

 ؛ والداخلية وعامل المخاطرة المناسبة تحديث الربط بين أنظمة الرقاب 

 ات بشأن مخاطرة نظام الرقابة.ستنتاجتحديث اإل 
 

وحيث يرجح أن تنطوي إستراتيجية التدقيق على االعتماد على التشغيل الفعال ألنظمة رقابة معينة )كم هو الحال من خالل 
تكون هناك حاجة للتجول عبر المعامالت التي تم  ات أنظمة الرقابة( وتكون تغييرات نظام الرقابة قد حدث ، سوفإختبار 

 تجهيزها قبل وبعد حدوث التغيير على حد سواء.
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 نقطة للتأمل
 التغييرات فر أنظمة الرقابة ال ائدة 

بعناية للتغييرات في أنظمة الرقابة السائدة. فهذه التغيرات يمكن أن يكون لها أثر كبير  أنظرعند تحديث وثائق نظام الرقابة، 
لى فعالية أنظمة رقابة خاصة )المعامالت( أخرى، وقد تىثر على استجابة التدقيق للمخاطر الٌمقيمة. وعلى سبيل المثال، ع

فإن قرار اإلدارة باستخدام فنيين مىهلين إلعداد البيانات المالية قد يقلص إلى حد كبير مخاطر وجود أخطاء في المعلومات 
ة على المعامالت التي قد يكون تم إضعافها في السابق. وبالمقبل، فإن إخفاق اإلدارة في المالية ويعزز فعالية أنظمة الرقاب

استبدال مدير غير كفى لتكنولوجيا المعلومات، أو عدم تخصيصها لموارد كافية للتصدي لمخاطر تكنولوجيا المعلومات األمنية 
التين، يمكن لهذه التغيرات أن تىدي إلى تغيير كبير في قد يقوض إجراءات الرقابة الداخلية األخرى المطبقة. وفي كلتا الح

 استجابة التدقيق المناسبة
 

 اإلقرارات الخطية حول الرقابة الداخلية 12.8
 

ينبغي الحصول على إقرارات خطية من اإلدارة باالعتراف بمسىوليتها عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكين 
 أم الخطأ. حتيالالية من األخطاء الجوهرية، سواء كان  ناجمة عن اإلإعداد البيانات المالية الخ

 

 تقييم الرقابة الداخلية -دراسات الحالة 12.9
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2المجلد  أنظرلالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، 

 

ت التي قد يتم الحصول عليها من استخدام تقدم المقتطفات التالية من وثائق الرقابة الداخلية مثاال على المعلوما
 العملية ذات الخطوات األربع المذكورة أعاله.

 

 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 تحديد المخاعر -1الخطوة 
الخطوة األولى واألهم في تقييم الرقابة الداخلية هي تحديد المخاطر التي يجب على الرقابة الداخلية تخفيفها. وهذا 

التي تم تحديدها نتيجة للحصول على فهم للمنشأة، عوامل المخاطر السائدة األخرى وعوامل  يشمل المخاطر
 المخاطرة المعتادة للمعامالت والتي ترتبط بعمليات تجارية مثل البيع والشراء والرواتب...الخ.

 
 تصميم أنظمة الرقابة – 2الخطوة 

التي وضعتها اإلدارة للتصدي للمخاطر التي تم تحديدها في عن وتقييم أنظمة الرقابة  ستعالمالخطوة الثانية هي اإل
 أعاله. 1الخطوة 

 
 الرقابة على تقنيات المعلومات العامةال ائدة وأنظمة  البيانات المالية

 -يتناول الشكل المنظم أدناه كل من الخطوات األربع المذكورة في هذا الفصل. ويمكن استخدامه لتوثيق ما يلي:
 تي ينبغي التصدي لها من جانب العناصر المختلفة للرقابة الداخلية )تحديد المخاطر عوامل المخاطر ال- 

 )أعاله(؛ 1الخطوة 
 أعاله(؛ 2الخطوة  -أي أنظمة رقابة )إن وجدت( للتخفيف من المخاطر )تصميم نظام الرقابة( 

  ويتم استخدامها حاليا. )تنفيذ األدلة التي تم الحصول عليها بأن أنظمة الرقابة التي تم تحديدها موجودة بالفعل
 ؛ و)أدناه( 3الخطوة  -ظام الرقابة(ن

 أدناه(. 4الخطوة  -السياق والتشغيل ألنظمة الرقابة التي تم تحديدها وتنفيذها )وثائق نظام الرقابة( 
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وجود نظام  بيئة الرقابة
 الرقابة؟

وصف عبيعة الوثائق الداعمة أو 
 إجراءات اإلدارة 

مالحظة للتأكد من / الستعالموصف اإل
 تنفيذ أنظمة الرقابة التر تم تحديدلا

 . المخاعرة: عدم التأكيد على الحاجة للنزالة والقيم األخالقية1

   -(:أختر التي تنطبق أنظمة الرقابة المحتملة )

تظهر اإلدارة بشكل مستمر،  (أ)
من خالل الكلمات واألفعال، 
التزامها بمعايير أخالقية 

 عالية

راج وفريق اإلدارة باستمرار الحاجة يشجع سو  نعم
لاللتزام بمعايير السالمة والمعايير األخالقية 

 من خالل االتصال اليومي بالموظفين. 

مقابلة موظفين اثنين أكدا ذلك، وهما جون 
 وأماد.

تزيل أو تقلل اإلدارة من  (ب)
الدوافع أو اإلغراءات التي 

قد تسبب تورط الموظفين في 
ير أفعال غير شريفة أو غ

 أخالقية.

قبل سوراج توصيتنا في الفترة السابقة وأعد  نعم
قواعد للسلوك تحدد السلوكيات المتوقعة من 

 الموظفين.

تم إعطاء الموظفين نسخة من قواعد 
 .وطلب منهم قراءتهالسلوك، 

قواعد سلوكيات او ما  (ج)
يشابهها والتي تحدد المعايير 
 .المتوقعة للسلوك األخالقي

 .قواعد السلوكيات التي تم  مراجعتها ة على البند "ب"( أعالهاإلجاب أنظر) نعم

 

لدى الموظفين فهم واضح  (د)
لما هو سلوك مقبول وما هو 
غير مقبول، ومعرفة بما 
يجب فعله عند مواجهة 

 سلوك غير الئق.

تم اتخاذ إجراءات تأديبية في السابق بحق  نعم
 موظفين لسلوكهم غير المالئم.

اشرة إذا تم يطرد سوراج األشخاص مب
ضبطهم يسرقون أو يتصرفون بشكل غير 

أخالقي. وحدث  حالتين من هذا النوع السنة 
 الماضية بين الموظفين المىقتين.

يتم اتخاذ إجراءات تأديبية  (ه)
دائما بحق الموظفين للسلوك 

 غير الالئق.

لن يتساهل سوراج مع السلوك غير القانوني  نعم
العمالء أو غير األخالقي بين الموظفين أو 

 أو الموردين

لوحظ طرد موظف جديد بشكل سريع بعد 
 ضبطه يسرق لوازم مكتبية.

 

   ال و. أخرى )وضح(

 . توظيف أو الحفاظ على الموظفين غير األكفاء2

أختر التي أنظمة الرقابة المحتملة )
 -(:تنطبق

   

موظفي الشركة يملكون  (أ)
الكفاءة والتدريب الالزمين 

 م.للمهام المسندة إليه

يتم تدريب جميع الموظفين على وظائفهم  نعم
 واإلشراف عليهم على نحو كاف.  

مقابلة موظفين اثنين، جون وأماد، اللذين 
 -أكدا:
  فهم واضح ليدوار والمسىوليات في

 غياب وصف وظيفي مكتوب.
  تلقي تعليمات كلما تغيرت آلة أو

 عملية.

  تلقي الثناء عندما تسير األمور بشكل
متوقع، وإبالغهما المباشر أفضل من ال

 عند عدم أداء وظيفة بشكل جيد.  

تحدد اإلدارة شروط المعرفة   (ب)
 والمهارات المطلوبة للوظائف. 

اإلدارة تمتلك المهارة في التصنيع والمبيعات  نعم
والشىون اإلدارية. ويقدم رافي وبارفين 
المشورة حول العمل والتسويق والمسائل 

 القانونية. 

ظيفي موجود الوصف الو  (ج)
 ومستخدم بفاعلية.

  ال

تزود اإلدارة موظفيها بفرصة  (د)
االلتحاق ببرامج تدريبية حول 

 مواضيع ذات عالقة.

أشارت اإلستعالمات من موظفي اإلدارة   ال
)ميريل وكليف( أن مستويات التوظيف بقي  

 مستمرة خالل الفترة.

يتم الحفاظ على مستويات  (ه)
توظيف مناسبة ألداء المهام 

 مطلوبة بفاعلية.ال

لم تكن هناك شواغر وظيفية  خالل السنة  نعم
في أي من المناصب التي تىثر على إعداد 

 التقارير المالية.

تتم المطابقة المبدئية  (و)
والمستمرة بين مهارات 

الموظفين والوصف الوظيفي 
 الخاص بهم.

 ال
 

 

يتم  تعويض ومكافأة  (ز)
 الموظفين لقاء األداء الجيد.

يع الموظفين عند قيامهم بعمل يتم تشج ال
جيد. وليس هناك هيكل للعالوات باستثناء 

 ذاك لموظفي المبيعات.
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وجود  بيئة الرقابة
نظام 

 الرقابة؟

وصف عبيعة الوثائق الداعمة أو إجراءات 
 اإلدارة 

وصف اإلستعالم/ المالحظة للتأكد من 
 تنفيذ أنظمة الرقابة التر تم تحديدلا

   ال ح. أخرى )وضح(

 . المخاعرة: لدى اإلدارة موقف ضعيف تجاه الرقابة الداخلية و/ أو إدارة المخاعر التجارية 3

أختر أنظمة الرقابة المحتملة )
 -(:التي تنطبق

 

تظهر اإلدارة مواقف وإجراءات 
 -ايجابية تجاه:

   

إنشاء والحفاظ على أنظمة  (أ)
رقابة داخلية سليمة على 
إعداد التقارير المالية، بما 
في ذلك تجاوز اإلدارة 
، حتيالواألشكال األخرى لإل

 -من خالل:
 طبيق االختيار/ الت

المناسب للسياسات 
 ،المحاسبية

 مة الرقابة على أنظ
 ، ومعالجة المعلومات

 .معاملة موظفي المحاسبة 

تستجيب اإلدارة بشكل كبير للتوصيات التي  نعم
تكون غير مكلفة أو تتعارض مع سير 

دارة موقف جيد تجاه الرقابة التنفيذ. ولدى اإل
 الداخلية.

 -مراجعة خطة العمل، والتي تشمل:
 .تنبىات المبيعات والتدفق النقدي 
 .النفقات الرأسمالية المتوقعة 

  مناقشة كيفية تأثير الركود المحتملة
على عملهم من جهة المبيعات، 

 واحتمالية إفالس أحد الموردين.

 

وقد تم دائما قبول خطابات توصياتنا 
 الموجهة لإلدارة إذا كان  مجدية. 

تشدد اإلدارة على ضرورة  (ب)
السلوك المالئم للموظفين 

 العاملين.

المالحظات أعاله حول المواقف  أنظر نعم
 وقواعد السلوك.

 أنظربناء على المقابالت مع الموظفين )
(، يفهم الموظفين ما هو 2الخطوة 

 مطلوب وأن القواعد يجب إتباعها.

إجراءات وضع  اإلدارة  (ج)
لمنع الوصول غير المصرح 
به أو اإلضرار بالصول 
 والوثائق والسجالت.

   نعم

تحلل اإلدارة المخاطر  (د)
التجارية وتتخذ اإلجراءات 

 المناسبة.

رغم أن إدارة المخاطر غير رسمية، تتم  البعض
مناقشة المخاطر التجارية في اجتماعات 

 اإلدارة وعكسها في خطة العمل.

ع جواد، أشار إلى أن خالل مقابلتنا م
سوراج كان منفتحًا على مناقشة المسائل، 
وأنه لم يشعر بالضغط للتالعب بالبيانات. 
وبكلمات سوراج: "األرقام كما هي عليه، 

 سواء كان  جيدة هذا الشهر أم سيئة".
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 اختصارات 

 

 التوكيدات      نوع الرقابة

 ك= اكتمال        م= منع 

 ت= كشف وتصحيحو= وجود        ك/

 د= دقة 

 ت= تقدير

 

 

 

 

 

 

 التوكيدات التي يتناولها عامل المخاطرة
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تعد كارال أوراق اإليداع، ولكن جواد هو من 

 يقوم باإليداع وذلك لضمان الفصل في الوظائف

 

 أنشطة رقابة
 

           م  

عند فتح البريد، تختم الشيكات بعبارة "لإليداع 

 فقط" مع رقم حساب ديفتا.

 ولدى البنك تعليمات بعدم صرف الشيكات

 

 أنشطة رقابة
 

           م  

يتم إحصاء وجمع ومراجعة الشيكات المستلمة 

 قبل ايداعها

 

 أنشطة رقابة
 

           م  

يقوم سوراج وجواد بالتحقيق في الحسابات التي 

 يوما . 90تتجاوز 

 ويتم توثيق اإلجراءات.

 

 أنشطة رقابة
 

       ك/ت    

إجراءات القطع موجودة لضمان تسجيل 

 ة.المقبوضات في الفترة الصحيح

 

 أنشطة رقابة
 

        م         

يتم اعداد قوائم بالحسابات المدينة المتأخرة على 

أساس منتظم، وتوزيعها شهريا  على سوراج 

 وجواد.

 

معلومات 

 واتصاالت

       ك/ت    

مراجعة منتظمة للحسابات المدينة المتأخرة، 

ومتابعة للحسابات مستحقة الدفع من جانب 

 سوراج.

 

 متابعة
       م      

             

هل تخفف إجراءات الرقابة من عامل 

 المخاطرة؟

         ال   ال    

 نعم= تخفف المخاطرة    جزئيا = تخفف جزئيا  

 ال= وجود ضعف جوهري

            

             الضعف الذي تم تحديده

بما ان البيانات ال ترسل للعمالء فإن هناك 

يتمثل في تقييد خاطئ لحساب ضعف في الرقابة 

 عميل آخر.

            

بما أن معظم مبيعات المعارض نقدية وال يتم 

إعطاء وصل إال عند الطلب هناك مخاطرة 

موجودة تتمثل في عدم تسجيل جميع المبيعات 

 النقدية

            

 

 أنظمة الرقابة على العملية التجارية أو المعامالت 
 

م الرقابة أعاله خطوتين من الخطوات األربع. وهي تطابق بين مخاطر المعامالت وأنظمة الرقابة التي تم تتناول مصفوفة تصمي
 تحديدها، ويمكن استخدامها أيضا لإلشارة المرجعية للعمل قيد التنفيذ. 

 

 تنفيذ الرقابة -3الخطوة 
 ام من جانب المنشأة.الخطوة الثالثة هي تحديد ما إذا كان  أنظمة الرقابة موجودة وقيد االستخد

 

 مقتطف من إجراءات تنفيذ الرقابة على اإليراد/ الذمم المدينة
 من الموظفين المسىولين عن معالجة المعامالت. ستعالمقم باإل

 

 األشخاص الذين جرت مقابلتهم:
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 3X20فبراير  16 تاريخ:    كارال

 3X20فبراير  17 تاريخ:    داميير

 3X20راير فب 17 تاريخ:    وماريا هو 
 

وصف اإلجراءات المتبعة ذات العالقة بالمعاملة. وينبغي تناول 
بدء المعاملة والتصريح بها، وتسجيلها في السجالت المحاسبية 

 واإلبالغ عنها في البيانات المالية.

ورقة العمل  أنظريعمل هذا النظام كما هو موضح في وثائق النظم. 
تدل على أنظمة الرقابة  للحصول على نسخ من الوثائق التي 530

 المطبقة.
 

ومع ذلك، الحظنا أن ماريا هوو هي موظفة جديدة وال تعرف سوى 
 القليل عن النظام في الوق  الحالي.

وصف العملية المتبعة لنقل أي معلومات من شخص  )صاحب 
 العملية( إلى أخر.

، هناك تسليم من المبيعات إلى المحاسبة. واستنادًا إلى مفهوم التجول
 نجح النقل بشكل جيد. 

 مشار إليها في مصفوفة تقييم التصميم. مالحظة تكرار وتوقي  أداء إجراءات الرقابة الداخلية.

تحديد أي أنظمة رقابة عامة على تكنولوجيا المعلومات لحماية 
ملفات البيانات المتعلقة بالمعامالت، وضمان التنفيذ المناسب 

 ألنظمة الرقابة على التطبيق.

نظمة الرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات ضئيلة بسبب صغر أ
 حجم المنشأة.

 

توثيق اإلجراءات المطبقة لتغطية مرض وإجازات الموظفين. وإذا 
الماضية، توثيق  12لم تكن هناك إجازات خالل األشهر الد 

 السبب.

كان هناك شاغر لوظيفة مبيعات خالل الفترة لمدة أربعة أشهر قبل 
 اقد مع ماريا. وهذا يعني فصل أقل بين الواجبات خالل ذلك الوق .التع

 

السىال عن مدى وطبيعة األخطاء التي وجدت خالل الفترة 
 الماضية.

كان  معظم األخطاء بسبب أخطاء في التسعير، والذي هو عملية يدوية 
 في الوق  الحاضر.

السىال عما إذا ٌطلب من أي شخص أن ينحرف عن اإلجراءات 
 لموثقة.ا

كان هناك طلب واحد من جانب مدير المبيعات لخفض سعر غرفة نوم 
 بشكل كبير، إال أن هذا الطلب جوبه بالرفض.

 

 وثائق الرقابة -4الخطوة 
 ديفتا ليثاث. -مقتطف من وثائق العمليات التجارية باستخدام طريقة السرد

 

 ضاتنظام اإليراد/ الذمم المدينة/ المقبو  -العملية التجارية
 

 المخاطر الرئيسية التي ينبغي التصدي لها وإجراءات الرقابة ذات العالقة
 

 البضائع المشحونة/ الخدمات المقدمة دون فواتير . 1
عند توقيع العميل على أمر الشراء للحصول على الموافقة، يتم إدخال أمر الشراء في النظام المحاسبي الذي يعطي تلقائيا رقم 

. وعندما يكون أمر الشراء جاهزا للشحن، يتم إعداد وثيقة شحن وإدخالها في النظام ومطابقتها مع أمر تسلسلي ألمر الشراء
الشراء. وتقوم كارال بعد ذلك بإعداد فاتورة من النظام المحاسبي، والذي يعطي تلقائيا رقم تسلسلي. وال يجوز القيام بأي عملية 

يمكن بعد ذلك للنظام تعقب أي أوامر الشراء التي تم تلبيتها وأي منها ال شحن دون إدخال رقم وثيقة الشحن إلى النظام. و 
 يزال معلق، وذلك من خالل تاريخ التسليم. 

 اإليرادات غير الصحيحة / غير الم جلة )أي المبيعات النقدية( فر الح ابات. 2
يعطي تلقائيا رقم تسلسلي ألمر الشراء. يتم إعداد أوامر الشراء لكل أمر مستلم وجرى إدخاله في النظام المحاسبي، الذي 

 واالستثناء الوحيد لذلك هو األثاث المباع مباشرة من المحل أو البنود الصغيرة األخرى التي تكون في متناول اليد.
 عدم تحديد معامالت األعراف ذات العالقة. 3

 ال توجد أي أنظمة رقابة لهذه الغاية في الوق  الحاضر.
 االعتراف باإليرادات عدم إتباع سياسات. 4

يورو، أو يكون سعر البيع فيها أقل من  500تسجل اإليرادات عند تقديم الفاتورة. وجميع األوامر التي تفوق 
 الحد األدنى لسعر البيع، ال بد من مراجعتها والموافقة عليها من جانب آرجان.

 المبيعات الولمية / المبيعات الدائنة الم جلة فر الح ابات. 5
يورو، أو يكون سعر البيع فيها أقل من الحد األدنى لسعر البيع، ال بد من مراجعتها  500األوامر التي تفوق  جميع

 والموافقة عليها من جانب آرجان.
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  البضائع المشحونة / الخدمات المقدمة لمخاعرة ديون معدومة. 6
ين لديه أو كان أمر الشراء كبيرًا. وهو يعتمد في ال يقوم آرجان بالتحقق من االئتمان للعمالء إال إذا كانوا غير معروف

 الغالب على خبرته السابقة مع العميل عند منح االئتمان.
 المبيعات / الخدمات الم جلة لفترة محاسبية خاعئة. 7

 .تقوم كارال بإعداد تقرير نهاية الشهر لإليرادات واإليصاالت النقدية في الشهر. ويقوم سوراج بمراجعة هذا التقرير
 (حتيالالمبيعات/ الخدمات الم جلة أو المودعة جزئيا أو لم يتم ت جيلها/ إيداعها نهائيا )الخطأ أو اإل. 8

يتم إحصاء وجمع ومراجعة الشيكات الواردة قبل إيداعها. وتقوم كارال بإعداد وثائق اإليداع اليومية، ولكن جواد هو من يقوم 
 ن الوظائف.باإليداعات النقدية، وذلك لضمان الفصل بي

 تقييد المقبوضات إلى ح اب خاعئ )الخطأ أو الخطأ(. 9
 يمكن مالحظة ذلك خالل مراجعة المبيعات والذمم المدينة شهريُا. 

 تقييد المقبوضات فر فترة محاسبية خاعئة . 10
 تتحقق كارال القطع المناسب كل شهر لضمان تقييد اإليرادات في الفترة الصحيحة.

 

 ي مخصصات لألرصدة المشكوك فر تحصيلها أو غير القابلة للتحصيلعدم ت جيل أ . 11
يومًا لدفعها، ولكن ال يتم تسجيل أي مخصصات للحسابات المشكوك في تحصيلها  60تتم متابعة الحسابات التي تتجاوز

 إال في نهاية السنة.
 عدم متابعة الذمم المدينة متأخرة الدفع فر الوقت المناسب . 12

 60داد قائمة بحسابات مدينة متأخرة الدفع ويعطيها لسوراج للمراجعة. ويتم متابعة الحسابات التي تتجاوزيقوم جواد بإع
يوما كل شهر واإلشارة في القائمة للموعد الذي وافق فيه العميل على الدفع.  أما بالنسبة للعمالء الذين تجاوزت حساباتهم 

 مبيعات لهم في المستقبل تكون على أساس نقدي وق  التسليم.يوما ولم يقوموا بترتيبات دفع بديلة، فإن ال 90
 

 )غير المدرجة( ألنظمة الرقابة على مبيعات اإلنترن . 6-545المذكرة المنفصلة  أنظر
 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 تحديد المخاعر -1الخطوة 
ي يجب على الرقابة الداخلية تخفيفها. وهذا يشمل الخطوة األولى واألهم في تقييم الرقابة الداخلية هي تحديد المخاطر الت

المخاطر التي تم تحديدها نتيجة للحصول على فهم للمنشأة، عوامل المخاطر السائدة األخرى وعوامل المخاطرة المعتادة 
 للمعامالت والتي ترتبط بعمليات تجارية مثل البيع والشراء والرواتب...الخ.

 

 تصميم أنظمة الرقابة – 2الخطوة 
 1عن وتقييم أنظمة الرقابة التي وضعتها اإلدارة للتصدي للمخاطر التي تم تحديدها في الخطوة  ستعالمالخطوة الثانية هي اإل

 أعاله.
 ( و)تكنولوجيا المعلومات العامة(البيانات الماليةأنظمة الرقابة )م توى 

 -يمكن استخدامه لتوثيق ما يلي:يتناول الشكل أدناه كل من الخطوات األربع المذكورة في هذا الفصل. و 
 1الخطوة  -عوامل المخاطر التي ينبغي التصدي لها من جانب العناصر المختلفة للرقابة الداخلية )تحديد المخاطر 

 )أعاله(؛
 أعاله(؛ 2الخطوة  -أي أنظمة رقابة )إن وجدت( للتخفيف من المخاطر )تصميم نظام الرقابة( 

 ظام أنظمة الرقابة التي تم تحديدها موجودة بالفعل ويتم استخدامها حاليا. )تنفيذ ن األدلة التي تم الحصول عليها بأن
 ؛ و)أدناه( 3الخطوة  -الرقابة(

 أدناه(. 4الخطوة  -السياق والتشغيل ألنظمة الرقابة التي تم تحديدها وتنفيذها )وثائق نظام الرقابة( 
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 ال ائدةأنظمة الرقابة 

 أنظمة الرقابة ذات العالقة ارعتبالمخاعر الواجب أخذلا باإل

 -:بيئة الرقابة
 .عدم وجود تشديد على أهمية/ الحاجة إلى النزاهة والقيم األخالقية 
 .ال يوجد التزام تجاه كفاءة الموظف 

 .رقابة إدارية غير فعالة من أولئك المكلفين بالحوكمة 

 طر اإلدارة لديها موقف ضعيف تجاه الرقابة الداخلية و/ أو إدارة المخا
 التجارية.

  هيكل تنظيمي غير فعال/ غير مالئم للتخطيط والرقابة وتحقيق
 األهداف.

 .عدم وجود سياسات/ إجراءات لضمان فعالية إدارة الموارد البشرية 

يىكد راج باستمرار على ضرورة النزاهة والتعامالت 
األخالقية في تواصله اليومي مع الموظفين وغي 

 تصرفاته.
 

قام في الماضي  -ه الرقابة الداخليةلديه موقف جيد تجا
 بتنفيذ توصيات التدقيق التي كان  ممكنه.

 

ال وجود لهيكل حوكمة رسمي، إال أن راج يجتمع مع 
 سوراج وجواد من ديفتا بانتظام.

 
 

 ال ائدةأنظمة الرقابة 

 نعم هل تخفف أنظمة الرقابة من عوامل المخاطر؟

فيذ أنظمة الرقابة التي ات/ المالحظات لضمان تنستعالموصف اإل
 تم تحديدها.

مقابلة مع روبي التي أكدت التزام راج بمعاملة الموردين والعمالء 
 بصورة أخالقية وعادلة.

 

 مراجعة محضر األجتماع األخير الذي أعده جواد.

 -تقييم المخاعر:
  تتفاجئ اإلدارة في كثير من األحيان باألحداث التي لم يسبق

أو أن اإلدارة تستجيب بصورة مستمرة تحديدها/  تقييمها، 
 ليحداث بدال من التخطيط مقدمًا للمستقبل.

يتم إعداد خطة العمل سنويا. ويتابع راج شهريا التدفقات النقدية 
 واتجاهات المبيعات.

 

 نعم هل تخفف أنظمة الرقابة من عوامل المخاطر؟

لتي ات/ المالحظات لضمان تنفيذ أنظمة الرقابة استعالموصف اإل
 تم تحديدها.

مراجعة نسخة من خطة العمل، التي سلط  الضوء بالفعل على 
 إمكانية تأثير االقتصاد على المبيعات.

 

مراجعة ملف يحتوي على التدفقات النقدية الشهرية المقدمة لراج. 
وتمثل  األدلة على مراجعة راج لها بالتعليقات الواضحة على 

 الوثائق والتغيرات المطلوبة.

 -ر إعداد التقارير المالية:مخاع
  األحداث والظروف )عدا المعامالت( التي تكون هامة

 للبيانات المالية قد ال يمكن االنتباه لها أو تسجيلها؛
  ،ضعف اإلشراف/ الرقابة على التقارير المالية والقيود اليومية

طاء وإعداد التقديرات/ اإلفصاحات الهامة قد ينجم عنه أخ
 ؛ وت الماليةجوهرية في البيانا

  المسائل الهامة المتعلقة بإعداد التقارير المالية قد ال يتم
إبالغ مجلس اإلدارة أو أطراف خارجية مثل البنوك أو 

 الهيئات التنظيمية بها.

يجتمع راج مع سوراج وجواد )ديفتا( الستعراض البيانات المالية 
 وخطط العمل.

 
دفتر اليومية فقط  يستعرض راج البيانات المالية، ولكنه يستعرض

عندما يكون لديه وق . )زيادة المخاطرة بسبب االفتقار للفصل بين 
 الواجبات، ويعطي القدرة لروبي لجعل القيود غير مكتشفة.(

 

ال. أوجه الضعف في الرقابة تشمل مخاطرة تجاوز اإلدارة وعدم  هل تخفف أنظمة الرقابة من عوامل المخاطر؟
 ل هذه المنشأة الصغيرة.الفصل بين الواجبات في مث

ات/ المالحظات لضمان تنفيذ أنظمة الرقابة التي ستعالموصف اإل
 تم تحديدها.

مراجعة ملف يحتوي على البيانات المالية الشهرية المقدمة لراج. 
ومع ذلك، لم نرى أدلة تىكد أن راج قام بالفعل بمراجعة تلك 

 البيانات المالية.

 -:حتيالمنع اإل
 التي  حتيالرة بالنظر في أو تقييم مخاطر اإللم تقم اإلدا

 تحدث )بما في ذلك تجاوز اإلدارة(.

 يحتفظ راج بالنقد والمقدرات الثمينة في مكان مقفل.
 

يشارك راج في كل خطوة من العمليات، بما في ذلك اإلنتاج، لذلك 
 .حتيالفإن اإلشراف على جميع العمليات يقلل من مخاطر اإل

ال. تُحفظ المقدرات الثمينة في مكان آمن، إال أن راج كان غائبا  قابة من عوامل المخاطر؟هل تخفف أنظمة الر 
تقريبًا هذا العام، مما قلل من مدى إشراف اإلدارة. وباإلضافة إلى 
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ذلك، فإن من المعروف عن المحاسب أن لديه صعوبات مالية 
 شخصية.

 

قابة التي ات/ المالحظات لضمان تنفيذ أنظمة الر ستعالموصف اإل
 تم تحديدها.

 تفتيش مكان حفظ النقد، والتحقق من أن راج فقط لديه المفتاح.
 

 

 أنظمة الرقابة )تكنولوجيا المعلومات العامة(

 أنظمة الرقابة ذات العالقة عتبارالمخاعر الواجب أخذلا باإل

  عدم وجود سياسات/ إجراءات متبعة لضمان إدارة فعالة
و اإلشراف على موظفي تكنولوجيا لتكنولوجيا المعلومات أ

 المعلومات؛
  عدم وجود توافق بين األهداف التجارية والمخاطر وخطط

 تكنولوجيا المعلومات؛

 يتم االعتماد على نظم/ برامج تعالج البيانات بشكل غير 
 ؛ ودقيق أو تعالج بيانات غير دقيقة

  الوصول غير المصرح به إلى البيانات. أو إضرار محتمل
ت، أو تغييرات غير الئقة، أو معامالت غير مصرح بالبيانا

 بها أو غير موجودة، أو تسجيل غير دقيق للمعامالت.

 ال توجد سياسات وإجراءات لتكنولوجيا المعلومات.
 

النفقات والمشتريات الرأسمالية لتكنولوجيا المعلومات هي جزء من 
 الميزانية السنوية )إذا كان  متوقعة(.

 

امج حديث، وأن روبي تقوم بعمل نسخ يضمن راج أن البرن
 احتياطي للبيانات.

 نعم، نظرا لصغر حجم العمليات. هل تخفف أنظمة الرقابة من عوامل المخاطر؟

ات/ المالحظات لضمان تنفيذ أنظمة الرقابة التي ستعالموصف اإل
 تم تحديدها.

مراجعة الميزانية السنوية مع بند نفقات لتكنولوجيا المعلومات. ولم 
 يتم التخطيط لمشتريات رأسمالية كبرى لهذه الفترة.

 

 أنظمة الرقابة على العملية التجارية أو المعامالت 
يتناول هذا النموذج )اإليراد والذمم المدينة والمقبوضات( خطوتين من الخطوات األربع في العملية. وهو يطابق بين مخاطر 

ذات العالقة، ويمكن استخدامه أيضا لإلشارة المرجعية للعمل قيد التنفيذ المعامالت حسب التوكيد وإجراءات أنظمة الرقابة 
 ألنظمة الرقابة.

 
 XX20ديسمبر  31الفترة المنتهية:  كومار وشركاه  المنشاة:

التوكيدات  وصف مخاعر المعامالت -1الخطوة 
 المتضررة

وصف إجراءات  -2الخطوة  
 أنظمة الرقابة ذات العالقة

ظمة رقابة )إذا كانت لناك أن
فر استخدام  أنظرمتعدد، 

 مصفوفة تصميم الرقابة(

المخاعرة  تقييم نظام الرقابة
المتبقية 
)عالية، 
معتدلة، 
 منخفضة(

 تنفيذ تصميم

البضائع المشحونة/ الخدمات  1
 المقدمة دون فواتير

تتم مطابقة سجل الشحن مع سجل  ك
المبيعات كل أسبوع لضمان وجود 

 لشحنات.فواتير لكافة ا

-545 تم
2 

 منخفضة

اإليرادات المسجلة جزئيا أو لم  2
يتم تسجيلها نهائيا )أي المبيعات 

 النقدية(

يقوم المحاسب شهريا بتسوية  ك د
فواتير المبيعات الصادرة مع 
اإليرادات المسجلة في السجالت 

 المحاسبية.

-545 تم
2 

 منخفضة

يراجع راج قيود المبيعات والذمم  ك و  3
ينة والمقبوضات النقدية المد

الشهرية. )مالحظة: عمالء قليلين، 
 معظم المبيعات لكامبريدج(. 

-545 تم
2 

 منخفضة
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عدم إتباع سياسات االعتراف  4

 باإليرادات

 ك و د

 

يتم تسجيل اإليراد عند شحن 
البضائع وإصدار فواتير لها. ومع 
ذلك ال توجد أنظمة رقابة حقيقية 

 على القطع.

-545 جزئي
2 

 معتدلة

تقييد اإليرادات/ المقبوضات في  5
 فترة محاسبية خاطئة

تتم مراجعة المبيعات شهريا من  د
 جانب روبي وراج.

-545 جزئي
2 

 معتدلة

المقبوضات المسجلة أو المودعة  6
جزئيا، أو لم يتم تسجيلها أو 

 إيداعها نهائيا.

اإليراد غير المودع سيالحظه راج  ك د
مراجعته على األرجح خالل 

 الشهرية للذمم المدينة.

 معتدلة ال ال

عدم تسجيل أي مخصصات  7
ليرصدة المشكوك في تحصيلها أو 

 غير القابلة للتحصيل

 عالية ال ال يتم في نهاية السنة فقط ت

عدم تحديد معامالت األطراف ذات  8
 العالقة

ك و د 
 ت

يتم تسجيل المبيعات لديفتا في 
ج حساب منفصل ويراجعها را

شهريا. اما األطراف األخرى ذات 
 العالقة فال يتم تحديدها.

-545 جزئي
2 

 معتدلة

 

على مراجعة المعلومات الواردة أعاله( لتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية حسب  ينبغي استخدام التقدير المهني )بناءً 
 التوكيد. 

 

مخاعر البيانات  التوكيد
 الخاعئة الجولرية

ات إختبار ات التفاصيل أو إختبار التدقيق )مثل وصف إجراءات  
 أنظمة الرقابة( التر ت تجيب للمخاعر الٌمقيمة

ورقة العمل 
 المرجعية

 100ج.-705 برنامج تدقيق المبيعات والذمم المدينة  أنظر منخفضة ك

 100ج.-705 برنامج تدقيق المبيعات والذمم المدينة  أنظر منخفضة و

 .مال اإلضافية المتعلقة بالقطع واالعتراف باإليرادإجراء األع معتدلة د

 .تفاصيل بشأن خطط التدقيق بالنسبة للمبيعات والذمم المدينة
مراجعة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعناية وفقًا لما تم 

 100توضيحه في ج.

 100ج.-705

مراجعة اإلفصاحات عن السياسات المحاسبية مثل االعتراف  معتدلة ت
 .يرادات في البيانات الماليةباإل

 100ج.-705

 
: سوف تستند مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية عند مستوى التوكيد على "التوكيدات المتضررة" من مخاطر مالحظة

 المعامالت )أعاله( ومدى "المخاطر المتبقية" بعد التخفيف من حدتها.
 

 تنفيذ الرقابة -3الخطوة 
 التتنفيذ الرقابة على المعام

 

 مقتطف من إجراءات تنفيذ الرقابة على اإليراد/ الذمم المدينة
 

 -األشخاص الذين جرت مقابلتهم:
 

 3X20فبراير  22 :تاريخ روبي

 3X20فبراير  22 :تاريخ راج

 
وصف اإلجراءات المتبعة ذات العالقة بالمعاملة. وينبغي تناول 

لمحاسبية بدء المعاملة والتصريح بها، وتسجيلها في السجالت ا
 واإلبالغ عنها في البيانات المالية.

ورقة العمل  أنظريعمل هذا النظام كما هو موضح في وثائق النظم. 
للحصول على نسخ من الوثائق التي تدل على أنظمة الرقابة  535

 الداخلية المطبقة.

وصف العملية المتبعة لنقل أي معلومات من شخص  )صاحب 
 العملية( إلى أخر.

يم من المبيعات إلى المحاسبة. واستنادًا إلى مفهوم التجول، هناك تسل
 نجح النقل بشكل جيد. 
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 مشار إليها في مصفوفة تصميم الرقابة. مالحظة تكرار وتوقي  أداء إجراءات الرقابة الداخلية.

تحديد أي أنظمة رقابة عامة على تكنولوجيا المعلومات لحماية 
ت، وضمان التنفيذ المناسب ملفات البيانات المتعلقة بالمعامال

 ألنظمة الرقابة الداخلية على التطبيق.

أنظمة الرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات ضئيلة بسبب صغر 
 حجم المنشأة.

 

توثيق اإلجراءات المطبقة لتغطية مرض وإجازات الموظفين. وإذا 
الماضية، توثيق  12لم تكن هناك إجازات خالل األشهر الد 

 السبب.

كموظف على أساس جزئي، تعمل روبي على استكمال مسك الدفاتر 
كلما عادت إلى المكتب. وبسبب العدد الضئيل من المعامالت، كان 

 هذا كافيًا.

السىال عن مدى وطبيعة األخطاء التي وجدت خالل الفترة 
 الماضية.

كان  معظم األخطاء بسبب أخطاء في إحصاء عدد البنود المطلوبة 
، وتعتبر المطابقة في سجل المبيعات وأوامر الشراء من أو المشحونة

مسىولية راج الكتشاف تلك األخطاء، ويبدو أن راج يعمل بشكل فعال 
 التجول الذي قمنا به. إختباركما تبين من 

السىال عما إذا ٌطلب من أي شخص أن ينحرف عن اإلجراءات 
 الموثقة.

 لم يالحظ ذلك.

 

 داخليةتوثيق الرقابة ال -4الخطوة 
 : يتم تحديد أنظمة الرقابة بخط عريض.مالحظة

 كومار وشركاه. -مقتطف من وثائق العمليات التجارية باستخدام عريقة ال رد
 

 نظام اإليراد/ الذمم المدينة/ المقبوضات -العملية التجارية
 

 أوامر الشراء
. يعطر تلقائيا رقم ت ل لر ألمر الشراءي، الذي يتم إعداد أوامر الشراء لكل أمر مستلم وجرى إدخاله في النظام المحاسب

 واالستثناء الوحيد لذلك هو األثاث المباع مباشرة من المحل أو البنود الصغيرة األخرى التي تكون في متناول اليد.
 

كما يحتفظ راج  يتتبع تاريخ األمر والمبلغ ونوع المنتج وتاريخ التسليم المقرر والسعر...الخ. ب جل ألوامر الشراءويحتفظ راج 
أمر الشراء وسجالت  بمطابقة ومراجعةيتضمن أسم العميل وتفاصيل أمر الشراء والسعر...الخ. ويقوم راج  ب جل مبيعات

 المبيعات في نهاية الشهر للتأكد من دقتها.
 

 ع أمر الشراء إلى العميل.يتم إرسالها جنبا إلى جنب م فاتورةوعندما يتم تجميع البنود وتكون جاهزة للشحن، تقوم روبي بإعداد 
 

 مبيعات المتجر
وق  البيع بواسطة راج وإدخالها في النظام المحاسبي. ويقوم النظام  الفواتيرلجميع المبيعات الخارجة من المتجر، يتم إعداد 

 لكل عملية بيع. ويتم بعد ذلك إعطاء الفواتير للعمالء. رقم فاتورةتلقائيا بإعطاء 
 

 بيعات المتجر نقدية، لذا فإن هناك القليل من مخاطر االئتمان.والغالبية العظمى من م
 

 الذمم المدينة
المدفوعات المستلمة ألغراض اإليداع. ويذهب راج إلى البنك في طريقه للمنزل ويقوم بإيداعها. وتفصل تفتح روبي كل البريد 

 ت بالفواتير ذات العالقة.وبعد ذلك تقوم روبي بإدخال المدفوعات في النظام المحاسبي وتربط المدفوعا
 

 وتعطيها لراج لمراجعتها.  قائمة بالح ابات المدينة متأخرة الدفعوتعمل روبي على إعداد 
 

على القائمة من حيث التاريخ الذي  تعلقكل شهر، و يومُا فتقوم روبر بمتابعتها 90تتجاوزوبالنسبة للحسابات التي 
 .وافق به العميل على تسوية الدفع

 



 

 

 

 اإلبالغ عن عدم كفاية . 13
 أنظمة الرقابة الداخلية      

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

معايير التدقيق الدولية  محتوى الفصل
 ذات العالقة 

إرشادات حول اإلبالغ عن  العيوب التي تم تحديدها في الرقابة الداخلية، والتي 
 في التقدير المهني المدقق، تستحق اهتمام اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.

265 
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 اإلبالغ عن عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية

 

 1-13.0التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      مالحظات: 
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)
 ( مخاطر البيانات الخاطئة.3)

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

 260التدقيق الدولي  معيار
 10الفقرة 

 -ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
الشخص )األشخاص( أو المؤسسة )المؤسسات( )على سبيل المثال أمين  -أولئك المكلفين بالحوكمة (أ)

ي للمنشأة والواجبات المتعلقة على الشركة( الذين يقع على عاتقهم اإلشراف على االتجاه اإلستراتيج
بمسؤولية المنشأة. وتتضمن هذه المسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. وفيما يتعلق 
ببعض المنشآت في بعض المناطق، قد يشتمل أولئك المكلفين بالحوكمة على الموظفين اإلداريين مثل 

ة تابعة للقطاع الخاص أو العام، أو المدير المالك األعضاء التنفيذيين لمجلس الرقابة معين في منشأ
 أ.8-أ1لمناقشة تنوع هياكل الحوكمة، أنظر الفقرات 

الشخص )األشخاص( الذين يتحملون المسؤولية التنفيذية عن القيام بعمليات المنشأة. وفيما  -اإلدارة (ب)
ك المكلفين بالحوكمة يتعلق ببعض المنشآت في بعض المناطق، تشتم اإلدارة على بعض أو كافة أولئ

 مثل األعضاء التنفيذيين في مجلس رقابة معين أو مدير مالك. 
 

 265معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة 

 -ألغراض معايير التدقيق الدولية يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
 -يكون هذا موجودًا عندما: -)أ( عدم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية

ن الرقابة مصممة أو منفذة أو مشغلة بطريقة بحيث ال تكون فيها قادرة على منع أو اكتشاف تكو  (1)
 ؛ وبيانات المالية في الوقت المناسبوتصحيح األخطاء في ال

تكون الرقابة الالزمة لمنع أو اكتشاف وتصحيح األخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب  (2)
 موجودة. 

عيب أو مجموعة من العيوب في الرقابة الداخلية، والتي في التقدير  -ة الداخلية)ب( عيب هام في الرقاب
 أ(.  5المهني للمدقق ذات أهمية كافية تستحق عناية أولئك المكلفين بالحوكمة. )المرجع: الفقرة 
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 265معيار التدقيق الدولي 
 7الفقرة 

أكثر أو ما إذا كان المدقق قد حدد عيب واحد على المدقق أن يحدد على أساس عمل التدقيق الذي تم أداؤه، 
 أ(. 4-أ1في الرقابة الداخلية. )المرجع: الفقرات 

 265معيار التدقيق الدولي 
 8الفقرة 

إذا حدد المدقق عيب واحد أو أكثر في الرقابة الداخلية، فإن على المدقق أن يحدد، على أساس عمل التدقيق 
 أ(.11-أ5هذه، فردية أو مجتمعة، تشكل عيوب هامة. )المرجع: الفقرات الذي تم أداؤه، ما إذا كانت العيوب 

 

 265معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة 

على المدقق أن يبلغ أولئك المكلفين بالحوكمة خطيا وفي الوقت المناسب عن العيوب الهامة في أنظمة 
 أ(.11-أ5الرقابة الداخلية التي تم تحديدها أثناء التدقيق. )امرجع: الفقرات 

 265معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة 

 -على المدقق كذلك أن يبلغ اإلدارة خطيًا عند المستوى المناسب من المسؤولية وفي الوقت المناسب ما يلي:
 أ(.27أ، 19)المرجع: الفقرات 

ها ألولئك العيوب الهامة في أنظمة الرقابة الداخلية التي أبلغ عنها المدقق خطيا أو ينوي اإلبالغ عن (أ)
المكلفين بالحوكمة، إال إذا كان من غير المناسب اإلبالغ مباشرة لإلدارة في ظل الظروف؛ )المرجع: 

 أ(21-أ20أ، 14الفقرات 
العيوب الهامة األخرى في أنظمة الرقابة الداخلية التي تم تحديدها أثناء التدقيق والتي لم يتم إلبالغ  (ب)

ي في التقدير المهني للمدقق ذات أهمية كافية تستحق عناية اإلدارة عنها من أطراف أخرى، والتي ه
 أ(. 26-أ22اإلدارة. )المرجع: الفقرات 

 

 265معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة 

 -يجب على المدقق أن ُيضمن اإلبالغ الخطي عن العيوب الهامة في أنظمة الرقابة الداخلية ما يلي:
 أ(28المرجع: الفقرة وصف للعيوب وإيضاح ألثارها المحتملة؛ ) (أ)
معلومات كافية لتمكين أولئك المكلفين بالحوكمة واإلدارة على فهم سياق اإلبالغ، وبشكل خاص على  (ب)

 أ(30-أ29)المرجع: الفقرات  -المدقق أن يوضح بشكل خاص ما يلي:
 هدف التدقيق كان بالنسبة للمدقق أن يبدي رأيًا حول البيانات المالية؛ (1)
ن يكون التدقيق الداخلي مناسبا إلعداد البيانات المالية من أجل تصميم شمل التدقيق اعتبار أ (2)

رأي حول فاعلية الرقابة إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء 
 ؛ والداخلية

األمور الُمبلغ عنها محدودة بالعيوب التي حددها المدقق أثناء التدقيق والتي توصل المدقق  (3)
 ية كافية تستحق اإلبالغ عنه ألولئك المكلفين بالحوكمة.إلى أن لها أهم

 

 لمحة عامة 13.1
في أثناء عملية التدقيق، يمكن تحديد عدم الكفاءة في أنظمة الرقابة الداخلية. وقد يحدث هذا نتيجة لفهم وتقييم الرقابة الداخلية 

إجراءات التدقيق، أو من المالحظات األخرى التي تتم  (، وعند إجراء تقييمات المخاطر وأداء12و 11، الفصول 2)انظر المجلد 
 في أي مرحلة من عملية التدقيق.

 

وال يوجد أي قيود على أوجه عدم الكفاءة في أنظمة الرقابة الداخلية التي يمكن إبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة واإلدارة عنها. ومع 
ب هام، فإن المدقق يقوم أوال بمناقشة ذلك مع اإلدارة، ثم يكون مطالبًا ذلك، حيث يقوم المدقق بتقييم عيب تم تحديده على أنه عي

 بعد ذلك بإبالغه ) وأي عيوب هامة أخرى( خطيا ألولئك المكلفين بالحوكمة.
 

 ويرد أدناه بعض العيوب األكثر شيوعا في أنظمة الرقابة الداخلية.
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 1-13.1التوضيح 
 

 الداخليةعدم الكفاءة المحتملة في نظام الرقابة  

( مثل اإلشراف غير الفعال، والموقف )أنظمة الرقابة السائدةرقابة الضعيفة على بيئة الرقابة أنظمة ال أنظمة الرقابة السائدة 
 .إحتيالالضعيف تجاه الرقابة الداخلية، أو الحاالت التي يحدث فيها تجاوز لإلدارة أو 

أن تصبح شاغرة، أو حيث يكون الموظفين الحاليين التغييرات في الموظفين التي أدت بمناصب رئيسية 
 )كما في المحاسبة( غير مؤهلين ألداء المهام المطلوبة.

 عدم الكفاءة التي تم تحديدها في أنظمة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

ام عدم كفاية أنظمة الرقابة التي تم تنفيذها للتصدي ألحداث هامة غير روتينية مثل استحداث نظ
 محاسبي جديد، والتشغيل اآللي لنظام مثل المبيعات، أو امتالك عمل جديد.

 -عجز اإلدارة على اإلشراف على إعداد البيانات المالية. وهذا يمكن أن يشمل عدم وجود: أنظمة الرقابة السائدة 
 أنظمة رقابة على المتابعة العامة )مثل اإلشراف على موظفي المحاسبة المالية(؛ 
  ؛حتيالالرقابة على منع واكتشاف اإلأنظمة 

 أنظمة الرقابة على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة؛ 

 أنظمة الرقابة على المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة؛ 

 ،أنظمة الرقابة على المعامالت الهامة خارج سياق العمل االعتيادي للمنشأة 

ارير المالية لنهاية الفترة )مثل أنظمة الرقابة على القيود اليومية غير أنظمة الرقابة على عملية إعداد التق
 المتكررة(

عيوب هامة سبق إبالغها لإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة، وال زالت بدون تصحيح بعد فترة معقولة  
 من الزمن.

أنظمة الرقابة الخاصة 
 )المعامالت(

هرية التي تم تحديدها )كعدم وجود أنظمة رقابة على مخاطرة ما استجابة فعالة من اإلدارة للمخاطر الجو 
 على سبيل المثال(

تم الكشف عن األخطاء من جانب المدقق، في حين كان ينبغي على الرقابة الداخلية للمنشأة منعها أو 
 كشفها وتصحيحها.

 -لم تكن أنظمة الرقابة الداخلية:
 )و/ أو ؛كافية للتخفيف من المخاطر )تصميم ضعيف 
  تعمل كما هو مصمم )تنفيذ ضعيف(. وهذا يمكن أن ينجم عن التدريب الضعيف أو عدم كفاءة

 الموظفين أو عدم كفاية الموارد ألداء المهام المطلوبة. 
 

 نقطة للبحث
إمكانية أن  ، قد يكون هناك تساؤالت حول701بالنسبة للمنشأة الصغيرة أو متوسطة الحجم التي تطبق المعيار الدولي للتدقيق 

 .تشمل مسائل التدقيق األساسية نواحي القصور في الرقابة
 

على أنه من المطلوب من المدقق إيصال نواحي القصور الرقابية الهامة كتابيًا إلى المسؤولين  265ينص المعيار الدولي للتدقيق 
من بين أهم المسائل التي يتم التواصل بشأنها مع  عن الحوكمة في الوقت المناسب. ونظرًا ألن اختيار مسائل التدقيق األساسية يتم

المسؤولين عن الحوكمة، قد يتم اعتبار أن نواحي القصور في الرقابة هي من ضمن مسائل التدقيق األساسية المحتملة. ولكن لن 
  .يشمل ذلك نواحي القصور في جميع أنظمة الرقابة

 
 

 حتيا اإل 13.2
، ينبغي رفع األمر إلى عناية المستوى المناسب من اإلدارة في أقرب إحتيالد أو إمكانية وجود إذا تم الحصول على أدلة تفيد بوجو 

 وقت ممكن عمليا. وينبغي أن يتم هذا حتى لو كانت المسألة تعتبر غير منطقية.
 

شخاص الذين يبدو أنهم ويعتبر المستوى المناسب من اإلدارة مسألة تقدير مهني، ولكن تكون أعلى بمستوى واحد على األقل فوق األ
المشتبه بها. وحيث  حتيالالمشتبه بها. كما أن هذا يتأثر باحتمال وجود تواطؤ وطبيعة وحجم عملية اإل حتيالمتورطين في عملية اإل

 اإلدارة العليا، فإن اإلبالغ مطلوب أيضا ألولئك المكلفين بالحوكمة. ويمكن أن يتم هذا شفهيُا أو خطيًا. حتياليشمل اإل
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 للتأمل نقطة
 الذي يرتكبه المدير المالك أو أولئك المكلفين بالحوكمة حتيا اإل

. وفي هذه الحاالت، قد حتيالفي قمة هرم المنظمة، لن يكون هناك أحد داخل المنشأة يمكن إبالغه باإل حتيالعندما يحدث اإل
وف. والغرض من الحصول على مثل هذه المشورة يحصل المدقق على مشورة قانونية لتحديد مسار اإلجراء المناسب في هذه الظر 

 الذي تم تحديده. حتيالهو التأكد من الخطوات الضرورية )إن وجدت( للنظر في جوانب المصلحة العامة لإل
 

إلى  حتيالوفي معظم البلدان، يحتم واجب المدقق المهني الحفاظ على سرية معلومات العميل. وهذا قد يحول دون اإلبالغ عن اإل
خارجي. ومع ذلك، فإن المسؤوليات القانونية للمدقق تختلف من بلد ألخر، وفي ظروف معينة، قد يحصل تجاوز لواجب طرف 

الحفاظ على السرية من جانب التشريع أو القانون أو المحاكم. وفي بعض البلدان، يتحمل مدقق المؤسسة المالية واجب قانوني 
بية. وأيضا، في بعض البلدان، يقع على كاهل المدقق واجب اإلبالغ عن األخطاء إلى السلطات الرقا إحتياللإلبالغ عن حدوث 

 إلى السلطات في تلك الحاالت التي يكون فيها إخفاق من جانب اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة باتخاذ إجراءات تصحيحية.
 

 تقييم مدى خطورة عيب ما 13.3
في الرقابة الداخلية تكون في التقدير المهني للمدقق ذات أهمية كافية تجعلها تستحق  ُيعرف العيب الهام بأنه عيب أو مجموعة عيوب

 عناية أولئك المكلفين بالحوكمة. 
 

(، ُيقترح التخلص من )استثناء( عوامل المخاطر التي من غير المحتمل أن 12، الفصل 2وفي تقييم الرقابة الداخلية )انظر المجلد 
في البيانات المالية من فهم المدقق للرقابة الداخلية. وإذا تم إتباع هذه اإلرشادات، فإن معظم العيوب في  يسفر عنها أي أخطاء جوهرية

 أنظمة الرقابة التي حددها المدقق من المحتمل أن تكون هامة.
 

خدام التقدير المهني (. ويتم است9، الفصل 2إن معايير تحديد ما إذا كان العيب هام تماثل تلك ألية مخاطر أخرى )انظر المجلد 
لتقييم احتمال حدوث أخطاء، والحجم المحتمل لألخطاء إن حدثت فعاًل. وفي حال حدثت األخطاء، فسوف يستند التقييم على مدى 

 األخطاء الفعلية.
 

من خالل إجراء ويمكن أيضا تحديد العيوب األقل خطورة أو الثانوية في أنظمة الرقابة أثناء عملية التدقيق. وقد يكون ذلك ممكنا 
المقابالت مع اإلدارة والموظفين، ومالحظة أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة وأداء إجراءات تدقيق إضافية، وأية معلومات أخرى قد 

ر يتم الحصول عليها. ومسألة ما إذا كانت هذه األمور ذات أهمية كافية إلبالغ اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عنها تعود للتقدي
 المهني.

 

 وبعض األمور التي يمكن للمدقق النظر فيها عند تقييم مدى خطورة عيب ما مبينة في التوضيح التالي.
 

 1-13.3التوضيح 
 

 تحديد عيب هام  

 احتمالية أن تؤدي العيوب إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية. معايير تقييم العيوب

 .حتيالاإلقابلية األصول أو الخصوم للخسارة أو 

 ذاتية وتعقيد تحديد المبالغ الٌمقيمة، مثل التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة.

 مبالغ البيانات المالية المعرضة للعيوب.

حجم النشاط الذي حدث أو قد يحدث في رصيد الحساب أو فئة من المعامالت التي تكون عرضة 
 لعيب أو عيوب. 

 ية إعداد التقارير المالية.أهمية أنظمة الرقابة في عمل

 السبب والتكرار لالستثناءات التي تم اكتشافها نتيجة للعيوب في أنظمة الرقابة.

 تفاعل العيب مع العيوب األخرى في الرقابة الداخلية.
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 المنشآت األصغر حجما   13.4
 االنتباه إلى العوامل التالية.عند تقييم عيوب أنظمة الرقابة في المنشآت األصغر حجمُا، ينبغي على المدقق 

 

 1-13.4التوضيح 
 خذ باالعتبار 

 قد تعمل أنظمة الرقابة بشكلية أقل وأدلة أقل على أدائها مقارنة بالمنشآت األكبر حجمًا. الرقابة في منشأة صغيرة

قد ال تكون أنواع معينة من أنشطة الرقابة ضرورية على اإلطالق. وقد يمكن تخفيف المخاطر من 
مثل بيئة الرقابة، التي من  السائدةخالل أنظمة الرقابة التي تطبقها اإلدارة العليا )كأنظمة الرقابة 

 شأنها منع أو كشف خطأ معين على سبيل المثال(.

سيكون هناك عدد أقل من الموظفين، مما قد يحد من مدى كون الفصل بين الواجبات عمليا. 
أنظمة كالك من خالل ممارسة إشراف أكثر فعالية )ويمكن تعويض ذلك من جانب المدير الم

 مثل بيئة الرقابة، على سبيل المثال( مقارنة بما هو ممكن في منشأة أكبر حجمًا. السائدةالرقابة 

 توجد إمكانية أكبر لإلدارة لتجاوز أنظمة الرقابة.

 

 تنظيما مما هو عليه الحال في المنشآت األكبر حجمًا. وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون إبالغ العيوب ألولئك المكلفين بالحوكمة أقل
 

 توثيق العيوب في أنظمة الرقابة 13.5
ليست هناك متطلبات محددة في معايير التدقيق الدولية بشأن كيفية توثيق العيوب في أنظمة الرقابة. ويعتبر مدى التوثيق هو مسألة 

كون هناك حاجة إلى وجود وثائق وإرشادات أكثر تفصيال مقارنة بالحال مع األفراد تقدير مهني. وحيث يكون فريق التدقيق أقل خبرة، قد ت
 من ذوي الخبرة العالية.

 

 -وأحد السبل الممكنة لتوثيق العيوب هو على النحو المحدد أدناه. ويمكن استخدام هذا التوثيق من أجل:
 مناقشة العيوب مع اإلدارة؛ 
 تقييم مدى خطورة العيوب؛ 

 ؛ وية لالستجابة لخطر لم يتم تخفيفهاجة إلى أي إجراءات تدقيق إضافالنظر في الح 

 .إعداد اإلبالغ الالزم لإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة 
 

 .ويتجلى أدناه مثال على هذه الوثائق )دون اإلشارة إلى أوراق العمل الداعمة وغيرها(
 

 1-13.5التوضيح 
 

ما هو عامل المخاطر أو 
 التوكيد المتضرر؟

ما هو األثر المحتمل  وصف العيب الذي تم تحديده
 على البيانات المالية؟

 عيوب هامة
 )نعم/ال(

 استجابة التدقيق

عدم قيام اإلدارة بالنظر في أو 
تقييم مخاطر حدوث 

 .حتيالاإل
 
 

يثق أعضاء فريق اإلدارة ببعضهم 
األخر، ويحجمون عن إدخال 
سياسات مكلفة...الخ للتصدي 

 .لحتيالمخاطر اإل
 التصدي لمخاطر

 .حتيالاإل

قد تتجاوز اإلدارة أنظمة 
الرقابة وتتالعب بشكل 

 جوهري بالبيانات المالية.

أنظر اإلجراءات المحددة  نعم
التي ُأجريت على القيود 
اليومية واألطراف ذات 

العالقة، واالعتراف 
 باإليرادات.

تسجيل المبيعات / الخدمات 
 في الفترة المحاسبية الخاطئة.

ليست هناك أنظمة رقابة لمنع هذا 
الحدوث، وقد وجدنا عدد من  من

األخطاء في القطع خالل اختبارات 
 التفاصيل.

 يمكن لإليرادات
أن تشوبها أخطاء جوهرية 

 في البيانات المالية.
 

انظر اإلجراءات  نعم
اإلضافية التي تم تأديتها 

 والمتعلقة
 بالقطع.

 

 
إشراف وتوثيق ضعيف في 

 ديراتإعداد التق

عمليًا، ال يقوم  العميل بتوفير نسخ 
 احتياطي للوثائق لدعم تقديراته

 نظرا لحجم
التقديرات، قد يؤدي الخطأ 

 إلى خطأ
 جوهري في

 البيانات المالية.

 الحصول على أدلة نعم
 لدعم االفتراضات

وتنفيذ االعمال الحسابية 
 مرة أخرى.
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 للتأمل نقطة
 تسجيل العيوب في مكان واحد

بغي تخصيص نموذج تدقيق واحد لتسجيل التفاصيل ذات العالقة بالعيوب في أنظمة الرقابة كما تم تحديدها. وهذا يضمن ين
تسجيل كافة العيوب التي تم تحديدها على أساس ثابت وفي مكان واحد. وإذا كانت العيوب متناثرة في الملف قد ال تتم مالحظتها. 

يق غير مكتملة للمخاطر المنطوية، واتصاالت غير مكتملة مع اإلدارة وأولئك المكلفين وهذا يمكن أن يؤدي إلى استجابة تدق
 بالحوكمة. 

 

 وصف اآلثار
عند توثيق العيوب، ينبغي تخصيص بعض الوقت لوصف اآلثار المترتبة على العيب )"ماذا يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟"( 

 لم يتم تخفيفها.واستجابة التدقيق المقترحة )إن وجدت( للمخاطرة التي 
 

 ما هو مسار العمل الموصى به؟
إن تزويد اإلدارة بمسار عمل موصى به لتصحيح العيوب التي تم تحديدها في نظام الرقابة ليس شرطا. ومع ذلك، يمكن أن تكون 

اإلدارة التوصيات مفيدة لإلدارة في تحديد المسار المناسب من اإلجراءات التصحيحية. وحيث يكون من المحتمل تزويد 
بالتوصيات، ينبغي توثيق اقتراحات التحسين في الوقت نفسه الذي يتم فيه تسجيل العيوب. وإذا ُتركت هذه الخطوة حتى وقت 

 الحق، فإنها قد تؤدي إلى تكبد مزيد من الوقت للتعرف على الحقائق مرة أخرى.
 

 

 المناقشات الشفهية مع اإلدارة  13.6
ممارسة أفضل عموما مناقشة النتائج شفهيا )مثل المناقشة بناء على مسودة رسالة( مع الشخص أو قبل إصدار بالغ خطي، يعتبر ك

المستوى المناسب من اإلدارة، وربما مع أولئك المكلفين بالحوكمة. والشخص المناسب هو الذي يمكنه تقييم العيوب واتخاذ اإلجراءات 
أكد من أن النتائج صحيحة في الواقع، وصيغت على نحو مناسب في هذه التصحيحية الالزمة. وتساعد هذه الخطوة المدقق بالت

 الظروف. وقد تساهم أيضا في تمكين المدقق من الحصول على مؤشر أولي الستجابة اإلدارة لهذه النتائج.
 

ك أو الرئيس التنفيذي وفيما يخص العيوب الهامة، فإن المستوى المناسب من اإلدارة يكون هو األعلى في المنشأة، مثل المدير المال
أو المدير المالي )أو ما يعادله(. أما للعيوب األخرى، فقد يكون المستوى المناسب هو اإلدارة التنفيذية، مع مشاركة مباشرة في 

إبالغ  مجاالت أنظمة الرقابة المتضررة. وينبغي مالحظة أنه إذا كان أولئك المكلفين بالحوكمة يشاركون أيضا في إدارة المنشأة، فإن 
 المدير األعلى لن يساعد في إطالع جميع أولئك الذين يمارسون مسؤوليات الحوكمة. 

 
وإذا تم توجيه العيب لإلدارة مباشرة )كالسؤال حول نزاهتها أو كفاءتها(، فلن يكون من المناسب مناقشة هذا األمر مع اإلدارة مباشرة. 

 لمكلفين بالحوكمة.وعادة ما تكون مناقشة مثل هذه النتائج مع أولئك ا
 

 نقطة للتأمل
إذا تم توجيه العيب الهام إلى سلوك أو كفاءة المدير المالك أو أولئك المكلفين بالحوكمة، فلن يكون هناك مستوى أعلى في المنشأة 

هذا األمر  يمكن إبالغه بالنتائج. وفي مثل هذه الحاالت، ينظر المدقق في قدرته على االستمرار في أداء التدقيق. وقد ينطوي 
 على طلب المدقق لمشورة قانونية. 

 
 توفر المناقشة مع اإلدارة فرصة لمناقشة النتائج والحصول على استجابة من اإلدارة قبل االنتهاء من النتائج وإبالغها خطيًا، وذلك كما

 هو موضح أدناه.
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 1-13.6التوضيح 
 المنافع 

 المناسب بوجود عيوب. تنبيه اإلدارة في الوقت المناقشات مع اإلدارة

 الفرصة للحصول على معلومات ذات عالقة لمزيد من النظر فيها، مثل:
 تأكيد أن وصف العيب والوقائع المتصلة بها )مثل مدى وجود أخطاء فعلية( دقيق؛ 
 وجود أنظمة رقابة تعويضية أخرى محتملة؛ 

 لعيوب؛استجابة وفهم اإلدارة لألسباب الفعلية أو المشتبه فيها لحدوث ا 

 .وجود استثناءات ناجمة عن عيوب الحظتها اإلدارة 

 الحصول على استجابة أولية من اإلدارة للنتائج.
 

 اإلبالغ الخطي 13.7
ينبغي اإلبالغ عن العيوب الهامة خطيًا. وهذا يعكس األهمية المعلقة على مثل هذه األمور، وقد يساعد اإلدارة وأولئك المكلفين 

 الع بمسؤولياتهم المختلفة.بالحوكمة في االضط
 

وتنطبق شروط اإلبالغ الخطي عن العيوب الهامة على جميع المنشآت باختالف حجمها، بما في ذلك تلك التي يديرها المدير المالك 
 ل.والمنشآت الصغيرة جدا. ويضمن اإلبالغ الخطي بهذه المسائل أن أولئك المكلفين بالحوكمة قد جرى اطالعهم الفعل على المشاك

 

وفي أقرب وقت ممكن عمليا بعد استنتاج وجود عيوب هامة، يقوم المدقق بمناقشتها مع اإلدارة، ثم اإلبالغ خطيا ألولئك المكلفين 
بالحوكمة. وعلى الرغم من عدم اشتراط ذلك، قد يحتوي خطاب اإلبالغ على بعض التوصيات المقترحة التخاذ إجراءات عالجية.  

 طوات، يمكن لإلدارة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.وعن طريق اتخاذ هذه الخ
 

 استجابة اإلدارة لإلبالغ 13.8
تقع على عاتق اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة االستجابة بشكل مناسب لإلبالغ الذي يقدمه المدقق حول العيوب الهامة في 

 -حية. وهذا قد يأخذ شكل:أنظمة الرقابة الداخلية، وأية توصيات إلجراءات تصحي
 البدء في إجراءات عالجية لتصحيح العيوب التي حددها المدقق؛ 
  اتخاذ قرار بعدم اتخاذ أي إجراء. فقد تكون اإلدارة على بينة بالفعل بالعيوب الهامة، واختارت عدم عالجها بسبب

 ؛ والتكاليف أو غير ذلك من االعتبارات

 على موقف ضعيف تجاه الرقابة الداخلية، وله آثار على تقييم  قد يكون مؤشراً  عدم اتخاذ إجراء على اإلطالق. وهذا
 المخاطر عند مستوى البيانات المالية. وفي بعض الحاالت، قد يشكل غياب أي إجراء عيب هام بحد ذاته.

 

طيًا. وهذا يشمل العيوب وبغض النظر عن أي إجراء تتخذه اإلدارة، فإن المدقق مطالب باإلبالغ عن كل كافة العيوب الهامة خ
الهامة التي سبق اإلبالغ عنها بالفعل في فترات سابقة. وليس من دور المدقق تحديد ما إذا كانت تكلفة تخفيف العيب تفوق 
المنافع التي يمكن الحصول عليها. ومع ذلك، يجب النظر إلى حد ما في أن التناسب بين حجم المنشأة وتطبيق الحكم السليم في 

 الظروف مالئم.ظل هذه 
 

في حال استمرار وجود عيب هام تم اإلبالغ عنه مسبقا، يجوز أن يكرر إبالغ الفترة الحالية بيان اإلبالغ السابق أو أن يشير 
 ببساطة إلى اإلبالغ السابق.

 

ومع ذلك،  قد يكون من وإذا لم يكن العيب هامًا فلن تكون هناك حاجة لإلبالغ عنه خطيًا، أو تكرار اإلبالغ في الفترة الحالية. 
المناسب للمدقق إعادة اإلبالغ عن العيوب األخرى إذا كان هناك تغيير في اإلدارة، أو إذا أصبح المدقق مطلعًا على معلومات 

 جديدة. 
 

 محتوى اإلبالغ
 -:يشمل اإلبالغ عن العيوب الهامة عادةً 

 لمكثفة على الرقابة الداخلية، فقد كان من الممكن أن يحدد إشارة إلى أنه، إذا كان المدقق قد أجرى مزيدًا من اإلجراءات ا
مزيدًا من نواحي القصور التي ينبغي اإلبالغ عنها، أو كان من الممكن أن يخلص إلى أنه لم تكن هناك حاجة لإلبالغ 

 في حقيقة األمر عن بعض نواحي القصور في الرقابة التي تم اإلبالغ عنها؛
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 ار المحتملة. وليست هناك حاجة إلى تحديد تلك اآلثار؛وصف لطبيعة كل عيب هام واآلث 
 أي اقتراحات التخاذ إجراءات عالجية للعيوب؛ 

 و استجابات اإلدارة الفعلية أو المقترحة؛ 

 .بيان ما إذا كان المدقق فد أتخذ أي خطوات للتحقق فيما إذا تم تنفيذ استجابات اإلدارة 

 ض أولئك المكلفين بالحوكمة. وقد ال يكون مناسبًا ألغراض أخرى.إشارة إلى أن مثل هذا اإلبالغ قد تم ألغرا 
 

 ويمكن جمع العيوب الهامة مع بعضها ألغراض إعداد التقارير، حيثما يكون مناسبا القيام بذلك.
 

 شروط اإلبالغ المحلية
نوع واحد أو أكثر من العيوب  قد تفرض القوانين أو األنظمة في بعض نطاقات االختصاصات شروط إضافية على المدقق لإلبالغ عن

 في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل عملية التدقيق. وحيث يحدث هذا:
  مطبقة، على الرغم من أن القانون أو النظام يتطلب من المدقق استخدام  265تبقى متطلبات معيار التدقيق الدولية

 مصطلحات أو تعريفات محددة،
 صطلحات والتعريفات المحددة لغرض االتصال وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية المطبقة.يجب على المراقب استخدام الم 

 

 توقيت اإلبالغ الخطي 13.9
يطلب من المدقق اإلبالغ خطيًا عن العيوب الهامة في أنظمة الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل التدقيق إلى أولئك المكلفين 

 -ب. والعوامل الواجب أخذها في االعتبار هي ما يلي:بالحوكمة في الوقت المناس
 هل التأخير غير المبرر في اإلبالغ عن المعلومات يجعلها تفقد أهميتها؟ 
 هل ستكون المعلومات عامال هاما في تمكين أولئك المكلفين بالحوكمة من أداء مسؤولياتهم الرقابية؟ 

 

خر تاريخ إلصدار الخطابات الخطية سيكون قبل تاريخ تقرير المدقق أو وما لم تحدد المتطلبات المحلية تاريخ معين، فإن آ
بعد ذلك بوقت قصير. وبما أن اإلبالغ الخطي يشكل جزءًا من ملف التدقيق، فإن هذا يتيح للمدقق إتمام تجميع ملف التدقيق 

 النهائي في الوقت المناسب.

 

 نقطة للتأمل
يوب في أنظمة الرقابة الداخلية قبل وقت طويل من بدء أعمال التدقيق لنهاية حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي اإلبالغ عن الع

الفترة. وقد يساهم اإلبالغ المبكر في اتخاذ اإلدارة لإلجراءات التصحيحية التي يمكن أن تساعد المدقق من خالل خفض 
وعلى سبيل المثال، فإن التوصية المخاطرة الٌمقيمة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية أو عند مستوى التوكيد. 

باستبدال أو إعادة توزيع محاسب غير مؤهل يمكن أن تحد بشكل كبير من العمل المطلوب لمراجعة إعداد البيانات المالية 
 لنهاية الفترة.

 

 اإلبالغ عن العيوب في أنظمة الرقابة الداخلية -دراسات الحالة 13.10
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2نظر المجلد لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أ

 
ويتم تحديد العيوب في أنظمة الرقابة الداخلية في جميع مراحل عملية التدقيق )تقييم المخاطر واالستجابة للمخاطر 

ة في أنظمة واإلبالغ(، وينبغي على المدقق البناء عليها إلعداد التقارير الالحقة لإلدارة. ويمكن اإلبالغ عن العيوب الهام
 الرقابة )في التصميم والتشغيل على حد سواء( لإلدارة باستخدام خطاب مماثل لما يلي أدناه.
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة ب
 

  جامل وودويند ووينغ المحدودة
 53004-123شارع كينغستون، كيب تاون، األراضي المتحدة   55

 3X20مارس   15
 سوراج ديفتا

 .شركة ديفتا لألثاث
 ]العنوان[
 

 2X20رد: تدقيق البيانات المالية 
 عزيزي سوراج:

كان الهدف من قيامنا بالتدقيق هو الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية كانت خالية من األخطاء 
يق الذي نقوم الجوهرية. ولم يكن التدقيق مصمما لغرض تحديد المسائل التي ينبغي اإلبالغ عنها. ووفقا لذلك، فإن التدق

به لن يحدد في العادة كافة المسائل التي قد تكون ذات فائدة بالنسبة لكم، وأنه من غير المناسب االستنتاج بأن مثل هذه 
 المسائل ال وجود لها.

 

بة ، قمنا بتحديد العيوب التالية في أنظمة الرقا2X20ديسمبر  31وخالل سياق تدقيقنا لديفتا لألثاث للفترة المنتهية في 
الداخلية والتي، في رأينا، تشكل عيوب هامة. والعيب الهام أو مجموعة العيوب الهامة في أنظمة الرقابة الداخلية هي تلك 

 التي، في تقديرنا المهني، تكون ذات أهمية كافية تجعلها تستحق عناية أولئك المكلفين بالحوكمة.
 

 القيود اليومية غير المصرح بها
مة رقابة على القيود اليومية اليدوية التي تتم طوال هذه الفترة. وبدون أي فصل في المهام ووجود ال يوجد حاليا أي أنظ

أنظمة رقابة لمراجعة القيود، يمكن أن تمر األخطاء دون أن ٌتكتشف. وعلى الرغم من عدم عثورنا خالل التدقيق على 
ا لموظفي الشركة يمثل مخاطرة على دقة البيانات أخطاء جوهرية، فإن الوصول غير المقيد وغير الخاضع للرقابة حالي

 المالية.
 

ونوصي بالفصل المناسب بين المهام على أساس األدوار والمسؤوليات. وكذلك، ينبغي وضع عملية مراجعة رسمية. 
دارة على وينبغي أن تتم الموافقة على جميع القيود الهامة قبل تقييدها، كما ينبغي القيام بمراجعة ثانوية من جانب اإل

 أساس شهري.
 

 أنظمة رقابة ضعيفة على المخزون 
توجد حاليا أنظمة رقابة محدودة للغاية على المخزون. ومن دون وجود أنظمة رقابة سليمة، يمكن أن يكون المخزون غير 

 مكتمل أو يجري تقديره على نحو غير الئق أو يتعرض للسرقة.
 

على وضع العالمات واألحصاء الدوري للمخزون. وينبغي مقارنة سجالت  ونوصي بقيام ديفتا بتنفيذ أنظمة رقابة رسمية
الجرد للمخزون بالمنتجات الفعلية في المستودع على أساس شهري. كما ينبغي القيام بتفتيش بصري على أساس شهري 

 على البضائع البالية والتالفة لضمان تسجيل المخزون على النحو المطلوب.
 

علم اإلدارة فقط وال يقصد به أي غرض من األغراض األخرى. ونحن ال نتحمل أي مسؤولية جراء تم إعداد هذا اإلبالغ ل
 قيام أي طرف ثالث باستخدامه.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 جامل وودويند ووينغ المحدودة
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب

 
 

  جامل وودويند ووينغ المحدودة
 53004-123كيب تاون، األراضي المتحدة  شارع كينغستون،  55

 
 3X20مارس   15

 راجيش كومار
 

 كومار وشركاه.
 ]العنوان[
 

 2X20رد: تدقيق البيانات المالية 
 

 عزيزي راجيش:
كان الهدف من قيامنا بالتدقيق هو الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية كانت خالية من األخطاء 

لتدقيق مصمما لغرض تحديد المسائل التي ينبغي اإلبالغ عنها. ووفقا لذلك، فإن التدقيق الذي نقوم الجوهرية. ولم يكن ا
به لن يحدد في العادة كافة المسائل التي قد تكون ذات فائدة بالنسبة لكم، وأنه من غير المناسب االستنتاج بأن مثل هذه 

 المسائل ال وجود لها.
 

، قمنا بتحديد العيوب التالية في أنظمة الرقابة 2X20ديسمبر  31ه للفترة المنتهية في وخالل سياق تدقيقنا لكومار وشركا
الداخلية والتي، في رأينا، تشكل عيوب هامة. والعيب الهام أو مجموعة العيوب الهامة في أنظمة الرقابة الداخلية هي تلك 

 ة أولئك المكلفين بالحوكمة.التي، في تقديرنا المهني، تكون ذات أهمية كافية تجعلها تستحق عناي
 

 عدم الفصل بين المهام
 إلىهناك حاليا عدم فصل في المهام في كومار وشركاه. ويملك المحاسب بدوام جزئي إمكانية الوصول إلى والرقابة 

جميع عمليات حفظ السجالت في كومار وشركاه. ومن دون الفصل في مهام الموظفين، هناك مخاطرة أن يرتكب 
 طاء غير مقصودة أو متعمدة قد تمر دون أن تكتشف.المحاسب أخ

 

ونوصي أن تقوم كومار وشركاه بالنظر في توظيف شخص آخر بدوام جزئي لتقاسم الوظائف مع المحاسب. ونظرا 
لصغر حجم المنظمة وقيود التكلفة، إذا لم يكن ذلك عمليا، نوصي أن يصبح كومار أكثر انخراطا في جانب حفظ 

 إلشراف الكافي على عمل المحاسب.السجالت لتوفير ا
 

تم إعداد هذا اإلبالغ لعلم اإلدارة فقط وال يقصد به أي غرض من األغراض األخرى. ونحن ال نتحمل أي مسؤولية جراء 
 قيام أي طرف ثالث باستخدامه.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 ،جامل وودويند ووينغ المحدودة
 

 



 

 

 

 

 

 

 إختتام مرحلة تقييم المخاطر. 14          

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل

ختتام مرحلة تقييم المخاطر للتدقيق من خالل توثيق المخاطر إ
 الٌمقيمة عند مستوى البيانات المالية ومستوى التوكيد.

 )المنقح( 315
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 1-14.0التوضيح 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -مالحظات:
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230معيار التدقيق الدولي  الرجوع إلى( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)
 

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  # رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 25الفقرة  315

 -يم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية عند:يجب أن يحدد ويق
 (.أ125-أ122)المرجع: الفقرات  و مستوى البيانات المالية؛ (أ)
 -أ126مستوى التوكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات، )المرجع: الفقرات  (ب)

 (.أ131
 وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء المزيد من إجراءات التدقيق.

 

لدولي معيار التدقيق ا
 26الفقرة  315

 -لهذا الغرض، يجب أن يقوم المدقق بما يلي:
تحديد المخاطر من خالل عملية الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك عناصر الرقابة  (أ)

فئات المعامالت وأرصدة الحسابات  إعتبارالخاصة بتلك التي تتعلق بالمخاطر، ومن خالل 
 (أ136-أ132؛ )المرجع: الفقرات واإلفصاحات في البيانات المالية

تقييم المخاطر التي تم تحديدها، وما إذا كانت تتعلق بشكل سائد بالبيانات المالية ككل،ومحتمل أن  (ب)
 تؤثر على كثير من التوكيدات؛

ربط المخاطر التي تم تحديدها مع األخطاء التي قد تحدث عند مستوى التوكيد، مع األخذ بعين  (ج)
 -أ137)المرجع: الفقرات  و ة ذات العالقة التي ينوي المدقق إختبارها؛عناصر الرقاب عتباراإل

 (أ139
احتمالية األخطاء، بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة، وما إذا كان الخطأ المحتمل   إعتبار (د)

 (أ140 الفقرةالمرجع: ) من الحجم الذي قد ينتج عنه خطأ جوهري.
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 إختتام مرحلة تقييم المخاطر

معيار التدقيق الدولي 
 32الفقرة  315

 -على المدقق أن يشمل في وثائق التدقيق ما يلي:
 والقرارات الهامة التي تم التوصل إليها؛ 10المناقشة بين فريق العملية بما تقتضيه الفقرة  (أ)
العناصر الرئيسية للفهم التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل جانب من جوانب المنشأة  (ب)

واحد من عناصر الرقابة الداخلية التي تم ، وكل 11وبيئتها التي تم تحديدها في الفقرة 
، ومصادر المعلومات التي تم الحصول على الفهم منها 24-14تحديدها في الفقرات 

 وإجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها؛
مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية وعند  (ج)

 ؛ و25طلبه الفقرة توكيدات، حسبما تتمستوى ال
المخاطر المحددة وأنظمة الرقابة ذات العالقة التي حصل المدقق على فهم حولها نتيجة  (د)

 (.أ156-أ153. )المرجع: الفقرات 30-27للمتطلبات في الفقرات 
 

 لمحة عامة 14.1
طر التي تم تنفيذها، ثم بعد الخطوة النهائية في مرحلة تقييم المخاطر في التدقيق هي مراجعة نتائج إجراءات تقييم المخا
 -ذلك تقييم )أو إذا كان التقييم قد تم بالفعل، تلخيص( مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية عند:

  مستوى البيانات المالية؛ 
 .مستوى التوكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 

 

 ستجابةة الالحقة من التدقيق، والتي تتمثل في تحديد كيفية اإلوسوف تشكل القائمة الناتجة للمخاطر الٌمقيمة األساس للمرحل
 بشكل مناسب للمخاطر الٌمقيمة من خالل تصميم إجراءات تدقيق إضافية.

 

 -ويبين التوضيح أدناه المستوى األول والثاني من تقييم المخاطر:
 

 1-14.1التوضيح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ى تاريخهأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حت 14.2
إن األدلة التي تم الحصول عليها حتى تاريخه، من خالل تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر، تتألف من تحديد وتقييم المخاطر 
المتأصلة، وتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة التي تتصدى لتلك المخاطر. وما يتبقى هو مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية. وهي 
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أثر أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة للتخفيف من المخاطر المتأصلة. وهذا  عتباربعد األخذ في اإلببساطة المخاطر المتبقية 
 األمر مبين في التوضيح أدناه.

 

 1-14.2التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : طول القضبان األفقية في هذا التوضيح هو ألغراض توضيحية فقط، وقد تختلف من منشأة إلى أخرى. مالحظة
 

 مصادر أدلة التدقيق التي قد تكون ذات عالقة في تلخيص وتقييم المخاطر على المستويين االثنين. وترد أدناه
 

 2-14.2التوضيح 
 

 المجلد والفصول أدلة التدقيق

 5فصل  -2مجلد  إستراتيجية التدقيق الشاملة

 6فصل  -2مجلد  األهمية النسبية وتحديد مجاالت البيانات المالية واإلقصاحات الهامة

 7فصل  -2مجلد  مناقشات فريق التدقيق

 3فصل  -1مجلد  نتائج أداء إجراءات تقييم المخاطر
 14إلى  3فصول  -2مجلد 

 9و 8فصول  -2مجلد  تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة

 10فصل  -2مجلد  المخاطر الهامة

 12و 11فصل  -2مجلد  فهم وتقييم الرقابة الداخلية

 13فصل  -2مجلد  م تحديدهاالعيوب الهامة التي ت
 

 تلخيص تقييمات المخاطر المختلفة 14.3
على نحو مالئم بإجراءات تدقيق إضافية  ستجابةالغرض من تقييم المخاطر هو توفير األساس ونقطة مرجعية لما هو مطلوب لإل

 مصممة بصورة جيدة وكافية.
 

 تاريخه بطريقة متسقة، سيكون من السهل نسبيا مراجعتها وتلخيصها.وإذا تم بالفعل توثيق وتقييم المخاطر التي تم تحديدها حتى 
 

ويجمع تلخيص المخاطر الٌمقيمة بين عوامل المخاطر المتأصلة التي تم تحديدها، والتقييم المتعلق بأي أنظمة الرقابة الداخلية 
 .1-14.3للتخفيف من تلك المخاطر. وهذا مبين في التوضيح ومنفذة مصممة 

 

طلوب اآلن هو تقييم مخاطر الخطأ المادي المتبقية. وفي التوضيح التالي، تم تقييم المخاطر المتأصلة باعتبارها في كل ما هو م
الغالب مرتفعة، أما أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة )إن وجدت( والُمصممة لتناول المخاطر فقد تم توضيح أنها إما تعمل 

ث إن بعض األنظمة الرقابية قد تكون أكثر فاعلية مقارنة بأنظمة أخرى في تفادي على تفادي المخاطر أو غير ذلك. وحي
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المخاطر، تكون هناك حاجة الستخدام التقدير المهني لتحديد المخاطر المتبقية الناتجة عن األخطاء المادية. وفي هذا المثال، تم 
 .تفعة، أو متوسطة، أو منخفضةتقييم المخاطر المتبقية الناتجة عن األخطاء المادية باعتبارها، مر 

 
 1-14.3التوضيح 

 

 
 

 -:مالحظات
  قبل االستنتاج بعدم وجود مخاطر خاصة بمجال أو إفصاح للبيانات المالية، ينبغي النظر في وجود عوامل أخرى ذات

 رة من الفترة السابقة.عالقة، مثل تاريخ األخطاء المعروفة وقابلية األصول/ الخصوم لالحتيال، وإمكانية تجاوز اإلدارة والخب

  إذا كان المدقق يخطط لالعتماد على نظام رقابة تم تقييمه كمنخفض ) كأن يحد من مدى اإلجراءات الجوهرية(، فهناك
 حاجة إلى إجراء اختبارات للفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة لدعم مثل هذا التقييم.

  قابة الداخلية، إال أن المدقق يكون قد أعتبرها ليست ذات عالقة في بعض الحاالت، قد يكون لدى المنشأة بعض أنظمة الر
 بالتدقيق، وبالتالي لم يتم إجراء أي تقييم. وفي مثل هذه الحاالت، فإن مخاطرة الرقابة يتم تقييمها كعالية.

 د ال تنجح )مما إن أنظمة الرقابة الخاصة )المعامالت( بشكل عام  قد تنجح )مما يؤدي إلى مخاطرة ٌمقيمة منخفضة( أو ق
يؤدي إلى مخاطرة ٌمقيمة عالية(. وهذا قد يعني أنه ال يوجد تقييم لنظام المخاطرة على انه معتدل. ومع ذلك، فإن بعض 
المدققين يقومون بتقييم مخاطرة الرقابة كمتوسطة عندما تكون الرقابة غير موثوق بها تماما عند العمل، ولكن من المتوقع 

 ويمكن أن يكون هذا هو الحال غالبا في المنشآت الصغر حجمًا.أن تعمل معظم الوقت. 

  إن تحديد المخاطر المتبقية الناتجة عن مزيج من المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة هي مسألة تقدير مهني. ويبين
 اصة.عن التقدير المهني على أساس الظروف الخ التوضيح أدناه توليفات مختلفة من المخاطر، ولكنه ليس بديالً 
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 1-14.3التوضيح 
 مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية مخاطر الرقابة المخاطر المتأصلة

 عالية عالية عالية

 معتدلة معتدلة عالية

 معتدلة أو منخفضة منخفضة عالية

 معتدلة عالية معتدلة

 معتدلة معتدلة معتدلة

 منخفضة منخفضة معتدلة

 معتدلة أو منخفضة عالية منخفضة

 منخفضة معتدلة نخفضةم

 منخفضة منخفضة منخفضة

 

 نقطة للتأمل
 توثيق األسباب الكامنة وراء عمليات تقييم المخاطر

عند تلخيص المخاطر الٌمقيمة، ينبغي التأكد من تقديم وصف موجز ألسباب كل تقييم، أو إشارة مرجعية لمكان العثور 
 م نفسه، ألنه يساعد في تصميم استجابات خاصة وفعالة من حيث التكلفة.ما يكون أكثر أهمية من التقيي عليها. وهذا غالباً 

 

 تقييم المخاطر المتأصلة
ألنظمة الرقابة التي تخفف المخاطرة. وعلى افتراض أن  إعتبارينبغي تذكر دائما استكمال تقييم المخاطر المتأصلة قبل أي 
همية النسبية الكلية، فمن المحتمل )في معظم الحاالت( أن معظم مجاالت البيانات المالية المقرر تدقيقها ستتجاوز األ

 المخاطرة المتأصلة لألخطاء )قبل الرقابة الداخلية( بالنسبة لمعظم التوكيدات ستكون عالية.
 

 مخاطرة منخفضة لجميع التوكيدات
حاجة إلى تكرار نه منخفض لجميع التوكيدات، فلن تكون هناك أعند تقييم مجال ما للبيانات المالية على أساس 

 نفس األسباب لكل توكيد على حده. ومع ذلك، فإن سبب وراء كون جميع التقييمات منخفضة ينبغي توثيقه.
 

 تعديل تقييمات المخاطر 14.4
إن تقييم المخاطر ال ينتهي عند نقطة زمنية معينة. وقد يتم الحصول على معلومات جديدة مع تقدم التدقيق، كما أن أداء 

لتدقيق قد يحدد مخاطر إضافية، أو أن الرقابة الداخلية ال تكون تعمل على النحو المنشود. وعندما يحدث هذا، ينبغي إجراءات ا
 واألثر حول طبيعة ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية. عتبارتعديل تقييم المخاطر األصلي، واألخذ في اإل

 

 التوثيق 14.5
 -، ثالثة ممكنة مبينة أدناه:منها اطر الٌمقيمة بعدد من الطرق يمكن توثيق ملخص المخ

 .وثيقة قائمة بذاتها 
وثيقة مستقلة تلخص تقييمات المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة، واألسباب الرئيسية لتقييمات المخاطر المشتركة. ويمكن 

 المخاطر. ستجابةإلأن ُتستخدم هذه الوثيقة لتحديد الخطوط العريضة )بمصطلحات عامة(  أيضاً 

 مع إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق. 
يمكن أن يحدد الجزء األول من كل قسم في خطة التدقيق )مثل الذمم المدينة والدائنة...الخ( الخطوط العريضة لتقييم 

 المخاطر واألثر على إجراءات التدقيق المقررة.

 رجراءات اضإااييةدمج تقييمات المخاطر كجزء من وثائق المدقق لإل. 
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في هذه الحالة، يمكن توثيق تقييمات المخاطر وخطط التدقيق ونتائج العمل الذي تم إنجازه في ورقة عمل واحدة شاملة لكل 
 مجال من مجاالت البيانات المالية.

 
 -وسوف يتأثر شكل ومدى الوثائق الداعمة لتقييمات المخاطر بـ:

  الداخلية؛طبيعة وحجم وتعقيد المنشأة ورقابتها 
 ؛ وتوافر المعلومات من المنشأة 

 .منهجية التدقيق والتكنولوجيا المستخدمة في سياق عملية التدقيق 

 
 -عند تصميم الوثائق ما يلي: عتباروتشمل العوامل األخرى التي ينبغي أخذها في اإل

 سهولة الفهم؛ 
  التدقيق المناسبة؛ إستجابةاإلشارات المرجعية لتصميم وتنفيذ 

 ؛ وسهيل التحديث في الفترات الالحقةعلى ت القدرة 

  ،سهولة المراجعة، كونه ينبغي على المدقق أن يكون قادرًا على تحديد ما إذا كانت المخاطر الرئيسية قد تم تحديدها
 التدقيق الناتجة مناسبة. إستجابةوأن 

 

جتماعات التخطيط للفريق في فترات الحقة إ في وقد يكون ملخص المخاطر الٌمقيمة الذي يتم توثيقه بشكل جيد مفيدًا أيضاً 
 التدقيق فيها. إستجابةيمكن مناقشة طبيعة المخاطر و 

 
بخطة التدقيق. وينبغي  وثيقاً  رتباطاً إويبين التوضيح التالي الطريقة التي ُتستخدم فيها وثيقة قائمة بذاتها، ولكنها تكون مرتبطة 

"المجتمعة" )التي ُتستخدم ألغراض هذا الدليل(، كما هو محدد في المجلد  بعةمالحظة أن هذا التوضيح يستخدم التوكيدات األر 
 .6، الفصل 1

 

 1- 14.5التوضيح 
 المقيمة مستويات المخاطر

مخاطر  التوكيدات 
 متأصلة

مخاطرة 
الرقابة 
 الداخلية

مخاطر 
البيانات 
الخاطئة 
 الجوهرية

توثيق المخاطر الرئيسية وعوامل المخاطر األخرى التي 
 اهم يي تقييم المخاطرتس

الصناعة في تراجع عام مع ظهور تقنيات جديدة. ومع       
ذلك، ال زالت المبيعات قوية، والمنشأة تقوم باالستثمار 

 في البحث والتطوير.

مخاطر  مستوى البيانات المالية
 سائدة

موقف اإلدارة تجاه الرقابة الداخلية جيد. ويشغل أصحاب  منخفضة منخفضة معتدلة
 الكفاءة المناصب الرئيسية.

تجاوز اإلدارة محتمل، إال أن السياسات الجديدة المطبقة       
 من شانها ردع الممارسات األكثر شيوعا.

 مجلس الحوكمة مكون من أفراد العائلة      

      مستوى التوكيد

مجال أو إفصاحات  
 البيانات المالية 

     

يرغب المالك بالحد من الضرائب. وكان االعتراف  معتدلة ةمنخفض عالية اكتمال المبيعات 1
 باإليرادات غير متسق.

 تم تحديد أنظمة الرقابة ذات العالقة.  منخفضة منخفضة معتدلة وجود  
 واختبارات أنظمة الرقابة لهذا التوكيد هي احتمالية واردة.

داخلية، ولم يكن هناك أخطاء تم تحديد أنظمة الرقابة ال منخفضة منخفضة معتدلة دقة وتقييم  
 تاريخية.

  ال يوجد منخفضة ال يوجد عرض  

تم تحديد أنظمة الرقابة الداخلية، ولم يكن هناك أخطاء  منخفضة منخفضة منخفضة اكتمال الذمم المدينة 2
 تاريخية.

 مكافآت موظفي المبيعات تستند إلى المبيعات المسجلة. معتدلة معتدلة عالية وجود  
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تم تحديد أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة ولم يكن  منخفضة منخفضة منخفضة ة وتقييمدق  
 .هناك تاريخ لألخطاء

قد يمثل استرداد المستحقات مشكلة في الصناعات 
 .المتدهورة

التأكيد على أن عرض البيانات المالية مالئمًا وأن  معتدلة معتدلة عالية عرض  
حات تتناول أية انخفاضات اإليضاحات الخاصة باإلفصا

 .في القيمة
تم تحديد أنظمة الرقابة ذات العالقة ولم يكن هناك تاريخ  منخفضة منخفضة منخفضة اكتمال المخزون  3

 .لألخطاء
سرقة المخزون وضعف في الرقابة الداخلية المادية في  عالية عالية عالية وجود  

 .المخزن 
م تحديد أنظمة الرقابة ذات العالقة ولم يكن هناك تاريخ ت منخفضة منخفضة منخفضة دقة وتقييم  

لألخطاء. ستؤدي التكنولوجيا الحديثة إلى تقادم بعض 
 .األجزاء أو حتى منتجات بأكملها

اإلفصاح عن مكونات المخزون كان عرضة للخطأ في  عالية عالية عالية عرض  
 .الماضي

 
 

 -إلى:خاطر الٌمقيمة أن يشير أيضا ويمكن لتوثيق الم
 ؛ وخاصاً  هتماماً إ الهامة التي تتطلب  تفاصيل المخاطر 
  .المخاطر التي لن تكون اإلجراءات الجوهرية لوحدها قادرة على توفير أدلة تدقيق مناسبة لها 

 

 اختتام مرحلة تقييم المخاطر -دراسات الحالة 6. 14
 لدراسات الحالة. مقدمة -2، الفصل 2طالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد لإل

 

الخطوة النهائية في عملية تقييم المخاطر هي تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية المشتركة عند مستوى البيانات المالية 
 ومستوى التوكيد.

 

توثيق  ويمكن تلخيص وتقييم المخاطر باستخدام طريقة مشابهة لتلك المبينة أدناه. ولم يتم إظهار المعلومات الداعمة )عند
 تقييمات المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة(. وفي الممارسة العملية، تتم اإلشارة المرجعية للبيانات الداعمة.
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 مستويات المخاطر المٌقيمة
 

مخاطر  توكيداتال 
 متأصلة

مخاطرة 
الرقابة 
 الداخلية

مخاطر 
البيانات 
الخاطئة 
 الجوهرية

مخاطر الرئيسية وعوامل المخاطر األخرى التي توثيق ال
 تساهم يي تقييم المخاطر

موقف اإلدارة تجاه الرقابة الداخلية جيد. ويشغل أصحاب       
 الكفاءة المناصب الرئيسية.

مستوى البيانات 
 المالية

مخاطر 
 سائدة

 تجاوز اإلدارة محتمل، إال أننا لم نجد أي حاالت حدث منخفضة منخفضة معتدلة
فيها مثل هذا األمر، وموقف اإلدارة تجاه الرقابة الداخلية 

 جيد.

االجتماع الشهري لمراجعة األداء يوفر بعض المساءلة       
 لإلدارة.

      مستوى التوكيد

مجال أو  
إفصاحات 

 البيانات المالية 

     

 ر متسقة.سياسات االعتراف باإليرادات غي معتدلة منخفضة عالية اكتمال المبيعات 1

سياسات االعتراف باإليرادات غير متسقة. وهناك ضغط  منخفضة منخفضة منخفضة وجود  
لتضخيم المبيعات نتيجة لمكافآت المبيعات وضغوطات 

 السوق.

 نظام المبيعات يعمل بشكل جيد منخفضة منخفضة منخفضة قة وتقييمد  

الية، والسياسة المحاسبية مراجعة عرض البيانات الم ال يوجد منخفضة ال يوجد عرض  
بالنسبة لالعتراف باإليراد واإلفصاحات األخرى ذات 

 .العالقة
 لم يتم تحديد أي مخاطر هامة. منخفضة منخفضة منخفضة اكتمال الذمم المدينة 2

 مكافآت موظفي المبيعات تستند إلى المبيعات المسجلة. معتدلة معتدلة عالية جودو   

قد يشكل تحصيل المبالغ الكبيرة من مستحقات التجزئة  معتدلة دلةمعت عالية قة وتقييمد  
مشكلة إذا كانت هناك مخاوف بشأن جودة المنتج أو 

 .حاالت اإلرجاع التي تمت
عالوة على ذلك، وبرغم تدهور الحالة االقتصادية، لم يتم 

 .أي فحص ائتماني قبل منح االئتمان
 
 

جيدة إعداد بالغ لإلدارة يحدد نقاط الضعف الهامة التي تم تحديدها في الرقابة عند هذه النقطة، سيكون من الممارسات ال
 الداخلية.
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 ختتام مرحلة تقييم المخاطرإ
 مستويات المخاطر المٌقيمة

مخاطر  توكيداتال 
 متأصلة

مخاطرة 
الرقابة 
 الداخلية

مخاطر 
البيانات 
الخاطئة 
 الجوهرية

خاطر الرئيسية وعوامل المخاطر األخرى التي توثيق الم
 تساهم يي تقييم المخاطر

موقف اإلدارة تجاه الرقابة الداخلية جيد. ويشغل أصحاب       
 الكفاءة المناصب الرئيسية.

مستوى البيانات 
 المالية

تجاوز اإلدارة محتمل نتيجة لضغوطات تلبية العهود  معتدلة   
م يقم راج بمراجعة عمل البنكية وتخفيض الضرائب. ول

المحاسب على نحو متسق خالل الفترة. ويبدو المحاسب 
كثير التذمر وقد تكون الفرصة سانحة الرتكاب أخطاء 
في األرقام. ولذلك، يمكن أن تمر    األخطاء غير 

 المقصودة أو المتعمدة دون أن تكتشف. 

االجتماع الشهري لمراجعة األداء يوفر بعض المساءلة       
 لإلدارة.

      مستوى التوكيد

مجال أو  
إفصاحات 

البيانات 
 المالية 

     

 تم تحديد أنظمة رقابة ذات عالقة لهذا التوكيد.  معتدلة منخفضة عالية اكتمال المبيعات 1

تم تحديد أنظمة رقابة ذات عالقة لهذا التوكيد، إال أن  معتدلة منخفضة عالية جودو   
 لعالقة تثير القلق.معامالت األطراف ذات ا

تم تحديد أنظمة رقابة ذات عالقة لهذا التوكيد، إال أن  معتدلة منخفضة عالية قة وتقييمد  
مع إمكانية  معامالت األطراف ذات العالقة تثير القلق.

 إرجاع المبيعات بسبب حالة الصناعة

الذمم  2
 المدينة

 مع ديفتا. معظم رصيد الذمم المدينة معتدلة منخفضة عالية اكتمال
 ولم يتم تحديد أي مخاطر خاصة أخرى.

 معظم رصيد الذمم المدينة مع ديفتا. معتدلة معتدلة عالية جودو   
 ولم يتم تحديد أي مخاطر خاصة أخرى.

 معظم رصيد الذمم المدينة مع ديفتا. معتدلة معتدلة معتدلة قة وتقييمد  
 ولم يتم تحديد أي مخاطر خاصة.

األخذ بعين اإلعتبار اإلفصاح عن التقديرات الخاصة  معتدلة دلةمعت معتدلة عرض  
 بالحسابات المشكوك فيها وأي ديون معدومة ذات أهمية.

 
 

عند هذه النقطة، سيكون من الممارسات الجيدة إعداد بالغ لإلدارة يحدد نقاط الضعف الهامة التي تم تحديدها في الرقابة 
 الداخلية.

 



 

 

 

 

 

 

 لمحة عامة –اإلستجابة للمخاطر . 15          
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 1-15.0التوضيح 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -مالحظات: 

 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي  (1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي  (2)
 مخاطر البيانات الخاطئة. (3)
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 لمحة عامة –اإلستجابة للمخاطر 

 
 

 

 

 

 -للمخاطر الخطوات المذكورة أدناه: ستجابةوتشمل مرحلة اإل
 

 2-15.0التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 للمخاطر. ستجابةوترد أدناه المفاهيم األساسية التي تتناولها مرحلة اإل
 

 المجلد  
 والفصول

 

 9فصل  -1مجلد  للمخاطر الٌمقيمة ستجابةاإل

 10فصل  -1مجلد  إجراءات التدقيق اإلضافية

 11فصل  -1مجلد  التقديرات المحاسبية

 12فصل  -1مجلد  األطراف ذات العالقة

 13فصل  -1مجلد  األحداث الالحقة

 14فصل  -1مجلد  المنشأة المستمرة

 15فصل  -1مجلد  مخلص لمتطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى 

 16فصل  -1مجلد  وثائق التدقيق

 

 نقطة للبحث
 مسائل التدقيق األساسية

، قدداًال  سددية فددي تقرلددر المدددقق المسددتقل "إوصددال مسددائل التدددقيق األسا " 701عندددما ونددوم المعيددار الدددولي للتدددقيق 
للتطبيددق، وعتمددد نددص كددل مسددألة مددق مسددائل التدددقيق األساسددية التددي سددتدرع فددي تقرلددر المدددقق علددى عمددل المدددقق. 
وبالتالي، ينبغي أم تحتوي وثائق التدقيق التي تدم إعددادها فدي مرحلدة ااسدتجابة للمخداطر مدق التددقيق علدى قددر كداف  

 .مق التفاصيل
 

 
 

 لعالقة من معايير التدقيق الدولية المقتطفات ذات ا رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 5الفقرة  350

ينبغي على المدقق أم وصمم ولنفذ استجابات كلية لتتناول المخاطر الٌمقيمة لألخطاء الجوهرلة عند 
 أ(.3-أ1مستوى البيانات المالية. )المرجع: الفقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  350

مدقق أم وصمم ولؤدي إجراءات تدقيق إضافية تستند طبيعتها وتوقيتها ونطاقها إلى ينبغي على ال
 أ(. 8 -أ4المخاطر الٌمقيمة لألخطاء الجوهرلة عند مستوى التوكيد وتستجيب لها )المرجع: الفقرات



 

 

 

 
 خطة التدقيق اإلستجابية. 16

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1-16.0التوضيح 

 
 

 -مالحظات:
 للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230إلى معيار التدقيق الدولي  اإلشارة .1

ات الخاطئة.مخاطر البيان .2

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل

، 330، 300، )المنقح(260 تدقيق فعالة للمخاطر الٌمقيمة. إستجابةكيفية تخطيط 
500 
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 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  260

يعطي المدقق المكلفين بالحوكمة نظرة عامة حول نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما. )المرجع: 
 (أ16-أ11الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة  300

 -ع المدقق إستراتيجية تدقيق شاملة تشمل وصف لما يلي:يض
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم المخاطر المقررة، على النحو المحدد بموجب معيار التدقيق  (أ)

 (.)المنقح 315الدولي 
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية المقررة عند مستوى التوكيد، على النحو المحدد  (ب)

 .330التدقيق الدولي  بموجب معيار
إجراءات التدقيق األخرى المقررة، والالزم القيام بها لتحقيق امتثال العملية لمعايير التدقيق الدولية  (ج)

 .(أ14-ا12)المرجع: الفقرة 

 

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  300

لضرورة أثناء عملية ينبغي على المدقق تحديث وتغيير إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق حسب ا
 (أ15التدقيق. )المرجع: الفقرة 

 

معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة  300

ينبغي على المدقق تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى توجيه وإشراف أعضاء فريق العملية ومراجعة عملهم. 
 (أ17-أ16)المرجع: الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 12الفقرة  300

 -يلي: على المدقق توثيق ما
 إستراتيجية التدقيق الشاملة؛  (أ)
 و خطة التدقيق؛ (ب)
أي تغييرات هامة تطرأ خالل عملية التدقيق على إستراتيجية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيق، وأسباب  (ج)

 (أ21-أ18هذه التغيرات. )المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 5الفقرة  330

ابات كلية لتتناول مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة عند ينبغي على المدقق أن يصمم وينفذ استج
 أ(.3-أ1مستوى البيانات المالية. )المرجع: الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  330

ينبغي على المدقق أن يصمم ويؤدي إجراءات تدقيق إضافية تستند طبيعتها وتوقيتها ومداها إلى مخاطر 
 أ(8-أ4الجوهرية الٌمقيمة عند مستوى التوكيد وتستجيب لها. )المرجع: الفقرات  البيانات الخاطئة

 

معيار التدقيق الدولي 
 7الفقرة  330

 -عند تحديد إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها، على المدقق:
حساب  دراسة أسباب تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية عند مستوى التوكيد لكل فئة معامالت ورصيد (أ)

 -وإفصاح، بما في ذلك:
احتمالية وجود أخطاء بسبب الخصائص المحدد لكل فئة معامالت أو رصيد حساب أو إفصاح )أي  (1)

 وأ المخاطر المتأصلة(؛
إذا كان تقييم المخاطر يأخذ بعين االعتبار أنظمة الرقابة ذات العالقة )أي مخاطرة الرقابة(، بحيث  (2)

تدقيق لتحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة تعمل بفاعلية )أي يقتضي من المدقق الحصول على أدلة 
إذا كان ينوي المدقق االعتماد على الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى 

 أ(. 18-أ9اإلجراءات الجوهرية(؛ )المرجع: الفقرات 

 أ(.19للمخاطر. )المرجع: الفقرة الحصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعا كلما ازداد تقييم المدقق  (ب)
 

معيار التدقيق الدولي 
 8الفقرة  330

يتعين على المدقق تصميم وأداء اختبارات ألنظمة الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة فيما 
 -يخص فعالية عمل أنظمة الرقابة ذات العالقة إذا:

ئة الجوهرية عند مستوى التوكيد توقعا بعمل أنظمة الرقابة في يتضمن تقييم المدقق لمخاطر البيانات الخاط (أ)
 و تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات الجوهرية(؛

إن اإلجراءات الجوهرية لوحدها ال يمكن أن تقدم ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة عند مستوى التوكيد.  (ب)
 أ( 24-أ20)المرجع: الفقرات 
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معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة  330

ينبغي أن يحصل المدقق أثناء تصميم وأداء اختبارات أنظمة الرقابة على المزيد من أدلة التدقيق المقنعة كلما 
 أ(.25ازداد اعتماد المدقق على فعالية نظام رقابة معين. )المرجع: الفقرة 

 

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  330

 -بة، يتعين على المدقق:أثناء تصميم وأداء اختبارات أنظمة الرقا
أداء إجراءات تدقيق أخرى باالشتراك مع االستعالم بهدف الحصول على أدلة تدقيق حول الفعالية  (أ)

 -التشغيلية ألنظمة الرقابة، بما في ذلك:
 .مراحل مالئمة خالل فترة التدقيق كيفية تطبيق أنظمة الرقابة في (1)
 .الثبات الذي كان يتم أداؤها به (2)

 (29-26وسائل تطبيقها. )المرجع: الفقرة جهة تطبيقها أو  (3)

تحديد فيما إذا كانت أنظمة الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أنظمة الرقابة غير المباشرة، وإذا كان  (ب) 
الحال كذلك، فإنه من الضروري الحصول على أدلة تدقيق تدعم العمل الفعال لتلك األنظمة غير المباشرة. 

 أ(31 -أ30)المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  330

إذا خطط المدقق لالعتماد على أنظمة الرقابة على مخاطرة معينة حددها المدقق بأنها مخاطرة هامة، يتعين اختبار 
 أنظمة الرقابة تلك في الفترة الحالية. 

 

معيار التدقيق الدولي 
 18الفقرة  330

ة الجوهرية الٌمقيمة، فإنه ينبغي على المدقق تصميم وأداء إجراءات بغض النظر عن مخاطر البيانات الخاطئ
 أ(47-أ42فصاح. )المرجع: الفقرات أساسية لكل فئة من المعامالت وأرصدة الحساب واإل

 

معيار التدقيق الدولي 
 19الفقرة  330

إجراءات تدقيق جوهرية. ينبغي على المدقق النظر فيما إذا كانت إجراءات المصادقة الخارجية ستنفذ على أنها 
 أ(51-أ48)المرجع: الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 20الفقرة  330

 -تتضمن اإلجراءات الجوهرية الخاصة بالمدقق إجراءات التدقيق التالية والمتعلقة بعملية إقفال البيانات المالية:
المحاسبية األساسية، بما في ذلك مطابقة أو تسوية المعلومات الواردة في البيانات المالية مع السجالت  (أ)

مطابقة أو تسوية المعلومات الواردة في اإلفصاحات، سواًء كان قد تم الحصول على تلك المعلومات من 
 داخل أو خارج الدفاتر العامة والفرعية؛ و

 أ(52لفقرة فحص القيود اليومية الهامة والتعديالت األخرى التي تتم أثناء إعداد البيانات المالية. )المرجع: ا (ب)
 

معيار التدقيق الدولي 
 21الفقرة  330

إذا حدد المدقق بأن مخاطرة البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة عند مستوى التوكيد تكون مخاطرة هامة، فإنه ينبغي 
أن يؤدي إجراءات أساسية تستجيب بشكل محدد لتلك المخاطرة، وعندما يتألف منهج المخاطر الهامة من إجراءات 

 أ(53ساسية فقط، فإنه ينبغي أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبار تفاصيل. )المرجع: الفقرة أ
 

معيار التدقيق الدولي 
 22الفقرة  330

عندما يتم أداء اإلجراءات الجوهرية في تاريخ مرحلي معين، فإن على المدقق تغطية الفترة المتبقية من خالل أداء 
 -ما يلي:

 ك مع اختبار أنظمة الرقابة للفترة المعترضة؛ إجراءات جوهرية، باالشترا (أ)
 إجراءات جوهرية إضافية فقط، في حال حدد المدقق بأنها كافية. (ب)
 

 أ(57-أ54تقدم أساسًا معقوال لتمديد نتائج التدقيق من التاريخ المرحلي إلى نهاية الفترة. )المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 24الفقرة  330

إجراءات التدقيق لتقييم إذا كان العرض الشامل للبيانات المالية جاء متوافقًا مع إطار إعداد التقارير يقوم المدقق ب
المالية المعمول به. وعند القيام بذلك التقييم، يأخذ المدقق بعين االعتبار إذا كان قد تم عرض البيانات المالية 

 بأسلوب يعكس:
 لية والمعامالت، واألحداث، والظروف األساسية؛ والتصنيف والوصف المالئمين للمعلومات الما 

 (.59العرض، والهيكل والمحتوى المالئمين للبيانات المالية. )المرجع: الفقرة أ 
 

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  500

على المدقق تصميم وأداء إجراءات  تدقيق مناسبة في ظل الظروف لهدف الحصول على أدلة تدقيق كافية 
 أ(25-أ1)المرجع: الفقرات ومناسبة. 

 

معيار التدقيق الدولي 
 7الفقرة  500

عند تصميم وأداء إجراءات تدقيق على المدقق إعتبار مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة 
 أ(.33-أ26تدقيق. )المرجع: الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  500

ة الرقابة واختبارات التفاصيل، على المدقق أن يحدد وسائل اختيار البنود لالختبار التي عند تصميم اختبارات ألنظم
 أ(56-أ52تعتبر فعالة في تلبية هدف إجراءات المدقق )المرجع: الفقرات 
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 لمحة عامة 16.1
مخاطر الٌمقيمة. ويتحقق التدقيق للمخاطر بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن ال إستجابةيتمثل الهدف في مرحلة 

ذلك من خالل تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة عند مستوى البيانات المالية 
 ومستوى التوكيد. 

 

 -مع هذه المهمة بطرق مختلفة مثل: وسيتعامل المدقق
  التدقيق  إستجابةاالقتصادي على سبيل المثال(، وتصميم التصدي لكل مخاطرة ٌمقيمة على حده وفقا لطبيعتها ) التراجع

 المناسبة بشكل إجراءات تدقيق إضافية؛
  التصدي لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة حسب مجاالت البيانات المالية أو اإلفصاحات المتضررة. وبعد ذلك

 أو فية؛المناسبة بشكل إجراءات تدقيق إضا ستجابةيقوم المدقق بتصميم اإل

  البدء من قائمة قياسية إلجراءات التدقيق في كل مجال للبيانات المالية و وكل توكيد، ثم بعد ذلك تفصيله )إضافة أو
 مناسبة للمخاطر الٌمقيمة. إستجابةتعديل أو حذف إجراءات( لتصميم 

 

)"واحد يناسب الجميع"( قد يتصدى لكل  للمخاطر الٌمقيمة على استخدام أكثر من مجرد برنامج تدقيق قياسي ستجابةوتنطوي اإل
واحد من التوكيدات، ولكن لم يتم تفصيله خصيصا لمواجهة المخاطر الٌمقيمة لمجال البيانات المالية حسب التوكيد لمنشأة 

 معينة. وينبغي عموما أن ُتصمم برامج التدقيق )بالقدر الالزم( لتتناسب مع مستوى المخاطرة للمنشأة وظروفها الخاصة. 
 

 نقطة االنطالق 16.2
تدقيق فعالة هي إعداد قائمة بالمخاطر الٌمقيمة التي تم وضعها في ختام مرحلة تقييم  إستجابةإن نقطة االنطالق لتصميم 

 (.14، الفصل 2المخاطر للتدقيق. )انظر المجلد 
 

 -تحديد وتقييم المخاطر قد تم عند:وسيكون 
 ؛ ومستوى البيانات المالية 
 لمجاالت البيانات المالية واإلفصاحات. مستوى التأكيد 

 

تدقيق  إستجابةويمكن جمع مجاالت البيانات المالية األصغر حجمًا مع بعضها األخر، والتعامل معها كمجال أكبر لوضع 
 مناسبة. 

 

ه أنواع االستجابات المحتملة للمخاطر الٌمقيمة عند كل من المستويين. ويلخص التوضيح أدنا 9، الفصل 1ويحدد المجلد 
 المطلوبة. ستجابةاإل

 

 1-16.2التوضيح
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 االستجابات الكلية 16.3
يتم التصدي للمخاطر السائدة عند مستوى البيانات المالية )المخاطر مثل عدم كفاءة بيئة الرقابة و/ أو إمكانية االحتيال التي 

كلية من جانب المدقق، كما هو مبين في التوضيح التالي.  ابةإستجقد تؤثر على توكيدات كثيرة( من خالل تصميم وتنفيذ 
 .8، الفصل 2ولإلطالع على مزيد من المعلومات حول المخاطر السائدة، أنظر المجلد 

 

 -كلية تتضمن تحديد ما يلي: إستجابةوالمجاالت التي سيتناولها المدقق في وضع 
 خدام التشكك المهني؛القدر الالزم للتذكير الذي يحتاجه فريق التدقيق الست 
 أي الموظفين ينبغي تعيينهم، بما في ذلك أولئك ممن لديهم مهارات خاصة، أو ما إذا كان ينبغي استخدام الخبراء؛ 

 مدى اإلشراف المطلوب خالل عملية التدقيق؛ 

  ؛ وهاالتدقيق اإلضافية المقرر تنفيذالحاجة لدمج بعض العناصر من عدم قابلية التنبؤ في اختيار إجراءات 

  أي تغييرات عامة يجب القيام بها لطبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات التدقيق. ويمكن أن تتضمن هذه توقيت اإلجراءات
 )خالل الفترة أو نهاية الفترة(، أو إجراءات جديدة/ موسعة للتصدي لعوامل المخاطر الخاصة مثل االحتيال.

 

 1-16.3التوضيح 
 المحتملة الكلية ستجابةاإل تقييم المخاطر

تمنح هذه للمدقق مزيد من الثقة في الرقابة الداخلية وموثوقية ألدلة التدقيق الناشئة داخليا ضمن  بيئة رقابة فعالة
 المنشأة.

 

الكلية أن تشمل بعض إجراءات التدقيق التي يتم تنفيذها في تاريخ مرحلي وليس  ستجابةويمكن لإل
 في نهاية الفترة.

 بيئة رقابة غير فعالة
 )العيوب موجودة(

 -سوف تتطلب هذه على األرجح من المدقق أداء بعض األعمال اإلضافية مثل:
 .تعيين المزيد من موظفي التدقيق ذوي الخبرة 
 .إجراء المزيد من إجراءات التدقيق في نهاية الفترة وليس في تاريخ مرحلي 

  ية.الحصول على المزيد من أدلة التدقيق الواسعة من اإلجراءات الجوهر 

  .إجراء تغييرات على طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات التدقيق المقرر أداؤها 
 

 نقطة للتأمل
حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي وضع تقييم أولي للمخاطر عند مستوى البيانات المالية في مرحة التخطيط. وهذا ُسيمكن من 

عيينهم )بما في ذلك أولئك ممن لديهم مهارات خاصة(، أولية كلية تتصدى لمسائل مثل أي موظفين ينبغي ت إستجابةوضع 
وما هو مستوى اإلشراف المطلوب وأي اإلجراءات يتعين القيام بها. وهذا التقييم األولي للمخاطر سيتطلب التحديث مع تقدم 

 الكلية. ستجابةسير التدقيق، وإجراء تغييرات مماثلة في اإل
 

لمنشآت األصغر حجما التي ليس لديها معلومات مالية مرحلية أو شهرية متوفرة ومع ذلك، فإن هذا قد ال يكون ممكنا في ا
ألداء اإلجراءات التحليلية وتحديد/ تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية. وما لم يكن باإلمكان أداء إجراءات تحليلية 

حتاج المدقق إلى االنتظار لحين توفر محدودة أو الحصول على معلومات من خالل االستعالم بهدف تخطيط التدقيق، قد ي
 مسودة مبكرة للبيانات المالية للمنشأة.

 

 استخدام التوكيدات في تصميم االختبار 16.4
 إستجابةإن تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية مطلوب عند مستوى البيانات المالية ومستوى التوكيد. والهدف من تصميم 

على أدلة تتناول تقييم المخاطر لكل توكيد ذو عالقة. ولمزيد من المعومات حول التوكيدات، أنظر  التدقيق المناسبة هو الحصول
 .6، الفصل 1المجلد 

 

لنواحي معامالت خاصة، فإن المدقق سيشير إلى أن التوكيدات تزود أيضا ربط مشترك بين اختبار الرقابة  إستجابةوعند وضع 
األمر هام لتحديد متى يكون المزج بين اختبارات أنظمة الرقابة واإلجراءات الجوهرية مناسبًا الداخلية واإلجراءات الجوهرية. وهذا 

 للحد من مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية إلى مستوى منخفض مقبول.
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الفعل كجزء وعلى سبيل المثال، فإن إجراءات التدقيق المتعلقة بـ "وجود" المخزون ستركز على اختبار صالحية البنود المسجلة ب
من رصيد المخزون، واختبار أنظمة الرقابة التي من شأنها أن تخفف من مخاطرة عدم وجود بعض البنود في رصيد المخزون. 
ومن شأن اختبار "اكتمال" المخزون التركيز على اختبار البنود التي لم تدرج في رصيد المخزون، ولكن من شأنه في الوقت نفسه 

ى بنود مفقودة. وهذا يمكن أن يشمل أوامر الشراء للسلع، واختبارات أنظمة الرقابة التي من شأنها أن يوفر أدلة محتملة عل
 التخفيف من مخاطرة المخزون المفقود. 

 

 استخدام األهمية النسبية في تصميم االختبار 16.5
داء التي تم تحديدها. وتستند أهمية أحد العوامل الرئيسية التي تعتبر ضرورية عند النظر في مدى إجراء التدقيق هو أهمية األ

األداء على األهمية النسبية التي تم تحديدها للبيانات المالية ككل، ولكن يكون تعديلها ممكنا للتصدي للمخاطر الخاصة المتعلقة 
 برصيد الحساب أو فئة المعاملة أو إفصاح البيانات المالية.

 
ورية بعد النظر في أهمية األداء النسبية والمخاطر الٌمقيمة ودرجة التأكيد التي ويتم تحديد مدى إجراءات التدقيق التي تعتبر ضر 

يخطط المدقق الحصول عليها. بشكل عام، فإن مدى إجراءات التدقيق )مثل حجم العينة الختبار التفاصيل، أو مستوى التفاصيل 
لخاطئة الجوهرية. ومع ذلك، فإن زيادة مدى إجراء الالزمة في إجراء التحليل الجوهري( قد يزيد مع ازدياد مخاطر البيانات ا

التدقيق يكون فعااُل فقط إذا كانت إجراء التدقيق نفسه ذو عالقة بمخاطرة معينة. ولمزيد من المعلومات حول استخدام األهمية 
 .17و  6، الفصول 2والمجلد  7، الفصل 1النسبية في تصميم االختبار، أنظر المجلد 

 

 المدققصندوق أدوات  16.6
عند وضع خطة التدقيق المفصلة، ينبغي على المدقق استخدام التقدير المهني الختيار األنواع المناسبة من إجراءات التدقيق 

 .15إلى  10، الفصول من 1الممكنة. ولمزيد من الوصف التفصيلي إلجراءات التدقيق اإلضافية، أنظر المجلد 
 

زيج مالئم من اإلجراءات التي تقلل مجتمعة من مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض وسوف يستند برنامج التدقيق الفعال على م
مقبول. وألغراض هذا الدليل، فإن األنواع المختلفة من إجراءات التدقيق المتاحة للمدقق تم تصنيفها على النحو المبين في 

 التوضيح التالي.
 

 1-16.6التوضيح 
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 2-16.6التوضيح 
 

 الكلية المحتملة ستجابةاإل لمخاطرتقييم ا

أداء إجراءات جوهرية لكل فئة هامة من المعامالت وأرصدة  330من معيار التدقيق الدولي  18تتطلب الفقرة  اإلجراءات الجوهرية
 -حساب وإفصاح، بغض النظر عن مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة. وهذا يعكس حقيقة أن:

 ؛ ةمخاطر البيانات الخاطئة الجوهريةاطرة تقديري، لذا قد ال يحدد جميع تقييم المدقق للمخ 
 .هناك مقيدات متأصلة للرقابة الداخلية، بما في ذلك تجاوز اإلدارة 

 

، قد تكون بعض اإلجراءات الجوهرية المحدودة، منخفضة جدا   مخاطر البيانات الخاطئة الجوهريةوحيث تكون 
راجعة التحليلية، هي كل ما هو مطلوب للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة مثل اختبارات التفاصيل أو الم

 لتوكيد معين.
 

اإلجراءات 
 التحليلية

 

تنطوي اإلجراءات التحليلية الجوهرية على تقييم المعلومات المالية من خالل تحليل العالقات المعقولة بين البيانات 
لب وضع توقعات دقيقة لمبالغ معينة )مثل المبيعات( تكون، المالية وغير المالية على حد سواء. وهي تتط

 بالمقارنة مع المبالغ المسجلة الفعلية، كافية لتحديد األخطاء.
 

 -ويمكن تصنيف اإلجراءات التحليلية على النحو التالي:
  ن هذه المقارنات البسيطة للبيانات التي قد ٌتدرج عادة في اإلجراءات الجوهرية األساسية. وعادة ما تكو

اإلجراءات جنبا إلى جنب مع غيرها من اختبارات التفاصيل على مستوى التوكيد. ولن تقدم أدلة تدقيق كافية 
 لوحدها.

  )نماذج التنبؤ التي في حد ذاتها )أو باالشتراك مع اختبارات أنظمة الرقابة أو اإلجراءات الجوهرية األخرى
منخفض مقبول. وعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المنشأة ستكون كافية للحد من مخاطر التدقيق إلى مستوى 

ستة موظفين بأجور ثابتة طوال الفترة، قد يكون من الممكن تقدير مجموع تكلفة الرواتب لتلك الفترة بدرجة 
عالية من الدقة. وعلى افتراض دقة عدد العاملين ومعدالت األجور، يمكن لهذا اإلجراء توفير أدلة التدقيق 

 واتب. وقد ال تكون هناك حاجة إلى إجراءات جوهرية أخرى )أساسية أو موسعة( يتعين أداؤها.كاملة للر 
 

عند التصدي لمخاطرة هامة من خالل اإلجراءات الجوهرية لوحدها، فإن تلك اإلجراءات الجوهرية يجب أن تشمل  اختبارات التفاصيل
 اختبارات التفاصيل.

 

 .10، الفصل 2لهامة وأدلة التدقيق المناسبة، أنظر المجلد ولمزيد من الوصف التفصيلي للمخاطر ا

اختبارات أنظمة 
 الرقابة

حيث تكون أنظمة الرقابة األساسية مطبقة )وتعمل بشكل فعال على األرجح( لتتصدى لبعض التوكيدات، يمكن 
 أداء اختبارات أنظمة الرقابة الالزمة للحصول على أدلة التدقيق الالزمة حول التوكيد.

 

وقد توفر اختبارات أنظمة الرقابة التي يتم أداؤها للحد من المخاطر إلى مستوى منخفض )يتطلب حجم عينة 
أكبر( غالبية األدلة المطلوبة لتوكيد معين. وبالمقابل، يمكن أداء اختبارات أنظمة الرقابة للحد من المخاطر إلى 

خيرة هذه، للحصول على األدلة المطلوبة ينبغي مستوى معتدل )يتطلب حجم عينة اصغر بقليل(. وفي الحالة األ
 على المدقق استكمال اختبارات أنظمة الرقابة بإجراءات جوهرية تتصدى للتوكيد ذاته.

 

وبموجب معايير معينة، تحتاج أنظمة الرقابة الداخلية إلى اختبار كل ثالث عمليات تدقيق فقط. أنظر مناقشة 
 .5الفقرة  10، الفصل 1اختبارات أنظمة الرقابة في المجلد 

 

 اإلستجابيةوضع خطة التدقيق  16.7
يلزم التقدير المهني والتفكير المتأني لوضع خطة تدقيق تستجيب بشكل مناسب إلى المخاطر الٌمقيمة. والوقت الذي يقضيه المدقق 

 يقضيه الموظفين.في وضع خطة مناسبة سيؤدي من المؤكد إلى عملية تدقيق كافية ومناسبة بشكل أكبر، ووقت أقل 
 

 -وهناك ثالث خطوات عامة سيتخذها المدقق لوضع الخطة:
 الكلية(؛ ستجابةللمخاطر الٌمقيمة عند مستوى البيانات المالية )اإل ستجابةاإل 
  ؛ ولمجاالت البيانات المالية الهامةتحديد أي إجراءات محددة مطلوبة 

  طبيعة ومدى إجراءات التدقيق المطلوبةتحديد. 
 

 للمخاطر المٌقيمة عند مستوى البيانات المالية ستجابةاإل  -1 الخطوة
شاملة مناسبة لتقييم المخاطر عند مستوى البيانات المالية. وألن هذه المخاطر سائدة،  فإن  إستجابةالخطوة األولى هي وضع 

ال من مجاالت البيانات أو عال من تقييم المخاطر سيؤدي عموما إلى عمل إضافي مطلوب تقريبا لكل مجمستوى متوسط 
 .16.3، الفصل 2الشاملة في المجلد  ستجابةالمالية. أنظر المناقشة حول اإل
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 تحديد اإلجراءات المحددة المطلوبة لمجاالت البيانات المالية الهامة -2الخطوة 
مجاالت البيانات المالية(  المفصلة للمخاطر الٌمقيمة، قد يجد المدقق من المفيد النظر في )لكل مجال من ستجابةقبل وضع اإل

 األسئلة الواردة في التوضيح أدناه.
 

 1-16.7التوضيح 
 لكل مجال من مجاالت البيانات المالية الهامة أو يحتمل أن تكون هامة 

األسئلة التي ينبغي النظر فيها 
تدقيق  إستجابةعند وضع 

 مناسبة

الجوهرية لوحدها؟ إذا كان األمر هل هناك توكيدات ال يمكن التصدي لها من خالل االختبارات 
 كذلك، تكون اختبارات أنظمة الرقابة مطلوبة.

 -وهذا قد يحدث عندما:
 .ال يكون هناك وثائق تقدم أدلة تدقيق حول توكيد معين مثل اكتمال المبيعات 
  تقوم المنشأة بعملها مستخدمة تكنولوجيا المعلومات، وال يكون هناك وثائق معامالت بخالف تلك

 وفرة من خالل نظام تكنولوجيا المعلومات.المت
 

هل يتوقع من أنظمة الرقابة الداخلية على فئات/ عمليات المعامالت ذات العالقة أن تكون موثوقة؟ 
إذا كان األمر كذلك، قد يكون اختبار أنظمة الرقابة ممكنا، إال إذا كان عدد المعامالت صغير جدًا 

 ها أكثر كفاءة.لدرجة تكون اإلجراءات الجوهرية في
 

 هل اإلجراءات التحليلية الجوهرية متاحة )مثل تلك على فئات المعامالت ذات العالقة(؟
 

 هل هناك عنصر من عدم قابلية التنبؤ مطلوب )للتصدي للمخاطر االحتيال وغيرها(؟
 

دي لها هل هناك "مخاطر هامة" )أي االحتيال أو األطراف ذات العالقة...الخ( من المقرر التص
 تتطلب اعتبار خاص؟

 

 

 تحديد طبيعة ومدى إجراءات التدقيق المطلوبة -3الخطوة 
بشكل مناسب  ستجابةالخطوة الثالثة هي استخدام التقدير المهني الختيار المزيج المناسب من اإلجراءات ومدى االختبار الالزم لإل

 للمخاطر الٌمقيمة عند مستوى التوكيد.
 

نة لتحديد المزيج المناسب من اإلجراءات المصممة للتصدي لوجود الذمم المدينة عند مستويات منخفضة ونجد أدناه طريقة ممك
 ومتوسطة وعالية من المخاطر المقررة.

 

 مستوى منخفض من المخاطر الٌمقيمة -الذمم المدينة
 

 يورو 12.000أهمية األداء= 
 

 التدقيق المخطط لها إستجابة
  الوجود"المخاطرة الٌمقيمة لتوكيد "

 منخفضة

 
 مالحظات

قد تعتبر هذه اإلجراءات كافية بحد ذاتها للتصدي للمخاطرة الٌمقيمة.    اإلجراءات الجوهرية
وستشمل اختبارات نموذجية للتفاصيل و/ أو إجراءات تحليلية بسيطة 
التي قد يتم أداؤها تقريبا في أي تدقيق للذمم المدينة. وهذه اإلجراءات 

 رجة في برنامج التدقيق للذمم المدينة.غالبا ما تكون مد
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 مستوى معتدل من المخاطر الٌمقيمة -الذمم المدينة
 

 يورو 10.000أهمية األداء= 
 

 التدقيق المخطط لها إستجابة
  المخاطرة الٌمقيمة لتوكيد "الوجود"

 معتدلة

 
 مالحظات

لوجود  بشكل عام )أي كما تم قد يتم أداء هذه اإلجراءات للتصدي لمخاطرة ا   اإلجراءات الجوهرية
 -للمخاطرة المنخفضة أعاله(، وأيضا لـ:

  التصدي للمخاطر الخاصة التي تم تحديدها من حيث عالقتها بوجود
 ؛ ومم المدينة )مثل مخاطر االحتيال(الذ

  أداء اختبارات كافية للتفاصيل للحد من المخاطر الٌمقيمة إلى مستوى
 منخفض مقبول.

 
نشأة أنظمة رقابة داخلية )على المبيعات مثال( تناولت وجود الذمم المدينة، فإن أحد بدائل أداء وإذا كان لدى الم

 اإلجراءات الجوهرية فقط سيكون اختبار مدى الفعالية التشغيلية لمثل أنظمة الرقابة هذه. 
 

 مستوى عال من المخاطر الٌمقيمة -الذمم المدينة
 

 يورو 10.000أهمية األداء= 
 لتدقيق المخطط لهاا إستجابة

  المخاطرة الٌمقيمة لتوكيد "الوجود"
 معتدلة

 
 مالحظات

قد يتم أداء هذه اإلجراءات للتصدي لمخاطرة الوجود  بشكل عام )أي كما    اإلجراءات الجوهرية
 -تم للمخاطرة المنخفضة أعاله(، وأيضا لـ:

  التصدي للمخاطر الخاصة التي تم تحديدها من حيث عالقتها بوجود
 لذمم المدينة )مثل مخاطر االحتيال(.ا

  أداء اختبارات كافية للتفاصيل للحد من المخاطر الٌمقيمة إلى مستوى
 منخفض مقبول.

 اختبارات أنظمة الرقابة
 )الفعالية التشغيلية(

   للتقليل من حجم العينة المطلوبة الختبار التفاصيل الذي من شأنه الحد
اختبار أنظمة الرقابة الداخلية التي المخاطرة إلى مستوى منخفض، ينبغي 

تتصدى للوجود، وذلك للحصول على مستوى معتدل من تقليل المخاطر. 
وهذا األمر جنبا إلى جنب مع اختبارات التفاصيل المبينة أعاله سيقلل من 

 المخاطر الٌمقيمة إلى مستوى منخفض مقبول.

 
أغلبية األدلة المطلوبة من خالل أداء اختبار ألنظمة الرقابة التي في المثال أعاله، قد يكون من الممكن أيضا الحصول على 

 تقلل من المخاطر إلى مستوى منخفض مقبول. وهذا قد يلغي الحاجة لكثير من اإلجراءات الجوهرية.
 

في  وعند وضع إستراتيجية تدقيق على أرصدة حسابات أو معامالت خاصة، ينبغي على المدقق دائما النظر في العمل المنجز
 أجزاء أخرى من فئات المعامالت.

 
 ومثال آخر هو اكتمال المبيعات لمنشأة تملك مبنى سكني وتؤجر الوحدات.
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 مستوى معتدل من المخاطر الٌمقيمة  -الذمم المدينة
 

 يورو 6.000أهمية األداء= 
 

 التدقيق المخطط لها إستجابة
  المخاطرة الٌمقيمة لتوكيد "الوجود"

 معتدلة

 
 مالحظات

في ضوء اإلجراء التحليلي الجوهري المبين أدناه، فإن هذه اإلجراءات قد        -         اإلجراءات الجوهرية
ال تكون ضرورية على اإلطالق، أو مقتصرة على الحصول على أدلة 

 إلثبات االفتراضات المستخدمة.

 اختبارات أنظمة الرقابة
 )الفعالية التشغيلية(

  1000، ومبلغ اإليجار هو 64اإليجار هو  العدد المعروف لوحدات 
 800، و46يورو في الشهر لألجنحة ذات غرف النوم الثنائية والبالغة 

 . 18يورو لألجنحة ذات غرف النوم األحادية والبالغة 
  يورو. 724.800يمكن حساب الدخل المتوقع لإليجار بـ 
  كانت اإليرادات الفعلية المسجلة في السجالت المحاسبية

 يورو. 6000يورو، أي بفارق  718.800

من غرف النوم الثنائية  6تم التحقق من الفرق بأنه راجع إلى حقيقة أن 
 بقيت شاغرة لمدة شهر خالل العام.

 

 نقطة للتأمل
 

 ذلك ممكنا تجنب اللجوء إلجراءات التدقيق العامة أو القياسية حيثما كان
 إن إجراءات التدقيق األكثر فعالية هي تلك التي تتناول على وجه التحديد األسباب التي أدت إلى المخاطر الٌمقيمة.

 

 توكيدات متعددة
حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي اختيار إجراءات التدقيق التي تتناول توكيدات متعددة. وهذا سوف يقلل من الحاجة إلى 

 ل األخرى.اختبارات التفاصي
 

 مجاالت المخاطر المنخفضة
ينبغي استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية للحد من الحاجة إلى 

 اإلجراءات الجوهرية في مجاالت المخاطر المنخفضة.
 

 النظر في استخدام اختبارات أنظمة الرقابة
تم الحصول عليها حول الرقابة الداخلية لتحديد أنظمة الرقابة الرئيسية التي يمكن اختبارها  ينبغي استخدام المعلومات التي

لمعرفة الفعالية التشغيلية. وغالبا ما تؤدي اختبارات أنظمة الرقابة )بعضها قد ال يتطلب سوى اختبار لمرة واحدة كل ثالثة 
 .17، الفصل 2النطاق للتفاصيل. انظر أيضا المجلد سنوات( إلى عمل أقل بكثير مقارنة بإجراء اختبارات واسعة 

 

 عدم تجاهل أنظمة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات 
يمكن أن يكون حجم العينة الختبار نظام رقابة آلي هو بند واحد فقط ألن مثل هذا النظام سيعمل على األرجح بنفس 

في مجموعة العينة. ومع ذلك، سوف يكون هذا مستندًا إلى الطريقة في كل مرة، مما يجعله ممثال لجميع البنود األخرى 
 افتراض أن المنشأة لديها أنظمة رقابة عامة على تكنولوجيا المعلومات تعمل بشكل فعال. 

 

 االختبارات مزدوجة األغراض
إجراء  حيث يتم تخطيط أنظمة الرقابة على نفس الفئة من المعامالت كاختبارات جوهرية، ينبغي النظر في إمكانية

االختبارات مزدوجة األغراض. وهذا يعني اختبار أنظمة الرقابة الذي يتم أداؤه بالتزامن مع اختبار تفاصيل للمعاملة نفسها. 
وعلى الرغم من أن الغرض من اختبار أنظمة الرقابة مختلف عن اختبار التفاصيل، قد يتم إنجاز أهداف االختبارين في 

يمكن دراسة فاتورة معينة لتحديد ما إذا تمت الموافقة عليها )اختبار أنظمة الرقابة(، وما إذا وقت واحد. وعلى سبيل المثال، 
 قد تم تسجيل المعاملة بشكل صحيح في السجالت المحاسبية )اختبار التفاصيل(.

 

 النظر في العمل الذي تم أداؤه في جميع أجزاء المعاملة
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أخرى من المعاملة. فعلى سبيل المثال، يمكن الختبار أنظمة الرقابة على  ينبغي النظر في العمل الذي تم أداؤه في أجزاء
 اكتمال المبيعات أن يزود أدلة تتعلق باكتمال الذمم المدينة. 

 

 اتخاذ قرار بشأن إستراتيجية وإجراءات التدقيق في مرحلة التخطيط
حلة تخطيط التدقيق، وهو الوقت الذي يمكن حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي تحديد طبيعة ومدى إجراءات التدقيق خالل مر 

فيه للفريق االتفاق على الطريقة الواجب إتباعها. وهذا من شأنه تجنيب صغار الموظفين عملية تصميم إجراءات التدقيق 
 لوحدهم، أو ببساطة تأدية نفس اإلجراءات للسنة السابقة.

 

 تذكر استخدام اإلجراءات التحليلية
 حليلية في كل مرحلة من مراحل التدقيق.ُتستخدم اإلجراءات الت

 .في بداية عملية التدقيق، ُتستخدم اإلجراءات التحليلية كإجراء لتقييم المخاطر 
  خالل عملية التدقيق، يتم أداء اإلجراءات التحليلية لتحليل الفروق في البيانات، وإثبات فئات معامالت وأرصدة

 حسابات معينة.

 م أداء اإلجراءات التحليلية لتحديد ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق قرب نهاية عملية التدقيق، يت
 للمنشأة، أو لإلشارة إلى مخاطرة لم يتم إدراكها سابقا لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية نتيجة االحتيال.

 

 لمخاطر االحتيال ستجابةاإل 16.8
اإلدارة( أن تكون موجودة في أي منشأة تقريبا، وتحتاج إلى تصدي عند وضع يمكن لمخاطر االحتيال )بما في ذلك تجاوز 

 شاملة ومفصلة. إستجابةخطة التدقيق. والخطوة األولى هي تقييم المخاطر المحتملة لالحتيال، ثم بعد ذلك تصميم 
 

عن االحتيال على مخاطر هامة.  : إن المدقق مطالب بالتعامل مع مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة الناتجةمالحظة
 -وتتطلب المخاطرة الهامة من المدقق:

  ذات العالقة بمثل هذه الحصول على فهم ألنظمة الرقابة ذات العالقة في المنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة
 ؛ والمخاطر

 .تنفيذ اإلجراءات الجوهرية التي تستجيب خصيصا لتلك المخاطر 
 

 المخاطر الهامة من اإلجراءات الجوهرية فقط، يتعين على تلك اإلجراءات أن تشمل اختبارات تفاصيل.عندما يتألف التعامل مع 
 

 -، يجب أن ينظر المدقق في التالي:المناسبة لالحتيال ستجابةوعند تقييم المخاطر المحتملة واإل
 لبيانات المالية؛االستجابات الشاملة التي تم وضعها بالفعل للتصدي للمخاطر الٌمقيمة عند مستوى ا 
 االستجابات المحددة التي تم وضعها بالفعل وتتعلق بالمخاطر الٌمقيمة األخرى على مستوى التوكيد؛ 

 سيناريوهات االحتيال )إن وجدت( التي تم وضعها خالل مناقشات التخطيط؛ 

 يم المخاطر؛مخاطر االحتيال )الفرص والدوافع والتبريرات( التي تم تحديدها نتيجة ألداء إجراءات تقي 

 قابلية بعض أرصدة ومعامالت البيانات المالية لالحتيال؛ 

  ؛ وفي الماضي أو في الفترة الحاليةأي حاالت معروفة الحتيال فعلي 

 .المخاطر المتعلقة بتجاوز اإلدارة 
 

 ويبين التوضيح التالي بعض االستجابات المحتملة للمخاطر المحددة أعاله.
 

 1-16.8التوضيح 
 ت الشاملة لالحتيالاالستجابا 

المخاطر السائدة عند مستوى 
 البيانات المالية 

 -أنظر في الحاجة إلى:
 تشكك مهني متشدد عند دراسة بعض الوثائق أو توثيق إقرارات اإلدارة الهامة؛ 
 األشخاص من ذوي المهارات/ المعارف المتخصصة، مثل تكنولوجيا المعلومات؛ 

  ؛ وود االحتيالتدقيق خاصة لتحديد وجوضع إجراءات 

  عنصر  عدم قابلية التنبؤ في اختيار إجراءات التدقيق المقرر استخدامها. وينبغي النظر
في تعديل توقيت إجراءات تدقيق معينة، أو استخدام طرق مختلفة ألخذ العينات، أو أداء 

 إجراءات على أساس غير معلن مسبقا.
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 االستجابات لمخاطر االحتيال المحتملة

 أنظر في: عند مستوى التوكيدالمخاطر 
  تغيير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق للتصدي للمخاطرة. ومن األمثلة على ذلك ما

 -يلي:
  الحصول على أدلة تدقيق أكثر موثوقية وعالقة، أو معلومات مؤيدة لدعم توكيدات

 اإلدارة،

 ،إجراء متابعة أو فحص مادي ألصول معينة 
 و ى أساس غير معلن،مراقبة إحصاء المخزون عل 
  أداء مراجعة إضافية لسجالت المخزون لتحديد البنود غير االعتيادية والمبالغ غير

 المتوقعة والبنود األخرى إلجراءات المتابعة.
 .أداء عمل إضافي لتقييم مدى معقولية تقديرات اإلدارة واألحكام والفرضيات األساسية 
 ليلية على مستوى أكثر تفصيال.زيادة حجم العينة أو أداء اإلجراءات التح 

 ،استخدام طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب، على سبيل المثال 

  جمع مزيد من األدلة حول البيانات الواردة في ملفات الحسابات أو المعامالت اإللكترونية
 الهامة،

 ،أداء اختبارات موسعة لملفات المعامالت اإللكترونية والحسابات 
 و ن الملفات اإللكترونية الرئيسية،اختيار عينة معامالت م 
 ،ترتيب المعامالت ذات الخصائص المعينة 
 .اختبار مجموعة بأكملها بدال من عينة 

  طلب معلومات إضافية في المصادقات الخارجية. فعلى سبيل المثال، عند المصادقة على
بما في ذلك  الذمم المدينة، يمكن للمدقق أن يطلب المصادقة على تفاصيل اتفاقات المبيعات،

تاريخ االتفاق وأي حق لإلرجاع، وشروط التسليم. ومع ذلك، ينبغي النظر فيما إذا كان طلب 
 بشكل ملحوظ. ستجابةمعلومات إضافية قد يؤخر وقت اإل

  ،تغيير توقيت اإلجراءات الجوهرية من تاريخ مرحلي إلى أخر قريب من نهاية الفترة. ومع ذلك
عب مقصود، لن تكون إجراءات التدقيق لتمديد استنتاجات إذا ُوِجدت مخاطرة خطأ أو تال

 التدقيق من تاريخ مرحلي حتى نهاية الفترة فعالة.
 

 المخاطر ذات العالقة بتجاوز اإلدارة 

 النظر في مصدر المخاطرة

 -تحديد واختيار واختبار القيود اليومية والتسويات األخرى على أساس ما يلي: القيود اليومية
 ية إعداد التقارير المالية في المنشأة وتصميم/ تنفيذ الرقابة الداخلية فيها.فهم عمل 
 :أخذ ما يلي باالعتبار- 

 خصائص القيود اليومية أو التسويات األخرى االحتيالية؛ 

 ؛ وقيود اليومية أو التسويات األخرى وجود عوامل مخاطر احتيال تتعلق بفئات معينة من ال 
 اركين في عملية إعداد التقارير المالية حول نشاط غير مالئم االستعالم من األفراد المش

 أو غير عادي.
 

مراجعة التقديرات المتعلقة بالمعامالت واألرصدة الخاصة لتحديد التحيز المحتمل من جانب اإلدارة.  تقديرات اإلدارة
 -ويمكن أن تشمل اإلجراءات اإلضافية ما يلي:

 ت ككل؛إعادة النظر في التقديرات التي اتخذ 
 سبية هامة تمت في إجراء مراجعة استعادة لتقديرات وافتراضات اإلدارة التي تتعلق بتقديرات محا

 ؛ والفترة السابقة

  تحديد ما إذا كان األثر التراكمي للتحيز في تقديرات اإلدارة يصل إلى حد خطأ جوهري في
 البيانات المالية.

 

منطقي للمعامالت الهامة التي تكون غير اعتيادية أو خارج سياق الحصول على فهم لألساس ال المعامالت الهامة
 -األعمال االعتيادية. وهذا يشمل تقييما حول ما إذا كانت:
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  اإلدارة تضع مزيدًا من التركيز على ضرورة وجود معالجة محاسبية خاصة أكثر من تركيزها
 على االقتصاديات التي تنطوي عليها المعاملة؛

  بالمعامالت تبدو معقدة للغاية؛الترتيبات المحيطة 

 اإلدارة قد ناقشت طبيعة هذه المعامالت وحجم المساءلة مع أولئك المكلفين بالحوكمة؛ 

  المعامالت تنطوي على أطراف ذات عالقة لم يتم تحديدها سابقًا، أو ال تمتلك المواد أو القوة
 المالية لدعم المعاملة دون مساعدة من المنشأة الخاضعة للتدقيق؛

  المعامالت التي تنطوي على أطراف ذات عالقة غير موحدة، بما في ذلك المنشآت ذات
 ؛ وها أولئك المكلفين بالحوكمةاألغراض الخاصة، قد تم مراجعتها بشكل سليم ووافق علي

 .هناك وثائق كافية 

 

المعامالت مع األطراف ذات 
 العالقة

راف ذات العالقة قد أنشأتها بشكل مباشر أو الحصول على فهم للعالقات التجارية التي تكون األط
 -غير مباشر مع المنشأة، وذلك من خالل:

 االستعالم والمناقشات مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة؛ 
 االستعالم من األطراف ذات العالقة؛ 

  ؛ ود الهامة مع األطراف ذات العالقةالتفتيش في العقو 

  من خالل شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات الخارجية إجراء بحوث مالئمة حول الخلفية، مثل
 المحددة للمعلومات التجارية.

 

 -واستنادا إلى النتائج المذكورة أعاله، ينبغي:
 تحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية المرتبطة بالعالقات مع األطراف ذات العالقة؛ 
 مة مع األطراف ذات العالقة خارج سياق التعامل مع المعامالت التي تم تحديدها بأنها ها

 ؛ ومنشأة، على أنها تثير مخاطر هامةاألعمال االعتيادية لل

 .تحديد الحاجة إلى إجراءات تدقيق جوهرية تستجيب للمخاطر التي تم تحديدها 

 

الحاسوب لتحديد أداء اإلجراءات التحليلية الجوهرية. وينبغي النظر في طرق المراجعة بمساعدة  االعتراف باإليرادات
 عالقات أو معامالت اإليرادات غير المتوقعة أو غير االعتيادية.

 

المصادقة على شروط العقد ذات العالقة مع العمالء )معايير القبول وشروط التسليم والدفع( وعدم 
 وجود اتفاقات جانبية )مثل منح العمالء حق إرجاع البضائع مباشرة بعد نهاية الفترة(.

 

 اطر البيانات الخاطئة الجوهرية في العرض واإلفصاحمخ 16.9
قد تنشأ بعض المخاطر من تقييم العرض واإلفصاح للبيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق. ونتيجة لذلك، قد 

 على نحو مالئم للمخاطر المنطوية. ستجابةتكون هناك حاجة إلجراءات محددة مصممة لإل
 

 -لتدقيق هذه ستتناول ما إذا كان:وإجراءات ا
 تقديم البيانات المالية الفردية قد تم بطريقة تعكس التصنيف والوصف المناسب للمعلومات المالية؛ 
 البيانات المالية يشمل اإلفصاح الكافي عن األمور المادية وعدم اليقين. وهذا يشمل الشكل والترتيب  هيكل ومحتوى  عرض

ة والمالحظات الخاصة )بما في ذلك المصطلحات المستخدمة(، وكمية التفاصيل المقدمة وتصنيف والمحتوى للبيانات المالي
 ؛ ونات، وأسس المبالغ المنصوص عليهاالبنود في البيا

  المعلومات الواردة في البيانات المالية تتطابق أو تتوافق مع السجالت المحاسبية األساسية، بما في ذلك تطابق أو توافق
 سواء كان قد تم الحصول على تلك المعلومات من داخل أو خارج الدفاتر العامة والفرعية؛ اإلفصاحات،

  اإلفصاحات المطلوبة من خالل إطار إعداد التقارير المالية المعمول به )أو الالزمة للعرض العادل(، قد تم حذفها، أو
 إخفاؤها، أو الخطأ فيها؛ و

 وء الظروف والوقائع التي يكون المدقق مدركا لها وقت توقيع تقرير المدقق.إفصاح اإلدارة عن مسائل معينة قد تم في ض 
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 تحديد ما إذا كانت خطة التدقيق كاملة 16.10
 قبل االستنتاج بأن التدقيق كامل، ينبغي على المدقق أن ينظر فيما إذا تم تناول العوامل التالية بشكل مناسب.

 

 1-16.10التوضيح 
 

 الوصف نوع اإلجراء

تم تناول كافة مجاالت هل 
 البيانات المالية الهامة؟

مطلوب تصميم وأداء إجراءات جوهرية لكافة فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات 
 الهامة. وهذا يتم بغض النظر عن مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة.

 

هل هناك حاجة لمصادقات 
 خارجية؟

من الضروري أداء إجراءات المصادقة تماما كإجراءات تدقيق ينبغي النظر فيما إذا كان 
 -جوهرية. ويمكن أن تشمل األمثلة:

 األرصدة البنكية؛ 
 الذمم المدينة؛ 

 المخزون واالستثمارات التي تكون لدى أطراف ثالثة؛ 

 المبالغ المستحقة للمقرضين؛ 

 شروط االتفاقات؛  

 ؛ والعقود 

  ى.المعامالت بين المنشأة واألطراف األخر 
 

ويمكن أيضا استخدام المصادقة الخارجية للتصدي لعدم وجود شروط معينة. فعلى سبيل 
 المثال، ليست هناك "اتفاقات جانبية حول المبيعات" يمكنها أن تؤثر على قطع اإليرادات.

 

هل يمكن استخدام األدلة التي تم 
 الحصول عليها في فترات سابقة؟

خاطر هامة وأن معايير معينة أخرى تنطبق )مثل عدم على افتراض أن األدلة ال تتصدى لم
وجود أي تغيير في أنظمة الرقابة أو أي عنصر يدوي هام في تشغيل أنظمة الرقابة(، قد تحتاج 
اختبارات فعالية التشغيل ألنظمة الرقابة إلى أن تجري مرة واحدة فقط كل ثالث عمليات تدقيق 

 (.5الفقرة  10فصل ، ال1)ولمزيد من المعلومات انظر المجلد 
 

هل الخبرة في مجال آخر بخالف المحاسبة أو التدقيق مطلوبة للحصول على أدلة تدقيق كافية  هل هناك حاجة لخبير تدقيق؟
 ومناسبة؟

 

هل تم تناول عملية إقفال 
 البيانات المالية؟

 -اإلجراءات الجوهرية التالية مطلوبة بما يتعلق بعملية إقفال البيانات المالية:
  ،مطابقة أو تسوية البيانات المالية مع السجالت المحاسبية ذات العالقة 
  فحص القيود اليومية والتعديالت األخرى الهامة التي تمت في سياق إعداد البيانات

 المالية.
 

ءات جوهرية لكل مخاطرة تم تقديرها بأنها هامة، يكون المدقق مطالبًا بتصميم وأداء إجرا هل تم تناول المخاطر الهامة؟
)ُتستكمل ربما باختبارات أنظمة الرقابة(. وال يمكن  استخدام اإلجراءات التحليلية الجوهرية 

 وحدها، وقد ُتستكمل باختبارات تفاصيل.
 

وحيث يتم االعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية على المخاطر الهامة، يكون المدقق مطالبًا 
 ية.باختبار تلك األنظمة في الفترة الحال

هل تم تحديث األدلة التي تم 
الحصول عليها من االختبارات 

 المرحلية؟

 -الفترة المتبقية. وهذا قد يشمل: تحديث اإلجراءات الجوهرية من خالل تغطية
 .اإلجراءات الجوهرية مجتمعة مع اختبارات أنظمة الرقابة للفترة الفاصلة 
 نتاجات التدقيق من تاريخ مرحلي إجراءات جوهرية إضافية توفر أساس منطقي لتمديد است

 إلى نهاية الفترة. 
 

هل تم تناول مخاطر االحتيال  
 المحتملة؟

على سبيل المثال، تشكك مهني متشدد أو عنصر من عدم قابلية التنبؤ في تصميم إجراءات 
 التدقيق...الخ.

 

 .(  8الفقرة  16، الفصل 2)أنظر المجلد 
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 خطط التدقيق المفصلةالشاملة و  ستجابةتوثيق اإل 16.11
 يمكن توثيق االستجابات الشاملة باعتبارها وثيقة قائمة بذاتها، أو بشكل أكثر نموذجي، كجزء من إستراتيجية التدقيق الشاملة.

 

ويتم توثيق الخطة المفصلة في كثير من األحيان بشكل برنامج تدقيق يحدد طبيعة ومدى اإلجراءات والتوكيد أو التوكيدات التي 
التصدي لها. وبعد ذلك يمكن توفير مساحة لتسجيل تفاصيل حول الذين قاموا بأداء كل خطوة، والنتائج التي تم التوصل  يتم

 إليها.
 

 نقطة للتأمل
 التوقيت 

 ينبغي النظر فيما إذا كان يمكن أداء بعض إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها في نفس وقت إجراءات تقييم المخاطر.
 

 في الخطة التغييرات
إذا كانت هناك حاجة لتعديل اإلجراءات المخطط لها نتيجة ألدلة التدقيق أو المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها، 

 ينبغي تحديث اإلستراتيجية الشاملة وخطة التدقيق، وتقديم أسباب التغيير.
 

 المراجعة
لعالقة وأن تكون مؤرخة من جانب من يقوم بإعدادها ومن ينبغي ضمان أن يتم توقيع إجراءات التدقيق وأوراق العمل ذات ا

 المراجع قبل االنتهاء من التدقيق.
 

 االتصاالت بشأن خطة التدقيق 16.12
إن إستراتيجية التدقيق الشاملة واالستجابات الكلية وخطة التدقيق جميعها من مسؤولية المدقق. ومع ذلك، غالبا ما يكون من 

خطة التدقيق المفصلة )مثل التوقيت( مع اإلدارة. وتؤدي مثل هذه المناقشات غالبا إلى تغييرات  المفيد مناقشة بعض عناصر
 طفيفة على الخطة لتنسيق التوقيت وتسهيل أداء إجراءات معينة.

 

طلب  ولن تتم مناقشة طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات المخطط لها بالتفصيل مع اإلدارة، أو تغييرها أو تقليصها لتتناسب مع
اإلدارة. ويمكن لمثل هذه الطلبات أن تعرض فعالية عملية التدقيق للخطر وتجعل إجراءات التدقيق قابلة جدا للتنبؤ، ويمكن أن 

 تشكل قيود على النطاق.
 

 على عدد من المسائل التي يتعين على المدقق التواصل بشأنها مع أولئك المكلفين)المنقح(  260وينص معيار التدقيق الدولي 
(. وهذه المتطلبات مصممة لضمان فعالية 3الفقرة  5، الفصل 2بالحوكمة. )للحصول على قائمة بهذه المسائل أنظر المجلد 

 االتصال باتجاهين بين المدقق واإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.
 

 نقطة للتأمل
 

إلبالغها بأي نتائج أولية، أو طلب أي وثائق  ينبغي على المدققين النظر في وجود آليات اتصال دورية ومنتظمة مع اإلدارة
 إضافية أو مساعدة ضرورية و/ أو مناقشة القضايا األخرى.

 

 وينبغي أيضا االتصال باإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بشأن أي تغييرات هامة في خطة التدقيق.
 

 خطة التدقيق االستجابية -دراسات الحالة 16.13
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2سات الحالة، أنظر المجلد لالطالع على تفاصيل درا

 

تحدد أمثلة دراسة الحالة التالية الخطوط العريضة لالعتبارات وإجراءات التدقيق المحتملة التي يمكن استخدامها في وضع خطة 
طئة الجوهرية إلى مستوى تدقيق مفصلة للذمم المدينة. وبما أن الغرض من خطة التدقيق هو خفض مخاطر البيانات الخا

منخفض مقبول، فمن المهم مراجعة المخاطر التي تم تحديدها في مرحلة تقييم المخاطر لدورة اإليرادات/ الذمم المدينة/ 
 المقبوضات.
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 خاطر الٌمقيمة هي:اختتام مرحلة تقييم المخاطر، كانت الم -6. 14، الفصل 2وفقا لتقييم المخاطر في المجلد 
 

 منخفضة                  لمخاطر عند مستوى البيانات المالية )عالية أو معتدلة أو منخفضة(ل العامالتقييم 

 عرض دقة وتقييم وجود اكتمال (والعرضوالوجود والدقة/ التقييم، التوكيدات )االكتمال 

 منخفضة عالية معتدلة منخفضة منخفضة( المخاطر الٌمقيمة عند مستوى التوكيد )عالية أو معتدلة أو

 التغيرات في المخاطر الٌمقيمة من الفترة السابقة.                                                  ال يوجد
 

 -األسئلة الواجب النظر فيها عند وضع خطة تدقيق الذمم المدينة:
 

 ستجابةاإل عتبارات التدقيقإ

تناولها باالختبارات  هل هناك توكيدات ال يمكن .1
 الجوهرية وحدها؟

سيتم تناول اكتمال المبيعات من خالل مزيج من اختبارات أنظمة الرقابة 
واإلجراءات التحليلية، مع مالحظة أنه إذا استمرت مبيعات اإلنترنت بالنمو 
في السنة المقبلة، قد تكون االختبارات اإلضافية ألنظمة الرقابة مطلوبة نظرا 

 لة التتبع الورقي.لفقدان سلس
 

هل يتوقع من الرقابة الداخلية على فئات/ عمليات  .2
 المعامالت ذات العالقة أن تكون موثوقة؟

 

وإذا كان األمر كذلك، هل يمكن أختبار أنظمة الرقابة 
 للحد من الحاجة/ النطاق لإلجراءات الجوهرية األخرى؟

 

خفض المخاطرة يمكن استخدام اختبارات أنظمة الرقابة للحد من مستوى 
المطلوب من اإلجراءات الجوهرية األخرى )المصادقات( في حسابات الذمم 
المدينة. ولكننا لسنا متأكدين تماما من موثوقية تشغيل الرقابة، لذا سيتم 

 استخدام اإلجراءات الجوهرية فقط.

هل  هناك إجراءات تحليلية جوهرية متاحة من شأنها  .3
 ءات تدقيق أخرى؟أن تقلل الحاجة/ النطاق إلجرا

 

 ال.

هل هناك حاجة إلى إدراج عنصر عدم قابلية التنبؤ أو  .4
إجراءات تدقيق أخرى )مثل تلك للتصدي لالحتيال أو 

 المخاطر....الخ(؟
 

سيتم تنفيذ بعض إجراءات التدقيق الموسعة للتصدي للمخاطر التي تم 
 تحديدها لتجاوز اإلدارة.

( المتعلقة 9، الفصل 2هناك بعض مخاطر االحتيال المحتملة )المجلد  اص؟هل هناك مخاطر هامة تتطلب اهتمام خ .5
باالعتراف باإليرادات. وسيتم التصدي لها من خالل اختبارات جوهرية 

 للتفاصيل تم تصميمها خصيصا بشكل مناسب. 
 

وتقدير حسابات الذمم المدينة هو مخاطرة خاصة تتطلب اهتماما خاصا. كما 
 ليل إضافيين للمدفوعات الالحقة.سيتم أداء مراجعة وتح

 

وهناك حاجة إلى التيقظ إلى معامالت األطراف ذات العالقة التي لم يُكشف 
 عنها خارج سياق األعمال االعتيادية خالل عملية التدقيق.

 

الجوهرية إلى مستوى  واستنادا إلى التقدير المهني للمدقق، يلزم وجود مزيج مناسب من اإلجراءات للحد من مخاطر البيانات الخاطئة
التدقيق لمستوى المخاطرة  ستجابةمنخفض مقبول للتوكيدات ذات العالقة )المطبقة على رصيد الذمم المدينة(. وفيما يلي عينة إل

 المقدر لحسابات الذمم المدينة.
 

 التدقيق المقترحة إستجابةملخص 
 (  في المربعات التي تنطبق عليها التوكيدات ×ضع إشارة  )

 
 ك

 
 و

 
 د

 
 ت

 × × × × جميع فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات الهامة. -أ. اختبارات تفاصيل جوهرية
 واإلفصاحات مصممة خصيصا للمخاطر الخاصة -ب. اختبارات تفاصيل جوهرية

 )أخذ العينات، االحتيال، المخاطر الهامة...الخ(    

   × 

   ×  بمجموعه( )االثباتج. إجراءات تحليلية جوهرية  

    × د. اختبارات أنظمة الرقابة )الفعالية التشغيلية(

بناء على التقدير المهني، هل اإلجراءات الموضحة أعاله كافية للتصدي للمخاطر الٌمقيمة؟ )نعم/ ال(. إذا كان 
 الجواب ال، فسر السبب أدناه.

 نعم نعم نعم نعم

     مالحظات:
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، الفصل 2رنامج تدقيق يستجيب للمخاطر التي تم تحديدها، في مالحظات دراسة الحالة في المجلد ويمكن اإلطالع على عينة لب
17 .7. 

 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 -اختتام مرحلة تقييم المخاطر، كانت المخاطر الٌمقيمة هي: -6. 14، الفصل 2وفقا لتقييم المخاطر في المجلد 
 

 وى البيانات المالية لمخاطر عند مستلالتقييم العام 
 )عالية أو معتدلة أو منخفضة(

 معتدلة                 

 عرض وجود قة وتقييمد اكتمال التوكيدات )االكتمال والوجود والدقة والتقدير(

 المخاطر الٌمقيمة عند مستوى التوكيد 
 )عالية أو معتدلة أو منخفضة(

 منخفضة معتدلة معتدلة منخفضة

                                          ال يوجد اطر الٌمقيمة من الفترة السابقة.         التغيرات في المخ
 مخاطر متزايدة ترتبط بمعامالت األطراف ذات العالقة واحتمالية االحتيال الناتج عن غياب راج. 

 

 -األسئلة الواجب النظر فيها عند وضع خطة تدقيق الذمم المدينة:
 

 ستجابةاإل يقاعتبارات التدق

 هل هناك توكيدات ال يمكن تناولها باالختبارات الجوهرية وحدها؟ .1
 

 ال

هل يتوقع من الرقابة الداخلية على فئات/ عمليات المعامالت  .2
 ذات العالقة أن تكون موثوقة؟

وإذا كان األمر كذلك، هل يمكن أختبار أنظمة الرقابة للحد 
 ألخرى؟من الحاجة/ النطاق لإلجراءات الجوهرية ا

 

نتيجة لصغر حجم الشركة، هناك أنظمة رقابة محدودة. وقد حصلنا 
على فهم للرقابة الداخلية، إال أننا لن نقوم باختبار أنظمة الرقابة أو 

 نعتمد عليها. 

هل  هناك إجراءات تحليلية جوهرية متاحة من شأنها أن تقلل  .3
 الحاجة/ النطاق إلجراءات تدقيق أخرى؟

 

ال المبيعات من خالل مزيج من المراجعة التحليلية سيتم تناول اكتم
 الجوهرية واختبارات تفاصيل. 

هل هناك حاجة إلى إدراج عنصر عدم قابلية التنبؤ أو  .4
إجراءات تدقيق أخرى )مثل تلك للتصدي لالحتيال أو 

 المخاطر....الخ(؟
 

ال يعتبر ضروريا كون رصيد الذمم المدينة في نهاية السنة يتعلق 
 ساسي بديفتا.بشكل أ

احتمالية أن يكون االعتراف باإليرادات غير متسق أو أن يكون  هل هناك مخاطر هامة تتطلب اهتمام خاص؟ .5
هناك احتيال محتمل، سيتم التصدي لها من خالل اختبارات تفاصيل 

 جوهرية تم تصميمها خصيصا بشكل مناسب. 
 

قة التي لم وهناك حاجة إلى التيقظ إلى معامالت األطراف ذات العال
 يُكشف عنها خارج سياق األعمال االعتيادية خالل عملية التدقيق.

 

 التدقيق لمستوى المخاطرة المقدر لحسابات الذمم المدينة. ستجابةوفيما يلي عينة إل
 

 التدقيق المقترحة إستجابةملخص 
 في المربعات التي تنطبق عليها التوكيدات(  X)ضع إشارة 

 عرض وجود وجود إكتمال

  × × × جميع فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات الهامة. -أ. اختبارات تفاصيل جوهرية

 مصممة خصيصا للمخاطر الخاصة -ب. اختبارات تفاصيل جوهرية
 )أخذ العينات، االحتيال، المخاطر الهامة...الخ(    

× × × × 

  ×   )االثبات بمجموعه(ج. إجراءات تحليلية جوهرية  

     . اختبارات أنظمة الرقابة )الفعالية التشغيلية(د

بناء على التقدير المهني، هل اإلجراءات الموضحة أعاله كافية للتصدي للمخاطر الٌمقيمة؟ )نعم/ 
 ال(. إذا كان الجواب ال، فسر السبب أدناه.

 نعم نعم نعم نعم

     ال يوجد مالحظات:

، الفصل 2يستجيب للمخاطر التي تم تحديدها، في مالحظات دراسة الحالة في المجلد  ويمكن اإلطالع على عينة لبرنامج تدقيق
17 .7. 



 

 

 

 

 

 

 تحديد مدى االختبار. 17        

  

 

 
 
 
 
 

 

 1-17.0التوضيح 

 
 -مالحظات:

 المطلوبةللحصول على قائمة كاملة بالوثائق  230إلى معيار التدقيق الدولي  اإلشارة .1

 مخاطر البيانات الخاطئة. .2

 محتوى الفصل

 

 معيار التدقيق الدولي ذو العالقة 

الااااالالس لالبااااتاابة لمخاااااطر  تختبااااارإرشاااااحات حااااول ىحدلااااد مااااد  اإل
 البيانات الخاطئة الاوهرية الٌمقيمة.

330 ،500 ،530 
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 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  الفقرة

معيااااااااااااار التاااااااااااادقيق 
الفقااارة  330الااادولي 

12 

إذا حصل المدقق على أحلة ىدقيق حول فاعلية عمل أنظمة الرقابة تخالل فترة مرحلية ما، فإنه لتعين 
 -عليه:

تغيرات الهامة التي ىطرأ على أنظمة الرقابة ىلك بعد الفترة الحصول على أحلة ىدقيق حول ال (أ)
 و المرحلية؛

 أ(.34-أ33ىحدلد أحلة التدقيق اإلضافية التي بيتم الحصول عليها للفترة المتبقية )المرجع: الفقرات  (ب)
 

معيااااااااااااار التاااااااااااادقيق 
الفقااارة  330الااادولي 

13 

شأن فاعلية عمل أنظمة الرقابة التي لتم عند ىحدلد فيما إذا كان من المنابب ابتخداس أحلة التدقيق ب
الحصول عليها في عمليات ىدقيق بابقة، وإذا كان كذلك، فإن طول الفترة الزمنية التي قد ىنقضي قبل 

 -عنصر رقابة، فإنه لتوجب على المدقق النظر فيما للي: إتختبارإعاحة 
ة ومتابعة المنشأة ألنظمة الرقابة فاعلية العناصر األتخر  للرقابة الداتخلية، بما في ذلك بيئة الرقاب (أ)

 وعملية ىقييم المنشأة للمخاطر؛
 المخاطر الناجمة من تخصائص الرقابة فيما إذا كانت لدوية أو آلية؛ (ب)
 فاعلية أنظمة الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات؛ (ج)
ق الرقابة ات في ىطبينحراففاعلية الرقابة وىطبيقها من جانب المنشأة، بما في ذلك طبيعة ومد  اإل (ح)

الملحوظة في عمليات التدقيق السابقة، وفيما إذا كان هناك ىغيرات في الموظفين ىؤثر بشكل كبير 
 و على ىطبيق الرقابة؛

 إذا كان عدس وجوح ىغيير في عنصر رقابة معين يشكل مخاطرة بسبب الظروف المتغيرة؛ (ه)
 أ(.35المرجع: الفقرة على الرقابة. ) عتماحمخاطر البيانات الخاطئة الاوهرية ومد  اإل (و)

   

معيااااااااااااار التاااااااااااادقيق 
الفقااارة  330الااادولي 

14 

إذا تخطط المدقق البتخداس أحلة ىدقيق من عملية ىدقيق بابقة بشأن فاعلية عمل أنظمة رقابة محدحة، فإنه 
لتعين عليه إثبات ابتمرار مالئمة ىلك األحلة من تخالل الحصول على أحلة ىدقيق بشأن حدوث ىغييرات في 

الرقابة ىلك بعد التدقيق السابق. وعلى المدقق الحصول على أحلة التدقيق هذه بإجراء ابتفسار إلى أنظمة 
 -جانب المراقبة أو الفحص لتأكيد فهم أنظمة الرقابة المحدحة ىلك:

وفي حال كان هناك ىغيرات ىؤثر على ابتمرار مالئمة أحلة التدقيق من التدقيق السابق، فإنه لنبغي  (أ)
 أ(.36دقق أنظمة الرقابة في التدقيق الحالي. )المرجع: الفقرة أن يختبر الم

أنظمة الرقابة على األقل في  إتختباروفي حال لم ىحدث مثل هذه التغييرات، فإنه لتعين على المدقق  (ب)
بعض أنظمة الرقابة في كل عملية ىدقيق لتفاحي  إتختباركل ثالث مرات ىدقيق، كما لنبغي عليه 

عليها في فترة ىدقيق واحدة مع عدس  عتماحأنظمة الرقابة التي لنوي المدقق اإلجميع  إتختباراحتمالية 
 أ(.  39-أ37أنظمة الرقابة في فترىي التدقيق التاليتين. )المرجع: الفقرات  إتختبار

 
 

معيااااااااااااار التاااااااااااادقيق 
الفقااارة  330الااادولي 

5 

 -ة أحناه:ألغراض معالير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبين
من البنوح  %100ىطبيق إجراءات التدقيق على ما ال يقل عن  -أتخذ عينات التدقيق )أتخذ العينات( (أ)

ضمن ماموعة من المواح ذات العالقة بالتدقيق حيث ىملك جميع وحدات العينات الفرصة ألن لتم 
ل الماموعة  ات حو إبتنتاجها بهدف ىقديم أباس معقول يعتمد عليه المدقق في ىوصله إلى إتختيار 

 بأكملها.
الماموعة الكاملة للبيانات التي اتختيرت منها العينة والتي لرغب المدقق في التوصل إلى  -الماموعة (ب)

 ات حولها.إبتنتاج
في حال  بتنتاجالمدقق المعتمد على العينة عن اإل إبتنتاجمخاطرة اتختالف  -مخاطر أتخذ العينات (ج)

سه. وقد ىؤحي مخاطر أتخذ العينات إلى نوعين من تخضعت الماموعة الكاملة إلجراء التدقيق نف
 -ات الخاطئة:بتنتاجاإل
أنظمة الرقابة، ىكون أنظمة الرقابة ذات فاعلية أكبر مما هي عليه فعال أو  إتختبارفي حالة  (1)

 التفاصيل، عدس وجوح تخطأ في حين أنه موجوح فعال. ويعنى  إتختبارفي حالة 

ات الخاطئة لكونها ىؤثر على فاعلية التدقيق نتاجبتالمدقق بشكل رئيسي بهذا النوع من اإل (2)
 وألنها قد ىؤحي على األرجح إلى رأي ىدقيق غير منابب.
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معيااااااااااااار التاااااااااااادقيق 
الفقااارة  530الااادولي 

5 

 إتختبارأنظمة الرقابة، ىكون األنظمة ذات فاعلية أقل مما هي عليه فعال أو في حالة  إتختبارفي حالة 
ات الخاطئة على بتنتاجر موجوح فعال. ويؤثر هذا النوع من اإلالتفاصيل، وجوح تخطأ في حين أه غي

 ات األولية غير صحيحة.بتنتاجفاعلية التدقيق حيث أنه بيتطلب عمل إضافي إليضاح أن اإل

تخاطئ غير متعلق  إبتنتاجمخاطرة أن ياد المدقق  -المخاطر األتخر  غير المتعلقة بأتخذ العينات (ح)
 أ(.1قرة بمخاطر أتخذ العينات. )المرجع: الف

 ات بوضوح.نحرافال يمثل األتخطاء أو اإل إنحرافتخطأ أو  -الشذوذ (ه)
 أ(.2البنوح الفرحية التي ىشكل ماموعة. )المرجع: الفقرة  -وحدة العينة (و)
 طريقة ىطبق على العينات التي ىتميز بالخصائص التالية: -أتخذ العينات اإلحصائي (ال)

 و العشوائي لبنوح العينة؛ تختياراإل (1)
 االحتماالت لتقييم نتائج العينات، بما في ذلك قياس مخاطر أتخذ العينات. ابتخداس نظرية (2)

 وىعتبر طريقة أتخذ العينات التي ىتمتع بالخصائص الوارحة في أ و ب طريقة أتخذ عينات إحصائية.

عملية ىقسيم الماموعة إلى ماموعات فرعية حيث ىضم كل ماموعة وحدات العينات  -التصنيف (ح)
 ة. )غالبًا القيمة النقدية(.ذات الخصائص المتشابه

مبلغ نقدي يحدحه المدقق لضمان أال لتااوال الخطأ الفعلي في الماموعة المبلغ  -الخطأ المقبول (ط)
 أ(.3النقدي الذي وضعه المدقق. )المرجع: الفقرة 

عن إجراءات الرقابة الداتخلية المحدحة يضعه المدقق  إنحرافمعدل  -المقبول نحرافمعدل اإل (ي)
 الذي وضعه المدقق. نحرافالفعلي في الماموعة معدل اإل نحرافااوال معدل اإللضمان أال لت

 

 لمحة عامة 17.1

 .-:وفحص ما للي إتختياريمكن الحصول على أحلة ىدقيق كافية ومناببة من تخالل 
 

 1-17.1التوضيح 
 

 وفحص إختيار

 كافة البنود 
 (%100)دراسة 

 -وهذا منابب في الحاالت التي ىكون فيها:
 اموعة ىشكل عدح قليل من البنوح ذات القيمة الكبيرة؛الم 
  ؛ واألتخر  أحلة ىدقيق كافية ومناببةمخاطرة هامة، وال ىوفر الوبائل 

 احتساب متكرر أو  تختبارطرق المراجعة بمساعدة الحابوب ممكن ابتخدامها في ماموعة أكبر إل
 عملية أتخر  الكترونيا.

 -وهذا منابب لا: بنود محددة
 الية القيمة أو الرئيسية التي يمكن أن ىؤحي بشكل فرحي إلى أتخطاء جوهرية؛البنوح ع 
 جميع البنوح التي ىكون أكثر من قيمة محدحة؛ 

 أي بنوح غير عاحية أو حسابة أو إفصاحات للبيانات المالية؛ 

 أي بنوح ىكون عرضة لألتخطاء بشكل كبير؛ 

  طبيعة المنشأة، وطبيعة المعامالت البنوح التي من شأنها أن ىوفر معلومات حول مسائل مثل
 والرقابة الداتخلية،

 .البنوح التي ىختبر ىشغيل أنشطة رقابة معينة 

عينة تمثيلية للبنود 
 من المجموعة

 إتختيارحول ماموعة كاملة من البيانات )الماموعة( من تخالل  إبتنتاجوهذا منابب للتوصل إلى 
 وفحص عينة ىمثيلية من البنوح حاتخل الماموعة.

 

الحصول على وىقييم أحلة التدقيق حول تخصائص محدحة. وهذا التحدلد ب ةوُيمكن أتخذ العينات المدقق
 لحام العينة يمكن أن لتم بابتخداس األباليب اإلحصائية أو غير اإلحصائية.

 
ورة أعاله أو مزيج منها والقرار المتعلق بأي طريقة لنبغي ابتخدامها بيعتمد على الظروف. وقد يكون ىطبيق أي من الوبائل المذك

 مناببا في ظروف معينة.
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وتخيار أتخذ العينات الذي يمثل الطريقة األكثر كفاءة للحصول على الخفض الالالس لمخاطر ىوكيد ما لتضمن عدح من المزايا على 
 النحو المبين أحناه.

 

 2-17.1التوضيح 
 

 الفوائد 

ات صحيحة. وهدف المدقق هو الحصول على تخفض معقول جإبتنتايمكن الخلوص إلى  التمثيلية  العينات استخدام
 للمخاطرة وليس اليقين المطلق.

 ات األتخر .تختبار يمكن الامع بين النتائج ونتائج اإل
يمكن ىأكيد األحلة التي ىم الحصول عليها من مصدر ما باألحلة التي ىم الحصول عليها من 

 مصدر آتخر لتوفير تخفض متزالد للمخاطر.

البيانات قد ال لوفر اليقين المطلق. فعلى ببيل المثال، لن لتم أبدًا كشف فحص كافة 
 المعامالت غير المسالة.

وفورات في التكاليف، فتكلفة فحص كل قيد في الساالت المحاببية وجميع األحلة الداعمة 
 بتكون غير مادية اقتصاحيا.

 

اس إجراءات التدقيق اإلضافية. أما هذا الفصل فيركز على مد  الخطوط العريضة لطبيعة وابتخد 10، الفصل 1ويربم المالد 
 وابتخداس ىقنيات أتخذ العينات. تختباراإل
 

 تقنيات أخذ العينات
أتخذ العينات كإجراء ىدقيق، ولكن حيث لتم ابتخدامها ياب أن ىكون كافة وحدات العينات في  إتختيارليس من الضروري أن لتم 

. وهذا ضروري لتمكين المدقق من ابتخالص تختيارأرصدة الذمم المدلنة( لدلها فرصة لإلماموعة )مثل معامالت البيع أو 
 ات معقولة حول الماموعة بأكملها.إبتنتاج

 

من الماموعة، هناك حائما مخاطرة ىتمثل في عدس ىحدلد تخطأ ما وأن ىتااوال مستو  الخطأ أو  ٪100وفي أي عينة أقل من 
مخاطر أتخذ العينات. ويمكن تخفض مخاطر أتخذ العينات من تخالل الياحة حام العينة، في حين المقبول. وهذا ما يسمى  نحرافاإل

 يمكن الحد من المخاطر األتخر  غير المتعلقة بأتخذ العينات من تخالل التخطيط واإلشراف والمراجعة السليمة للعملية.
 

 النحو المبين أحناه.وهناك نوعان من طرق أتخذ العينات التي ىستخدس عاحة في التدقيق، وهما على 
 3-17.1التوضيح 

 سمات العينة                             

العينة على أباس عشوائي. وهذا يعني أن كل بند في الماموعة لديه فرصه  إتختيارلتم  أخذ العينات اإلحصائي
.الغرض من البيانات المالية )احتياجات مشتركة أو تختيارمعروفة )مناببة إحصائيا( لإل

 .ستخدمين محدحلن(لم

ىكون النتائج قابلة للعرض حسابيا. ويمكن ابتخداس نظرية االحتمالية لتقييم نتائج العينة، بما 
 في ذلك قياس مخاطرة أتخذ العينات.

أخذ العينات غير اإلحصائي أو 
 التقديري 

 طريقة أتخذ عينات ال ىمتلك الخصائص المبينة أعاله ألتخذ العينات اإلحصائي.

 

 ات( الذي بيكون مقبوال.بتثناءالمقبول )اإل نحرافدلد حام العينة، فإن المدقق بيحدح معدل اإلعند ىح
 اإلجراءات الجوهرية 

لتم ىعيين أهمية األحاء )بواء الكلية أو لبند معين( من حيث عالقتها باألهمية النسبية الكلية )بواء الكلية أو لبند معين، 
خطأ المقبول من حيث عالقته بأهمية األحاء )بواء الكلية أو لبند معين، بحسب على التوالي(. ويتم ىعيين مستو  ال

األحوال(. وكلما ارىفع ىعيين مستو  الخطأ المقبول، كلما كان حام العينة أصغر. وبالمقابل، كلما انخفض ىعيين مستو  
بول يكون في كثير من األحيان هو الخطأ المقبول، كلما كان حام العينة أكبر. وىادر المالحظة أن مستو  الخطأ المق

 نفسه ألهمية األحاء.
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  ات أنظمة الرقابةإختبار 
المقبول من المرجح أن يكون صغير جدا، مما ال يسمح في كثير  نحرافات أنظمة الرقابة، فإن معدل اإلتختبار بالنسبة إل

بة أحلة حول ما إذا كانت أنظمة الرقابة ات أنظمة الرقاإتختبار ات أو لواحد فقط على األغلب. وىوفر إنحرافمن األحيان بأي 
 وىبعا لذلك، فإنها بُتستخدس فقط حيث يكون ىشغيل نظاس الرقابة متوقع أن يكون موثوقًا. ىعمل أس ال.

 

 استخدام أخذ العينات 17.2
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  530

ىصميم عينة التدقيق، يأتخذ المدقق بعين االعتبار الهدف من إجراء التدقيق وتخصائص الماموعة التي  عند
 أ(9-أ4بتؤتخذ منها العينة. )المرجع: الفقرة 

معيار التدقيق الدولي 
 7الفقرة  530

-أ10 يحدح المدقق حام عينة كافي لتقليل مخاطر أتخذ العينات إلى مستو  منخفض مقبول، المرجع: الفقرة
 أ(.11

 

معيار التدقيق الدولي 
 8الفقرة  530

يختار المدقق بنوح من العينة بطريقة ىمنح كل وحدة من وحدات العينات فرصة اإلتختيار. )المرجع: الفقرة 
 أ(.13-أ12

معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة  530

 وح المختارة.لؤحي المدقق إجراءات التدقيق، المناببة لهذا الهدف، على كل بند من البن
 

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  530

 أ(.14إن لم لنطبق إجراء التدقيق على البند المختار، لؤحي المدقق اإلجراء على بند بدلل. )المرجع: الفقرة 
 

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية رقم الفقرة
معيار التدقيق الدولي 

 11الفقرة  530

تمكن المدقق من ىطبيق إجراءات التدقيق المصممة، أو إجراءات بدللة مناببة، على أحد البنوح إن لم ل
ات أنظمة إتختبار عن الرقابة المحدحة في حالة  إنحرافالمختارة، لنبغي أن يعالج المدقق ذلك البند على أنه 

 أ(16-أ15ات التفاصيل. )المرجع: الفقرات إتختبار الرقابة أو تخطأ في حالة 
يار التدقيق الدولي مع

 12الفقرة  530

ات أو أتخطاء لتم ىحدلدها وأن يقوس بتقييم أثرها إنحرافلنبغي على المدقق أن يحقق في طبيعة وببب أي 
 أ(.17المحتمل على الهدف من إجراء التدقيق وعلى الاوانب األتخر  لعملية التدقيق. )المرجع: الفقرة 

معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة  530

الذي ىم اكتشافه في عينة التدقيق  نحراففي ظروف ناحرة الحدوث، عندما يعتبر المدقق الخطأ أو اإل
ال يمثل الماموعة. ويتأكد المدقق من ذلك  نحرافشذوذًا، لنبغي على المدقق التأكد من كون الخطأ أو اإل

ال  نحرافبأن الخطأ أو اإل عن طريق أحاء إجراءات ىدقيق إضافية للحصول على أحلة ىدقيق مناببة وكافية
 لؤثر على باقي الماموعة.

معيار التدقيق الدولي 
 14الفقرة  530

ات التفاصيل، لنبغي على المدقق عرض األتخطاء التي ىم إيااحها في العينة على إتختبار فيما لتعلق ب
 أ(.20-أ18الماموعة. )المرجع: الفقرة 

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  530

 -ى المدقق ىقييم:لنبغي عل
 أ(22-أ21نتائج العينة؛ )المرجع: الفقرات  (أ)
ها. إتختبار ما إذا كان أتخذ عينات التدقيق قد وفر أبابًا معقوال لإلبتنتاجات حول الماموعة التي ىم  (ب)

 أ(.23)المرجع: الفقرة 
 

 بناء أساس
 بيتناول ويوثق األمور التالية. كلما جر  النظر في طرق أتخذ العينات اإلحصائية أو غير اإلحصائية، فإن المدقق

 

 1-17.2التوضيح 
 

 المالحظات العوامل الواجب النظر فيها

 ؟ختبارالغرض من اإل
 

 وأي التوكيدات بيتم ىناولها. تختبارهي ىحدلد الغرض من اإل تختبارنقطة االنطالق لتصميم اإل

ناوله، وما هو المصدر الثانوي؟ وهذا التفريق بيساعد ما هو المصدر األبابي ألحلة كل ىوكيد بيتم ى المصدر األساسي لألدلة؟
 في ضمان أن جهوح المدقق بتكون موجهة للمكان الصحيح.

 ات مماثلة في فترات بابقة؟إتختبار ماذا كانت الخبرة )إن وجدت( في أحاء  الخبرة السابقة؟
ن وجدت، التي ىم ات )األتخطاء(، إنحراف، ووجوح والتصرف في اإلتختبارلنبغي النظر في فعالية اإل
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 العثور عليها في عينات مختارة.
، كون أتخذ تختبارها مناببة لتحقيق أهداف اإلإتختبار لنبغي التأكد من أن ماموعة البنوح التي بيتم  أي مجموعة؟

العينات لن يحدح أو يختبر البنوح التي لم لتم ىضمينها بالفعل في الماموعة. فعلى ببيل المثال، قد 
وجوح الذمم المدلنة، ولكن مثل هذه الماموعة  تختبارة من أرصدة الذمم المدلنة إللتم ابتخداس عين

 مد  اكتمال الذمم المدلنة. تختباربتكون غير مالئمة إل
اإلحصائي غير ممكن  بتنتاجكما لنبغي النظر في حام الماموعة. ففي بعض الحاالت، قد يكون اإل

 غيرة جدا ألتخذ عينة منها.ها صإتختبار ابتخالصه إذا كانت الماموعة المراح 
والتوكيد الذي ياري ىناوله. وهذا القرار بيحدح العناصر التي  تختبارلنبغي النظر في الغرض من اإل أي وحدة عينات ستستخدم؟

. ومن األمثلة على ذلك فواىير المبيعات وأوامر المبيعات وأرصدة حسابات تختبارها لإلإتختيار بيتم 
 العمالء.

ات التي ىستند على بتنتاجات اإلحصائية من العينات اإلحصائية، أما اإلبتنتاجيمكن ابتخالص اإل صائي؟إحصائي أو غير إح
التقدلر المهني فيمكن ابتخالصها من العينات غير اإلحصائية. وغالبا ما ىستخدس العينات غير 

 اإلحصائية مع إجراءات ىدقيق أتخر  ىتناول التوكيد ذاىه.
 

بشكل صحيح بيؤحي إلى إهدار الوقت من جانب الموظفين في  نحرافق في التعرف على اإلاإلتخفا نحرا تعريف اإل 
ا. وأيضا، لنبغي ىحدلد كيفية متابعة فريق التدقيق إنحرافات بسيطة قد ال ىشكل إبتثناءابتعراض 

 ات التي ىم العثور عليها.نحرافلألبباب واآلثار المترىبة على اإل
 

ما هي البنود ذات القيمة 
 عالية الستثنائها؟ال

إذا كان هناك معامالت أو أرصدة كبيرة في الماموعة يمكن ىقييمها على حدة، فإن هذا قد لؤحي إلى 
عينات أصغر حاما من البنوح المتبقية في الماموعة. وفي بعض الحاالت، قد ىكون األحلة التي ىم 

 لغاء الحاجة ألتخذ العينات جميعها.المعامالت أو األرصدة الكبيرة كافية إل إتختبارالحصول عليها من 
 

استخدام طرق المراجعة 
 بمساعدة الحاسوب

هل يمكن لطرق المراجعة بمساعدة الحابوب ىوفير نتياة أفضل أو كافية بشكل أكبر؟ وبالنسبة للعدلد 
من الماموعة بطرق المراجعة بمساعدة الحابوب ) بدال من أن  %100 إتختبارات، يمكن تختبار من اإل
 ارح عينة فقط(، ويمكن إعداح ىقارير مخصصة ىحدح البنوح غير العاحية للمتابعة.ىكون م

 

لنبغي النظر في ما إذا كان يمكن للماموعة أن ىكون على مستويات مختلفة من تخالل ىقسيمها إلى  ما هي المستويات ممكنه؟
 ماموعات فرعية منفصلة ذات تخاصية محدحة.

 

موعة ىحتوي على عدح من المعامالت ذات القيمة العالية، يمكن وعلى ببيل المثال، إذا كانت الما
التفاصيل( إلى مستويات بحسب قيمتها النقدية. وهذا ويسمح بتوجيه مزيد  تختبارىقسيم الماموعة )إل

من الاهوح نحو بنوح ذات قيمة كبيرة، كون هذه البنوح قد ىحتوي على أكبر األتخطاء المحتملة من 
 نات.حيث المبالغة في البيا

 

وياوال أيضا ىقسيم الماموعة إلى مستويات وفقا لخاصية معينة ىشير إلى وجوح مخاطر أكبر 
مد  كفاية البدل لحسابات مشكوك في ىحصيلها )ىقدلر حسابات الذمم  إتختبارلألتخطاء. وعند 

 المدلنة(، يمكن ىقسيم أرصدة الذمم المدلنة بحسب المدة )العمر(.
 

الفرعية بشكل منفصل، بيتم ىوقع األتخطاء لكل مستو  على حده. وبعد  الماموعات إتختباروحيث لتم 
ذلك يمكن جمع األتخطاء المتوقعة لكل مستو  لغاية النظر في األثر المحتمل لألتخطاء على رصيد 

 الحساب أو فئة المعامالت.
 

 اإلحصائي. تختبارثل أيضا حقة اإلغالبا ما ُىستخدس أهمية األحاء كأباس للخطأ المقبول. وهذا يم ما هي الدقة المطلوبة؟
 

ويتم ىعيين أهمية األحاء عند مبلغ يسمح بوجوح محتمل ألتخطاء لم لتم كشفها وغير هامة ىشكل 
 بماموعها مبلغ هاس.

لن ىنتج عنه نتائج حقيقة. فهل  تختبارالثقة هي مستو  المخاطرة المقبول )مخاطرة االكتشاف( بأن اإل ما مستوى الثقة المطلوب؟
طلوب مستو  عال من الثقة )مما لؤحي إلى عينة أكبر( أس مستو  ثقة منخفض )مما أح  إلى الم

 عينة أصغر(؟
 

 -معين على عوامل مثل: إتختباربوف يستند مستو  الثقة المطلوب في 
  األحلة التي ىم الحصول عليها من مصاحر أتخر  مثل المراجعة التحليلية واإلجراءات الاوهرية

 لفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة ذات العالقة؛ا إتختباراألتخر  و 
  مقارنة باألهمية النسبية.بند أهمية ىوكيد البيانات المالية، أو 

 

 إتختيارمرة ) 100معين  إتختبارمن الثقة إلى أنه إذا ىم أحاء  %95فعلى ببيل المثال، لدل مستو  
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مرة من أصل  95ش من األتخطاء( معامالت ىمثيلية عشوائيا(، فإن النتائج بتكون حقيقة )ضمن هام
بوف ىسفر عن نتائج غير  100ات من أصل إتختبار  5. وىكون هناك مخاطرة بأن إتختبار 100
 حقيقة.

 

 المقبول بيتم ىناوله أيضًا. نحرافمعدل الخطأ أو اإلفإن ، ةوعند التخطيط ألتخذ العينات اإلحصائي
 

 2-17.2التوضيح 
 

 اتالمالحظ العوامل الواجب النظر فيها

ما هو معدل الخطأ أو 
 المقبول؟ نحرا اإل 

ات أتخذ العينات للتفاصيل للتصدي لمخاطرة أن ماموع إتختبار في  معدل الخطأ المقبولُيستخدس 
األتخطاء الفرحية غير الهامة قد لؤحي إلى بيانات مالية ىشوبها أتخطاء جوهرية، ولتوفير هامش 

هو ىطبيق أهمية األحاء على إجراء أتخذ عينات ألتخطاء يحتمل عدس كشفها. ومعدل الخطأ المقبول 
 . وقد يكون معدل الخطأ المقبول نفس مبلغ أهمية األحاء أو أقل منه.ةتخاص

بتخدس  عن  إنحرافات أنظمة الرقابة التي يعين فيها المدقق معدل تختبار إل المقبول نحرا معدل اإل ٌٌ
ب من التأكيد. ويسعى المدقق للحصول إجراءات الرقابة الداتخلية المقررة للحصول على مستو  مناب

 نحرافالذي ىم ىعيينه لن لتااواله معدل اإل نحرافعلى مستو  منابب من التأكيد بأن معدل اإل
 الفعلي في الماموعة.

 

 ( ةمدى اإلجراءات الجوهرية )باستخدام أخذ العينات اإلحصائي 17.3
جراءات الاوهرية المطلوبة. ويمكن ىخفيض مد  اإلجراءات كلما الاحت مخاطر البيانات الخاطئة الاوهرية، الاح مد  اإل

الفعالية التشغيلية للرقابة الداتخلية. ومع ذلك، إذا كانت النتائج غير مرضية، قد ىكون هناك حاجة  إتختبارالاوهرية عن طريق 
 إلى الياحة اإلجراءات الاوهرية بشكل فعلي. 

 

 يةأخذ العينات للوحدات النقد -تحديد أحجام العينة
ات التفاصيل. وبموجب هذه الطريقة، فإن تختبار يعتبر أتخذ العينات للوحدات النقدية هو الطريقة األكثر شيوعا ألتخذ العينات إل

لتنابب مباشرة مع القيمة النقدية لهذا البند. وبالتالي، فإن  تختباربند )رصيد الذمم المدلنة على ببيل المثال( لإل إتختياراحتمال 
 2000مقارنة برصيد الذمم المدلنة البالغ  تختيارلورو يملك احتمالية أعلى بثالث مرات لإل 6000نة البالغ رصيد الذمم المدل

 فاىورة أو معاملة. 50وحدات ماحية مثل كل  إتختيارلورو. وبموجب هذه الطريقة، فإنه لن يكون من المنابب 
 

ألكثر شيوعا ألتخذ العينات الذي يستخدمه المدققين، فإن وعلى الرغم من أن أتخذ العينات للوحدات النقدية قد يكون الشكل ا
هناك عدح من طرق أتخذ العينات األتخر  التي يمكن أن ىكون أكثر مالئمة في بعض الظروف. ولم نتطرق في هذا الدليل إلى 

 مناقشة طرق أتخذ العينات األتخر .
 

 عوامل الثقة إختيار
المفيد ابتخداس ثالثة مستويات لخفض المخاطر مقسمة إلى عال ومعتدل جوهري، قد ياد المدقق أنه من  إتختبارعند ىصميم 

العينة. وكلما ارىفع عامل الثقة، ارىفع  إتختيارومنخفض. ويمكن أن يستند الفرق بين المستويات إلى عامل الثقة المستخدس في 
الذي يقدس مستويات الثقة النموذجية حام العينة ومستو  المخاطرة الذي لتم الحصول عليه. ويتالى هذا في التوضيح التالي 

 لتحقيق تخفض مخاطر عال ومعتدل ومنخفض.
 

 1-17.3التوضيح 
 

 عامل الثقة مستوى الثقة خفض المخاطر المطلوب

 3.0 %95 عال

 2.3 -1.6 %90 - %80 معتدل

 1.4 – 1.1 %75 - %65 منخفض
 

ات إتختبار للمخاطر الٌمقيمة والتوكيدات المحدحة على مزيج من  وقد ىنطوي ماموعة إجراءات التدقيق الفعالة المصممة لالبتاابة
 أنظمة الرقابة واإلجراءات الاوهرية.
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ويبين الادول التالي قائمة جزئية بعوامل الثقة لمستويات الثقة المختلفة. وعلى ببيل المثال، إذا كان مستو  الثقة 
 .2.3، فإن عامل الثقة الذي بُيستخدس هو %90المطلوب هو  

 

 2-17.3التوضيح 
 

 عامل الثقة مستوى الثقة

50% 0.7 

55% 0.8 

60% 0.9 

65% 1.1 

70% 1.2 

75% 1.4 

80% 1.6 

85% 1.9 

90% 2.3 

95% 3.0 

98% 3.7 

99% 4.6 
 

 العينة إختيار
 

 3-17.3التوضيح 
 

 الوصف الوحدة النقدية

 يسية من الماموعة.إالالة البنوح عالية القيمة أو الرئ العينة إختيارعملية 

 حساب فاصل أتخذ العينات.

البند األول. ويمكن أن ىتراوح نقطة االنطالق  تختيارىحدلد نقطة انطالق عشوائية إل
 الحق إتختيارالعشوائية هذه  بين لورو واحد والحد الفاصل ألتخذ العينات. ويتم كل 

 ات.السابق الائد حد فاصل واحد ألتخذ العين تختيارعلى أباس قيمة اإل
 

العينة، بما في ذلك أباس ىحدلد نقطة االنطالق العشوائية )من مولد رقم عشوائي أو  إتختيار: لنبغي التأكد من أن عملية مالحظة
 بابتخداس التقدلر المهني(قد ىم ىوثيقها بشكل منابب.

 

 حساب الحد الفاصل ألخذ العينات -1الخطوة 
 

 -:ىكون الصيغة على النحو التالي
 

 عامل الثقة÷ = أهمية األداء )الخطأ المقبول(  صل ألخذ العيناتالحد الفا
 

ه عشوائيا إتختيار لورو، فإن الحساب األول المراح ىحدلده يمكن أن لتم  17.391وإذا كان الحد الفاصل ألتخذ العينات هو 
يحتوي على المبلغ  فسيكون الحساب الذي إتختيارلورو. أما الحساب الثاني الذي بيتم  10.000كالحساب الذي لتضمن 

لورو(. وبهذا فإن  17.391لورو +  10.000لورو )نقطة االنطالق + الحد الفاصل ألتخذ العينات =  27.391التراكمي 
 17.391لورو +  27.391لورو ) 44.782ه بيكون الحساب الذي لتضمن المبلغ التراكمي إتختيار الحساب الثالث الذي بيتم 

 ا الشكل حتى نهاية الماموعة.لورو(. وىستمر هذه العملية بهذ
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 حساب حجم العينة -2الخطوة 
 

 -عاحة ما لتم ىحدلد حام العينة ألتخذ عينات الوحدات النقدية من البنوح التمثيلية من تخالل الصيغة التالية:
 

 الحد الفاصل ألخذ العينات÷ ها إختبار حجم العينة= المجموعة المراد 
 

 ابتبعاح أي بنوح محدحة ىم إالالتها ألغراض التقييم المنفصل. هاإتختبار وينبغي للماموعة المراح 
 

 العينة إختيار -3الخطوة 
إالالة أي بنوح عالية القيمة ورئيسية من الماموعة )للنظر فيها بشكل منفصل(، وحساب الحد الفاصل ألتخذ العينات )راجع 

د األول. ويمكن أن ىتراوح نقطة االنطالق العشوائية هذه البن تختيارأعاله(. وبعد ذلك ىحدلد نقطة انطالق عشوائية إل 1الخطوة 
السابق الائد حد فاصل واحد ألتخذ  تختيارعلى أباس قيمة اإل الحق إتختياربين لورو واحد والحد الفاصل ألتخذ العينات. ويتم كل 

 العينات
 

 وىوضح األمثلة الثالثة التالية هذه العملية.
 

 المدينة     أخذ عينات أرصدة حسابات الذمم -1مثال 
 

 4-17.3التوضيح 
 

 الجواب السؤال

 إتختيارللتأكد من وجوح حسابات الذمم المدلنة عن طريق  ختبارالغرض من اإل
 عينة من أرصدة الذمم المدلنة و إربال تخطابات مصاحقة.

 الوجوح= مخاطرة عالية مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في التوكيدات ذات العالقة

 أرصدة حسابات الذمم المدلنة في نهاية الفترة هاإختبار مراد المجموعة ال

 لورو 177.203 القيمة النقدية للمجموعة

 لورو 38.340 البنود المحددة الخاضعة لتقييم منفصل

أنظمة  إختبارخفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من 
 الرقابة

 ال لوجد

ى خفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من إجراءات أخر 
 مثل إجراءات تقييم المخاطر

 محدوح

عامل الثقة المقرر استخدامه )يتم تقليله إذا تم خفض 
 المخاطر من مصادر أخرى(

ال لوجد مصاحر أتخر  لخفض المخاطر، لذا بيتم ابتخداس 
 3.0أو  95%

 لورو 15.000 أهمية األداء

 ال لوجد المتوقع في العينة نحرا اإل 
 

 لورو 5.000=  3.0لورو/  15.000ت = الحد الفاصل ألتخذ العينا
 28لورو =  5.000لورو( /  38.340 –لورو  177.203حام العينة = )

 

ه عشوائيا هو إتختيار لورو. ولذلك، إذا كان البند األول الذي ىم  5.000في هذا المثال كان الحد الفاصل ألتخذ العينات هو 
لورو. أما البند الثالث  5.436لرصيد الذي ىضمن مبلغ ىراكمي هو لورو، فإن البند التالي بيكون في المعاملة أو ا 436

البنوح الا   إتختيارلورو. وهكذا حواليك حتى لتم  10.436فسيكون البند في المعاملة أو الرصيد الذي ىضمن مبلغ ىراكمي هو 
28. 

 

 ازئية ألرصدة حسابات الذمم المدلنة أحناه(.)أنظر الماموعة ال تختبارالبنوح عالية القيمة لإل إتختيار: من المرجح أن لتم مالحظة
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 5-17.3التوضيح 
 

رصيد حسابات الذمم  
 المدينة

الحد الفاصل ألخذ  المجموع التراكمي
 العينات

 مشمول في العينة؟

 نعم 436 4.750 4.750 العميل أ

 نعم 5.436 8.250 3.500 العميل ب

 ال 10.436 10.050 1.800 العميل ج

 نعم 10.436 12.750 2.700 العميل د

 ال 15.436 13.700 950 هـالعميل 

 نعم 15.436 16.280 2.580 العميل و
 

 أخذ عينات أرصدة حسابات الذمم المدينة  -2مثال 
 6-17.3التوضيح 

 

 الجواب السؤال

 إتختيارللتأكد من وجوح حسابات الذمم المدلنة عن طريق  ختبارالغرض من اإل
 دلنة و إربال تخطابات مصاحقة عينة من أرصدة الذمم الم

 الوجوح= مخاطرة عالية مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في التوكيدات ذات العالقة

 أرصدة حسابات الذمم المدلنة في نهاية الفترة هاإختبار المجموعة المراد 

 لورو 177.203 القيمة النقدية للمجموعة

 لورو 38.340 البنود المحددة الخاضعة لتقييم منفصل

ىم إنشاء مستو  منخفض من مخاطر الرقابة على أنظمة  أنظمة الرقابة إختبارخفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من 
 الرقابة ذات العالقة. 

خفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من إجراءات أخرى مثل 
 إجراءات تقييم المخاطر

 محدوح

ذا تم خفض المخاطر من عامل الثقة المقرر استخدامه )يتم تقليله إ
 مصادر أخرى(

في ضوء مصاحر األحلة األتخر  بيتم ابتخداس عامل ثقة 
 (1.2) %70محدح عند 

 لورو 15.000 أهمية األداء

 ال لوجد المتوقع في العينة نحرا اإل 

 

 لورو 12.500=  1.2لورو/  15.000الحد الفاصل ألتخذ العينات = 
 12لورو =  12.500لورو( /   38.340 –لورو  177.203حام العينة = )

 

 أخذ عينات فواتير الشراء  -3مثال 
 7-17.3التوضيح 

 

 الجواب السؤال

عينة من  إتختيارللتأكد من وجوح وحقة المشتريات عن طريق  ختبارالغرض من اإل
 فواىير الشراء 

 فضةالوجوح= مخاطرة منخ مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في التوكيدات ذات العالقة
 الدقة= مخاطرة منخفضة

 فواىير الشراء للفترة هاإختبار المجموعة المراد 

 لورو 879.933 القيمة النقدية للمجموعة

 لورو 46.876 البنود المحددة الخاضعة لتقييم منفصل

 ال لوجد أنظمة الرقابة إختبارخفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من 
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من إجراءات أخرى مثل  خفض المخاطر الذي تم الحصول عليه
 إجراءات تقييم المخاطر

 إجراءات ىحليلية جوهرية ذات ىأثير معتدل

 

 الجواب السؤال

عامل الثقة المقرر استخدامه )يتم تقليله إذا تم خفض المخاطر من 
 مصادر أخرى(

في ضوء مصاحر األحلة األتخر  بيتم ابتخداس عامل ثقة محدح 
 (1.6) %80عند 

 لورو 15.000 أهمية األداء

 ال لوجد المتوقع في العينة نحرا اإل 

 

 لورو 9.375=  1.6لورو/  15.000الحد الفاصل ألتخذ العينات = 
 89لورو =  9.376لورو(/  46.876  – 879.933حام العينة = ) 

 

المعامالت. وغالبا ما ات الاوهرية كبيرة جدا عند النظر في فئات تختبار كما هو مبين أعاله، يمكن أن ىصبح أحااس العينات لإل
أنظمة الرقابة الداتخلية )التي يكون حام العينة فيها أصغر( أو أحاء أنواع أتخر  من إجراءات التدقيق  إتختباريكون أكثر فعالية 

 للحصول على األحلة المطلوبة.
 

 توقع األخطاء 
 لبين التوضيح التالي هذه العملية.

 

 8-17.3التوضيح 
 

 خطوات توقع مدى األخطاء

يكون، فإن   لورو كما لنبغي أن  60لورو وليس  50حساب النسبة المئوية من األتخطاء في كل بند. وإذا وجد أن المبلغ هو  1
 من الماموع. %17لورو أو  10الخطأ بيكون 

 إضافة نسب األتخطاء، وصافي البيانات المبالغ بها وىلك األقل من الواقع. 2

في العينة عن طريق ىقسيم ماموع نسب األتخطاء على عدح جميع البنوح المشمولة  حساب متوبط نسبة األتخطاء لكل بند مشمول 3
 في العينة )مع وبدون أتخطاء(.

ضرب متوبط نسبة األتخطاء بالقيمة النقدية اإلجمالية للماموعة التمثيلية )ما عدا البنوح عالية القيمة والرئيسية(. وهذا بينتج عنه  4
الواضح أن هذا ال يشمل أي أتخطاء ُوٍجدت في البنوح عالية القيمة والرئيسية التي ىم إالالتها بابقا األتخطاء المتوقعة في العينة. ومن 

 من العينة.
 

، شملت األتخطاء الثالثة 250.000ها من ماموعة ىضم إتختيار بندا والتي ىم  50وعلى ببيل المثال، فإن العينة المكونة من 
 -الوارحة أحناه:

 

  9-17.3التوضيح 
 

 نسبة الخطأ% الخطأ القيمة المدققة الصحيحة القيمة

 %20.00 لورو 100 لورو 400 لورو 500

350 200 150 42.86% 

600 750 (150) (25.00%) 

 %37.86 النسبة المئوية اإلجمالية للخطأ )ماموع النسب المئوية لألتخطاء(

 %0.7572 )حام العينة( = 50÷  %37.86متوبط النسبة المئوية للخطأ: )

 يورو 1.893 يورو )المجموعة( = 250.000×  %0.7572الخطأ المتوقع= 
 

 .يسمى أحيانا الخطأ المقدر في البيانات "بالخطأ األكثر أرجحية"
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 نقطة للتأمل
 الحاالت الشاذة

موعة( ات )التي اكتشفت في عينة ما( حالة شاذة )غير ممثله للمانحرافقد يكون هناك إغراء العتبار بعض األتخطاء/ اإل
وابتبعاحها عند ىوقع األتخطاء في الماموعة. ومع ذلك، فإن الحاجة ىستدعي عمل ىدقيق إضافي، بغض النظر عما إذا 

 -ىمثيلي أو غير ىمثيلي للماموعة: نحرافكانت الخطأ/ اإل
 ره المحتمل ىمثيلي للماموعة، ياب على المدقق التحقيق في طبيعته وأببابه، وأن يقوس بتقييم أث نحرافإذا كان اإل

 على الغرض من إجراء التدقيق وعلى مااالت التدقيق األتخر .
 يعتبر حالة شاذة، ياب على المدقق الحصول على حرجة عالية من اليقين بأن هذا الخطأ أو  نحرافإذا كان اإل

ية ومناببة ليس ىمثيلي للماموعة. وهذا لتطلب أحاء إجراءات ىدقيق إضافية للحصول على أحلة ىدقيق كاف نحرافاإل
 ال لؤثر على بقية الماموعة. نحرافىشير إلى أن الخطأ أو اإل

 

 لنص على أن الحاالت الشاذة ال ىظهر بو  في حاالت ناحرة للغاية. 13 الفقرة 530 والحظ أن معيار التدقيق الدولي
 

 مدى اإلجراءات التحليلية الجوهرية 17.4
ات ىفاصيل إتختبار الرئيسي لرصيد الحساب، أو لتم ابتخدامها باالشتراك مع  تبارتخىكون اإلجراءات التحليلية الاوهرية إما اإل

 أتخر  ىم تخفض مداها بشكل منابب.
 

المستويين االثنين لخفض المخاطر الذي يمكن ىحقيقه من أحاء اإلجراءات التحليلية الاوهرية. وهذا  10، الفصل 1ويحدح المالد
 األبابي( ومعتدل الفعالية. بارتختالخفض للمخاطر عالي الفعالية )أي اإل

 

وقد ىساعد اإلجراءات التحليلية البسيطة )مثل مقارنة نتائج السنة السابقة بالحالية( في ىحدلد المسألة التي ىحتاج لمتابعة، ولكنها 
اء إجراءات ىقييم ىوفر القليل من أحلة التدقيق اإلضافية. وهذا النوع من اإلجراء التحليلي يمكن ابتخدامه في فهم المنشأة وأح

 المخاطر ومراجعة البيانات المالية النهائية.
 

 -وعند ىصميم اإلجراءات التحليلية الموضوعية، لنبغي على المدقق:
  ىحدلد مبلغ االتختالف عن التوقعات الذي يمكن قبوله حون إجراء ىحقيق إضافي. وينبغي أن لتأثر هذا في المقاس األول

 ع مستو  تخفض المخاطر المطلوب؛باألهمية النسبية واالىساق م
  ؛ وأو اإلفصاح ليشكل مبلغ غير مقبولالنظر في إمكانية أن لتراكم ماموع األتخطاء في رصيد الحساب أو فئة المعامالت 

 .الياحة مستو  تخفض المخاطر المطلوب مع الياحة مخاطر البيانات الخاطئة الاوهرية 
 

 1-17.4التوضيح 
 مثال على إجراء تحليلي جوهري 

 

 الجواب السؤال

ضرب ربوس اإلياار لكل وحدة بعدح وحدات اإلياار للتنبؤ  وصف اإلجراء الذي بيتم أحاؤه والنتياة المتوقعة
باإللراحات المتأىية من الشقق، ثم بعد ذلك مقارنة النتياة مع 

 اإللراحات المسالة في الساالت المحاببية للمنشأة.

 لورو 278.000 ن؟ما هي قيمة المبلغ أو النسبة المسالي

 االكتمال والوجوح والدقة ما هي التوكيدات التي بيتم ىناولها؟

 لورو 10.000 ما هي أهمية األحاء التي بيتم ابتخدامها؟

ما هو مبلغ االتختالف )بين المبالغ المسالة والقيم المتوقعة( 
 الذي يكون مقبواُل؟

1٪ 
 

مخاطر البيانات الخاطئة الاوهرية المتبقية بعد أحاء اإلجراءات 
 )أي معتدلة أو منخفضة(.

 منخفضة
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وصف ىفاصيل كل عنصر من عناصر البيانات المستخدمة في 
 حساب النتياة المتوقعة )أي مالية وغير مالية(.

وصف اإلجراءات المتبعة لتقييم مد  موثوقية كل 
مستخدمة )النظر في عنصر من عناصر البيانات ال

المصدر وقابلية المقارنة والطبيعة والعالقة وأنظمة 
 الرقابة على اإلعداح(.

ورقة العمل 
 المرجعية

 قمنا بمراجعة مخططات الطوابق وىفقد المبنى للتغييرات الكبيرة. وحدات اإلياار. 1

 المستحق. قمنا بمراجعة عينة من عقوح اإلياار لتحدلد اإلياار اإلياار لكل وحدة. 2

3.  

4 .  

 ىقديم ىفاصيل عن العملية الحسابية والنتياة المتوقعة ونتائج مقارنة المبلغ أو النسبة المسالين:
 

 لورو بنويا 12.000اإلياار لكل وحدة=     26عدح وحدات اإلياار= 
 

 لورو. 34.000لورو. الفارق مع المبلغ المسال هو  X 12.000 =312.000 26الحساب= 
 

من  بتعالسث لتااوال الفرق )بين المبالغ المسالة والقيم المتوقعة( القيمة المقبولة، لنبغي إيضاح أي ىحقيق ىم أحاؤه والنتائج )أي اإلحي
 اإلحارة والحصول على أحلة إضافية وأحاء إجراءات ىدقيق إضافية(.

 

رىين )ليس نفسهما كل مرة( في كل شهر تخالل السنة، في عن الفرق والتحقق من أن وحدىين بالمتوبط كانتا شاغ بتعالسوقد قمنا باإل
لورو مما لترك  36.000ومكان لسكن الزوار في المناببات. وهذا يمثل اتختالف يقدر با  جتماعحين كانت وحدة ىُستخدس ألغراض اإل

 لورو حون ىفسير. وهذا أقل من المستو  المقبول المذكور أعاله. 2000

 :بتنتاجاإل
 بنااح. تختبارىم ابتكمال اإل

 

 

 نقطة للتأمل
 

إن ابتخداس البيانات "غير المالية" في إجراء ىحليلي جوهري يمكن أن يعزال غالبُا النتياة. ويمكن أن ىشمل البيانات غير المالية 
 معلومات مثل إحصاء الرؤوس أو األقداس المربعة لمتار بيع بالتازئة أو عدح المنتاات الخاصة التي لتم شحنها.

 

أحاء اإلجراءات التحليلية، ال بد من وضع ىوقعات )العالقة مع األرصدة ذات العالقة والتغيرات من الفترة السابقة..الخ(، ثم بعد  وعند
ذلك مقارنة ىلك التوقعات بمعلومات البيانات المالية. وينبغي ىانب النهج المعاكس المتمثلة بالبدء من المعلومات المالية ثم محاولة 

بابتخداس المعرفة حول العميل وبيئته. وىكون اإلجراءات التحليلية أقو  بكثير عندما لتم إنشاؤها بتوقعات مبنية على فهم شرح الفروق 
المنشأة وبيئتها. ومع ذلك، فإن موثوقية أي "بيانات غير مالية" مستخدمة ياب ىحدلدها قبل ابتخداس ىلك البيانات في إجراء التحليل 

 الاوهري.
 

 الفعالية التشغيلية -ات أنظمة الرقابةر إختبا 17.5
 

 أنظمة الرقابة من نوع واحد أو أكثر من األنواع األربعة المبينة أحناه. تختبارىتكون إجراءات التدقيق المستخدمة إل
 

 1-17.5التوضيح 
 

 ات الرقابة الداخلية على الفعالية التشغيليةإختبار 

لوحده غير كاف  بتعالساببين. )ومع ذلك لنبغي التذكر بأن اإلمن الموظفين المن بتعالساإل أنواع اإلجراءات
 الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة( تختبارإل

 التفتيش على الوثائق ذات العالقة.

 مراقبة عمليات المنشأة.

 إعاحة أحاء ىطبيق الرقابة.
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 أنظمة الرقابة السائدة 
 التدقيق الدولية  المقتطفات ذات العالقة من معايير رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 14الفقرة  315

 

 -ياب أن يحصل المدقق على فهم لبيئة الرقابة. وكازء من الحصول على الفهم، ياب أن ُيقيم المدقق فيما إذا:
قامت اإلحارة، مع نظرة عميقة من أولئك المكلفين بالحوكمة، بإحداث والحفاظ على ثقافة األمانة والسلوك  (أ)

 و القي؛األتخ
كانت جميع عوامل القوة في عناصر بيئة الرقابة ىوفر قاعدة مناببة لعناصر الرقابة الداتخلية األتخر ، وال  (ب)

 (.    أ87-أ77ىؤثر عليها نواحي الضعف في بيئة الرقابة. )المرجع: الفقرات 
 

بالكفاءة أو فهم  لتزاساإل إتختبارر ذاىية )مثل أنظمة الرقابة السائدة التي ىوجد عند مستو  المنشأة إلى أن يكون أكث إتختباريميل 
أنظمة الرقابة الخاصة على المعامالت. ومع ذلك فإن أنظمة الرقابة  إتختباربيابات المنشأة حول السلوكيات المقبولة( بدال من 

 هذه ىوفر ماتمعة األباس المنابب لعناصر الرقابة الداتخلية األتخر .
 

 أنظمة الرقابة السائدة )مستو  المنشأة(. تختبارلممكنة إلويبين التوضيح أحناه بعض الطرق ا
 

 2-17.5التوضيح 
 

 ات أنظمة الرقابة المحتملةإختبار  بيئة الرقابة

البالغات وتشجيع 
 النزاهة والقيم األخالقية

 .قراءة البيان على الموقع اإللكتروني للمنشأة وأي قواعد للسلوك أو ما يماثلها 
 ن.مراجعة البالغات للموظفي 

 .إجراء مقابالت مع عينة من الموظفين 

 مراجعة بيابات التوظيف والطرح.  بالكفاءة لتزاماإل 
 .مراجعة الوصف الوظيفي والوثائق الموجوحة في ملفات موظفين مختارين 

مشاركة أولئك المكلفين 
 بالحوكمة

 

 .مراجعة أي ىقييم ذاىي ىم إجراؤه 
  ات.جتماعاإلمراجعة مؤهالت أعضاء مالس اإلحارة ومحاضر 

  بصفة مراقب. إجتماعحضور 

فلسفة اإلدارة ونمط 
 التشغيل

 .مراجعة أي وثائق متاحة ذات عالقة 
 .إجراء مقابالت مع عينة من الموظفين 

 مراجعة الهيكل التنظيمي في ضوء أفضل المماربات المتعلقة بطبيعة المنشأة.  الهيكل التنظيمي

تعيين السلطات 
 والمسؤولية

  وثائق مثل الوصف الوظيفي.مراجعة أية 

سياسات وممارسات 
 الموارد البشرية

 .مراجعة السيابات والمماربات واالمتثال 
 .مراجعة ملفات الموظفين لتقييمات الموظفين والبرامج التدريبية التي ىم حضورها..الخ 

 

 مثل: ويمكن ىصميم أنواع مشابهة من أنظمة الرقابة للتصدي ألنظمة الرقابة السائدة األتخر  
 ىقييم المخاطر؛ 
 نظم المعلومات؛ 

 المالحظة؛ 

 ؛ وعملية اإلقفال لنهاية الفترة 

 .أنظمة الرقابة على االحتيال 
 

ات أنظمة الرقابة السائدة أن ىكون أكثر صعوبة في التوثيق من أنظمة الرقابة عند مستو  العملية التاارية إتختبار ويمكن لنتائج أحاء 
م التصريح بالدفع، والذي يمكن ىوثيقه من تخالل الرح بنعم/ ال(. ونتياة لذلك، فإن ىقييم أنظمة الرقابة )مثل التحقق لمعرفة ما إذا ى

السائدة )مستو  ىكنولوجيا المعلومات العامة( لتم ىوثيقه في كثير من األحيان مع المذكرات في الملفات جنبا إلى جنب مع األحلة 
 الداعمة.

 

ذا كانت اإلحارة ىبلغ جميع الموظفين بشأن الحاجة إلى النزاهة والقيم األتخالقية وىطبق بياباىها، ما إ تختباروعلى ببيل المثال، إل
عينة من الموظفين إلجراء مقابالت معهم. ويمكن بؤال الموظفين عن البالغات التي ابتلموها من اإلحارة، وعن  إتختياريمكن 
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التي لرونها ظاهرة من جانب اإلحارة على أباس لومي،  وما إذا كانت  وما القيم السيابات واإلجراءات ذات العالقة الموجوحة، 
اإلحارة السيابات مطبقة في الواقع. وإذا كانت االبتاابة المشتركة بين الموظفين هي أن اإلحارة قامت بالفعل بإبالغ ضرورة النزاهة 

بيكون عندئذ ناجح. وبعد ذلك لتم ىسايل ىفاصيل كل  تختباروالقيم األتخالقية، وأن هناك حاالت ىم فيها ىطبيق السيابات، فإن اإل
مقابلة مع الموظفين والوثائق الداعمة )مثل السيابات واالىصاالت وإجراءات التطبيق في المنشأة( في مذكرة ىحفظ في الملف مع 

 ات التي ىم التوصل اليها. بتنتاجاإل
 
 

 نقطة للتأمل
 التوقيت
ألنظمة الرقابة هذه على  تختباري وقت مبكر من عملية التدقيق. ويمكن أن ىؤثر نتائج اإلأنظمة الرقابة السائدة ف إتختباريفضل 

طبيعة ومد  إجراءات التدقيق األتخر  المخطط لها. وعلى ببيل المثال، إذا ٌوٍجد أن موقف اإلحارة ىااه الرقابة ليس جيدا كما 
 لحسابات و فئات المعامالت.هو متوقع، بتكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية ىتعلق بأرصدة ا

 

 التخطيط
أنظمة الرقابة السائدة. كما لنبغي النظر في ابتخداس المزيج المنابب  تختبارلنبغي قضاء وقت معين في ىحدلد أنسب وبيلة إل

 ات التفتيش.إتختبار والمراقبة وإعاحة األحاء و  بتعالسمن اإل
 

 طرح أسئلة مفتوحة
. وبدال من ذلك، ياب طرح األبئلة التي قد ىثير معلومات غير معروفة بلفًا. وعلى ىانب طرح أبئلة ىكون إجابتها نعم/ ال

ببيل المثال، يمكن السؤال "هل ببق وىم الطلب منك التحول عن بيابة محاببية مطبقة أو فعل شيء ما جعلك ىشعر بعدس 
لغة جسده بحثا عن عالمات قلق أو ضيق في االرىياح؟". وينبغي التذكر أيضا االبتماع بعناية إلى ابتاابة الشخص ومراقبة 

 إعطاء األجوبة.
 

 متابعة المسائل المعلقة
في حال رفضت اإلحارة أو موظف ما ىزويد المعلومات المطلوبة، أو ىم الحصول على معلومات غير متوقعة، لنبغي التأكد من 

 الشاملة واإلجراءات المخطط لها. متابعة المسألة، وإجراء التغييرات إذا لزس األمر على ابتراىياية التدقيق
 

 مالحظة أنظمة الرقابة في المنشآت األكبر حجما  
قامت بعض المنشآت األكبر حاما بوضع أنظمة رقابة للمالحظة من شأنها ىوفير األحلة على التشغيل المستمر ألنظمة الرقابة 

على هذه األنظمة للحد من المد  الكلي  عتماحإلعند مستو  المنشأة. وحيث يحدث هذا، لنبغي النظر في ما إذا كان يمكن ا
 ات األتخر  المطلوبة.تختبار لإل

 
ها من تخالل مماربة التقدلر إتختبار وعلى الرغم من أن أنظمة الرقابة السائدة وأنظمة الرقابة )ىكنولوجيا المعلومات العامة( بيتم 

يكون فيها ابتخداس عينة ىمثيلية قابل للتطبيق. ومثال المهني وىطبيقها بشكل موضوعي على الظروف، هناك بعض الحاالت التي 
 على ذلك قد يكون ىوافر األحلة على أن التقارير المالية الشهرية جر  مراجعتها وىم اىخاذ اإلجراءات المناببة.

 

 أخذ العينات للصفات -أنظمة الرقابة على المعامالت
على  لسنة، والتي بتكون فترة محدحة عتماحعمل بصورة فعالة طوال فترة اإلات أنظمة الرقابة أحلة على أن نظاس رقابة يإتختبار ىوفر 

 ببيل المثال.
 

التشغيل ألنظمة الرقابة التي  إتختباروألن أنظمة الرقابة على المعامالت إما أن ىعمل بشكل فعال أو ال، فإن األمر ال يستحق 
 أنظمة الرقابة غير الموثوقة هي ىلك التي يحتمل عليها. و  عتماحيمكن أن لثبت في نهاية المطاف عدس موثوقية اإل

 

ات. إبتثناءات أنظمة الرقابة صغيرة غالبا ألنها ىستند إلى عدس وجوح أي تختبار ات فيها. وىكون أحااس العينات إلإنحرافوجوح 
 وبخالف ذلك، فإن حام العينة المطلوب بيكون أكبر من ذلك بكثير.

 

 تخذها باالعتبار عند ىقييم موثوقية أنظمة الرقابة.وىرح أحناه بعض العوامل التي ياب أ
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 3-17.5التوضيح 
 

 تصميم أنظمة الرقابة إختبار

 هل من الممكن لإلجراءات المتبعة أن يكون قد ىم التحالل عليها من جانب اإلحارة ) أي ىااوال اإلحارة(؟ العوامل الواجب النظر فيها

 رقابة التي يمكن أن ىكون عرضة للخطأ؟هل هناك عنصر لدوي هاس حليل يشارك في ال

 هل هناك بيئة رقابة ضعيفة؟

 هل أنظمة الرقابة على ىكنولوجيا المعلومات العامة ضعيفة؟

 هل المالحظة المستمرة للرقابة الداتخلية ضعيفة؟

 هل حدثت ىغييرات للموظفين تخالل الفترة بشكل أثر بصورة جوهرية على ىطبيق الرقابة؟

ل العدح الصغير من الموظفين المشاركين في ىشغيل الرقابة من الفصل بين الواجبات أمر غير هل ياع
 عملي؟ 

 هل ابتدعت الظروف المتغيرة الحاجة لتغييرات في ىشغيل الرقابة؟
 

 على أنظمة الرقابة غير المباشرة عتماداإل
التشغيلية ألنظمة الرقابة الهامة غير المباشرة. وأنظمة  لنبغي النظر في الحاجة إلى الحصول على أحلة ىدقيق ىدعم الفعالية

الرقابة هذه هي األنظمة التي ىقوس عليها أنظمة الرقابة األتخر ، مثل المعلومات غير المالية الناىاة من عملية منفصلة 
غير المباشرة هامة، بتكون  ات والمراجعات الدورية للتقارير من جانب المدلرين. وحيث ىكون أنظمة الرقابةبتثناءومعالاة اإل

هناك حاجة ألحلة على فعالية التشغيل لهذه األنظمة. وإذا كانت إحد  العوامل المذكورة أعاله هامة، قد يكون أكثر فعالية ىنفيذ 
 اإلجراءات الاوهرية.

 

ما لتعلق بالتوكيدات ذات ات أنظمة الرقابة، ياب أن لركز المدقق على األحلة التي بيتم الحصول عليها فيإتختبار وعند ىصميم 
العالقة التي بيتم ىناولها )النقاط التي يمكن أن ىحدث فيها األتخطاء في البيانات المالية(، تخالفا لطبيعة نظاس الرقابة نفسه. 

 وأنظمة الرقابة مصممة للتخفيف من المخاطر والتأكد، على ببيل المثال، من اكتمال المبيعات.
 

ات أنظمة الرقابة التي ىركز في المقاس األول على التوكيد الذي بيتم إتختبار العملية في ىصميم وهناك أيضا عدح من المزايا 
 -التصدي لها، منها على ببيل المثال:

  ها مباشرة بمخاطر البيانات الخاطئة الاوهرية في البيانات المالية؛إتختبار يمكن ربط أنظمة الرقابة التي بيتم 
 أنظمة الرقابة األتخر  التي ىتصد  لنفس المخاطر  إتختبارأنظمة رقابة محدحة، يمكن ال يعتمد على  تختبارألن هدف اإل

 ؛تختبار)أو أهداف الرقابة(. وهذا لتيح ابتخداس عدس قابلية التنبؤ أو االتختالفات في اإل
  أنظمة الرقابة الادلدة التي أحتخلتها المنشأة وىتصد  لنفس التوكيدات. إتختبارىاعل من األبهل ىقييم و 
 

ات أنظمة الرقابة لتوفير إما مستو  منخفض أو معتدل لمخاطر الرقابة )مستو  عال أو معتدل إتختبار البا ما لتم ىصميم غ
 ه يعمل على نحو فعال.إتختبار لخفض المخاطر )الثقة(( بأن نظاس الرقابة الذي ياري 

 

ي المستويين االثنين للثقة المراح الحصول عليها ات أنظمة الرقابة، قد ياد المدقق بأنه من المفيد النظر فإتختبار وعند ىصميم 
 ات أنظمة الرقابة:إتختبار من 
  ات إتختبار مستو  ثقة عال )مستو  منخفض من المخاطر المتبقية(. وهذا لنطبق حيث ىكون األحلة األبابية متأىية من

 ؛ والرقابة
  ات أنظمة الرقابة إتختبار لتم الامع بين من المخاطر المتبقية(. وهذا لنطبق حيث مستو  ثقة معتدل )مستو  معتدل

 واإلجراءات الاوهرية األتخر  للتصدي لتوكيد معين.
 

أنظمة الرقابة. ويستخدس هذا األبلوب أصغر حام لعينة قاحرة على ىوفير  إتختباروغالبا ما يستخدس أتخذ العينات للصفات في 
 ل.المقبو  نحرافلتااوال معدل اإل إنحراففرصة محدحة للكشف عن معدل 
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 4-17.5التوضيح 
 

 الفوائد 

أخذ العينات للصفات/ أخذ 
 االكتشا العينات بغرض 

 
 

الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة الداتخلية التي ىم ىقييمها بالفعل بأنها ذات  تختبارمثالي إل
 موثوقية عالية تخالل عملية التقييم لتصميم وىنفيذ نظاس الرقابة.

توقعًا في أحاء نظاس الرقابة، لوصى بأتخذ األباليب البدللة لامع م نحرافإذا كان مستو  اإل
 أحلة التدقيق باالعتبار.

أنظمة الرقابة، يمكن للمدقق ىأكيد أن  إتختبارات في عينة إنحرافإذا لم لتم العثور على أي 
، فإنه يكون أكثر فعالية إنحرافأنظمة الرقابة ىعمل على نحو فعال. وإذا ىم العثور على 

حة وقف اإلجراء وأحاء إجراءات التدقيق الاوهرية البدللة عوضا عن ذلك. ومارح وجوح عا
واحد فقط من المرجح أن لتسبب في ىعدلل المستو  المقدر لمخاطرة الرقابة.  إنحراف

ىوبيع كبير لحام العينة، وعلى  نحرافما بعد العثور على اإل إتختباروىتطلب المواصلة مع 
 ات. نحرافعلى مزيد من اإل األرجح لن لتم العثور

 

 تحديد حجم العينة
 لتم ىحدلد حام العينة على النحو المبين أحناه.

 

 المقبول نحرا معدل اإل ÷ حجم العينة = عامل الثقة 
 

 %90على أحاء أعمال أتخر ، لتم في العاحة ابتخداس  عتماحالفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة مع حد أحنى من اإل تختباروإل
لادول عامل الثقة(. ويمكن أن يكون الحد األقصى  2-17.3( )انظر التوضيح 2.3ستو  ثقة )عامل الثقة ذو العالقة = كم

 -، ىحسب على النحو التالي:23. ويكون أصغر حام عينة في هذه الحالة %10المقبول هو  نحرافلمعدل اإل
 

 23نة من ( = حجم العي0.1المقبول ) نحرا معدل اإل ( ÷ 2.3عامل الثقة )
 

وحيث ىم الحصول على أحلة أتخر  )مثل األحلة من إجراءات التدقيق الاوهرية( لتوكيد معين، يمكن تخفض عامل الثقة بحيث 
الفعالية التشغيلية لنظاس الرقابة. وفي مثل هذه الحالة،  إتختباريمكن الحصول على مستو  معتدل من تخفض المخاطر من تخالل 

. وىستخدس بعض 8(، مما لؤحي إلى أصغر حام لعينة من 1.61قة )عامل الثقة ذو العالقة= كمستو  ث %80يمكن ابتخداس 
لمستو   30بنوح لمستو  معتدل من تخفض المخاطر و  10الشركات عوامل ثقة أعلى قليال، مما لؤحي إلى أصغر حام لعينة من 

 عالي من تخفض المخاطر.
 

 العينة إختيار
 عينة.ال تختيارفيما للي أحناه ىوضيح إل

 

 5-17.5التوضيح 
 

 الخطوات الواجب اتخاذها 

ىحدلد الغرض من اإلجراء واألحلة التي بوف يقدمها من حيث التوكيدات التي ىنطوي عليها صفات  العينة إختيار
 ها.إتختبار الرقابة المقرر 

 

لتوكيد الكامن . وهذا قد يختلف بناء على اتختبارالماموعة المناببة من البنوح لتحقيق هدف اإل إتختيار
وجوح المبيعات، إال أن هذه الوثائق  تختبارالفواىير إل إتختيارالذي لتم ىناوله. وعلى ببيل المثال، قد لتم 

لن ىقدس أحلة على اكتمال المبيعات. وفي هذه الحالة، قد يكون الخيار األفضل ىتبع قيوح الشراء أو 
 سابات الذمم المدلنة.وثائق الشحن لحين الوصول للفاىورة، ثم بعد ذلك إلى ح

 

ىحدلد حام العينة األصغر الالالس لتوفير مستو  تخفض المخاطر المطلوب. وهذا يمكن أن يكون إما 
 مستو  معتدل أو مستو  عال لخفض المخاطر.

 

ابتخداس مولد رقم عشوائي أو طريقة مناببة أتخر  لتحدلد البنوح التي بيتم التحقق منها. وياب أن 
 .تختيارفي الماموعة فرصة متساوية لإليكون لكل بند 
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 إجراءات الرقابة التي ال تعمل بشكل يومي
 

عينات من نظاس رقابة ال يعمل بشكل لومي، قد ىكون المباحئ التوجيهية التالية مفيدة. ومع ذلك، لنبغي أن  تختيارإل
 ىكون أحااس العينات الفعلية المستخدمة مستندة إلى التقدلر المهني.

 

 6-17.5التوضيح 
 

 ختبارنسبة التغطية لإل الحد األدنى المقترح للعينة نظام الرقابة يعمل:

 %19 10 أببوعيا

 %25 4-2 شهريا

 %50 2 حوريا

 %100 1 بنويا

 
 

 نقطة للتأمل
 

حاح مع نمو حام الفعالية التشغيلية للرقابة الداتخلية، فإن حام العينة المطلوب ال لز  تختبارعند ابتخداس أتخذ العينات اإلحصائي إل
ىوفير مستو  عال من الثقة بأن نظاس الرقابة يعمل  إنحرافمع عدس وجوح  30الماموعة. ويمكن لعينة عشوائية ال لزيد عدح بنوحها عن 

 بفعالية.
 

بيوفر . وهذا تختبارلإل إبتثناءات أنظمة الرقابة، لنبغي قضاء بعض الوقت في ىحدلد ما يشكل بالضبط تخطأ أو إتختبار وعند ىصميم 
 نظاس الرقابة. إنحرافأو ىقييم النتائج، ويانب الشكوك في ىحدلد ما هو  تختبارالوقت أثناء أحاء اإل

 

 متوقع في الفعالية التشغيلية لنظاس الرقابة. لوصى بأتخذ األباليب البدللة لامع أحلة التدقيق باالعتبار. نحرافإذا كان مستو  اإل
 

 -ا ألتخذ العينات للصفات هو ما للي:ومثال على تخطة بسيطة يمكن ابتخدامه
 

 -(، يقترح ما للي:%5 نحراف)معدل اإل %95ابتناحا إلى معدل ثقة يساوي 
  فلن يمكن إنحرافات بتوفر مستو  تخفض مخاطر معتدل. وإذا ىم العثور على إنحرافبنوح مع عدس وجوح  10العينة المكونة من ،

 ىحقيق تخفض  للمخاطر؛
  فلن يمكن إنحرافات بتوفر مستو  تخفض مخاطر عال. وإذا ىم العثور على إنحرافدا مع عدس وجوح بن 30العينة المكونة من ،

 ، فلن يمكن ىحقيق تخفض للمخاطر؛إنحرافىحقيق بو  تخفض معتدل للمخاطر. أما إذا ىم العثور على أكثر من 

  ين، فلن يمكن ىحقيق إنحرافالعثور على واحد بتوفر مستو  تخفض مخاطر عال. وإذا ىم  إنحرافبندا و  60العينة المكونة من
أنظمة  إتختبارين، فلن يمكن ىحقيق تخفض للمخاطر من إنحرافبو  تخفض معتدل للمخاطر. أما إذا ىم العثور على أكثر من 

 الرقابة.
 

 اتنحرافتقييم اإل  17.6
 

 ات موضحة على النحو المبين أحناه.نحرافإن عملية ىقييم اإل
 

 1-17.6التوضيح 
 

 ت الواجب اتخاذهاالخطوا 

 اتنحرافتقييم اإل 
 

 ".إنحراف" أو "ال إنحرافات، وذلك بوضع كل بند في العينة في ىصنيفين: "نحرافىحدلد اإل

. وعلى ببيل المثال، هل هناك أي إشارة لتااوال اإلحارة إنحرافلنبغي النظر بعناية في طبيعة وببب كل 
 نتياة لكون الشخص المسؤول في إجاالة؟ أو احتيال محتمل، أو هل كانت المشكلة ببساطة

ات، لنبغي النظر فيما إذا كان لتوجب إنحرافلنبغي النظر في مخاطرة أتخذ العينات. وإذا ىم العثور على 
 على فعالية نظاس الرقابة أو ىوبيع حام العينة )انظر أحناه(، أو أحاء اإلجراءات البدللة. عتماحاإل
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 للتأمل نقطة
ات. وذلك ألن الطريقة الوحيدة إنحرافأنظمة الرقابة إذا كان من المرجح العثور على  إتختبارفإن هناك فائدة قليلة في  كما ذكر أعاله،

أتخر، ياب ىوبيع العينة مرة أتخر ، وهكذا  إنحرافللحصول على التأكيد المطلوب هي ىوبيع حام العينة. وبعد ذلك، إذا ىم العثور على 
 بكثير أحاء إجراءات بدللة بدال من ىوبيع حام العينة.حواليك. وبيكون من األفضل 

 

. وعلى تختبارات واضحا ويؤتخذ باالعتبار عند ىصميم اإلنحرافات الممكنة هو عندما يكون ىحدلد ببب نوع معين من اإلبتثناءواحد اإل
ة الرقابة في إجاالة، يمكن التصدي لها ات تخالل فترة المنية محدحة، مثل عندما يكون الشخص الذي لؤحي عاحنحرافببيل المثال، فإن اإل

 بدال من ذلك عبر أحاء بعض اإلجراءات الاوهرية.

 
العلوي. ويمكن  نحرافالمقبول مع ما يسمى حد اإل نحرافويمكن ىقييم نتائج العينة عن طريق مقارنة الحد األقصى لمعدل اإل

 العلوي من تخالل الصيغة أحناه. نحرافىقريب حد اإل
 

 حجم العينة÷ لعلوي= عامل الثقة المعدل ا نحرا حد اإل 
 

 ات التي ىم العثور عليها، كما هو مبين في التوضيح أحناه.نحرافويمكن أن يستند عامل الثقة المعدل على عدح من اإل
 

 2-17.6التوضيح 
 

 ات التي تم العثور عليهانحرافعامل الثقة المعدل لعدد من اإل 

 5 4 3 2 1 مستوى الثقة المطلوب

95% 4.7 6.3 7.8 9.2 10.5 

90% 3.9 5.3 6.7 8.0 9.3 

80% 3.0 4.3 5.5 6.7 7.9 

70% 2.4 3.6 4.7 5.8 7.0 
 

كمعدل  ٪10وحد أقصى  %90بندا )بابتخداس مستو  ثقة يساوي  30وعلى ببيل المثال، إذا ما افترضنا أتخذ عينة مكونة من 
 العلوي بيتم على النحو التالي. نحرافحد اإلين، فإن حساب إنحرافمقبول( وىم العثور على  إنحراف

 

 %17العلوي  نحرا ( = حد اإل 30حجم العينة )( ÷ 5.3عامل الثقة المعدل )
 

على فعالية  عتماح، مما يعني أن اإل%10المقبول  نحرافهي أعلى بكثير من الحد األقصى لمعدل اإل %17والنتياة عند 
بندا وعدس العثور على مزيد من  60ا ىقرر الياحة حام العينة، فال بد من ىوبيعها إلى الرقابة ياب أن لتم ىخفيضه. ومع ذلك، إذ

العلوي )الذي ىم حسابه على النحو المبين أحناه( إلى مستو  مقبول )أي  نحرافات. وهذا من شأنه أن يقلل من حد اإلنحرافاإل
 (.%10على مقربة من الحد األصلي وهو 

 

 %9العلوي  نحرا ( = حد اإل 60جم العينة )ح( ÷ 5.3عامل الثقة المعدل )
 

ات، فإن ذلك بيتطلب ىوبيع آتخر للعينة في محاولة لتحقيق النتائج المرجوة. نحرافومع ذلك، إذا ىم العثور على مزيد من اإل
 أتخر. إنحرافوهذا لن يكون على األرجح ابتغالل فعال لوقت التدقيق، كونه يمكن مع ذلك العثور على 

 

 %9العلوي  نحرا ( = حد اإل 75حجم العينة )( ÷ 6.7المعدل ) عامل الثقة
 

 ختبارمدى اإل -دراسات الحالة 17.7
 

 مقدمة لدرابات الحالة. -2، الفصل 2لالطالع على ىفاصيل حرابات الحالة، أنظر المالد 
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 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 ختبارتحديد مدى اإل

 المدينة حسابات الذمم -تصميم إجراءات إضافية
وفيما للي الخطوط العريضة لبرنامج التدقيق على حسابات الذمم المدلنة. ويتضمن هذا البرنامج عينة إحصائية لحسابات الذمم 

 المدلنة.
 ديفتا لألثاث.

 إجراءات التدقيق -حسابات الذمم المدينة
 

           حيفتا لالثاث: العميل
 

التوكيدات  
التي تم 

 تناولها

من  العمل المنجز
 جانب:

 )باألحر  األولى(

ورقة العمل 
 المرجعية

 مالحظات

 اإلجراءات

 . اإلجراءات التحليلية1
وضع ىوقعات ألرصدة حسابات الذمم المدلنة 
لنهاية الفترة، ابتناحا إلى المعلومات التي ىم 

 الحصول عليها من فهم المنشأة.
 

التحقيق في التغييرات أو االىااهات الهامة في 
 -ما للي:

 .رصيد حسابات الذمم المدلنة 
  التقاحس في حسابات الذمم المدلنة

 للعمالء. 

  المبيعات اليومية في حسابات الذمم
 المدلنة.

 .أرصدة حائنة في حسابات الذمم المدلنة 

 .)ىغيرات أتخر  غير متوقعة. )أشرح 

 . ذمم مدلنة غير ىاارية( أتخر( 

 ىوثيق النتائج.

مم المدلنة بنسبة الاحت حسابات الذ 120 س.أ.غ ك و ح
 عن الفترة السابقة. 60%

 

الاح عدح أياس حسابات الذمم المدلنة 
 لوما. 45لوما إلى  39من 

 . القائمة2
الحصول على قائمة مفصلة )والتقاحس( للذمم 

 المدلنة في نهاية الفترة:
التأكد من الدقة الحسابية وموافقتها مع  (أ)

 حفتر األبتاذ العاس.
بالغ في حفتر التحقق من األبماء والم (ب)

 األبتاذ المساعد )الفرعي(.
بؤال الموظفين الذلن لتعاملون مع الذمم  (ج)

 -المدلنة عن أي حاالت ىم فيها:

 و
 
 و
 
 ح

 س.أ.غ
 

 س.أ.غ
 

 س.أ.غ

وفقا للمناقشات مع آرجان وكارال،  110
ىختلف شروط البيع بين العمالء 

 ولكن ىكون بموافقة آرجان.

 

 ة،منح أحد العمالء معاملة ىفضيلي 
 ،ىعدلل شروط البيع 

 ،معامالت مع األطراف ذات العالقة 

 .ىااوال هاس لحدوح االئتمان الداتخلية 

    

خصص الحسابات المشكوك في . م3
 تحصيلها

التأكد من أن مخصص الحسابات المشكوك في 
 -ىحصيلها لتعلق بحسابات محدحة وكاف:

مراجعة ميزان المراجعة لحسابات الذمم  (أ)
ومقارنته بالفترات  المدلنة المتقاحمة،

 السابقة.

حسابات الذمم المدلنة التي ىتااوال  120 س.أ.غ ك ت
لومًا الاحت كنسبة مئوية من  60

 المبيعات عن الفترة السابقة.
 

مراجعة الحسابات المتأتخرة مع أرجان 
والحصول على ىفاصيل حول 

 المخصص.
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مراجعة الدفعات المستلمة بعد نهاية الفترة  (ب)
الحصول على ميزان  )إذا كان ممكنًا،

المراجعة لحسابات الذمم المدلنة المتقاحمة 
في نهاية الفترة، مع نشر التحصيالت 

 الالحقة بعد ىلك الفترة(.

   س.أ.غ ح ت

 . القطع4
 أحاء وىوثيق إجراءات القطع

 

الحصول على قائمة بإلراحات  115 س.أ.غ ح
القطع.  إتختبارالمبيعات كازء من 
ت عدة كبيرة وقد كانت هناك إلراحا

 في السنة السابقة.
 

ىمت مراجعة شروط إلراحات عقد 
المبيعات.  إتختبارالمبيعات كازء من 

 . 503.1انظر ورقة العمل المرجعية 
 

ىمت مراجعة كافة القيوح اليومية حول 
نهاية الفترة في ورقة العمل المرجعية 

626. 
 

 أخذ العينات -اإلجراءات الجوهرية

 المصادقة الموسعة 
مصاحقة للحسابات على النحو  15 إتختيار

المبين في القائمة المرجعية لمصاحقة حسابات 
 الذمم المدلنة. 

 

ىلخيص النتائج والتحقيق في االتختالفات عن 
 . بتعالسطريق فحص الوثائق الداعمة واإل

 

  200 س.أ.غ و ح

 ال لوجد    ات أنظمة الرقابةإختبار 

 يال التي تم تحديدهالمخاطر االحت -اإلجراءات الموسعة

)مخاطر  -مصادقات حسابات الذمم المدينة
 االحتيال(

التحقق من عينة بأبماء وعناوين وأرقاس  (أ)
هم من إتختيار فاكس/ هاىف عمالء ىم 

الدليل التااري وحليل الهاىف للتأكد من 
 كون األعمال التاارية صحيحة.

النظر في مراجعة المواقع اإللكترونية أو   (ب)
ر  على االنترنت عن أي معلومات أتخ

العمالء، باإلضافة إلى إربال مصاحقة 
للتحقق من ىفاصيل الحساب وشروط 
البيع. وينبغي السؤال عن أي اىفاقات 

 جانبية أو شروط تخاصة. 
النظر في قبول النسخ األصلية )الموقعة(  (ج)

 فقط من التوكيدات.
 

أبماء وعناوين  5ىم التحقق من  200 س.أ.غ و ح
المصاحقة التي ىم وأرقاس فاكس من 

ها. ولم ىتم مالحظة أي إتختيار 
 ات.إبتثناء

 

ىم حعوة أثنين من العمالء للتحقق 
وىأكيد التفاصيل وشروط عقد 
المبيعات. ولم ىتم مالحظة أي 

 ات.إبتثناء

 مخصص الحسابات المشكوك في صحتها
مدفوعات متعاقبة  10عينة من  إتختبار (أ)

 كوحائع بنكية.
الدائنة الصاحرة مراجعة جميع اإلشعارات  (ب)

بعد نهاية الفترة. وينبغي النظر  في 
مراجعة ملفات العمالء أو الوثائق 

 الداعمة حسب الحاجة.
إعاحة النظر في جميع عمليات الشطب  (ج)

لحسابات الذمم المدلنة بعد نهاية الفترة 
للتأكد من أن هذه الحسابات لم يكن 
 مشكوك في ىحصيلها في الفترة السابقة.

 ات.إبتثناءلم ىتم مالحظة أي  121 س.أ.غ ت
 

كان هناك إصدار إلشعارين حائنين 
بعد نهاية الفترة ولكن لم يكونا 
هامين. وقد أعاح العمالء البنوح التي 
كانت متضررة عند وصولها. وليس 
واضحًا ما إذا كانت قد ىضررت 
أثناء النقل أو كانت متضررة بالفعل 

 عند مغاحرىها للمصنع.
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 أخذ العينات -ريةاإلجراءات الجوه
الفواىير كوثيقة أبابية  إتختيارلعينة إحصائية لتحدلد وجوح وحقة أرصدة الذمم المدلنة. وقد ىم  إتختبارلوضح ما للي ىصميم 

 هم للمصاحقة، كون بعض ىاار التازئة أشاروا إلى أنهم لن يصاحقوا على أرصدة نهاية المدة الفعلية. إتختيار للعمالء الذلن ىم 
 

 فيذ عينة إحصائية )بابتخداس أتخذ عينات الوحدات النقدية( لتحدلد وجوح وحقة الذمم المدلنة.وبيتم ىن
 

 الجواب السؤال

عينة  إتختيارالتأكد من وجوح وحقة الذمم المدلنة من تخالل  ختبارالغرض من اإل
 ألرصدة الذمم المدلنة وإربال تخطابات مصاحقة.

 

 الوجوح = مخاطرة معتدلة توكيدات ذات العالقةمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في ال
 الدقة = مخاطرة منخفضة

 أرصدة حسابات الذمم المدلنة في نهاية الفترة هاإختبار المجموعة المراد 

 لورو 177.203 القيمة النقدية للمجموعة

 لورو 38.340 البنود المحددة الخاضعة لتقييم منفصل

الفعالية  إختبار خفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من
 التشغيلية ألنظمة الرقابة

 معتدل

خفض المخاطر الذي تم الحصول عليه من إجراءات أخرى 
 مثل إجراءات تقييم المخاطر

 محدوح

عامل الثقة المقرر استخدامه )يتم تقليله إذا تم خفض 
 المخاطر من مصادر أخرى(

دلنة/ أنظمة الرقابة المخطط له على اإللراح/ الذمم الم إتختبار
المقبوضات. ولذلك بيتم ابتخداس حد ثقة فاصل يساوي 

 .  1.4، أو 75%

 15.000 أهمية األداء

 ال لوجد المتوقع في العينة نحرا اإل 
 

 تقدير حجم العينة
لورو و  28.340بنوح محدحة بشكل منفصل. وهناك اثنان من الذمم المدلنة مع األطراف ذات العالقة وهي  إتختباربيتم 

 لورو مع كالياني حيفتا وفينااي شارما، على التوالي، ياب المصاحقة عليهما كل على حدة. 10.000
 

 38.340 -لورو 177.203لورو ) 138.863رصيد الذمم المدلنة التاارية المتبقية والبالغة  تختباروبوف ىكون هناك حاجة إل
دلنة. وبما أن بعض العمالء ال يمكنهم مصاحقة األرصدة لورو( للتحقق من الوجوح والدقة بابتخداس مصاحقات حسابات الذمم الم

 -بعد الفعل، بتستند مصاحقات حسابات الذمم المدلنة على مصاحقة الفواىير و:
 أتخذ العينات الفاصلة 

 عامل الثقة ÷ الدقة )األهمية النسبية( 

 لورو. 10.714( = %7.5) 1.4÷ لورو  15.000
 حام العينة 

 الحد الفاصل ألتخذ العينات ÷ ها إتختبار الماموعة المراح 
 مع ابتبعاح البنوح المحدحة التي ىم إالالتها لتقييمها بشكل منفصل

 13لورو =  10.714 ÷ لورو 138.340
 

ها للمصاحقة، باإلضافة إلى إتختيار فاىورة بيتم  13وبما أن وحدات العينات في هذه الماموعة هي الفواىير، فإن العينة ىتألف من 
 ع األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله.الذمم المدلنة م
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 هاإختبار الفواتير التي سيتم  إختيار
الفواىير بابتخداس أتخذ عينات الوحدات النقدية. وبالنسبة لرصيد الذمم  إتختيارلتحدلد الفواىير والعمالء ألغراض المصاحقة، بيتم 

لورو. وبابتخداس الحد الفاصل ألتخذ  913طالق عند نقطة ان إتختيارلورو، ىم  138.340المدلنة التاارية المتبقية وهي 
 .13الفواىير الا  إتختيارلورو ىم  10.714العينات عند 

 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 ختبارتحديد مدى اإل
 حسابات الذمم المدينة -تصميم اإلجراءات اإلضافية
 -برنامج إجراءات التدقيق لكومار:

 حسابات الذمم المدلنة -الرصيد
 إلجراءات األبابيةا

 المصادقات 
المصاحقة على جميع حسابات األطراف ذات 

 العالقة 
 

أرصدة حسابات الذمم المدلنة بناء على  إتختيار
أرصدة األطراف ذات  إبتثناءالتقدلر المهني )ب

. %60اله( لتغطية ىصل إلى العالقة أع

 وجوح وحقة
 وىقييم

130 
 
 ل.ب

ىمت المصاحقة على الذمم المدلنة 
لديفتا، وموافقة الرصيد مع ملف أوراق 

 عمل حيفتا.
 

كان معدل االبتاابة لمصاحقات 
، لذا ىم %45حسابات الذمم المدلنة 
 أحاء اإلجراءات البدللة.

 

 
 اإلجراء

 
 التوكيدات 

العمل المنجز من جانب: 
 )باألحر  األولى(، 

 وورقة العمل المرجعية

 مالحظات

 . اإلجراءات التحليلية1
ذمم لأحاء اإلجراءات التحليلية لرصيد حسابات ا

المدلنة والتقاحس والنسب الرئيسية، وبعد ذلك مقارنة 
 السابقة.االىااهات والنتائج مع الفترة 

اكتمال، 
وجوح، حقة 
  وىقييم

110 
 
 ل.ب

الاحت المبيعات اليومية في حسابات الذمم 
لوما  58أياس بدال من  106المدلنة إلى 

كما كان عليه الحال قبل بنتين. وىبدو 
معظم الزياحة ناجمة عن الزياحات في الذمم 

 المدلنة لديفتا.

 . القائمة2
مدلنة والتأكد من الحصول على قائمة التقاحس للذمم ال

اذ العاس، الدقة الحسابية وموافقتها مع حفتر األبت
ي بخصوص أرصدة بومراجعة القائمة مع رو 

 األطراف ذات العالقة. 
فواىير  5والتحقق من حقة التقاحس من تخالل مراجعة 

ها وفقا للتقدلر المهني، والتأكد من أن ىقرير إتختيار ىم 
 التقاحس حقيق. 

 105 حقة وىقييم
 
 بل.

ىتفق القائمة مع حفتر األبتاذ العاس، ولم لتم 
العثور على أية أتخطاء في التقاحس والتحقق 

 الحسابي.
 

 لم ىتم مالحظة أي أحلة.  

 . المخصص 3
الحصول على ىفاصيل حول المخصص من راج، 
ومراجعة التقاحس. ومناقشة قابلية ىحصيل الحسابات 

لوما، والحصول على قائمة  90التي ىااوالت 
األحداث  إتختباربالمدفوعات التي ىمت بعد نهاية 

 الالحقة الذي قمنا به. 
 

التأكد من أن مخصص الحسابات المشكوك في 
 ىحصيلها لتعلق بحسابات محدحة وكاف:

أ( مراجعة ميزان المراجعة لحسابات الذمم المدلنة 
 المتقاحمة، ومقارنته بالفترات السابقة.

 120 حقة وىقييم
 
 ل.ب

القائمة مع راج. وهناك  ىمت مراجعة
 90حسابين فقط للذمم المدلنة التي ىتااوال 
 90لوما. وقد بلغت الفواىير التي ىااوالت 

لورو. ووفقا لراج  10.590لوما من حيفتا  
فإنها قابلة للتحصيل وبيتم حفعها قريبا. 
 وقد ىم حفع بعض الفواىير بعد نهاية الفترة.

 . القطع4
فواىير قبل وبعد نهاية  10مراجعة عينة مكونة من 

المدة، وىوثيق إجراءات القطع األتخر  للتأكد من 
ىسايل المعامالت في الفترة الصحيحة. وفحص 
األحلة التي ىشير إلى أن البضائع ىم شحنها قبل 

 ها.إتختيار نهاية الفترة للمعامالت التي ىم 

 122 حقة وىقييم
 
 ل.ب

لم ىتم مالحظة أتخطاء هنا وىم إجراء 
 لراح المتعلق بالقطع. اإل إتختبار

 
ىمت مراجعة جميع القيوح اليومية حول 

 .626نهاية الفترة في ورقة العمل المرجعية 
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وفحص عينة لألبماء والعناوين قبل إربال 
المصاحقة وذلك للتأكد من أن معلومات الشركة 
حقيقة. ومتابعة المصاحقات الوارحة بالفاكس من 
تخالل مكالمة هاىفية للتحقق من ىفاصيل 

 المصاحقة.
 

أحاء إجراءات بدللة للمصاحقات التي لم ىتم 
 إعاحىها.

 

 أخذ العينات -اإلجراءات الجوهرية
 على اإلجراءات الاوهرية. عتماحواإلىم ىوبيع العينة لمستو  المخاطرة المعتدل، 

 

 اإلجراءات الجوهرية الموسعة/ األخرى 
نظرا لمخاطرة ىااوال اإلحارة، تخضعت األبماء والعناوين في عينة للمصاحقات التي ىم إربالها للتدقيق. وألي مصاحقات أعيدت عن 

 تها. طريق الفاكس، جر  التأكد من ىفاصيل المصاحقة بمكالمة هاىفية للتحقق من حق
 

 



 

 

 

 

 

 

 توثيق العمل المنجز. 18          

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 1-18.0التوضيح 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -مالحظات:
 ق المطلوبةللحصول على قائمة كاملة بالوثائ 230إلى معيار التدقيق الدولي  اإلشارة .1

 مخاطر البيانات الخاطئة. .2

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

 أ( 1يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد. )المرجع: الفقرة  7الفقرة  230معيار التدقيق الدولي 

 

معايير التدقيق الدولية ذات  محتوى الفصل 
 العالقة 

إرشادات حول التوثيق المناسب والكافي الستجابة المدقق للمخاطر في 
 ملف أوراق عمل التدقيق.

230 
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معيار التدقيق 
الفقرة  230الدولي 

8 

داد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير ال يملك أي ارتباط سابق بعملية التدقيق من فهم ما يقوم المدقق بإع
 أ(17-أ16أ، 5-أ2يلي: )المرجع: الفقرات 

لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات  متاالطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي تم أداؤها من أجل اإل (أ)
 أ(؛7-أ6ة؛ )المرجع: الفقرتان القانونية والتنظيمية المطبق

 نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ (ب)
ات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بذلك والتقديرات ستنتاجالمسائل الهامة التي تنشأ أثناء عملية التدقيق، واإل (ج)

 أ(.11-أ8ات. )المرجع: الفقرات جستنتاالمهنية التي تم اتخاذها للتوصل إلى هذه اإل

معيار التدقيق 
الفقرة  230الدولي 

7 

 -عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي تم أداؤها، يتعين على المدقق تسجيل ما يلي:
 أ(؛12الخصائص المحددة لبنود أو مسائل محددة تم اختبارها؛ )المرجع: الفقرة  (أ)
 و ستكمال هذا العمل؛إق وتاريخ الشخص الذي قام بعمل التدقي (ب)
 أ(. 13الشخص الذي قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم أداؤه وتاريخ ومدى هذه المراجعة. )المرجع: الفقرة  (ج)

   

معيار التدقيق 
الفقرة  230الدولي 

10 

رهم، بما في ذلك يوثق المدقق النقاشات التي تدور حول المسائل الهامة مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة وغي
طبيعة المسائل الهامة التي تمت مناقشتها ووقت حدوث هذه النقاشات والجهة التي تمت مناقشتها. )المرجع: الفقرة 

 أ(.14

 

 لمحة عامة 18.1
تلعب وثائق الملف دورا حاسما في تخطيط وأداء عملية التدقيق. وهي توفر سجل يبين أن العمل قد تم أداؤه بالفعل، وتشكل 

لمعايير التدقيق الدولية  متاالسا  لتقرير المدقق. كما يمكن استخدامها للحصول على مراجعات رقابة الجودة ومتابعة اإلاأل
 والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة، وربما عمليات التفتيش من جانب أطراف ثالاة.

 
لذا لن يتم تكرارها هنا.  16، الفصل 1طاق واسع في المجلد وقد تم تناول المتطلبات المحددة لوثائق التدقيق وطبيعتها على ن

 ويوفر التوضيح التالي قائمة مرجعية لبعض المسائل التي سوف يتم تناولها ألغراض استكمال الملف.
 

 1-18.1التوضيح 
 

 نعم / ال عتبارات التوثيقإ

  يل رقابة الجودة للشركة؟ لمتطلبات التوثيق في الشركة، كما هي مبينة في دل متاالهل تم توثيق اإل

  ، بما في ذلك وجود روابط واضحة للمسائل الهامة التي تم تناولها؟وكامال   جيدا   هل وثائق التدقيق منظمة تنظيما  

 -هل تشير وثائق الملف إلى:
 من قام بأداء عمل التدقيق وتاريخ استكمال ذلك العمل؟ 
 ريخ ومدى تلك المراجعة؟من قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم أداؤه وتا 

  النقاشات التي تدور حول المسائل الهامة مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة وغيرهم، بما في ذلك طبيعة
 المسائل الهامة التي تمت مناقشتها ووقت حدوث هذه النقاشات والجهة التي تمت مناقشتها ؟

 

  -التدقيق فهم:هل يمكن لمدقق خبير ال يملك أي ارتباط سابق بعملية 
 للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمهنية  متاالطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي تم أداؤها من أجل اإل

 المطبقة؟
 نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؟ 

 لتوصل إليها والتقديرات المهنية الهامة التي تم اتخاذها ات التي تم استنتاجطبيعة المسائل الهامة التي تنشأ، واإل
 ات؟ستنتاجللتوصل إلى هذه اإل

 

 -هل يحتوي الملف على وثائق تتناول:
 وجود الشروط المسبقة للتدقيق وقرار قبول أو االستمرار في العملية؟ 
 إستراتيجية التدقيق الشاملة؟ 

 مناقشات فريق العملية؟ 

 



  العناصر الرئيسية لفهم المنشأة التي تم الحصول عليها، وكل عنصر من العناصر الخمسة للرقابة الداخلية، بما
 في ذلك مصادر المعلومات التي تم الحصول عليها؟

 نتائج أداء إجراءات تقييم المخاطر؟ 

 وى التوكيد؟تحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية عند مستوى البيانات المالية ومست 

 خطة التدقيق المفصلة التي تستجيب لتقييم المخاطر؟ 

 ات ستاناءنتائج أداء إجراءات التدقيق، بما في ذلك أهمية وموثوقية األدلة التي تم الحصول عليها، ومعالجة اإل
 التي ُوِجدت، بما في ذلك أي تغييرات مطلوبة في المخاطر الٌمقيمة؟

 داؤها للتصدي ألية مؤشرات احتيال تم تحديدها خالل التدقيق؟المعلومات واإلجراءات التي تم أ 

 التغيرات في األهمية النسبية نتيجة لمعلومات جديدة تم الحصول عليها؟ 

 ما يكفي من المعلومات إلعادة أداء كل إجراء إذا كان ذلك ضروريا؟ 

 املة أو خطة التدقيق، وأسباب تلك التغيرات الكبيرة التي تمت خالل عملية التدقيق على إستراتيجية التدقيق الش
 التغييرات؟

 يتم اإلبالغ عن قدر كاٍف من التفاصيل بشأن عمل المدقق وتقديره 701عند تطبيق المعيار الدولي للتدقيق ،
 المهني لدعم مسائل التدقيق األساسية التي يحددها المدقق، أو تحديده لعدم وجود مسائل تدقيق أساسية؟

  الهامة، مال عدم اليقين الهام والشواغل بشأن تقديرات اإلدارة، واألحداث الالحقة وغيرها تفاصيل وحلول المسائل
 من المسائل التي قد ينجم عنها تعديل لرأي التدقيق؟

 هل تم توثيق المشاورات داخل الشركة ومع الخبراء الذين يعينهم المدقق واإلدارة؟
 عمل الخبير كدليل تدقيق؟ وحيث يتم استخدام خبير، هل تم توثيق مدى مالئمة

 

  المتعلق باالتصاالت مع مدققي العناصر؟ 600لمتطلبات معيار التدقيق  متاالهل تم توثيق اإل

   ، هل تم توثيق تحديد المدقق لمسائل التدقيق األساسية التي ينبغي إيصالها؟701عند تطبيق المعيار الدولي للتدقيق 

للحصول على  16، الفصل 1لكل معيار تدقيق دولي ذو عالقة؟ )انظر المجلد  هل تم تناول جميع متطلبات الوثائق
 قائمة بمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب وثائق محددة؟ 

 

 

 ملكية الملف
 ما لم ينص على خالف ذلك بتشريع أو تنظيم، تكون وثائق التدقيق من ملكية شركة التدقيق.

 

 ُنسخ سجالت المنشأة
التدقيق إذا تم  صات أو نسخ من سجالت المنشأة )مال العقود واالتفاقيات الهامة والمحددة( كجزء من وثائققد يتم إدراج ملخ

 اعتبارها مناسبة، إال أن وثائق التدقيق ال تعتبر بديال عن السجالت المحاسبية.
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 نقطة للتأمل
 توقيت اإلعداد الجيد

يز جودة عملية التدقيق ويسهل عمليتا المراجعة والتقييم الفعالتين ألدلة يساعد إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد على تعز 
ات التي تم التوصل إليها قبل صياغة تقرير المدقق بصورته النهائية. ومن ستنتاجالتدقيق التي تم الحصول عليها واإل

لوثائق التي تم إعدادها وقت أداء ذلك المحتمل أن تكون الوثائق التي تم إعدادها بعد االنتهاء من عمل التدقيق أقل دقة من ا
 العمل. 

 

 هل يمكن لملف التدقيق أن يكون كافيًا بحد ذاته؟
حياما كان ذلك ممكنا، يجب أن تكون وثائق التدقيق واضحة ومفهومة دون الحاجة إلى تفسيرات شفهية إضافية. وال تمال 

ات التي تم التوصل إليها، ولكن يمكن استخدامها ستنتاجاؤه اإلالتفسيرات الشفهية بحد ذاتها دعما  مالئما  للعمل الذي تم أد
 لتفسير أو توضيح المعلومات التي تحتوي عليها وثائق التدقيق. 

 

 التناقضات
النهائي بشأن مسألة هامة، ينبغي إضافة هذا التوثيق للملف الذي  ستنتاجإذا تم الحصول على أدلة تدقيق ال تتفق مع اإل

 هذا التناقض. وهذا ال يعني أن المدقق بحاجة إلى االحتفاظ بوثائق غير صحيحة أو جرى استبدالها.يفسر كيفية معالجة 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 اإلقرارات الخطية. 19          

 

 

 
 
 
 
 

 
 1 - 19.0التوضيح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -مالحظات:
 للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230إلى معيار التدقيق الدولي  اإلشارة .1

 مخاطر البيانات الخاطئة. .2

معايير التدقيق الدولية ذات  محتوى الفصل 
 العالقة 

 580 إرشادات حول الحصول على مصادقة خطية إلقرارات اإلدارة 
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 أهداف معيار التدقيق الدولي  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  580

 -إن أهداف المدقق هي:
الحصول على إقرارات خطية من اإلدارة وحيثما كان مالئما، من أولئك المكلفين بالحوكمة والتي يعتقد  (أ)

 مقدمة للمدقق؛أنها أوفت بمسؤوليتها في إعداد البيانات المالية وإتمام المعلومات ال
دعم أدلة التدقيق األخر ذات العالقة بالبيانات المالية أو اإلثباتات المحددة في البيانات المالية من خالل  (ب)

 اإلقرارات الخطية إذا اعتبرت ضرورية من جانب المدقق أو اقتضتها معايير التدقيق الدولية األخرى؛
ها اإلدارة، وحيثما أمكن، أولئك المكلفين بالحوكمة، الرد بصورة مالئمة على اإلقرارات الخطية التي تقدم (ج)

أو في حال لم تقم اإلدارة، أو حيثما أمكن، أولئك المكلفين بالحوكمة بتقديم اإلقرارات الخطية التي طلبها 
 المدقق. 

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة  580

ينبغي أن يطلب المدقق إقرارات خطية من اإلدارة التي تتحمل مسؤولية البيانات المالية وتعرف المسائل المعنية. 
 أ(6-أ2)المرجع: الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  580

يانات المالية ينبغي أن يطلب المدقق من اإلدارة تقديم إقرار خطي بأنها قامت بالوفاء بمسؤوليتها عن إعداد الب
وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك حيثما كان مالئما العرض العادل لها، كما هو محدد في 

 أ(. 22أ، 14أ، 9-أ7شروط عملية التدقيق. )المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة  580

 -ر خطي بما يلي:ينبغي على المدقق أن يطلب من اإلدارة تقديم إقرا
أنها قامت بتزويد المدقق بكافة المعلومات ذات العالقة وبوسيلة الوصول كما هو متفق عليه في شروط  (أ)

 و عملية التدقيق؛
 أ(.22-أ14أ، 9 -أ7أنه تم تسجيل كافة المعامالت وأنها واردة في البيانات المالية.)المرجع: الفقرات  (ب)

 

معيار التدقيق الدولي 
 12الفقرة  580

بالطريقة التي يتم فيها  11و  10ينبغي وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلقرارات الخطية التي تقتضيها الفقرات 
 وصف هذه المسؤوليات في شروط عملية التدقيق.

 

معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة  580

قق، إضافة إلى اإلقرارات تقتضي معايير التدقيق الدولية األخرى من المدقق طلب إقرارات خطية. وإذا قرر المد
المطلوبة، أنه من الضروري الحصول على إقرار خطي أو أكثر لدعم أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة 

-أ14أ، 31-أ10بالبيانات المالية، فعلى المدقق أن يطلب هذه اإلقرارات الخطية األخرى. )المرجع: الفقرات 
 أ(22

 

معيار التدقيق الدولي 
 1الفقرة  580

ب أن يكون تاريخ اإلقرارات الخطية أقرب ما يكون إلى تاريخ تقرير المدقق عن البيانات المالية، وليس بعد يج
ذلك. ويجب أن تكون اإلقرارات الخطية لكافة البيانات المالية والفترات المشار إليها في تقرير المدقق. )المرجع: 

 أ(.  18-أ15الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 15رة الفق 580

ينبغي أن تكون اإلقرارات بصورة خطاب إقرار موجه إلى المدقق. وإذا أقتضى القانون أو النظام من اإلدارة عمل 
بيانات عامة خطية حول مسؤولياتها، وقرر المدقق أن هذه البيانات توفر بعض أو كامل اإلقرارات المطلوبة 

-أ19القة في خطاب اإلقرار. )المرجع: الفقرات ، فال بد من شمل المسائل ذات الع11و  10وفقا للفقرات 
 أ(.21

 

معيار التدقيق الدولي 
 16الفقرة  580

إذا كان لدى المدقق مخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها، أو شكوك حول 
ة اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( التزامها بها أو تطبيقها، فعلى المدقق أن يحدد أثار هذه المخاوف على موثوقي

 أ(.25-أ24وأدلة التدقيق بشكل عام. )المرجع: الفقرات 
 

معيار التدقيق الدولي 
 19الفقرة  580

 -إذا لم تقدم اإلدارة إقرار أو أكثر من اإلقرارات الخطية المطلوبة، فعلى المدقق:
 مناقشة المسألة مع اإلدارة؛ (أ)
م أثر ذلك على موثوقية اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل إعادة تقييم نزاهة اإلدارة وتقيي (ب)

 عام؛
اتخاذ اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك تحديد األثر المحتمل على الرأي في تقرير المدقق وفقا لمعيار  (ج)

 من هذا المعيار. 20، بالنظر إلى المتطلب الوارد في الفقرة )المنقح( 705التدقيق الدولي 
 

معيار التدقيق الدولي 
 20الفقرة  580

 -، إذا:)المنقح( 705على المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية وفقا لمعيار التدقيق الدولي 
استنتج المدقق أن هناك شكوكا كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث تكون اإلقرارات الخطية المطلوبة وفقا  (أ)

 غير موثوقة؛ 11و 10للفقرات 
 أ(.27 -أ26)المرجع: الفقرات  11و  10دارة اإلقرارات الخطية المطلوبة وفقا للفقرات لم تقدم اإل (ب)

 



213 

 اإلقرارات الخطية

 لمحة عامة 19.1
تكون اإلقرارات الخطية مطلوبة من أولئك المسؤولين عن إعداد البيانات المالية )تكون بالعادة اإلدارة هي المسؤولة عن ذلك، 

قد تشمل المسؤولية أولئك المكلفين بالحوكمة(. وإحدى مسؤوليات اإلدارة عند  ولكن اعتمادا على أي قانون أو تنظيم ذو عالقة
( هي تأكيد توقع المدقق بتلقي تأكيد خطي يتعلق باإلقرارات المرتبطة 4، الفصل 2توقيعها على خطاب العملية )انظر المجلد 

 بعملية التدقيق. 
 

اللفظية إلى مراجع الحسابات، والتي يمكن استخدامها كدليل لمراجعة في أثناء عملية المراجعة، وإدارة جعل عدد من التأكيدات 
الحسابات الستكمال إجراءات مراجعة أخرى. في نهاية الخطبة، هذه التأكيدات اللفظية هي التي ينبغي إدراجها في خطاب تمثيل 

 مكتوب تم الحصول عليها من إدارة ، وعند االقتضاء، الجهات المختصة بالحكم.
 

 هناك عدد من معايير التدقيق الدولية التي تتضمن متطلبات محددة للمدقق ليطلب إقرارات خطية. :مالحظة
 

 -وقد يتضمن خطاب اإلقرار الخطي طلب إقرارات محددة، واعتقاد اإلدارة بأنها:
 ؛ واتها في إعداد البيانات الماليةقد أوفت بمسؤولي 
 .قامت بتوفير معلومات كاملة للمدقق 

 

ل على خطاب اإلقرار الخطي في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن ليس بعد تاريخ تقرير المدقق حول البيانات ويمكن الحصو 
 المالية. ويمكن أن تغطي اإلقرارات الخطية كافة البيانات المالية و الفترة أو الفترات المشار إليها في تقرير المدقق.

 

 وال يجوز استخدام اإلقرارات الخطية لإلدارة كـ : 
 ديل عن أداء إجراءات تدقيق أخرى، ب 
 .مصدر وحيد لألدلة حول مسائل تدقيق هامة 

 

 

 نقطة للتأمل
 

 من الذي يقوم بتوقيع الخطاب؟
لعمليات التدقيق التي تعتبر عالية المخاطر، ينبغي النظر في الحصول على أكثر من توقيع على خطاب اإلقرار. فعلى 

ى خطاب اإلقرار من جانب المدير المالك واألعضاء الرئيسيين اآلخرين في فريق سبيل المثال، يمكن أن يتم التوقيع عل
 اإلدارة.

 

 اإلقرارات كأدلة
ال توفر اإلقرارات الخطية بحد ذاتها أدلة تدقيق مناسبة وكافية عن أي من المسائل التي تتعامل معها، كما أن حقيقة أن 

طبيعة ومدى أدلة التدقيق األخرى التي حصل عليها المدقق حول أداء  اإلدارة قامت بتزويد إقرار خطي موثوق ال تؤثر على
 مسؤوليات اإلدارة أو حول توكيدات محددة.

 

 الموضوع 2. 19
 

 -قد تكون إقرارات اإلدارة:
 شفهية، سواء كانت مطلوبة أو غير مطلوبة 

 عادة ما يتم الحصول على إقرارات من هذا القبيل خالل عملية التدقيق.

 خطية 
 -نهاية عملية التدقيق، ينبغي على المدقق طلب إقرار خطي من اإلدارة يؤكد بعض المسائل مثل:في 

 ،اإلقرارات الشفهية المشار إليها أعاله 
 ،وفاء اإلدارة بمسؤولياتها في إعداد البيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق 
 المالية، تسجيل جميع المعامالت وعكسها في البيانات 
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 .اإلقرارات األخرى حسبما هو مطلوب لدعم أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها 
 

 1- 19.2التوضيح 
 

 المسائل التي يتم اإلبالغ عنها في المناقشات. أشكال إقرارات اإلدارة

لمسجلة المسائل التي يتم اإلبالغ عنها الكترونيا، مثل رسائل البريد اإللكتروني والرسائل الهاتفية ا
 والرسائل النصية.

 الجداول والتحليالت والتقارير التي أعدتها المنشأة، ومالحظات وتعليقات اإلدارة الواردة فيها.

 المذكرات والمراسالت الداخلية والخارجية.

 محاضر اجتماعات أولئك المكلفين بالحوكمة ولجان المكافآت.

 نسخة موقعة من البيانات المالية.

 إقرار من اإلدارة.خطاب 
 

 اعتبارات أداء التدقيق 3 .19
 ينبغي النظر في المسائل التالية عند تقييم إقرارات اإلدارة.

 

 1-19.3التوضيح 
 تقييم إقرارات اإلدارة

هل يمكن أن يكون متوقعا من الشخص الذي يقوم باإلقرار أن يكون موضوعيا وعلى دراية  المسائل التي ينبغي النظر فيها
 موضوع؟بال

 

 -هل اإلقرار معقول في ضوء ما يلي:
 فهم المدقق للمنشأة وبيئتها؟ 
  األدلة األخرى التي تم الحصول عليها، بما في ذلك اإلقرارات األخرى التي تم الحصول عليها

 من اإلدارة؟

  األدلة األخرى التي تم الحصول عليها من خالل أداء إجراءات التدقيق لتحقيق أهداف التدقيق
 خرى؟األ

 

ما هي إجراءات التدقيق اإلضافية المطلوبة إلثبات اإلقرارات؟ وإلثبات نية اإلدارة، ينبغي النظر في 
مصادر األدلة مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو محاضر اجتماعات لجان االستثمار أو 

يل المثال، كجزء من الوثائق القانونية أو المراسالت الداخلية ورسائل البريد اإللكتروني. وعلى سب
اعتبار المدقق للمنشأة المستمرة، فإن "إثبات" األدلة قد يشمل فحص محاضر اجتماعات مجلس 

 اإلدارة والوثائق القانونية وتوافر معلومات التمويل...الخ.
 

 وحيث ال تكون األدلة المؤيدة متاحة، هل تكون هناك قيود على النطاق؟

 -دلة التدقيق األخرى التي تم الحصول عليها:حيث تتضارب إقرارات اإلدارة بأ
  هل هناك سبب للشك في صدق ونزاهة اإلدارة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يقوم المدقق بمناقشة

المسألة مع أولئك المكلفين بالحوكمة، والنظر في األثر على تقييم المخاطر والحاجة إلى 
 إجراءات التدقيق اإلضافية.

 أي إقرارات أخرى لإلدارة مناسب ومبرر؟ هل االعتماد المستمر على 
 

 -ينبغي النظر في أنسب وسيلة لتوثيق اإلقرار. على سبيل المثال:
 مذكرة أنشأها المدقق؛ 
 ،مذكرة خطية أنشأتها إدارة المنشأة 

 .التضمين في خطاب اإلقرار لإلدارة 
 

 اإلقرارات الخطية 19.4
 -قيق، وذلك ألسباب منها:تشكل اإلقرارات الخطية مصدرا هاما ألدلة التد

  إذا قامت اإلدارة بتعديل اإلقرارات الخطية المطلوبة أو لم تقدمها باألساس، قد تجعل المدقق يتنبه الحتمالية وجود واحدة أو
 و أكثر من المسائل الهامة؛
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 الصرامة، وبالتالي  طلب الحصول على إقرارات خطية )بدال من شفهية( قد يدفع اإلدارة إلى النظر في المسائل بمزيد من
 تعزيز نوعية اإلقرارات.

 

وتكون اإلقرارات الخطية مطلوبة من أولئك المسؤولين عن إعداد وتقديم البيانات المالية والمعرفة بالمسائل ذات العالقة. وفي 
 مدير المالك.كثير من األحيان، سيكون أولئك المدير التنفيذي والمدير المالي للمنشأة، أو ما يقابلهما من أشخاص كال

 

 -اإلدارة تقديم إقرار خطي بأنها: وينبغي على المدقق الطلب من
 قد أوفت بمسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق؛ 
 و قامت بتزويد المدقق بكافة المعلومات ذات العالقة وبوسيلة الوصول كما هو متفق عليه في شروط العملية؛ 

 .قامت بتسجيل كافة المعامالت وعكسها في البيانات المالية 
 

وفي حال لم تقم اإلدارة بتقديم هذه اإلقرارات المطلوبة، أو استنتج المدقق بأن هناك شكوكا كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث تكون 
 اإلقرارات غير موثوقة، ينبغي عندئذ على المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية.

 

كما تدعم اإلقرارات الخطية أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية )مثل تلك التي تتطلبها معايير التدقيق الدولية 
 األخرى( أو واحد أو أكثر من التوكيدات المحددة في البيانات المالية.

 

 خطية. ويبين التوضيح أدناه معايير التدقيق الدولية األخرى التي تتطلب إقرارات
 

 1-19.4التوضيح 
 

معيار التدقيق 
 الدولي

 الفقرة العنوان

 39 مسؤوليات المدقق المتعلقة باالحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية 240

 16 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية )المنقح( 250

 14 دقيقتقييم البيانات الخاطئة التي تم تحديدها خالل الت 450

 12 اعتبارات محددة لبنود مختارة -أدلة التدقيق 501

 22 تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة. 540

 26 األطراف ذات العالقة 550

 9 األحداث الالحقة 560

 (هـ) 16 المنشأة المستمرة )المنقح(  570

 9 األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة -المعلومات المقارنة 710

 )ج( 13 مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى  )المنقح( 720
 

 تتناول اإلقرارات الخطية مسائل مثل تلك المبينة أدناه.
 

 2-19.4التوضيح 
 

 مسؤوليات اإلدارة

 -قامت اإلدارة بـ:

 ياتها عن إعداد البيانات المالية وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق )بما الوفاء بمسؤول
في ذلك حيثما كان مالئما العرض العادل لها، كما هو محدد في شروط العملية(، واكتمال 

 المعلومات التي زودت المدقق بها.
  مع أطراف أخرى(، في بعض الحاالت )مثل الحاالت التي تم االتفاق فيها على شروط العملية

يمكن أن تكون اإلدارة مطالبة بإعادة مصادقة إلقرارها وفهمها لهذه المسؤوليات في اإلقرارات 
 الخطية.

 

 تزويد المدقق بكافة المعلومات ذات العالقة وبوسيلة الوصول كما هو متفق عليه في شروط العملية.
 

 تسجيل كافة المعامالت وعكسها في البيانات المالية.
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 3-19.4التوضيح 
 

 
 إقرارات محددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تقر اإلدارة بما يلي:

 اختبار وتطبيق السياسات المحاسبية مالئم وتم وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق. 

 ما إذا تم االعتراف بالمسائل التالية، حيثما كانت ذات عالقة بموجب إطار إعداد التقارير المالية المطبق، أو
 -قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها وفقا لذلك اإلطار:

 الخطة أو النية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المسجلة لألصول أو االلتزامات أو تصنيفها؛ 
 االلتزامات، الفعلية والمحتملة على حد سواء؛ 

 حق ملكية األصول أو السيطرة عليها؛ 

 ؛ وواألصول المرهونة كضمانة أضافية الرهونات العقارية أو الرهونات على األصول 

  جوانب القوانين واألنظمة واالتفاقيات التعاقدية التي يمكن أن تؤثر على البيانات المالية، بما في ذلك
 عدم االمتثال. 

 أنها قامت باإلبالغ عن كافة عيوب نظام الرقابة الداخلية التي تعلم اإلدارة بها.

 ألسباب للمنشأة الختيار سياق أو إجراء معين. أنها قامت باإلبالغ عن جميع ا

 نيتها المتعلقة بـ )حدد المسألة( هي على النحو التالي: )وصف خطط ونوايا المنشأة(.

عندما تخطط اإلدارة إلصدار ""معلومات أخرى"، تقرير سنوي على سبيل المثال، ولكن جميع أو بعض  المعلومات األخرى 
 .ن تكون متاحة حتى بعد تاريخ تقرير المدقق، يطلب من اإلدارة أن تقدم إقرارًا كتابياً الوثائق التي تم تحديدها ل

 

ينص هذا اإلقرار على أنه سيتم إمداد المدقق باإلصدار األخير من الوثائق عندما تكون متاحة، وقبل أن 
 720للتدقيق  تصدره المنشأة، بحيث يتسنى للمدقق إكمال اإلجراءات المطلوبة بموجب المعيار الدولي

)النسخة المنقحة(. وقد يجد المدقق أيضًا أنه من المفيد أن يطلب إقرارات كتابية أخرى لدعم ذلك، حيثما 
 .(22)النسخة المنقحة( أ 720أمكن )انظر المعيار الدولي للتدقيق 

 

 عتبارات أخرى إ
 

 4-19.4التوضيح 
 

 مالحظات 

اإلدارة لغة مؤهلة في اإلقرارات الخطية حتى تكون اإلقرارات حسب في بعض الحاالت، يمكن أن تضم  اللغة المؤهلة
 أفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته.

 
ومن المعقول بالنسبة للمدقق قبول هذه الصياغة أذا كان مقتنعا بأن من قام بعمل اإلقرارات هم األطراف 

 التي تتحمل المسؤولية وتتمتع بالمعرفة بما هو وارد في اإلقرارات.

عند الحصول على إقرارات تتعلق باألخطاء، يمكن تحديد مبلغ عتبة تعتبر األخطاء التي ال تتجاوزه أخطاء  األخطاء البسيطة
 بسيطة. 

 ال يمكن تأريخ تقرير المدقق قبل تاريخ اإلقرارات الخطيةـ وذلك لكون اإلقرارات تعتبر جزء من أدلة التدقيق. تاريخ الخطاب

 يتم تضمين اإلقرارات الخطية المطلوبة في خطاب موجه للمدقق. ققتوجيه الخطاب للمد

إبالغ أولئك المكلفين 
 بالحوكمة

من المدقق التواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة بشأن اإلقرارات  260يقتضي معيار التدقيق الدولي 
 الخطية التي طلبها المدقق من اإلدارة.

استعالم اإلدارة من 
 اآلخرين

ن لدى اإلدارة معلومات كافية تستند إليها في اإلقرارات الخطية، قد تقرر االستعالم من اآلخرين إذا لم يك
الذين شاركوا في إعداد/ عرض البيانات المالية والتوكيدات عليها. وهذا قد يشمل األفراد الذين يملكون معرفة 

 متخصصة.  
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 الشكوك حول اإلقرارات المقدمة وغير المقدمة
ناك شكوك لدى المدقق حول موثوقية اإلقرارات الخطية، أو لم يتم تقديم اإلقرارات المطلوبة، يمكن للمدقق أن ينظر في إذا كان ه

 طبيعة المسألة ويتصرف وفقا لذلك.
 

 5-19.4التوضيح 
 ستجابة المدقق المطلوبةإ الشكوك

اإلقرارات الخطية 
 المطلوبة غير المقدمة

 ؛مناقشة المسالة مع اإلدارة 
 ادة تقييم نزاهة اإلدارة وتقييم أثر ذلك على موثوقية اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل إع

 و عام؛

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة، بما فيها تحديد األثر المحتمل على الرأي في تقرير المدقق 

  .أداء إجراءات تدقيق إضافية لمحاولة حل المسألة 
  ن حل، فعلى المدقق أن يعيد النظر في تقييم كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها إذا بقيت المسألة دو

األخالقية أو مثابرتها )أنظر النقطة أدناه(، أو شكوك حول التزامها بها أو تطبيقها ويحدد أثار هذه 
 المخاوف على موثوقية اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل عام. 

إلدارة، عدم كفاءة ا
االفتقار للنزاهة أو القيم 

 األخالقية

 تحديد أثر المخاوف على موثوقية اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل عام.
 

 -وعلى المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية إذا:
 المطلوبة غير  أستنتج المدقق أن هناك شكوكا كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث تكون اإلقرارات الخطية

 موثوقة؛
 .لم تقدم اإلدارة اإلقرارات الخطية المطلوبة 

 

 اإلقرارات المكملة/ اإلضافية
 -نه من الضروري طلب:أالمطلوبة، يمكن أن يعتبر المدقق إضافة إلى اإلقرارات الخطية 

 

 إقرارات خطية مكملة/ إضافية حول البيانات المالية 
 لكنها ال تشكل جزءً  10الفقرة  580ية اإلقرارات األخرى المطلوبة في معيار التدقيق الدولي ويمكن أن تكمل هذه اإلقرارات الخط

 -منها. واألمثلة على هذا تتضمن:
 .ما إذا كان اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية مالئمًا 
 مالية المطبق، أو قياسها أو ما إذا تم االعتراف بالمسائل التالية، حيثما كانت ذات عالقة بموجب إطار إعداد التقارير ال

 -عرضها أو اإلفصاح عنها وفقا لذلك اإلطار:

 الخطة أو النية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المسجلة لألصول أو االلتزامات أو تصنيفها؛ 

 االلتزامات، الفعلية والمحتملة على حد سواء؛ 
 حق ملكية األصول أو السيطرة عليها؛ 
  ؛ وواألصول المرهونة كضمانة أضافية نات على األصولالرهونات العقارية أو الرهو 
 جوانب القوانين واألنظمة واالتفاقيات التعاقدية التي يمكن أن تؤثر على البيانات المالية، بما في ذلك عدم االمتثال. 

 

 اإلقرارات الخطية اإلضافية
، يمكن أن يعتبر المدقق أنه من الضروري أن 11 الفقرة 580إضافة إلى اإلقرارات الخطية المطلوبة في معيار التدقيق الدولي

 -يطلب من اإلدارة توفير إقرارات خطية مثل:
  .مصادقة اإلدارة بأنها قامت بإبالغ المدقق بكافة عيوب نظام الرقابة الداخلية التي تعلم اإلدارة بها 
 .توكيدات محددة 

ومالئمة بدون وجود إقرار خطي من اإلدارة يفيد في بعض الحاالت قد يكون مستحيال الحصول على أدلة تدقيق كافية 
بمصادقتها على األسباب أو التقديرات أو النوايا فيما يتعلق بتوكيدات محددة في البيانات المالية. وتشمل المسائل التي 

 -يمكن أخذها باالعتبار:

 لمنشأة في تنفيذ نواياها المعلنةالتاريخ السابق ل، 
  لسياق معين لألعمالالمنشأة األسباب وراء اختيار، 
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 وقدرة المنشاة على االستمرار في سياق أعمال معين ، 
  وجود أو نقص أي معلومات أخرى كان من الممكن الحصول عليها خالل سير أعمال التدقيق، والتي يمكن أن تكون

 غير منسجمة مع تقدير اإلدارة أو نيتها.  
 

 نقطة للتأمل
دارة لشرح طبيعة اإلقرارات المطلوبة، والتأكد من أن اإلدارة مدركة ينبغي قضاء بعض الوقت لالجتماع مع اإل

 تماما لما وافقت على توقيعه.
 

 نموذج اإلقرارات الخطية 19.5
 .580يتبع نموذج خطاب اإلقرار لإلدارة الوارد في مواد دراسة الحالة الصيغة الواردة في معيار التدقيق الدولي 

 

 دارةإقرارات اإل -دراسة الحالة 19.6
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفصل 2لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 

 

 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
 

 إقرارات اإلدارة 
 فيما يلي أمثلة على إقرارات اإلدارة التي قدمها سوراج، وبعض إجراءات التدقيق اإلضافية التي يمكن أن تنطبق.

 

 ييمالتق إقرار اإلدارة

ليس هناك خلل في اآلالت التي حلت مكانها آالت جديدة. 
والسبب هو أن اآلالت تتعطل، وبالتالي ستكون هناك حاجة من 
وقت ألخر لآلالت القديمة عندما تكون اآلالت الجديدة تخضع 

 للتصليح. 

االستعالم من مدير اإلنتاج وآخرين لتحديد ما إذا كانت األدوات 
القديمة، هي حاليا قيد االستخدام وقابلة للتشغيل.  والمعدات، الجديدة أو

 ويمكن التحقق من خالل الفحص المادي ومراجعة سجالت الصيانة.
 

ال يوجد مخصصات إضافية للبضائع المتضررة بشكل طفيف، 
 والتي تم تحديدها خالل جرد المخزون.

التحقق فما إذا كانت البضائع المتضررة قد تم بيعها في الواقع بعد 
نهاية الفترة. واالستعالم من مدير اإلنتاج حول ما إذا كان يتم بيع 
البضائع المتضررة كما هي أو يجري إصالحها )وإذا كان كذلك فما هي 

 التكلفة؟( أو تباع بأسعار مخفضة.
 

 ديفتا وجواد كساب. وفي ختام عملية التدقيق، يتم توثيق اإلقرارات الهامة في خطاب إقرار اإلدارة الذي يقوم بتوقيعه سوراج
 

 720ال تنتج ديفتا لألثاث تقريرًا سنويًا، ولذلك ال يطبق مطلب إقرارات اإلدارة التي يتطلبها المعيار الدولي للتدقيق 
 )النسخة المنقحة(.

 

 ويمكن تضمين مثل هذه اإلقرارات في خطاب على النحو التالي.
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 ترويسة ديفتا لألثاث
 

 3X20مارس،  15
 

 ودويند ووينغ المحدودة إلى: جامل و 
 شارع كينغستون  55

 كيب تاون، األراضي المتحدة
123-50004 

 

 عزيزي السيد لي:
 31تم تقديم خطاب اإلقرار هذا فيما يتعلق بعملية التدقيق التي قمت بها للبيانات المالية لشركة ديفتا لألثاث للسنة المنتهية في 

إذا تم عرض البيانات المالية بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية وفقا للمعايير لغايات التعبير عن الرأي فيما  2X20ديسمبر 
 الدولية إلعداد التقارير المالية.

 

 -ونؤكد على ما يلي:
 

 البيانات المالية
  2أكتوبر  15قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا، كما هي واردة في شروط العملية المؤرخة فيX20  فقا للمعايير إلعداد البيانات المالية و

 الدولية إلعداد التقارير المالية، وتحديدا أن البيانات المالية قد تم عرضها بصورة عادلة وفقا لتلك المعايير.
 .االفتراضات الهامة التي استخدمناها في عمل تقديراتنا المحاسبية، بما في ذلك التي تم قياس القيمة العادلة وفقا لها، معقولة 

 عامالت األطراف ذات العالقة بصورة مالئمة وتم اإلفصاح عنها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد تم محاسبة عالقات وم
 التقارير المالية.

  تم تعديل أو اإلفصاح عن جميع األحداث الالحقة لتاريخ البيانات المالية والتي تقتضي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 ا.تعديلها أو اإلفصاح عنه

  تعتبر تأثيرات األخطاء غير المصححة غير جوهرية، سواء كانت منفردة أو متراكمة، بالنسبة للبيانات المالية ككل. وقد أرفقت
 بخطاب اإلقرار قائمة باألخطاء غير المصححة.

 ية في حال عدم التزمت الشركة بجميع جوانب االتفاقات التعاقدية التي يمكن أن يكون لها تأثير هام على البيانات المال
 االمتثال.

  لم يكن هناك عدم امتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية التي يمكن أن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية في حال عدم
 االمتثال. 

  لدى الشركة حق ملكية ٌمرضي لجميع األصول، وليس هناك أي رهونات عقارية أو رهونات على أصول الشركة، باستثناء تلك
 على البيانات المالية. Xالتي تم اإلفصاح عنها في المالحظة 

  ليس لدينا خطط للتخلي عن خطوط للمنتجات، أو خطط أو نوايا من شأنها أن تسفر عن أي فائض أو تقادم للمخزون، وال
 يوجد أي مخزون مذكور بمبلغ يزيد عن صافي القيمة الممكن تحقيقها.

 

 لممكن تحقيقها لألصول الثابتة )األدوات( التي حلت مكانها اآلن آالت جديدة.لم يكن هناك انخفاض في القيمة ا 

 

 المعلومات المقدمة
 :لقد قمنا بتزويدك بما يلي- 

  إمكانية وصول إلى كافة المعلومات التي ندرك عالقتها بإعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق واألمور
 األخرى؛

 تها منا لغايات التدقيق؛المعلومات اإلضافية التي طلب 
  إمكانية وصول غير محدودة لألشخاص ضمن المنشأة والذين قررت أنه من الضروري الحصول على أدلة

 تدقيق منهم.
  ،هي معكوسة في البيانات المالية.والتي تم تسجيل كافة المعامالت في السجالت المحاسبية 
  المالية قد تشوبها أخطاء جوهرية نتيجة لالحتيال.لقد أفصحنا لك عن نتائج تقييمنا لمخاطر أن البيانات 

  لقد أفصحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق باالحتيال أو االشتباه باالحتيال، والتي نحن على علم بها وتؤثر
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 -على المنشأة، وهي تشمل:

 اإلدارة؛ -

 الموظفين ذوي األدوار الرئيسية في نظام الرقابة الداخلية، -
 يث يمكن أن يكون لالحتيال تأثير جوهري على البيانات المالية. اآلخرين، ح -

  لقد أفصحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق بمزاعم االحتيال أو االشتباه باالحتيال والتي تؤثر على البيانات
 رهم.المالية للمنشأة والتي أبلغ عنها الموظفين أو الموظفين السابقين أو المحللين أو المشرعين أو غي

  لقد أفصحنا لك عن كافة الحوادث المعروفة لعدم االلتزام أو االشتباه بعدم االلتزام بالقوانين أو األنظمة والتي ينبغي
 أخذ تأثيراتها بعين االعتبار عند إعداد البيانات المالية. 

 طراف ذات العالقة لقد أفصحنا لك عن هوية األطراف ذات العالقة التابعة للمنشأة وكافة عالقات ومعامالت األ
 التي نحن على علم بها. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
_______________________ 

 سوراج ديفتا
_______________________ 

 جواد كساب
 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 إقرارات اإلدارة
 دقيق اإلضافية التي يمكن أن تنطبق.فيما يلي أمثلة على إقرارات اإلدارة التي قدمها راج، وبعض إجراءات الت

 

 التقييم إقرار اإلدارة

ال توجد ضرورة ألي مخصص إضافي للحسابات المشكوك في 
تحصيلها. فحساب ديفتا قابل للتحصيل بشكل كامل وحسابات 
الذمم المدينة األخرى ليست هامة بما يكفي لتقدير مخصص 

 لها. 

 ا.إرسال مصادقة حسابات الذمم المدينة لديفت
 

االستعالم من راج وروبي لفهم مختلف حسابات الذمم المدينة 
للعمالء ومدفوعاتهم التاريخية، والبحث عن أي اتجاهات. والتحقق 
من أن نسبة حسابات الذمم المدينة لغير ديفتا ليست هامة، كما 

 يشير العميل.
 

 مراجعة المدفوعات الالحقة لدعم قابلية التحصيل للحساب.
 

 معلومات ذات عالقة من تدقيق ديفتا. النظر في أي
 

 مراجعة مردودات المبيعات التاريخية والبحث عن أي اتجاهات. ال تزال ديفتا راضية عن جودة البضائع التي نبيعها لها.
 

مراجعة نتائج مصادقات حسابات الذمم المدينة لديفتا للبحث عن 
   أي تعليق على جودة السلع أو قابلية تحصيل المبالغ.

إجراء مراقبة للمخزون والبحث عن البنود المتقادمة أو مخزون 
 غير متحرك.

 

االستعالم من روبي بالنسبة لجودة البضائع وأية اتصاالت قد 
 تلقتها من ديفتا بشأن جودة البضاعة التي اشترتها حتى تاريخه.

 

 

 دارة الذي سيوقعه راج كومار.وفي ختام عملية التدقيق، يتم توثيق اإلقرارات الهامة في خطاب اإلقرار لإل
 

 ديفتا لألثاث. -ويمكن تضمين مثل هذه اإلقرارات في خطاب كالذي وضحناه سابقا في دراسة الحالة أ
 



 

 

 

 

 

 

 لمحة عامة –اإلبالغ . 20          
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 1-20.0التوضيح  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :      مالحظات
 للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)    
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)    
 .200هام تذكر الهدف العام من التدقيق، وفقًا لتعريفه الوارد في المعيار الدولي للتدقيق في مرحلة إعداد التقارير، من ال( 3)    
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لمحة عامة –اإلبالغ    

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة  200

 -لي:لدى إجراء عملية تدقيق للبيانات المالية، تتلخص األهداف الكلية للمدقق فيما ي
الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية،  (أ)

كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ، مما ُيمكن المدقق من التعبير عن رأي حول ما إذا كانت  سواءً 
 و ر المالية؛إلطار مطبق إلعداد التقاري البيانات المالية معدة، من كافة النواحي الهامة، وفقاً 

 اإلبالغ عن البيانات المالية، واالتصال بشأنها حسبما تقتضي معايير التدقيق الدولية، وفقاً  (ب)
 للنتائج التي توصل إليها المدقق.

معيار التدقيق الدولي 
 12الفقرة  200

في جميع الحاالت التي ال يمكن فيها الحصول على تأكيد معقول والتي يكون فيها التعبير عن رأي 
متحفظ في تقرير المدقق غير كاف في الظروف القائمة ألهداف اإلبالغ إلى مستخدمي البيانات 

نسحاب المالية المستهدفين، تقتضي معايير التدقيق الدولية بأن يقوم المدقق بحجب رأي معين أو اال
 )أو االستقالة( من العملية، حيث يكون االنسحاب ممكنا بموجب القانون أو النظام المعمول به.  

 

 تشمل المرحلة النهائية من عملية التدقيق ما يلي.
 

 2-20.0التوضيح 

 
 

 إن المفاهيم األساسية التي تم تناولها في مرحلة اإلبالغ هي على النحو التالي.
 

 3-20.0التوضيح 
 

 المجلد والفصول 

 13فصل  -1مجلد  األحداث الالحقة

 14فصل  -1مجلد  المنشأة المستمرة

 16فصل  -1مجلد  وثائق التدقيق

 22فصل  -2مجلد  اإلبالغ عن نتائج التدقيق

 17فصل  -1مجلد  تقرير المدقق

 
 
 

 



 

 

 

 
 تقييم أدلة التدقيق. 21

 

  
 
 
 
 

 
 

 

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل 

إرشادات حول تقييم كافية ومالئمة أدلة التدقيق بحيث يمكن الخلوص 
 إلى استنتاجات معقولة يستند عليها رأي المدقق.

220 ،330, 
450 ،520 ،540 
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 1-21.0التوضيح 

 
 

 مالحظات:      
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230لدولي الرجوع إلى معيار التدقيق ا( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  220

 -يتحمل شريك العملية مسؤولية:
جيه واإلشراف وأداء عملية التدقيق مع االمتثال للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية التو  (أ)

 أ(20أ و15-أ13)المرجع: الفقرات  و المطبقة؛
 تقرير المدقق الذي يعد مناسبا في الظروف. (ب)

 

معيار التدقيق الدولي 
 16الفقرة  220

لتي تم إجراؤها وفقا لسياسات وإجراءات المراجعة الخاصة يتحمل الشريك في العملية مسؤولية المراجعات ا
 أ(20أ و 17-أ16بالشركة. )المرجع: الفقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 17الفقرة  220

في تاريخ تقرير المدقق أو قبل ذلك، يشعر شريك العملية بالرضا، من خالل مراجعة وثائق التدقيق والنقاش مع 
على أدلة تدقيق مناسبة وكافية لدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها وإلصدار فريق العملية، إزاء الحصول 

 أ(.20-أ18تقرير المدقق. )المرجع: الفقرات 

معيار التدقيق الدولي 
 18الفقرة  220

 -ينبغي على الشريك في العملية:
 لمستمرة؛تحمل مسؤولية قيام فريق العملية بالمشاورات المناسبة بشأن األمور الصعبة أو ا (أ)
أن يشعر بالرضا إزاء قيام فريق العملية بالمشاورات المناسبة خالل فترة العملية، سواء بين أعضاء فريق  (ب)

 ؛ناسبة سواء داخل أو خارج المؤسسةالعملية أو بين فريق العملية وأفراد آخرين عند المرحلة الم
اورات يعة ونطاق هذه المشأن يشعر بالرضا إزاء االتفاق مع الجهة التي تمت مشاورتها حول طب (ج)

 ؛ وواالستنتاجات الناشئة عنها
تحديد االستنتاجات التي سيتم تأكيد تنفيذ االستنتاجات الناتجة عن مثل هذه المشاورات. )المرجع: الفقرات  (د)

 أ(. 22-أ21

معيار التدقيق الدولي 
 19الفقرة  220

، وعمليات التدقيق األخرى، إن وجدت، التي حددت فيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة
 -الشركة حاجتها إلى إجراء مراجعة رقابة جودة العملية عليها. وينبغي على شريك العملية:

 تعيين مراجع لرقابة جودة العملية؛ (أ)
مناقشة المسائل الهامة التي تنشأ خالل عملية التدقيق بما في ذلك تلك المسائل التي تم تحديدها مع  (ب)

 و مراجع خالل مراجعة رقابة جودة العملية؛ال
 أ(.  25 -أ23أال يؤَرخ تقرير المدقق لغاية إتمام مراجعة رقابة جودة العملية. )المرجع: الفقرات  (ج)

معيار التدقيق الدولي 
 20الفقرة  220

عملية ينبغي على مراجع رقابة جودة العملية إجراء تقييم موضوعي لألحكام الهامة التي أصدرها فريق ال
 -واالستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المدقق. وينبغي أن يتضمن هذا التقييم:
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 مناقشة المسائل الهامة مع شريك العملية؛ (أ)
 مراجعة البيانات المالية وتقرير المدقق المقترح؛ (ب)
ية وباالستنتاجات التي تم مراجعة وثائق التدقيق المختارة المتعلقة باألحكام الهامة التي أصدرها فريق العمل (ج)

 و التوصل إليها؛
تقييم االستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المدقق والنظر فيما إذا كان تقرير المدقق  (د)

 (.أ32-أ30، أ28-أ26مناسبًا. )المرجع: الفقرات 
 

 

 لمحة عامة 21.1
مراجعة لوثائق ويشمل ذلك تقييمًا للبيانات المالية و ئج. بعد أداء إجراءات التدقيق المخطط لها، يتم إجراء تقييم للنتا

التدقيق ومناقشات مع فريق العملية، وأية تغييرات على خطط التدقيق نتيجة لإلجراءات التي تم أداؤها. وترد أدناه بعض 
 االعتبارات الرئيسية.

 

 1-21.1التوضيح 
 

مراجعات للملف وفقا لسياسات وإجراءات المراجعة تقع على عاتق شريك العملية التأكد من أداء  رقابة الجودة
 المطبقة في الشركة، وأن رأي المدقق مناسب.

 -لعملية مسؤول عن التأكد مما يلي:إن شريك ا المشاورات
  أن فريق العملية سعى للمشاورات المناسبة )داخليا ضمن الشركة وخارجيا مع أطراف ثالثة

 ؛ والمثيرة للجدلالمسائل الصعبة أو على حد سواء( بشأن 
 .أن االستنتاجات الناجمة عن مثل هذه المشاورات قد تم توثيقها وتنفيذها 

مراجعة رقابة جودة 
 العملية

  -عندما تتطلب سياسة الشركة إجراء مراجعة رقابة جودة العملية، يقوم شريك العملية بما يلي:
  العملية؛التأكد من تعيين مراجع مؤهل بشكل مناسب لمراجعة رقابة جودة 
 ؛ وامة مع مراجع رقابة جودة العمليةمناقشة مسائل التدقيق اله 

  في حال اإلبالغ عن مسائل التدقيق األساسية ينبغي أن يؤكد مراجع الرقابة الداخلية على أنه
، بما في ذلك الصياغة المقترحة ليتم 701قد تمت تلبية متطلبات المعيار الدولي للتدقيق 

(. لمزيد من 28.أ220تقرير المدقق )المعيار الدولي للتدقيق  تضمينها، إن وجدت، في
 ؛ و17الفصل  1-5المعلومات عن مسائل التدقيق األساسية، انظر 

 .أال يؤَرخ تقرير المدقق لغاية إتمام مراجعة رقابة جودة العملية 

 
ة لدعم االستنتاجات التي تم إن هدف المدقق هو أن يكون راضيا عن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبوعمومًا، 

 التوصل إليها، وإصدار تقرير المدقق بصياغة مناسبة.
 

 ويتناول تقييم أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها المسائل الواردة أدناه.
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 2-21.1التوضيح 
سياق النتائج هل المبالغ التي تم تحديدها لألهمية النسبية وأهمية األداء ما زالت مالئمة في  األهمية النسبية

 المالية الفعلية للمنشأة؟
 

وإذا كان من المناسب أن تكون األهمية النسبية الكلية )للبيانات المالية ككل( أقل من تلك التي 
 -تم تحديدها في البداية، يكون المدقق مطالبًا بتحديد:

  ؛ ومراجعة أهمية األداءما إذا كان من الضروري 
 جراءات التدقيق اإلضافية يبقى مناسبًا.ما إذا كان توقيت وطبيعة ومدى إ 

 

في ضوء نتائج التدقيق، هل ما زالت تقييمات مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية عند مستوى التوكيد  المخاطرة
مناسبة؟ إن لم تكن كذلك، سيتم إعادة النظر في تقييمات المخاطر وتعديل إجراءات التدقيق اإلضافية 

 المخطط لها.

 تم األخذ في االعتبار األثر على تدقيق األخطاء التي تم تحديدها واألخطاء غير المصححة؟هل  األخطاء
 

هل تم األخذ في االعتبار سبب األخطاء/ االنحرافات؟ فهي قد تشير إلى مخاطرة لم يتم تحديدها أو عيب 
 هام في الرقابة الداخلية.

 

 -التدقيق؟ وهذا ينطبق في الحاالت التالية:هل هناك حاجة لتعديل إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة 
  ،طبيعة األخطاء التي تم تحديدها وظروف حدوثها تشير إلى أن أخطاء أخرى قد تكون موجودة

 وعند جمعها مع األخطاء التي تراكمت خالل عملية التدقيق يمكن أن تكون جوهرية، 
 ة الذي تم تحديده مسبقًا؛ ومجموع األخطاء المتراكمة خالل التدقيق يقترب من مستوى المادي 
 .تم تحديد أخطاء مادية في اإلفصاحات النوعية 
 

هل تم أداء إجراءات تدقيق إضافية لتحديد ما إذا كانت األخطاء ستبقى موجودة )في فئات المعامالت أو 
 أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات( في الحاالت التي تم الطلب فيها من اإلدارة تصحيح األخطاء؟

هل المعلومات التي تم الحصول عليها من أداء إجراءات تقييم المخاطر األخرى واألنشطة ذات العالقة  يالاالحت
 تشير إلى أن واحد أو أكثر من عوامل مخاطر االحتيال موجودة؟

 

هل تشير اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها قرب نهاية عملية التدقيق إلى وجود مخاطرة بيانات خاطئة 
 لم يتم إدراكها مسبقا بسبب االحتيال؟ جوهرية

 

 هل تم تقييم األخطاء التي تم تحديدها، وذلك لتحديد ما إذا كانت مثل هذه األخطاء تشير إلى احتيال؟
 

إذا كان األمر كذلك، ينبغي تقييم اآلثار المترتبة على األخطاء في ما يتعلق بالجوانب األخرى من 
 ارات اإلدارة. ومن المستبعد أن تكون حالة االحتيال واقعة معزولة.التدقيق، وال سيما في موثوقية إقر 

 

هل هناك أي سبب لالعتقاد بأن اإلدارة قد تكون متورطة األخطاء التي تم تحديدها، سواء كانت جوهرية 
 أم ال، بسبب االحتيال؟

 

اتجة عن االحتيال وأثرها إذا كان األمر كذلك، ينبغي إعادة التقييم لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الن
الناتج على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق لالستجابة للمخاطر الٌمقيمة.  كما ينبغي النظر فيما 
إذا كانت الظروف أو الشروط تشير إلى تواطؤ محتمل يشمل الموظفين أو اإلدارة أو أطراف ثالثة عند 

 ليها سابقا.إعادة النظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول ع
 

وإذا تم تحديد مخاطر االحتيال، يكون من الممكن التأكد من أن البيانات المالية ال تشوبها أخطاء مادية 
نتيجة لالحتيال. وإن لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي تحديد اآلثار المترتبة على التدقيق، بما في ذلك ما إذا 

 لتدقيق.كانت تشكك في القدرة على االستمرار في أداء عملية ا
 

هل تم الحصول على أدلة كافية ومالئمة لخفض مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية  األدلة
 إلى مستوى منخفض مقبول؟ هنا ينبغي النظر في الحاجة إلى أداء إجراءات إضافية.

 -اجعة النهائية للتدقيق:هل اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها في مرحلة المر  اإلجراءات التحليلية
 ؛ أوتثبيت نتائج التدقيق 
 تحدد مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي لم يتم تحديدها سابقا؟ 
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 إعادة تقييم األهمية النسبية 21.2
 

 

وأي أخطاء ناجمة عنها، فإن الخطوة األولى هي إعادة تقييم المبالغ المقررة  قبل أن يقوم المدقق بتقييم نتائج أداء اإلجراءات
لألهمية النسبية وأهمية األداء. وهذا أمر ضروري ألن التحديد األولي لألهمية النسبية سيكون مستندا في كثير من األحيان على 

قد تكون مختلفة. والعوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير تقديرات للنتائج المالية للمنشأة، في حين أن النتائج المالية الفعلية 
 -تشمل ما يلي:

 
 التحديد األولي لألهمية النسبية لم يعد مناسبا في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشأة؛ 
 لف )أو تتوفر معلومات جديدة )مثل توقعات المستخدمين( التي من شأنها أن تكون قد تسببت في تحديد المدقق لمبلغ مخ

 ؛ ومبالغ مختلفة( في البداية

 .أخطاء غير متوقعة قد تتسبب في تجاوز مبلغ األهمية النسبية لفئة معينة من المعامالت أو رصيد الحساب او اإلفصاح 
 

ت وكلما كان التعديل ضروريًا، يكون المدقق مطالبا بدراسة وتوثيق األثر على المخاطر الٌمقيمة وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءا
 التدقيق اإلضافية المطلوبة.

 
وإذا كان مطلوبا أهمية نسبية أقل للبيانات المالية ككل، ينبغي أيضا تحديد ما إذا كان من الضروري تعديل أهمية األداء. وإذا 

 كان األمر كذلك، ينبغي تحديد ما إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية تبقى مناسبة.
 

 نقطة للتأمل
إذا كان ال بد من تعديل األهمية النسبية، ينبغي عدم االنتظار حتى نهاية التدقيق للتغيير. وفي حال تم خفض األهمية 

 النسبية، قد يتطلب األمر كذلك تغييرات في تقييمات المخاطر وأداء إجراءات تدقيق إضافية.

 

 التغييرات في تقييمات المخاطر 21.3
 

 العالقة من معايير التدقيق الدولية المقتطفات ذات  رقم الفقرة

 معيار التدقيق الدولي 
 25الفقرة  330

يتعين على المدقق على أساس إجراءات التدقيق التي يتم أدائها وأدلة التدقيق التي يتم الحصول 
عليها وقبل استكمال التدقيق أن يٌقيم فيما إذا كانت تقييمات مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى 

 أ(61 -أ60يد تبقى مناسبة )المرجع: الفقرات التوك
 

وغالبا ما يكون تقييم المخاطر على مستوى التوكيد مستندًا إلى أدلة التدقيق المتاحة قبل أداء إجراءات التدقيق 
اإلضافية. وخالل الوقت الذي يجري فيه أداء تلك اإلجراءات، قد يتم الحصول على معلومات جديدة تتطلب تعديل 

 لمخاطر األصلي. تقييم ا
 

وعلى سبيل المثال، في تدقيق المخزون، قد يكون مستوى التقييم لمخاطرة توكيد "االكتمال" منخفض، بناء على التوقع 
بأن الرقابة الداخلية تعمل على نحو فعال. وإذا وجد اختبار أنظمة الرقابة الداخلية أنها ليست فعالة، فإن تقييم 

داء إجراءات تدقيق إضافية لخفض المخاطر إلى مستوى منخفض مقبول. وينطبق المخاطر سيحتاج إلى تغيير وأ
 الشيء نفسه على أي إجراءات تدقيق منفذة ال تتطابق فيها النتائج مع التوقعات.

 

وبعض النقاط الواجب أخذها في االعتبار عند تحديد ما إذا كان تقييم المخاطر األصلي قد تغير أم ال مبينة في 
 اه.التوضيح أدن

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  450

البيانات الخاطئة غير المصححة ، يجب على المدقق إعادة تقييم األهمية المحددة وفقا لمعيار  قبل تقييم أثر
ليؤكد ما إذا كانت ال تزال مالئمة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشأة. )المرجع:  320التدقيق الدولي 

 أ(12 -أ11الفقرات 
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 1-21.3التوضيح 
 اختبارات أنظمة الرقابة الرقابة الداخلية

  هل تدعم نتائج أداء اختبارات أنظمة الرقابة المستوى المخطط له من خفض المخاطر على أساس
 فعاليتها التشغيلية؟

 تجاوز اإلدارة
 هل هناك أي أدلة على تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية القائمة؟ 

 عيوب الرقابة
 اك خطأ )أخطاء( محتملة تنجم عن عيب في الرقابة الداخلية يجدر جلبها فورا لعناية اإلدارة؟هل هن 

 

طبيعة أدلة التدقيق التي تم 
 الحصول عليها

 عوامل المخاطر الجديدة
 هل تحدد األدلة أي جديد في المخاطر التجارية أو عوامل مخاطر احتيال أو تجاوز اإلدارة؟ 

  األدلة المتناقضة
 ناقض األدلة التي تم الحصول عليها مع غيرها من مصادر المعلومات المتوفرة؟هل تت 

 األدلة المتعارضة
 هل تتعارض األدلة التي تم الحصول عليها مع الفهم الحالي للمنشأة؟ 

 السياسات المحاسبية
 هل هناك أدلة على أن السياسات المحاسبية للمنشأة ليست دائما مطبقة بشكل متسق؟ 

 ر القابلة للتنبؤ العالقات غي
 هل تثبت األدلة العالقة بين البيانات المالية وغير المالية؟ 

 االحتيال
  هل هناك أدلة على أي أنماط أو حاالت شاذة أو استثناءات أو انحرافات تم العثور عليها في أداء

 االختبارات، مما يمكن أن يشير إلى احتمال حدوث احتيال )بما في ذلك تجاوز اإلدارة(؟
 ثوقية اإلقراراتمو 
 هل هناك أدلة تشكك في موثوقية اإلقرارات التي قدمتها اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة؟ 

 

 التحيز في التقديرات طبيعة األخطاء
  هل يمكن أن تشير األخطاء في التقديرات المحاسبية والقياسات بالقيمة العادلة إلى وجود نمط

 محتمل من تحيز اإلدارة؟
 األخطاء

  ،هل تشكل األخطاء، سواء بشكل فردي أو مجتمعة مع جميع األخطاء غير المصححة األخرى
 أخطاء هامة في البيانات المالية ككل؟

 

وحيث ال يتغير تقييم المخاطر األصلي، ينبغي توثيق التفاصيل وتحديد تقييم المخاطر المنقح. ويجب أن يكون هناك أيضا تفاصيل 
يق المفصلة للتصدي لتقييم المخاطر المنقح. وقد يكون هذا التعديل على طبيعة أو توقيت أو مدى عن كيفية تغيير خطة التدق

 إجراءات التدقيق األخرى المخطط لها أو أداء إجراءات التدقيق اإلضافية.
 

 نقطة للتأمل
شرة بعد االنتهاء من العمل. ينبغي تخصيص وقت في التدقيق لمناقشة فريق العملية للنتائج التي توصلوا إليها )كمجموعة( مبا

ويمكن للمسائل الواردة في التوضيح أعاله أن تشكل جدول األعمال. وينبغي تذكر أن الكشف عن الغش غالبا ما يأتي من 
 تجميع أجزاء المعلومات حول أمور صغيرة وغير هامة ظاهريا.

 

 تقييم البيانات المالية  21.4
ير المالية، تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك المتطلبات بمجرد تحديد إطار مقبول إلعداد التقار 

 المتعلقة باإلفصاحات، شكل ومحتوى البيانات المالية.
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وتجدر اإلشارة إلى أن اإلفصاحات تتكون من معلومات تفسيرية أو وصفية في صدر البيانات المالية، ومن معلومات في 
العالقة، أو المعلومات المدمجة من خالل اإلشارة المرجعية عندما يسمح بذلك إطار إعداد التقارير المالية اإليضاحات ذات 

 المعمول به.
 

يستخدم كثير من المدققين قائمة فحص للتأكد من أن اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية تلبي جميع متطلبات العرض 
 واإلفصاح.

 

اصة المتعلقة بإطار العرض، تعترف المعايير الدولية للتدقيق بأهمية النظر في متطلبات العرض وإضافة إلى المتطلبات الخ
واإلفصاح طوال عملية التدقيق، وليس فقط عند نهايتها. ويشمل ذلك تحديد متطلبات العرض واإلفصاح وأخذها بعين االعتبار 

 عند:
 فهم المنشأة؛ 
 التخطيط لعملية التدقيق؛ 
 تقييم المخاطر؛ 
 طوير االستجابات على المخاطر؛ت 
 الحصول على دليل تدقيق مالئم؛ و 
 .تكوين رأي وتقييم العرض العادل للبيانات المالية 
 

يكون ذلك هامًا بشكل خاص عندما تكون المعلومات المعقدة والنوعية والمعلومات عن التعرض للمخاطر المالية ضرورية حيث 
تدقيق مالئم. قد يرتبط ذلك بمجاالت مثل التشكك في التقدير، والتشكك في مبدأ المنشأة ذلك وقتًا إضافيًا لجمع دليل  يتطلبقد 

 المستمرة، واإلفصاحات األساسية النوعية األخرى.
 

من المدقق أن يقوم بإجراءات تدقيق لتقييم إذا كان العرض الشامل للبيانات المالية متوافقًا  330يتطلب المعيار الدولي للتدقيق 
إعداد التقارير المالية المعمول به. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ المدقق بعين االعتبار إذا كان قد تم عرض البيانات مع إطار 

 المالية بأسلوب يعكس مالئمة:
 تصنيف ووصف المعلومات المالية؛ 
 المعامالت واألحداث والظروف األساسية؛ و 
  (.330.24عرض، وهيكل، ومحتوى البيانات المالية )انظر 
 

 يشمل التنظيم والترتيب والمحتوى المالئم للبيانات المالية في ضوء متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ما يلي:
 

تقييم عرض البيانات 
 المالية وترتيبها ومحتواها

شمل ذلك توافق أو مطابقة المعلومات الواردة في البيانات المالية مع السجالت المحاسبية األساسية. وي
 المعلومات التي تم الحصول عليها من داخل أو خارج الدفاتر العامة والفرعية.

التأكيد على أن المصطلحات المستخدمة في البيانات المالية مالئمة، بما في ذلك عنوان كل بيان من البيانات 
 المالية. 

 تقييم ما يلي:
 مستوى التفاصيل المقدمة؛ 
 تجميع وتفصيل المبالغ؛ 
 اس المبالغ الموضحة.أس 

 

 ويتم تطبيق االعتبارات التالية في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
 1-4. 21التوضيح 

 اإلفصاح ما ينبغي أخذه بعين االعتبار
 هل تشير البيانات المالية أو تصف بشكل مالئم إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؟ اإلطار المحاسبي

 هل تم عرض المعلومات بأسلوب واضح ومختصر؟ لية الفهمقاب
هل يبرز مكان وجود اإلفصاحات الهامة أهميتها؟ على سبيل المثال، عندما يكون لدى المستخدمين قيمة 

 متصورة عن معلومات معينة خاصة بالمنشأة.
مون صعوبات كبرى هل تمت اإلشارة المرجعية إلى اإلفصاحات بصورة مالئمة؟ ينبغي أال يواجه المستخد



   231 

 تقييم أدلة التدقيق

 في التعرف على المعلومات الالزمة.
 هل هناك إفصاحات مالئمة عن: السياسات المحاسبية الهامة

 جميع السياسات ذات العالقة بالمنشأة؟ 
 التغيرات التي طرأت على السياسات خالل السنة؟ 
 أساس القياس المستخدم؟ 

 هل تم عرض السياسات بأسلوب قابل للفهم؟
 لمعروضة متسقة ومالئمة إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به؟هل السياسات ا

 هل تعكس السياسات الموصوفة كيفية تطبيقها في الواقع العملي؟ 
 هل المعلومات المعروضة في البيانات المالية مالئمة، وموثوقة، وقابلة للمقارنة، وقابلة للفهم؟ المعلومات المعروضة

ات ذات العالقة وهل تم تصنيفها وتجميعها أو تفصيلها وتمييزها بصورة هل تم إدراج جميع المعلوم
 مالئمة؟

هل تم اإلخالل بالعرض الشامل للبيانات المالية من خالل إدراج معلومات غير ذات عالقة أو معلومات 
 تضر بالفهم المناسب للمسائل المفصح عنها؟

تمكن المستخدمين المستهدفين من فهم أثر المعامالت هل تقدم البيانات المالية إفصاحات مالئمة  اإلفصاحات
 واألحداث المادية التي تم نقلها من خالل البيانات المالية؟

هل هناك إفصاحات مالئمة تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم طبيعة ومدى األصول وااللتزامات 
تلبي معيار االعتراف )وجميع معايير إلغاء المحتملة للمنشأة التي تنشأ عن المعامالت أو األحداث التي ال 

 االعتراف( المحددة من خالل إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؟ 
 هل تصف المعلومات المالية بصورة مالئمة القرارات اإلدارية الهامة واألسس المنطقية الداعمة لها؟ التقديرات المهنية من اإلدارة

 حاسبية التي قامت بها اإلدارة معقولة؟هل التقديرات الم التقديرات
 هل هناك أية مؤشرات على وجود تحيز محتمل في التقديرات المهنية لإلدارة؟

هل تم اإلفصاح عن التقديرات التي تمت وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به؟ على سبيل المثال، 
 والمدى المحتمل للقيم، إذا كان ذلك مطلوبًا. المعلومات المالئمة لحساب التقديرات، مثل االفتراضات

 هل هناك وصف مالئم لعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة؟  األطراف ذات العالقة
هل هناك إفصاحات مالئمة )أو تفصيالت( لمكونات العناصر األكبر، مثل المخزون، والقروض طويلة  تفصيل عناصر السطر

 المعدات، وما إلى ذلك.األجل، والممتلكات والمصانع و 
 هل توضح اإلفصاحات: المخاطر والتشكيكات

 طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن األخطاء المادية والناتجة عن المعامالت واألحداث؟ 
  الطرق واالفتراضات المستخدمة والتقديرات المهنية التي تمت، والتغيرات التي طرأت عليها والتي تؤثر

المفصح عنها في حاالت أخرى، بما في ذلك تحليالت الحساسية ذات  على المبالغ المعروضة أو
 العالقة؟

 فهم التغيرات في القياسات أو التشكك في التقديرات؟ 
  تفاصيل كافية ألية أحداث أو ظروف والتي من الممكن أن تلقي بشكوك كبرى حول قدرة المنشأة

 على االستمرار باعتبارها منشأة مستمرة؟
 هل هناك إفصاحات مالئمة تصف الحدث وتأثيره على البيانات المالية؟  األحداث الالحقة

 

 العرض العادل 5 .21
تقر بعض أطر إعداد التقارير المالية صراحة أو ضمنًا بفكرة العرض العادل. وعندما يتم استخدام إطار للعرض العادل في إعداد 

دير المهني، إذا كانت البيانات المالية تحقق العرض العادل فيما يتعلق البيانات المالية، يطلب من المدقق أن يقيم، من خالل التق
 بالعرض واإلفصاح. ويتم أخذ ما يلي بعين االعتبار:

 الحقائق والظروف الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك التغيرات التي طرأت عليها؛ 
 فهم المدقق للمنشأة؛ و 
 .دليل التدقيق الذي تم الحصول عليه خالل التدقيق 

 

 يتطلب العرض العادل فقط االمتثال لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية؛ ولكنه يقر صراحة أو ضمنًا بضرورة تقديم اإلدارة ال
إلفصاحات تتخطى اإلفصاحات المطلوبة بشكل خاص من خالل إطار إعداد التقارير المالية. ويمكن أن تنشأ إفصاحات العرض 

 مادية، مثل تأثير المتطلبات المتطورة إلعداد التقارير أو البيئة االقتصادية المتغيرة. العادل عن المسائل التي قد تكون 
 قد يشمل هذا التقييم أيضًا االستفسار من اإلدارة ومن المسؤولين عن الحوكمة عن:
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 وجهات نظرهم حول سبب اختيار طريقة عرض معينة، عالوة على البدائل التي كان يمكن النظر فيها؛ 
 يع أو تفصيل المبالغ في البيانات المالية، وإذا كان عرض المبالغ أو اإلفصاحات يؤدي إلى حدوث غموض في درجة تجم

 معلومات مفيدة، أو ينتج عنه معلومات مضللة؛ و
  االتساق مع الممارسات المقبولة في الصناعة، وإذا كان أي ابتعاد عن تلك الممارسات يرجع إلى ظروف المنشأة وبذلك هو

 مبرر. ابتعاد
 

 تقييم أثر األخطاء 21.6
 أهداف معيار التدقيق الدولي رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 3الفقرة  450

 

 -هدف المدقق هو تقييم:
 ؛ وأثر األخطاء المحددة على التدقيق (أ)
 أثر األخطاء غير المصححة، إن وجدت، على البيانات المالية. (ب)

 

 معايير التدقيق الدولية المقتطفات ذات العالقة من  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 5الفقرة  450

يقوم المدقق بتجميع البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق عدا تلك البيانات الخاطئة غير المهمة. 
 (أ6-أ2)المرجع: الفقرة 

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  450

 

 -دقيق الشاملة وخطة التدقيق بحاجة إلى مراجعة في حال:يحدد المدقق ما إذا كانت إستراتيجية الت
كانت طبيعة البيانات الخاطئة المحددة والظروف التي حصلت فيها تشير إلى احتمالية وجود بيانات  (أ)

خاطئة أخرى والتي، إن تم تجميعها مع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق، يمكن 
 (؛أ7لمرجع: الفقرة )ا ؛ أو أن تصبح جوهرية

كان مجموع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق يقترب من األهمية المحددة وفقا  (ب)
 (.أ8. )المرجع: الفقرة 320لمعيار التدقيق الدولي 

معيار التدقيق الدولي 
 7الفقرة  450

 

مالت أو أرصدة  الحسابات أو إذا قامت اإلدارة، بناء على طلب المدقق، بفحص فئة معية من المعا
اإلفصاحات والبيانات الخاطئة المصححة التي تم كشفها، فيتعين على المدقق القيام بإجراءات تدقيق إضافية 

 أ(6لتحديد ما إذا كانت األخطاء ال تزال موجودة. )المرجع: الفقرة: 
 

معيار التدقيق الدولي 
 8الفقرة  450

 

لبيانات الخاطئة الجوهرية التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق في الوقت يقوم المدقق باإلبالغ عن كافة ا
المحدد إلى مستوى اإلدارة المالئم ما لم يحظر القانون أو النظام مثل هذا األمر. ويطلب المدقق من اإلدارة 

 أ(9-أ7 تصحيح تلك البيانات الخاطئة. )المرجع: الفقرات
 

معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة  450

 

إذا رفضت اإلدارة تصحيح بعض أو جميع البيانات الخاطئة التي أبلغ عنها المدقق، فينبغي عليه الحصول 
على تبرير ألسباب رفض اإلدارة عمل التصحيحات وينبغي أن يأخذ هذا التبرير بعين االعتبار عند تقييم ما 

 (أ13ية. )المرجع: الفقرة إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من البيانات الخاطئة الجوهر 
 

معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة  450

 

يحدد المدقق ما إذا كانت البيانات المالية غير المصححة جوهرية، بشكل منفرد أو بمجموعها. وخالل القيام 
 بهذا التحديد، ينبغي على المدقق أخذ ما يلي باالعتبار:

ف معين من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو حجم وطبيعة البيانات الخاطئة فيما يتعلق بصن (أ)
و  أ22-أ16رجع: الفقرات )الم و اإلفصاحات والبيانات المالية ككل والظروف الخاصة بحصولها؛

 (أ25-أ24
تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة المتعلقة بفترات سابقة على فئات المعامالت أو أرصدة  (ب)

 (أ23الية ككل. )المرجع: الفقرة لبيانات المالحسابات أو اإلفصاحات ذات العالقة وا
 

معيار التدقيق الدولي 
 12الفقرة  450

 

ينبغي على المدقق إبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات الخاطئة غير المصححة وتأثيرها، بشكل 
نظام. وينبغي أن  منفرد أو بمجموعها، على الرأي الوارد في تقرير المدقق، ما لم يحظر ذلك األمر قانون أو

يحدد إبالغ المدقق البيانات الخاطئة غير المصححة الجوهرية بشكل منفرد. وينبغي أن يطلب المدقق 
 (أ28-أ26تصحيح البيانات الخاطئة غير المصححة. )المرجع: الفقرات: 

 

معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة  450

يقوم المدقق بإبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة عن تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة المتعلقة بفترات 
 سابقة على فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات العالقة والبيانات المالية ككل.

معيار التدقيق الدولي 
 14الفقرة  450

 

ارة، وحيثما كان مالئما، من أولئك المكلفين بالحوكمة بشأن ما إذا كانوا يطلب المدقق إقرارا خطيا من اإلد
يعتقدون أن تأثيرات البيانات الخاطئة غير المصححة تعتبر جوهرية، منفردة أو مجتمعة، على البيانات المالية 

 (أ29ككل. ويتم تضمين ملخص لهذه البنود أو تضمينه باإلقرار الخطي. )المرجع: الفقرة 
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التدقيق الدولي  معيار
 18الفقرة  450

 

يتعين على المدقق تقييم ما إذا، باالستناد إلى أدلة التدقيق، كانت التقديرات المحاسبية في البيانات المالية إما 
معقولة في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق أو تم التعبير عنها بشكل خاطئ. )المرجع: الفقرات 

 أ(  119-أ116

 

 ف من تقييم األخطاء هو تحديد األثر على التدقيق، وما إذا كانت هناك حاجة لتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية.والهد
 -وقد تكون هناك حاجة إلى تعديل إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطط التدقيق المفصلة في الحاالت التالية:

  ن موجودة، بحيث أنه عندما تكون مجتمعة مع األخطاء طبيعة أو ظروف األخطاء المحددة تشير إلى أن أخطاء أخرى قد تكو
 أو المحددة، يمكن أن تزيد من أهمية األداء؛

 .المجموع الكلي لألخطاء التي تم تحديدها وغير المصححة يقترب من أو يزيد عن أهمية األداء 
 

 نقطة للتأمل
ت المالية. وهذا يعود للقيود المتأصلة للتدقيق ينبغي التذكر أنه سيكون هناك دائما مخاطرة أخطاء غير مكتشفة في البيانا

 من هذا الدليل. 4.1، الفصل 1والمذكورة في المجلد 
 

 ويمكن أن تنشأ األخطاء في المجاالت المحددة في التوضيح أدناه.
 

 1-21.6التوضيح 
 الوصف المصدر

في جمع أو معالجة البيانات التي يتم على أساسها  قد يتم ارتكاب األخطاء من جانب موظفي المنشأة حاالت عدم الدقة أو االحتيال
إعداد البيانات المالية. وهذا يشمل أيضا األخطاء التي تتم خالل القطع في نهاية الفترة. وباإلضافة إلى 

 -يقوم المدقق أيضا بما يلي:تحديد األخطاء المحددة، قد 
 نات الوحدات النقدية. ويمكن قياس األخطاء في مجموعة معينة )مثل المبيعات( من خالل أخذ عي

 ؛ ومحتملة عند استخدام عينة تمثيليةتوقع مجموع األخطاء ال
  النظر في طبيعة األخطاء التي تم تحديدها، فإذا كان هناك العديد من األخطاء التي تؤثر على

رصيد معين أو مجال عمل معين، قد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مخاطر البيانات الخاطئة 
 كنتيجة لالحتيال. المحددة 

 

 قد ال يتم تسجيل بعض المعامالت، إما سهوا أو عمدا، بحيث تشكل األخيرة احتيااًل. حاالت الحذف أو االحتيال

عدم وجود مبررات تجارية لمعامالت هامة )غير اعتيادية أو خارج سياق العمل الطبيعي للمنشاة( قد  المعامالت الهامة
 يانات المالية أو إخفاء سوء استخدام األصول.يكون الغرض منه التالعب بالب

 

قد تكون هناك قيود يومية غير مناسبة أو غير مصرح بها قد حدثت خالل الفترة أو في نهاية الفترة.  القيود اليومية
 ويمكن أن يكون هذا األمر قد تم للتالعب بالمبالغ المذكورة في البيانات المالية.

 

م حساب تقديرات اإلدارة بشكل غير صحيح، أو التغاضي عن أو إساءة تفسير بعض الحقائق، أو قد يت األخطاء في التقديرات
استخدام افتراضات خاطئة، أو تضمين بعض عناصر االنحياز إذا كانت تقديرات المنشأة خارج نطاق 

 .المقبول. ويمكن أيضا للتقديرات أن تشوبها أخطاء متعمدة للتالعب في نتائج البيانات المالية
 

وعناصر ملكية  وإلتزاماتقد يكون هناك عدم توافق مع أحكام اإلدارة فيما يتعلق بالقيمة العادلة ألصول  األخطاء في القيمة العادلة
 معينة يكون قياسها أو اإلفصاح عنها مطلوبا بالقيمة العادلة وفقا لإلطار المالي.

 

اختيار وتطبيق السياسات 
 المحاسبية

 وافق مع اإلدارة فيما يتعلق باختيار واستخدام سياسات محاسبية معينة.قد يكون هناك عدم ت
 

األخطاء غير المصححة في 
 األرصدة االفتتاحية

ستنعكس األخطاء غير المصححة من الفترات السابقة في األرصدة االفتتاحية. وإذا لم يتم تعديلها، فإنها 
 لية.قد تسبب أيضا أخطاء في البيانات المالية للفترة الحا

 

المبالغة في أو التقليل من اإليرادات )االعتراف بإيرادات سابقة ألوانها أو تسجيل إيرادات وهمية أو  االعتراف بااليرادات
 تحويل اإليرادات على نحو غير الئق لفترة الحقة(.
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 الوصف المصدر

ابة الداخلية. وينبغي مناقشة هذه العيوب يمكن أن تنجم األخطاء عن عيوب غير متوقعة في الرق ضعف الرقابة الداخلية
 وإبالغها لإلدارة، والنظر في أداء عمل إضافي لتحديد األخطاء األخرى التي قد تكون موجودة.

عرض البيانات المالية أو 
 فصاحات اإل

قد يتم حذف بعض اإلفصاحات المعينة الواردة في البيانات المالية والتي تكون مطلوبة من خالل 
لمحاسبي، أو قد تكون تلك اإلفصاحات غير مكتملة، أو غير كافية، أو غير دقيقة، وقد تكون اإلطار ا

تلك اإلفصاحات مطلوبة لتلبية أهداف اإلفصاحات في أطر إعداد التقارير المالية، حسب مقتضى 
 الحال. 

 

 تجميع األخطاء المحددة
خطاء النوعية(، بخالف األخطاء التي يكون من الواضح أنها ينبغي تجميع األخطاء المحددة خالل التدقيق )بما في ذلك األ

بسيطة، وذلك لتقييم أثر األخطاء غير المصححة. وعند تقييم أثر األخطاء، يمكن تمييز طبيعة األخطاء بين كونها بيانات 
 خاطئة، أو أخطاء في التقدير المهني، و/أو أخطاء في التوقعات.

 

 قد تكون مادية في اإلفصاحات: وفيما يلي أمثلة على األخطاء التي
 

 2-6 .21التوضيح 
 

 الخطأ المحتمل الموضوع
 حذف معلومات هامة عن األحداث/الظروف التي أدت إلى خسارة االنخفاض. خسائر االنخفاض

 الوصف غير الصحيح للسياسة المحاسبية المتعلقة بعنصر معين في أحد البيانات المالية. السياسات المحاسبية
 الوصف غير الكافي لحساسية سعر الصرف في منشأة تقوم بأنشطة تجارية دولية. صرف العمالتأسعار 

المسائل المعينة الخاصة 
 بالصناعة

وصف غير دقيق أو غير مكتمل للمعلومات عن األهداف، وسياسات، وعمليات إدارة رأس المال 
 للمنشآت التي تعمل في التأمين واألنشطة المصرفية. 

 

 ملنقطة للتأ
يمكن تجميع معظم األخطاء الكمية بحيث يمكن تقييم األثر الكلي على البيانات المالية. ومع ذلك، فإن بعض األخطاء )مثل 
إفصاحات البيانات المالية غير المكتملة أو غير الدقيقة( والنتائج النوعية )مثل احتمال وجود احتيال( لن يكون من الممكن 

ينبغي توثيق تلك األخطاء وتقييمها بشكل فردي وبشكل  ،خطاء وتقييمها على أساس فردياأل تجميعها. وينبغي توثيق هذه
  مجمع )بمعنى بشكل مجمع مع األخطاء األخرى( لتحديد إذا كانت تلك األخطاء مادية.

 

اإلجراء ملخص  ولتمكين تقييم األثر الكلي لألخطاء غير المصححة، يمكن توثيقها على ورقة عمل محفوظة مركزيا. وسيوفر هذا
 لجميع األخطاء غير التافهة غير المصححة التي تم تحديدها.

 

 وهناك عدد من المراحل في عملية التجميع التي يكون النظر في أثر األخطاء المجمعة ممكنا فيها، على النحو التالي.
 

 3-21.6التوضيح 
 تقييم إقرارات اإلدارة

ينبغي النظر في أثر األخطاء 
 لى:غير المصححة ع

 كل رصيد حساب أو فئة من المعامالت

 المتداولة لتزاماتإجمالي األصول المتداولة واإل

 لتزاماتإجمالي األصول واإل

 إجمالي اإليرادات والنفقات )الدخل قبل الضرائب(

 صاف الدخل
 

 ويبين التوضيح أدناه طريقة ممكنة لتجميع األخطاء.
 

 يورو ليست ذات أهمية وبالتالي لن تتم مراكمتها.  100بار األخطاء التي تصل إلى ألغراض هذا المثال تم اعت مالحظة:
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 4-21.6التوضيح 
 

 ملخص األخطاء المكتشفة
 اكثر من )أسفل( البيانات مبلغ 

ورقة  ظروف الحدوث الوصف
العمل 

 المرجعية

الدخل قبل  لتزاماتاإل  األصول
 الضرائب

حقوق 
 الملكية

تم 
 التصحيح؟

مراكمة الفشل في 
 اإليجار إلتزامات

ناتج عن  -واقعي
 المراقبة

 نعم 4.125 5.500 (5.500)  

 نعم (9.375) (12.500)  (12.500)  توقع من عينة تمثيلية مبيعات غير مسجلة

صاف الذمم المدينة 
 للذمم الدائنة

خطأ  -واقعي
 تصنيف

 نعم   (5.500) (5.500) 

نفقات المعدات 
 الرأسمالية

في خطا  -تقديري 
تطبيق السياسة 

 المحاسبية

 نعم (10.125) (13.500)  (13.500) 

  (15.375) (20.500) (11.000) (31.500) مجموع األخطاء المكتشفة خالل التدقيق

  15.375 20.500 11.000 31.500 األخطاء المصححة من جانب اإلدارة

  0 0 0 0 مجموع األخطاء غير المصححة

 

 األخطاء النوعية
ييم أثر األخطاء المحددة في اإلفصاحات النوعية فيما يتعلق باإلفصاح ذو العالقة، عالوة على تقييم تأثيرها الكلي على يتم تق

البيانات المالية برمتها. ومن ثم ينبغي استخدام التقدير المهني لتحديد إذا كانت تلك األخطاء مادية، وذلك في سياق إطار إعداد 
 به والظروف المعينة الخاصة بالمنشأة.التقارير المالية المعمول 

 

وينبغي أيضًا تجميع األخطاء الواردة في اإلفصاحات والتي يكون من الواضح أنها ليست بسيطة حتى وإن لم يكن تجميعها معًا 
ى البيانات ممكنًا. يدعم هذا النوع من التحليل النوعي المدقق عند تقييمه آلثار تلك األخطاء على اإلفصاحات ذات العالقة وعل

 المالية ككل.
 

 وفيما يلي بعض األمثلة على المجاالت التي قد يكون لها جوانب نوعية عند تقييم مخاطر األخطاء المادية.
 

 5-21.6التوضيح 
 

 الوصف األخطاء التي:
 األخرى.عدم االمتثال بالمتطلبات التنظيمية، أو بتعهدات الديون، أو بالمتطلبات التعاقدية  تؤثر على االمتثال

على سبيل المثال، تغير في المكاسب أو االتجاهات األخرى، خاصة في سياق الظروف االقتصادية  تحدث تغيرات
 وظروف الصناعة بشكل عام.

تؤدي |إلى زيادة التعويضات التي 
 تحصل عليها اإلدارة

 األخطاء التي تؤكد على تلبية متطلبات المكافآت أو التعويضات األخرى.

 على سبيل المثال، األطراف الخارجية واألطراف ذات العالقة. األطراف األخرى  تؤثر على
حذف المعلومات )التي ال تكون مطلوبة بشكل محدد( ولكنها، من حيث التقدير المهني للمدقق،  تؤثر على فهم المستخدمين

 للمنشأة.ضرورية لفهم المستخدمين للمركز المالي، واألداء المالي، أو التدفقات النقدية 
غير مادية في الوقت الحالي ولكن 
على األرجح ستكون هامة في 

االختيار الخاطئ أو تطبيق سياسة محاسبية لها تأثير غير مادي على البيانات المالية في الفترة 
 الحالية، ولكن لها على األرجح تأثير مادي على البيانات المالية في الفترات المستقبلية. 
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 المستقبل
مبلغ صغير نسبيًا قد يكون ماديًا بصورة كبيرة بالنسبة للمنشأة إذا أدى إلى انتهاك اتفاقية مصرفية أو  قيات المصرفيةاالتفا

 تعهد ديون.
 يؤثر على النسب المستخدمة لتقييم المركز المالي للمنشأة، ونتائج عملياتها، أو تدفقاتها النقدية. يؤثر على  نسب األداء 

 

 تقييم األخطاء

م مناقشة البيانات غير الصحيحة التي تم تحديدها مع اإلدارة في الوقت المناسب باإلضافة إلى طلب تصحيحها. يمكن أن تؤثر تت
تصحيحات األخطاء على أرصدة البيانات المالية أو يؤدي إلى تصويب اإلفصاحات غير الكافية الواردة في البيانات المالية. وفيما 

 لبيانات غير الصحيحة التي تم تحديدها.يلي توضيح لخطوات معالجة ا
 6-21.6التوضيح 

 التصدي لألخطاء المكتشفة )التي تم تحديدها(

إعادة تقييم األهمية 
 النسبية

النظر فيما إذا كان من الضروري تعديل األهمية النسبية قبل تقييم أثر البيانات غير المصححة، استنادا إلى 
 النتائج المالية الفعلية.

 

في األسباب واألثر النظر 
 على خطة التدقيق

 -النظر في األسباب التي أدت إلى األخطاء التي تم تحديدها خالل عملية التدقيق. وهذا يشمل:
 مؤشرات محتملة لالحتيال؛ 
 احتمال وجود أخطاء أخرى؛ 

 ؛ أووجود مخاطر لم يتم تحديدها 

 .عيب هام في الرقابة الداخلية 
 

، ينبغي تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل إستراتيجية التدقيق الشاملة في ضوء النتائج الواردة أعاله
 -وخطة التدقيق. وهذا يكون ضروريا في الحاالت التالية:

  ،أخطاء أخرى قد تكون موجودة، بحيث أنه عندما تكون مجتمعة مع األخطاء المتراكمة خالل التدقيق
 أو يمكن أن تكون جوهرية؛

 المتراكمة خالل التدقيق يقترب من األهمية النسبية. المجموع الكلي لألخطاء 

الطلب من اإلدارة إجراء 
 التصحيحات

ينبغي الطلب من اإلدارة تصحيح جميع األخطاء التي تم تحديدها، بخالف تلك التي يكون من الواضح أنها 
 ليست ذات أهمية على اإلطالق.

 

الطلب من اإلدارة أداء 
 إجراءات إضافية

المبلغ الدقيق لألخطاء في المجموعة )كما هو الحال في توقع األخطاء التي تم تحديدها في  إذا لم يعرف
عينة تدقيق(، ينبغي الطلب من اإلدارة أداء إجراءات لتحديد مبلغ األخطاء الفعلية، ثم بعد ذلك إجراء 

دقيق اإلضافية التعديالت المناسبة على البيانات المالية. وحيث يحدث هذا، ستكون بعض إجراءات الت
 ضرورية من جانب المدقق لتحديد ما إذا كانت أي أخطاء ال تزال موجودة.

 

رفض اإلدارة تصحيح 
 بعض أو جميع األخطاء

 -إذا رفضت اإلدارة تصحيح بعض أو جميع األخطاء ينبغي:
 ار عند الحصول على فهم لألسباب التي تجعل اإلدارة ال تقوم بالتصحيحات، وأخذ هذا الفهم في االعتب

 تقييم ما إذا كانت البيانات المالية تشوبها أخطاء جوهرية؛
  التواصل بشان األخطاء غير المصححة مع أولئك المكلفين بالحوكمة، بما في ذلك اثرها على الرأي في

 ؛ وذلك محظورا بموجب قانون أو نظام(تقرير المدقق )ما لم يكن 

 طاء التي بقيت دون تصحيح من اإلدارة.الطلب من أولئك المكلفين بالحوكمة تصحيح األخ 
 

في تشكيل االستنتاج حول ما إذا كانت األخطاء غير المصححة )بشكل فردي أو مجتمعة( ستتسبب في أخطاء جوهرية في 
 البيانات المالية ككل، فإن المدقق سينظر في العوامل المدرجة في التوضيح أدناه.

 

   7-21.6التوضيح 
 النظر في 

 -حجم وطبيعة األخطاء من حيث عالقتها بـ: أ جوهري؟هل هناك خط
 البيانات المالية ككل؛ 
  ؛ وصدة الحسابات واإلفصاحات المحددةفئات المعامالت و أر 

  .ظروف الحدوث الخاصة 

القيود المتأصلة في االختبارات اإلحصائية أو التقديرية، بحيث تبقى هناك دائما احتمالية عدم اكتشاف بعض 
 األخطاء.  
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ما مدى القرب المحتمل لمستوى إجمالي األخطاء غير المصححة إلى مستوى )مستويات( األهمية النسبية؟ 
 وتزيد مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية مع اقتراب األخطاء التي تم تجميعها من عتبة األهمية النسبية.

ء ذات مبلغ صغير نسبيا أثر جوهري على االعتبارات النوعية أو إمكانية االحتيال التي يمكن أن يكون ألخطا
 البيانات المالية.

 أثر األخطاء غير المصححة المتعلقة بفترات سابقة
 

ومن مسؤولية اإلدارة ضبط البيانات المالية لتصحيح األخطاء الجوهرية )بما في ذلك اإلفصاحات غير الكافية(، وتنفيذ أية إجراءات 
 أخرى مطلوبة.

 

 اإلقرارات الخطية
تعين توضيح مسؤولية اإلدارة بأدلة، وذلك عن طريق الحصول على إقرار خطي من اإلدارة. وهذا اإلقرار سيذكر أن أي أخطاء ي

غير مصححة )مع إرفاق أو تضمين قائمة( هي، برأي اإلدارة، غير هامة سواء بشكل فردي أو مجمعة. وإذا كانت اإلدارة غير 
 -لى إقرارها الخطي عبارات مثل:موافقة على تقييم األخطاء، قد تضيف إ

 "نحن ال نوافق على أن البنود... و ... تشكل أخطاء ألن ]وصف األسباب[".
 

 : مالحظة
عند اتصال المدقق مع أولئك المكلفين بالحوكمة إلبالغهم بالنتائج، تكون هناك حاجة لتحديد األخطاء الجوهرية غير  .1

 المصححة بشكل فردي.

قد َيحد القانون أو الالئحة من تواصل المدقق بشأن أخطاء معينة مع اإلدارة، أو أفراد خرين، في بعض دوائر االختصاص،  .2
داخل المنشأة. وقد تمنع بعض القوانين أو اللوائح بشكل خاص التواصل، أو إجراءات أخرى، والتي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة 

و غير قانوني بما في ذلك توجيه تنبيه للمنشأة. على تحقيق تقوم به سلطة ذات عالقة بشأن تصرف حقيقي أو مشتبه به أ
سبيل المثال، قد ُيطلب من المدقق أن يبلغ سلطة معينة بعدم االمتثال المحدد أو المشتبه به بتشريعات منع غسيل األموال. 

ر المدقق في الحصول وإذا كان هناك تضارب محتمل بين التزامات المدقق المتعلقة بالسرية وبين التزاماته بالتواصل، قد ينظ
 على استشارة قانونية.

 

وحيث يتم إبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة عن األخطاء غير المصححة من جانب اإلدارة، وبقيت  األخطاء مع ذلك غير 
تبة مصححة، يكون المدقق مطالبا بالحصول على إقرار مماثل يذكر أن أولئك المكلفين بالحوكمة يعتقدون أيضا أن اآلثار المتر 

على األخطاء غير المصححة غير هامة، بشكل فردي أو مجتمعة، على البيانات المالية ككل. ويجب إدراج أو تضمين ملخص 
 بهذه البنود مع اإلقرار الخطي.

 

 أدلة التدقيق الكافية والمناسبة 21.7
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

ولي معيار التدقيق الد
 26الفقرة  330

على المدقق أن يستنتج فيما إذا تم الحصول على ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة أثناء تكوينه لرأي 
معين، وعليه أيضا دراسة جميع أدلة التدقيق ذات العالقة بغض النظر عما إذا كانت تبدو أنها تدعم أو 

 أ(.62رجع: الفقرة تناقض التوكيدات الواردة في البيانات المالية. )الم
 

معيار التدقيق الدولي 
 27الفقرة  330

على المدقق في حال لم يحصل على ما يكفي من أدلة التدقيق فيما يخص توكيد هام للبيانات المالية، 
أن يحاول الحصول على أدلة تدقيق إضافية. وإذا لم يتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة التدقيق 

 أو يحجب الرأي في البيانات المالية. متحفظاً  أن يبدي رأياً المناسبة، فإن عليه 
 

ويتمثل الهدف الكلي في الحصول على أدلة كافية ومناسبة لخفض مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية إلى 
 مستوى منخفض مقبول.

 
مهني. وسيكون مستندُا في المقام األول على األداء  وما يشكل أدلة تدقيق كافية ومناسبة هو في نهاية المطاف مسألة تقدير

المرضي إلجراءات التدقيق اإلضافية المصممة للتصدي لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية الٌمقيمة. وهذا يشمل أي إجراءات 
ل التي يتعين أن تؤخذ األصلي. وبعض العوام إضافية أو معدلة تم أداؤها للتصدي للتغييرات التي تم تحديدها في تقييم المخاطر

 في االعتبار عند تقييم كفاية ومناسبة أدلة التدقيق تشمل العوامل المحددة في التوضيح أدناه.
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 1-21.7التوضيح 
 تقييم كفاية ومناسبة أدلة التدقيق

العوامل الواجب 
 النظر فيها

 جوهرية األخطاء
  هي احتمالية وجود تأثير هام لألخطاء ما مدى جوهرية األخطاء في التوكيدات التي تم تناولها، وما

 )بشكل فردي أو مجتمعة مع أخطاء أخرى محتملة( على البيانات المالية؟
 استجابات اإلدارة

  ما مدى استجابة اإلدارة لنتائج التدقيق، وما هو مدى فعالية الرقابة الداخلية في التصدي لعوامل
 المخاطر؟
 الخبرة السابقة

  أداء إجراءات مماثلة، وهل تم تحديد أي أخطاء؟ما هي الخبرة السابقة في 
 نتائج إجراءات التدقيق المنفذة

 هل تدعم نتائج إجراءات التدقيق المنفذة األهداف، وهل هناك أي إشارة إلى احتيال أو خطأ؟ 
 جودة المعلومات

 هل مصدر وموثوقية المعلومات المتاحة مناسبين لدعم استنتاجات التدقيق؟ 
 اإلقناع

 ون أدلة التدقيق مقنعة؟ما مدى ك 
 فهم المنشأة

  هل تدعم األدلة التي تم الحصول عليها نتائج إجراءات مخاطر التقييم )التي أجريت للحصول على
 فهم  للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية( أم تتناقض معها؟

 

دقق أن يبدي رأيا متحفظا أو يحجب الرأي في البيانات إذا لم يكن من الممكن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، على الم
 المالية.

 

 اإلجراءات التحليلية النهائية 21.8
 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق 
  520الدولي 
 6الفقرة 

دقيق التي تساعد المدقق ينبغي على المدقق وضع وأداء اإلجراءات التحليلية قرب نهاية عملية الت
في تكوين استنتاج كلي حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق للمنشأة. 

 أ(19 -أ17)المرجع: الفقرة 
 

وباإلضافة إلى أداء اإلجراءات التحليلية ألغراض تقييم المخاطر ومن ثم في وقت الحق باعتبارها إجراء جوهري، يكون المدقق 
 (. 520تطبيق اإلجراءات التحليلية خالل، أو بالقرب من نهاية، التدقيق عند تشكيل االستنتاج الكلي )معيار التدقيق الدولي مطالبا ب

 
 -وأهداف تنفيذ هذه اإلجراءات التحليلية النهائية هي:

 تحديد مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي لم يتم إدراكها سابقا؛ 
 و ؛البيانات المالية يمكن إثباتها التي تشكلت خالل التدقيق حول عناصر فردية في التأكد من أن االستنتاجات 

 .المساعدة في التوصل إلى استنتاج كلي يتعلق بمدى معقولية البيانات المالية 
 

يق المخطط لها وإذا تم تحديد مخاطر جديدة أو عالقات غير متوقعة بين البيانات، قد يحتاج المدقق إلى إعادة تقييم إجراءات التدق
 أو المنفذة.
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 النتائج والمسائل الهامة 21.9
الخطوة النهائية في عملية التقييم هي تسجيل جميع النتائج أو المسائل الهامة في وثيقة استكمال العملية. وقد تتضمن هذه الوثيقة 

 -ما يلي:
  ؛ أوأو المسائل الهامةجميع المعلومات الضرورية لفهم النتائج 
 عية، حسب االقتضاء، لوثائق تدقيق داعمة أخرى.إشارات مرج 

 
وهذه الوثيقة قد تتضمن أيضا استنتاجات حول المعلومات التي حددها المدقق وتتعلق بالمسائل الهامة التي تتناقض أو تتعارض 

استبدالها، مثل  مع استنتاجات المدقق النهائية. ومع ذلك، ال يمتد هذا الشرط ليشمل اإلبقاء على وثائق غير صحيحة أو جرى 
 مسودات البيانات المالية التي قد تكون غير مكتملة.

 

 نقطة للبحث
 مسائل التدقيق األساسية

، قد يقرر "إيصال مسائل التدقيق األساسية في تقرير المدقق المستقل "  701عند تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتدقيق 
ى األخطاء المحددة تشكل نتيجة تدقيق هامة. وإذا كان الوضع كذلك، المدقق، بناًء على تقديره المهني، أن طبيعة ومد

  يمكن أيضًا اعتبارها من بين مسائل التدقيق الهامة التي سيتم إيصالها من خالل تقرير المدقق.
 

 تقييم أدلة التدقيق -دراسات الحالة  21.10
 لدراسات الحالة. مقدمة -2، الفصل 2لالطالع على تفاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد 

 
 وكنتيجة لتنفيذ إجراءات التدقيق المخطط لها، تم مالحظة األخطاء التي لم يتم تعديلها والمسائل التالية.

 

 ديفتا لألثاث  -دراسة الحالة أ
 

  3X20فبراير  18
 ديفتا -مقتطف من ملخص التعديالت المحتملة

 
 

 

 المبلغ أعلى )أسفل ( البيان

قة العمل ور  ظروف الحدوث الوصف
 المرجعية

الدخل قبل  لتزاماتاإل  األصول
 الضرائب

تم  حقوق الملكية
 التصحيح؟

األخطاء في حساب 
 تقدير المخزون 

موظف جديد ارتكب بعض 
 األخطاء

 نعم (15.200) (19.000)  (19.000) 300د. 

دفع نفقات شخصية 
من خالل ديفتا ولم 
تتم إضافتها إلى 

 حساب المساهمين

الل اختبار تم اكتشافها خ
النفقات.  وحث هذا األمر 
على  أداء عمل إضافي 

 للعثور على بنود مماثلة.

 نعم (3840) (4.800) (4.800)  550.8

حسابات العمالء التي 
يوما وال  90تجاوزت 

توجد مدفوعات الحقة 
 مستلمة

مراجعة المدفوعات 
 المتقادمة والالحقة

 نعم 9.600 12.000  12.000 305ج. 

  (9.440) (11.800) (4.800) (7.000) خطاء المكتشفة خالل التدقيقمجموع األ

  (9.440) (11.800) (4.800) (7.000) األخطاء المصححة من جانب اإلدارة

  0 0 0 0 مجموع األخطاء غير المصححة

 
للتأكد من عدم وجود  وحيثما كان هناك أداء ألعمال إضافية سيتم تزويد إشارة مرجعية في القائمة الواردة أعاله، وذلك

 أخطاء أخرى مماثلة أو أن األخطاء ال تعتبر مؤشرا لمسائل أكثر جدية كتجاوز اإلدارة على سبيل المثال.
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 ة ملف تتعلق بتقييم أدلة التدقيقمقتطف من مذكر 
 

 االستجابة المخطط لها نتائج التدقيق

هناك عدد من األخطاء الكتابية في تقدير المخزون ناتجة عن 
يورو من قيمة  19.000نات اقل من الفعلي تصل إلى بيا

 المخزون.

ينبغي مراجعة طبيعة هذه األخطاء لتحديد أي مجاالت ضعف 
 في الرقابة الداخلية.

 

يجب أداء عمل إضافي للتأكد من أن جميع األخطاء الجوهرية قد 
 تم اكتشافها اآلن.

 

 تضمين المالحظة في خطاب اإلدارة.
 

يورو من نفقات  4800قات، تم اكتشاف أن أثناء اختبار النف
صيانة المعدات كانت متعلقة بتكاليف الخدمة لسيارة مرسيدس 

 دفع رباعي يملكها سوراج.

يجب أداء عمل إضافي لتحديد أي معامالت أخرى لم يتم 
تحديدها تتعلق باستخدامات شخصية. وإذا تم العثور على 

ذا زلة في نزاهة معامالت أخرى، ينبغي النظر فيما إذا كان ه
 اإلدارة ومؤشرا على احتيال محتمل.

 

أثناء اختبار حسابات الذمم المدينة، الحظنا أن بعض الحسابات 
يوما ولم تكن هناك مدفوعات مستلمة لهذه  90تجاوزت 

الحسابات خالل اختبار حسابات الذمم المدينة. وعلى الرغم من 
حصيل )كون العميل أن سوراج أكد لنا أن هذه الحسابات قابلة للت

صادق على الرصيد(، فإنها تبدو غير قابلة للتحصيل. وقد تم 
 تسجيل هذا كخطأ لم تتم تسويته.

 

مواصلة متابعة المقبوضات النقدية لغاية تاريخ العمل المتعلق 
باألحداث الالحقة. وينبغي مراجعة التحصيل التاريخي للعمالء 

لمعلومات حول في الماضي ومحاولة الحصول على مزيد من ا
 الشركات.

 

بعض األدوات والمعدات في السجالت المحاسبية ال يبدو أنها 
مستخدمة. وقد تم شراء آالت تقوم بالعمل نفسه في جزء من 

 الوقت السابق.
وال زالت اإلدارة تشعر بأن تلك األصول لها قيمة، كونها ستبقى 

 مستخدمة في حال تعطل اآلالت الجديدة.

ذا كانت األدوات والمعدات مستخدمة فعليا في االستعالم عما إ
 الفترة الماضية.

تحديد التكلفة الرأسمالية لألدوات والمعدات وما إذا كان ال بد من 
 خفض القيمة.

 

 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 مقتطف من مذكرة حول ملخص التعديالت المحتملة
 

 المخزون 
يورو والدخل بنحو  1800يوجد نقص في المخزون بنحو  -لقائمة النهائيةلم تماثل قائمة جرد المخزون التي لدينا ا

 .108يورو، انظر ورقة العمل د.  1800

 استجابة التدقيق
كان سبب الخطأ هو عدم استخدام روبي لقائمة المخزون النهائية. وسيتم توسيع نطاق إجراءاتنا الجوهرية للتأكد من 

 في القائمة النهائية. عكس كافة التعديالت التي تمت مناقشتها

 خطأ القطع لحسابات الذمم الدائنة 
لم تقم روبي بعمل مخصصات نظير إصالح وصيانة آلة الخراطة. وقد تم اكتشاف هذا خالل اختبار المدفوعات الالحقة. 

 يورو. 900والدخل قبل خصم الضرائب بنحو  لتزامات.  وهذا يؤثر على اإل110انظر ورقة العمل  ج ج. 

 ة التدقيقاستجاب
ينبغي توسيع نطاق اختبار القطع الخاص بنا، إذ يبدو أن روبي كانت مشغولة جدا هذه الفترة للحفاظ على قائمة بجميع 

 يورو. 400. وقد تم خفض عتبة االختبار إلى 2X20النفقات الالحقة المدفوعة بعد نهاية الفترة المتعلق بالسنة المالية 
 

 هذه األخطاء.وقد وافقت اإلدارة على تصحيح 
 

 3X20  فبراير 24:  تاريخج.ف          : أعده
 3X20مارس     5  :تاريخ  : ل.ف      راجعه

 
 



 

 

 

 

 

 

 فين بالحوكمةاإلتصال مع أولئك المكل. 22          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معايير التدقيق الدولية ذات العالقة  محتوى الفصل 
الفعا  المتباد  بين المدقق وأولئك  تاا إرشادات بشأن كيفية تعزيز اإل

المكلفين بالحوكمة، ونتائج التدقيق وغيرها من المسائل الواجب اإلبالغ 
 عنها 

 450 265)المنقح(،  260
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 1-22.0التوضيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ات:      مالحظ
 .للحاو  على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي ( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خال  التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)
 

 أهداف معيار التدقيق الدولي  رقم الفقرة
معيار التدقيق الدولي 

 9الفقرة  260
 
 

 -مدقق فيما يلي:تتلخص أهداف ال
إبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية وإعطائهم نظرة  (أ)

 عامة على نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما؛
 الحاو  على معلومات ذات عالقة بعملية التدقيق من المكلفين بالحوكمة؛ (ب)
مالحظات تنشأ عن عملية التدقيق في الوقت المحدد والتي تعتبر تزويد أولئك المكلفين بالحوكمة ب (ج)

 و هامة وذات عالقة بمسؤوليتهم في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية؛
 المتباد  بين المدقق وأولئك المكلفين بالحوكمة. تاا تشجيع اإل (د)

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة
عيار التدقيق الدولي م

 10الفقرة  260
 -ألغراض معايير التدقيق الدولية، يكون للماطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:

الشخص )األشخاص( أو المؤسسة )المؤسسات( )على سبيل المثا  أمين  -أولئك المكلفين بالحوكمة (أ)
اتيجي للمنشأة والواجبات المتعلقة على الشركة( الذين يقع على عاتقهم اإلشراف على االتجاه اإلستر 

بمسؤولية المنشأة. وتتضمن هذه المسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. وفيما يتعلق 
ببعض المنشآت في بعض المناطق، قد يشتمل أولئك المكلفين بالحوكمة على الموظفين اإلداريين مثل 

منشأة تابعة للقطاع الخاص أو العام، أو المدير المالك األعضاء التنفيذيين لمجلس الرقابة معين في 
 أ.8-أ1لمناقشة تنوع هياكل الحوكمة، أنظر الفقرات 

الشخص )األشخاص( الذين يتحملون المسؤولية التنفيذية عن القيام بعمليات المنشأة. وفيما  -اإلدارة (ب)
أولئك المكلفين بالحوكمة يتعلق ببعض المنشآت في بعض المناطق، تشتم اإلدارة على بعض أو كافة 

 مثل األعضاء التنفيذيين في مجلس رقابة معين أو مدير مالك.
معيار التدقيق الدولي 

 11الفقرة  260
معهم )المرجع:  تاا يحدد المدقق الشخص )األشخاص( المناسبين داخل هيكل الحوكمة في المنشأة ليتم اإل

  .أ(4-أ1الفقرات 
 

عندما يتال المدقق مع مجموعة فرعية مكونة من أولئك المكلفين بالحوكمة كلجنة تدقيق أو فرد مثال، يحدد معيار التدقيق الدولي 
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  اإلتاا  مع أولئك المكلفين بالحوكمة

 أ(. 7 -أ5مع جهة الحوكمة. )المرجع: الفقرات  تاا المدقق ما إذا كان يحتاج إلى اإل 12فقرة ال 260
 

معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة  260

مكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة، كمؤسسة تجارية صغيرة مثال، في بعض الحاالت، يشارك كافة أولئك ال
بحيث يدير المنشأة مالك واحد وال يملك أي شخص أخر دورا رقابيا. وفي هذه الحاالت، في حا  إبالغ 
المسائل المطلوبة بموجب هذا المعيار للشخص )األشخاص( الذين يتحملون مسؤولية اإلدارة، ويتحملون 

ة أيضا، فليست هناك حاجة إلى إبالغ المسائل مرة أخرى للشخص )األشخاص( ذاتهم في مسؤوليات رقابي
)ج(. ومع ذلك ينبغي أن يشعر المدقق بالرضا ألن  16دورهم الرقابي. ويشار إلى هذه المسائل في الفقرة 

الذين  مع الشخص )األشخاص( الذين يتحملون مسؤوليات اإلدارة يعمل على إبالغ كافة األشخاص تاا اإل
 أ(.   8قد يتال بهم المدقق بافتهم الرقابية بالشكل المناسب.)المرجع: الفقرة 

معيار التدقيق الدولي 
 14الفقرة  260

 

يبلغ المدقق أولئك المكلفين بالحوكمة عن مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية، بما في ذلك 
 -ما يلي:

لتعبير عن رأي معين حو  البيانات المالية التي تم إعدادها من جانب أن المدقق مسؤو  عن صياغة وا (أ)
 اإلدارة تحت إشراف أولئك المكلفين بالحوكمة؛

)ب( ال يعفي تدقيق البيانات المالية اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم. )المرجع:  (ب)
 أ(10-أ9الفقرات 

 

 

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  260

وصل المدقق إلى المسؤولين عن الحوكمة لمحة عامة عن النطاق والتوقيت المخطط لهما بالنسبة لعلمية ي
  (.16أ – 11التدقيق، ويشمل ذلك التواصل بشأن األخطار الهامة التي حددها المدقق. )المرجع: الفقرة أ

معيار التدقيق الدولي 
 16الفقرة  260

 

 (أ18-أ17)المرجع: الفقرة  -كمة بما يلي:يبلغ المدقق أولئك المكلفين بالحو 
وجهات نظر المدقق حو  الجوانب النوعية الهامة للممارسات المحاسبية في المنشأة، بما في ذلك  (أ)

السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية واإلفااحات حو  البيانات المالية. ويفسر المدقق ألولئك 
سبب وراء اعتبار المدقق لممارسة محاسبية هامة، تعد مقبولة المكلفين بالحوكمة، حيث يكون ممكنا، ال

بموجب إطار إعداد التقارير المالية المطبق، على أنها الممارسة األكثر مالئمة للظروف المعينة 
 (أ20-أ19للمنشأة؛ )المرجع: الفقرة 

 (أ21فقرة الاعوبات الجوهرية، إن وجدت، التي تتم مواجهتها خال  عملية التدقيق؛ )المرجع: ال (ب)
 -إال في حا  مشاركة أولئك المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة: (ج)

المسائل الهامة، إن وجدت، التي تنشأ من عملية التدقيق والتي تمت مناقشتها أو التي تخضع  (1)
 (أ22)المرجع: الفقرة  و للتراسل مع اإلدارة؛

 اإلقرارات الخطية التي يطلبها المدقق؛ (2)
 (؛25أ – 23شكل ومحتوى تقرير المدقق، إن وجدت؛ و)المرجع: الفقرة أالظروف التي تؤثر على  (د)
أية مسائل هامة أخرى تنشأ خال  التدقيق والتي، من حيث التقدير المهني للمدقق، لها عالقة باإلشراف  (ه)

 (.28أ – 26على عملية إعداد التقارير المالية. )المرجع: الفقرة أ
معيار التدقيق الدولي 

 18الفقرة  260
ت. )المرجع: تااالبلغ المدقق أولئك المكلفين بالحوكمة حو  الشكل والتوقيت والمحتوى العام المتوقع لإلي

 (.أ45 -أ37الفقرات 
معيار التدقيق الدولي 

 19الفقرة  260
 

يبلغ المدقق أولئك المكلفين خطيا بالنتائج الهامة التي تم التوصل إليها في عملية التدقيق عندما يكون 
الشفهي، حسب التقدير المهني للمدقق، غير مالئم. وال تحتاج البالغات الخطية إلى أن تحتوي على   تاااإل

 (أ48 -أ46كافة المسائل التي نشأت خال  سير عملية التدقيق. )المرجع: الفقرات 
معيار التدقيق الدولي 

 21الفقرة  260
 (.أ50 -أ49)المرجع: الفقرات يبلغ المدقق أولئك المكلفين بالحوكمة في التوقيت المحدد. 

معيار التدقيق الدولي 
 22الفقرة  260

 

المتباد  بين المدقق وأولئك المكلفين بالحوكمة مناسبا لهدف عملية التدقيق.  تاا يقيم المدقق ما إذا كان اإل
البيانات  كذلك، يقيم المدقق التأثير الناجم، إن وجد، على تقييم المدقق لمخاطر تاا وفي حا  لم يكن اإل

الخاطئة الجوهرية والقدرة على الحاو  على دليل تدقيق كاف ومناسب، ويتخذ إجراءًا مناسبًا. )المرجع: 
 (أ53 -أ51الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 23الفقرة  260

 

في حا  إبالغ المسائل الواجب إبالغها بموجب هذا المعيار شفهيا، يتعين على المدقق إدراجها في وثائق 
التدقيق إلى جانب الوقت والشخص الذي تم إبالغه بها. أما في حا  إبالغ المسائل خطيًا، يتعين على 

 (.أ54المدقق االحتفاظ بنسخة من التبليغ كجزء من وثائق عملية التدقيق. )المرجع: الفقرة 
لرقابة الداخلية التي تم تحديدها أثناء التدقيق إلى أولئك على المدقق أن يبلغ خطيا عن العيوب الهامة في امعيار التدقيق الدولي 
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 ا( 27أ، 18 -ا12المكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب. )المرجع: الفقرات  9الفقرة  265
معيار التدقيق الدولي 

 12الفقرة  450
 

ينبغي على المدقق إبالغ أولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات الخاطئة غير الماححة وتأثيرها، بشكل 
منفرد أو بمجموعها، على الرأي الوارد في تقرير المدقق، ما لم يحظر ذلك األمر قانون أو نظام. وينبغي أن 
يحدد إبالغ المدقق البيانات الخاطئة غير الماححة الجوهرية بشكل منفرد. وينبغي أن يطلب المدقق 

 (.أ28-أ26تاحيح البيانات الخاطئة غير الماححة. )المرجع: الفقرات: 
يار التدقيق الدولي مع

 13الفقرة  450
يقوم المدقق بإبالغ المسؤولين عن الحوكمة عن تأثير البيانات الخاطئة غير الماححة والمتعلقة بفترات 

 سابقة على فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفااحات ذات العالقة والبيانات المالية ككل. 
 

 لمحة عامة 22.1
 -  المتباد  بين المدقق وأولئك المكلفين بالحوكمة عنار هام في كل عملية تدقيق. وهذا يتيح لـ:الفعا تاا يعتبر اإل

 ؛ وبشأن المسائل المطلوبة وغيرها تاا المدقق اإل 
  أولئك المكلفين بالحوكمة تزويد المدقق بالمعلومات التي قد ال تكون بخالف ذلك متاحة. وهذه المعلومات يمكن أن تكون

 قق في تخطيط وتقييم النتائج.مفيدة للمد
 

بالنسبة لتدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، وبالنسبة ألية عمليات تدقيق أخرى والتي يطلب فيها من المدقق خالف ذلك 
صل ، ُيطلب من المدقق أيضًا أن يو 701بموجب القانون أو الالئحة أو التي يقرر فيها المدقق تطبيق المعيار الدولي للتدقيق 

إلى المسؤولين عن الحوكمة المسائل التي حدد أنها مسائل تدقيق أساسية. وعندما ال يحدد المدقق مثل تلك المسائل، في حاالت 
شديدة الندرة، أو عند عدم نية المدقق أن يبلغ عن تلك المسائل، تكون هناك حاجة للتواصل بشأن عدم وجدود مسائل تدقيق 

 تقرير المدقق.أساسية ليتم إياالها من خال  
 

 الحوكمة 22.2
تتباين هياكل الحوكمة حسب نطاق االختااص والمنشأة، مما يعكس تأثيرات مثل الخلفيات الثقافية أو القانونية المختلفة 
وخاائص الحجم والملكية. وفي معظم المنشآت تعتبر الحوكمة مسؤولية جماعية مثل مجلس اإلدارة أو المجلس اإلشرافي أو 

 المالكون أو لجنة إدارية أو مجلس حاكمين أو أمناء أو أشخاص مماثلين. الشركاء أو
  

أما في المنشآت األصغر حجما، قد يتحمل شخص واحد مسؤولية الحوكمة كالمدير المالك مثال حيث ال يكون هناك مالك أخر، 
ت هناك حاجة إلى إبالغ المسائل مرة أخرى أو أمين واحد. وفي هذه الحاالت، إذا كان إبالغ اإلدارة بشأن المسائل مطلوبا، فليس

للشخص )األشخاص( ذاتهم في دورهم الرقابي. ومع ذلك، عندما يكون هناك أكثر من شخص واحد مكلف بالحوكمة في المنشأة 
 )مثل أفراد العائلة األخرين(، فإن على المدقق اتخاذ خطوات لضمان أن يتم إعالم كل شخص بشكل كاف.

 

ت المدقق موجهة إلى مجموعة فرعية مكونة إتاااليث تعتبر الحوكمة مسؤولية جماعية، يمكن أن تكون وفي منشآت أخرى، ح
مع جهة الحوكمة  تاا من المكلفين بالحوكمة كلجنة تدقيق مثال. وفي هذه الحاالت، يحدد المدقق ما إذا كان يحتاج إلى اإل

 -بكاملها. وسوف يكون هذا التحديد مستندا إلى:
 المختلفة للمجموعة الفرعية وجهة الحوكمة؛ المسؤوليات 
 طبيعة المسألة الواجب اإلبالغ عنها؛ 
  ،لمتطلبات القانونية أو التنظيمية ذات العالقة 
  ما إذا كانت المجموعة الفرعية تملك صالحية اتخاذ اإلجراءات فيما يتعلق بالمعلومات التي تم اإلبالغ

 ت وتفسيرات أخرى قد يحتاج إليها المدقق. عنها، وما إذا كان بإمكانها توفير معلوما
 

وحيث ال يمكن بوضوح تحديد الشخص )األشخاص( المناسبين التواصل معهم بموجب اإلطار القانوني المطبق أو ظروف 
معهم  تاا العملية األخرى، قد يحتاج المدقق للمناقشة واالتفاق مع الطرف الشريك حو  الشخص )األشخاص( الواجب اإل

معهم وإبالغهم، فإن فهم المدقق لهيكل وعمليات الحوكمة في المنشأة سيكون ذو  تاا . وعند تحديد أولئك الواجب اإلوإبالغهم
 معهم وإبالغهم تبعا للمسألة التي ينبغي اإلبالغ عنها.  تاا عالقة. كما قد يختلف الشخص )األشخاص( المناسبين لإل

 

يعتمد تحديد الشخص )األشخاص( المناسبين الذين يبلغهم  مدقق العناصر على وعندما تشكل المنشاة إحدى عناصر مجموعة ما، 
ظروف العملية والمسألة التي سيتم اإلبالغ عنها. وفي بعض الحاالت قد يقوم عدد من العناصر باألعما  ذاتها داخل نظام الرقابة 

المكلفين بالحوكمة في العناصر هم أنفسهم )على سبيل الداخلية ذاته وباستخدام الممارسات المحاسبية ذاتها. وعندما يكون أولئك 
 المثا  مجلس إدارة مشترك(، قد يتم تفادي التكرار من خال  التعامل مع هذه العناصر في الوقت ذاته لهدف اإلبالغ. 
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 المسائل الواجب إبالغها 22.3
 -تتضمن مسائل التدقيق ذات العالقة بالحوكمة ما يلي:

 تعلق بتدقيق البيانات المالية؛مسؤوليات المدقق فيما ي 
 ؛ ووقيت عملية التدقيق المخطط لهمانطاق وت 
 .النتائج الهامة الناشئة عن التدقيق 
 

بالنسبة لتدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، وبالنسبة ألية عمليات تدقيق أخرى والتي يطلب فيها من المدقق خالف ذلك 
، ُيطلب من المدقق أيضًا أن يوصل 701يقرر فيها المدقق تطبيق المعيار الدولي للتدقيق بموجب القانون أو الالئحة أو التي 

إلى المسؤولين عن الحوكمة المسائل التي حدد أنها مسائل تدقيق أساسية. وعندما ال يحدد المدقق مثل تلك المسائل، في حاالت 
تكون هناك حاجة للتواصل بشأن عدم وجدود مسائل تدقيق شديدة الندرة، أو عند عدم نية المدقق أن يبلغ عن تلك المسائل، 

 أساسية ليتم إياالها من خال  تقرير المدقق.
 

 وال يكون المدقق مطالبا بتاميم إجراءات تدقيق للغرض الخاص بتحديد المسائل ذات العالقة بالحوكمة، ما لم يكن ذلك مطلوباً 
 بكل بلد أو من جانب تشريع معين.على وجه التحديد أو تتطلبه معايير التدقيق الخاصة 

 

ت إتااالوفي بعض الحاالت، قد تفرض بعض المتطلبات والقوانين واألنظمة المحلية التزامات تتعلق بالسرية مما قد يقيد 
 المدقق. لذا يجب الرجوع لهذه المتطلبات قبل التواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة.

 

 نقطة للتأمل
تطوير عالقات عمل بناءة مع أولئك المكلفين بالحوكمة. وهذا سوف يساعد على تحسين ينبغي قضاء بعض الوقت في 

 ت بين الطرفين.تااالفعالية اإل
 

 مسؤوليات المدقق 
ينبغي إعالم أولئك المكلفين بالحوكمة حو  المسائل الهامة ذات العالقة بدورهم الرقابي على عملية إعداد التقارير المالية. ويشمل 

 -غ بأن:هذا اإلبال
 ،تدقيق البيانات المالية ال يعفي اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم 
 :مسؤوليات المدقق تشمل ما يلي 

  أولئك المكلفين  إشرافصياغة والتعبير عن رأي معين حو  البيانات المالية التي تم إعدادها من جانب اإلدارة تحت
 و بالحوكمة،

 لهامة الناشئة عن تدقيق البيانات المالية.اإلبالغ عن المسائل ا 
  701األخذ بعين االعتبار أية مسائل تدقيق أساسية، إذا كان من المطلوب تطبيق المعيار الدولي للتدقيق. 

 

ويمكن في كثير من األحيان تلبية هذا المتطلب من خال  تزويد أولئك المكلفين بالحوكمة بنسخة من خطاب العملية. وهذا سُيعلم 
 أولئك المكلفين بالحوكمة بشأن المسائل المبينة أدناه.

 

 1-22.3التوضيح 
 طبيعة االبالغ 

تقديم نسخة من 
 خطاب العملية

 اء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية.مسؤولية المدقق المتمثلة في أد
متطلبات معيار التدقيق الدولي التي تقتضي اإلبالغ عن المسائل الهامة التي تنشأ من التدقيق ذو العالقة 

 بأولئك المكلفين بالحوكمة فيما يخص اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
من المدقق تاميم إجراءات لغرض تحديد المسائل اإلضافية التي يتم إبالغ  معايير التدقيق الدولية ال تقتضي

 المكلفين بالحوكمة بها.
( المتمثلة في إبالغ مسائل معينة بموجب قانون أو نظام، وذلك مسؤولية المدقق )حيث يكون ذلك ممكناً 

 باالتفاق مع المنشأة   
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 نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لهما
المتباد  بين المدقق وأولئك المكلفين بالحوكمة. ومع ذلك، يجب بذ   تاا رض من مناقشة تخطيط التدقيق هو تعزيز اإلإن الغ

العناية المطلوبة في عدم تقديم معلومات مفالة )مثل طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق المحددة( والتي قد تعمل على إضعاف 
 أو جميع أولئك المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة.فعالية التدقيق، وخاصة عندما يشارك بعض 

 

 وقد تتضمن المسائل التي يتم اإلبالغ عنها تلك المبينة أدناه.
 

 2-22.3التوضيح 
 الوصف 

 تفاصيل عامة حو  خطة ونطاق وتوقيت التدقيق. خطة التدقيق
 تطبيق مفهوم األهمية النسبية في سياق عملية تدقيق ما.

 كانت ناجمة عن االحتيا  أم الخطأ. البيانات الخاطئة الجوهرية، سواءً كيفية تناو  
 أسلوب المدقق في الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق.
 التغيرات الهامة في المعايير المحاسبية وأثرها المحتمل.

الحصول على مدخالت من 
 أولئك المكلفين بالحوكمة 
)التي قد تؤثر على خطط 

 التدقيق(
 

ت هامة مع الهيئات التنظيمية والمخاطر إتااالالمناقشات حو  أهداف واستراتيجيات المنشأة وأي 
 التجارية ذات العالقة التي يرى أولئك المكلفين بالحوكمة أنها قد تؤدي إلى أخطاء جوهرية.  

 -وصف الرقابة الممارسة على:
 تيا ؛مالئمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك على مخاطر االح 
 و كفاءة ونزاهة اإلدارة؛ 
 ت السابقة مع المدقق.تااالاالستجابات لإل 

 المسائل التي تسترعي عناية خاصة خال  عملية التدقيق.
 الطلبات للمدقق بأداء إجراءات إضافية.

 المسائل األخرى التي قد تؤثر على تدقيق البيانات المالية.
 

 النتائج الهامة للتدقيق
مسائل التي تتعلق بكفاءة ونزاهة اإلدارة، قد يكون من المناسب أن يقوم المدقق بمناقشة مبدئية لمسائل التدقيق ذات باستثناء ال

العالقة بالحوكمة مع اإلدارة. وتتيح هذه المناقشات المبدئية توضيح الحقائق والقضايا، وتمنح اإلدارة فرصة تقديم معلومات 
 إضافية.

 

مع أولئك  تاا )المدرج أدناه( قائمة بالمسائل المحددة التي تتطلب اإل)المنقح(  260التدقيق الدولي من معيار  1ويقدم الملحق 
 المكلفين بالحوكمة. وقد تم تناو  هذه المتطلبات في أجزاء أخرى من هذا الدليل.

 

 3-22.3التوضيح 
 الفقرة المحددة تصالإل متطلبات ا معيار التدقيق الدولي

ابة الجودة المعيار الدولي لرق
1 

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

 )أ( 30

 (،1)ج( ) 39، 21 مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيا  في عملية تدقيق البيانات المالية 240معيار التدقيق الدولي 
40 

 250دقيق الدولي معيار الت
 )المنقح(

 25-23، 20، 15 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

 9 واإلدارة بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القاور في الرقابة الداخلية للمكلفين  265معيار التدقيق الدولي 
 13 -12 ة التدقيقتقييم البيانات الخاطئة المحددة خال  عملي 450معيار التدقيق الدولي 
 9 الماادقات الخارجية 505معيار التدقيق الدولي 
 7 األرصدة اإلفتتاحية –عمليات التدقيق األولية  510معيار التدقيق الدولي 
 27 األطراف ذات العالقة 550معيار التدقيق الدولي 
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 10)ج(،  -)ب( 7 األحداث الالحقــة 560معيار التدقيق الدولي 
 )أ( 
 17 )أ( 14 )ب(، 13

 23 المنشأة المستمرة 570معيار التدقيق الدولي 
عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في  ذلك  –اإلعتبارات الخاصة  600معيار التدقيق الدولي 

 عمل مدققي العنار(
49 

 610معيار التدقيق الدولي 
 )المنقح(

 31، 20 إستخدام عمل المدققين الداخليين

 700التدقيق الدولي معيار 
 )المنقح(

 40 المالية البيانات حو  تقاريرال وإعداد رأي تكوين

 17 اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في تقرير المدقق المستقل 701معيار التدقيق الدولي 
 705معيار التدقيق الدولي 

 )المنقح(
)أ(،  19، 14، 12 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل

23 ،30 
 706معيار التدقيق الدولي 

 )المنقح(
 12 فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل

 18 األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة –المعلومات المقارنة 710معيار التدقيق الدولي 
 720معيار التدقيق الدولي 

 )المنقح(
متعلقة بالمعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي مسؤوليات المدقق ال

 على بيانات مالية مدققة
17 ،18 ،19 

 

 .لتي يمكن إبالغها )يفضل خطيُا(وترد في التوضيح التالي بعض المسائل ذات االهتمام األكثر شيوعا بالحوكمة ذات العالقة ا
 

 4-22.3التوضيح 
 

 تصالعتبارات اإل إ مسائل التدقيق
اختيار )أو تغييرات في( السياسات والممارسات المحاسبية الهامة التي لها أو يحتمل أن يكون لها  المحاسبية السياسات

 تأثير هام على البيانات المالية للمنشأة.
الية المسائل ذات العالقة بالحوكمة التي تم إرسالها سابقا ويمكن أن يكون لها تأثير على البيانات الم ت الفترة السابقةإتصاال

 للفترة الحالية.
مخاطر البيانات الخاطئة 

 الجوهرية
التأثير المحتمل على البيانات المالية ألية مخاطر هامة )مثل المقاضاة قيد اإلجراء( والتي تتطلب 

 اإلفااح في البيانات المالية.
شك على قدرة المنشأة على عدم اليقين الهام المتعلق باألحداث والظروف التي قد تلقي بظال  ال عدم اليقين الهام

 االستمرار كمنشأة مستمرة.
ظروف العمل التي تؤثر على المنشأة وخطط واستراتيجيات عملها، مما قد يؤثر في مخاطر البيانات  المخاوف

 الخاطئة الجوهرية.
 

 المخاوف بشأن مشاورات اإلدارة مع المحاسبين اآلخرين حو  مسائل المحاسبة والتدقيق.
هامة التي يتم الصعوبات ال

 مواجهتها
 -وهذا يمكن أن يشمل ما يلي:

 تخاذ القرار بشأن مسائل المحاسبة أو التدقيق المعقدة؛إ 
 عدم توفر الوثائق الالزمة للتدقيق؛ 
 عدم تمكن الموظفين من اإلجابة على األسئلة؛ 
 و ؛القيود على النطاق وكيفية حلها 
 تكون، بشكل فردي أو مجتمعة، هامة للبيانات  الخالفات مع اإلدارة حو  المسائل التي يمكن أن

 المالية للمنشأة أو تقرير المدقق.
 -أسئلة تتعلق بكفاءة اإلدارة: مالحظات حول إدارة المنشأة

 عيوب هامة في الرقابة الداخلية؛ 
 أسئلة بشأن نزاهة اإلدارة؛ 
 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة؛ 
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 ؛األعما  غير المشروعة 
 ت احتيا  شاركت فيها اإلدارة.عمليا 

 تعديالت تدقيق غير ماححة لها أو يحتمل أن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للمنشأة. تعديالت التدقيق
األخطاء غير الماححة التي تم تحديدها من جانب اإلدارة بأنها غير جوهرية)بخالف المبالغ التي  األخطاء غير المصححة

 بشكل فردي أو مجتمعة، للبيانات المالية ككل. ية(، سواءً ليست ذات أهم
 الخطوط العريضة ألسباب أية تعديالت متوقعة على تقرير المدقق. تقرير المدقق

 أي مسائل أخرى متفق عليها في شروط عملية التدقيق. المسائل المتفق عليها
تي هي، بالتقدير المهني للمدقق، هامة في المسائل األخرى، إن وجدت، الناتجة عن التدقيق وال مسائل أخرى 

 اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
، )والمطلوب تطبيقه بالنسبة للمنشآت المدرجة أو 701عندما يمكن تطبيق المعيار الدولي للتدقيق  مسائل التدقيق األساسية

لمطلوب إياا  مسائل التدقيق بموجب القانون/ الالئحة المحلية(، أو الذي يطبق طوعًا، يكون من ا
 األساسية من خال  تقرير المدقق.

 

 ت المدقق. لذا يجب الرجوع لهذه المتطلبات قبل التواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة.إتااال
 

 نقطة للتأمل
ينبغي الرقابة. قم بإياا  المسائل الهامة كتابيًا إن أمكن أو إذا كان ذلك مطلوبًا، مثل إياا  أوجه القاور الهامة في 

بشأن المسائل الهامة خطيا، حيثما كان ذلك ممكنا. ويوفر الخطاب أو التقرير وثيقة يتشارك بها الطرفين وتحدد  تاا اإل
الخطوط العريضة للمسائل الواجب اإلبالغ عنها. إذا تم اإلبالغ عن المسائل المطلوبة شفهيا، ينبغي أخذ نسخة من محاضر 

 مشاركتها مع المنشأة لتشكيل سجل مالئم يتضمن بأن اإلبالغ قد تم بالفعل. االجتماعات التي يمكن 
 

 التوثيق 
حيث يتم اإلبالغ شفهيا عن المسائل بموجب معيار تدقيق دولي معين، ينبغي إعداد مالحظات للحفظ في الملف تاف متى تم 

 حتفاظ بنسخة من اإلبالغ كجزء من وثائق التدقيق.  اإلبالغ ومن تم إبالغه. وحيث يتم اإلبالغ عن المسائل خطيًا، ينبغي اال
 

 التوقيت
ينبغي التأكد من اإلبالغ عن مسائل التدقيق ذات العالقة في الوقت المناسب بحيث يمكن ألولئك المكلفين بالحوكمة اتخاذ  

 اإلجراء المناسب.
 

 مع أولئك المكلفين بالحوكمة تصالاإل  –دراسات الحالة  22.4
 مقدمة لدراسات الحالة. -2، الفال 2فاصيل دراسات الحالة، أنظر المجلد لالطالع على ت

 

 ديفتا لألثاث -دراسة الحالة أ
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 مسائل التدقيق ذات العالقة بالحوكمة 
 

 فيما يلي مقتطف من خطاب موجه لإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة.
   

  جامل وودويند ووينغ المحدودة
 53004-123ن، األراضي المتحدة  شارع كينغستون، كيب تاو  55

 
 3X20مارس   15

 

 تا لألثاثشركة ديف- السيد سوراج ديفتا، المدير المفوض
 شما  كيب تاون  - الشارع الغربي 2255

 50214-123 - األراضي المتحدة
 

 ،عزيزي السيد ديفتا
 لمسائل التي نعتقد أنها تحتاج على عنايتكم واهتمامكم.المسائل التي يثيرها هذا التقرير ناجمة عن تدقيقنا للبيانات المالية وتتعلق با

 

وقد أكملنا تماما عملية التدقيق الخاصة بنا للبيانات المالية لشركة ديفتا لألثاث وفقا للمعايير المهنية. ونتوقع اإلفراج عن تقرير 
 ، حا  حاولنا على خطاب اإلقرار الموقع.3X20مارس  20التدقيق المؤرخ في 

 

راء عملية التدقيق الخاصة بنا للحاو  على تأكيد معقو  حو  ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري ولكن ونقوم بإج
ن نظرًا للقيود المتأصلة في التدقيق والرقابة الداخلية فإن التأكيد الكامل غير ممكن، مما ينجم عنه مخاطرة ال يمكن تجنبها تتمثل في أ

 هرية قد ال يتم كشفها. بعض األخطاء الجو 
 

 وفي تخطيطنا للتدقيق، نأخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية لتحديد طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات التدقيق.
ياق التدقيق الذي ومع ذلك، فإن تدقيق البيانات المالية ال يوفر ضمانا لعملية رقابة داخلية فعالة في ديفتا لألثاث. ومع ذلك، في س

 نقوم به، إذا الحظنا وجود عيوب هامة معينة في الرقابة الداخلية فسوف يتم إبالغك بها. يرجى الرجوع للملحق )أ( لهذه الرسالة )
 (. غير مدرج

 

 وبسبب كون االحتيا  متعمدًا، هناك دائما مخاطر لوجود أخطاء جوهرية أو احتيا  أو أفعا  أخرى غير مشروعة
 تم كشفها خال  تدقيقنا للبيانات المالية.قد ال ي

 

 وفيما يلي ملخص للنتائج المتأتية عن أداء عملية التدقيق.
لم نحدد أي مسائل هامة )بخالف األخطاء التي تم تحديدها ومناقشتها بالفعل معك، وتم تاحيحها اآلن( تحتاج إلى عنايتكم  .1

 واهتمامكم.
ألفضل ما توصلنا له من معرفة، كان لدينا  ن خال  عملية التدقيق الخاصة بنا. ووفقاً تلقينا تعاونا جيدا من اإلدارة والموظفي .2

أيضا وصو  كامل إلى السجالت المحاسبية وغيرها من الوثائق التي كنا بحاجة لها إلجراء التدقيق الذي قمنا به. ولم يكن لدينا 
 قيق بالقدر الذي يجعلنا راضيين. أي خالفات مع اإلدارة، كما قمنا بحل جميع قضايا المحاسبة والتد

 

 -ونود أيضا أن نلفت انتباهك إلى األمور التالية:
 ( غير مدرج التغيرات خال  الفترة في العمليات المهنية. انظر الملحق ب ) 
 ( غير مدرج مسائل أخرى تم تحديدها قد تكون ذات اهتمام من جانب اإلدارة. أنظر الملحق ج ) 
 

التدقيق الدولية ال تتطلب منا تاميم إجراءات لغرض تحديد المسائل التكميلية للتواصل مع أولئك المكلفين  يرجى مالحظة أن معايير
 بالحوكمة. ووفقا لذلك، فإن عملية التدقيق ال تحدد عادة كافة هذه المسائل.

حمل أي مسؤولية جراء قيام أي تم إعداد هذا اإلبالغ لعلم اإلدارة فقط وال يقاد به أي غرض من األغراض األخرى. ونحن ال نت
 طرف ثالث باستخدامه.

 
 ،وتفضلوا بقبو  فائق االحترام،

 جامل وودويند ووينغ المحدودة
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 كومار وشركاه -دراسة الحالة ب
 

 
 بأولئك المكلفين بالحوكمة تاا : اإلمذكرة إلى ملف

 
 تعديالت ونتائج التدقيق

ن ومستحقات حسابات الذمم الدائنة مع راج، الذي أشار إلى أنه بسبب لقد قمنا بمناقشه التعديالت  على رصيد المخزو 
المسائل العائلية لم يقض وقتا كافيا في اإلشراف على روبي والماادقة على المعامالت خال  هذه الفترة. لذا لم يكن راج 

الحقا في نهاية الفترة متفاجئًا من فقدان بعض األشياء. وقد وعد بضمان أن تقوم روبي بتتبع الحسابات المدفوعة 
 ألغراض المستحقات بشكل أفضل في الفترة القادمة.

 
نه، باستثناء التعديالت التي وجدت، لم نجد أي مسائل هامة أخرى خال  عملية التدقيق الخاصة بنا أوقد أشرنا إلى 

 بعد الحدود.أوكانت روبي متعاونة معنا إلى 
 

 توصيات أخرى 
لحزمة  حتياطينولوجيا المعلومات، أصبحنا ندرك بأن روبي لم تقم أبدا باختبار النسخ اإلخال  مناقشتنا للرقابة على تك

ة من السجالت إحتياطيللتأكد من إمكانية إنشاء نسخ  حتياطيالبرامج المحاسبية، وأوصينا بقيام راج باختبار النسخ اإل
 ام على قدرتنا ألداء عملية التدقيق.المحاسبية. وفي حا  وقوع حادث، سيكون لضياع السجالت المحاسبية أثر ه

 
 3X20مارس  16:  تاريخ: س.           أعده

 



 

 

 

 

 

 

 التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق  .23        

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذات العالقة معايير التدقيق الدولية محتوى الفصل

إرشاااا بشأ  كاااا ا تعبعاااا  شي مععااااد الااااس ر ح لماااا    ماااا    ل   ااااع   اااا   
 شيعع ن أ شيم يع  ال   شيضدورة.

 )المنقح( 705
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 شيطعم  شيدش م 

 1-23.0شي  ضعح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 مالحظات:      
   اللى ق ئم  ت لل    ي ث ئق شيمطل ب يلحص   230شيدج ع إيى لمع ر شي  قعق شي ويي ( 1)
 ه  الملع  لس مدة ول كدرة خ   شي  قعق. 300 خطعط لمع ر شي  قعق شي ويي ( 2)
 

 التدقيق الدولية أهداف معيار رقم الفقرة

لمعاااا ر شي اااا قعق شياااا ويي 
 4شيبقدة  705

شيم يع  شي ي  ك ا الزله   أ    شيعع ن ل   ع ا  يكمس ه ف شيم قق في شي مععد ب ض ح الس ر ح لم    م   ا 
 - ع م :

يع  تكل  ح  ح اللى اللى  بيه شي  قعق شي ي  م شيحص   اللعه ،  ا شيعع ن أ شيم  يخلص شيم قق، ب  ءا  ( )
 ؛ و خط ء ج هديه

ال   مكس شيم قق لس شيحص   اللى  بيه   قعق ت فعه ول   ع  يعخلص إيى  ا شيعع ن أ شيم يع  تكل خ يعه  (ب)
  .لس شألخط ء شيج هدي

 

 أهداف معيار التدقيق الدولية رقم الفقرة

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 5شيبقدة  705

 -أله شف هذش شيممع ر ,  ك ا يلمصطلح أ شي  يع  شيمم ني شيمعع   إزشئه   بن ه:
لصطلح يس خ م في  ع ق شألخط ء يعع ا آث ر شألخط ء اللى شيعع ن أ شيم يع   و شآلث ر شيممك    -  ئ  ( )

لى شيعع ن أ شيم يع  إا وج أ وشي ي يم  ك كف ن عج  ي مذر شيحص   اللى  بيه   قعق ت فعه يألخط ء ال
 -ول   ع . شآلث ر شيس ئ ة اللى شيعع ن أ شيم يع  هي  لك شي ي  ك ا في  كم شيم قق:

 غعد لق صدة اللى ال  صد  و  س   أ  و ب  ب لح بة في شيعع ن أ شيم يع ؛ (1)
  و  و يمكس  ا  ك ا لمثل  يجزء ه م لس شيعع ن أ شيم يع ؛إذش ت نت لق صدة اللعه ، لمثل   (2)

 فعم    ملق   إلفص   أ،     ع  يبهم شيمس خ لعس يلعع ن أ شيم يع . (3)

 الس شيعع ن أ شيم يع . ر ح ل حبظ  و ر ح  لعي  و  جب ر ح -ر ح لم   (ب)

  

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 6شيبقدة  705

 -م قق ال  ل :اللى شيم قق  ا يم   شيد ح في  قديد شي
يخلص شيم قق إيى  ا شيعع ن أ شيم يع  تكل يعست خ يع  لس شألخط ء شيج هدي  ب  ء اللى  بي  شي  قعق  ( )

  (  7 - 2)شيمدجع: شيبقدشأ   و شي ي  م شيحص   اللعه ؛
شيم قق غعد ق بر اللى شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  يعخلص إيى  ا شيعع ن أ شيم يع  تكل  (ب)
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 شي م   أ اللى ر ح شيم قق شي شرب في  قديد شيم قق

  (12 - 8شألخط ء شيج هدي . )شيمدجع: شيبقدشأ  خ يع  لس
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 7شيبقدة  705
 -يمعد شيم قق الس ر ح ل حبظ  ع م :

يخلص شيم قق،  م   ا يحصل اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع ،  ا شألخط ء   شء ُ خذأ اللى   ة  و  ( )
  و ؛ككل ج هدي ، ويك ه  يعست   ئ ة،   ي سع  يلعع ن أ شيم يع 

يك ا شيم قق غعد ق بر اللى شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  ي ك يس ر ح، ويكس شيم قق يخلص  (ب)
إيى  ا شآلث ر شيممك   يألخط ء غعد شيمك كب  اللى شيعع ن أ شيم يع ، إا وج أ، يمكس  ا  ك ا ج هدي  

 ويكس يعست   ئ ة. 

 
لمعااااا ر شي ااااا قعق شيااااا ويي 

 8شيبقدة  705
يمعد الس ر ح  لعي  ع م  يخلص شيم قق،  م   ا يحصل اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع ، إيى  اللى شيم قق  ا

  ا شألخط ء   شء  خذأ اللى   ة  و تكل وش   ج هدي  و  ئ ة  يض  في شيعع ن أ شيم يع .
 

لمعااااا ر شي ااااا قعق شيااااا ويي 
 9شيبقدة  705

    قعق ت فع  ول   ع  يع  ء ر ح اللعه  اللى شيم قق  ا يحجب شيد ح  ع م  يك ا غعد ق بر اللى جمع  بي
ويخلص شيم قق إيى  ا شآلث ر شيممك   يألخط ء شيج هدي  اللى شيعع ن أ شيم يع ، إا وج أ، يمكس  ا  ك ا 

 ج هدي  و  ئ ة.
 

لمعااااا ر شي ااااا قعق شيااااا ويي 
 10شيبقدة  705

شك ك ال   ة، يخلص شيم قق اللى شيم قق  ا يحجب شيد ح  ع م ، في ظدوف ن برة شيح وث يلغ ي    ط ح اللى 
إيى  نه، رغم ال م شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع ، يعس لس شيممكس  ك يس ر ح     شيعع ن أ شيم يع  

 نظدش يل ب الل شيمح مل بعس شيكك ك و ثده  شي دشكمي شيممكس اللى شيعع ن أ شيم يع .
 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 11شيبقدة  705

ع ،  صعح شيم قق اللى اللم   ا شإلبشرة فدضت قع بش اللى نط ق شي  قعق  دى شيم قق  نه لس إذش،  م  قع   شيممل
شيمدجح  ا  ؤبح إيى شيح ج  إيى شي مععد الس ر ح ل حبظ     شيعع ن أ شيم يع ، فملى شيم قق  ا يطلب لس 

 شإلبشرة  ا  دفع شيقع ب.
 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 12شيبقدة  705

، فملى شيم قق  ا   صل لع  ويئك لس هذش شيممع ر  11رفع شيقع ب شيمك ر إيعه  في شيبقدة إذش رفضت شإلبشرة 
شيمكلبعس   يح تم  يم  قك  هذه شيمس ي  ل  يم يكس جمعع  ويئك شيمكلبعس   يح تم  لك رتعس في إبشرة شيم ك ة، 

 ق ل   ع  وت فع .و ا يح ب ل  إذش ت ا لس شيممكس   بعذ إجدشءشأ ب  ل  يلحص   اللى  بشة   قع
 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 13شيبقدة  705

 -إذش يم   مكس شيم قق لس شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  فملى شيم قق  ا يح ب شيم ي الأ تم   لي:
إذش خلص شيم قق إيى  ا شآلث ر شيممك   يألخط ء غعد شيمك كب ، إا وج أ، اللى شيعع ن أ شيم يع  يمكس  ( )

  هدي  ويكس يعست   ئ ة فملى شيم قق  ا يجمل شيد ح ل حبظُ ؛ ا  ك ا ج
إذش خلص شيم قق إيى  ا شآلث ر شيممك   يألخط ء غعد شيمك كب ، إا وج أ، اللى شيعع ن أ شيم يع  يمكس  (ب)

 ا  ك ا ج هدي  ووش م  شي ط ق ي رج   جمل لس شي حبظ في شيد ح  لدشا غعد ل   ب يل مععد الس ل ى 
 لى شيم قق  ا: مقع  شيم قف فم

  سحب لس شي  قعق  عثم  ت ا ذيك ق ب ا يل طععق ولمك  ا  م جب شيق ن ا  و شي ظ م شيمطعق؛  (1)
  (13)شيمدجع: شيبقدة 

إذش يم يكس شالنسح ب لس شي  قعق ق ب  يل طععق  و لمك   فملع   ا يحجب شيد ح     شيعع ن أ  (2)
 ( 14)شيمدجع: شيبقدة  شيم يع .
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شي ويي  لمع ر شي  قعق

 14شيبقدة  705
(، فملعه قعل شالنسح ب  ا ُ علغ  ويئك شيمكلبعس   يح تم  1)ب( ) 13إذش  نسحب شيم قق تم  ه  لععس في شيبقدة 

  (15  ح  ل ر   ملق   ألخط ء شي ي ُشك كبت  ث  ء شي  قعق وشي ي بالت إيى  م  ل شيد ح. )شيمدجع: شيبقدة 
 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 15ة شيبقد  705

  (.16شيظدوف    قض ر ح شيم قق شيسلعي  و  جعه يلد ح في شيعع ن أ شيم يع  تكل. )شيمدجع: شيبقدة 
 

ال  ل   دى شيم قق  نه لس شيضدورح شي مععد الس ر ح  لعي  و  جب ر ح     شيعع ن أ شيم يع  تكل، فعجب  ال 
إال شب شي ق ريد شيم يع      بع ا ل يي ل ،  و   ضمس  قديد شيم قق ر ي  غعد ل حبظ  يض  فعم    ملق ب بس إط ر 

ال صد  و  س ب  و ب   وش   لح ب  و  كثد  في بع ا ل يي. و ضمعس ذيك شيد ح غعد شيم حبظ في نبس شي قديد 
 في هذه 

 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 16شيبقدة  705

ل حبظ"  و "ر ح  لعي"،  و  ال  ل  يم   شيم قق ر ح شي  قعق، يس خ م شيم قق     شيم  ويس شي  يع  "ر ح
 (. 19  – 17"شالل   ع الس إب شء شيد ح"، وفق ا يم  ه  ل ئم، وذيك في قسم شيد ح. )شيمدجع: شيبقدة  

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 17شيبقدة  705

، لس ال  ل   ع ح شيم قق ر ي ا ل حبظ ا ن عج  ي ج ب  خط ء ل بي  في شيعع ن أ شيم يع ، فإا شيم قق   ص اللى  نه
 قسم   س شيد ح شيم حبظ: عث ر ح شيم قق،     ث  ء آث ر شيمس ي /شيمس ئل شيم ضح  في 

ال  ل    م إال شب شي ق ريد وفق ا إلط ر شيمدض شيم ب ، فإا شيعع ن أ شيم يع   مدض الدض ا ال بالا، لس  عث  ( )
ال شب شي ق ريد شيم يع  جمعع شيج شنب شيم بي  ) و  مطي رؤي   قعقع  وال بي  الس( )...( وفق ا )إلط ر إ 

 شيممم    ه(؛  و
ال  ل    م إال شب شي ق ريد وفق ا إلط ر شالل ث  ، فق   م إال شب شيعع ن أ شيم يع ، لس  عث جمعع شيج شنب  (ب)

 شيم بي ، وفق ا )إلط ر إال شب شي ق ريد شيم يع  شيممم   يه(.
 

ٍف ول ئم، يس خ م شيم قق شيمع رة شي  يع  ال  ل     ج شي م  ل الس ال م شيق رة اللى شيحص   اللى بيعل   قعق ت 
 (. 20"    ث  ء شآلث ر شيمح مل  يلمس ي /شيمس ئل...." وذيك   ي سع  يلد ح شيم حبظ. )شيمدجع: شيبقدة  

 الرأي السلبي 
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 18شيبقدة  705
م قق، ونظدشا ألهمع  شيمس ي /شيمس ئل ال  ل   ع ح شيم قق ر ي ا  لعع ا، فإا شيم قق   ص اللى، لس  عث ر ح شي

 :قسم شيد ح شيسلعيشي ي  م وصبه  في 
ال  ل    م إال شب شي ق ريد وفق ا إلط ر شيمدض شيم ب ، فإا شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع  ال  مدض الدض ا  ( )

 م    ه(؛  وال بالا ) و ال  مطي رؤي   قعقع  وال بي  الس( ).....( وفق ا )إلط ر إال شب شي ق ريد شيم يع  شيمم
ال  ل    م إال شب شي ق ريد شيم يع  وفق ا إلط ر شالل ث  ، فإنه يم   م إال شب شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع ، لس  (ب)

  عث جمعع شيج شنب شيم بي ، وفق ا )إلط ر إال شب شي ق ريد شيم يع  شيممم    ه(.
 االمتناع عن إبداء الرأي 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 19شيبقدة  705

   يم  ع شيم قق الس إب شء شيد ح ن عج  يم م شيق رة اللى شيحص   اللى بيعل   قعق ل ئم وت ٍف، فإا شيم قق:ال  ل
   ص اللى  ا شيم قق ال  ع ح ر ي ا في شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع ؛ ( )
س   ص اللى  نه، نظدشا ألهمع  شيمس ي /شيمس ئل شي ي  م وصبه  في قسم شالل   ع الس إب شء شيد ح، يم   مك (ب)

شيم قق لس شيحص   اللى بيعل   قعق ل ئم وت ٍف يمكس شالال م ب اللعه في  ك يس ر ح شي  قعق الس 
 شيعع ن أ شيم يع ؛ و

(، وشي ي  كعد إيى شيم قح) 700)ب( لس شيممع ر شي ويي يل  قعق 24يم   شيعع ا شيمطل ب  م جب شيبقدة  (ج)
 ق  شش دك في   قعق شيعع ن أ شيم يع . نه ق   م   قعق شيعع ن أ شيم يع ، يع ص اللى  ا شيم قق 

 أساس الرأي
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 20شيبقدة  705
ال  ل  يم   شيم قق شيد ح في شيعع ن أ شيم يع ، فإا شيم قق، إض ف  إيى شيم  صد شيمطل ب  وفق ا يلممع ر شي ويي 

 (21(: )شيمدجع: شيبقدة  شيم قح) 700يل  قعق 
( إيى شيم قح) 700لس شيممع ر شي ويي يل  قعق  28" شيمطل ب وفق ا يلبقدة يم   شيم  شا "   س شيد ح ( )

"   س شيد ح شيم حبظ"،  و "   س شيد ح شيسلعي"  و "   س شالل   ع الس إب شء شيد ح"، وفق ا يم  ه  ل ئم؛ 
 و

 في هذش شيقسم،   رج وصب ا يلمس ي  شي ي  بأ إيى شي م  ل. (ب)
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 21دة شيبق 705
إذش ت ا ه  ك خط  ل بي ا في شيعع ن أ شيم يع  لد عط  مع يغ لمع   في شيعع ن أ شيم يع  ) م  في ذيك شإلفص   أ  

شيكمع (،   رج شيم قق في قسم    س شيد ح وصب ا وقع   ا يآلث ر شيم يع  شي   ج  الس شيخط ، ل  يم يكس ذيك غعد 
 (.22الملع ا، فإا شيم قق   ص اللى ذيك في هذش شيقسم. )شيمدجع: شيبقدة  الملع ا. فإذش يم يكس قع س شآلث ر شيم يع  

إذش ت ا ه  ك خط  ل بح في شيعع ن أ شيم يع  لد عط   إلفص   أ شي  الع ،   رج شيم قق في قسم    س شيد ح لمع ر شي  قعق شي ويي 
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   ضعح ا يكعبع    وث شيخط  في شإلفص   أ. 22شيبقدة  705
شي ويي لمع ر شي  قعق 

 23شيبقدة  705
إذش ت ا ه  ك خط  ل بي ا في شيعع ن أ شيم يع  لد عط  م م شإلفص ح الس شيممل ل أ شي ي لس شيمطل ب شإلفص ح 

 ال ه ، فإا شيم قق:
    قش ال م شإلفص ح لع شيمسؤويعس الس شيح تم ؛ ( )
 يصف في قسم    س شيد ح طععم  شيممل ل أ شيمحذوف ؛ و (ب)
ئح   م ع،   رج شإلفص   أ شيمحذوف ، شديط   ا يك ا ذيك الملع ا ويك ا ل  يم يكس شيق ن ا  و شي  (ج)

 (. 23شيم قق ق   صل اللى بيعل   قعق ل ئم وت ٍف  ك ا شيممل ل أ شيمحذوف . )شيمدجع: شيبقدة  
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 24شيبقدة  705
ئم،   رج شيم قق في قسم    س شيد ح إذش ن ج شي م  ل الس ال م شيق رة اللى شيحص   اللى بيعل   قعق ت ٍف ول 

   ع ب ال م  مك ه لس ذيك.
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 25شيبقدة  705
ال  ل   ع ح شيم قق ر ي ا ل حبظ ا  لعع ا، فإا شيم قق يم   شيعع ا الم  إذش ت ا بيعل شي  قعق شيذح  م شيحص   اللعه 

)ب( لس شيممع ر شي ويي 28 قق شيمطل ب وفق ا يلبقدة ه  بيعل ت ٍف ول ئم يمكس شالال م ب اللعه ت   س يد ح شيم
 (  حعث يكمل تلم  "ل حبظ"  و " لعي" وفق ا يم  ه  ل ئم.شيم قح) 700يل  قعق 

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 26شيبقدة  705

ق ا يلبقدة ال  ل  يم  ع شيم قق الس إب شء شيد ح  ك ا شيعع ن أ شيم يع ، يس يكمل  قديد شيم قق شيم  صد شيمطل ب  وف
 (. و لك شيم  صد هي:شيم قح) 700)ب( لس شيممع ر شي ويي يل  قعق 28)ب( وشيبقدة 28
 إش رة إيى شيقسم شيذح   م فعه وصف لسؤويع أ شيم قق في  قديد شيم قق؛ و ( )
بع ا     إذش ت ا بيعل شي  قعق شيذح  م شيحص   اللعه ه  بيعل ت ٍف ول ئم يمكس شالال م ب اللعه  (ب)

 شيم قق. ك   س يد ح 
لمع ر شي  قعق شي ويي 

 27شيبقدة  705
  ى ي  ت ا شيم قق ق   ب ى ر ي ا  لعع ا  و شل  ع الس إب شء ر ح  ك ا شيعع ن أ شيم يع ، يصف شيم قق في قسم 
   س شيد ح   ع ب  ي  لس ئل  خدى يك ا اللى برشي    نه     طلب  م   ا في شيد ح، وشآلث ر شيم د ع  اللى 

 (.24جع: شيبقدة  ذيك. )شيمد 
 

 

 لمحة عامة 23.1
 

يطلب لس شيمدشجع شي مععد ب ض ح الس ر ح لم    م    ل   ع      شيعع ن أ شيم يع  في   الأ ت لك شيمعع   
  بن ه.

 

 1-23.1شي  ضعح
 عتبارات االتصالإ 

 الرأي المعدل الالزم
ر ح لااا حبظ  و ر ح  ااالعي  )

 (  و  جب ر ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية تشوبها أخطاء جوهرية البيانات
ب اا ء اللااى  بياا  شي اا قعق شي ااي  اام شيحصاا   اللعهاا ، فااإا شيعع ناا أ شيم يعاا  تكاال يعساات خ يعاا  لااس 
شألخطاا ء شيج هدياا . ويكاامل ذيااك شألخطاا ء غعااد شيمصااحح  شي ااي  كاا ا ج هدياا ، ولاا ى ل ئماا  

  ء ج هدي . طععق شيمع بئ شيمح  عع ، وال م شيككف الس شيممل ل أ شيذح   جم ال ه  خط
 

 عدم القدرة على الحصول على أدلة كافية ومناسبة
ال م شيق رة اللى شيحص   اللى  بي  ت فع  ول   ع  ي      ج   ا شيعع ن أ شيم يع  تكل خ يع  

 -لس شألخط ء شيج هدي . وهذش يمكس  ا يكمل ل   لي:
 حديق؛ظدوف خ رج  الس  عطدة شيم ك ة، لثل  ضدر شيسج أ شيمح  عع  جدشء شي 
 م شيق رة اللى  ض ر جدب ظدوف ل صل   طععم   و   قعت المل شيم قق، لثل ال 

 ؛ وشيمخزوا 

  شيقع ب شيمبدوض  لس ج نب شإلبشرة، لثل ال م  م ح شإلبشرة يلم قق   يحص   اللى
 لص بق  خ رجع  يعمض شيذلم شيم    .

 

 التعديالت على رأي التدقيق 23.2
 - ع م  يخلص شيم قق إيى  نه:يك ا ر ح شي  قعق شيمم   الزلُ  

  اللى  بي  شي  قعق شي ي  م شيحص   اللعه ،  ا شيعع ن أ شيم يع  تكل  ح  ح اللى  خط ء ج هدي ؛ ب  ءا 
  لس غعد شيممكس شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  يعخلص إيى  ا شيعع ن أ شيم يع  تكل خ يع  لس شألخط ء

 شيج هدي .
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 شيطعم  شيدش م 

 

 رشء شيمم ي ، وهي شيد ح شيم حبظ وشيد ح شيسلعي و جب شيد ح.وه  ك ث ث   ن شع لس شآل
 

 ( تعف    ثد ن ع شيد ح شيمدشب شي مععد ال ه   ي ق  د 1 )شيم قح( .705ويععس شي  ضعح  بن ه )لس  سخ لس لمع ر شي  قعق شي ويي 
 -شيمه ي يلم قق    :

 طععم  شيمس ي  شي ي   ال  إيى شي م  ل، و 
 ره  شيمح مل  اللى شيعع ن أ شيم يع    ئ ة.ل ى ت ا آث ره   و آث  

 

 1-23.2شي  ضعح 
 

تقدير المدقق حول مدى كون اآلثار أو اآلثار المحتملة على  طبيعة المسألة التي تدعو إلى التعديل
 البيانات المالية سائدة

 جوهرية وسائدة جوهرية ولكن ليست سائدة

 ر ح  لعي ل حبظ ر ح شيعع ن أ شيم يع   ح  ح اللى  خط ء ج هدي 

 مذر شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  
 ول   ع 

  جب شيد ح ر ح ل حبظ

 
 ويععس شي  ضعح  بن ه شال  خ شم شيم   ب يألن شع شيث ث  لس شآلرشء شيمم ي  

 

 2-23.2شي  ضعح 
 

 التطبيق  النوع

 ع . ويطعق ذيك في شيح الأ شي  يع :ال  ل  يك ا شألثد ل بي ا ويكس غعد ل  كد في شيعع ن أ شيم ي الرأي المتحفظ

  يخلص شيم قق،  م   ا يحصل اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع ،  ا شألخط ء   شء ٌ خذأ اللى   ة  و
  و ككل ج هدي ، ويك ه  يعست   ئ ة   ي سع  يلعع ن أ شيم يع ؛

 كس شيم قق يخلص يك ا شيم قق غعد ق بر اللى شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  ي ك يس ر ح، وي
إيى  ا شآلث ر شيمح مل  يألخط ء غعد شيمك كب  اللى شيعع ن أ شيم يع ، إا وج أ، يمكس  ا  ك ا ج هدي  

 ويكس يعست   ئ ة.

 

"ندى  نه،     ث  ء آث ر ) و شآلث ر شيمح مل ( يلمس ي  شي ي  م وصبه  في قسم    س شيد ح لس  قديدن ، فإا  الصياغة:
 شيمص  ع   مدض الدض ا ال بال......"شيعع ن أ شيم يع  

)إيض ح:  ك ا ه  ك إش رة إيى "شآلث ر شيمح مل " فقط ال  ل  ال   مكس شيم قق لس  ح    شآلث ر  و إذش ت ا قع س 
 شآلث ر غعد الملي.(

يحصل   ع م   ك ا  ث ر شألخط ء ج هدي  و  ئ ة اللى      شء. وهذش   طعق  ع م  يخلص شيم قق،  م   ا الرأي السلبي
اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع ،  ا شألخط ء   شء ٌ خذأ اللى   ة  و تكل ج هدي  و  ئ ة   ي سع  يلعع ن أ 

 شيم يع .
"بد ح شيم قق، نظدش ألهمع  شيمس ئل شيمعع   في فقدة    س شيد ح شيسلعي ... فإا شيعع ن أ شيم يع  ال  مدض  ككل  الصياغة:

 ال ب ..."
ك ا شألثد شيمح مل يألخط ء غعد شيمك كب ، إا وج أ، ج هدي  و  ئ ُش اللى      شء. وهذش   طعق  ع م  ي حجب الرأي

 ع م  يك ا شيم قق غعد ق بر اللى شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  ي  فعد    س يد ح شي  قعق، 
ع ، إا وج أ، يمكس  ا ويخلص شيم قق إيى  ا شآلث ر شيمح مل  يألخط ء غعد شيمك كب  اللى شيعع ن أ شيم ي

  ك ا ج هدي  و  ئ ة اللى      شء.
 

في ظدوف ن برة شيح وث يلغ ي  ال  ل  ال يك ا لس شيممكس  ك يس ر ح     شيعع ن أ شيم يع   وهذش   طعق  يض ا 
 نظدش يل ب الل شيمح مل بعس شيكك ك و ثده  شي دشكمي شيممكس اللى شيعع ن أ شيم يع . وهذش   طعق   ى ال  ل  يك ا 

 شيم قق ق   صل اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع  يكل وش  ة لس   الأ شيكك ك.
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"ال نمعد الس ر ح في شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع  يلكدت    ب ج. ون عج  ألهمع  شيمس ي  شي ي  م وصبه  في قسم  الصياغة:
مكس شالال م ب اللعه ت   س شالل   ع الس إب شء شيد ح، يم ن مكس لس شيحص   اللى بيعل   قعق ت ٍف ول ئم ي

 يد ح شي  قعق في هذه شيعع ن أ شيم يع ."
 

 وشيع  ل شي  ع  إلص شر ر ح  لعي  و  جب شيد ح ه  شالنسح ب لس شي  قعق ) عثم  ت ا ذيك لمك  ( وال م إص شر ر ح. 
 

 شي ح  شيمععس  بن ه وال  ل   ك ا ه  ك   ج  إيى  م  ل، اللى شيم قق ذتد شي ب صعل في "فقدة    س شي م  ل" اللى 
 

 3-23.2شي  ضعح 
 

 الغرض: أساس لفقرة التعديل
شيغدض لس هذه شيبقدة ه    ضعح  ب صعل شي م  ل في قسم ل بصل  لي لع شدة قسم شيد ح في  قديد شيم قق. 

 يك ا ال  شا هذش شيقسم ه     س شيد ح شيم حبظ،  و    س شيد ح شيسلعي،  و    س شالل   ع الس إب شء شيد ح.
 الصياغة

 يكمل شيقسم ) عثم   لكس(:
 وصب ا يلمس ي  شي ي  بأ إيى شي م  ل؛ 
  ال  ل   د عط شيخط  شيم بح  مع يغ لمع   في شيعع ن أ شيم يع ، ) م  في ذيك شإلفص   أ شيكمع (، وصف

 س وقع س شألثد/شآلث ر شيمح مل  يألخط ء شيم بي  وشي ي  د عط ب لك شيمع يغ شيممع  ؛ ق  يكمل ذيك قع
يآلث ر اللى شألرص ة شيمح  عع ، وفئ أ شيمم ل أ وشإلفص   أ شي ي   ثدأ، إض ف  إيى شألثد اللى 

 شي خل قعل شق ط ع شيضديع ، وشي خل شيص في، و ق ق شيملكع ؛
 عثم   لكس، بع ا   ا قع س شآلث ر شيم يع  ه   لد غعد الملي؛  
 عح يكعبع    وث خط  في شإلفص   أ؛ال  ل   د عط شيخط  شيم بح   إلفص   أ شي  ضعحع ،   ض 
  ،طععم  شيممل ل أ شيمحذوف  ل  يم  كس  لك شإلفص   أ ل      سه ي ،  و يم   م إال شبه  لس قعل شإلبشرة

  و  نه    كغل  جم ا تععدشا  ككل لع يغ فعه في شي قديد؛ و
  عدر إب شء شيم قق يد ح وصب ا يكل شيمس ئل شيمح بة شي ي ت نت    طلب  م   ا في ر ح شيم قق. وال 

 لعي  و شل   اله الس إب شء شيد ح فعم    ملق  مس ي  لمع    ذف شيمس ئل شألخدى شي ي ت نت    طلب 
  قديد   قعق لم  . 

شإليض   أ شيخ ص  
   يعع ن أ شيم يع 

  وث شي م  ل ق  يكعد شيم قق في قسم    س  م  ل شيد ح إيى ل  قك أ  كثد تث ف      شيمس ي  شي ي  بأ إيى 
 وذيك في إيض ح لدفق   يعع ن أ شيم يع .

 

 أخطاء جوهرية في البيانات المالية  وجود 23.2

 
 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية رقم الفقرة

لمع ر شي  قعق شي ويي 
 4شيبقدة رقم  450

 -ي شيمخصص  يه :يغ ي أ لم  عد شي  قعق شي ويع ، يك ا يلمصطلح أ شي  يع  شيمم ن
 

شخ  ف بعس شيمعلغ  و شي ص عف  و شيمدض  و شإلفص ح شي شرب في ب   ل  في  -)شيعع ن أ شيخ طئ ( شيخط  ( )
يلع   يعك ا وفق  إلط ر إال شب شي ق ريد شيعع ا شيم يي وشيمعلغ  و شي ص عف  و شيمدض  و شإلفص ح شيمطل ب 

  (.1شيم يع  شيمطعق. ويمكس  ا  ك ا شيعع ن أ شيخ طئ  ن جم  الس شيخط   و شال  ع  . )شيمدجع: شيبقدة 
 

وال  ل  يمعد شيم قق الس ر ح     ل  إذش ت نت شيعع ن أ شيم يع  لمدوض   ص رة ال بي ، لس ت ف  
شي م   أ اللى   بق  وال بي ، فإا شيعع ن أ شيخ طئ   كمل  يض ا شي  ش ي شيه ل ،  و يمطي وجه  نظد ص

شيمع يغ  و شي ص عب أ  و شيمدوض  و شإلفص   أ شي ي  م عد ضدوري ، ب ق  د شيم قق، يمدض شيعع ن أ 
 شيم يع   ص رة ال بي ، لس ت ف  شي  ش ي شيه ل ،  و إلالط ء وجه  نظد ص بق  وال بي .

 

شألخط ء شي ي ق م شيم قق ب جمعمه  خ    -ن أ شيخ طئ  غعد شيمصحح (شألخط ء غعد شيمصحح  )شيعع  (ب)
 شي  قعق ويم   م  صحعحه .  
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 شيطعم  شيدش م 

وهذش   طعق  عث   م شيحص   اللى  بي    قعق ت فع  ول   ع ، ويكس يخلص شيم قق إيى  ا شألخط ء،  ككل فدبح  و  
  طلب ر ي   لعع (   ي سع  يلعع ن أ شيم يع . مجم اله ، هي ج هدي  )  طلب ر ي  ل حبظ (  و ج هدي  و  ئ ة ) 

 

 -وق    جم هذش الس:
 قععم شيم قق يألخط ء غعد شيمصحح ؛  
 ل ى ل ئم  شيسع   أ شيمح  عع  شيمخ  رة؛ 

  و ؛طععق شيسع   أ شيمح  عع  شيمح بة  

 . ل ى ت ا شإلفص   أ في شيعع ن أ شيم يع  ت فع   و ل   ع 
 

 شأ شيم ق  في  قديد ذح ر ح ل حبظ ن عج  ي ج ب  خط ء ل بي .فعم   لي لث   اللى شيم  صد ذ
 

 1-23.3شي  ضعح 
 

 اختيار غير مالئم للسياسات المحاسبية
 = ل بح ويكس غعد ل  كد شي قععم 

 = ر ح ل حبظ   شيدب 
 شإلط ر = شيمم  عد شي ويع  إلال شب شي ق ريد شيم يع 

 

 ص شيم قق إيى ال م وج ب  ككك ل بح فعم    ملق   أل  شث وشيظدوف شي ي وفق ا ي يعل شي  قعق شيذح  م شيحص   اللعه، خل
 570ق   لقي  كك ك تعدى     ق رة شيم ك ة اللى شال  مدشر   ال ع ره  ل ك ة لس مدة وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 

 (.شيم قح)
  هذش شيممع ر غعد ق بل يل طععق اللى   عث إا 701يم   م إيص   لس ئل شي  قعق شأل   ع  وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق

   قعق شيعع ن أ شيم يع  يكدت    ب ج.
 

 تقرير المدقق المستقل
 إيى لس همي شدت    ب ج ) و  ح لخ طب آخد ل ئم(

 

 الرأي المتحفظ
ا شي خل ، وبع 20×1بيسمعد  31قم   ب  قعق شيعع ن أ شيم يع  يكدت    ب ج، وشي ي   ك ا لس بع ا شيمدتز شيم يي تم  في 

شيك لل، وبع ا شي غعدشأ في  ق ق شيملكع  وبع ا شي  فق أ شي ق ي  الس شيس   شيم  هع  في شي  ريخ شيمذت ر  ال ه، ال وة اللى 
 شإليض   أ شيملحق    يعع ن أ شيم يع ،  م  في ذيك للخص يلسع   أ شيمح  عع  شيه ل .

 

 ح شيم حبظ لس  قديدن ،  ا شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع   مدض وندى،     ث  ء شآلث ر شي ي  م وصبه  في قسم    س شيد 
الدض ا ال بالا، لس  عث جمعع شي  ش ي شيم بي  ) و " مطي رؤي   قعقع  وال بي  الس"(، شيمدتز شيم يي يلكدت    ب ج تم  

لمم  عد شي ويع  إلال شب ، وشألبشء شيم يي وشي  فق أ شي ق ي  يلكدت  الس شيب دة شيم  هع ، وذيك وفق ا ي20×1بيسمعد  31في 
 شي ق ريد شيم يع .

 
 

 أساس الرأي المتحفظ
شيمدفق   يعع ن أ شيم يع  شيمص  ع ، يم   م  ق يم ش  ه ك في شيعع ن أ شيم يع ، وه  × وفق ا يم   مت ل  قك ه في شإليض ح 

،   عغي  ا 20×1بيسمعد  31  هع  ف ل  يككل شنحدشف ا الس شيمم  عد شي ويع  إلال شب شي ق ريد شيم يع . فمخصص شيب دة شيم
يلمم شأ.  %20يلمع ني و %5، وفق ا يطديق  شيقسط شيث بت ي   ه ك، وب   خ شم لم الأ    ي  ب سع  XXXيك ا 

، وزي بة لصدوف ضدشئب شي خل ××وب ي  يي،   عغي خبض لعلغ شيمم لك أ وشيمص نع وشيمم شأ     ه ك  دشكمي  مق شر 
 اللى شي  شيي. XXXو XXX، وزي بة شيخس ئد الس شيب دة وشيمجز شي دشكمي  مق شر YYY فع  مق شر شيمؤجل  لس حق  شي

 

قم    إجدشء شي  قعق وفق ا يلمم  عد شي ويع  يل  قعق. و م وصف لسؤويع      م جب  لك شيمم  عد  مزي  لس شي ب صعل في قسم 
ونحس لس قلعس الس شيكدت  وفق ا يلم طلع أ شألخ قع  ذشأ شيم ق  لسؤويع أ شيم قق الس   قعق شيعع ن أ شيم يع  لس  قديدن . 

ب  قعق   يلعع ن أ شيم يع  في )بشئدة شالخ ص ص(، وق  قم     ي ف ء  مسؤويع     شألخ قع  شألخدى وفق ا ي لك شيم طلع أ. ونحس 
 ب اللعه في  ق يم ر     شيم حبظ في نم ق   ا بيعل شي  قعق شيذح  صل   اللعه ه  بيعل ت ٍف ول ئم ت   س يمكس شالال م

 شي  قعق.
 ((شيم قح) 700)  م  س ي  شي قديد وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
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 شي م   أ اللى ر ح شيم قق شي شرب في  قديد شيم قق

 2-3 .23شي  ضعح 
 وفعم   لي لث   آخد اللى شيم  صد ذشأ شيم ق    ي قديد ذح شيد ح شيسلعي   ي سع  يألخط ء شيم بي  وش م  شالن ك ر.

 

 عدم توحيد منشأة تابعة
  قععم = ل بح ول  كدشي

 = ر ح  لعي   شيدب 
 شإلط ر = شيمم  عد شي ويع  إلال شب شي ق ريد شيم يع 

 

  وفق ا ي يعل شي  قعق شيذح  م شيحص   اللعه، خلص شيم قق إيى ال م وج ب  ككك ل بح فعم    ملق   أل  شث وشيظدوف
  ل ك ة لس مدة وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق شي ي ق   لقي  كك ك تعدى     ق رة شيم ك ة اللى شال  مدشر   ال ع ره

 (.شيم قح) 570
  عث إا هذش شيممع ر غعد ق بل يل طععق  701يم   م إيص   لس ئل شي  قعق شأل   ع  وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 

 اللى   قعق شيعع ن أ شيم يع  يكدت    ب ج.
 

 تقرير المدقق المستقل
  طب آخد ل ئم(إيى لس همي شدت    ب ج ) و  ح لخ

 

 رأي سلبي
، 20×1بيسمعد  31قم   ب  قعق شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة يكدت    ب ج، وشي ي   ك ا لس بع ا شيمدتز شيم يي تم  في 

وبع ا شي خل شيك لل، وبع ا شي غعدشأ في  ق ق شيملكع  وبع ا شي  فق أ شي ق ي  الس شيس   شيم  هع  في شي  ريخ شيمذت ر 
 اللى شإليض   أ شيملحق    يعع ن أ شيم يع ،  م  في ذيك للخص يلسع   أ شيمح  عع  شيه ل . ال ه، ال وة 

وندى، نظدشا ألهمع  شيمس ي  شي ي  مت ل  قك ه  في قسم    س شيد ح شيسلعي لس  قديدن ،  ا شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع  ال 
تز شيم يي يلكدت    ب ج وشيم كآأ شي   م  يه  تم  في  مدض الدض ا ال بالا ) و "ال  ق م رؤي   قعق  وال بي  الس"( شيمد 

،  و الس  بشئه  شيم يي و  فق  ه  شي ق ي  الس شيب دة شيم  هع  شيمذت رة  ال ه وذيك وفق ا يلمم  عد شي ويع  20×1بيسمعد  31
 إلال شب شي ق ريد شيم يع .

 

 أساس الرأي السلبي
دت    ب ج شيعع ن أ شيم يع  يلكدت  شي   م  س ص، وهي شيكدت  شي ي ، يم      شيك×وفق ا يم   م   ضعحه في شإليض ح 

، ألنه  يم  كس ق   مك ت  م  لس  ح    شيقعم شيم بي  يعمض شألص   وشالي زشل أ شيم بي  20×1 م ش  م كه  خ       
د شي ويع  إلال شب شي ق ريد في   ريخ شال  م ك وب ي  يي  مت لح  ع  هذش شال  ثم ر اللى    س شي كلب  وبم جب شيمم  ع

شيم يع ، ت ا   عغي    ع  شيكدت  شي   م ، ألنه  شدت  لسعطد اللعه  لس قعل شيكدت    ب ج، فل   م    ع  شيكدت  س 
ص، ي  ثدأ  ص رة ل بي  تثعد لس شيم  صد شي شربة في شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع . يم   م  ح    شآلث ر اللى شيعع ن أ 

 ج  الس ال م شيق رة اللى شي   ع .شيم يع  وشي   
 

قم    إجدشء شي  قعق وفق ا يلمم  عد شي ويع  يل  قعق. و م وصف لسؤويع      م جب  لك شيمم  عد  مزي  لس شي ب صعل في قسم 
 لسؤويع أ شيم قق الس   قعق شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة لس  قديدن . ونحس لس قل ا الس شيكدت  وفق ا يلم طلع أ شألخ قع 

ذشأ شيم ق  ب  قعق   يلعع ن أ شيم يع  شيم   ة في )بشئدة شالخ ص ص(، وق  قم     ي ف ء  مسؤويع     شألخ قع  شألخدى وفق ا 
ي لك شيم طلع أ. ونحس نم ق   ا بيعل شي  قعق شيذح  صل   اللعه ه  بيعل ت ٍف ول ئم ت   س يمكس شالال م ب اللعه في 

 . ق يم ر     شيسلعي في شي  قعق
 

 ((شيم قح) 700)  م  س ي  شي قديد وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
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 3-3 .23شي  ضعح 
 فعم   لي شيمث   شيث يث اللى شيم  صد ذشأ شيم ق  في شي قديد ذح شيد ح شيسلعي الس خط  ل بح ل  كد.

 إفصاحات غير كافية عن تشكك مادي
 = ل بح ول  كد شي قععم 

 = ر ح  لعي   شيدب 
 = شي ق ريد شي ويع  إلال شب شي ق ريد شيم يع  شإلط ر

،  عث إا هذش شيممع ر غعد ق بل يل طععق اللى   قعق 701يم   م إيص   لس ئل شي  قعق شأل   ع  وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
 شيعع ن أ شيم يع  يلكدت    ب ج.

 

 تقرير المدقق المستقل
 م(إيى لس همي شدت    ب ج ) و  ح لخ طب آخد ل ئ

 رأي سلبي
، وبع ا 20×1بيسمعد  31قم   ب  قعق شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة يكدت    ب ج، وشي ي   ك ا لس بع ا شيمدتز شيم يي تم  في 

شي خل شيك لل، وبع ا شي غعدشأ في  ق ق شيملكع  وبع ا شي  فق أ شي ق ي  الس شيس   شيم  هع  في شي  ريخ شيمذت ر  ال ه، ال وة 
 شيملحق    يعع ن أ شيم يع ،  م  في ذيك للخص يلسع   أ شيمح  عع  شيه ل . اللى شإليض   أ

 

وندى  نه نظدشا ألهمع   ذف شيممل ل أ شيمذت رة في قسم    س شيد ح شيسلعي لس  قديدن ، فإا شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة 
،  و 20×1بيسمعد  31شيم يي يلكدت  تم  في شيمص  ع  ال  مدض الدض ا ال بالا ) و "ال  ق م رؤي   قعق  وال بي  الس"( شيمدتز 

 .الس  بشئه  شيم يي و  فق  ه  شي ق ي  الس شيب دة شيم  هع  في شي  ريخ شيمذت ر  ال ه وفق ا يلمم  عد شي ويع  إلال شب شي ق ريد شيم يع 
 

 أساس الرأي السلبي
. يم 20×1بيسمعد  31عحت لس حق  شي فع في شن هت ص  ع  شي د عع أ شي م يلع  يلكدت   ل  شيمع يغ غعد شيمس بة فق   ص

  مكس شيكدت  لس شي ب وض لدة  خدى  و لس شيحص   اللى ب  ل يل م يل و  ظد في شيع ء في إجدشءشأ إشه ر شإلف س. و كعد 
دة،  لك شأل  شث إيى وج ب  ككك ل بح وشيذح ق   لقي  كك ك تعدى     ق رة شيم ك ة اللى شال  مدشر   ال ع ره  ل ك ة لس م

وب ي  يي ق  ال   مكس لس  حقعق  ص يه   و شي ف ء   ي زشل  ه  في خضم  عد شألالم   شيطععمي. وبذيك ال  بصح شيعع ن أ شيم يع  
 )وشإليض   أ شيمدفق  به ( الس هذه شيحقعق .

 

زي  لس شي ب صعل في قسم قم    إجدشء شي  قعق وفق ا يلمم  عد شي ويع  يل  قعق. و م وصف لسؤويع      م جب  لك شيمم  عد  م
لسؤويع أ شيم قق الس   قعق شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة لس  قديدن . ونحس لس قل ا الس شيكدت  وفق ا يلم طلع أ شألخ قع  ذشأ 

ك شيم ق  ب  قعق   يلعع ن أ شيم يع  شيم   ة في )بشئدة شالخ ص ص(، وق  قم     ي ف ء  مسؤويع     شألخ قع  شألخدى وفق ا ي ل
شيم طلع أ. ونحس نم ق   ا بيعل شي  قعق شيذح  صل   اللعه ه  بيعل ت ٍف ول ئم ت   س يمكس شالال م ب اللعه في  ق يم ر     

 شيسلعي في شي  قعق.
 

 ((شيم قح) 700)  م  س ي  شي قديد وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
 

 عدم القدرة على الحصول على دليل تدقيق كاف   23.4
ال   ال م  مكس شيم قق لس شيحص   اللى بيعل   قعق ل ئم وت ٍف يمكس شالال م ب اللعه في  ك يس ر ح شي  قعق، يطعق ذيك 

ويخلص شيم قق إيى  ا شآلث ر شيمح مل  اللى شيعع ن أ شيم يع  ن عج  يألخط ء غعد شيمك كب ، إا وج أ، ق   ك ا ل بي  )ر ح 
 ح(.ل حبظ(  و ل بي  ول  كدة )شالل   ع الس إب شء ر 

 

 ق     ج ال م  مكس شيم قق لس شيحص   اللى بيعل   قعق ت ٍف ول ئم )وه  ل  يك ر إيعه  يض ا ب ح    نط ق شي  قعق( الم   لي:
   شيظدوف شيخ رج  الس  عطدة شيم ك ة، لثل  لف شيسج أ شيمح  عع  يلم ك ة )ن عج  يلحديق،  و شيم ء  و شيسدق ،  و فق

 ب شآليع (  و ن عج  يمص برة هعئ   ك لع  ي لك شيسج أ؛شيعع ن أ شيمخزن  اللى شيح ش 
  شيظدوف شيم ملق   طععم   و   قعت المل شيم قق. ق  يح ث ذيك ال  ل  يك ا   ظعف شيم قق ال يسمح يه  م  ظ  جدب

شء شإلجدشءشأ شيمخزوا شيم بح،  و إذش ت نت شيسج أ شيمح  عع  غعد لك مل  في وقت شي  قعق،  و ال  ل  يقدر شيم قق  ا إجد 
 شيث ب   و  ه  يس يك ا ت فع ا و ا  نظم  شيدق    في شيم ك ة غعد فم ي ؛  و
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 شي م   أ اللى ر ح شيم قق شي شرب في  قديد شيم قق

  شيقع ب شي ي  بدضه  شإلبشرة، لثل ال م شيسم ح   ي  كع  شيخ رجي اللى  مض شيمس حق أ  و شيح  لس شيق رة اللى شي ص   إيى
في       وث ذيك، ق   ك ا ه  ك آث ر  خدى اللى شيكخصع أ شيدئعسع ،  و شيسج أ شيمح  عع ،  و ل شقع شي كغعل. و 

شي  قعق، لثل  قععم لخ طد شال  ع   وإذش ت ا  ع م شال  مدشر في الملع  شي  قعق. فإذش الدفت  لك شيقع ب قعل قع   الملع  
 شي  قعق، يم يكس شيم قق يعقعل  طععم  شيح   بهذه شيمك رت  شيمح وبة.

   شيد ح شيمطل ب، فإا شيم قق:قعل شي  صل إيى  ا شيد ح شيمم   ه 
 يح و  شيحص   اللى بيعل   قعق ت ٍف ول ئم لس خ   ش خ ذ إجدشءشأ ب  ل ؛ و -
   قش شيمس ي  لع شإلبشرة وشيمسؤويعس الس شيح تم  ي ح    إذش ت ا يمكس شي ص   يحل يهذه شيقضع . إذش يم يكس  ل  -

 ع غ  شيمق د   يذيك.شيقضع  لمك  ا،   صل شيم قق نع   م  ل ر ح شي  قعق وشيص
 

 وفعم   لي لث   اللى شيم  صد ذشأ شيم ق    ي قديد ذح شيد ح شيم حبظ في   ي   ح    شي ط ق.
 1-4 .23شي  ضعح 

 فرض قيود على النطاق، عدم التمكن من مراقبة جرد المخزون 
 شي قععم = ل بح ويكس غعد ل  كد

 شيدب = رب ل حبظ
 شي ق ريد شيم يع  شإلط ر = شيمم  عد شي ويع  إلال شب

  وفق ا ي يعل شي  قعق شيذح  م شيحص   اللعه، خلص شيم قق إيى ال م وج ب  ككك ل بح فعم    ملق   أل  شث وشيظدوف
 570شي ي ق   لقي  كك ك تعدى     ق رة شيم ك ة اللى شال  مدشر   ال ع ره  ل ك ة لس مدة وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 

 (.شيم قح)
 عث إا هذش شيممع ر غعد ق بل يل طععق اللى  701س ئل شي  قعق شأل   ع  وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق يم   م إيص   ل 

   قعق شيعع ن أ شيم يع  يكدت    ب ج.
 

 تقرير المدقق المستقل
 إيى لس همي شدت    ب ج ) و  ح لخ طب آخد ل ئم(

 

 الرأي المتحفظ
، وبع ا شي خل 20×1بيسمعد  31وشي ي   ك ا لس بع ا شيمدتز شيم يي تم  في قم   ب  قعق شيعع ن أ شيم يع  يكدت    ب ج، 

شيك لل، وبع ا شي غعدشأ في  ق ق شيملكع  وبع ا شي  فق أ شي ق ي  الس شيس   شيم  هع  في شي  ريخ شيمذت ر  ال ه، ال وة اللى 
 شيه ل . شإليض   أ شيملحق    يعع ن أ شيم يع ،  م  في ذيك للخص يلسع   أ شيمح  عع 

 

وندى،     ث  ء شآلث ر شيمح مل  شي ي  م وصبه  في قسم    س شيد ح شيم حبظ لس  قديدن ،  ا شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع  
 مدض الدض ا ال بالا، لس  عث جمعع شي  ش ي شيم بي  ) و " مطي رؤي   قعقع  وال بي  الس"(، شيمدتز شيم يي يكدت    ب ج 

 كم  في.....
 

 متحفظأساس الرأي ال
،  عث إا هذش شي  ريخ ت ا يسعق شي  ريخ شيذح قم   فعه   الش دشك 20××بيسمعد  31يم ندشقب جدب شيمخزوا شيم بح تم  في 

في شي  قعق   ال ع رن  ل ققعس في شيكدت . ون عج  يطععم   ج أ شيكدت ، يم ن مكس لس شي  صل إيى ن  ئج لدضع   ك ا 
عله  لس خ   الملع أ   قعق  خدى. وب ي  يي، يم ن مكس لس  ح    إذش ت نت ه  ك  ي  كمع أ شيمخزوا شيم بح شي ي  م  سج

 م   أ ضدوري  اللى شيمخزوا،  و  ي   غعدشأ ذشأ ال ق  اللى بع ا شيمدتز شيم يي، وبع ا شي خل شيك لل، وبع ا شي غعدشأ 
 في  ق ق شيملكع ، و رص ة بع ا شي  فق أ شي ق ي .

 

وفق ا يلمم  عد شي ويع  يل  قعق. و م وصف لسؤويع      م جب  لك شيمم  عد  مزي  لس شي ب صعل في  قم    إجدشء شي  قعق
قسم لسؤويع أ شيم قق الس   قعق شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة لس  قديدن . ونحس لس قل ا الس شيكدت  وفق ا يلم طلع أ 

)بشئدة شالخ ص ص(، وق  قم     ي ف ء  مسؤويع     شألخ قع  شألخ قع  ذشأ شيم ق  ب  قعق   يلعع ن أ شيم يع  شيم   ة في 
شألخدى وفق ا ي لك شيم طلع أ. ونحس نم ق   ا بيعل شي  قعق شيذح  صل   اللعه ه  بيعل ت ٍف ول ئم ت   س يمكس 

 شالال م ب اللعه في  ق يم ر     شيم حبظ في شي  قعق.
 ((شيم قح) 700 )  م  س ي  شي قديد وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق
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 شيطعم  شيدش م 

 2-4 .23شي  ضعح 
فعم   لي لث   اللى شيم  صد ذشأ شيم ق  في شي قديد شيذح  م فعه شالل   ع الس إب شء شيد ح ن عج  يح وث  ح    في 

 شي ط ق.
 تحديد النطاق، فرض اإلدارة لقيود على نطاق عمل التدقيق

 شي قععم = ل بح ول  كد
 شيدب = شالل   ع الس إب شء ر ح

 ر = شيمم  عد شي ويع  إلال شب شي ق ريد شيم يع شإلط 
  وفق ا ي يعل شي  قعق شيذح  م شيحص   اللعه، خلص شيم قق إيى ال م وج ب  ككك ل بح فعم    ملق   أل  شث وشيظدوف

 570شي ي ق   لقي  كك ك تعدى     ق رة شيم ك ة اللى شال  مدشر   ال ع ره  ل ك ة لس مدة وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
 (.شيم قح)

  عث إا هذش شيممع ر غعد ق بل يل طععق اللى  701يم   م إيص   لس ئل شي  قعق شأل   ع  وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
   قعق شيعع ن أ شيم يع  يلكدت    ب ج.

 

 تقرير المدقق المستقل
 إيى لس همي شدت    ب ج ) و  ح لخ طب آخد ل ئم(

 

 االمتناع عن إبداء رأي
، وبع ا شي خل 20×1بيسمعد  31  قعق شيعع ن أ شيم يع  يكدت    ب ج، وشي ي   ك ا لس بع ا شيمدتز شيم يي تم  في قم   ب

شيك لل، وبع ا شي غعدشأ في  ق ق شيملكع  وبع ا شي  فق أ شي ق ي  الس شيس   شيم  هع  في شي  ريخ شيمذت ر  ال ه، ال وة اللى 
 ،  م  في ذيك للخص يلسع   أ شيمح  عع  شيه ل .شإليض   أ شيملحق    يعع ن أ شيم يع 

 

ويس نع ح ر ي ا في شيعع ن أ شيم يع  شيمص  ع . ونظدشا ألهمع  شيمس ي  شي ي  م وصبه  في قسم شالل   ع الس إب شء شيد ح لس 
 ا هذه شيعع ن أ  قديدن ، يم ن مكس لس شيحص   اللى بيعل   قعق ت ٍف ول ئم يمكس شالال م ب اللعه ت   س يد ح شي  قعق  ك

 شيم يع .
 أساس االمتناع عن إبداء الرأي

يم ن مكس لس لدشقع  جمعع الملع أ جدب شيمخزوا شيم بح وال لس شي  ك  لس شيذلم شيم     ن عج  يلقع ب شيمبدوض  اللى نط ق 
يمخزوا وشيذلم المل   لس قعل شيكدت . يم ن مكس لس شيحص   اللى ن  ئج لدضع  لس خ   و  ئل ب  ل    ملق  كمع أ ش

، اللى شي  شيي. ون عج  XXXو XXX، وشي ي  م شي ص اللعه  في شيم شزن   معلغ 20××بيسمعد  31شيم     شيمح بظ به  في 
ي لك شيمس ئل، يم ن مكس لس  ح    إذش ت نت ه  ك  ي   م   أ ضدوري  لطل ب  فعم    ملق   يمخزوا شيمسجل  و غعد 

صد شيمك ن  يعع ا شي خل شيك لل، وبع ا شي غععد في  ق ق شيملكع ، وبع ا رصع  شي  فق أ شيمسجل وشيذلم شيم    ، وشيم  
 شي ق ي .

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة تجاه البيانات المالية الموحدة
 ((.شيم قح) 700)إال شب شي ق ريد وفق ا يلممع ر شي ويي يل  قعق 
 اليةمسؤولية المدقق عن تدقيق البيانات الم

لسؤويع    هي إجدشء   قعق يلعع ن أ شيم يع  شيمص  ع  وفق ا يلمم  عد شي ويع  يل  قعق وإص شر  قديد ل قق. ولع ذيك، ونظدشا 
يلمس ي  شي ي  م وصبه  في قسم شالل   ع الس إب شء شيد ح لس  قديدن ، يم ن مكس لس شيحص   اللى بيعل   قعق ت ٍف ول ئم 

 س يد ح شي  قعق يهذه شيعع ن أ شيم يع .يمكس شالال م ب اللعه ت   
ونحس لس قل ا الس شيكدت  وفق ا يلم طلع أ شألخ قع  ذشأ شيم ق  ب  قعق   يلعع ن أ شيم يع  في )بشئدة شالخ ص ص(، وق  قم   

   ي ف ء  مسؤويع     شألخ قع  شألخدى وفق ا ي لك شيم طلع أ.
 ((شيم قح) 700  قعق )  م  س ي  شي قديد وفق ا يلممع ر شي ويي يل
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 شي م   أ اللى ر ح شيم قق شي شرب في  قديد شيم قق

( شي  ضعح أ شي  يع  الس  ق ريد شيم قق شي ي  ح  ح اللى  م   أ شيم قح) 705يكمل شيملحق  ممع ر شي  قعقي شي ويي 
 اللى شيد ح:

  قديد ل قق يح  ح اللى ر ح ل حبظ ن عج  يخط  ل بح في شيعع ن أ شيم يع . : 1 التوضيح
  لعي ن عج  يخط  ل بح في شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة.  قديد ل قق يح  ح اللى ر ح : 2 التوضيح
 قديد ل قق يح  ح اللى ر ح ل حبظ ن عج  يم م  مكس شيم قق لس شيحص   اللى بيعل   قعق ل ئم وت ٍف  : 3 التوضيح

 فعم    ملق  م ك ة زلعل   ج عع .
م  مكس شيم قق لس شيحص   اللى بيعل  قديد ل قق يح  ح اللى قسم شالل   ع الس إب شء شيد ح ن عج  يم  : 4 التوضيح

   قعق ل ئم وت ٍف الس ال صد وش   لس ال  صد شيعع ن أ شيم يع  شيم   ة.
 قديد ل قق يح  ح اللى قسم شالل   ع الس إب شء شيد ح ن عج  يم م  مكس شيم قق لس شيحص   اللى بيعل  : 5 التوضيح

 شيم   ة.  قعق ل ئم وت ٍف الس ال  صد ل م بة لس شيعع ن أ شيم يع  

 



 

 

 

 

 

 

 الشهرة،  توضيحات إضافية في تقرير المدقق: .24        
 فقرات التأكيد والفقرات األخرى 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذات العالقة معايير التدقيق الدولية محتوى الفصل

نابااات   إإرشااات بش ن اااوض ب اإلضااا ف بتضاااتال اااال د   ااا  ب  ااا      ااا  
، ن اااات اااااال   اااا   سااااا  مسااااا  مل ب ب تنااااتش ب  ت  اااااة   ساااات   م   اااااة

 م فص   ل ه ة.

 )المنقح( 706)المنقح(،  570
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 دإلض حتش إضتا ة  ال د     ب     : 
 ا  بش ب اوك   وب ف  بش بألخ ى ب  ه ة، 

 1-24.0ب اإلض ف 
 

 
 

 مالحظات:      
 . لحصإلل على  ت  ة كتملة نت إلثت   ب  طلإلبة 230إ ى م  تر ب ا     ب  و ل ب  جإلع ( 1)
 هإل ع ل ة مسا  ة وماك رة خالل ب ا    . 300د ط ط م  تر ب ا     ب  و ل ( 2)
 

 أساس االستمرارية المحاسبية وتقرير المدقق 24.1
 المقتطفات ذات العالقة من المعايير الدولية للتدقيق رقم الفقرة

تر ب ا     ب  و ل م  
  20ب ف  ة  570

 

 كفاية اإلفصاحات عندما يتم تحديد أحداث أو ظروف ولكن مع عدم وجود تشكك مادي
إ ب د  دح ي  ب ظ وف وبألح بث ب ال    دل ل ن كإلك كب ى حإلل   رة ب    وة على بالسا  بر نتعابترهت م  وة 

ل عل ه، خلص ب      إ ى ع م وجإل  د ك  مت ي، ي    مسا  ة و كن، ب تًء على      ب ا     ب ذي د  ب حصإل 
ب      إ ب كتنت، من ح ث ب  ظ  ال إطتر إع ب  ب ا تر   ب  ت  ة ب    إلل نه، ب ب تنتش ب  ت  ة د  م إاصتحتش 

 (. 25أ – 24كتا ة عن هذ  بألح بث وب ظ وف. )ب   جع: ب ف  ة أ
م  تر ب ا     ب  و ل 

  21ب ف  ة  570
 
 

 المترتبة على تقرير المدققاآلثار 
 ع  مت يكإلض بسا  بم أستس بالسا  بر ة ب  حتسب ة غ   مال  

إ ب د  إع ب  ب ب تنتش ب  ت  ة نتسا  بم أستس بالسا  بر ة ب  حتسب ة و كن، من ح ث ب ا  ي  ب  ه ل  ل    ، كتض 
ة غ   مال  ، يب ي ب      رأيًت سلب ًت. بسا  بم بت برة ألستس بالسا  بر ة ب  حتسب ة ال إع ب  ب ب تنتش ب  ت  

 (.27أ – 26)ب   جع: ب ف  ة أ
م  تر ب ا     ب  و ل 

  22ب ف  ة  570
 
 

 استخدام أساس االستمرارية المحاسبية هو استخدام مالئم ولكن هناك تشكك مادي
 د  د  ي    ر كتٍف من بتاصتحتش عن ب ا ك  ب  ت ي ال ب ب تنتش ب  ت  ة

ي    ر كتف من بتاصتحتش عن ب ا ك  ب  ت ي ال ب ب تنتش ب  ت  ة، يب ي ب      رأيًت غ   م  ل إ ب د  د  
و     د     ب       س ًت م فصاًل دحت ع إلبض "ب ا ك  ب  ت ي ب   دبط نت    وة ب  سا  ة" و   : )ب   جع: 

 (34، أ31أ – 28ب ف  ة أ
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 ب طب ة ب  بن ة

 ؛ و19ة ب ذي يفصف عن ب  ست   ب  إلضحة ال ب ف  ة  لفت بالنابت  إ ى بتيضتح ال ب ب تنتش ب  ت   (أ)
 ب تض دل  بألح بث أو ب ظ وف ب ال د    إ ى وجإل  د ك  مت ي وب ذي    يل ل ن كإلك كب ى حإلل  (ب)

   رة ب    وة على بالسا  بر نتعابترهت م  وة مسا  ة وبوض رأي ب      غ   م  ل نت  سبة  ال  ب  سو ة. 
م  تر ب ا     ب  و ل 

  23ب ف  ة  570
 
 

إ ب    يا  د  ي    ر كتٍف من بتاصتحتش عن ب ا ك  ب  ت ي ال ب ب تنتش ب  ت  ة، اإض ب     : )ب   جع: ب ف  ة 
 (34أ – 32أ

 (؛ وب    ف) 705يب ي رأيًت ماحفظًت، حسب بال اضتء، وا ًت  ل   تر ب  و ل  لا      (أ)
   ، ي ص على وجإل  خطو مت ي    يل ل ن كإلك ال  س  أستس ب  أي ب  احفظ )ب سلبل( من د     ب   (ب)

كب ى حإلل   رة ب    وة على بالسا  بر نتعابترهت م  وة مسا  ة وأض ب ب تنتش ب  ت  ة ال دفصف عن     
 نت   ر ب كتال. 

 
 ب تنتش ب  ت  ة. ، ي   بسا  بم أستس بالسا  بر ة ب  حتسب ة أستس ًت ال إع ب  ب1من ب  جل   14وا ًت   ت د  د  ي ه ال ب فص  

( إرشت بش حإلل مسؤو  ة ب      عن د     ب ب تنتش ب  ت  ة ا  ت يا ل  نتسا  بم أستس ب    ف) 570ي  م ب    تر ب  و ل  لا     
  بالسا  بر ة ب  حتسب ة ود     بت برة    رة ب    وة على بالسا  بر نتعابترهت م  وة مسا  ة، و ك ه يا تول أيضًت ماطلبتش إع ب

 ب ا تر  .
 

( وجإل   س  م فص  ال د     ب       ا تول مسو ة ب    وة ب  سا  ة و    ع  مت ب    ف) 570ياطلب ب    تر ب  و ل  لا     
يكإلض ه تك د ك  مت ي م دبط نت    وة ب  سا  ة، و  بغل د تول هذب ب  وض نصإلرة م فصلة، ن   ى   س ال ا  ة ب اوك   على 

   ست   بألخ ى.ب  سو ة أو ا  ة ب
 

يل ص ب اإلض ف ب ات ل ب  ات ج ب  ا دبة على إع ب  ب ا تر   إ ب د  دح ي  أض أستس بالسا  بر ة ب  حتسب ة مال  ، و كن ه تك 
د ك  مت ي م دبط نتألح بث أو ب ظ وف ب ال من ب   كن أض دل ل ن كإلك كب ى حإلل   رة ب    وة على بالسا  بر نتعابترهت 

 وإ ب كتض أستس بالسا  بر ة ب  حتسب ة غ   مال  ، يطلب من ب      أض يب ي رأيًت سلب ًت.م  وة مسا  ة. 
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 دإلض حتش إضتا ة  ال د     ب     : 
 ا  بش ب اوك   وب ف  بش بألخ ى ب  ه ة، 

 1-24.1ب اإلض ف 
 إع ب  ب       لا تر   ال حتل وجإل  د ك  مت ي ما ل  نتسا  بم مب أ بالسا  بر ة ب  حتسب ة

 إ ب    يا  بتاصتح نت   ر ب كتال إ ب د  بتاصتح نت   ر ب كتال
 
 
 

 (ب    ف) 705ا  بم ب ا  ي  ب  ه ل  ا     ب إلضع ب  ال   وا ًت  ل   تر ب  و ل  لا     بس
 
 

 

 رأي سلبل رأي ماحفظ  رأي غ   م  ل
 
 

  

إضتاة  س  م فص  ن  إلبض 
"ب ا ك  ب  ت ي ب  ا ل  ن ب أ 

 ب    وة ب  سا  ة"

إ ربج ال  س   ل أي ب  احفظ ال د     
إل  د ك  مت ي وب ذي    ب     ، ب تض بإلج

يل ل ن كإلك كب ى حإلل   رة ب    وة على 
بالسا  بر نتعابترهت م  وة مسا  ة، وأض 

ب ب تنتش ب  ت  ة ال دفصف نت   ر ب كتال عن 
 دل  ب  سو ة

إ ربج ال  س   ل أي ب سلبل ال د     ب     ، ب تض 
بإلجإل  د ك  مت ي    يل ل ن كإلك كب ى حإلل 

السا  بر نتعابترهت م  وة مسا  ة   رة ب    وة على ب
وأض ب ب تنتش ب  ت  ة ال دفصف نت   ر ب كتال عن 

 هذ  ب  سو ة

 570مقتطف من المعيار الدولي للتدقيق 
 1( التوضيح المنقح)

 570مقتطف من المعيار الدولي للتدقيق 
 2( التوضيح المنقح)

مقتطف من المعيار الدولي 
( التوضيح المنقح) 570للتدقيق 

3 
 التشكك المادي المرتبط بالمنشأة المستمرة

ال ب ب تنتش ب  ت  ة، ×× نلفت بالنابت  إ ى بتيضتح 
وب ذي ي    إ ى أض ب   كة    دكب ش صتال خسترة 

 يس ب   31خالل ب س ة ب   اه ة ال  ZZZن بلغ 
، وال ب اتر خ ب  ذكإلر أعال ، دجتوزش 20×1

صإل هت ن   بر بال ازبمتش ب  ا بو ة  ل  كة إج ت ل أ
YYY اإض هذ  6. ووا ًت   ت ي ص عل ه بتيضتح ،

بألح بث وب ظ وف، ج بًت إ ى ج ب مع ب  ست   
، د    إ ى وجإل  6بألخ ى ب  إلضحة ال بتيضتح 

د ك  مت ي وب ذي    يل ل ن كإلك كب ى حإلل   رة 
ب   كة على بالسا  بر نتعابترهت ش كة مسا  ة.    

  ل  بهذ  ب  سو ة. يا  د  ي  رأي ت ا  ت يا

 أساس الرأي المتحفظ
، ××وا ًت   ت د ت م ت  اه ال بتيضتح 

د اهل صالح ة ب ا د بتش ب ا إل ل ة  ل  كة 
 19ودصبف ب  بت غ غ   ب  س  ة مساح ة ال 

.    دا كن ب   كة من ب  خإلل 20×2مترس 
ال مفتوضتش أخ ى أو ب حصإلل على د إل   

  د ك  ب ي . ي    هذب ب  إل ف إ ى وجإل 
مت ي وب ذي من ب   كن أض يل ل ن كإلك 
كب ى حإلل   رة ب   كة على بالسا  بر 
نتعابترهت ش كة مسا  ة. وال دفصف ب ب تنتش 

 ب  ت  ة عن     نت   ر ب كتال.

 أساس االمتناع عن إبداء الرأي
بناهت صالح ة ب ا د بتش ب ا إل ل ة 
 ل  كة وأصبحت ب  بت غ غ   

 يس ب   31ب  س  ة مساح ة ال 
.    دا كن ب   كة من 20×2

ب  خإلل ال مفتوضتش أخ ى أو 
ب حصإلل على د إل   ب ي  وهل 
د ظ  ال إشهتر إاالسهت. ي    
هذب ب  إل ف إ ى وجإل  د ك  
مت ي وب ذي من ب   كن أض يل ل 
ن كإلك كب ى حإلل   رة ب   كة 
على بالسا  بر نتعابترهت ش كة 
 مسا  ة. وال دفصف ب ب تنتش ب  ت  ة

 عن     نت   ر ب كتال.
 

( دإلض حتش على د تر   ب      ب   دبطة نت    وة ب  سا  ة على ب  حإل ب    ف) 570وا ًت   ت د  د  ي ه نتألعلى، ي  م ب    تر ب  و ل  لا     
 ب ات ل:

اصتحتش ب  تصة نت ب تنتش ع  مت ي لص ب      إ ى وجإل  د ك  مت ي وأض بت رأي غير معدلد     م    يحاإلي على   :1التوضيح 
 ب  ت  ة كتا ة.

ع  مت ي لص ب      إ ى وجإل  د ك  مت ي وأض ب ب تنتش ب  ت  ة بهت أخطتء مت ية نا جة  رأي متحفظد     م    يحاإلي على   :2التوضيح 
  إلاصتحتش غ   ب كتا ة.

ك  مت ي وأض ب ب تنتش ب  ت  ة دحذف بتاصتحتش ع  مت ي لص ب      إ ى وجإل  د  رأي سلبيد     م    يحاإلي على   :3التوضيح 
 ب  طلإلبة ب  ا ل ة نت ا ك  ب  ت ي.
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 ب طب ة ب  بن ة

 أهداف معيار التدقيق الدولية رقم الفقرة

م  تر ب ا     ب  و ل 
 6ب ف  ة  706

 

ه ف ب     ، ن   دكإل  ه   أي ال ب ب تنتش ب  ت  ة، هإل  فت بنابت  ب  سا  م، ع  مت يكإلض ب ا  ي  ب  ه ل 
    ض ور ًت  اح       ، من خالل ط   ة بتيصتل ب  بتش  وب إلبضف عب  د     ب        ت يلل: ل  
مسو ة، وب ال رغ  بتاصتح ع هت أو ع ضهت نصإلرة مال  ة ال ب ب تنتش ب  ت  ة،  هت أه  ة دج لهت  (أ)

 أستس ة نت  سبة  فه  ب  سا  م  لب تنتش ب  ت  ة؛ أو
دكإلض هتمة نت  سبة  فه  ب  سا  م  لا    ، و  سؤو  تش ب      حسب بال اضتء، أية مسو ة أخ ى  (ب)

 أو  ا     ب     .
 

 أهداف معيار التدقيق الدولية رقم الفقرة

م  تر ب ا     ب  و ل 
 7ب ف  ة  706

 

 ألغ بض ب   تي   ب  و  ة  لا    ، يكإلض  ل صطلحتش ب ات  ة ب   تنل ب  إلضحة أ نت :
ا  ة م رجة ال د     ب      د    إ ى ب  ست   ب    وضة أو ب  فصف  –ة ا  ة ب اوك   على ب  سو  (أ)

ع هت ن ك  مال   ال ب ب تنتش ب  ت  ة وب ال، من ح ث ب ا  ي  ب  ه ل  ل    ،  هت أه  ة أستس ة 
 نت  سبة  فه  ب  سا  م ن  لب تنتش ب  ت  ة.

مست   أخ ى ن الف ب  ست    ا  ة م رجة ال د     ب      د    إ ى –ا  ة ب  ست   بألخ ى  (ب)
ب    وضة أو ب  فصف ع هت ال ب ب تنتش ب  ت  ة وب ال، من ح ث ب ا  ي  ب  ه ل  ل    ،  هت عال ة 

 نفه  ب  سا  م ن  لا    ، و  سؤو  تش ب      أو د     ب     .

م  تر ب ا     ب  و ل 
 8ب ف  ة  706

 

  سو ة م  وضة أو مفصف ع هت ال ب ب تنتش ب  ت  ة وب ال، إ ب رأى ب      ض ورة  فت بنابت  ب  سا  م ن 
من ح ث ب ا  ي  ب  ه ل  ل    ،  هت أه  ة أستس ة نت  سبة  فه  ب  سا  م ن  لب تنتش ب  ت  ة، ي رج ب      

 (6أ – 5ا  ة دوك   على ب  سو ة ال د     ب      ش  طة أض: )ب   جع: ب ف  ة أ
( نا جة  ال  ب  سو ة؛ ب    ف) 705ب  أي وا ًت  ل   تر ب  و ل  لا      ن ُيطلب من ب      أض ي  ل  (أ)

 و
،  ن يا  دح ي  ب  سو ة نتعابترهت من ض ن مست   701ع  مت يا  دطب   ب    تر ب  و ل  لا      (ب)

 (.3أ – 1ب ا     بألستس ة   ا  إيصت هت من خالل د     ب     . )ب   جع: ب ف  ة أ
ل م  تر ب ا     ب  و 

 9ب ف  ة  706
 

 ع  مت ي رج ب      ا  ة دوك   على ب  سو ة ال د     ب     ، ي إلم ب     :
 نإ ربج ا  ة ال  س  م فص  من د     ب      ن  إلبض مال   د    مصطلف "ب اوك   على مسو ة"؛ (أ)
ي رج ال ب ف  ة إشترة وبضحة  ل سو ة ب ال يا  ب اوك   عل هت و  كتض وجإل  بتاصتحتش  بش ب  ال ة  (ب)

 ب ال دصف ن ك  كتم  دل  ب  سو ة ال ب ب تنتش ب  ت  ة.
 

 د    ب ف  ة ا ط إ ى ب   لإلمتش ب    وضة أو ب  فصف ع هت ال ب ب تنتش ب  ت  ة؛ و
 

، 8أ – 7  ت يا ل  نت  سو ة ب ال د  ب اوك   عل هت. )ب   جع: ب ف  ة أي    إ ى أض رأي ب      غ   م  ل ا
 (.17أ – 16أ

م  تر ب ا     ب  و ل 
 10ب ف  ة  706

 

إ ب رأى ب      أنه من ب الزم أض يا  إيصتل مسو ة ن الف ب  ست   ب    وضة أو ب  فصف ع هت ال 
 ،  هت عال ة نفه  ب  سا  م ن  لا    ، أو مسؤو  تش ب ب تنتش ب  ت  ة وب ال، من ح ث ب ا  ي  ب  ه ل  ل   

 ب      أو د     ب     ، ي رج ب      ا  ة ب  ست   بألخ ى ال د     ب      ش  طة:
 أال ي  ع ب  تنإلض أو ب ال حة    ؛ و (أ)
، ال يا  دح ي  ب  سو ة نتعابترهت من ض ن مست   701ع  مت يا  دطب   ب    تر ب  و ل  لا      (ب)

 (14أ – 9    بألستس ة   ا  إيصت هت من خالل د     ب     . )ب   جع: ب ف  ة أب ا 
م  تر ب ا     ب  و ل 

 11ب ف  ة  706
ع  مت ي رج ب      ا  ة ب  ست   بألخ ى ال د     ب     ، اإض ب      ي رج ب ف  ة ال  س  م فص  ن  إلبض 

 (.17أ – 15 ف  ة أ"ب  ست   بألخ ى"، أو ع إلبض آخ  مال  . )ب   جع: ب

م  تر ب ا     ب  و ل 
 12ب ف  ة  706

إ ب دإل ع ب      إ ربج ا  ة دوك   أو ا  ة أخ ى ال د     ب     ، ا   هت على ب      إبالغ أو ئ  ب  كلف ن 
 أ(.12نت حإلك ة ن صإلص هذب ب اإل ع وب ص غة ب   ا حة  هذ  ب ف  ة. )ب   جع: ب ف  ة 

 

 تأكيد على مسألة والمسائل األخرى ال –لمحة عامة   24.2
ال ن ض ب حتالش،    ي غب ب      ن   بنابت  ب  سا  م ن إ ى ن ض ب  ست   ال د     ب      ب ال د اب  أستس ة  فه  

ال  س  ب  سا  م ن  لب تنتش ب  ت  ة، أو    ل ة ب ا     نفسهت ومسؤو  تش ب     . و  كن دح    هذب عن ط    ا  ة إضتا ة 
 ال د     ب     .فص  م 
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 دإلض حتش إضتا ة  ال د     ب     : 
 ا  بش ب اوك   وب ف  بش بألخ ى ب  ه ة، 

 ودب ن ب اإلض ف ب ات ل ب  إلع ن من ب ف  بش ب ال ي كن إضتااهت.
 

 1-24.2ب اإلض ف 
 

 

 -عن: ال د   "ا  ة ب اوك  " ب يالً و 
 أو د  ي  رأي ب ا     ع   ب لزوم؛ 
 تش ب  ت  ة.  تم بت برة نتتاصتحتش ب الزمة ال ب ب تن 

 

 -ع  مت ياإل ع ب   ب ب إ ربج ا  ة دوك   أو  ا  ة أخ ى، ي إلم ب      نتالدصتل مع بت برة وأو ئ  ب  كلف ن نت حإلك ة حإلل:
 ؛ وب حتجة  لف  ة 
 .ب ص غة ب   ا حة 

 

ا ل  نوستس ( أيضًت على ماطلبتش إ ختل  س  م فص  ال د     ب      مب    ف) 570يحاإلي ب    تر ب  و ل  لا     
بالسا  بر ة ب  حتسب ة وأية مإلبض ع أخ ى م دبطة نه. وال ي بغل د   ف أية ب إل  م رجة  بش عال ة نت    وة ب  سا  ة نتعابترهت 

 أنظ دوك   على مسو ة أو مسو ة أخ ى و كن ي بغل أض يا      ال  س  م فص ،  ه ع إلبض ختص نه ال د     ب     . )
 من هذب ب فص (. 24.3

 

 فقرة التأكيد 24.3
إض ب غ ض من ا  ة ب اوك   هإل دسل ط ب ضإلء على ب  ست   ب هتمة )ب ال سب  بتاصتح ع هت ال ب ب تنتش ب  ت  ة( ب ال سإلف 

 د زز اه  ب       لب تنتش ب  ت  ة.
 

 وا  ت يلل أ نت  ب  اطلبتش ب    س ة السا  بم ا  ة ب اوك  .
 

 1-24.3ب اإلض ف 
 

 المالحظات الشروط

تم اإلفصاح بالكامل عن 
 المسألة في البيانات المالية

د    ا  ة ب اوك   إ ى ب  ست   ب    وضة أو ب  فصف ع هت نت ف   ال ب ب تنتش ب  ت  ة، وهل   ست ب يال 
 عن دل  بتاصتحتش. و ن د    ب ف  ة دفتص   دز   عن دل  ب  إلجإل ة نت ف   ال ب ب تنتش ب  ت  ة.

ي بغل أض يحص  ب      على      د     كتٍف على ع م وجإل  خطو مت ي ال ب ب تنتش ب  ت  ة ما ل   هريةال توجد أخطاء جو 
 نت  سو ة.

ال يإلج  مطلب ختص باح ي  مكتض ب ف  ة ال ب ب تنتش ب  ت  ة، و كن ه تك ب ا بح نوض دودل ن    س  أستس  المكان
 706ع إلبض آخ  مال  . )بنظ  ب    تر ب  و ل  لا      ب  أي. و كإلض ع إلبض ب ف  ة "ب اوك   على مسو ة" أو

 (. 16( أب    ف)
 د    ب ف  ة إ ى أض رأي ب         يا  د  يله ا  ت يا ل  نت  سو ة ب ال يا  دوك  هت. ليست رأي معدل

 

 ا  ة ب اوك   ال د     ب     . ت ربجماطلبتش م تي   ب ا     ب  و  ة  وداض ن
 

 اعتبارات االتصال الفقرة

 نتباه لمسائل هامة تتعلق بالبيانات المالية وتم اإلفصاح عنها بالفعل في البيانات المالية.إل شد ا تأكيد مسألة
وب اال دج لهات أه  اهات أستسا ة  فها  ب  ساا  م ن  ن اك  م تساب، هت ال ب ب تنتش ب  ت  اةب  فصف ع ب  ست   ب    وضة/ 

  لب تنتش ب  ت  ة.

أو كترثة كب  ة، أو غ        جإله  ة ساث ت ل أو بألح بث ب الح ةإع م ب ا  ن ا  ت يا ل  نإج بء  ضت ل أو د ظ  ل  أمثلة
   بك  )ع  مت يكإلض جت زًب( ألح  م تي   ب  حتسبة ب ج ي ة.   دستق ب هتم، أو ب اطب   بتع م ب ا  ن أو ع م ب

 مسائل ذات عالقة بفهم وظيفة التدقيق ولكن لم يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية. مسائل أخرى 
أي مسو ة )مست  ( غ   دل  ب    وضة أو ب  فصف ع هت ال ب ب تنتش ب  ت  ة، ودا ل  نفه  ب  سا  م ن    ل ة 

     أو مسؤو  تش ب      و/ أو د     .ب ا 
 ع م د كن ب      من بالنسحتب من ب   ل ة أو مسؤو  تش إضتا ة  ل     أو أي   إل  على دإلز ع د     ب     . أمثلة
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 ب طب ة ب  بن ة

 2-24.3ب اإلض ف 
معيار التدقيق 

 الدولي

 الفقرة العنوان

 )ب( 19 نت ا     ب اكل ف ش وط على ب  إلبا ة 210

 16، )ب( 12 بألح بث ب الح ة  560

 14 ع ل تش د     ب ب تنتش ب  ت  ة ب    ة وا ت ألط  بأله بف ب  تصة. -عابتربش ب  تصةتب 800
 

 .ةو ب ن ب   إل ج أ نت  ع  ة  لص تغة ب   ا ح
 

 3-24.3إلض ف ب ا
 

 

 مسائل أخرى لعدم اليقين الهام 
 على باا بض كإلض إاصتح ب  الحظة ال ب ب تنتش ب  ت  ة م تسبًت، اإض ص غة ب ف  ة ساكإلض على ب  حإل ب ات ل:

 

 فقرة التأكيد
هل ب   عى عل ه ال ب ب تنتش ب  ت  ة، وب ال د    إ ى أض ب   كة  Xمن  وض ب احفظ ال رأي ت، نلفت بالنابت  إ ى ب  الحظة 

ال  عإلى دزع  بناهتك ن ض ح إلق ب بءبش بالخا بع ودطت ب نح إلق بالخا بع ود إل ض ب ل بألض بر. و     مت ب   كة 
 عإلى م تبلة، وجلستش بالسا تع بألو  ة وبتطالع على ب إل ت ع جتر ة حت  ًت. وال ي كن دح ي  نات ج هذ  ب  سو ة ال ب إل ت 

 ألي مسؤو  ة ما دبة ال ب ب تنتش ب  ت  ة. ب حتض ، وال يإلج  أي م صص
 

( بألمثلة ب ات  ة على ب ظ وف ب ال ي كن أض ي ى ب      ا هت ض ورة إ ربج ا  ة ب    ف) 706ي  م ب    تر ب  و ل  لا     
 ب اوك   على مسو ة:

 بءبش ب ا ظ   ة.د ك  ما ل  نت  ات ج ب  سا بل ة ب  ا دبة على ب  عتوى ب  ضت  ة بالساث ت  ة أو بتج  
 .     ح ث الح  هتم ح ث ب ن دتر خ ب ب تنتش ب  ت  ة ودتر خ د     ب 
 .ب اطب   ب  بك  )ع  مت يكإلض     مس إلحًت نه(     تر محتسبل ج ي  وب ذي س كإلض  ه أث  مت ي على ب ب تنتش ب  ت  ة 
 (.4أ 706ة. )ب    تر ب  و ل  لا     كترثة كب ى وب ال كتض أو متزبل  هت أث  هتم على ب   كز ب  ت ل  ل   و 

 

 الفقرة األخرى  24.4
   يكإلض وجإل  ا  ة أخ ى ض ور ًت  اسل ط ب ضإلء على مست      يفصف ع هت مسب ت ال ب ب تنتش ب  ت  ة ومن شونهت أض دكإلض 

  بش عال ة نفه  ب  سا  م ن  لا     أو مسؤو  تش ب      و/ أو د     .
 

 -بألخ ى  اسل ط ب ضإلء على مست   مث : و  كن بسا  بم ب ف  بش
      ن ت أض إع ب  ب ب تنتش ب  ت  ة )نتسا  بم إطتر أه بف عتمة( ي كن أض يا  ال ن ض  -ب   إل  على دإلز ع د     ب

بألح تض  غ ض ختص، ي كن إ ربج ا  ة أخ ى دب ن أض د     ب      م  ل نت  سا  م ن ب  ساه ا ن وح ه ، وأنه ال 
   ه على أو بسا  بمه من أط بف أخ ى؛ي بغل دإلز 

 ياطلب أو يس ف ب  تنإلض أو ب  ظتم أو ب   ترسة ب   بإل ة ع إلمت  ل     ب اإلسع  -دسل ط ب ضإلء على مسؤو  تش إضتا ة   
 ؛ و    حإلل مسؤو  تش ب 

 وث  بش ب  حا لة ، دكإلض ب ابالسا ت ةإ ب    يا كن ب      من بالنسحتب أو  -ع م ب ا كن من بالنسحتب من ب   ل ة
   كن  ف  ة أخ ى دإلض ف    د ذر    . مح و ة ب طتق و 
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 دإلض حتش إضتا ة  ال د     ب     : 
 ا  بش ب اوك   وب ف  بش بألخ ى ب  ه ة، 

 ب  اطلبتش بألستس ة تسا  بم ا  ة "مست   أخ ى" مإلضحة أ نت .
 المالحظات الشروط

لم يتم اإلفصاح عن المسألة في 
 البيانات المالية

ة. وبتتضتاة على د    إ ى مسو ة غ   دل  ب    وضة أو ب  فصف ع هت ال ب ب تنتش ب  ت  
    ، اإض ب ف  ة بألخ ى  ن داض ن م لإلمتش مطلإلب من بت برة دزو  هت.

أض ال يكإلض بتاصتح م  إلعت من جتنب ب  تنإلض أو ب  ظتم أو ب   تي   ب  ه  ة بألخ ى مث   اإلفصاح غير ممنوع
 ب   تي   ب  ا ل ة نس  ة ب   لإلمتش.

 ح  و عال ة نفه  ب  سا  م ن  لا     أو مسؤو  تش ب      أو د     .بتاصت اإلفصاح ذو عالقة بالمستخدمين

أض ال دا ترض ب   لإلمتش ب    وضة مع ب  أي أو ب ب إل  ب  فصف ع هت أو ب    وضة ال  ال تناقضات
 ب ب تنتش ب  ت  ة. وال دؤث  ب ف  ة بألخ ى على رأي ب     .

 ة مبتش ة ن   ا  ة ب  أي أو ال أي مكتض أخ  ال د     ب      إ ب كتض  و عال ة يا  إ ربج ب ف  مدرجة مباشرة بعد رأي التدقيق
 ن س  مسؤو  تش إع ب  ب ا تر   ب  ت  ة بألخ ى.

ي كن إ ربج ب ف  ة ال  س  بتبالغ عن ب  اطلبتش ب  تنإلن ة وب ا ظ   ة بألخ ى أو    يا  إ ربجهت  المكان
ب ب تنتش ب  ت  ة وبتبالغ عن ب  اطلبتش ب  تنإلن ة  ك س  م فص  يلل  س  ب ا     عن د    

 (16( أب    ف) 706وب ا ظ   ة بألخ ى. )بنظ  ب    تر ب  و ل  لا     

س     محاإلى ب ف  ة بألخ ى إ ى أض ب  ست ة غ   مطلإلب ع ضهت وبتاصتح ع هت ال ب ب تنتش  تشير إلى أن اإلفصاح غير مطلوب
 ب  ت  ة.

 
 إ ربج ب ف  بش بألخ ى. يلزم ا هت     ب  و  ة ب ات  ة إ ى ب حتالش ب ال د    م تي   ب ا

 
 الفقرة العنوان معيار التدقيق الدولي

 16، )ب( 12 بألح بث ب الح ة 560

 19، 17 -14،16-13 بألر تم ب   تبلة وب ب تنتش ب  ت  ة ب   ترنة -ب   لإلمتش ب   ترنة 710

 



 

 

 

 
 المعلومات المقارنة .25

 

 
 
 

 

 

 

معايير التدقيق الدولية ذات  محتوى الفصل 
 العالقة 

إرشادات بشأن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول 
 المعلومات المقارنة ومسؤوليات إعداد التقارير المالية الخاصة بالمدقق.

710 
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 1-25.0التوضيح 

 
 

       -مالحظات:
 .للحصول على قائمة كاملة بالوثائق المطلوبة 230ي الرجوع إلى معيار التدقيق الدول( 1)
 هو عملية مستمرة ومتكررة خالل التدقيق. 300تخطيط معيار التدقيق الدولي ( 2)

 
 طفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية المقت رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 6الفقرة  710

 

 -ألغراض معايير التدقيق الدولية يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
القيم واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من  -المعلومات المقارنة (أ)

 ات السابقة وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.الفتر 
المعلومات المقارنة حيث القيم واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة مدرجة باعتبارها جزء  -األرقام المقابلة (ب)

أساسي للبيانات المالية للفترة الحالية، وُتقرأ فقط فيما يتعلق بالقيم واإلفصاحات األخرى المتعلقة بالفترة 
الحالية )يشار إليها بـ "أرقام الفترة الحالية"(. كما أن مستوى التفاصيل المعروض في القيم واإلفصاحات 

 المقابلة محكوم بشكل أساسي من حيث عالقته بأرقام الفترة الحالية.
لتتم المعلومات المقارنة حيث القيم واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة مدرجة  -البيانات المالية المقارنة (ج)

مقارنتها بالبيانات المالية للفترة الحالية ولكن، في حال تدقيقها، يشار إليها في رأي المدقق. ويمكن مقارنة 
 مستوى المعلومات المدرجة في تلك البيانات المالية المقارنة مع البيانات المالية للفترة الحالية.

 

قة" على أنها "للفترات السابقة" عندما تتضمن وألغراض هذا المعيار، ينبغي قراءة المراجع "للفترة الساب
 المعلومات المقارنة القيم واإلفصاحات ألكثر من فترة واحدة. 

ينبغي على المدقق تحديد ما إذا كانت البيانات المالية تتضمن المعلومات المقارنة التي يتطلبها إطار إعداد معيار التدقيق الدولي 

 أهداف معيار التدقيق الدولي رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 5الفقرة  710

 

 -إن أهداف المدقق هي: 
ما إذا تم عرض المعلومات المقارنة المدرجة في البيانات  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول (أ)

المالية، في جميع المجاالت الهامة، وفقا للمتطلبات المتعلقة بالمعلومات المقارنة الواردة في إطار إعداد 
 و التقارير المالية المطبق؛

 لمسؤوليات إعداد التقارير الخاصة بالمدقق.  اإلبالغ وفقا   (ب)
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 7الفقرة  710
 

لمطبق وما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة بشكل مناسب. ولهذا الغرض، ينبغي على المدقق التقارير المالية ا
 -تقييم ما إذا كانت:

المعلومات المقارنة تتفق مع القيم واإلفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة أو، حيثما كان  (أ)
 و مناسبُا، المعاد بيانها؛

مات المقارنة متسقة مع تلك المطبقة في الفترة الحالية أو، في السياسات المحاسبية التي تعكسها المعلو  (ب)
حال وجود تغيرات في السياسات المحاسبية، ما إذا تم محاسبة تلك التغيرات بشكل مناسب وعرضها 

 واإلفصاح عنها بشكل كافي.

معيار التدقيق الدولي 
 8الفقرة  710

 

مات المقارنة أثناء إجراء عملية التدقيق للفترة في حال علم المدقق عن أي خطأ جوهري محتمل في المعلو 
الحالية، ينبغي على المدقق أداء إجراءات التدقيق اإلضافية التي تستلزمها الظروف للحصول على أدلة تدقيق 
كافية ومناسبة لتحديد ما إذا كان هناك خطأ جوهري. وفي حال قام المدقق بتدقيق البيانات المالية للفترة 

. وفي حال تم تعديل 560ها ينبغي عليه إتباع المتطلبات ذات العالقة لمعيار التدقيق الدولي السابقة، فعند
 البيانات المالية للفترة السابقة، يقرر المدقق أتفاق المعلومات المقارنة مع البيانات المالية المعدلة.

معيار التدقيق الدولي 
 9الفقرة  710

 

، ينبغي على المدقق طلب إقرارات خطية لجميع الفترات 580الدولي على النحو المطلوب في معيار التدقيق 
المشار إليها في رأي المدقق. كما ينبغي على المدقق الحصول على إقرار خطي محدد فيما يتعلق بأي إعادة 

نة. بيان تم القيام به لتصحيح خطأ جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة التي تؤثر على المعلومات المقار 
 أ(. 1)المرجع: الفقرة 

 
 

 

 المقتطفات ذات العالقة من معايير التدقيق الدولية  رقم الفقرة

معيار التدقيق الدولي 
 10الفقرة  710

عندما يتم عرض األرقام المقابلة، ينبغي أال يشير رأي المدقق إلى األرقام المقابلة المتوقعة في الظروف 
 أ(.  2المرجع: الفقرة . )14و 12و 11الواردة في الفقرات 

 

معيار التدقيق الدولي 
 11الفقرة  710

 

في حال تضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقا ، رأيُا متحفظا أو حجبا  للرأي أو رأيا  سلبيا  
بالبيانات  ولم يتم حل األمر الذي نتج عنه التعديل، فينبغي على المدقق أن يعدل فقرة رأي المدقق فيما يتعلق

 -تقرير المدقق، ينبغي على المدقق:المالية للفترة الحالية. وفي فقرة األساس للتعديل في 
اإلشارة إلى كل من أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة في وصف األمر الذي نتج عنه التعديل عندما  (أ)

 و وهرية؛تكون آثار ذلك األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية ج
في حاالت أخرى، توضيح أنه قد تم تعديل رأي التدقيق بسبب آثار األمر الذي لم يتم حله أو آثاره  (ب)

 أ(.5 -أ3المحتملة على مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة. )المرجع: الفقرة 
 

معيار التدقيق الدولي 
 12الفقرة  710

 

أن الخطأ الجوهري موجود في البيانات المالية للفترة السابقة التي في حال حصل المدقق على أدلة تدقيق ب
صدر بشأنها الرأي غير المعدل ولم يتم إعادة بيان األرقام المقابلة أو القيام باإلفصاحات المناسبة، فعندها 

ة ومعدل ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو سلبي في تقرير المدقق حول البيانات المالية للفترة الحالي
 أ( 6بالنسبة لألرقام المقابلة المدرجة هنا. )المرجع: الفقرة 

 

معيار التدقيق الدولي 
 13الفقرة  710

 

في حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من جانب المدقق السابق ولم يمنع القانون أو النظام 
م المقابلة وقرر القيام بذلك، فعندها ينبغي على المدقق من الرجوع إلى تقرير المدقق السابق بشان األرقا

 -المدقق أن يبين في الفقرة األخرى في تقرير المدقق:
 و )أ( أنه قد تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من جانب المدقق السابق؛

 ؛ وكان معدال ، األسباب وراء تعديله)ب( نوع الرأي الذي أبداه المدقق السابق، وفي حال 
 أ(.7)ج( تاريخ ذلك التقرير. )المرجع: الفقرة 

 

معيار التدقيق الدولي 
 14الفقرة  710

 

في حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة، ينبغي على المدقق أن يبين في الفقرة األخرى في 
مدقق من متطلب الحصول على تقرير المدقق أن األرقام المقابلة غير مدققة. ومع ذلك، ال يعفي هذا البيان ال

أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأن األرصدة االفتتاحية خالية من األخطاء التي تؤثر بشكل كبير على البيانات 
 أ(8)المرجع: الفقرة  المالية للفترة الحالية.

 

معيار التدقيق الدولي 
 15الفقرة  710

ير رأي المدقق لكل فترة تم من اجلها عرض البيانات عندما يتم عرض البيانات المالية المقارنة، ينبغي أن يش
 (.أ10 -أ9المالية وتم إبداء رأي التدقيق حولها. )المرجع: الفقرة 

 

عند اإلبالغ عن البيانات المالية للفترة السابقة فيما يتعلق بعملية التدقيق الخاصة بالفترة الحالية، في حال معيار التدقيق الدولي 
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 16الفقرة  710
 

لف رأي المدقق حول البيانات المالية للفترة السابقة عن الرأي الذي أبداه المدقق سابقا ، ينبغي على المدقق أخت
. )المنقح( 706الفعلية وراء اختالف الرأي في الفقرة األخرى وفقا لمعيار التدقيق  األسباباإلفصاح عن 

 (.أ11)المرجع: الفقرة 
 

معيار التدقيق الدولي 
 17الفقرة  710

 

إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من جانب المدقق السابق، ينبغي على المدقق أن يبين في الفقرة 
 -األخرى ما يلي، إضافة إلى إبداء الرأي حول البيانات المالية للفترة الحالية:

 أن البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من جانب المدقق السابق؛ (أ)
 و الذي أبداه المدقق السابق، وفي حال كان معدال ، األسباب وراء تعديله؛نوع الرأي  (ب)
 تاريخ ذلك التقرير.  (ج)

 

 إال في حال إعادة نشر تقرير المدقق السابق حول البيانات المالية للفترة السابقة مع البيانات المالية.
 

معيار التدقيق الدولي 
 18الفقرة  710

 

أ جوهري يؤثر على البيانات المالية للفترة السابقة التي أبلغ عنها سابقا في حال توصل المدقق إلى وجود خط
المدقق السابق بدون إجراء تعديل عليها، فعندها ينبغي على المدقق إبالغ المستوى المناسب من اإلدارة 

شأة، والمسؤولين عن الحوكمة بذلك الخطأ، إال في حال مشاركة كافة المسؤولين عن الحوكمة في إدارة المن
وطلب إبالغ المدقق السابق بذلك. وفي حال تعديل البيانات المالية للفترة السابقة وموافقة المدقق السابق على 
إصدار تقرير المدقق الجديد حول البيانات المالية المعدلة للفترة السابقة، فعندها ينبغي على المدقق اإلبالغ 

  (. أ12عن الفترة الحالية فقط. )المرجع: الفقرة 
 

معيار التدقيق الدولي 
 19الفقرة  710

 

إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة، ينبغي على المدقق أن يبين في الفقرة األخرى أن البيانات 
المالية المقارنة غير مدققة. ومع ذلك، ال يعفي هذا البيان المدقق من متطلب الحصول على أدلة تدقيق كافية 

فتتاحية خالية من األخطاء الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية إلن األرصدة اومناسبة بأ
 (أ13)المرجع: الفقرة للفترة الحالية. 

 

 لمحة عامة 25.1
بق. إن طبيعة المعلومات المقارنة الواردة في البيانات المالية للمنشأة تتوقف على متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المط

وتكون مسؤوليات اإلبالغ للمدقق مستندة إلى النهج الذي يتم اعتماده من جانب القانون أو النظام  أو شروط العملية للمعلومات 
 المقارنة المعروضة.

 
 وهناك نهجين مختلفين واسعي النطاق فيما يتعلق بالمعلومات المقارنة، على النحو المبين أدناه.

 

 1-25.1التوضيح 
 جراءاتاإل المهمة

عتبارها جزء أساسي للبيانات المالية للفترة إالقيم واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة مدرجة ب األرقام المقابلة
 الحالية، وت قرأ فقط فيما يتعلق بالقيم واإلفصاحات األخرى المتعلقة بالفترة الحالية.

 

 وينبغي أن يكون رأي المدقق متعلقُا بالفترة الحالية فقط. 
 

لبيانات المالية ا
 المقارنة

المعلومات المقارنة حيث القيم واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة مدرجة لتتم مقارنتها بالبيانات 
المالية للفترة الحالية ولكن، في حال تدقيقها، يشار إليها منفصلة في رأي المدقق. ويمكن مقارنة 

 المقارنة مع البيانات المالية للفترة الحالية.مستوى المعلومات المدرجة في تلك البيانات المالية 
 

 وينبغي أن يشير رأي المدقق لكل فترة تم من اجلها عرض البيانات المالية. 
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 إجراءات التدقيق  25.2
 1-25.2التوضيح 

 اإلجراءات المهمة

الحصول على أدلة التدقيق 
 الالزمة

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأن المعلومات المقارنة تلبي متطلبات إطار إعداد التقارير 
 المالية المطبق، وما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة بشكل مناسب. 

 

 -وهذا يشتمل على تقييم ما إذا كانت:
 طبقة في الفترة الحالية أو، السياسات المحاسبية التي تعكسها المعلومات المقارنة متسقة مع تلك الم

في حال وجود تغيرات في السياسات المحاسبية، ما إذا تم محاسبة تلك التغيرات بشكل مناسب 
 وعرضها واإلفصاح عنها بشكل كافي.

  المعلومات المقارنة تتفق مع القيم واإلفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة أو، حيثما كان
 انها.ذلك مناسبا ، المعاد بي

 

حيثما أمكن ذلك، يتم تحديد األخطاء الجوهرية في المعلومات المقارنة أثناء أداء عملية التدقيق للفترة  تحديد أي أخطاء محتملة
 -الحالية، وذلك من خالل قيام المدقق بما يلي:

 أداء إجراءات التدقيق اإلضافية التي تستلزمها الظروف لتحديد ما إذا كان  هناك خطأ جوهري؛ 
  في حال تم تعديل البيانات المالية للفترة السابقة، ينبغي تحديد أن المعلومات المقارنة تتفق مع

 البيانات المالية المعدلة.
 

وفي حال قام المدقق بتدقيق البيانات المالية للفترة السابقة، فعندها ينبغي عليه إتباع المتطلبات ذات 
، الفصل 1حدا  الالحقة. وقد تم مناقشة هذا في المجلد حول األ 560العالقة لمعيار التدقيق الدولي 

13. 
 

طلب إقرارات خطية لجميع الفترات المشار إليها في رأي المدقق. وهذا قد يتضمن إقرارات خطية محددة  الحصول على إقرارات خطية
 بقة.تتعلق بأي إعادة بيان تم القيام به لتصحيح خطأ جوهري في البيانات المالية للفترة السا

 
 

 األرقام المقابلة 25.3
 يبين التوضيح أدناه مسؤوليات اإلبالغ.

 

 1-25.3التوضيح 
 اإلجراءات 

عدم اإلشارة إلى المقارنات 
 في تقرير المدقق 

ينبغي أال يشير رأي المدقق إلى األرقام المقابلة، إال إذا تضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة تعديل لم 
 -الرأي للفترة الحالية من خالل: مدقق أن يعدليتم حله. وعلى ال

  اإلشارة إلى كل من أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة عندما تكون اآلثار أو اآلثار المحتملة
 و للمسألة على أرقام الفترة الحالية جوهرية؛

 تي لم يتم حلها توضيح أنه قد تم تعديل رأي التدقيق بسبب اآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة ال
 على مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة. 

 

ينبغي إبداء رأي متحفظ أو سلبي حول البيانات المالية للفترة الحالية إذا وجد خطأ جوهري في البيانات  أي إعادة بيان مطلوبة
 -المالية للفترة السابقة التي:

 ؛ وصدر بشأنها رأي غير معدل 
  بيان األرقام المقابلة أو القيام باإلفصاحات المناسبة فيها.لم يتم إعادة 

 

أرقام الفترة السابقة المدققة 
 من شركة أخرى 

بموجب القانون أو النظام من الرجوع إلى تقرير المدقق السابق وقرر  في حال لم يكن المدقق ممنوعا  
 -في تقرير المدقق:القيام بذلك، فينبغي على المدقق عندئذ أن يبين في الفقرة األخرى 

 أنه قد تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق؛  
 و نوع الرأي الذي أبداه المدقق السابق، وفي حال كان معداُل، األسباب وراء تعديله؛ 
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 .تاريخ ذلك التقرير 
 

أرقام الفترة السابقة غير 
 المدققة

 قرير المدقق أن األرقام المقابلة غير مدققة.ينبغي البيان في الفقرة األخرى في ت
 

ومع ذلك، ال يعفي هذا البيان المدقق من متطلب الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأن األرصدة 
االفتتاحية خالية من األخطاء الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية. وفي 

 ، سيكون مطلوبا  إعادة بيان األرقام المقابلة والقيام باإلفصاح المناسب.حال تم تحديد خطأ جوهري 
 

 وإذا تعذر إعادة البيان أو اإلفصاح، يتم تعديل رأي التدقيق فيما يتعلق بأي أرقام مقابلة مدرجة.
 

لب إذا لم يتمكن المدقق من الحصول على دليل تدقيق كاٍف ومالئم فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، فيط
)النسخة المنقحة( أن يبدي رأيا  متحفظا  أو يمتنع عن  705من المدقق بموجب المعيار الدولي للتدقيق 

 إبداء الرأي في البيانات المالية، حسب ما هو مالئم.

 

 البيانات المالية المقارنة 25.4
 

 يبين التوضيح أدناه مسؤوليات اإلبالغ.
 

 1-25.4التوضيح 
 اإلجراءات 

ل فترة من الفترات اإلشارة لك
 المعروضة

 ينبغي أن يشير رأي المدقق لكل فترة تم من أجلها عرض البيانات المالية وتم إبداء رأي التدقيق حولها.
 

أي تغييرات مطلوبة في 
 الرأي السابق المقدم

قا ، ينبغي في حال أختلف رأي المدقق حول البيانات المالية للفترة السابقة عن الرأي الذي أبداه المدقق ساب
 اإلفصاح عن األسباب الفعلية وراء اختالف الرأي في الفقرة األخرى.

أرقام الفترة السابقة المدققة 
 من شركة أخرى 

إضافة إلى إبداء الرأي حول البيانات المالية للفترة الحالية، ينبغي على المدقق أن يبين في الفقرة األخرى 
 -قق السابق مع البيانات المالية(:دما يلي )إال في حال إعادة نشر تقرير الم

 أن البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من جانب المدقق السابق؛ 
 و نوع الرأي الذي أبداه المدقق السابق، وفي حال كان معدال ، السبب وراء تعديله؛ 

 .تاريخ ذلك التقرير 
 

قة التي أبلغ عنها سابقُا المدقق السابق وفي حال ُوجد خطأ جوهري يؤثر على البيانات المالية للفترة الساب
 -بدون إجراء تعديل عليها، ينبغي على المدقق:

 و إبالغ المستوى المناسب من اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة بذلك الخطأ؛ 
 .طلب إبالغ المدقق السابق 

 

ر تقرير المدقق الجديد وفي حال تعديل البيانات المالية للفترة السابقة وموافقة المدقق السابق على إصدا
 حول البيانات المالية المعدلة للفترة السابقة، فينبغي على المدقق عندئذ اإلبالغ عن الفترة الحالية فقط.

 

أرقام الفترة السابقة غير 
 المدققة

 ينبغي البيان في الفقرة األخرى في تقرير المدقق أن البيانات المالية المقارنة غير مدققة.
 

يعفي هذا البيان المدقق من متطلب الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأن األرصدة ومع ذلك، ال 
االفتتاحية خالية من األخطاء الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية. وفي 

 فصاح المناسب.حال تم تحديد خطأ جوهري، سيكون مطلوبا  إعادة بيان األرقام المقابلة والقيام باإل
  

 وإذا تعذر إعادة البيان أو اإلفصاح، يتم تعديل رأي التدقيق فيما يتعلق بأي أرقام مقابلة مدرجة.
 

إذا لم يتمكن المدقق من الحصول على دليل تدقيق كاٍف ومالئم فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية، فإنه 
( أن يبدي رأيا  متحفظا  أو يمتنع عن إبداء نقحالم) 705ُيطلب من المدقق بموجب المعيار الدولي للتدقيق 

 الرأي في البيانات المالية، حسب ما هو مالئم.
إذا واجه المدقق صعوبة كبيرة في الحصول على دليل تدقيق كاٍف ومالئم على أن األرصدة االفتتاحية ال 

دد المدقق أيضا  أن ذلك يعد تحتوي على أخطاء تؤثر ماديا  على البيانات المالية عن الفترة الحالية، قد يح
 .701من ضمن مسائل التدقيق األساسية التي ينبغي اإلبالغ عنها بموجب المعيار الدولي للتدقيق 
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 الطبعة الرابعة

 تقارير المدقق
 -التوضيحات التالية لتقارير المدقق: 710يشمل المعيار الدولي للتدقيق 

 (5األرقام المقابلة )المرجع: الفقرة أ – 1التوضيح 
 عض العوامل الهامة المستخدمة في التوضيح:فيما يلي ب

 .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة بخالف المنشآت المدرجة باستخدام إطار العرض العادل 
  تم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )باعتبارها إطار ذو

 (.غرض عام
  والذي صدر سابقًا، يحتوي على رأي متحفظ.، الفترات السابقةتقرير المدقق عن 
  المسألة التي أدت إلى التعديل. حللم يتم 
  فيما  وتتطلب تعديل على رأي المدققاآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة على أرقام الفترة الحالية هي آثار مادية

 يتعلق بأرقام الفترة الحالية.
 (5األرقام المقابلة )المرجع: الفقرة أ – 2ح التوضي

 فيما يلي بعض العوامل الهامة المستخدمة في التوضيح:
  باستخدام إطار العرض العادل. بخالف المنشآت المدرجةتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة 
   باعتبارها إطار ذو  ية إلعداد التقارير الماليةللمعايير الدولتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا(

 غرض عام(.
  ،والذي صدر سابقًا، يحتوي على رأي متحفظ.تقرير المدقق عن الفترات السابقة 
 .لم يتم حل المسألة التي أدت إلى التعديل 
  ب تعديل على رأي ولكنها تتطل غير ماديةاآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة على أرقام الفترة الحالية هي آثار

المدقق نتيجة لآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة التي لم يتم حلها على قابلية مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام 
 المقابلة.

 (7األرقام المقابلة )المرجع: الفقرة أ – 3التوضيح 
 فيما يلي بعض العوامل الهامة المستخدمة في التوضيح:

  باستخدام إطار العرض العادل. بخالف المنشآت المدرجةمن البيانات المالية لمنشأة تدقيق مجموعة كاملة 
   باعتبارها إطار ذو  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا(

 غرض عام(.
 لفترات السابقة من قبل مدقق كان يشغل المنصب سابقا .البيانات المالية عن ا تدقيق، وتم تم عرض األرقام المقابلة 
  عن األرقام السابقة وقد قرر  بموجب القانون أو الالئحة من اإلشارة إلى تقرير المدقق السابق ليس ممنوعاً المدقق

 القيام بتك اإلشارة.
 (9البيانات المالية المقارنة )المرجع: الفقرة أ – 4التوضيح 

 مة المستخدمة في التوضيح ما يلي:تشمل بعض العوامل الها
  باستخدام إطار العرض العادل. بخالف المنشآت المدرجةتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لمنشأة 
   باعتبارها إطار ذو  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا(

 غرض عام(.
 والبيانات المالية عن الفترة السابقة فيما  يعد تقاريرًا عن البيانات المالية للفترة الحاليةمطلوب من المدقق أن من ال

 يتعلق بتدقيق السنة الجارية.
  ،والذي صدر سابقًا، يحتوي على رأي متحفظ.تقرير المدقق عن الفترة السابقة 
 .لم يتم حل المسألة التي أدت إلى التعديل 
 مادية بالنسبة للبيانات المالية عن الفترة الحالية اآلثار المحتملة للمسألة على أرقام الفترة الحالية هي آثار  اآلثار أو

 والبيانات المالية عن الفترة السابقة على حد سواء وتتطلب تعديل على رأي المدقق.
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