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للتمهيد:
استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية اجتماع لجنة المعايير المهنية بالقاهرة
في فبراير  2017برعاية المستتاتاره هاتاد بد ي رئيس الجهاز حيث قررت تضتمي الطةة المستتقبلية
خالل الثالث سنوات التالية إعداد دليل للرقابة على الوحدات االقتصادية على ثالث مراحل هي مرحلة
التطةيط مرحلتة التنييتو مرحلتة التقرير قتد ا تتتتةلع فريق عمتل الجهتاز المركزي للمحتاستتتتبتات
بجمهورية مصتتتر العربية باعداد المستتتودات ال لية للل مرحلة على ع يتا عر تتتها على اللجنة في
االجتمتاع التتالي لمنتاقاتتتتة المرحلتة التي تا إعتدادهتا قيتاد عضتتتتا اللجنتة بتابتدا مالح تها على التدليتل
مناقاتتها على مستتوا اللجنة إجرا التعديالت عليها يتبع ذلك عر تها على الجهزة العضتا م
خالل عر تتتتها على الموقع اإلللتر ني للمن مة كوا م خالل إرستتتتالها لةجهزة بالبريد اإلللتر ني
إلبدا مالح تها على المرحلة.
قتامتا المتانتة الينيتة للجنتة المعتايير المهنيتة الرقتابيتة للمن متة بتلقي التعليقتات االستتتتتيستتتتارات
الطاصتة بكل مرحلة وقامت بإرساالها للجهاز المركزي للمحاسابات بجمهورية مصار العربية للرد على
التعليقات والمالحظات وإعداد بيان يتضمن مالحظات أعضاء المنظمة وتعقيب فريق الجهاز المركزي
للمحاساااابات بلجنة المعايير المهنية عليها تمهيدا لمناقشااااتها في االجتماع التالي واتخاذ القرار النهائي
إلجراء التعديالت الالزمة.
تم عرض مرحلة التطةيط على المجلس التنفيذي للمنظمة خالل اجتماعه الساابع والخمساون حيث
أقر نشارها على موقع المنظمة ،وتلى ذلك القيام بنفس الخطوات بالنسابة لكل من مرحلة التنفيذ ومرحلة
التقرير وبذلك فقد اتبع هذا اإلصاااادار من إصاااادارات لجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاساااابة (اآلرابوساااااي متطلبات الجودة التي اعتمدتها اللجنة والتي تتفق مع
متطلبات الجودة المعتمدة من المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (اإلنتوساي .
وبعد االنتهاء من إعداد المراحل الثالثة قررت اللجنة إصادار منتج موحد يتضامن الدليل بمراحله
الثالثة على أن يضاف إليه فهرس موحد للدليل وقائمة بالمصطلحات وهو الدليل المعروض عليكم
وختاما نود توجيه الشاااكر لرئيس اللجنة الساااابق وممثل دولة الكويت باللجنة دكتور /ساااعود الزمانان
لجهاد الادبوب فى متاابعاة أعماال وحاث األعضااااااء على االلتزام بخطاة اللجناة وكاافاة أعضااااااء اللجناة
لتعاونهم المثمر والذى كان له الفضل في خروج هذا المنتج الذي نتمنى أن يكون خطوة نحو رفع جودة
أعمال الرقابة المالية على الوحدات االقتصادية في وطننا العربي.
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شهةدة ضمةن لجلودة؛ رئيس فريق عمل لجلهةز ليركزى
للمحة

ةت بلجنمل ليعةيري ليهنيمل للمنظممل:

يجب على جميع اإلصادارات العامة للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمةالتي ال يقصاد بها إعدادها
لألجهزة األعضاء في المنظمة االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الورقة بعنوان "ضمان الجودة
على اإلصااااادارات العااماة التي تم تطويرهاا ،التي وافقات علياه اللجناة واعتمادت من المجلس التنفياذي
للمنظمة.
ويتقيد دليل الرقابة المالية بهذ المتطلبات ،على المساتوى  .2لم تكن الوثيقة على هذا المساتوى لتخضاع
لمتطلبات ضااامان الجودة مماثلة لتلك الخاصاااة باإلنتوسااااي وفقا ً لإلجراءات القانونية الواجبة ،ولكنها
كانت مع ذلك التهديدات المحسوبة حول اعتبارات التأكد:
• التمثيال  -مثلات فرق العمال األجهزة العلياا المختلفاة في المنظماة العربياة لألجهزة العلياا للرقااباة الماالياة
والمحاساابة (اآلرابوساااي بقدر اإلمكان ،باعتبارها أحد المنظمات اإلقليمية التابعة للمنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (اإلنتوساي التي تمثل نماذج مختلفة من التدقيق في اإلنتوساي.
• خطة عمل منظمة  -تم إضفاء الطابع الرسمي على الدليل بوضعه ضمن خطة العمل اللجنة
.2019-2017
عقدت اجتماعات فرقة العمل في شاكل جلساات عمل اساتنير بها التطورات األخرى
• أسالوب العمل ُ -
التي تم اختبارها رسااااميا بعد كل اجتماع من اجتماعات فرقة العمل ،من خالل عملية اسااااتعراض
وتعليقات داخلية.
• عرض كال مرحلاة من مراحال الادليال لمجتمع األجهزة العربياة العلياا للرقااباة الماالياة والمحااسااااباة
(اآلرابوساااي الكامل لمدة  90يو ًما بعد انتهاء كل مرحلة ،وتلقي تعليقات شاااملة وتمثيلية .وقد تم الرد
على جميع التعليقات ،وتم تعديل الوثيقة وتحديثها ،حيثما يكون ذلك مناسبا.
أما اإلطار الذي وضااع في حدود أهميته ،فهو يتسااق مع مبادع ومعايير وممارسااات اإلنتوساااي ذات
الصلة.
هذا المنتج صالح حتى يتم إعادة النظر فيه بشكل دوري في ضوء المستجدات في معايير اإلنتوساي.
رئيس فريق الجهاز المركزي للمحاسبات
بجمهورية مصر العربية بلجنة المعايير المهنية
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(اآلرابوساي)
"محاسب /عالء الدين عبد الرحمن عباس"
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شهةدة ضمةن لجلودة؛ مقرر جلنمل ليعةيري للراةبلليمل
سليهنيمل للمنظممل للعربيمل لألجهزة للعلية للراةبللمل
ليةليمل سلةة

مل:

بنااء على التاأكياد الاذي قادماه رئيس فريق العمال المعني باإعاداد الادليال ووفقاا اللتزام اللجناة في إصااااادار
بإضفاء الطابع المهني على مراجعي الحسابات في اآلرابوساي وأن دليل الرقابة المالية يلتزم بمتطلبات
الورقة بعنوان "ضااامان الجودة على اإلصااادارات العامة التي تم تطويرها خارج اإلجراءات القانونية
الواجباة" التي وافق عليهاا المجلس التنفياذي لمنظماة األجهزة العربياة العلياا للرقااباة الماالياة والمحااسااااباة
(اآلرابوساي .
كان لزا ًما أن تخضااع هذ الوثيقة على هذا المسااتوى لتخضااع لمتطلبات ضاامان الجودة التي اعتمدتها
المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اآلرابوساي .
هذا المنتج صالح حتى يتم إعادة النظر فيه بشكل دوري في ضوء المستجدات في معايير اإلنتوساي.
مقرر لجنة المعايير الرقابية والمهنية
المشرف العام باألمانة العامة للمنظمة
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(اآلرابوساي)
"األستاذ /منجي الحمامي"
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لللمقدممل:
دا ظهور معايير التدقيق الد لية ما تبعها م معايير اإلنتوستاي للرقابة المالية التى
تتيق معهتا مع جود ملحق بلتل معيتار لتتنتاستتتتق مع الرقتابتة على حتدات القةتاع العتاد
التي اعتمتدتهتا الجهزة العليتا للرقتابتة المتاليتة المحتاستتتتبتة إلى ع إلزاد الستتتتتادة متدققي
الحستتتتابات بالوفا بمتةلبات المعايير إال ع معايير التدقيق قد شتتتتارت إلى منهت التدقيق
الوا يجق تباعه في القياد بمهاد الرقابة هو منهت التدقيق المؤستتتس على ميهود الطةر
د ع ذكره باتلل صتريح حيث نها جبا على مدققي الحستابات تقييا المطاار المطتلية
مثتل مطتاار الرقتابتة المطتاار المتتصصتتتتلتة د ع تحتديتد اليتات قيتاا تلتك المطتاار كتوا
تع ايليات لتةبيقها مما
تنا لا المعايير بعض المياهيا كالهمية النستبية العينات د ع
ع دليل مراجعة إلرشاد مدققي
دا الختالف تةبيق تلك المياهيا بي المدققي لوا جق
الحستتتتابات فرت التدقيق لتوحيد دائها الحياظ على جودة عملها اداة لتقييا عملها م
ذلك يتضتح ع الدليل يعتبر ملمال لمعايير التدقيق التي تعد المصتدر الستاستى الوا يجق
االلتزاد به لدا عداد الدليل ال يعد الدليل بديال لها بولك تضحا هداف الدليل.
تتتع هوا الدليل ليتناستتتق مع التدقيق المالى للوحدات التى تةبق إاار محاستتتبي
يعتمد على ستتتاا االستتتتحقات قد يحتاج إلى بعض التعديل فى حالة استتتتطدامه فى نواع
الرقتابتة الخرا مثتل رقتابتة االلتزاد  -حيتث ر عي فيته ع استتتتنتاد عمليتة التتدقيق فى هتوه
الوحدات يلوع إلزامي للل م مؤسسة التدقيق للوحدات محل اليحص.
ن را الختالف القواني التى تحلا عمليتات التتدقيق فى البلتداع العربيتة فيجتق مراعتاة
المتةلبات القانونية اإل تتتافية للل بلد لل بوجه عاد ستتتتلوع تلك المتةلبات فى ا تتتيق
الحتد د ل تعيق استتتتتطتداد هتوا التدليتل على مستتتتتوا كتل التد ل العضتتتتا فى من متة
تع دليل مراجعة خا
ايرابوستاي يمل ع يلوع هوا الدليل مستاعدا لهوه الد ل فى
ع االعتبارات القانونية فيها.
بها يتا
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أهدلف للدليل سل تخدلمه ست وي ه:
أهداف الدليل:
-

توحيد تةوير تيها العضا الينيي للمياهيا الواردة في معايير التدقيق.
توحيد مناهت مراحل التدقيق الواجق االلتزاد بها تةبيقا للمعايير.
تنميط إجرا ات التدقيق توثيقها.
تو يح توحيد ارت قياا بعض متةلبات المعايير.
توحيد اليات تةبيق بعض المياهيا الواردة في المعايير.
التحقق م التزاد العضتا الينيي بصدا الحد االدنى م اإلجرا ات الالزمة إلتماد
عملية التدقيق فقا لمعايير التدقيق.
داة لقياا جودة عمل مدققي الحسابات فرت التدقيق.
استخدام الدليل:

تتتتدام
دليلتتتتتتتتتتتتتتتتخ
إع است
تتطدد م كافة المستتويات الماتاركة في عمليات التدقيق حيث يستتطدد
التدقيقت يس
م قبل:
 .1كل عضو فني بصية منيردة ثنا قيامه بمهامه المتعلقة بصعمال التدقيق.
 .2على مستوا كل فريق مراجعة مللف بمراجعة مجموعة م الوحدات.
 .3على المستوا االستراتيجي م قبل فريق التطةيط االستراتيجي لعملية التدقيق.
 .4مديري اإلدارات العليا الماتتترفة على مجموعات فرت عمل لدا القياد بالتطةيط
السنوي لعمال التدقيق.
 .5فرت الجودة على عمتال التتدقيق كتصستتتتاا لتقييا جودة عمتال العضتتتتا الينيي
مدققي الحسابات فرت العمل كلل.
 .6فرت ماع الجودة لدا عملها للوقوف م االلتزاد بمتةلبات الجودة.
تبويب الدليل:
بوب هوا الدليل إلى ربع قستتاد حيث يطتص القستتا ال ل العمال التمهيدية لعملية
التدقيق مراجعة فتح مليات التدقيق استتتتتييا متةلبات اداب ستتتتلوكيات المهنة خةاب
ارتباا مهمة تدقيق ما القستتتا الثانى فيطتص بمتةلبات مرحلة التطةيط القستتتا الثالث
يطتص بمتةلبات مرحلة التنييو خيرا القستتتا الرابع يطتص بمتةلبات تقييا نتائت التدقيق
تقارير التدقيق.
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للقسم لألسل :لألعمةل للتمهيديمل يهممل للتدايق:
(ل تكمةل سفتح ملفةت للتدايق  /ل تيفةء متطل ةت آدلب س لوكيةت ليهنمل  /إعدلد خطةب للتفهم)

عتادة تبتد عمليتة التتدقيق في الجهزة العليتا للرقتابتة بتلليف مجموعتة عمتل للقيتاد بمهتاد
الرقابة المالية لحد الوحدات الطا تتتتعة لرقابة الجهاز ل متةلق للقياد بهوه المهمة هو
إعداد المليات المةلوبة تنقستتا تلك المليات إلى ملف دائا يستتتمر مع كل فرت التدقيق التى
تللف بمراجعتة الوحتدة يتا مراجعتته تحتديثته فتح ملف جتارا لمهمتة التتدقيق في العتاد
الحالي ستتيتا تو تتيح المستتتندات رات التدقيق التي يتا ادراجها في كل منها في قا
الحق يلى ذلك استييا النماذج المتعلقة باالستقاللية فقا لمتةلبات ميثات اداب سلوكيات
مهنتة المحتاستتتتبتة ال تدقيق اخيرا يتا إعتداد خةتاب التيها التوا يتا توجيهته إلدارة الوحتدة
محتل التتدقيق لتعرييهتا بواجبتاتهتا ابيعتة المهمتة فيمتا يلى يتا تنتا ل كتل نقةتة م النقتاا
السابقة بالتيصيل.

ً

1

أوال :فتح ومراجعة مل فات التدقيق

 :يجتق مراعتاة معيتار التوثيق الرقتابى رقا  2230م معتايير اإلنتوستتتتاي لتدا إعتداد
مليات تتلوع مليات التدقيق م الملف الدائا الملف الجارا فضال ع سجل مالح ات
خا بالستتادة عضتتا فريق العمل ستتيتا إلقا الضتتو على ميهود كل نوع المحتويات
التى يتا استيياؤها في حالة جودها للل نوع م انواع المليات فيما يلي:
[ ]1الملف الدائم:
يحتوي على رات ترتبط بالوحدة منو ناتتتتصتها حتى نهاية عمرها تتستتتتا بصتتتتية
الثبات باتتتلل عاد بي اليترات المالية المطتلية الت ير فيه يلوع على اجال اويلة نستتتبيا
يحتاجها مدققي الحستتتابات فرت التدقيق في اليترات المطتلية لولك فعند ستتتناد مراجعة
مناتتتصة ل ل مرة يتا فتح المليات الدائمة استتتتلمال محتوياتها للمستتتاعدة في القياد بعملية
التطةيط لمهاد التدقيق تتمثل بالل عاد فيما يلى:
ويتم تقسيم الملف الى االجزاء التالية:
❖ عقود التصسيس القرارات القواني
محل التدقيق الطا عة للمراجعة
أ -عقود التصسيس بياع بالمؤسسي محضر ل اجتماع للجمعية العامة للمناصة.
ب -صورة السجل التجاري البةاقة الضريبية.
ج -نارة االكتتاب رات تسجيل الوحدة فى سوات الورات المالية.

االن مة التعليمات البيانات الطاصة بالجهة

 1معيار اإلنتوساي رقم  " ISSAI 2230التوثيق الرقابى "
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د -الن مة الساسية للمناصة لوائحها المن مة.
ه -القواني التى تن ا عمل الجهة محل التدقيق التعديالت التى قد تةر عليها.
و -قرارات الجمعية العامة مجلس االدارة مقتةيات منها التي تصثير اويل المد.
ز -الهيلل التن يمى الصالحيات قرارات تعيي اإلدارة التنييوية.
ح -العقود االتياقات المهمة التى تمتد لكثر م سنة.
ط -القر ض التى تمتد لكثر م فترة مالية.
ي -بيانات تاريطية ع بعض االمور المحاسبية مثل تقديرا ت المطصصات حركة
الديوع المالوك فى تحصيلها.
ك -نسخ م القوائا المالية النهائية للسنوات السابقة تقارير تدقيقها.
❖ ا بيانات الخرا التى يتوصتتتل لها المدقق يلوع له صتتتية الد اد ليترات اويلة
يجتق التتصكتد في بتدايتة كتل فترة متاليتة على استتتتتمرارهتا عتدد حتاجتهتا إلدختال تعتديالت
عليها على سبيل المثال ما يلي:
أ -صف ابيعة عمل الجهة محل التدقيق.
ب -ملف ن اد الرقابة الداخلية بالجهة محل التدقيق.
ج -قائمة بصستما الموظيي المستوولي نماذج توقيعاته القرارات الصتادرة بالصتالحيات
الممنوحة لها نقاا التواصل معها.
د -برامت التدقيق.
ه -نسخ م المراسالت التقارير التى تتصل بالتدقيق رد د االدارة عليها.
[ ]2الملف الجارى:
يحتوي هتوا الملف على البيتانتات الطتاصتتتتة بمراجعتة اليترة متاليتة احتدة ستتتتوا في
المرحلة التمهيدية مرحلة التطةيط مرحلة التنييو مرحلة التقرير يتا تقستيا الملف
الجارا فقا لتستلستل البيانات المالية تستهيال للرجوع الى الملف يتا التقستيا على النحو
التالى:
أ -قرار التكليف بعملية مراجعة الجهة محل التدقيق للمدقق وفريق العمل معه.

ب -صور اإلق اررات المتعلقة بمتطلبات ميثاق آداب وسلوكيات المهنة الخاصة بفريق العمل.
ج -صورة خطابات التفهم والتمثيل المرسلة للمنشأة والردود عليها.

د -األوراق المتعلقةة تتفهم تيةةة الجهةة محةل التةدقيق واإلج ار ات التحليليةة ف مرللةة التخطي

وتحةددةد المخةاار الكليةة و يةاي وتقييم مخةاار الرقةابةة والمخةاار المتةأصة ة ة ة ة ة ةلةة وتحةددةد لجم

العينة ف ضوئها وأي تعددالت تط أر عليها وأسباتها.

ه -ياي األهمية النسبية وتوزيع العينات وأي تعددالت تط أر عليها وأسباتها.
و -خطة (ترنامج) التدقيق للعام الحال وأي تعددالت تط أر عليها وأسباتها.

ز -القوائم المالية األولية المقدمة من الجهة محل التدقيق والقوائم المالية النهائية.
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ح -ترامج اختبا ارت الرقابة واختبارات التحقق للبنود وفقا لترتيبها فى القوائم المالية.

ط -أدلة التدقيق التى تم الحصول عليها أثنا فترة التدقيق والمناقشات التى دارت بشأنها.

ي -شة ة ة ة ةةهادات اإلدارة والمصة ة ة ة ةةادقات والم ارسة ة ة ة ةةالت التى تم
والمسةولين عن الحوكمة بالجهة محل التدقيق.

مع دارة الجهة محل التدقيق

ك -االستبيانات والمراسالت والمناقشات الخاصة بالموضوعات الهامة مع اإلدارة واألخرين.
ل -صور المستندات الهامة التى درى المدقق أهمية لاللتفاظ تها.
م -تقرير اإلدارة المرسل للمنشأة والتقارير التفصيلية والردود عليها

ن -تقييم نتائج التدقيق واالستنتاجات المبنية عليها واإلج ار ات التحليلية لتلك النتائج.

ي -القوائم المالية النهائية للجهة محل التدقيق بعد ج ار التعددالت عليها.

ع -التقرير النهةةائ لعمليةةة التةةدقيق بعةةد اعتمةةادق من المةةدقق واإلدارة العليةةا بةةالجهةةاز األعلى
للرقابة.

ف -قائمة بالفروع التابعة للجهة محل التدقيق وعناوينها.
يجب استخدام ما دلى لدى أعداد الملف الجارى:

االختبارت)
ا
.iترميز (الرب تين عناصر القوائم المالية مع اوراق العمل وبرنامج

.iiعالمات التدقيق :يجب وضع عالمات للمراجعة تساعد ف تحليل تلك األوراق.
[ ]3سجل المالحظات )سجل بتقارير كل عضو من أعضاء فريق العمل(
• دهدف هذا السجل الى تجميع لتقارير اعضا فريق العمل والت تتضمن أهم استنتاجات
التدقيق ألعضا فريق العمل.

• دتم التأشير على استنتاجات الواردة تتقارير فريق العمل بما يفيد االاالع عليها.
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ثانيا :استيفاء متطلبات آداب وسلوكيات املهنة :1

1

تتمثل المبادئ األساااااسااااية آلداب وساااالوكيات الاللمة لت قيق أهداف مالة الم اساااابة
والتدقيق
(أ) األمانة والنزاهة
(ب) الموضوعيةةة
(ج) الكفا ة المهنية والعناية الواجبة
(د) السريةةة
(هة) السلوك المهنى
ال أن هذق المبادئ تواجه تهدددات فى ظروف متعددة ويمكن تصنيف هذق التهدددات على
النحو التالى:
(أ) وجود مصة ةةلحة شة ةةخصة ةةية للمراجع :نتيجة لوجود مصة ةةال مالية أو يرها من المصة ةةال
للمحةاسة ة ة ة ة ة ةةب المهنى (المةدقق أو أى فرد من فريق مهمةة التةدقيق) أو أللةد أفراد عةائلتةه
المقربين.
المةدقق :وقةد يحةده هةذا فى لةالةة الحةاجةة لى

(ب) القيةام تتةدقيق مةا تم عةدادق بمعرفةة نف

عادة تقييم ألكام سابقة صدرت عن المحاسب المهنى المسةول عن هذق األلكام.
(ج) الدفاع عن مص ةةال العميل أمام ال:ير :ويحده هذا عندما يس ةةاند العميل فى موقفه أو
رأيه لى الدرجة التى تؤثر على موضوعيته.
(د) التةللف ير المهنى مع العميةل :ويحةده هةذا فى لةالةة وجود عالقةة وثيقةة مع العميةةل
بحيث دتعااف المدقق بشدة مع مصال العميل.
(ه) الض ة ة ة ة ةة:وط التى يفرض ة ة ة ة ةةها العميل :والت تحده عندما ُيمنع المحاس ة ة ة ة ةةب المهنى من
التصرف بموضوعية عن اريق التهدددات الفعلية أو المتوقعة.

 1معيار  ISSAI 30قواعد السلوك المهنى.
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وتالفى كثي ار من هذق التهدددات وضةع

بع

القواعد على مسةتوى مؤسةسةات التدقيق مثل

وض ةةع س ةةياس ةةة إلج ار تنقالت تين اإلدارات المختلفة ف الجهاز ومن تلك الس ةةياس ةةات جمع
اق اررات من المدقق وفريق العمل للتأكد من عدم وجود تلك التهدددات ونموذج بجمع تيانات
عن الجه ةةة مح ةةل الت ةةدقيق و لزام الم ةةدقق وفريق العم ةةل بكت ةةاب ةةة ق اررات بع ةةدم وجود أى من
العالقات التى قد تؤثر على آداب وسة ة ة ة ةةلوكيات العضة ة ة ة ةةو المهنية وتعهدق باإلتال فو ار عند
ظهور مثل هذق التهدددات.
ويتم اس ة ة ة ة ةةتيفا نماذج بالبيانات المطلوب جمعها عن الجهة محل التدقيق ونماذج للتعهدات
التى دنب :على المةدقق وفريق العمةل اسة ة ة ة ة ة ةةتيفةابهةا بعةد تكليفهم بةالمهمةة وجمع البيةانةات عن
الجهة محل التدقيق على أن دتم أرس ة ة ةةال أص ة ة ةةل تلك اإلق اررات لى فريق اإلدارة المختص ة ة ةةة

بمراجعة الجودة بالجهاز وااللتفاظ بصورة منها ف ملف التدقيق الجارى نموذج رقم (4-1
من ملحق المرالل التمهيدية لمهمة التدقيق).
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1

ً
ثالثا :خطاب تفهم مهمة تدقيق:1

بتالرما م ع عمليتة التتدقيق فى الجهزة العليتا للرقتابتة تتا فقتا للقواني هنتاك التزاد على كتل
م الجهتاز العلى للرقتابتة الجهتة محتل التتدقيق بقيتاد المتدقق بمهمتة التتدقيق إال نته يجتق عليته
قبتل البتد فى عمتال التتدقيق بعتد تللييته بمهمتته بتتدقيق القوائا المتاليتة للجهتة الطتا تتتتعتة للرقتابة
إرستتال خةاب التيها ذلك بهدف تجنق ا فها خاال للمهمة المةلوبة .توثيق تللييه بالقياد
بمهمتة التتدقيق بهتا تو تتتتيح هتدف نةتات عمليتة التتدقيق حتد د مستتتتووليتات المتدقق تجتاه
الجهة محل التدقيق باإل افة إلى شلل التقارير المزمع إصدارها.
يختلف شالل وم توى طااب التهام بمامة التدقيق من جاة طاعاعة للرقابة ألطرى وللل
عموما ً يتضمن:
* الهدف م مراجعة القوائا المالية.
* مستتوولية اإلدارة ع القوائا المالية كما هو مو تتح في معيار اإلنتوستتاي رقا 2200
"الهدف م عملية تدقيق القوائا المالية المبادئ العامة التي تحلمها ".
* نةات عملية التدقيق متضتتمنا ا اإلشتتارة إلى تةبيق التاتتريعات اللوائح القواني الستتارية
باإل تتافة إلى كافة اإلصتتدارات الطاصتتة بالهيوات المهنية ذات العالقة التي يجق ع يلتزد
بها المدقق.
* شلل التقارير المراسالت إلبالغ نتائت المهمة.
* الحقيقة الطاصتة بصع هناك مطاار ال يمل تجنبها تحيط بصي عملية مراجعة باإل تافة إلى
إملانية جود تحرييات هامة مير ملتاتتتية ن را ا لةبيعة االختبارات المحددات المتصصتتتلة
في التدقيق فى الن اد المحاسبي ن اد الرقابة الداخلية المةبق.
* الحق مير المقيد للمدقق في االاالع على الدفاتر الستجالت المستتندات الحصتول على
كافة المعلومات المةلوبة لمراض التدقيق.
قد يرى المدقق أيضا ً أن يتضمن طااب التهام اللقاط التالية:
* الترتيبات الطاصة بتطةيط عملية التدقيق.
* توقعات المدقق بالنستتبة للحصتتول على إقرارات اإلدارة الملتوبة ذلك فيما يتعلق بعملية
التدقيق.
* الحصتول على ما يييد استتالد العميل لطةاب التيها ذلك بما يييد مصتادقته على شتر ا
المهمة الواردة فى الطةاب.
* تحديد الطةابات التقارير التى يتوقع ع يصدرها المدقق للعميل.
كما قد يلون إعافة اللقاط التالية علدما يلون ذلك مالئماً:
مدققي اخري في بعض جزا م التدقيق.
* الترتيبات الطاصة باشتراك خبرا
* الترتيبات الطاصة باشراك المدققي الداخليي موظيي العميل في جزا م التدقيق.
* ية قيود على مسوولية المدقق في حالة إملانية جود ذلك.
بعد إعداد خةاب التيها تستليمه للجهة الطا تعة الحصتول على ما يييد استتالمها له يجق
ع يدرج هوا الطةاب فى الملف الجارا.
النموذج رقا 5
خةاب التمثيل.

 6العمتال التمهيتديتة لمهمتة التتدقيق مثتال لطةتابي ارتبتاا لعمليتة التتدقيق

 1معيار  ISSAI 2210االتفاق على شروط المهام الرقابية.
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للقسم للثةنى :مرحلمل للتخطيط:
تتمثل هداف هوه المرحلة فى التعرف على الجهة محل التدقيق بيوة العمل بما فيها ن اد
الرقابة الداخلية ب رض تصميا إجرا ات التدقيق المالئمة.
ع عمال التطةيط بالل عاد تنةوي على تحديد الماللة الهدف الهداف المةلوب
تحقيقها يتبع ذلك تحديد الموارد المةلوبة الموارد المتاحة لتحقيق هوه الهداف بعد
ذلك يتا دراسة البدائل المطتلية تحديد اريق التنييو الستطداد تلك الموارد لتحقيق تلك
ع البرامت الزمنية التللييات للتنييو ثا تنتهي عملية التطةيط بالبد في
الهداف
التنييو.

ً

أوال :أهداف عمليات التدقيق :
1

1

إع تحديد الهدف يعتبر المرجع الساسى يتا االسترشاد به في حالة اختالف ايرا
كثر م بديل حيث يرجح البديل الوي الكثر توافقا مع الهدف.

جود

تهدف عمال التدقيق التى يقود بها المدققوع إلى توفير درجة م التصكد الثقة في البيانات
المالية التى تقدمها إدارة الجهة محل التدقيق لمستطدمى القوائا المالية بصنها تتيق مع اإلاار
المحدد لها يوجد نوعاع م عمليات التصكد يقود للمدقق بتقديمهما التصكيد المحد د ذلك
للقوائا اليترية ث نا العاد المالية التصكيد المناسق للقوائا المالية اللاملة فى نهاية العاد المالى
كما يلي"
[ ]1هدف مامة اصدار تقرير تأكد م دود :هو تطييض الطةر الوي يواجه عملية التصكد
لمستوا مقبول بالنسبة ل ر ف المهمة ذلك بوصيه الساا للنموذج السلبي للتعبير ع
النتيجة التي توصل المدقق إليها.
[ ]2هدف مامة اصدار تقرير تأكد ملاسب :هو تطييض الطةر الوي يواجه عملية التصكد
لمستوا مقبول نسبيا بالنسبة ل ر ف المهمة ذلك بوصيه الساا للنموذج االيجابي للتعبير
ع النتيجة التي توصل المدقق إليها.

أنواع تأكيدات التدقيق:
أ -تأكيدات بشأن فئات من المعامالت وأحداث الهترة م ل التدقيق:
[ ]1ال ادوث :يركز هتوا التتصكيتد على ع المعتاملتة قتد تمتا في اليترة المحتاستتتتبيتة محتل
اليحص.
[ ]2االكتمال :يركز هوا التصكيد على نه ال توجد معامالت حداث لا يتا تسجيلها.

 1معيار اإلنتوساي " ISSIA 2200األهداف العامة للمراجع المستقل".
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[ ]3التقييم (الدقة) :يركز هوا التصكيد على ع المبالغ المرتبةة بالمعامالت الحداث قد تا
تسجيلها بقيمتها بصورة مالئمة.
[ ]4القياا (إجراءات القا)) :يركز هتوا التتصكيتد على نته يتا تستتتتجيتل المعتاملتة الحتدث
في اليترة المحاسبية الصحيحة.
[ ]5العرض واإلفصاا (التبويب) :يركز هوا التصكيد على ع العرض اإلفصتا يتماشتياع
مع متةلبات كال م للتاتتتريعات ذات الصتتتلة المعايير المحاستتتبية التى يحددها اإلاار
المحدد للقوائا المالية.
ب -التأكيدات المتعلقة بأرصدة ال سابات في نااية المدة:
[ ]1الوجود :يتعلق هتوا التتصكيتد بوجود الصتتتتول االلتزامتات في قتا معي ا ال توجتد
مبال ة في الصتول االلتزامات يعتبر هوا التصكيد ستاستيا حيث ال يوجد معنى لي تصكيد
اخر إذا كاع الصل االلتزاد مير موجود صال.
[ ]2ال قوق والواجباات :يؤكتد هتوا التتصكيتد على ع الصتتتتل االلتزاد يطص الجهتة محتل
التتدقيق مملوك لهتا في تتاريخ القوائا المتاليتة بمعنى ع الجهتة محتل التتدقيق لهتا حقوت
قانونية تتعلق بالصل عليها تعهدات تتعلق بااللتزاد.
[ ]3االكتمال :يركز هوا التصكيد على نه ال توجد صتتول التزامات حقوت مللية لا يتا
تسجيلها.
[ ]4التقييم :يركز هوا التصكيد على ع الصتل االلتزاد قد تا تستجيله بقيمة مناستبة على
ستتبيل المثال بالنستتبة لةصتتول الثابتة فاع القيمة التى يجق تستتجيلها بها هى تللية االقتنا
مضافا إليها ية إ افات مطصوما منها ية استبعادات كولك قيمة اإلهالكات.
ج -التأكيدات المتعلقة بالعرض واإلفصا .
[ ]1ال دوث :يركز هوا التصكيد على ع الحداث المعامالت قد تما في اليترة المحاستتبية
محل اليحص.
[ ]2ال قوق والواجبااات :يؤكتتد هتتوا التتتصكيتتد على ع الصتتتتتل االلتزاد الحتتداث
المعامالت الميصح عنها تطص الجهة محل التدقيق.
[ ]3االكتمال :يركز هوا التصكيد على شمول القوائا المالية كافة اإلفصاحات الواجبة.
[ ]4التقييم :يركز هوا التصكيد على ع المعلومات المالية معر تتتتة مو تتتتحة باتتتتلل
مناسق اإلفصاحات معبر عنها بو و .
[ ]5القيا  :يتا االفصتا ع المعلومات المالية المعلومات الخرا بصتورة عادلة بقيا
مناسبة.
[ ]6العرض واإلفصااااا  :يركز هتوا التتصكيتد على ع العرض اإلفصتتتتا يتمتاشتتتتيتاع مع
متةلبات كال م للتاتتريعات ذات الصتتلة المعايير المحاستتبية التى يحددها اإلاار المحدد
للقوائا المالية.
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ثانيا :املوارد املطلوبة واملتاحة لتنفيذ عملية التدقيق:
[ ]1دلة اإلثبات.
[ ]2فرت العمل.
[ ]3الموارد المادية.

أدلة اإلثبات:1
هى جميع المعلومات التي يستتطدمها المدقق للوصتول إلى االستتنتاجات التي تملنه م ابدا
ر يه .هي تاتتمل على المعلومات الموجودة في الستجالت المحاستبية المؤيدة للقوائا المالية
المعلومات الخرا.
إجراءات ال صول على أدلة اإلثبات:
[ ]1التدقيق المستندية فحص السجالت.
[ ]2جرد الصول الملموسة.
[ ]3مالح ة الجرد.
[ ]4االستيسارات.
[ ]5التصكيدات الطارجية.
[ ]6إعادة الحساب.
[ ]7إعادة الدا .
[ ]8اإلجرا ات التحليلية.
ينب ي على المدقق الحصتول على دلة مراجعة كافية مالئمة حتى يتوصتل إلي استتنتاجات
معقولة تملنه م ع يقود ببنا ر ي عليها
اللياية هي مقياا للمية دلة التدقيق التي تا الحصتول عليها المال مة هي مقياا لنوعية
الدليل مدا ارتبااه بمو توع التدقيق مصتداقيته في توفير الدعا اكتاتاف التحرييات
في فوات م المعامالت رصدة الحسابات االفصاحات التصكيدات ذات الصلة.
تتتصثر كميتة دلتة التتدقيق التي يحتتاجهتا المتدقق بطةر التحريف فللمتا زاد الطةر زادت
يضتا بنوعية دلة التدقيق فللما زادت جودة الدلة
احتمالية الق دلة مراجعة إ تافية
تقتل الحتاجتة إلى المزيتد منهتا كمتا اع نوعيتة التدليتل الرديوتة ال يعو تتتتهتا الحصتتتتول على
المزيد منها .بنا على ما تقدد تعتبر العالقة بي كياية مالئمة دلة التدقيق عالقة متبادلة.

 1معايير اإلنتوساي  " IASSA 2500أدلة الرقابة "

16

اعتبارات طاصة بأدلة التدقيق:
الجرد:1
• في حالة كوع المطز ع بندا ا هاما ا مؤثرا ا بالنستتتبة للقوائا المالية فعلى المدقق التطةيط
للحصتتتتول على دلة مراجعة كافية مقنعة تتعلق بوجود صتتتتالحية المطز ع ذلك ع
اريق حضور عملية الجرد اليعلى ما لا يل ذلك مير عملي.
• في حتالتة عتدد تمل المتدقق م حضتتتتور جرد المطز ع في الموعتد المطةط ن را ا
ل ر ف مير متوقعتة فعلى المتدقق ع يطةط للقيتاد بتالجرد بمالح تة الجرد اليعلى في
تتاريخ بتديتل عنتد الضتتتتر رة يطةط المتدقق لدا إجرا ات مراجعتة ختاصتتتتتة تتعلق
بالتعامالت التي تقع بي اليترتي
• عندما يلوع حضتور الجرد مير عملي ن را ا لعوامل مثل ابيعة موقع المطز ع فعلى
المتدقق ع ين ر فيمتا إذا كتاع هنتاك إجرا ات بتديلتة تز ده بتصدلتة مراجعتة كتافيتة مالئمتة فيمتا
يتعلق بوجود حالة المطز ع ليصتتتل إلي قناعة بعدد الحاجة إلي اإلشتتتارة في تقريره إلي
جود قيد على نةات التدقيق ناتت ع عدد حضور الجرد.
الملالعات والماالبات :2
• علتى المتتدقق ع يطتةتط ل تنتيتيتتو اإلجرا ات التتي تمتلتنتته م ال تعترف على جود اي
منتازعتات مةتالبتات تلوع الجهتة محتل التتدقيق الطتا تتتتعتة للمراجعتة ارفتا فيهتا التي قتد
يلوع لها تصثير هاد على القوائا المالية.
• عنتدمتا يتبي للمتدقق جود دعتا ي قضتتتتائيتة مةتالبتات عنتد إعتقتاد المتدقق بتاملتانيتة
جودها عليه التطةيط لالتصتتتال المباشتتتر مع المستتتتاتتتار القانوني للجهة الطا تتتعة
للمراجعة.
• يتا إعداد خةاب للمستتاتار القانوني بواستةة إدارة الجهة محل التدقيق يرستل بواستةة
المدقق فيه تةلق إدارة الجهة محل التدقيق م المستتتاتتار القانوني ع يرد مباشتترة على
المدقق.
التأكيدات الخارجية :3
• ينبغي على المدقق أن يُحدد ما إذا كان إستخدام المصادقات الخارجية ضروري للحصول
على أدلة مراجعة كافية ومالئمة على مستوي التأكيد .وعند قيامه بهذا التحديد ،ينبغي على
المدقق أن يقوم بدراسة خطر التحريف الهام والمبثر على مستوي التأكيد وتحديد كيفية
تخفيض أدلة التدقيق من إجراءات مراجعة آخري ُمخطط لها لخطر التحريف الهام والمبثر
على مستوي التأكيد إلي مستوي منخفض مقبول.
• على المدقق تصميم طلب المصادقات بما يتالءم مع أهداف التدقيق المحددة.

 1معايير اإلنتوساي  "IASSA 2501أدلة الرقابة – اعتبارات محدّدة لبنود مختارة"
 2معايير اإلنتوساي  " IASSA 2501أدلة الرقابة – اعتبارات محدّدة لبنود مختارة"
 3معيار اإلنتوساي  " IASSA 2505التأكيدات الخارجية"17 .

• عندما يخطط المدقق للحصول على مصادقة عن بعض األرصدة أو المعلومات األخرى،
وتطلب اإلدارة من المدقق أال يقوم بذلك ،ينبغي على المدقق دراسة ما إذا كانت هناك
أسباب منطقية لمثل هذا الطلب والحصول على أدلة التدقيق لتأييد صحة طلبات اإلدارة،
وإذا وافق المدقق على طلب اإلدارة في عدم القيام بإجراءات الحصول على مصادقة
خارجية بخصوص مسألة محددة ،فينبغي عليه أن يخطط لتطبيق إجراءات مراجعة بديلة
للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة تتعلق بهذا الموضوع.
• إذا لم يوافق المدقق على طلب اإلدارة وتم منعه من االستمرار في المصادقات ،يكون
هناك قيد على نطاق عمل المدقق وينبغي عليه أن يدرس التأثير الممكن لهذا على تقرير .
• عند أداء إجراءات المصادقة ،ينبغي على المدقق التخطيط لمراقبة عملية إختيار الذين
سيتم إرسال الطلبات إليهم ولمراجعة إعداد وإرسال طلبات المصادقة وكذلك الردود على
تلك الطلبات.
• في حالة عدم استالم المدقق ردا ً على طلب مصادقة ايجابية ينبغي عليه التخطيط ألداء
إجراءات مراجعة بديلة ،ويجب أن تكون إجراءات التدقيق البديلة من النوع الذي يوفر أدلة
مراجعة تتعلق بالتأكيدات التي كان طلب المصادقة يهدف لتقديمها.
• عندما يصل المدقق الستنتاج بأن عملية المصادقات وكذلك إجراءات التدقيق البديلة لم
توفر أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يخص تأكيد معين ،ينبغي عليه التخطيط ألداء
إجراءات مراجعة إضافية للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة.
• ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كانت عملية المصادقات الخارجية مع نتائج إجراءات
مراجعة اخري تم أدابها يوفران أدلة مراجعة كافية ومالئمة تتعلق بالتأكيد محل التدقيق.
االقرارات الخاية:1
• يجب على المدقق أن يخطط للحصول على أدلة بأن اإلدارة تقر بمسئوليتها عن إعداد
القوائم المالية طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق وأنها قد إعتمدت هذ القوائم.
• يجب على المدقق أن يخطط للحصول على إقرارات مكتوبة من اإلدارة عن األمور
الهامة المتعلقة بالقوائم المالية وخاصة عندما يتعذر الحصول على أدلة مراجعة كافية
آخري.
• ينبغي أن يخطط المدقق للحصول على إقرار مكتوب من اإلدارة بأنها:
أ .تعترف بمسئوليتها عن تصميم الرقابة الداخلية وتنفيذها لمنع الخطأ واكتشافه.
ب .تعتقاااد أن تاااأثير تحريفاااات القاااوائم المالياااة ريااار المصاااوبة منفاااردة أو مجمعاااة
والتااي أكتشاافها الماادقق خااالل عمليااة التاادقيق رياار هامااة للقااوائم الماليااة ككاال ،ويجااب
أن يتضمن اإلقرار ملخصا ً بمثل تلك البنود أو يُلحق بإقرارات اإلدارة المكتوبة.
ج .تعتاارف بمساائوليتها عاان تصااميم وتنفيااذ أعمااال الرقابااة الداخليااة لمنااع واكتشاااف
أعمال الغش والتدليس.
د .قااد أفصااحت للماادقق عاان نتااائج تقييمهااا لخطاار أن تحاارف القااوائم الماليااة تحريفااا ً
هاما ً ومبثرا ً نتيجة للغش والتدليس.
 1معيار اإلنتوساى "IASSA 2580االقرارات الخطية".
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 .قااد أفصااحت للماادقق بمعرفتهااا عاان أعمااال الغااش أو أعمااال الغااش المشااتبه فيهااا
والتي تبثر على الجهة محل التدقيق وتتعلق:
 باإلدارة.
 بالموظفين الذين يلعبون دورا هاما في الرقابة الداخلية.
 باآلخرين عندما يكون ألعمال الغش والتدليس تأثير هام ومبثر على القوائم المالية.
• قد أفصحت للمدقق عن معلوماتها عن اي دعاوي بالغش أو عن الغش المشتبه فيه تبثر
على القوائم المالية للجهة يقوم الموظفون أو الموظفون السابقون أو المحللون أو المنظمون
أو ريرهم بإبالرها.
• على المدقق التخطيط للحصول على إقرارات مكتوبة بأن اإلدارة قد كشفت له عن كافة
ح االت عدم اإللتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة والتي سيبخذ تأثيرها بعين
اإلعتبار عند إعداد القوائم المالية.
إذا تعارضت إقرارات اإلدارة مع أدلة مراجعة ،يجب على المدقق بحث الظروف المحيطة
بهذا الموضوع وفي حالة الضرورة إعادة النظر في مصداقية اإلقرارات األخرى المقدمة
من اإلدارة.
[ب] فرق العمل:
يتا تاتتليل فرت العمل بقرار م اإلدارات العليا الماتترفة على مجموعات فرت عمل لدا
القياد بالتطةيط السنوي لعمال التدقيق.
تتتع خةة التدقيق التي تمثل البرنامت الزمنى لتنييو فريق مهمة التدقيق
قد يتضتتتح عند
لةعمتال الرقتابتة المةلوبتة لتحقيق هتداف التتدقيق عتدد كيتايتة فرت العمتل ستتتتوا م نتاحيتة
العتدد الليتا ة فى هتوه الحتالتة ينب ي على المتدقق إعتادة الن ر فى توزيع العمتل إع لا
تحقق اللياية المةلوبة عليه ع يةلق م اإلدارة العليا الماتترفة توفير الدعا فقا ا لحاجات
العمل.
[ج] اإلملانيات المادية:

على الجهاز العلى للرقابة توفير االملانيات المادية المةلوبة إلنجاز عمال التدقيق ستتوا
م حيث الجهزة الد ات المستتاعدة م حيث بدالت الستتير اإلعاشتتة الالزمة للقياد
بمهمة الرقابة باتتتتلل يحقق متةلبات ميثات اداب ستتتتلوكيات المهنة بما ال يجعل فرت
العمتل فى حتاجتة لمتةلبتات توفرهتا لهتا الجهتات الطتا تتتتعتة للرقتابتة متا لتولتك م ظالل على
استقاللية فرت التدقيق.
فى حتالتة عتدد كيتايتة االملتانيتات المتاديتة يجتق على المتدقق ع يةلتق م اإلدارة العليتا
المباشرة له توفيرها مع تو يح حاجة العمل إليها فى و خةة التدقيق المو وعة.
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ثالثا :حتديد طريق التنفيذ " أنشطة التخطيط":1
تنقسا ناةة التطةيط إلى قسمي رئيسيي هما:
تتع استتتراتيجية التدقيق العامة م خالل التعرف على الجهة محل التدقيق التحديد
[] 1
المبدئ لمطاار التدقيق.
تتتتع خةة مراجعة لعملية التدقيق ذلك لتطييض خةر التدقيق لمستتتتتوي منطيض
[] 2
مقبول.
ويوضح الشكل التالى رقم ( 1أنشطة التخطيط لعملية الرقابة:

أنشاة التخايط لعملية التدقيق
وضع استراتيجية التدقيق

وضع خطة التدقيق

تحديد خصائص المهمة

التقارير الخاصة بالمهمة

التعرف على أهداف أعداد

مهام واجراءات

المسئول عن التنفيذ

وفيما يلى سيتم تناول كل من تلك النقاط بشيء من التفصيل:
ً
أوال :وضع االسرتاتيجية العامة للمراجعة

يتةلق

ع استراتيجية مراجعة عامة ما يلي:

تحديد خصتتتائص المهمة التي تحدد نةاقها مثل إاار إعداد التقارير المالية المستتتتطدد
متةلبات التقارير الطاصة بالنااا ماك حدات الجهة محل التدقيق.
ب التعرف على هتداف إعتداد التقتارير الطتاصتتتتة بتالمهمتة ذلتك لتطةيط توقيتا عمليتة
التدقيق ابيعة االتصتاالت المةلوبة مثل اخر موعد إلعداد التقارير ستوا منها الد رية
النهائية التواريخ الهامة لالتصاالت المتوقعة مع اإلدارة المسوولي ع الحوكمة.

 1معيار اإلنتوساي  " IASSA 2300التخطيط لعملية الرقابة".
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تاريخ التنفيذ

دراسة العوامل الهامة التى ستكون محور ارتكاز لجهود فريق العمل:
• تحديد مستويات األهمية النسبية
• تحديد مخاطر التحريف الهام.
• أدلة مراجعة تتعلق بفاعلية نظام الرقابة.
• أهم أنشطة الجهة.
• التقارير المالية.
• أى تطورات أخرى ذات صلة.

ج دراستتتتة العوامتل الهتامتة التي ستتتتتلوع محور ارتلتاز لجهود فريق العمتل مثتل تحتديتد
مستتويات الهمية النستبية تحديد مبدئي للمنااق التي يمل ع تزيد بها مطاار التحريف
الهاد المؤثر تحديد مبدئي للملونات الهامة رصتدة الحستابات تقييا ما إذا كاع يمل
للمدقق ع يطةط للحصتتتول على دلة مراجعة تتعلق بيعالية ن اد الرقابة الداخلية تحديد
ها حدث ناةة للمناصة التقارير المالية ية تةورات خرا ذات صلة.
التعرف على طصائص المامة:
يتا التعرف على خصائص المهمة م خالل ما يلي:
 الهيلل التن يمى للوحدة الطا عة للرقابة.ب -دراستتة القوائا المالية الستتابقة للوحدة الطا تتعة للرقابة فى حالة الوحدات الجديدة م
خالل شهادات اإلدارة حيث ع إعداد القوائا المالية مسووليتها.
ج -تقارير التدقيق ع السنوات السابقة.
د  -الموازنات التى تعدها الجهة محل التدقيق لليترات القادمة.
هتتتتتتت  -إاار إعداد التقارير المالية متةلبات التقارير الطاصتتتة بالناتتتاا ماك
النااا.

حدات

• التعرف على الهيلل التن يمى للوحدة:
 يتا الرجوع للهيلل التن يمى للوحدة م الملف الدائا. يتا التق بيتاع م اإلدارة بتصي ت يرات قتد تا إجرا اهتا على الهيلتل التن يمى تتدرجبالملف الدائا.
 دراستتتتتة الهيلتل التن يمى الت يرات التى حتدثتا عليهتا الثتار المتوقعتة عليهتا علىعمليات التدقيق.
• دراسة القوائا المالية السابقة:
في هتوه اليترة ال تلوع القوائا المتاليتة ع اليترة المتاليتة محتل التتدقيق قتد صتتتتدرت بعتد
لولك يقود فريق مهمة التدقيق بدراستة القوائا المالية الستابقة تقارير مدققي القوائا المالية
تتتعتها الجهة محل التدقيق لليترة القادمة الموازنات ع العواد
عليه ا الموازنات التى
الستتتابقة مقارنتها بالقوائا النهائية للوقوف على درجة االعتماد على موازنات الجهة محل
تع تصتور للقوائا المالية المتوقعة ع اليترة
التدقيق استتطداد اإلجرا ات التحليلية في
محل التدقيق باستطداد اإلجرا ات التحليلية.
يقصتتتتد "بتاإلجرا ات التحليليتة" تقييا المعلومتات المتاليتة ع اريق دراستتتتة العالقتات
المتوقعة فيما بي البيانات المالية مير المالية.1
يمل استتتطداد كال ستتاليق اإلجرا ات التحليلية االحصتتائية البستتيةة المتقدمة م
الساليق اإلحصائية البسيةة ما يلي:
[ ]1التحليل المالى.
[ ]2النسق المالية.
 1معيار اإلنتوساي  " IASSA 2520اإلجراءات التحليلية ".
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الت ليل المالى:
يقصتتد بالتحليل المالى استتتطداد مجموعة م الستتاليق بهدف إظهار االرتبااات المطتلية
بي عنتاصتتتتر القوائا المتاليتة الت يرات التى ار ت على تلتك العنتاصتتتتر م فترة متاليتة
لخرا.
يمل إجرا التحليل المالى باستطداد عدد م الساليق الينية هي:
[ ] التحليل الفقي للقوائا المالية:
يقصتتد به مقارنة البنود الواردة بهوه القوائا لعدة فترات مالية متتالية بحيث يتا تحديد قيمة
نسبة الت يرات بي كل فترة مالية فترة محددة كسنة ساا.
نموذج رقا  2 1مرحلة التطةيط نموذج للتحليل الفقي للقوائا المالية
[ب] التحليل الر سي للقوائا المالية:
يقصتد بالتحليل الر ستي للقوائا المالية تحديد التوزيع النستبى للبنود الواردة بهوه القوائا ع
فترة محاستبية معينة م خالل الرقاد المةلقة لهوه البنود إلى نستق مووية فقا ا لمجموعات
متماثلة ب ية إظهار الهمية النستتبية للل بند ما يةر عليه م ت يير بالمقارنة مع اليترات
المالية السابقة بالمقارنة مع مثيله فى الصناعة المناآت المثيلة باإل افة لتحديد مدا
مال مة هوا التوزيع النسبى إظهار التقلبات مير العادية.
نموذج رقا 3

 4مرحلة التطةيط نموذج للتحليل الر سي للقوائا المالية

اللسب المالية:
تستتتطدد عدة معايير فى مجال تحليل القوائا المالية ع اريق النستتق المالية لعل همها
ما يلي:
[ ] المعايير المةلقة :هي النستق التى صتبح استتعمالها فى مجال التحليل المالى متعارف
عليه فى جميع المجاالت.
[ب] معيار الصتناعة :هو متوستط نستق مصخوذة لمجموعة كبيرة م الاتركات التى تنتمي
إلى صناعة احدة م فترة زمنية محددة.
[ج] المعيار التاريطي :هنا يعتبر االتجاه الوي اتطوه دا الجهة محل التدقيق فى الما تتي
معيار هاد لقياا دائها الحالي الوقوف على دائها المتوقع فى المستقبل.
يمل تصنيف النسق المالية بصية عامة إلى المجموعات الرئيسية التالية:
نسب الرب ية:
معدل العائد على االستثمار = صافي الدخل ÷ إجمالى الصول المستثمرة
معدل العائد لةصول العاملة = صافي الدخل ÷ إجمالى الصول العاملة
معدل العائد على حقوت المللية = صافي الدخل ÷ حقوت حملة السها
معدل العائد للمبيعات= صافي الدخل ÷ صافي المبيعات
معدل مجمل الربح= مجمل الربح ÷ صافي المبيعات
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نسب السيولة:
نسبة التدا ل= الصول المتدا لة ÷ االلتزامات المتدا لة.
نسبة التدا ل السريعة = الصول المتدا لة الكثر سيولة ÷ االلتزامات المتدا لة.
نسبة السيولة النقدية = النقدية ما فى حلمها ÷ االلتزامات المتدا لة.
نسب المديونية:
نسبة الديوع لحقوت المللية= االلتزامات قصيرة اويلة الجل÷ حقوت حملة السها.
نسبة الديوع إلجمالي الصول= االلتزامات قصيرة اويلة الجل÷ إجمالى الصول.
نسبة هيلل التمويل= االلتزامات اويلة الجل÷ إجمالى االلتزامات اويلة الجل حقوت
حملة السها.
نسبة ت ةية اليوائد= صافي الدخل قبل اليوائد الضرائق ÷ اليوائد السنوية.
معدل ت ةية العبا الثابتة= صافي الدخل قبل الضرائق اليوائد اإليجار÷ اليوائد
اإليجار
نسب مختلاة:
معدل د راع المطز ع = تللية المبيعات ÷ متوسط المطز ع
= صافي المبيعات ÷ متوسط المطز ع
معدل د راع العمال = صافي المبيعات ايجلة÷ متوسط رصدة العمال
القبض
متوسط فترة التحصيل = متوسط رصدة العمال
360

رات

رات القبض ÷ صافي المبيعات ايجلة ×

معدل د راع الصول الثابتة = صافي المبيعات ÷ صافي الصول الثابتة.
معدل د راع الصول = صافي المبيعات ÷ إجمالى الصول.
نسب اللمو:
نسبة التوزيعات المدفوعة = إجمالى التوزيعات ÷ صافي الربح.
نستبة التوزيعات المدفوعة لةستها العادية= نصتيق الستها العادي م التوزيعات ÷ ربحية
السها.
كما يمل استطداد الساليق االحصائية المتةورة مثل االرتباا االنحدار.
يجق على المتدقق م خالل دراستتتتة القوائا المتاليتة الستتتتابقتة الحلا على ما إذا كانا هنتاك
ظر ف حداث مرتبةة بمطاار الناتتتتاا التي قد تؤدي إلى جود شتتتتك جوهري في
قدرة الجهة محل التدقيق على االستمرار.
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في حالة جود حداث ظر ف قد تؤدي إلي شتتك جوهري في مدي قدرة الجهة محل
التدقيق على االستمرار 1فيجق على المدقق ع يقود بما يلي:
فحص خةة اإلدارة إجرا اتها المستقبلية بنا على تقييمها ليرض االستمرارية.
ب الحصتول على دلة تدقيق كافية مناستبة لتصكيد استتبعاد الاتك في قدرة الجهة محل
التدقيق على االستتمرار ذلك ع اريق تنييوه لججرا ات التي يعتبرها تر رية ياتمل
ذلك دراسة مدي فاعلية خةط اإلدارة ية عوامل مطيية خرا.
ج الحصول على إقرارات ملتوبة م اإلدارة ع خةةها إجرا اتها المستقبلية.
في تو ذلك يجق ع يقود المدقق بممارستة الحلا الاتطصتي لتحديد ما إذا كاع هناك تصكد
جوهري فيمتا يتعلق بتصحتداث ظر ف قتد تؤدي منيردة مجتمعتة إلي شتتتتك جوهري في
متدي قتدرة الجهتة محتل التتدقيق على االستتتتتمرار تقييا درجتة كيتايتة االفصتتتتتا في هتوا
الطصو .
[ ]2التعرف على أهداف إعداد التقارير الخاصاة ومواعيد إعداد التقارير واالتصااالت م)
اإلدارة والمسؤولين عن ال وكمة:
قتد يتضتتتتم استتتتنتاد مهمتة التتدقيق بعض المهتاد المرتبةتة بهتا مثتل مهتاد اليحص مير
المحتد د للقوائا المتاليتة اليتريتة للوحتدة محتل اليحص كتولتك فحص االقرارات الضتتتتريبيتة
للجهة الطا تتتعة للرقابة ي مهاد خرا تتةلبها عملية االستتتناد قد تةلبها إدارة الجهة
محل التدقيق الطا تتتتعة المستتتتوولي ع الحوكمة بها تتيق مع التوجيه الصتتتتادر م
الجهاز باسناد عملية التدقيق التوجيهات التن يمية في الجهاز.
ينب ي على المدقق دراستتة التقارير المةلوبة مواعيد االتصتتاالت مع إدارة الجهة محل
ع خةة التدقيق.
التدقيق المسوولي ع الحوكمة بها ذلك لمراعاتها عند
تتع
كما قد يستتند ليريق التدقيق مهمة تدقيق كثر م جهة في ذات الوقا مما يوجق
خةتة تاتتتتمتل متةلبتات توقيتتات القيتاد بمهتاد التتدقيق في كتل الجهتات التى يقود بتتدقيقهتا
بجانق الطةة المستقلة للل جهة خا عة للرقابة.
[ ]3دراسة العوامل الاامة التي ستلون م ور ارتلال لجاود فريق العمل:
أ -ت ديد درجة التأكد الم ددة من قبل الجاال ودرجة المخاطر الللية المقبولة.
يتا تحتديتد درجتة التتصكتد م قبتل إدارة الجهتاز العلى للرقتابتة عتادة يتا تحتديتدهتا بنستتتتبتة
 %95لل قتد تلوع درجتة الثقتة المةلوبتة في بعض المهتاد كبر م ذلتك قتد يستتتتمح
بتطييض هتوه التدرجتة في مهتاد فقتا لرؤيتة اإلدارة العليتا بتالجهتاز المهتاد التى يللف بهتا
الجهاز نيسه.
بتحتديد درجة الثقتة المةلوبة يتا تحتديد المطتاار التتدقيق اللليتة المقبولة حيتث نهتا الملمتل
لتدرجتة الثقتة فيي حتالتة درجتة الثقتة المةلوبتة هى  %95مثالا تلوع المطتاار المقبولتة هى
نسبة  %5هلوا.....
 1معيار اإلنتوساي  " ISSAI 2570المبسسة العاملة"  ،معيار التدقيق الدولى "GOOING CONCERN " ISA 570
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يتا حستتاب قيمة المطاار المقبولة بالنستتبة لقائمة المركز المالى بالنستتبة لضتتعف قيمة
الصول بها ما بالنسبة لقائمة الدخل فيتا حسابها بالنسبة إلجمالي المبيعاته اإليراد.
ب -قيا

المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة للقوائم ولبلود قائمة المركز المالى:1

بعتد تحتديتد قيمتة المطتاار اللليتة المةلوب التوصتتتتل إليهتا يتا تحليتل تلتك المطتاار إلى
مسبباتها التي تتمثل في ثالث نواع م المطاار:
أوال :المخااطر المتاأصاااالاة :هو مطتاار تعرض رصتتتتدة الحستتتتابات فوتات المعتامالت
بةبيعتها لتحرييات قد تلوع هامة ستتتوا بميردها عند تجميعها بصخةا في رصتتتدة
فوات اخري.
ثانيا :مخاطر الرقابة :هو مطاار قوع تحريف هاد فى رصتتدة الحستتابات في فوة م
المعامالت التي قد تلوع هامة ستتتوا بميردها عند تجميعها مع خةا في رصتتتدة
فوات اخري ال يتا منعها اكتاتافها تصتحيحها فى قا مناستق ع اريق ن اد الرقابة
التداخليتة .عنتدمتا يلوع خةر الرقتابتة متعلق بمو تتتتوع المهمتة ي تل خةر الرقتابتة موجود
بسبق المحددات المتصصلة فى تصميا تا يل ا ن اد للرقابة الداخلية.
ثاالثااً :مخااطر عادم االكتشاااااف :هو مطتاار ع تعجز إجرا ات التحقق التي يةبقهتا المتدقق
ع اكتاتتتاف خةا في رصتتتدة الحستتتابات في فوات المعامالت قد تلوع هامة ستتتوا
بميردها عند تجميعها مع خةا في رصدة فوات اخري.
يتا قياا المطاار المتصصلة مطاار الرقابة كما سيتا شرحه بعد ذلك يتا تحديد مطاار
عدد االكتااف بالمعادلة التالية:
خك=خل×خق×خف
حيث إن:
خ ل :المخاطر المالزمة.
خ ف :مخاطر االكتشاف.

خ ك :المخاطر الكلية.
خ ق :خطر الرقابة.

تقود فلرة معتادلتة قيتاا المطتاار على تحليتل مطتاار التحريف الهتاد الجوهري فقتا
لمصتتتادرها تلك المطاار حيث يتعلق المصتتتدر ال ل بةبيعة ناتتتاا الجهة محل التدقيق
ال ر ف االقتصادية يةلق عليه المطاار المتصصلة.
ما مطاار الرقابة فتقيس احتمال فاتل ن اد الرقابة الداخلية في اكتاتاف التحرييات التى
تتعرض لها القوائا المالية سيتا شر ميهود الرقابة الداخلية كييية قياا هوه المطاار.
ما مطاار عدد االكتاتاف تتمثل في احتمال فاتل المدقق في اكتاتاف التحرييات ترتبط
لحد كبير باعتماده على العينات في عمله ذلك باترا توافر الليا ة المهنية العناية المهنية
الواجبة.
 1معيار اإلنتوساي  " ISSAI 2315تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية وتقييمها من خالل فهم الهيئة وبيئتها"
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فقا لن رية االحتماالت يتا حساب االحتمال الماترك بضربها معا فمطاار التدقيق الللية
تتحقق في جود تحرييات لا تلتاف نتيجة ابيعة ظر ف الجهة محل التدقيق فال ن اد
الرقابة الداخلية في اكتاافها اخيرا فال المدقق في اكتاافها.
يتا قياا درجة الطةر عدد االكتااف على مستوا الجهة محل التدقيق كلل يضا على
مستوا كل بند م بنود القوائا المالية تستطدد قياا المعادلة التالية في قياسها:
مطاار عدد االكتااف = نسبة المطاار الللية ÷ مطاار الرقابة  Xالمطاار المتصصلة
تستطدد مطاار عدد االكتااف بالنسبة للمناصة فى تحديد قيمة الحد القصى الطةص الوي
يمل قبوله على مستوا كل قائمة فاذا كانا نسبة مطاار عدد االكتااف هي  %5فهوا
يعنى ع الحد القصى لةخةا التى يمل ع تاملها قائمة المركز المالى لتحقيق درجة
التصكد المةلوبة هو قيمة إجمالى رصدة الحسابات التى تاملها قائمة المركز المالى فى هوه
النسبة كولك المر بالنسبة لقائمة الدخل لل يتا حسابها على ساا إجمالى إليرادات
الجهة محل التدقيق.
توزع الحد القصى لةخةا المقبولة اإلجمالية على البنود على ساا الهمية النسبية التي
سيتا شرحها فيما بعد.
يجق توثيق كل م عملية تحديد قياا المطاار اعتمادها م المستويات اإلدارية
اإلشرافية العلى للمدقق بعد االنتها م نتائجها يتا اإلدراج بعد االعتماد فى الملف
الجارا كما يجق توثيق خةة التدقيق التى يعدها المدقق م المستويات اإلدارية اإلشرافية
العلى بعد اعتمادها م فى الملف الجارا رسال صورة منها بعد االعتماد ليريق رقابة
الجودة.
أوال :قيا

المخاطر المتأصلة:

مهاوم المخاطر المتأصلة (الماللمة):
نوع معي م العمليات
الطةر المتتصصتتتتل هو " قابليتة تعرض رصتتتتيد حستتتتاب معي
لحتتد ث خةتتص جوهري يلوع جوهريتتا إذا اجتمع مع ميره م الخةتتا في رصتتتتتدة
الحستتتتابتات عمليتات خرا ب ض الن ر ع جود ن تاد رقتابتة داخليتة هو المر التوي
يعني ع المطاار المالزمة تتعلق بةبيعة العنصر الحساب المعني ".
هوا الطةر الناتت ع عاملي هما:
* ال ر ف االقتصادية للمناصة.
* استقامة مانة اإلدارة.
يتا تقديرها بصتية مستتقلة عتتتت ت المطاار الرقابية .ع هناك كثيرا ا م العوامل التي
تؤثر بصية عامة على المطاار المتصصلة مثل:
ت ظر ف الصناعة التي ينتمي إليها العميل.
ت ال ر ف االقتصادية التاريعية التى تعمل في ظلها الجهة محل التدقيق.
ت ابيعة عمليات الجهة محل التدقيق.
ت ال ر ف التا يلية للمناصة.
ت الو ع التسويقي للمناصة.
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ت الو ع االستثماري التمويلي.
ت تقييا اإلدارة إاار القوائا المالية.
يتا قيتاا المطتاار المتتصصتتتتلتة بتاستتتتتطتداد نمتاذج مرحلتة التطةيط رقتاد م  1إلى 16
التي تقود على إعةا زع نستتبى للل عنصتتر م العناصتتر الستتابقة تقييا البنود التى
ياتتتملها باتتتلل كمي تجميع تلك العناصتتتر للوصتتتول إلى درجة مال مة بيوة الجهة محل
التدقيق منها يستنتت المطاار المتصصلة كنسبة ململة.
ع قياا المطاار المتصصتتتلة يلوع م خالل قوائا االستتتتقصتتتا تلك النماذج التي يتا
تجميعها م الجهة محل التدقيق الحصول على االجابات عليها تحا شراف فريق العمل.

ثانيا :قيا

مخاطر الرقابة:

مفهوم الرقابة الداخلية:
عرف معياار اإلنتوسااااااي رقم  2315تفهم الجهاة محال التادقيق وبيئتهاا وتقييم مخااطر
التحريف الهام الرقابة الداخلية بأنها " العملية المصاممة والتي يتم تنفيذها بواساطة المسائولين
عن الحوكماة واإلدارة واألفراد وذلاك إلعطااء درجاة تاأكاد معقولاة عن تحقيق أهاداف الجهاة
محال التادقيق فيماا يخص مصاااااداقياة التقاارير الماالياة ،وفعاالياة وكفااءة العملياات ،وااللتزام
بالقوانين والنظم المطبقة ،ويساتتبع ذلك أن نظام الرقابة الداخلية يتم تصاميمه وتنفيذ لمواجهة
مخاطر النشاط المحددة التى تهدد تحقق أى من هذ األهداف".
أهداف نظام الرقابة الداخلية:
[ ] 1تحقيق تأكد معقول من تحقيق مصااداقية التقارير المالية من خالل ضاابط البيانات المالية
واختبار دقتها وزيادة مصداقيتها بحيث يمكن لمستخدميها االعتماد عليها.
[ ]2تحقيق تأكد معقول من فعالية وكفاءة األنشطة التى تقوم بها الجهة محل التدقيق.
[ ]3تحقيق تأكد معقول من االلتزام بالقوانين.
[ ]4تحقيق تأكد معقول من االلتزام بالنظم الساياساات الموضاوعة بواساطة المساتويات اإلدارية
العليا حتى يمكن السير فى العمل بدقة وتحقيق الرقابة المنشودة.
[ ]5حماية أصول المشروع وحقوقه لدى الغير.
[ ]6تحديد األخطار وتقييمها وتحديد سبل مواجهتها.
أنواع الرقابة الداخلية:
تقسم الرقابة الداخلية إلى ثالثة أنواع:
رقابة مانعة:

وهي الرقابة التى تمنع حدوث الخطر ،فعلى سااااابيال المثاال فإن رقابة التفويض واالعتمااد
والرقابة المالية التى تتضاامن الفصاال بين االختصاااصااات تمنع حدوث الغش والمعامالت
الخااطئاة ،لاذلاك يجاب تادرياب األفراد المنااسااااابين والتاأكاد من حصاااااولهم على ثقاافاة رقاابياة
مناسبة.
الرقابة الكاشفة:

وهي الرقابة التى تكتشاااف األخطاء عند حدوثها ،وهي مصاااممة اللتقاط األخطاء التى لم
يتم منعهاا ،وقاد يكون هاذا النوع اساااااتثناائي من األخطااء التى تظهر أن الرقااباة الماانعاة لم
تنجح فى القيام بدورها.
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الرقابة التصحيحية:

وهي الرقابة التى تحدد مشااكل قد حدثت فإذا تم تحديد المشااكل تقم هذ الرقابة بالتأكد من
انه قد تم تصحيحها.
عناصر الرقابة الداخلية:
تتكون الرقابة الداخلية من عدد العناصر لتحقيق كل من األنواع السابقة وهي:
[ ]1بيئة الرقابة.
[ ]2عملية تقييم المخاطر.
[ ]3نظام المعلومات ويشامل عمليات النشااط المرتبطة به والمتعلقة بأعمال إعداد التقارير
المالية ونشرها.
[ ]4أنشطة الرقابة.
[ ]5متابعة أنظمة الرقابة.
ويوضح الشكل التالى مكونات الرقابة الداخلية وعناصر بشيء من التفصيل.
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نظام الرقابة الداخلية
[ ]1بيئة

الرقابة

[ ]2عملية تقييم الخطر

[ ]3نظام

فى الجهة محل التدقيق

[ ]4أنشطة

المعلومات

[ ]5متابعة عناصر

الرقابة

الرقابة

أوال :بيئة الرقابة
[]3
[]2
[]1
المسئولين
االتصال والقيم االلتزام
بالكفاءة عن الحوكمة
األخالقية

[]4
فلسفة
اإلدارة

[]7
[] 6
[]5
سياسات
الهيكل تفويض
التنظيمى السلطة الموارد البشرية

ثانيا :تقييم الخطر فى الجهة محل التدقيق
[ ]2المخاطر المتعلقة بإعداد القوائم المالية مثل:
[ ]1مخاطر النشاط
 #تغيرات بيئة التشغيل
 #تحديد المخاطر
 #العاملين الجدد
 #كيفية التعامل معها
 #النمو السريع
 #النتائج المترتبة عليها
 #التكنولوجيا الجديدة
 #النماذج أو المنتجات أو األنشطة الجديدة
 #إعادة هيكلة الجهة محل التدقيق.
 #التوسع فى العمليات الخارجية.
 #اإلصدارات المحاسبية الجديدة.
ثالثا :نظام المعلومات
[ ]2نظام إعداد التقارير
[ ]1البنية األساسية
اإلجراءات والسجالت التى تهدف إلى
المكونات المادية
[ أ ] تحديد وتسجيل كل المعامالت الصحيحة
ومكونات األجهزة
[ب] قياس قيم المعامالت بطريقة تسمح بتسجيلها بقيمتها السليمة
[ج ] تصنيف المعامالت بانتظام بتفاصيل وتصنيف مناسب.
[ د] تحديد الفترة التى تحدث فيها المعامالت والفترة التى تخصها.
[هـ] عرض المعامالت واإلفصاح عنها فى القوائم المالية بشكل مناسب.
 #مخرجات
 #تشغيل
 #مدخالت
رابعاً :أنشطة رقابية
هى السياسات واإلجراءات التى تساعد على التأكد على تنفيذ توجيهات اإلدارة [المخاطر ،النظم] [وظيفي  /تنظيمي]
[ ]3رقابة مادية [ ]4توزيع االختصاصات
[ ]1تقويم أداء [ ]2معالج معلومات
فصل بين الوظائف المتعارضة
على األصول
" ضبط داخلى"
خامساً :متابعة عناصر النشاط

تقييم عناصر الرقابة واتخاذ إجراءات تصحيحه فى وقت مناسب
[ ]1من أطراف داخلية:
(أ) المستويات اإلدارية( .ب) التدقيق الداخلي( .ج) نظم الجودة.
[ ]2من أطراف خارجية:
(أ) شكاوى العمالء.
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(د) رأى اإلدارة القانونية.
(ب) الجهات الرقابية.

وفيما يلي سيتم التعرف على كل منها بشيء من اإليجاز.
بيئة الرقابة:
تنقسم بيئة الرقابة إلى عنصرين وهما:
الوعي الرقابى :وتعنى أن بيئة الرقابة أساسات بحيث يقوم األفراد بمراعاة عناصار الرقابة
التى يتم تحديدها بدال من تجاهلها وتتكون من:
• ررس وتطبيق النزاهة والقيم األخالقية.
• االلتزام بالكفاءة ومراعاة توافر المهارات والمعارف الضرورية للوظائف.
• سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية.
آلياات الرقااباة العااماة :هى آلياات جيادة لتحقيق الرقااباة ،وهال يتم تنفياذهاا كماا يجاب وتتكون
من:
• الهيكل التنظيمى :إطار العمل الذي من خالله تخطيط ،تنفيذ ،مراقبة وفحص األنشطة
لتحقيق األهداف.
• توزيع السلطات والمسئولية وكيفية إنشاء عالقات بين إصدار التقارير وهيكل
االعتمادات.
• فلساافة اإلدارة فى كيفية إدارة مخاطر النشاااط ،ورد فعلها تجا التقارير المالية ،ومعالجة
المعلومات والمهام المحاسبية.
• خبرة ومكانة ومشاركة المسئولين عن الحوكمة وتفحصهم لألنشطة.
عملية تقييم المخاطر:
إدارة مخااطر " هي عملياة تتم من جااناب مجلس إدارة الجهاة محال التادقيق ،واإلدارة
وريرهم من الموظفين ،وتطبق في بيئة اسااااتراتيجية داخل الجهة محل التدقيق ،بهدف تحديد
األحاداث المحتملاة التي قاد تبثر على الجهاة محال التادقيق ،وإدارة المخااطر تكون في إطاار
مقادار المخااطر التي يمكن أن تقبال الجهاة محال التادقيق تحملهاا لتقاديم ضاااامااناات معقولاة فيماا
يتعلق بتحقيق أهدافها".
وتمر عملية إدارة وتقييم المخاطر بالمراحل التالية:
[أ] تحادياد المخااطر :وتتم من خالل التعرف على المخااطر التى قاد تتعرض لهاا الجهاة محال
التدقيق ومحاولة قياسها واحتماالت حدوثها واآلثار المتوقعة عليها فى حالة وجود .
[ب] التعامل مع المخاطر :وذلك من خالل تحديد عما إذا كانت سايتم قبول تحمل المخاطر أم
سيتخذ إجراءات لمجابهتها.
[ج ] تقييم النتائج المترتبة على المخاطر وقياسها.
وتتمثل المخاطر في النظام المحاسااابي في درجة تعرض العناصااار التى تشاااملها القوائم
الماالياة للتحريف ويتم عملياة إدارة المخااطر من خالل عملياة تقييم درجاة تعرض العنصااااار
للتحريف وفقا ألهميته النساابية وطبيعة العنصاار وتكون مجابهة تلك المخاطر بتصااميم آليات
الرقابة التى تمنع أو تحد بقدر كبير من هذا الخطر.
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نظام المعلومات:
نظم المعلوماات في الجهاة محال التادقيق أحاد األدوات الرقااباة الاداخلياة التى توفر درجاة
معقولاة من تحقيق الجهاة محال التادقيق ألهادافهاا وتجااباه محااوالت الخروج على تلاك
األهاداف وفى ذات الوقات تحتااج نظم المعلوماات إلجراءات رقااباة داخلياة بهاا للتاأكاد من
سايرها وفقا ألهداف الجهة محل التدقيق منها وتتلخص المقومات األسااساية للرقابة الداخلية
في النظام المحاسبي اليدوي على ستة مقومات:
[ ]1فصل واضح بين المسئوليات.
[ ]2إجراءات دقيقة وواضحة لمعالجة عمليات الجهة محل التدقيق.
[ ]3مجموعة مالئمة من المستندات والسجالت المحاسبية.
[ ]4رقابة مادية على األصول والسجالت.
[ ]5مجموعة من األفراد مبهلين تأهيالً كافياً.
[ ]6مراجعة داخلية مستقلة على األداء.
األنشطة الرقابية:
تحتوي على مجموعاة أهاداف مختلفاة ويتم تطبيقهاا على مساااااتوياات وظيفياة وتنظيمياة
مختلفة ويمكن تعريفها بأنها تلك الساااياساااات واإلجراءات التى تسااااعد على ضااامان أن
توجيهات اإلدارة قد تم تنفيذها من خالل اتخاذ اإلجراءات الضااارورية لمواجهة المخاطر
التى تهدد تحقيق أهداف الجهة محل التدقيق ،وترتبط األنشطة الرقابية بتحديد ما يلي:
• سلطة االعتماد.
• فحص األداء.
• معالجة البيانات.
• عناصر الرقابة المادية.
• فصل االختصاصات.
ويجب عند تصااميم األنشااطة الرقابية التعرف على كيفية تمكن نشاااط رقابي سااواء منفرد
أو مع نشااااط آخر من اكتشااااف وتصاااحيح التحريف الهام والمبثر فى فئات المعامالت،
أرصدة الحسابات ،واإلفصاحات.
متابعة عناصر الرقابة:
عملية متابعة عناصاار الرقابة عبارة عن عملية تقييم لتصااميم ،وتشااغيل عناصاار الرقابة
دوريا ً واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية المعدلة بسبب التغير فى الظروف.
صور متابعة عناصر الرقابة:
& مزيج منهما.
& أنشطة متابعة مستمرة & .أعمال متابعة منفصلة.
فى العديد من المنشآت يقوم بمتابعة عناصر الرقابة المدققين الداخليين.
وتقسم عناصر متابعة النشاط من حيث مصدرها إلى:
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عناصر رقابة من داخل الجهة محل التدقيق:
[أ] رقابة المستويات اإلدارية المختلفة على المستويات األقل منها.
[ب] نظام التدقيق الداخلي :والتي تقوم على وجود نشاااط محايد مسااتقل داخل الجهة محل
التدقيق للمراجعة والتأكد من حسااان ساااير العمليات داخل الجهة محل التدقيق وفقا ً لما هو
مخطط لها وتقييم كفاءة العمليات واكتشاف المشاكل ووضع حلولها ومتابعة حلها.
[ج] وجود نظم للرقابة على الجودة :ساااواء للمنتجات أو العمال من خالل وضاااع مقاييس
ومواصفات مطلوبة لتحقيق الجودة وتحديد أوجه القصور وطرق عالجها.
[د] الرقابة القانونية للتأكد من االلتزام بالقوانين من خالل اإلدارة القانونية.
عناصر رقابة من خارج الجهة محل التدقيق :والتي تنقسم إلى:
[ ]1شاكاوى العمالء :حيث يتم وضاع نظم لتلقى الشاكاوى من العمالء وفحصاها والوقوف
على أسباب تلك الشكاوى وسبل معالجتها.
[ ]2الجهات الرقابية :تصادر الجهات الرقابية تقارير قد تتضامن بعض أوجه القصاور التى
لم تستطع الرقابة الداخلية من داخل الجهة محل التدقيق اكتشافها حيث يتم دراستها وتحديد
طريقة التعامل معها.
تقييم نظام الرقابة الداخلية
إن عملياة تقييم نظاام الرقااباة الاداخلياة عملياة تبادأ مع باداياة عمال المادقق وتماد أثنااء
التخطيط للمراجعة ويتم اساتخدامها أيضاا أثناء إجراءات الفحص التفصايلي للعمليات ولكن
تختلف طبيعاة فحص نظاام الرقااباة الاداخلياة فى كال مرحلاة من تلاك المراحال ففي المرحلاة
األولى من تفهم طبيعاة الجهاة محال التادقيق وتقييم المخااطر الهااماة وفقاا لمتطلباات معياار
 2315يتم التعرف من خالل فحص نظاام الرقااباة الاداخلياة على توجهاات اإلدارة والنواحي
التى تعتبر ذات األهمياة الكبرى من وجهاة نظرهاا ،أماا فى مرحلاة التخطيط لعملياة التادقيق
فاألمر يتطلب تحديد قيمة مخاطر التحريف الهام الناتجة عن مخاطرضااااعف نظام الرقابة
الداخلية وذلك كجزء من تحديد مخاطر االكتشااف التى يبنى عليها المدقق حجم العينة التى
ساايعتمد عليها فى اتخاذ رأيه كما يسااتخدم نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية بشااكل أكثر
تفصايال من المرحلة الساابقة فى وضاع برنامج التدقيق (الخطة التفصايلية للمراجعة الذى
يحادد إجراءات وتوقيتاات القياام باأعماال التادقيق وكاذا القاائم بتنفياذ تلاك األعماال ،أماا أثنااء
القيام بإجراءات التدقيق التفصااايلية فيقوم عضاااو فريق التدقيق بمراجعة إجراءات الرقابة
الداخلية على البند الذى يقوم بمراجعته بشاكل أكثر تفصايال ودقة كدليل يساتخدمه لما يصال
له من رأى بجانب أدلة التدقيق األخرى التى يجمعها وسااااتعرض فيما يلى عن اآللية التى
يتم تحديد بها قيمة مخاطر الرقابة .
تقييم مخاطر الرقابة:

أن عملياة تقييم مخااطر الرقااباة تواجههاا صاااااعوباة تحويال عملياة تقييم نظاام الرقااباة من
شااكل وصاافى لشااكل كمي ولذلك يتم اسااتخدام قوائم االسااتقصاااء حيث يتم تصااميم قوائم
تتضاامن العناصاار التى يتكون منها نظام الرقابة الداخلية وتحديد وزن نساابى لكل عنصاار
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من تلك العناصاار ويتم تحديد اإلجابات المتوقعة على كل عنصاار وإعطاء قيمة لكل إجابة
من اإلجابات ويكون حاصال ضارب الوزن النسابى لكل عنصار فى قيمة اإلجابة على ذات
العنصااار هى قيمة هذا العنصااار التى يتم تجميعها للوصاااول إلى إجمالى تقييم لقوة نظام
الرقابة الداخلياة كنسااااباة مئوية ،وتكون مخااطر الرقابة هى النسااااابة المكملة له وفيما يلى
نموذج لتقييم نظام الرقابة الداخلية ويمكن للمدقق إدخال بعض العناصااار عليه وفقا لتفهمه
للجهة الخاضعة للرقابة.
نماذج قياا المطاار الرقابة نموذج رقا م رقا  17إلى رقا  30مرحلة التطةيط.

د  -قياا
المالية.

األهمية اللساااابية ا المادية واسااااتخدماا في تولي) العيلات على بلود القوائم

مهاوم األهمية اللسبيةا المادية :1
 #وفقا للمهاوم الوارد فى معايير الم اسبة:
تعتبر المعلومتات ذات هميتة نستتتتبيتة إذا كتاع حتوفهتا تحرييهتا قتد يؤثر على القرارات
االقتصتادية التي يتطوها المستتطدموع اعتمادا ا على القوائا المالية للمناتصة المصتدرة للقوائا
المالية.
 #وفقا للمهاوم الوارد فى معايير التدقيق:
تعتبر المعلومتة هتامتة إذا كتاع حتوفهتا تحرييهتا قتد يؤثر على القرارات االقتصتتتتاديتة التي
يتطوها مستتطدمي القوائا المالية اعتمادا ا على تلك القوائا تعتمد الهمية النستبية على حجا
البند الطةص المقدر فى ظل ال ر ف الطاصة بحوفه تحرييه.
يتا قياا الهمية النستتبية لبنود القوائا المالية لمناتتصة استتتنادا ا إلى ابيعة حجا البنود
كليهما التي تتعلق بها المعلومات في القوائا المالية للمناصة.
للتعرف على الهميتة للبنتد م نتاحيتة الحجا يمل تحتديتدهتا فى تتتتو قيمتة للعنصتتتتر متا
بتالنستتتتبتة لةبيعتة العنصتتتتر فترتبط بتدرجتة الثقتة التى تحتدد فى تتتتو درجتة الطةر التى
يتعرض لها العنصر.
تقاا الهمية النستبية على مستتوا كال مستتوا القوائا المالية كلل على مستتوا كل بند
م بنود كل قائمة.
قيا

األهمية اللسبية:

أوال :ت ديد األهمية اللسبية على مستوى القوائم المالية:
هى حجا الخةتا المقبولتة على مستتتتتوا كتل قتائمتة م القوائا المتاليتة يتا حستتتتابهتا على
ساا مبلغ محدد لةخةا المقبولة التي ال تؤثر على القوائا المالية.

 1معيار اإلنتوساي  " ISSIA 2320المادية لتخطيط العملية الرقابية وتنفيذها ،معيار التدقيق الدولى Materiality in " ISA 320
"Planning and Performing an Audit
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بعد قياا المطاار المتصصتلة مطاار الرقابة على مستتتوا كل قائمة تحستتق مطاار عدد
االكتااف المةلوبة لتحقيق نسبة المطاار الللية:
المطاار المقبولة قائمة المركز المالى=
عف إجمالى الصول  xنسبة مطاار عدد االكتااف
المطاار المقبولة لقائمة الدخل =
إجمالى المبيعات  xنسبة مطاار عدد االكتااف
ثانيا :قيا

األهمية اللسبية على مستوى البلود:

يتا تحديد مستتتتوا الثقة فى البند على ستتتاا كال نستتتبة المطاار الللية المقبولة مطاار
الرقابة المتطاار المتصصلة للبند كما يلى:
درجتة الثقتة =  -1نستتتتبتة المطتاار اللليتة ÷ مطتاار الرقتابتة للبنتد  Xالمطتاار المتتصصتتتتلتة
للبند
معامل الثقة يتا تحديده م الجد ل البسواني المقابل لدرجة الثقة.
الجد ل التوزيع البسواني

باستطداد الجد ل التالى: 1

درجة الثقة

معامل الثقة

%50

0.7

%63

1

%77

1.5

%86

2.00

%92

2.50

%95

3.00

القيمة المرجحة بمعامل الثقة = قيمة البند  xمعامل الثقة
الهمية النسبية للبند = الهمية النسبية
للقائمة

القيمة المرجحة
x
إجمالى القيا المرجحة بالقائمة

يتا استتتتتطتداد الجتدا ل بالنموذجي رقمي  32 31م مرحلتة التطةيط فى تحتديد الهميتة
النسبية لعناصر بنود قائمتي المركز المالى قائمة الدخل.
 ،GAO/PCIE Financial Audit Manual 1يوليو  ،2008ص .480
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ها  :ت ديد حجم عيلة التدقيق

1

يعد منهت معاينة الوحدة النقدية كثر الستتتاليق اإلحصتتتائية المتعارف عليها فى إجرا
المعاينة خالل تنييو االختبارات التيصيلية لةرصدة تتمثل خةواتها فيما يلي:
 -1اطتيار معامل الثقة.
يتا اختيار معامل الثقة م الجد ل التوزيع البسواني السابق اإلشارة إليه
 -2حساب فاصل العيلة:
يتا حساب فاصل العينة ابقا للمعادلة التالية:
فاصل العينة = الهمية النسبية للبند ÷ معامل الثقة
 -3اطتيار حجم العيلة:
يتا حساب حجا العينة ابقا للمعادلة التالية :
حجا العينة = المجتمع الوي سيتا اختبارها ÷ فاصل العينة
 -4اطتيار العيلة:
يتا اختيار العينة فقا لستتتلوب المعاينة المتناستتتق مع ابيعة حجا مجتمع العينة ستتتوا
العينة العاتتوائية المنت مة الةبقية ع كانا العينة الةبقية تعتبر المناستتبة في ملق
الحياع.

ثانياً :وضع خطة التدقيق
تلوع خةة التدقيق كثر تيصتتيال م استتتراتيجية التدقيق العامة تاتتمل ابيعة توقيا
مدي إجرا ات التدقيق الميترض ع يقود عضتا فريق العمل بصدائها ذلك للحصتول على
دلة مراجعة كافية مناستتتبة لتطييض خةر التدقيق لمستتتتوي منطيض مقبول .يستتتتعمل
يضتتتتا توثيق خةتة التتدقيق كستتتتجتل للتطةيط الدا الجيتد إلجرا ات التتدقيق التي يمل
فحصها االعتماد عليها قبل دا إجرا ات مراجعة خري.
تامل خةة التدقيق ما يلي:
* صتتتتف لةبيعتة توقيتا متدي إجرا ات تقييا الطةر التي تا التطةيط لهتا التي تليي
لتقييا خةر التحريف الهاد المؤثر كما تا تحديده بموجق معيار التدقيق رقا " 2315
تيها الجهة محل التدقيق بيوتها تقييا مطاار التحريف الهاد ".
* صتتتتف لةبيعتة توقيتا متدي إجرا ات التتدقيق اإل تتتتافيتة التي تا التطةيط لهتا على
مستتوي التصكيد للل فوة م فوات المعامالت رصتدة الحستابات اإلفصتاحات الهامة
المؤثرة كمتا هو مةلوب بموجتق معيتار اإلنتوستتتتاي رقا  " 2330إجرا ات المتدقق
لمواجهتة المطاار التي تا تقييمها " يعلس التطةيط إلجرا ات مراجعة إ تتتتافية قرار
المدقق المتعلق بما إذا كاع يجق اختبار كيا ة تا يل الضوابط ابيعة توقيا إجرا ات
التحقيق المطةط لها اد ال.
 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار " ،ISSAI 2530انتقاء العينات الرقابية".
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* إجرا ات التتدقيق الخرا اإل تتتتتافيتة مثتل تلتك المةلوب تنييتوهتا لعمليتة التتدقيق ذلتك
لاللتزاد بمعايير التدقيق.
* يجق ع تتضتم خةة التدقيق مهاد برامت اإلشتراف داخل المجموعة اجتماعات فرت
العمتل المتوقعتة االجتمتاعتات المتوقع عقتدهتا مع إدارة الجهتة محتل التتدقيق المستتتتوولي
ع الحوكمة بها.
* يجق ع تعتمد خةة التدقيق م المدقق الجهات اإلدارية اإلشترافية على عمله يطةر
بها فريق الرقابة على الجودة يستتتلا للل عضتتتو م فريق التدقيق بياع بالمهاد المللف
بهتا التعليمتات التى يجتق تبتاعهتا ثنتا قيتامته بعمليتة اليحص برامت التنييتو للبنود التى
سيلتزد بها ثنا عملية اليحص.
اعتبارات طاصة لتهام الجاة م ل التدقيق أثلاء عملية التخايط:
اعتبارات رقابية تتعلق بايئة تستخدم ملظمة للخدمات:1
• ينبغي على المدقق أن يقوم بدراسة كيفية تأثير إستخدام الجهة محل التدقيق محل التدقيق
للمنشأة الخدمية على نظام الرقابة الداخلية في الجهة محل التدقيق وذلك لتحديد وتقييم خطر
التحريف الهام والمبثر ولتصميم وأداء أية إجراءات مراجعة إضافية.
• ينبغي على المدقق أن يحدد أهمية أنشطة الجهة محل التدقيق الخدمية للجهة محل التدقيق
وعالقة ذلك بعملية التدقيق من أجل الحصول على تفهم للجهة محل التدقيق وبيئتها ،وبقيامه
بذلك يتوصل المدقق متي كان ذلك مالئما ً لتفهم ما يلي:
 طبيعة الخدمات التي تقدمها الجهة محل التدقيق الخدمية. شاااااروط العقاد والعالقاة بين الجهاة محال التادقيق محال التادقيق والجهاة محال التادقيقالخدمية.
 المادي الاذي تتفااعال معاه نظم الرقااباة الاداخلياة في الجهاة محال التادقيق محال التادقيق معنظم الجهة محل التدقيق الخدمية.
 نظام الرقابة الداخلية في الجهة محل التدقيق محل التدقيق المتعلق بأنشاااطة الجهة محلالتدقيق الخدمية.
 قدرة الجهة محل التدقيق الخدمية ،وساااالمة مركزها المالي ،بما في ذلك إمكانية التأثيرالمحتمل لفشل الجهة محل التدقيق الخدمية على الجهة محل التدقيق محل التدقيق.
 معلوماات بشاااااأن الجهاة محال التادقيق الخادمياة مثال تلاك الموجودة في دليال المساااااتخادموالدليل التقني.
 المعلوماات المتااحاة عن عنااصااااار الرقااباة المتعلقاة بنظم معلوماات الجهاة محال التادقيقالخدمية مثل عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعناصر الرقابة المطبقة.
• إذا توصاال المدقق إلى أن أنشااطة الجهة محل التدقيق الخدمية هامة للجهة محل التدقيق
وذات صاااالة بعملية التدقيق فينبغي عليه أن يخطط للحصااااول على تفهم كافى للمنشااااأة
الخادمياة وبيئتهاا بماا في ذلاك الرقااباة الاداخلياة وذلاك لتحادياد وتقييم مخااطر التحريف الهاام
والمبثر ولتصميم إجراءات مراجعة إضافية لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها.
 1معيار اإلنتوساي  " ISSSAI 2402اعتبارات رقابية تتعلق بهيئة تستخدم منظمة للخدمات"
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• إذا خطط المدقق الساتخدام تقرير مدقق حساابات الجهة محل التدقيق الخدمية ،فينبغي أن
يضاع المدقق في اعتبار القيام باساتفساارات تتعلق بالكفاءة المهنية لمراقب حساابات الجهة
محل التدقيق الخدمية عند تنفيذ لمهمة التدقيق للجهة الخدمية.
• ينبغي على المدقق أن يقوم بدراسة نطاق العمل المبدي من مراقبي الجهة محل التدقيق
الخادمياة ،كماا ينبغي علياه تقييم مادي فاائادة ومالءماة التقاارير الصاااااادرة عن مراقبي الجهاة
محل التدقيق الخدمية.
• على المدقق أن يقوم بدراسااة ما إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدي إختبارت الرقابة المبداة
بمعرفة مراقب الجهة محل التدقيق الخدمية توفر أدلة مراجعة كافية ومناسابة تتعلق بكفاءة
تشاااغيل نظام الرقابة الداخلية لدي المبساااساااة الخدمية وذلك لتعزيز تقييم المدقق لمخاطر
التحريف الهام والمبثر بالجهة محل التدقيق الخاضعة.
اعتبارات عمل الخبير:1
• للحصااول على تفهم للجهة الخاضااعة وأداء إجراءات إضااافية لمواجهة المخاطر التي تم
تقييمها ،فقد يحتاج المدقق الحصاااول – عن طريق الجهة محل التدقيق أو مساااتقال -على
أدلة مراجعة في هيئة تقارير وآراء وتقييمات وبيانات من خبير.
• ينبغي على المادقق عناد التخطيط الساااااتخادام عمال خبير أن يقوم بتقييم الموضاااااوعياة
والكفاءة المهنية للخبير.
مثال لت ديد عيلة التدقيق لقائمة الدطل وتوليعاا وفقا لملاج المخاطر
بافتراض الرصدة التالية لقائمة الدخل القيا باللف : $
15000
صافي قيمة المبيعات
8000
تللية المبيعات
500
مصر فات البيع التوزيع
1500
مصر فات إدارية تمويلية
درجة الثقة المةلوبة فى تقرير المدقق هى %95
تقييا المطاار المتصصلة :على مستوا القائمة %50
على مستتتتوا البنود  %40صتتتافي المبيعاته  %55تللية المبيعاته %55مصتتتر فات
التوزيعه %30مصر فات إدارية تمويلية
تقييا مطتاار الرقتابتة على مستتتتتوا القتائمتة  %63على مستتتتتوا البنود  %15صتتتتافي
المبيعتاته  %20تلليتة المبيعتاته  %10مصتتتتر فتات البيع ه  %18مصتتتتر فتات إداريتة
تمويلية .

 1معيار اإلنتوساي  " ISSSAI 2620اعتبارات استخدام عمل خبير التدقيق"
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ال :تحديد الخةا المقبولة على مستوا القائمة:
مطاار عدد االكتااف =  %5ه %14.4 = %63x %55
قيمة الخةا المقبولة على مستوا القائمة= $ 2160 = %14.4 x 15000
الهمية النسبية للبنود:
صافي المبيعات= 0.05 – 1ه  %86 = 0.56 x 0.63معامل درجة الثقة هو 2
تللية المبيعات=  0.05 -1ه  %50 = 0.22 x 0.45معامل درجة الثقة هو 0.7
مصر فات البيع التوزيع= 0.05 -1ه  %63 = 0.37 x 0.5معامل درجة الثقة هو 1
المصتتتتر فتات اإلداريتة التمويليتة=  0.05 -1ه  %77 = 0.53 x 0.4معتامتل درجتة الثقتة
هو 1.5
الهمية النسبية لبنود قائمة الدخل:
البلد

قيمة البلد

معامل درجة
الثقة

األهمية اللسبية

القيمة المرج ة

صافي المبيعات

15000

2

30000

1670

تللية المبيعات

8000

0.7

5600

315

مصتتتتتر فتتات التبتيتع 500
التوزيع

1

500

28

المصتتر فات اإلدارية 1500
التمويلية

1.5

2250

126

اإلجمالي

38350

فاصل العينة

قيمة البند الهمية النسبية معامل الثقة

فاصل العينة
835

صافي قيمة المبيعات

15000

1670

2

تللية المبيعات

8000

315

0.7

مصر فات البيع التوزيع

500

28

1

28

مصر فات إدارية تمويلية

1500

126

1.5

84

450

يتا تحديد حجا العينة بالنسبة للبند ال ل على ساا عدد القيمة اليعلية للبند على فاصل العينة.
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للقسم للثةلث :مرحلمل للتنفيذ
يقود المدقق بعدة مهاد منها اليحص المحد د للقوائا المالية الد رية لمناتتتصة تدقيق القوائا
اللتاملتة فى نهتايتة اليترة المتاليتة قتد يتضتتتتم عملته يضتتتتتا فحص الموازنتات فحص
االقرارات الضتريبية التى تقدد للستلةات الضتريبية فيما يلي ستنلقى على اليات القياد بهوه
المهاد.

أوالً :تدقيق المجموعة الكاملة من القوائم المالية
تهتدف مرحلتة تنييتو عمليتة فحص المجموعتة اللتاملتة م القوائا المتاليتة إلى الوصتتتتول
إلى تتصكتد منتاستتتتق ع القوائا المتاليتة قتد تا إعتدادهتا فقتا لجاتار المحتدد لهتا ذلتك م خالل
الحلا على ما يلي:
العاملي بها باجرا ات
[ ]1تقييا مدا التزاد المناتصة ستوا على مستتوا إدارة المناتصة
الرقابة الداخلية التى تا تقييمها تحديد مطاار الرقابة الهمية النستتتتبية على ستتتتاستتتتها
بهتدف التتصكتد م ستتتتالمتة عمليتة التقييا إعتادة الن ر فى تقييا مطتاار الرقتابتة كتصحتد دلتة
اإلثبات فى اختبار المراجعة التيصيلية.
[ ]2إجرا المراجعة التيصتيلية بنود القوائا المالية للوصتول إلى حلا ع مدا م االلتزاد
بمتةلبات إاار القوائا المالية.
[ ] 3القيتاد بتاإلجرا ات التحليليتة لبنود القوائا المتاليتة كتاجرا تحقق ذلتك بهتدف الوقوف
على معقوليتة البيتانتات الواردة في القوائا المتاليتة الوقوف ستتتتبتاب الت يرات مير الةبيعيتة
فيها قياا مطاار المراجعة التحليلية.
اعتبارات اختيار عينات التدقيق
يتا الحلا على كال م إجرا ات االلتزاد إجرا ات التحقق م خالل اختبار تياصتتتيل
إجرا ات الرقتابتة على كال م البيتانتات التى تا إعتداد القوائا المتاليتة عليهتا عمليتات
التات يل التى تما عليها القوائا المالية الصتادرة عنها يتا اختبار العناصتر يجرا عليها
هوه االختبارات بصحد الةرت التية :1
[ ] اختيار جميع البنود فحص بنسبة ٪ 100
[ب] اختيار بنود معينة.
[ج] عينة المراجعة.

 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار" ،ISSAI 2530انتقاء العينات الرقابية".
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[أ] اطتبارات جمي) البلود (ف ص بلسبة  )%100فى حالة:
▪ يالل المجتمع عددا ا ص يرا ا م بنود ذات قيا كبيرة.
▪ توجد مطاار مهمة ال توفر الوسائل الخرا ما يليي م دلة المراجعة المناسبة.
▪ الةبيعة المتلررة لعملية حسابية عملية خرا يتا تنييوها بالل تلقائي م قبل ن اد
معلومات تجعل تللية االختبار فاعلة بنسبة .% 100
[ب] اطتيار بلود معيلة لله ص:
ع نتتائت إجرا ات المراجعتة المةبقتة على البنود المطتتارة بهتوه الةريقتة ال يمل تعميمهتا
على المجتمع بتاللتامتل بنتا ا على ذلتك فتاع االختبتار االنتقتائي لبنود معينتة ال يوفر دلتة
مراجعتة فيمتا يتعلق بتاقى المجتمع إال ع المتدقق يلجتص إلى فحص هتوه البنود فى حتالتة بنود
ع تاريطها مملو بالخةا .
تثير الاك مير مصلوفة كوا تلك المعر ة للطةر
[ج] عيلة المراجعة:
يقصتتتتد بعينتة المراجعتة تةبيق إجرا ات المراجعتة على قتل م  % 100م البنود داختل
مجتمع المراجعتة بحيتث يتتا للتل حتدات العينتة فرصتتتتة لالختيتار بهتدف توفير ستتتتاا
معقول للمراجع الستطال استنتاجاته ع مجتمع المراجعة باللامل.
قتد يطتتار المتدقق عينتة منيصتتتتلتة للال م اختبتارات االلتزاد بتالنستتتتبتة لن تاد المعلومتات
المحاستتتتبية اختبارات التحقق قد يقود باختيار عينة احدة يجرا عليها كال االختباري
يتبنى هتوا التدليتل اختيتار عينتة احتدة إجرا االختبتاري عليهتا يحلا اختيتار العينتة
االعتبارات التالية:
مداطل المعايلة فى المراجعة:
يمل تقسيا مداخل المعاينة فى المراجعة إلى مدخلي المعاينة الحلمية المعاينة اإلحصائية:
[أ] مدطل المعايلة ال لمية:
فى ظل هوا المدخل يعتمد المدقق على تقديره حلمه الاطصى فى تحديد حجا العينة اختيار
ميرداتها تقييا نتائت فحصها سوا كاع ذلك اعتمادا على سلوب المصادفة ا اختيار فترة
معينة فحصها كاملة اختيار البنود الهامة فى و خبرته السابقة.
[ب] مدطل المعايلة اإلحصائية:
فى ظل هوا المدخل يعتمد المدقق على قواعد الريا يات قواني االحتماالت فى اختيار
العينة يدعمها تقديره حلمه الاطصى حال تحديده لحجا العينة اختيار ميرداتها تقييا
نتائت فحصها.
يتبنى هوا الدليل استطداد مدخل العينة اإلحصائية.
أساليب اطتيار مهردات العيلات اإلحصائية:
يوجد ربع ساليق الختيار ميردات العينة هي:
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[ ]1اسلوب العيلات العشوائية البسياة:
يصتتلح هوا االستتلوب بالنستتبة للمجتمعات محد دة الحجا المتجانستتة يتا عادة بترتيق
ميردات المجتمع الصتتتتلي ترقيمها داخل إاار معي تستتتتحق العينة بعد تحديد حجمها
عاتتتوائيا إما باستتتتطداد البةاقات اللر ت المرقمة باستتتتطداد الحاستتتق اللى
باستطداد جدا ل الرقاد العاوائية.
[ ]2اسلوب العيلات الملتظمة:
يصتتلح هوا االستتلوب للمجتمعات كبيرة الحجا لل باتترا تجانس ميرداته تاتتابهها فى
الطصتتائص بموجق هوا االستتلوب يتا ترتيق المجتمع ترتيبا تصتتاعديا تنازليا ثا يقستتا
إلى مجموعتات متستتتتا يتة فى الحجا متتتاليتة بحيتث يلوع عتدد المجموعتات هو نيس حجا
العينتة يتا اختيتار الميردة ال لى م المجموعتة ال لى بةريقتة العينتة العاتتتتوائيتة ثا يتا
تلرار اختيار نيس ترتيق الميردة فى باقى المجموعات التالية بانت اد.
[ ]3اسلوب العيلات الابقية:
يصتلح هوا االستلوب للمجتمعات اللبيرة مير المتجانستة حيث يتا تقستيا المجتمع إلى ابقات
بحيتث تلوع كتل ابقتة م هتوه الةبقتات متجتانستتتتة فيمتا بينهتا لل عتدد التجتانس يلوع بي
الةبقات يتا اختيار العينة م الةبقات المطتلية بصحد الةرت التالية:
 اريقة التوزيع المتسا ي :تلوع عدد ميردات العينة م كل الةبقات متسا ي.ب -اريقة التوزيع النستبى :تلوع عدد ميردات العينة م كل ابقة متناستبا مع نستبة تمثيل
كل ابقة فى المجتمع الصلي.
ج -اريقة التوزيع المثل :تلوع عدد ميردات العينة م كل ابقة مع التباي النستتبى داخل
كتل ابقتة فتالةبقتات المتجتانستتتتة تقتل حجا العينتة بهتا متا الةبقتات المتبتاينتة يزداد حجا العينتة
فقا لدرجة التباي .
االعتبارات الىت حتكم اختبارات انظمة الرقابة

1

 -1على المدقق ع يؤدي اختبارات الرقابة للحصتتول على دلة مراجعة كافية مالئمة بصع
ن مة الرقابة تعمل بالل فعال في ال قات المناسبة ثنا اليترة محل المراجعة.
 -2إذا لا تؤدا الدلتة المتتاحتة للمتدقق م خالل إجرا ات التحقق بميردهتا إلى تطييض
مطتاار التحريف الهتاد على مستتتتتوا التتصكيتد إلى مستتتتتوا مقبول فعليته الوصتتتتول لهتوا
المستتتوا م التصكيد م خالل الحصتتول على دلة مراجعة إل تتافية تتعلق بياعلية ن مة
الرقابة المتصلة بالمو وع.
 -3إذا خةط المتدقق االعتمتاد على ن متة الرقتابتة التى لا تت ير منتو تا اختبتارهتا فى خر
مهمتة تدقيق فينب ي عليته اختبتار فعتاليتة تاتتتت يتل مثل هوه الن مة مرة على القل كل ثالث
عندما يلوع
مراجعات على ع ال تزيد اليترة بي إعادة اختبار هوه العناصتر ع ستنتي
هناك خةر تحريف جوهري على مستتوا التصكيد بالنستبة لبعض عناصتر الرقابة فانه يجق
على المدقق دا اختبارات رقابة للحصتتتول على ادلة مراجعة تتعلق بياعلية تاتتت يل هوه
 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار  " ،ISSAI 2330أجوبة المدقق على المخاطر المقدّرة ".
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العناصتتر خالل اليترة الحالية فى جميع الحوال يتعي عليه اختبار فعالية تا ت يل بعض
عناصر الرقابة فى كل عملية تدقيق.
 -4إذا خةط المدقق الستتتتطداد دلة تدقيق متعلقة بياعلية تات ت يل عناصتتتر الرقابة التى تا
الحصتتول عليها فى عمال التدقيق الستتابقة فعليه الحصتتول على دلة إثبات بصي ت يرات
حدثا على تلك العناصر التصكد م تيهمها تقييا فعاليتها.
 -5ينب ي على المتدقق لمواجهتة مطتاار التحريف الهتاد المؤثر ذات الصتتتتلتة بتال ش على
مستتوي القوائا المالية عليه ع يصتما يؤدا إجرا ات مراجعة إ تافية الختبار ن اد
الرقتابتة تتيق ابيعتهتا توقيتهتا متداهتا لمواجهتة المطتاار التي تا تقييمهتا على مستتتتتوي
التصكيد ينب ي عليه ع:
• يدرا اختيار فريق العمل اإلشراف عليه.
• يدرا السياسات المحاسبية المستطدمة بالجهة.
• يدخل عنصر عدد التوقع عند تحديد ابيعة توقيا مدي إجرا ات المراجعة.
 -6يجتق على المتدقق لمواجهتة خةر تجتا زات اإلدارة لن متة الرقتابتة ع يصتتتتما يؤدي
إجرا ات للمراجعة م جل:
• اختبار مدي ستتالمة قيود اليومية المرحلة إلي الستتتاذ العاد كولك قيود التستتويات
التي تما عند إعداد القوائا المالية.
• فحص التقديرات المحاستتتبية الكتاتتتاف التحيز الوي يمل ع يتستتتبق في تحريف
مؤثر ناتت ع ال ش التدليس.
• التوصتل إلى تيها لةستباب المنةقية للمعامالت الهامة التي صبح المراقق على علا
بها التي تلوع خارج النةات المعتاد للناتاا الطا بالجهة تلك المعامالت التي
تبد مير عادية في و تيها المراقق للجهة بيوتها.
طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات الرقابة:
[ ]1على المدقق االختيار بي احد كثر م اإلجرا ات التالية:
• االستيسار م اإلدارة م ايخري داخل الجهة.
• المالح ة.
• اليحص المستندي.
• إعادة اإلجرا الرقابي.
[ ]2ينب ي ع ت ةى اختبارات الرقابة كامل اليترة المالية الصتتتتادر عنها التدقيق للتصكد م
فعتاليتهتا التعرف على الت يرات التى حتدثتا عليهتا كمتا تتا كجز م اختبتار تيتاصتتتتيتل
العمليتات لتدعا فعتاليتة إجرا ات المراجعتة الخرا بعتد انتهتا مهمتة التتدقيق ب رض
دعا إجرا ات المراجعة التى تا داؤها.
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[ ]3ياتتتتير مدا اختبارات الرقابة إلى كمية دلة اإلثبات المةلوب الحصتتتتول عليها حيث
تزيد كمية الدلة فى حالة تقييا المدقق لمستتتوا مطاار الرقابة كمنطيض يضتتا بياعلية
إجرا ات الرقابة التى تا اختبارها فى اليترات السابقة.
[ ]4عند تحديد مدا اختبارات الرقابة مراعاة ما يلي:
• مطاار التحريف على مستوي التصكيد.
• مدي فاعلية تقييا إجرا ات الرقابة الداخلية في عمليات مراجعة سابقة.
• فاعلية تصميا تنييو إجرا ات الرقابة الداخلية.
• نتائت تقييا ن اد الرقابة الداخلية.
اعتبارات التدقيق التفصيلي:
[ ]1تامل إجرا ات التحقق صف لةبيعة توقيا مدي إجرا ات المراجعة التي تا
رصدة الحسابات
التطةيط لها على مستوي التصكيد للل فوة م فوات المعامالت
اإلفصاحات الهامة المؤثرة.
[ ]2يقود المدقق بتصميا دا إجرا ات تحقق للل فوة هامة م فوات المعامالت رصدة
الحسابات اإلفصاحات ذلك ب ض الن ر ع خةر التحريف الهاد المؤثر الوي تا
تقييمه.
[ ]3ينب ي على المدقق ع يقود بتصميا دا إجرا ات التحقق التي تتعامل بصية خاصة
مع مطاار التحريف الهاد المؤثر التي تا تقييمها على مستوي التصكيد.
[ ]4عندما يتوصل المدقق إلى ع مطاار التحريف الهاد المؤثر الوي تا تقييمه على مستوا
التصكيد يمثل خةر جوهري فيقود بصدا اجرا ات تحقق التى تتعامل مع هوا الطةر بصية
خاصة.
[ ]5عندد تصميا دا إجرا ات التحقق في تاريخ سابق لنهاية اليترة فعلى المدقق القياد
بصدا إجرا ات تحقق إ افية إجرا ات تحقق ممز جة مع اختبارات الرقابة لت ةية اليترة
المتبقية التي تعةي ساسا ا منةقيا ا للتوسع في نتائت المراجعة م هوا التاريخ إلى نهاية اليترة.
[ ]6يتا تصميا دا إجرا ات المراجعة لتقييا ما إذا كاع العرض الللي للقوائا المالية بما
في ذلك اإلفصاحات ذات الصلة يتيق مع إاار إعداد التقارير المالية المةبق.
مراجعة األرصدة االفتتاحية :1
[ ]1يقود المدقق بمراجعة قيد االفتتا للقوائا المالية التصكد م مةابقتها مع رصتد االقيال
فى العاد الستابق كما ينب ي عليه مراجعة التستويات التى تجريها المناتصة على هوا القيد بعد
االعتمتاد النهتائي للقوائا المتاليتة مةتابقتهتا مع التعتديالت التى جرتهتا ستتتتلةتة االعتمتاد على
القوائا ال يقود المدقق باختبار جز م هوه القيود لل ييحصها كاملة ذلك.

 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار " ،ISSAI 2510العمليات األولية للرقابة -األرصدة االفتتاحية".
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[ ]2يجتق على المتدقق عنتد مراجعتة القوائا المتاليتة ل ل مرة الحصتتتتول على دلتة مراجعتة
مالئمة بصع:
رصتتدة ل المدة ال تتضتتم تحرييات يمل ع تؤثر باتتلل هاد مؤثر على القوائا
المالية لليترة الحالية.
ب رصتدة إقيال العاد الستابق تا ترحيلها إلى العاد الحالي بصتورة ستليمة تا تعديلها إذا
كاع المر يتةلق ذلك.
ج الستتتياستتتات المحاستتتبية المالئمة يتا تةبيقها بصتتتورة ثابتة ع ية ت ييرات في تلك
السياسات يتا معالجتها محاسبيا اإلفصا عنها عر ها بصورة كافية مالئمة.
[ ]3إذا كانا رصتتتدة ل المدة تحتوي على خةا تؤثر باتتتلل هاد مؤثر على القوائا
المالية لليترة الحالية يتا إبالغ اإلدارة الق قيامها معالجة تصثير هوا التحريف باتلل ستليا
عر ته اإلفصتا عنه بصتورة كافية إذا لا تستتجيق اإلدارة يدرا المدقق ثر ذلك على
ر يه ع القوائا المالية.
[ ]4إذا كتاع تقرير الرقتابتة على اليترة الستتتتابقتة قتد صتتتتدر معتدالا فيجتق مراعتاة تتصثير هتوه
التعديالت على القوائا المالية ع اليترة الحالية.
[ ]5يجق على المدقق التصكد م التزاد إدارة المناصة بقرارات سلةات اعتماد القوائا المالية
االلتزاد بالمتةلبات القانونية فى عمليات تلوي االحتياايات توزيعات الربا .
اعتبارات تدقيق التقديرات احملاسبية ،مبا فيها تقديرات احملاسبة ذات
القيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة :1

• تدقيق التقديرات الم اسبية:
يقصتتتد بالتقديرات المحاستتتبية بصنه تقدير تقريبي لمبلغ نقدي لبعض البنود القوائا المالية فى
ظل مياب ستتائل دقيقة لقياستتها بدقة م مثلتها تقدير العمر اإلنتاجي لةصتتول الثابتة
اال تمحالل اإليرادات المستتحقة الضترائق المؤجلة مطصتصتات عقود االناتا ات
مقابل الضماع كوا تقديرات القيمة العادلة.....
تتةلق مراجعة التقديرات القياد بما يلي:
[ ]1ابيعة التقدير اإلفصاحات المةلوبة باصنه فقا إلاار إعداد القوائا المالية.
[ ]2فها تقييا سلوب اإلدارة فى عمل تلك التقديرات البيانات التى تعتمد عليها منها:
• النموذج السلوب المستطدد فى عمل التقدير المحاسبى.
• ليات اإلدارة فى التحقق م مال مة هوا النموذج السلوب فى التقدير.
• مدا االعتماد على الطبرا فى عمل تلك التقديرات الحاجة إلى ذلك.
• جود ت يير فى اريقة حساب التقديرات هناك حاجة لولك.
[ ]3اختبار العمليات الحسابية التي ينةوي عليها التقدير.
 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار " ،ISSAI 2540رقابة التقديرات المحاسااابية ،بما فيها تقديرات المحاسااابة ذات القيمة العادلة
واإلفصاحات ذات العالقة ".
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[ ]4مقارنة تقديرات اليترات السابقة مع النتائت اليعلية لهوه التقديرات متى كاع ذلك مملناا.
[ ]5فى بعض الحيتاع يمل استتتتتطتداد تقتدير محتايتد لمقتارنتته مع التقتدير المعتد بواستتتتةتة
اإلدارة.
[ ]6فحص الحداث الالحقة التى توفر دلة مراجعة ع مدا معقولية التقديرات.
[ ]7تقييا نهائي لمعقولية التقدير المحاستتبي بنا على خبرته بالمناتتصة بالصتتناعة ما إذا
كاع التقدير متيقا مع دلة المراجعة الخرا التي حصل عليها خالل مراجعته.
اعتبارات تدقيق قياس القيمة العادلة واإلفصاح عنها:
 -1ينبغي على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة للتأكد من أن قياسات
وإفصاحات القيمة العادلة تتماشي مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق في الجهة كجزء
من تفهم الجهة الخاضعة للمراجعة وبيئتها ،بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها.
 -2ينبغي على المراقب تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمبثر على مستوي التأكيد
المرتبط بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية لتحديد طبيعة وتوقيت ومدي
إجراءات المراجعة اإلضافية.
 -3يجب على المراقب أن يقوم بتقييم ما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في
القوائم المالية متسقة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق في الجهة الخاضعة للمراجعة.
 -4ينبغي على المراقب الحصول على أدلة عن نوايا اإلدارة لتنفيذ أسلوب عمل محدد ،متي
كان ذلك متعلقا بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في ظل إطار إعداد التقارير المالية
المطبق وأن يدرس مدي قدرتها على فعل ذلك.
 -5ينبغي على المراقب تقييم ما إذا كانت طريقة قياس القيمة العادلة مناسبة في ظل إطار
إعداد التقارير المالية المطبق في الجهة الخاضعة للمراجعة.
 -6يتعين على المراقب تقييم ما إذا كان أسلوب الجهة لتقدير القيمة العادلة يطبق بثبات.
 -7يجب على المراقب تحديد مدي الحاجة الستخدام خبير.
 -8يتعين على المراقب أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية لمواجهة مخاطر
التحريف الهام والمبثر التي تم تقييمها للتأكيدات المرتبطة بقياسات الجهة للقيمة العادلة
واإلفصاح عنها.
 -9عندما يتوصل المراقب إلى وجود خطر جوهري مرتبط بالقيمة العادلة ،ينبغي عليه -
متي أمكن ذلك  -القيام بتقييم ما إذا كانت االفتراضات الهامة التي تستخدمها اإلدارة في
قياس القيمة العادلة ،توفر األساس لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية
للجهة.
 -10ينبغي على المراقب أن يقوم بأداء إجراءات مراجعة على البيانات المستخدمة لعمل
قياسات وإفصاحات القايمة العادلة وتقييم ما إذا كان قد تم تحديد قياس القيمة العادلة تحديدا
مالئما إستنادا ً على مثل هذ البيانات وعلى افتراضات اإلدارة.
 -11يتعين على المراقب أن يضع في إعتبار تأثير األحداث الالحقة على قياسات
وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم المالية.
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 -12يجب على المراقب أن يقوم بتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة
والتي قامت بها الجهة تستوفي متطلبات إطار إعداد التقارير المالية.
 -13عند عمل التقييم النهائي فيما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في القوائم
المالية تتسق مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالجهة ،على المراقب تقييم
مدي كفاية ومالءمة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،وكذا مدي اتفاق هذ األدلة مع
أدلة المراجعة األخرى والتي تم الحصول عليها وتم تقييمها أثناء عملية المراجعة.
يتعين على المراقااب أن يحصاااااال على إقرارات مكتوبااة من اإلدارة تتعلق بمعقوليااة
االفتراضات الهامة.
إعتباارات عملياات الترري

واللوائح :1

املرتبطاة باالومب ومبادى اإللتزام باالقوان

 -1عندما يقوم مراقب الحسابات بتحديد عملية تحريف فإنه يتعين عليه أن يدرس ما إذا
كان هذا التحريف يمكن أن يكون مبشرا ً عن الغش والتدليس .وإن كان هناك مثل هذا
المبشر فإنه يجب على المراقب أن يأخذ في إعتبار مضمون التحريف وعالقته بالمجاالت
اآلخري من المراجعة وبصفة خاصة مدي مصداقية إقرارات اإلدارة.
 -2عندما يقوم المدقق بتحديد تحريف فيتعين عليه دراسة إذا كان مبشرا ً عن رش وتدليس
وفي عالقته بالمجاالت األخرى من المراجعة ورعادة تقدير مخاطر التحريف الناتج عن
الغش وتاثيرها على طبيعة وتوقيت التدقيق لمقابلة هذ المخاطر.
 -3ينبغي تنفيذ بعض إجراءات المراجعة التي تساعد في تحديد حاالت عدم اإللتزام
بالقوانين واللوائح ،حيث يتعين أخذ هذ الحاالت في اإلعتبار عند إعداد القوائم المالية
وخاصة:
• اإلستفسار من اإلدارة فيما إذا كانت الجهة ملتزمة بالقوانين واللوائح.
• فحص المراسالت الجارية مع السلطات المانحة لترخيص العمل أو المنظمة له.
على المراقب الحصااااول على أدلة مراجعة كافية ومناساااابة حول مدي اإللتزام بالقوانين
واللوائح والتي أقر المراقاب بتاأثيرهاا في تحادياد القيم الهااماة واإلفصااااااحاات في القوائم
المالية.
اعتبارات تدقيق األطراف ذات الصلة:2
 -1يجب على المراقب القيام بإجراءات مراجعة مصممة للحصول على أدلة مراجعة كافية
ومناسبة فيما يتعلق بقيام اإلدارة بتحديد األطراف ذوي العالقة واإلفصاح عنهم وأثر
المعامالت الهامة معهم على القوائم المالية.
1

المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار " ،ISSAI 2250مراعاة القوانين واألنظمة في الرقابة على البيانات المالية ".
المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار " ،ISSAI 2240مسبوليات المدقّق بخصوص االحتيال في عملية الرقابة على البيانات المالية".

2
األطراف ذات الصلة ".
المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار 46" ،ISSAI 2550

 -2يجب على المراقب أن يفحص المعلومات التي حصل عليها من المسئولين عن الحوكمة
ومن اإلدارة والمتعلقة بتحديد أسماء جميع األطراف ذوي العالقة المعلومة لهم ،كما يجب
عليه القيام باإلجراءات التالية فيما يتعلق باكتمال تلك المعلومات:
 فحص أوراق عمل السنة الماضية بالنسبة ألسماء األطراف ذوي العالقة المعروفين.
 فحص إجراءات الجهة لتحديد األطراف ذوي العالقة.
 اإلستفسار عن عالقة المسئولين عن الحوكمة والموظفين بالمنشآت اآلخري.
 فحص سجالت المساهمين لتحديد أسماء المساهمين الرئيسيين أو الحصول على قائمة
بأسماء المساهمين الرئيسيين من سجل المساهمين (إذا كان ذلك مناسبا .
 فحص محاضر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة
وريرها من السجالت القانونية اآلخري ذات الصلة.
 اإلستفسار من مراقبي الحسابات اآلخرين المشتركين حاليا ً في المراجعة أو المراقبين
السابقين بشأن معلوماتهم عن أطراف آخرين ذوي عالقة.
 فحص اإلقرارات الضريبية للجهة والمعلومات اآلخري التي تم إرسالها للجهات
التنظيمية.
 إذا ما كان هناك  -وفقا ً لتقدير المراقب  -خطر منخفض في عدم إكتشاف أطراف ذوي
عالقة آخري هامة ،فيمكن له تعديل اإلجراءات المذكورة أعال للمدي المناسب.
 -3إذا تطلب إطار إعداد التقارير المالية اإلفصاح عن العالقات مع األطراف ذوي العالقة،
فينبغي أن يقتنع المراقب بأن اإلفصاح قد تم بالصورة المناسبة.
 -4عند الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية الخاصة بالجهة ،يجب على المراقب أن
يدرس مدي كفاءة إجراءات الرقابة على اعتماد وتسجيل المعامالت مع األطراف ذوي
العالقة.
 -5يجب أن يحصل المراقب على إقرار كتابي من اإلدارة فيما يتعلق بما يلي:
• اكتمال المعلومات التي أعطيت له والخاصة بتحديد األطراف ذوي العالقة.
سالمة اإلفصاحات عن األطراف ذوي العالقة في القوائم المالية.

اعتبارات إستخدام عمل مراقب آخر:1
 -1ينبغي على المراقب الرئيسي عند االستعانة بعمل مراقب آخر أن يحدد كيفية تأثير
عمل المراقب اآلخر على عملية المراجعة.
 -2يجب على المراقب أن يدرس ما إذا كانت مشاركته بنفسه كافية ليستطيع العمل كمراقب
رئيسي.
 -3يجب على المراقب الرئيسي أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة
بأن عمل المراقب اآلخر يكفي لتحقيق أهداف المراقب الرئيسي في سياق المهمة المحددة
المكلف بها.
خاصااااة – (عمليات الرقابة على البيانات المالية للمجموعة بما
 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار  " ،ISSAI 2600اعتبارات
ّ
المكونات ".
فيها عمل مدقق
ّ
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 -4يجب على المراقب الرئيسي دراسة النتائج الهامة التي توصل إليها المراقب اآلخر.
ينبغي على المراقاب اآلخر التعااون مع المراقاب الرئيساااااي ،عناد معرفاة الساااايااق الاذي
سيستخدم المراقب الرئيسي فيه عمل المراقب اآلخر.
اعتبارات استخدام عمل املدقق

الداخلي :

 -1يجب على المراقب أن يقوم بدراسااة أنشااطة المراجعة الداخلية وتأثيرها على إجراءات المراجعة،
إن وجدت.
 -2يجاب على المراقاب الحصاااااول على تفهم كااف عن أنشااااطاة المراجعاة الاداخلياة لتحادياد مخااطر
التحريفات الهامة والمبثرة في القوائم المالية وتقييمها وتصميم وأداء مزيد من إجراءات المراجعة.
 -3يجاب على المراقاب عمال تقييم لمهاام المراجعاة الاداخلياة وذلاك عنادماا ترتبط أنشاااااطاة المراجعاة
1
الداخلية بتقييم الخطر الذي يقوم به مراقب الحسابات.
عنادماا ينوي المراقاب إساااااتخادام عمال محادد من أعماال المراجعاة الاداخلياة ،ينبغي علياه تقييم وأداء
إجراءات المراجعة التي تتعلق بهذا العمل لتأكيد مالءمتها ألرراضه.

إستخدام عمل خبري:2
 -1يعرف الخبير بأنه شخص أو مبسسة تملك مهارة معينة ومعرفة وخبرة في مجال محدد بخالف
المحاسبة والمراجعة.
 -2ينبغي على المراقب ،عند استخدام العمل الذي قام خبير بأدائه ،الحصول على أدلة مراجعة كافية
ومالئمة بأن مثل هذا العمل مناسب ألرراض المراجعة.
 -3يجب على المراقب تقييم الكفاءة المهنية للخبير وموضوعيتة.
 -4يجب على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة بأن نطاق عمل الخبير مناسب لتحقيق
أرراض المراجعة.
 -5على مراقب الحسابات تقييم مدي مالءمة عمل الخبير بوصفه دليل مراجعة بخصوص التأكيدات
محل المراجعة.
إذا لم توفر نتائج عمل الخبير أدلة مراجعة كافية ومالئمة أو إذا لم تكن النتائج متسقة مع أدلة المراجعة
اآلخري يجب على المراقب بحث هذا األمر والبت فيه.

ّ

التواصل مع األطراف املكلفة باحلوكمة :
3

 -1على المراقب إبالغ المسئولين عن الحوكمة بالجهة بالنتائج التي تم التوصل إليها من خالل مراجعة
القوائم المالية.
 -2على المراقب تحديد األشخاص المناسبين بالجهة المسئولين عن الحوكمة والذين سيتم إبالرهم بنتائج
عملية المراجعة.

 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار  " ،ISSAI 2620استخدام عمل المدققين الداخليين".
 2المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار  " ،ISSAI 2610استخدام عمل خبير التدقيق".
التواصل مع األطراف المكلّفة بالحوكمة".
 3المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار 48" ،ISSAI 2620

 -3على المراقب إبالغ المسئولين عن الحوكمة بالتحريفات رير المصححة التي اكتشفها خالل عملية
المراجعة والتي رأت اإلدارة عدم أهميتها سوا ًء بصورة فردية أو مجملة إذا أضيفت إلى تحريفات أخري
بالنسبة للقوائم المالية ككل.
على المراقب أن يبلغ عن أهم النتائج التي تم التوصاااال إليها من خالل مراجعة القوائم المالية بصاااافة
دورية مما يسمح للمسئولين عن الحوكمة بالجهة باتخاذ اإلجراءات المناسبة وفي التوقيت المناسب.

اعتبارات تدقيق األحداث الالحقة:1
 -1يجب على المراقب دراسة تأثير األحداث الالحقة على القوائم المالية وعلى تقرير .
 -2على المراقاب أن يقوم باأداء إجراءات مصااااامماة للحصاااااول على أدلاة مراجعاة كاافياة
ومالئماة على أناه قاد تم تحادياد كال األحاداث التي وقعات حتي تاارير تقرير مراقاب
الحسابات .والتي قد تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية.
 -3عندما يكون المراقب على علم باي أحداث هامة من شااااأنها التأثير على القوائم المالية
تأثيرا ً هاما ً ومبثرا ً فإن عليه أن يدرس ما إذا كانت هذ األحداث قد تم المحاساابة عنها
بطريقة مناسبة وأنه قد تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية.
إذا أصابح المراقب على علم باي حقائق من شاأنها أن تبثر تأثيرا ً هاما ً على القوائم المالية
 بعد تارير تقرير مراقب الحساابات ولكن قبل تارير نشار القوائم المالية  -فيجب عليهأن يادرس ماا إذا كاانات القوائم الماالياة في حااجاة إلي تعاديال ،وعلياه أن ينااقش األمر مع
اإلدارة وأن يقوم باتخاذ اإلجراء المناسب طبقا للظروف.
ت قييم األخطاء احملددة التي مت الوقوف عليها أثناء عملية التدقيق:2
طبيعة األطااء الملتشهة:
حتتال انتهتتا عمليتتة المراجعتتة فعلتتى المراقتتق دراستتة ابيعتتة ستتباب الخةتتا التتتي تتتا
تحديتتتدها تصثيرهتتتا المحتمتتتل علتتتى هتتتدف المراجعتتتة المحتتتدد عنتتتدما يتتتتا تحديتتتد
الخةتتا الناتجتتة ع ت تا ت يل ن متتة الرقابتتة فعلتتى المراقتتق عمتتل استيستتارات محتتددة
لتيها هوه المور يضا ا دراسة بعض المور مثل:
• التأثير المباشر الذي تم تحديد على القوائم المالية.
• فاعلية نظام الرقابة الداخلية وتأثير على طريقة المراجعة.
عنتد دا اختبتارات التيتاصتتتتيتل فاع الخةا الملتاتتتتية يتا تجميعها على المراقق تيها
ابيعة ستباب تلك الخةا يضتا ا دراستة التصثير المباشتر على الخةا التي تا تحديدها
على القوائا المالية.
في تلك الحالة فاع نتائت استنتاجات المراجعة قد تؤدي إلي حد هوه النتائت:

 1المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار  " ،ISSAI 2560األحداث الالحقة ".
 2المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ،معيار  " ،ISSAI 2450أجوبة المدقق على المخاطر المقدّرة ".

49

االحتماالت المختلفة الستنتاجات اختبارات المراجعة
معدل إنحراف األخطاء(اختبارات
الرقابة واختبارات التفاصيل )
أقاال ماان األهميااة النساابية المحققااة ماان
المراقب
أقااال مااان األهمياااة النسااابية ولكنهاااا
قريبة منها
تزيد عن األهمية النسبية

التفسير
يمكن اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية
التأكيدات كافية
علااى المراقااب مراعاااة ماادي شاامول األخطاااء
على مستوي القوائم المالية
ال يمكن اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية
التأكيدات رير كافية

تقييم نتائج العينة:
• ت ليل األطااء في العيلة
يجق على المراقق بعد ع ينيو إجرا ت المراجعة المناستتتبة لتحقيق هداف المراجعة على
كل حدة في العينة ع يراعي ما يلي:
 تحليل اية خةا تلتاف في العينة. تقدير الخةا في المجتمع م خالل الخةا التي يلتايها في العينة. تقييا مطاار العينات. -1على المراقب عند تحليله لألخطاء المكتشفة في العينة التحقق من أنها أخطاء حقيقية،
ويقوم المراقب عند تقييم العينة بتعريف الظروف التي تبدي إلي األخطاء في ضوء
أهداف المراجعة ومن األمثلة على ذلك في اإلجراء الجوهري الخاص بتسجيل أرصدة
العمالء.
 -2فإن التصنيف الخاطئ في حسابات أرصدة العمالء ال يبثر على مجموع األرصدة
ولذلك فقد ال يكون من المناسب اعتبار مثل ذلك الخطأ في تقييم نتائج العينة بالنسبة
لمثل هذا اإلجراء بالتحديد ،بالررم من احتمال تأثير على مجاالت آخري في المراجعة
مثل تقييم الحسابات المشكوك فيها.
 -3وعند عدم تمكن المراقب من الحصول على التوثيق الالزم لبنود محددة في العينة،
فإنه يستطيع الحصول على دليل المراجعة المناسب من خالل تنفيذ إجراءات بديلة
خاصة بالبنود المفقودة ،ومن األمثلة على ذلك ،عندما يتم إرسال (مصادقات إيجابية
لحسابات أرصدة العمالء دون استالم ردود بشأنها قد يتمكن المراقب من توفير دليل
المراجعة المناسب بشأن صحة أرصدة العمالء بمراجعة المتحصالت الالحقة منهم
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إذا لم يتمكن من تنفيذ إجراءات بديلة بشأن عنصر العينة المفقود (رصيد مدين وعليه
أن يعتبر ذلك العنصر من ضمن أخطاء العينة عند تقييم دليل المراجعة.
 -4كما يجب على المراقب أن يأخذ بعين اإلعتبار كذلك الجانب النوعي لألخطاء والتي
تتضمن طبيعة وأسباب الخطأ واألثر المتوقع له على مراحل المراجعة اآلخري مثل
قيمة اإلعتماد المخطط على إجراءات الضبط الداخلي.
وقد يساتنتج المراقب عند تقييمه لألخطاء التي يكتشافها وجود خصاائص مشاتركة مثل
نوع العمليات أو الموقع أو خط اإلنتاج أو طول الفترة الزمنية ،أو أي خاصاية أخري ،وقد
يقرر المراقاب في مثال هاذ الحااالت ضااااارورة تحادياد كاافاة المفردات ذات الخصاااااائص
المشااتركة التي تكون مجتمعا ً خاصاا ً وتوساايع نطاق إجراءاته عليها ،ويجب عليه بعد ذلك
إجراء تقييم منفصل على أساس المفردات التي تم اختيارها في كل مجتمع.
• تقدير األخطاء:
على المراقاب أن يقادر أخطااء المجتمع من واقع أخطااء العيناة التي تم اختياارهاا من
ذلاك المجتمع ،وهنااك عادة طرق مقبولاة لتقادير نتاائج األخطااء ،ويجاب في كاافاة األحوال أن
تتناساااب طريقة التقدير مع الطريقة التي تم اساااتخدامها في إختيار مفردات العينة ،ويجب
على المراقاب عناد التنبب بنتيجاة األخطااء أن ياأخاذ بعين االعتباار نوعياة األخطااء التي تم
إكتشااااافها ،وال بد من التنبب باألخطاء الخاصااااة بكل مجتمع على حد وإضااااافة النتائج
لبعضاااااهاا البعض عنادماا يتم تقسااااايم المجتمع إلي مجتمعين فرعيين أو أكثر (التقسااااايم
اإلحصائي .
• تقييم مخاطر العينات:
يجاب على المراقاب أن ياأخاذ بعين اإلعتباار ماا إذا كاانات األخطااء في المجتمع تتجااوز
الخطاأ المقبول ،وحتي يتم تنفياذ ذلاك ،يجاب على المراقاب أن يقاارن بين الخطاأ المقادر في
المجتمع وبين الخطاأ المقبول ،ومن ثم يقاارن نتاائج العينة مع بيئة المراجعة التي يحصااااال
عليها من إجراءات مراجعة أخري عند توصال نتائجه بشاأن رصايد الحساابات ،أو صانف
محدد من العمليات أو ضااوابط محددة ،ويجب أن يتم في المقارنة اسااتخدام صااافي الخطأ
المقدر في المجتمع بعد اساااااتبعاد اي تعديالت تجريها الجهة محل المراجعة ،وكلما قارب
الخطاأ المقادر من الخطاأ المقبول ،تزداد خطورة القبول الخااطئ أو زياادة اإلعتمااد ،ولاذلاك
يجاب على المراقاب أن ياأخاذ بعين اإلعتباار إمكاانياة زياادة إجراءات المراجعاة أو القياام
بإجراءات مراجعة بديلة.
وقد يسااااتنتج المراقب من واقع تقييمه لألخطاء التي تتكشااااف له في إجراءات اإللتزام أن
نتاائج العيناات ال تادعم اإلعتمااد باالادرجاة المتوقعاة على إجراءات الضاااااوابط الاداخلياة ،وقاد

51

يتمكن المراقب في مثل هذ الحاالت من التحقق من وجود ضوابط آخري مناسبة قد يعتمد
عليهاا بعاد أن يتم تنفياذ إجراءت إلتزام منااسااااباة ،وكباديال آخر قاد يتمكن من تعاديال طبيعاة
وتوقيت ونطاق إجراءاته األساسية.
بعاد أن يقوم المراقاب بتقييم العيناة ،علياه أن يقرر مادي حصاااااولاه على أدلاة مراجعاة
كافية ومناسبة لدعم تأكيدات محددة في أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت التي تعنيه.
تقويم الترريفاات املتعرف عليها ا خالل عملياة التادقيق 1من خالل القياام

باإلجراءات التالية :

[ ]1تجميع التحرييات ال ُمتَعَا َرف عليها خالل التدقيق.
[ ]2دراسة الحاجة لتعديل االستراتيجية العامة للتدقيق

خةة التدقيق إذا:

 .كتانتا ابيعتة التحرييتات ال ُمتَ َع َرف عليهتا ال ر ف التي حتدثتا فيهتا تاتتتتير إلى
احتمتال جود تحرييتات خرا التي  -في حتالتة تجميعهتا مع التحرييتات المجمعتة
خالل عملية التدقيق  -قد تلوع جوهرية.
ب .كتاع مجموع التحرييتات المجمعتة خالل عمليتة التتدقيق يقترب م الهميتة النستتتتبيتة
ال ُمحددة.
[ ]3القياد باجرا ات تدقيق إ تتتافية إذا قاما اإلدارة بتصتتتحيح التحرييات التي اكتاتتتيها
المدقق للوقوف على إذا ما كاع هناك تحرييات ما زالا موجودة.
في حتالتة تنييتو إجرا ات تتدقيق جتديتدة
استنتاجات جديدة فعليه توثيق ما يلي:

إ تتتتتافيتة تؤدي إلى توصتتتتتل المتدقق إلي

-

ال ر ف التي تما مواجهتها.

-

إجرا ات التدقيق الجديدة اإل تتتافية التي تا تنييوها دلة التدقيق التي تا الحصتتتول
عليها االستنتاجات التي تا التوصل إليها.
متي م قاد باجرا التعديل – إذا كاع ذلك مةلوبا ا – م قاد بتدقيق هوا التعديل.

-

[ ]4ابالغ المستتتوا اإلداري المناستتق بجميع التحرييات المجمعة خالل التدقيق فى الوقا
المناستتتق بحستتتق الحال ما لا يل ذلك مح ورا ا بموجق ن اد الئحة .يجق على
المدقق ع يةلق م اإلدارة تصحيح تلك التحرييات.
[ ]5إذا رفضتتا اإلدارة تصتتحيح بعض جميع التحرييات التي بلغ عنها المدقق فيجق
عليه ع يحصتل على فها ستباب ذلك يجق ع يصخو ذلك اليها في الحستباع عند تقويا
ما إذا كانا القوائا المالية  -كلل  -تطلو م تحريف جوهري.

 1معيار التدقيق الدولي رقم  ، 450تقويم التحريفات المتعرف عليها خالل عملية التدقيق ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.2017 ،
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صتت َح َحة يجق على المدقق إعادة تقدير الهمية النستتبية
[ ]6تقويا ثر التحرييات مير ال ُم َ
لتصكيد ما إذا كانا ال تزال مناسبة في سيات النتائت المالية اليعلية للجهة محل التدقيق.
ص َح َحة في
[ ]7تحديد مدا جوهرية التحرييات مير ال ُم َ

و :

حجا ابيعة التحرييات في عالقتها بيوات معينة م المعامالت
الحسابات إفصاحات في عالقتها بالقوائا المالية.

رصدة

صتتتت َح َحتة ذات العالقتة بيترات ستتتتابقتة ليوتات المعتامالت
ب ثر التحرييتات مير ال ُم َ
رصدة حسابات إفصاحات القوائا المالية.
صت َح َحة ستوا كانا متعلقة باليترة الحالية
[ ]8إبالغ الملليي بالحوكمة بالتحرييات مير ال ُم َ
اليترات السابقة تصثيرها على الر ي في تقرير المدقق الق تصحيحها.
[ ]9الق افادة ملتوبة م اإلدارة م الملليي بالحوكمة باتصع مدا جوهرية التحرييات
ص َح َحة مرفقا به ملطص البنود التي تضمنتها.
مير ال ُم َ
يدرج هوا الدليل عر ت تا ا لبرامت مراجعة التزاد مراجعة التحقق المراجعة التيصتتتيلية
اإلجرا ات التحليليتة لبنود القوائا المتاليتة في الملحق الطتا بمرحلتة التنييتو .مالحق
مرحلة التنييو برامت مراجعة لبنود القوائا المالية
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ً
ثانيا :الفرص احملدود للقوائم الدورية للمنشأة:1
القوائم الماالياة الادورياة :هي قوائا متاليتة تعتد تعرض ابقتا إلاتار إعتداد التقتارير المتاليتة
المةبق تاتتتمل إما مجموعة م القوائا المطتصتتترة اللاملة ليترة تعد قصتتتر م العاد
المالي للمناصة.
الاادف من عملياة اله ص الم ادود للقوائم الماالياة الادورياة :هو تملي متدقق الحستتتتابتات
استتتتتنتادا إلى عمليتة اليحص المحتد د م إبتدا استتتتتنتتاج عمتا إذا كتاع قتد نمتا إلى علمته متا
يجعلته يعتقتد ع القوائا المتاليتة الد رية مير معتدة في جميع جوانبهتا الهتامة ابقتا إلاار إعداد
التقتارير المتاليتة المةبق .يقود المتدقق بعمتل االستتتتتيستتتتارات كمتا يقود بتصدا اإلجرا ات
التحليلية ميرها م إجرا ات اليحص المحد د ذلك حتى يملنه تقليل خةر إبدا استتنتاج
مير مالئا إلى مستتتتتوا مقبول بعتدد جود تحرييتات مؤثرة جوهرية فى القوائا المتالية
الد رية.
االفصاااا عن طبيعة اله ص الم دود :تستتتجل الاتتتر ا المتيق عليها للمهمة في خةاب
االرتباا .يستاعد مثل هوا النوع م المراستالت على تجنق ستو اليها بطصتو ابيعة
المهمتة على جته التحتديتد هتدف نةتات عمليتة اليحص المحتد د مستتتتووليتات اإلدارة
مستتتتووليات المراقق درجة التصكد التي يتا الحصتتتتول عليها ابيعة شتتتتلل التقرير.
عادة ما ي ةي الطةاب التيها المور التالية:
* هدف عملية اليحص المحد د للقوائا المالية الد رية
* نةات عملية اليحص المحد د
* مسوولية اإلدارة ع القوائا المالية الد رية
تتتع الحياظ على ن اد رقابة داخلية فعال متعلق باعداد القوائا
* مستتتوولية اإلدارة ع
المالية الد رية.
* مستتتتوولية اإلدارة ع إعداد جميع الستتتتجالت المالية المعلومات ذات الصتتتتلة المتاحة
للمدقق.
* موافقتة اإلدارة على تز يتد المتدقق إقرارات ملتوبتة لتتصكيتد اإلقرارات التي تا إعتدادهتا
شياهة ثنا عملية اليحص المحد د باإل افة إلى اإلقرارات الواردة في سجالت المناصة.
* الاتتتتلتل ا لمحتوا المتوقع للتقرير الواجق إصتتتتداره بمتا فى ذلك تحديد المرستتتتل إليه
التقرير.
* موافقة اإلدارة على ع ياتير ي مستتند يحتوي على قوائا مالية د رية إلى ع تلك القوائا
قد تا فحصها بمعرفة مقق الحسابات ع تقرير اليحص المحد د مرفق يضا في المستند.

 1معيار التدقيق الدولى "  ،"2410فحص المعلومات األولية من قبل المراجع المستقل للمنشأة.
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توقيت إجراءات الفرص احملدود:
يقود المتدقق بتصدا بعض إجرا ات المراجعتة للقوائا المتاليتة اللتاملتة بتالتزام مع فحص
القوائا المتاليتة التد ريتة .يملنته استتتتتطتداد المعلومتات التي تا الحصتتتتول عليهتا م قرا ة
محتا تتتتر اجتمتاعات مجلس اإلدارة فيمتا يتصتتتتل بيحص القوائا المتاليتة الد رية في عملية
المراجعتة الستتتتنويتة .يملنته يضتتتتتا في قتا اليحص التد ري ع يقرر دا إجرا ات
مراجعتة يتعي داؤهتا تحقيقتا لمراض عمليتة مراجعتة القوائا المتاليتة الستتتتنويتة مثتل دا
إجرا ات المراجعتة على معتامالت هتامتة مير عتاديتة حتدثتا خالل اليترة مثتل تجميع
العمتال إعتادة الهيللتة معتامالت هتامتة ختاصتتتتة بتاإليرادات تتمثتل اإلجرا ات التى
يجق على المدقق ع يقود بها للقياد بعملية اليحص المحدد بعمل استتتتيستتتارات بصتتتورة
ستاستية م الشتطا المستوولي ع المور المالية المحاستبية يقود بصدا اإلجرا ات
التحليلية ميرها م إجرا ات اليحص المحد د لتملي المدقق م التوصتتل الستتتنتاج عما
إذا كتاع قتد نمتا إلى علمته  -استتتتتنتادا على اإلجرا ات التي تا داؤهتا  -متا يجعلته يعتقتد ع
القوائا المتاليتة التد ريتة ليستتتتا معتدة في جميع جوانبهتا الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد التقتارير
المالية المةبق.
يستتتتاعد تيها مدقق الحستتتتابات للمناتتتتصة بيوتها بما في ذلك ن اد الرقابة الداخلية المرتبط
بعملية فحص القوائا المالية الستتنوية فى تركيز االستتتيستتارات التي يتا عملها اإلجرا ات
التحليليتة ميرهتا م إجرا ات اليحص المحتد د التي يتا تةبيقهتا عنتد دا عمليتة فحص
محتد د للقوائا المتاليتة التد ريتة .يقود المتدقق بتدراستتتتة ابيعتة يتة تحرييتات اكتاتتتتيتا فى
عمليات التدقيق الستابقة تا تصتحيحها ية تحرييات اكتاتيا بمعرفة المدقق الستابق لا يتا
تصتتتتحيحهتا يتة مطتاار هتامتة بمتا فى ذلتك خةر تجتا زات اإلدارة للرقتابتة يتة مور
محاستتتبية هامة ية مور متعلقة باعداد التقارير التي يمل ع يلوع لها همية مستتتتمرة
مثل جه الضعف الهاد في الرقابة الداخلية.
إجراءات الفرص احملدود:
[ ]1االاالع على محا تتتر اجتماعات مجلس اإلدارة المستتتوولوع ع الحوكمة ميرها
م اللجتاع المنتاستتتتبتة لتحتديتد المور التي يمل ع تؤثر على القوائا المتاليتة التد ريتة
االستتيستار باتصع مور تا التعامل معها في االجتماعات التي ال يتوافر لها محا تر يمل
ع تؤثر على القوائا المالية الد رية.
[ ]2دراستتتتتة تتصثير المور التي دت إلى حتد ث تعتديالت في تقرير التتدقيق اليحص
المحد د التستويات المحاستبية التحرييات التي لا يتا تستويتها -إع جدت  -ذلك ثنا
عملية المراجعة اليحص المحد د السابق.
[ ]3االتصتتتتتال مع المتدققي ايخري التوي يقوموع بتصدا عمليتة فحص لمعلومتات متاليتة
د رية للتقرير ع عناصر هامة متعلقة بالمناصة.

55

[ ]4االستتتيستتار م عضتتا اإلدارة المستتوولوع ع المور المالية المحاستتبية ميرها
حسبما يلوع ذلك مالئما باصع ما يلي:
▪ ما إذا كاع قد تا إعداد القوائا المالية الد رية عر تتها ابقا إلاار إعداد التقارير المالية
المةبق.
▪ ما إذا كاع قد حدثا ية ت ييرات في المبادئ المحاسبية في ارت تةبيقها.
▪ ما إذا كانا هناك ية معامالت جديدة تستلزد تةبيق مبد محاسبي جديد.
▪ متتا إذا كتتانتتا القوائا المتاليتتة التتد ريتتة تحتوي على يتتة تحرييتتات تا معرفتهتتا لا يتا
تصحيحها.
▪ المور مير العتاديتة المعقتدة التي يمل ع تلوع قتد ثرت على القوائا المتاليتة التد ريتة
مثل تجميع العمال التطلص م جز م النااا.
▪ االفترا تتتتات الهتامتة المتعلقتة بقيتاا القيمتة العتادلتة اإلفصتتتتاحتات اتجتاهتات اإلدارة
قدرتها على القياد بصعمال معينة نيابة ع المناصة.
▪ ما إذا كانا معامالت الاراف ذ ي العالقة قد تا معالجتها بصتتتورة مالئمة اإلفصتتتا
عنها في القوائا المالية الد رية.
▪ الت ييرات الهامة في االرتبااات االلتزامات التعاقدية.
▪ الت ييرات الهامة في االلتزامات الةارئة بما فى ذلك القضايا الدعا ي.
▪ االلتزاد بتعهدات الدي .
▪ المور التي ُثير حولها تساؤالت في سيات تةبيق إجرا ات اليحص المحد د.
▪ المعتامالت الهتامتة التي حتدثتا في اليتاد الخيرة م اليترة التد ريتة االيتاد ال لى في
اليترة الد رية المقبلة.
▪ المعرفة بصي عمال مش تت الاك في احتمالية جودها تت تؤثر على المناصة تتعلق بتتما
يلي:
 اإلدارة الموظيي الوي يلعبوع د ارا هاما في الرقابة الداخلية. ميرها حيث يمل ع يلوع لل ش تصثير هاد على القوائا المالية الد رية.▪ التعرف على يتة ادعتا ات بتال ش اشتتتتتبتاه في مش يؤثر على القوائا المتاليتة التد ريتة
المن مي
المحللي
الموظيي الستتتابقي
للمناتتتصة التي بُل ا بمعرفة الموظيي
ميرها.
اللوائح التي يمل ع
▪ التعرف على يتة جته فعليتة محتملتة لعتدد االلتزاد بتالقواني
يلوع لها تصثير هاد على القوائا المالية الد رية.
[ ]5تةبيق اإلجرا ات التحليليتة على القوائا المتاليتة التد ريتة المصتتتتممتة لتحتديتد العالقتات
البنود كتل على حتده التي يتضتتتتح نهتا مير عتاديتة التي يمل ع تعلس تحريف هتاد
مؤثر في القوائا المالية الد رية.
يمل ع تاتتمل اإلجرا ات التحليلية تحليالت للنستتق الستتاليق اإلحصتتائية مثل تحليل
االتجاهات تحليل االنحدار يمل داؤها يد يا باستطداد ساليق الحاسق ايلي.
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[ ]6استتتعراض القوائا المالية الد رية دراستتة ما إذا كاع قد نما إلى علا المدقق ما يجعله
يعتقتد ع القوائا المتاليتة التد ريتة ليستتتتا معتدة في جميع جوانبهتا الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد
التقارير المالية المةبق.
[ ]7االاالع على المراستالت المباشترة فيما يطص القضتايا الدعا ي مالئمة إذا نما إلى
علا المراقق ما يجعله يتستتتا ل عما إذا كانا القوائا المالية الد رية ليستتتا معدة في جميع
جوانبهتا الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد التقتارير المتاليتة المةبق يعتقتد المتدقق ع هتوه الوثتائق
يمل ع تحتوي على بمعلومات ثيقة الصلة بالمو وع.
[ ]8ينب ي ع يحصتتل المدقق على دلة بتتتتتتتصع القوائا المالية الد رية تتيق مع الستتجالت
المحاستتبية المعنية يمل مةابقتها معها .يمل ع يحصتتل المدقق على دلة بصع القوائا
المالية الد رية تتيق مع السجالت المحاسبية المعنية بمقارنتها مع:
الستجالت المحاستبية مثل دفتر الستتاذ العاد المرفقات الرئيستية التي تتيق يمل
مةابقتها مع السجالت المحاسبية.
ب ميرها م البيانات المؤيدة في سجالت المناصة حسق الضر رة.
[ ]9ينب ي ع يستتتتيستتتر المدقق عما إذا كانا اإلدارة قد حددت جميع الحداث حتى تاريخ
تقرير اليحص المحتد د التي يمل ع تتةلتق تستتتتويتة إفصتتتتا في المعلومتات المتاليتة
الد رية.
[ ]10إذا بلغ المدقق ي م المعلومات التي تجعله يتستا ل ع مدا الحاجة إلجرا تستوية
هتامتة في القوائا المتاليتة التد ريتة لتلوع معتدة في جميع جوانبهتا الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد
التقارير المالية المةبق ينب ي عليه إجرا استتتيستتارات إ تتافية دا إجرا ات خرا
تملنه م إبدا االستنتاج الوي توصل إليه في تقرير اليحص المحد د.
[ ]11الحصول على إقرارات ملتوبة م اإلدارة باصع ما يلي:
 .1اعتراف اإلدارة بمستتوولياتها ع تصتتميا تنييو ن اد الرقابة الداخلية لمنع اكتاتتاف
ال ش الطةص.
 .2ع القوائا المالية الد رية تعد تعرض ابقا إلاار إعداد التقارير المالية المةبق.
 .3ع تصثير تلك التحرييات مير المصححة التي قاد المدقق بتجميعها خالل عملية اليحص
مير هامة ستوا كانا بصتورة منيردة مجمعة على القوائا المالية الد رية مصخوذة كلل
مع عمل ملطص بمثل تلك البنود يتا إلحاقه باإلقرارات الملتوبة.
 .4نها قد فصتتتتحا ع كل الحقائق الهامة المرتبةة بصي عمليات مش اشتتتتتباه ب ش
تلوع اإلدارة على علا بها التي قد تلوع ذات تصثير على المناصة.
 .5نها قد فصتحا ع نتائت تقييمها لمطاار ع القوائا المالية الد رية يمل ع تلوع قد
حرفا تحرييا هاما مؤثرا نتيجة لل ش.
 .6نها فصتحا بجميع جه عدد االلتزاد اليعلية المملنة بالقواني اللوائح التي يجق
ع يؤخو تصثيرها في الحسباع عند إعداد القوائا الد رية.
 .7نهتا فصتتتتحتا ع جميع الحتداث الهتامتة التي حتدثتا بعتد تتاريخ القوائا التد ريتة حتى
تاريخ تقرير اليحص المحد د التي يمل ع تتةلق تسوية إفصا .
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[ ]12دراستتتتة المعلومتات الخرا المرافقتة للقوائا المتاليتة التد ريتة متدا توافقهتا مع القوائا
المالية الد رية ثر ذلك على تقرير اليحص المحد د .تحديد مدا الحاجة إل تتتافة فقرة
في تقرير اليحص تصف عدد االتسات الهاد بينهما.
[ ]13إذا توصتتتل المدقق إلى ع المعلومات الخرا تبد نها تتضتتتم تحرييا هاما ا لحقيقة
ما عندئو ينب ي عليه مناقاتتتة هوا المر مع إدارة المناتتتصة مالح ة رد د فعال اإلدارة
لالستتتيستتارات التي قاد بها إذا كاع التعديل تتر ري لتصتتحيح التحريف الهاد للحقيقة
رفضتا اإلدارة تنييو هوا التعديل يقود المراقق بدراستة اتطاذ إجرا إ تافي مثل إخةار
المسوولوع ع الحوكمة.
[ ]14عندما يعتقد المدقق ر رة عمل تسوية هامة للمعلومات المالية الد رية حتى تصبح
معتدة في جميع جوانبهتا الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد التقتارير المتاليتة المةبق اعتقتاده جود
اللوائح ينب ي عليه إبالغ هوا المر في سترع قا ممل
مش عدد االلتزاد بالقواني
إلى المستتتوا المالئا م اإلدارة فى حالة عدد استتتجابة اإلدارة إلجرا التستتوية الهامة
المقترحة فقتا ا لحلمته بالاتتتتلتل المنتاستتتتق خالل فترة زمنيتة معقولة ينب ي عليته إبالغ
المستتتوولي ع الحوكمة فى حالة عدد استتتتجابة المستتتوولي ع الحوكمة ينب ي على
المراقق دراسة ما إذا كاع سيقود بتعديل التقرير د ال.
[ ]15ينب ي على المراقتق إبالغ المور ذات الصتتتتلتة بتالحوكمتة التي تناتتتتص ع فحص
القوائا المالية الد رية للمسوولي ع الحوكمة.
فى نهاية عمال اليحص المحد د يصتتدر المدقق تقرير اليحص المحد د ع القوائا اليترية
التي يجق ع يتا إعدادها فقا للمتةلبات التى سيتا استعرا ها فى مرحلة التقرير.
ثالثا :فرص املوازنات:
علد قيام المدقق بإجراء مامة اطتبار لمعلومات مالية مسااااتقبلية وملاا الموالنات فعلي
أن ي صل على أدلة كافية ومالئمة فيما يتعلق بلل من األمور التالية:1
ع االفترا تتتتات التي بنى عليهتا فضتتتتل تقتديرات اإلدارة التي تا استتتتتطتدامهتا في
الوصتول إلى المعلومات المالية المستتقبلية تعتبر معقولة .قد تاتمل تلك االفترا تات على
البيانات التاريطية للجهة للوقوف على اتجاهات البيانات المالية للمناتتصة في تتو الحداث
الستتتتتابقتة الستتتتبتاب التي تؤثر على تلتك االتجتاه متدا معقوليتهتا في ظتل الت يرات
االقتصادية التسويقية الت يرات المتوقعة في مستويات السعار.
ب ع المعلومات المالية المستقبلية معدة إعدادا ا جيد على ساا تلك االفترا ات.
ج ع يلوع قد تا عرض المعلومات المالية المستتتتقبلية بةريقة مناستتتبة ع يلوع قد تا
اإلفصتا اللافي ع كل االفترا تات الهامة بما في ذلك اإلشتارة الصتريحة عما إذا كانا
هوه االفترا ات تمثل االفترا ات الطاصة بصفضل التقديرات د إنها افترا ات ن رية.
د ع المعلومتات المتاليتة المستتتتتقبليتة تا إعتدادهتا على ستتتتاا متستتتتق مع القوائا المتاليتة
التاريطية باستطداد مبادئ محاسبية مناسبة.
 1معايير التدقيق الدولية ،معيار التدقيق  ،3400اختبار المعلومات المستقبلية.
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اعتباارات حتكم طبيعاة وتوقيات ومادى اختباارات املوازناات بااعتباارهاا

معلومات مستقبلية:
•
•
•
•
•

إملانية جود تحرييات هامة مؤثرة.
الطبرة الملتسبة م المهاد السابقة.
كيا ة اإلدارة فى إعداد المعلومات المالية المستقبلية.
مدا تصثر المعلومات المالية المستقبلية بالحلا الاطصي لجدارة.
مدا كياية موثوقية البيانات التي تا استطدامها إلعداد المعلومات المالية المستقبلية.
تأكيدات املدقق بالنسبة للموازنات:

• تتعلق الموازنات بصحداث لا تقع قد ال تحتدث على اإلاالت .بالرما م احتمتال جود
دلة تؤيد االفترا تتتات التي بنيا عليها إال ع هوه الدلة في حد ذاتها موجهة نحو حداث
مستتتتتقبلية لولك تعتبر دلة تنبؤيه في ابيعتها لوا فاع المدقق ليس في موقف يستتتتمح له
بابدا ر ي عما إذا كانا النتائت المو حة بالموازنات سيتا تحققها.
• بالن ر لنواع الدلة المتاحة لتقييا االفترا تتتتات التي بنيا عليها الموازنات يصتتتتعق
على المراجع للحصتول على قدر كاف م القناعة إلبدا ر ي ايجابي بصع تلك االفترا تات
ختاليتة م التحريف الهتاد المؤثر .فعليته فعنتد إبتدا الر ي على متدا معقوليتة افترا تتتتات
اإلدارة فاع المراجع يقدد فقط مستتتوا معتدل م التصكد .ما إذا كاع في تقدير المدقق انه قد
تا الحصتتتول على درجة معقولة م القناعة فال يوجد ما يمنع ام إبدا ر ي ايجابي على
تلك االفترا ات.
• على المراجع ع يحصتل على إقرارات ملتوبة م اإلدارة ع مدا اكتمال افترا تات
اإلدارة قبول اإلدارة لمسووليتها ع المعلومات المالية المستقبلية.
رابعا :فرص االقرارات الضريبية:
تتةلتق الستتتتلةتات الضتتتتريبيتة اعتمتاد بعض االقرارات الضتتتتريبيتة التى تقتدمهتا الجهتات
المامولة بالرقابة م المدقق كجز م متةلبات قبولها يعتبر اعتماد تلك االقرارات حد
مهتاد التتصكتد التي يقود فيهتا المتدقق كةرف بطالف القتائا بتاعتداد القرارات الضتتتتريبيتة
الممتارا بقيتاا تقويا تلتك االقرارات المو تتتتوع ذي الصتتتتلتة فقتا للضتتتتوابط
االرتبااات المباشرة نصو قواني الضرائق .1
تهدف عملية فحص االقرارات الضريبية الى تحقيق ما يلي:

 1معايير التدقيق الدولية ،معيار التدقيق  ،3000ارتباطات التأكد.
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•

•
•
•
•
•

ع البيتانتات المتاليتة التى تا دراجهتا في االقرارات الضتتتتريبيتة التى يتا إجرا ات
تستتتويات عليها للوصتتتول إلى عا الضتتتريبة تتيق مع المدرج في القوائا المالية ت
قائمة الدخل بالنستبة للضتريبة على الربا تتتتت في الستجالت المالية تتتتت المبيعات
الماتريات ت بالنسبة للضرائق على المبيعات القيمة المضافة .
التصكد م خصتا االيرادات المعياة التى ال يعترف بتحققها فقا لنصتو للقواني
م الوعا الوي يتا تحتستق الضتريبة عليه فى حالة جود شتر ا للحصتول على
هوا االعيا التصكد م توافر هوه الار ا في.
خصتتتا المصتتتر فات التى تعترف بها للقواني الضتتتريبية كمصتتتر ف في حي ع
اإلاتار المةبق للقوائا المتاليتة ال تعترف بهتا كمصتتتتر فتات م الوعتا الطتا تتتتع
للضريبة.
تافة المصتر فات التى ال تدرج كمصتر فات فقا لقواني الضتريبية لل تعترف
بها اإلاار المالى معايير المحاستبة الن اد المحاستبي المةبق كمصتر ف ستوا
كليا جزئيص فقا لنصو القانوع.
التصكد م صتحة العمليات الحستابية للوصتول إلى الوعا الطا تع للضتريبة النستق
الضريبية التى احتسبا عليها الضريبة الضريبة المحسوبة على ساسها.
التصكد م خصتتا الضتترائق التى تا خصتتمها م المنبع تحا حستتاب الضتتريبة م
المبلغ الوي يجق ستتداده للجهة المنوا بها تحصتتيل الضتترائق ع االقرارات قد تا
اعدادها في التوقيتات المناستتتبة فقا للقواني فى حالة جود مطالية لتلك المواعيد
يجق ع يليا االنتباه إلى ذلك في تقريره.
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القسم الرابع :مرحلة التقرير
تمثتل تقتارير التتدقيق مطرجتات ن تاد عمليتات التتدقيق تحتوي على قتدر معي م
المعلومات مصتتنية مرتبة باتتلل يُع ا م فائدة هوه التقارير م المنيعة التي يحصتتل
عليهتا مستتتتتطتدميهتا .يجتق الحر على زيتادة منيعتة تقتارير التتدقيق تحستتتتي القيمتة
اإلعالمية لها لزيادة ثقة مستتطدمي القوائا المالية فيها قد يرجع ذلك إلى ع هوه التقارير
تمثل الداة التي يحلا م خاللها مستطدمو القوائا المالية على مدا عدالة تلك القوائا.
تهتدف مرحلتة التقرير إلى تحتديتد اإلجرا ات الواجتق إجرائهتا في نهتايتة عمليتات التتدقيق
حتى إصتدار التقارير النهائية للل عملية م تلك العمليات فيما يلي نلقى الضتو على تلك
اإلجرا ات.
ً
أوال :حمتويات تقارير التدقيق:1
يجق ع يلوع تقرير المدقق ملتوب يحتوي على ما يلي- :
[ ]1العنواع.
[ ]2الموجه إليه.
[ ]3ر ي المدقق.
[ ]4ساا الر ي.
[ ]5مسؤ ليات اإلدارة المسؤ لي ع الحوكمة بالنسبة للقوائا المالية.
[ ]6مسؤ ليات المدقق ع عملية تدقيق القوائا المالية.
[ ]7صف لةبيعة مسؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية.
[ ]8مسؤ ليات التقرير الخرا.
[ ]9االستمرارية.
[ ]10فقرات ليا االنتباه.
[ ]11المور الرئيسية للتدقيق.
[ ]12فقرة المور الخرا في التدقيق.
[ ]13اسا الاريك المسؤ ل ع االرتباا.
[ ]14توقيع المدقق.
[ ]15عنواع المدقق.
[ ]16تاريخ التقرير.
فيما يلي شر للل نقةة م النقاا السابقة:

 ،ISSAI 2700 1تكوين الرأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ،إبريل .2018
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• العلوان :ياتتتتير بو تتتتو إلى نه تقرير المدقق المستتتتتقل .لتمييزه ع التقارير التي قد
تصتتتتدر ع اخري مثتل متديري المناتتتتصة مجلس اإلدارة المتدققي ايخري التوي ال
يتةلق عملها االلتزاد بمتةلبات السلوك المهني التي يلتزد بها مدقق الحسابات.
الملليي بالحوكمة في المناتتصة التي يتا
• الموج إلي التقرير :مالبا ا إما إلى المستتاهمي
تدقيق قوائمها المالية ذلك بالنستتبة لعمليات التدقيق المعقول المحد د لقوائا ذات مرض
عاد قد يحدد ن اد الئحة شتر ا االرتباا إلى م سيوجه إليه تقرير المدقق ما في
حتالتة مهمتات التتدقيق لمراض ختاصتتتتة فيتا تحتديتد م يوجته إليته التقرير فقط بنتا ا على
شر ا االرتباا المرتبةة بالمهمة.
• رأى الماادقق (الهقرة االفتتاااحيااة) :يجتتق ع تحتتدد اليقرة االفتتتتاحيتتة في تقرير متتدقق
الحستابات الجهة التي تا تدقيق قوائمها المالية القوائا المالية التي تا تدقيقها كما يجق ع
تحدد اليقرة االفتتاحية يضا ما يلي:
تحتديتد عنواع كتل قتائمتة م القوائا المتاليتة التي تلوع المجموعتة اللتاملتة م القوائا
المالية.
ب اإلشارة إلى ملطص السياسات المحاسبية الهامة ميرها م اإليضاحات المتممة.
ج تحديد التاريخ اليترة التي ت ةيها القوائا المالية.
فى
د اإلشتتتارة إلى إاار التقارير المالية المةبق ستتتوا كاع إاار عاد إاار خا
حالة الار الطاصتة ذات المراض الطاصتة يصتف المراض التي عدت القوائا لتحقيقها
إلعالد مستتطدمي تقرير المدقق بالستيات الوي تا فيه ابدا ر ي المدقق ليس ب رض الحد
م التقييا التوي قتاد بته المتدقق عنتدمتا ت ُ َعتد القوائا المتاليتة ابقتا ا إلاتاري للتقرير المتالى يتا
خو كل إاار في الحستباع باتلل منيصتل عند تلوي ر ي المدقق ع القوائا المالية ياتير
ر ي المدقق إلى كل م اإلااري .
ه عندما تتضتتتتم القوائا المالية التدقيق ثيقة تحتوي على معلومات خرا مثل التقرير
عر تتا فيها القوائا
الستتنوي فقد يصخو المدقق في الحستتباع تحديد رقاد الصتتيحات التي ُ
المتاليتة التتدقيق .يستتتتاعد ذلك المستتتتتطتدمي في تحتديد القوائا المتاليتة التي يتعلق بها تقرير
المدقق.
ما انتهى إليه ر ا المدقق باصع القوائا المالية.
المعارض في حالة جود
• أسااااا الرأي :قد يضتتتتاف إلى هوا العنواع كلمة المتحي
ر ا معتدل فقتا لمتا يقضتتتتى بته معيتار التتدقيق  2705هتوا يجتق ع تنص هتوه اليقرة م
تقرير المتدقق على المعتايير التي تا االلتزاد بهتا عنتد القيتاد بعمليتة التتدقيق كمتا يجتق ع
يار التقرير يضا ع تلك المعايير تتةلق ع يلتزد المدقق بالمتةلبات الخالقية ع يقود
المدقق بتطةيط عملية التدقيق دائها للحصتتتول على درجة تصكد معقول بصع القوائا المالية
ختاليتة م يتة تحرييتات هتامتة مؤثرة في حتالتة تتدقيق قوائا متاليتة كتاملتة ذات مرض عتاد
درجتة تتصكتد محتد د في حتالتة التتدقيق المحتد د للقوائا المتاليتة اليتريتة درجتة التتصكتد المتيق
عليها في اتيات االرتباا بالنسبة للتدقيق لمراض خاصة.
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إذا كتاع الر ي التوي توصتتتتل إليته المتدقق معتدل متحي معتارض االمتنتاع ع إبتدا ر ي
ناتجا ا ع عدد القدرة على الحصتتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستتبة فيجق إدراج
ستباب عدد القدرة في قستا ستاا الر ي تعديل عبارة ع الدلة التي حصتل عليها كافية
مناسبة باإلشارة إلى ما توصل إليه م الر ي با افة كلمة "متحي " "معارض".
• مساؤوليات اإلدارة والمساؤولين عن ال وكمة باللسابة للقوائم المالية :بحيث يتا إيضتا
ع اإلدارة هي المسؤ لة عنما يلي:
إعداد القوائا المالية ابقا ا إلاار التقرير المالي المةبق.
ب الرقابة الداخلية التي تراها االدارة تتتر رية لتملينها م إعداد قوائا مالية خالية م
تحريف جوهري سوا بسبق مش خةص.
ج تقدير قدرة المناصة على البقا كمناصة مستمرة ما إذا كاع استطداد ساا االستمرارية
في المحاستتبة مناستتبا ا باإل تتافة إلى اإلفصتتا ع المور ذات العالقة باالستتتمرارية إذا
كاع ذلك منةبقاا.
كما يتا يضتا تو تيح المستؤ لي ع الحوكمة بالجهة الماتمولة بالرقابة د رها بالنستبة
لعملية االشراف على عمليات إعداد التقرير المالى.
• مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية :يجق ع تنص على ما يلي:
هداف المدقق تتمثل في الحصول على تصكيد معقولهمحد د حسق الحوال على القوائا
المالية التصكيد المعقول هو مستتتتوا عال م التصكيد إال نه ليس تتتمانا ا على ع عملية
التدقيق ستلاف دائما ا ع تحريف جوهري عندما يلوع موجوداا.
ب ع التحرييات يمل ع تناتتص ع مش خةص نها ت ُ َعد جوهرية إذا كاع يمل باتتلل
معقول توقع نها ستتتؤثر بميردها في مجموعها على القرارات االقتصتتادية التي يتطوها
المستتتطدموع على ستتاا هوه القوائا المالية مع تقديا صتتيا ا لةهمية النستتبية ابقا ا إلاار
التقرير المالي المنةبق.
• وصف لابيعة مسؤوليات المدقق عن عملية تدقيق القوائم المالية وهي:
 -1تو تتيح ممارستتة المدقق للحلا المهني يحاف على نزعة الاتتك المهني خالل عملية
التدقيق ابقا ا لمعايير التدقيق
 -2يصف عملية التدقيق م خالل النص على ما يلي:
أ) تحتديتد مطتاار التحرييتات الجوهريتة في القوائا المتاليتة تقتديرهتا ستتتتوا بستتتتبتق مش
خةص لتصتتميا تنييو إجرا ات تدقيق استتتجابةا لتلك المطاار الحصتتول على دلة تدقيق
كافية مناسبة لتوفير ساا لر يه.
ب) تيها للرقابة الداخلية ذات الصتتتلة بعملية التدقيق م جل تصتتتميا إجرا ات مناستتتبة
لل ر ف ليس ب رض إبدا ر ي في فاعلية الرقابة الداخلية للمناتتصة .في ال ر ف التي
يلوع فيهتا المتدقق مستتتتؤ الا يضتتتتا ا ع إبتدا ر ي في فتاعليتة الرقتابتة التداخليتة بتالتزام مع
عمليتة تتدقيق القوائا المتاليتة يجتق عليته حتوف عبتارة ع ختو المتدقق للرقتابتة التداخليتة في
الحسباع ليس ب رض إبدا ر ي في فاعلية الرقابة الداخلية للجهة المامولة بالتدقيق.
ج) الحلا على مدا مناستتبة الستتياستتات المحاستتبية المستتتطدمة مدا معقولية التقديرات
المحاسبية اإلفصاحات ذات العالقة التي قاما بها اإلدارة.
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د) استتنتاج مدا مناستبة استتطداد اإلدارة لستاا االستتمرارية في المحاستبة استتنادا ا إلى
دلة التدقيق التي تا الحصتتتول عليها ع استتتتنتاجاته في هوا الطصتتتو بنا ا ا على دلة
التتدقيق التي تا الحصتتتتول عليهتا حتى تتاريخ تقريره .مع ذلتك فتاع الحتداث ال ر ف
المستقبلية قد تتسبق في توقف المناصة ع البقا كمناصة مستمرة.
ه) تقويا العرض الاتتامل للقوائا المالية هيللها محتواها بما في ذلك اإلفصتتاحات ما
إذا كتانتا القوائا المتاليتة تعبر ع المعتامالت الحتداث التي تمثلهتا بةريقتة تحقق عر تتتتا ا
عادال.
 -3عند القياد بتدقيق القوائا المالية المجمعة يجق إدراج ايضا إ افي بما يلي:
ع مستتؤ ليات المدقق هي الحصتتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستتبة فيما يتعلق
بتالمعلومتات المتاليتة للجهتات الناتتتتةتة التجتاريتة داختل المجموعتة إلبتدا ر ي في القوائا
المالية للمجموعة.
ب ع المدقق هو المسؤ ل ع التوجيه اإلشراف دا تدقيق المجموعة.
ج يبقى المدقق حده المسؤ ل ع ر يه.
 -4ياتتتتير إلى اتصتتتتتالته بتالملليي بتالحوكمتة فيمتا يتعلق م بي مور خرا بتالنةتات
التوقيتا المطةط عمليتة التتدقيق النتتائت المهمتة لهتا بمتا في ذلتك يتة جته قصتتتتور مهمتة
في الرقابة الداخلية تا اكتاافها ثنا التدقيق.
 -5ياتتير باعالمه الملليي بالحوكمة ببياع بصنه قد التزد بالمتةلبات الخالقية ذات الصتتلة
باتصع االستتقالل بل ها بجميع العالقات المور الخرا التي قد يعتقد نها تؤثر باتلل
معقول على استتتقاللية المدقق في حالة عمليات تدقيق القوائا المالية للمناتتآت المدرجة في
بورصة ال رات المالية اإلجرا ات التي تا اتطاذها لمواجهة ي تهديدات في هوا الاصع.
 -6يو تتتتح نته م المور التي تا إبالمهتا للملليي بتالحوكمتة  -يتوكرهتا تيصتتتتيالا – مور
كتانتا لهتا هميتة بتال تة عنتد تتدقيق القوائا المتاليتة لليترة الحتاليتة  -في حتالتة عمليتات تتدقيق
القوائا المالية للمناتتآت المدرجة ية مناتتآت خرا  -التي يتا اإلبالغ باعتبارها المور
الرئيستتية للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق  . 2701ما لا يمنع ن اد الئحة اإلفصتتا العلني
ع هتوا المر في حتالتة تقتدير المتدقق ع اإلبالغ ع هتوا المر في تقريره قتد يستتتتبتق
تبعات سلبية تيوت اليوائد م را ذلك اإلبالغ.
 -7يجق صتف مستؤ ليات المدقق ع عملية التدقيق في صتلق التقرير يجوز ع يدرج
كملحق على ع ياتتتار في التقرير لملاع هوا الملحق كما يمل ع ياتتتار لمستتتؤ لياته في
موقع إللتر ني لسلةة مطتصة في حالة سما اللوائح الن ا المعايير الوانية بولك.
 -8في حتالتة إصتتتتدار تقرير بتامتنتاع المتدقق ع إبتدا الر ي فيجتق عليته إ تتتتافتة عبتارة
بستتبق المور المو تتحة في قستتا ستتاا االمتناع ع ابدا ر ي فاع المدقق كاع مير
قادر على الحصتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستبة لتوفير ستاا لر ي المدقق في
القوائا المالية.
• التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى :يدرج في التقرير قستا منيصتل في
تقرير المتدقق يتنتا ل مستتتتؤ ليتات تقرير خرا في تقريره ع القوائا المتاليتة التي تلوع
باإل افة إلى مسؤ لياته بموجق معايير التدقيق.
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• االساااتمرارية :يجق على المدقق 1ع يبي حصتتتوله على ما يليي م دلة التدقيق حول
مناستبة استتطداد اإلدارة ليرض االستمرارية عند إعداد القوائا المالية فى حالة جود عدد
تتصكتد جوهري ذي عالقتة بتصحتداث ظر ف قتد تلقي شتتتتلتا ا باتتتتصع قتدرة المناتتتتصة على
االستتتتتمرار ع يعتد تقرير بولك متضتتتتمنتا العوامل التي دت لوجود شتتتتك في استتتتتمرار
المؤستتستتة مو تتحا به استتتيستتاره ع اإلدارة تقييا اإلدارة لقدرتها على االستتتمرار
خةةهتا لمواجهتة م تاهر التي تمثتل خةر يهتدد استتتتتمرارهتا ع جتدت ر يته بمتدا
مناسبتها.
• فقرة لها االنتبااه :تبتد تلتك اليقرات بعبتارة فيمتا ال يعتد تحي تا تاتتتتير إلى مر متا تا
عر ته اإلفصتا عنه باتلل مناستق في القوائا المالية الوي يعد حستق حلا المدقق
م الهمية بحيث ياتلل ستاستا ليها المستتطدمي للقوائا المالية ذلك باترا ع تتضتم
هوه اليقرة ما يتةلق تعديل ر ا المدقق ع القوائا المالية ال تعتبر بديال للر ي المعدل في
القوائا المتاليتة إلفصتتتتا مةلوب في القوائا المتاليتة ع ال تتضتتتتم محتوا فقرة ليتا
االنتباه مو توعات تما مناقاتتها مع المستؤ لي ع الحوكمة تدرج في المور الرئيستية
للتتدقيق تو تتتتع قبتل بعتد المور الرئيستتتتيتة في التتدقيق فقتا لمتا يقضتتتتى بته المعيتار
. 2706
تعتبر فقرة لف االنتباه ضرورية في الحاالت التالية:
 oإذا كان إطار التقرير المالي المنصاوص عليه بموجب نظام أو الئحة رير مقبول ،ولكن
للحقيقة فإنه منصوص عليه بموجب نظام أو الئحة.
 oلتنبيه المستخدمين بأن القوائم المالية ُمعدة طبقا إلطار ذو ررض خاص.
 oعنادما تصااااابح الحقاائق معروفة للمدقق بعد تارير تقرير  ،ويقدم المدقق تقرير جديد أو
معدل (أي أحداث الحقة .
▪ ويمكن أن يرى المدقق لفت االنتباه في بعض الحاالت التي ال تعتبر ضرورية  -المدقق
غير ملزم باإلفصاح  -مثل:
 oعدم تأكد فيما يتعلق بالنتيجة المستقبلية لتصرف استثنائي قضائي أو تنظيمي.
 oحدث الحق مهم والذي يحدث بين تارير القوائم المالية وتارير تقرير المدقق.
 oالتطبيق المبكر (عندما يكون مساموحا به لمعيار محاسابي جديد له تأثير جوهري على
القوائم المالية.
 oكارثة كبيرة أثرت أو ال تزال تبثر بشكل مهم على المركز المالي للمنشأة.
• األمور الرئيساية للتدقيق :2يدرج هوا القستا في التقرير ع التدقيق على مجموعة كاملة
م القوائا المالية ذات ال رض العاد لجهات ماتتتتمولة بالرقابة مدرجة في البورصتتتتة
يلوع ذلك مةلوب فقا لالئحة ن اد لل يحور إدراج هوا القستا في حالة االمتناع ع
إبدا الر ي إال إذا كاع ذلك مةلوب فقا لن اد الئحة.
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المور الرئيسية في التدقيق هي بعض المو وعات التي تا إبالمها للملليي بحوكمة تلك
الجهات يرا المدقق ع لها همية بال ة عند القياد بعملية التدقيق ع اليترة الحالية يقصد
بولك الهمية النستتتتبية التي ترتبط بالحلا النستتتتبى للبند ابيعة البند درجة الطةر التي
يتعرض لها تصثيره على قرارات صتحاب المصتالح المستتييدي مع التركيز على المور
التالية:
البنود ذات المطاار المرتيعة.
ب المجتاالت في القوائا المتاليتة التي تنةوي على درجتة مرتيعتة م عتدد التتصكتد تمثتل
حلاد هامة لجدارة مثل التقديرات المحاسبية.
ج تصثير تلك الحداث الهامة على القوائا المالية.
يتا إدراج عنواع للل مو توع م المور الرئيستية لعملية التدقيق لل يجق عدد إدراج
المور الرئيستتتية للتدقيق التي يحور ن اد الئحة اإلفصتتتا عنها المور التي تؤدا
رفض للقوائا المالية
إلصتتدار ر ا معدل في القوائا المالية ستتوا في صتتورة تحي
المور التي تؤدا لحد ث شك في قدرة الجهة على االستمرار يجق على إلقا الضو في
تلك اليقرة على ما يلي:
• السبق را اعتبار هوا المر رئيسياا.
• الةريقة التي تا التعامل بها مع هوا المر عند القياد بصعمال التدقيق.
يجتق ع يقود المتدقق بتابالغ الملليي بتالحوكمتة بتالمور التي ستتتتيتا اعتبتارهتا م المور
الرئيستية في عملية التدقيق عدد جود مور رئيستية بعملية التدقيق فى حالة عدد جود
مثل تلك المور .ال يعد اإلبالغ ع المور الرئيستتتية للتدقيق بديالا ع اإلفصتتتاحات التي
يجق إدراجها في القوائا المالية كما يجق اإلشتارة إلى ع إدراج فقرة المور الرئيستية في
التدقيق ال يعنى مانا ا للقوائا المالية كثر مصداقية.
متا لا يل مةلوبتا ا بموجتق ن تاد الئحتة عنتدمتا يمتنع المتدقق ع ابتدا ر ي في القوائا
المالية فيجق عليه ال يُضم في تقريره قسما ا ع المور الرئيسية للتدقيق.
• فقرة األمور األخرى في التدقيق :تتضمن األمور األخرى ما يلي:
 oاالبالغ عن أمور التخطيط والنطااق في تقرير يتطلبهاا نظاام أو الئحاة ،ويرى المادقق
ضااارورة االبالغ عنها والتي ال يتم مناقشاااتها مع المسااابولين عن الحوكمة وإدراجها في
األمور الرئيسية للتدقيق.
 oعدم قدرة المدقق على االنساااحاب من االرتباط بسااابب قيد فرضاااته اإلدارة على نطاق
التادقيق ،والتاأثير المحتمال لعادم القادرة على الحصاااااول على ماا يكفي من أدلاة التادقيق
المناسبة ،لتوضيح أسباب عدم قدرته على االنسحاب.
 oالموضاااوعات التي قد يتطلب أو يسااامح نظام أو الئحة أو ممارساااة مقبولة قبوال عاما
إدراجها ضاامن فقرة األمور األخرى في التدقيق توضاايح بعض األمور التي توفر تفساايرا
إضافيا لمسبولياته عند تدقيق القوائم المالية أو تقرير المدقق بشأنها.
 oعندما يتضامن قسام األمور األخرى أكثر من أمر ذو صالة بفهم المساتخدمين لعمليات أو
مساابوليات المدقق أو تقرير  -وفقا لحكم المدقق -يمكن إدراج عناوين فرعية مختلفة لكل
أمر.
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 oتضاامين تقرير إشااارة إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم المالية من
قبال نفس المنشاااااأة ،طبقاا إلطاار آخر ذو ررض عاام وذلاك في حاالاة إعاداد المنشاااااأة
لمجموعتين من القوائم كالهما يخضع إلطار ذو ررض عام ويوجد اختالف بين اإلطارين
(على ساااابيل المثال أحدهما يطبق المعايير الوطنية واآلخر يطبق المعايير الدولية ويرى
المادقق أن تلاك األطر مقبولاة ويكون مكلف باإعاداد تقرير عن القوائم الماالياة للمجموعتين
من القوائم ،وأن المدقق قد أصدر تقرير عن تلك القوائم المالية.
• اسااام الشاااريك المساااؤول عن االرتباط :إستتتا المدقق المللف بعملية التدقيق في الجهة
الماتمولة بالرقابة قد يتةلق يضتا إستا مدير اإلدارة القستا الوي تقع تلك الجهة تم
نةات إشتتترافه يتا ذلك فقا لما تقضتتتى به الن ا اللوائح في الجهاز العلى للرقابة مالا
يمثل ذلك تهديدا لهوا المسؤ ل عليه في هوه الحالة إبالغ المسؤ لي ع الحوكمة بولك.
• توقي) المدقق :يمل ع ياتتمل توقيع كل م المدقق المستتؤ ل ع تدقيق القوائا المالية
للجهة الماتمولة بالتدقيق اعتماد مدير اإلدارة المستؤ ل عنه ين ا ذلك باتلل كبير الن ا
اللوائح المن مة في الجهزة العليا بالرقابة.
• علوان المادقق :عتادة يلوع عنواع المتدقق هو عنواع الجهتاز العلى للرقتابتة عنواع
إدارة التدقيق المطتصة فقا ا للوائح الن ا الطاصة بالجهاز العلى للرقابة.
• تاريخ تقرير التدقيق :يؤرخ تقرير المدقق بتاريخ ال يستبق التاريخ الوي حصتل فيه على
ما يليي م دلة التدقيق المناستتبة التي يستتتند إليها ر يه في القوائا المالية ذلك في تاريخ
الحق النتها إدارة الجهة م إعداد القوائا المالية النهائية اإليضاحات المتممة لها إقرار
م لديها سلةة معترف بها بتحمل المسؤ لية عنها.
ً
ثانيا :أنواع الرأي يف تقرير املدقق واألساباب التي تددى إ

إصادار رأى معدل

يف تقريره:

[أ] أنواع الرأي :يتنوع ر ا المدقق في القوائا المالية إلى ربع نواع م الر ي هي:
•
•
•
•

الر ي الن يف مير معدل  .نموذج رقا 1
الر ي المتحي  .نموذج رقا 5
الر ي السلبي المعارض نموذج رقا 7 6
االمتناع ع إبدا الر ي .نموذج رقا  8نموذج رقا 9
2

يو ح الالل التالي نواع الراي في تقرير المدقق:
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3

4

أنواع الرأي المعدل

طبيعة األمر الذي أدى إلى التعديل

وجود ت ريهات جوهرية في القوائم
المالية

جوهرية وللن
ليس شائعة

الرأي المت هظ

عدم القدرة على ال صول على أدلة
تدقيق الملاسبة

جوهرية
وشائعة

الرأي السلبي

جوهرية وللن
ليس شائعة

جوهرية
وشائعة

الرأي المت هظ

عدم إعااء رأي

جدير بالوكر ع كلمة شائع في هوا الصدد يستطدد لوصف تصثيرات التحرييات على القوائا
التتصثيرات المحتملتة للتحرييتات على القوائا المتاليتة  -إع جتدت  -التي لا يتا
المتاليتة
اكتاتتتتافهتا بستتتتبتق عتدد القتدرة على الحصتتتتول على متا يليي م دلتة التتدقيق المنتاستتتتبتة.
التصثيرات الاائعة على القوائا المالية هي التي بحسق حلا المدقق:
ال تقتصر على عناصر حسابات بنود معينة في القوائا المالية.
ب إذا اقتصرت على ذلك تمثل يمل ع تمثل جز ا ا كبيرا ا م القوائا المالية؛
ج فيما يتعلق باإلفصاحات فانها تلوع ساا ا ا ليها المستطدمي للقوائا المالية.
• بولك فتلوع جوهرية ليستا شتائعة إذا لا تتعدا حد د قيمة الطةص المحدد كصهمية نستبية
كانا ذات قيمة كبيرة بالنسبة للبند القائمة.
يتوقف القرار بطصو مناسبة ي نوع م تلك ايرا المعدلة على مري هما:
 oابيعتة المر التوي دا إلى التعتديتل ي إمتا ع تلوع القوائا المتاليتة محرفتة باتتتتلتل
نهتا  -في حتالتة عتدد القتدرة على الحصتتتتول على متا يليي م دلتة التتدقيق
جوهري
المناسبة  -قد تلوع محرفة بالل جوهري.
 oحلا المدقق باتتتصع مدا شتتتيوع التصثيرات التصثيرات المحتملة لهوا المر على القوائا
المالية.
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[ب] الظروف التي تؤدى إلى إصدار تقرير برأي غير معدل (نظيف) :يصدر المدقق تقرير
تتتتو في جميع جوانبهتا
ن يف عنتدمتا ينتهي ر يته إلى ع القوائا المتاليتة تعبر بعتدالتة
الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد التقتارير المتاليتة المةبق لتولتك فينب ي ع تنص فقرة الر ي في
تقريره على ذلك مرفقات رقاد  4 3 2 1نماذج لتقارير مير معدلة ن يية .
عند إصدار تقرير بر ي مير معدل يجق ال ياير المدقق إلى عمل ا خبير.
[ج] الظروف التي تؤدى إلى إصدار تقرير برأي مت هظ :يقود المدقق باصدار ر ا متحي
عندما:
 oيستتتنتت  -بعد الحصتتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستتبة  -ع التحرييات بميردها
في مجموعها تعد جوهرية بالنسبة للقوائا المالية للنها ليسا شائعة؛
 oيلوع مير قادر على الحصتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستبة التي تاتلل ستاا
الر ي للنه يستتنتت ع التصثيرات المحتملة للتحرييات مير الملتاتية على القوائا المالية -
إع جدت  -يمل ع تلوع جوهرية للنها ليسا شائعة.
يقصتتتتد بللمتة التتصثير الاتتتتائع على القوائا المتاليتة نته فقتا لحلا المتدقق تتوافر فيته حتد
الار ا الثالثة التالية:
ال تقتصر على عناصر حسابات بنود معينة في القوائا المالية.
ب تمثل يمل ع تمثل جز ا ا كبير ا ا م القوائا المالية؛
جت بالنسبة لجفصاحات ع تلوع ساسا ا ليها المستطدمي للقوائا المالية.
يجتق على المتدقق في هتوه الحتالتة إخةتار إدارة الجهتة بمالح تاتته على القوائا المتاليتة التي
توصتتتتل إليهتا م خالل عمتال التتدقيق التي قاد بهتا يةتالبهتا باجرا التصتتتتويبتات الالزمة
مراعتاة ابيعتة تلتك التحرييتات بتالنستتتتبتة للعمليتات التي تمتا على تلتك البنود فى حتالتة
إستتتتتجتابتة اإلدارة يقود بعمتل إجرا ات تتدقيق إ تتتتافيتة للتتصكتد م ع البيتانتات المتاليتة بعتد
التصتتتتويتق ال تحتوي على تحرييتات جوهريتة فى حتالتة ظهور تحرييتات جتديتدة تؤدا إلى
استتتتتمرار حتالتة عتدد التتصكتد م قيا البنتد فيجتق منتاقاتتتتة المر مع الملليي بتالحوكمتة ع
يتحي في تقريره على تلك البنود مع تحديد الستتتتباب التي دت إلى تحي ه ع ينص في
فقرة الر ي على نه باستتثنا تصثيرات المور المو تحة في قستا ستاا الر ي المتحي فاع
تتتتو في جميع جوانبهتا الهتامتة ابقتا إلاتار إعتداد التقتارير
القوائا المتاليتة تعبر بعتدالتة
المالية المةبق مرفقات رقاد  7 5نماذج لتقارير متحي ة .
[د] الظروف التي تؤدى إلى إصدار تقرير برأي سلبي (معارض) :يبدا المدقق ر ي سلبي
معارض في القوائا المالية في تو دلة التدقيق التي يبني عليها ر يه مستتنتجا ا منها ع
ا
البيتانتات الوردة في القوائا المتاليتة بهتا تحرييتات ستتتتوا بميردهتا في مجموعهتا تعتد
جوهرية شائعة في القوائا المالية مرفقات رقا  6نماذج لتقارير بر ي سلبي معارض .
[ه] االمتلااع عن إباداء رأي :يمتنع المتدقق ع إبتدا ر ي عنتدمتا يلوع مير قتادر على
الحصتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستبة التي تاتلل ستاا الر ي يستتنتت المدقق
ع التتصثيرات المحتملتة للتحرييتات مير الملتاتتتتيتة على القوائا المتاليتة قتد تلوع جوهريتة
شائعة مرفقات رقاد  9 8نماذج لتقارير باالمتناع ع إبدا الر ي .
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االمتنتاع ع
عنتدمتا يوجتد قيتد على نةتات عمتل المتدقق يتةلتق التعبير ع ر ي متحي
إبدا ر ي يجق ع يبي تقرير التدقيق هوا القيد ياتتير إلى التستتويات المحتملة التي كاع
م الممل حد ثها إذا لا يوجد هوا القيد.
ً
ثالثا :إعتبارات أخرى عند إعداد تقرير املدقق:
[أ] التقرير عن أرقام المقارنة واألرقام المقابلة:1
• تتمثل الرقاد المقارنة في المبالغ اإلفصتتتتاحات المدرجة في القوائا المالية الطاصتتتتة
بيترة احدة ستتتابقة كثر ما الرقاد المقابلة هي المعلومات المقارنة حيث تلوع المبالغ
اإلفصتتتتاحات الخرا لليترة الستتتتابقة مضتتتتمنة كجز ال يتجز م القوائا المالية لليترة
الحتاليتة القصتتتتد منهتا ع تقر فقط في عالقتهتا بتالمبتالغ اإلفصتتتتاحتات الخرا المتعلقتة
باليترة الحالية.
• يجتق على المتدقق تحتديتد متا إذا كتانتا القوائا المتاليتة تتضتتتتم معلومتات مقتارنتة مةلوبتة
بموجق إاار التقرير المالي المةبق ما إذا كانا تلك المعلومات مصتتنية باتتلل مناستتق
م خالل تدقيق ما يلي:
 oاتيتات المعلومتات المقتارنتة مع المبتالغ اإلفصتتتتتاحتات الخرا المعر تتتتتة في اليترة
السابقة.
 oالستياستات المحاستبية المنعلستة في المعلومات المقارنة تتستق مع تلك المةبقة في اليترة
الحالية إذا كاع هناك ت يير في السياسات المحاسبية ما إذا كانا تلك الت ييرات قد تما
المحاسبة عنها بالل سليا عر ها اإلفصا عنها بالل كاف.
 oالحتداث الالحقتة التي حتدثتا في اليترة الحتاليتة إذا متا كتاع قتد تا تعتديتل القوائا المتاليتة
السابقة تحديد المعلومات المقارنة التي تتيق مع القوائا المالية المعدلة.
• عندما يتا عرض القوائا المالية المقارنة رقاد مقابلة فيجق ع ياير ر ي المدقق إلى
كل فترة تا عرض القوائا المالية عنها الر ي السابق في تقارير التدقيق باصنها.
• يةلق المدقق م اإلدارة شتتهادات ع جميع اليترات ع القوائا المالية المقارنة الماتتار
إليهتا في تقرير المتدقق إلعتادة تتصكيتد على ع اإلفتادات الملتوبتة التي عتدتهتا مستتتتبقتا ا فيمتا
يتعلق باليترة السابقة ال تزال مناسبة .في حالة الرقاد المقابلة يتا الق اإلفادات الملتوبة
ع القوائا المتاليتة لليترة الحتاليتة فقط لع ر ي المتدقق يلوع ع تلتك القوائا المتاليتة التي
تتضتتم الرقاد المقابلة .مع ذلك يةلق المدقق إفادة ملتوبة محددة فيما يتعلق بصي إعادة
عرض تا لتصتتتتحيح تحريف جوهري في القوائا المتاليتة لليترة الستتتتابقتة التوي يؤثر على
المعلومات المقارنة.
• عند التقرير ع القوائا المالية لليترة السابقة بالتزام مع تدقيق اليترة الحالية إذا اختلف
ر ي المتدقق في القوائا المتاليتة لليترة الستتتتابقتة ع الر ي التوي بتداه ستتتتابقتا ا فيجتق عليته
اإلفصا ع السباب الساسية الختالف الر ي في فقرة مر اخر.
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• إذا كتانتا القوائا المتاليتة لليترة الستتتتتابقتة تا تتدقيقهتا ع اريق متدقق اخر فيجتق على
المتدقق ع ينص في فقرة مر اخر على ع القوائا المتاليتة المقتارنتة لا يقا بتتدقيقهتا نوع
الر ي الوي توصتل إليه المدقق الستابق فى حالة ع تقرير المدقق الستابق يحتوي على ر ا
معتدل ع يتوكر ستتتتبتاب ذلتك تتاريخ هتوا التقرير .بتالرما م ع هتوا ال يعيي المتدقق م
جوب الحصتتول على ما يليي م دلة تدقيق مناستتبة بصع الرصتتدة االفتتاحية ال تحتوي
على تحرييات تؤثر بالل جوهري على القوائا المالية لليترة الحالية.
• في حالة تضتتم تقرير المدقق ع اليترة الستتابقة ر يا ا متحي ا ر يا علستتيا امتناع
ع إبتدا الر ي تلوع التد اعي التي دت إلى هتوا التعتديتل متازالتا قتائمتة فينب ي ع يعتدل
تقرير المتدقق فيمتا يطص الرقتاد المقتارنتة بتالرما م المر التوي لا يتا حلته التوي دي
إلى تعتديتل ر ا المتدقق الستتتتابق قتد ال يلوع ذا صتتتتلتة بتصرقتاد اليترة الحتاليتة .فعلى المتدقق
االمتنتاع ع إبتدا ر ي الر ي المعتارض قتد يلوع
دراستتتتة تعتديتل ر يته إلى المتحي
مةلوبا ا في القوائا المالية لليترة الحالية بستتتتبق التصثيرات التصثيرات المحتملة لةمر الوي
لا يتا حله على قابلية الرقاد الحالية المقابلة للمقارنة.
• في حتالتة التقرير ع اليترة الستتتتتابقتة بر ا مير متحي تبي للمتدقق جود تحريف
جوهري يؤثر على القوائا المتتاليتتة لليترة الستتتتتابقتتة فيجتتق على المتتدقق إبالغ التحريف
للمستتتوا اإلداري المناستتق الملليي بالحوكمة ما لا يلونوا جميعا ا ماتتاركي في إدارة
المناتتتتصة يةلتق إاالع المتدقق الستتتتابق على ذلتك .إذا تا تعتديتل القوائا المتاليتة لليترة
الستتابقة افق المدقق الستتابق على إصتتدار تقرير جديد ع القوائا المالية المعدلة لليترة
الستتتتابقتة فيجتق على المتدقق ع يعتد تقريره ع اليترة الحتاليتة فقط عليته ع يةلتق م
اإلدارة تعتديتل رقتاد المقتارنتة في حتالتة رفض اإلدارة إجرا ذلتك يقود بتعتديتل التقرير
تعديال مالئماا.
1
[ب] المعلومات األطرى المرافقة للقوائم المالية التي تم تدقيقاا :
• المعلومتات الخرا هي معلومتات متاليتة مير متاليتة بطالف القوائا المتاليتة تقرير
المدقق عليها المدرجة في التقرير الستتنوي للمناتتصة .قد يلوع التقرير الستتنوي للمناتتصة
ثيقة احدة مجموعة م الوثائق التي تطدد نيس ال رض.
• إع تحديد الوثائق التي ت ُ َعد مصتتتدر للمعلومات الخرا منها التقرير الستتتنوي مالبا ما
تستتند بو تو على ن اد الئحة عرف في العديد م الحاالت قد تصتدر اإلدارة
الملليي بالحوكمة مجموعة م الوثائق التي تالل معا تقريرا ا سنويا مع ذلك فيي بعض
الحاالت قد ال يلوع ا تتحا ما هي الوثائق التي تُعَد تاتتمل التقرير الستتنوي .في مثل
تلك الحاالت فاع توقيا مرض الوثائق لوك المستتتتهدفي منها المور التي قد تلوع
ساسا بتوثيق المدقق للمستندات التي ت ُ َعد تامل التقرير السنوي.
• عند ترجمة التقرير السنوي إلى ل ات خرا بمقتضى ن اد الئحة عندما يتا إعداد
"تقارير ستتتنوية" متعددة بموجق قواني مطتلية عندما تلوع المناتتتصة مدرجة في كثر م
د لتة قتد تحتتاج إلى الن ر عمتا إذا كتاع احتد كثر م احتد م "التقتارير الستتتتنويتة"
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الئحة محلية المزيد م االرشتادات

تاتلل جز ا م المعلومات الخرا .قد يوفر ن اد
في هوا الصدد.
ثتائق
• ال تعتبر م قبيتل المعلومتات الخرا اإلعالنتات ال ليتة ع القوائا المتاليتة
ار ال رات المالية بما في ذلك نارات االصدار.
• يقود المدقق بابالغ اإلدارة الملليي بالحوكمة بما يلي:
 oتوقعات المدقق فيما يتعلق بالحصتول على النستطة النهائية م التقرير الستنوي في الوقا
المناستق قبل تاريخ تقريره بحيث يستتةيع إكمال اإلجرا ات المةلوبة قبل تاريخ التقرير
إذا لا يل ذلتك مملنتا في قرب قتا ممل على ي حتال قبتل إصتتتتتدار الجهتة لتلتك
المعلومات.
 oاالنعلتاستتتتات المحتملتة عنتدمتا يتا الحصتتتتول على المعلومتات الخرا بعتد تتاريخ تقرير
المدقق.
• عنتد إتتاحتة المعلومتات الخرا للمستتتتتطتدمي عبر الموقع اإلللتر ني فقط فتاع نستتتتطتة
المعلومات الخرا التي تا الحصتول عليها م المناتصة ليس مباشترة م موقع المناتصة
هي الوثيقة ذي الصتتلة التي ستتينيو عليها المدقق إجرا اته ال يتحمل ية مستتؤ لية بموجق
هتوا للبحتث ع المعلومتات الخرا بمتا في ذلتك المعلومتات الخرا التي قتد تلوع على
الموقع االللتر ني للمناتتتتصة ال لتنييتو يتة إجرا ات للتتصكتد م ع المعلومتات الخرا يتا
عر تا
عر تها باتلل مناستق على الموقع اإلللتر ني للمناتصة مير ذلك قدتا نقلها
ُ
إللتر نيا بالل مناسق.
• ال يمثتل تتدقيق المعلومتات الخرا عمليتة تتصكتد بتالنستتتتبتة لتلتك المعلومتات إال إذا كتاع ذلتك
مةلوب فقتا ا لن تاد الئحتة بتالرما م ذلتك يجتق قرا ة المعلومتات الخرا اختوهتا في
الحستباع لع المعلومات الخرا التي ال تتستق باتلل جوهري مع القوائا المالية معرفة
المتدقق التي تا الحصتتتتول عليهتا عنتد القيتاد بعمليتة التتدقيق قتد تاتتتتير إلى جود تحريف
جود تحريف جوهري في المعلومات الخرا قد يضعف
جوهري في القوائا المالية
ي منهمتا م مصتتتتداقيتة القوائا المتاليتة تقرير المتدقق باتتتتصنهتا .قتد تؤثر تلتك التحرييتات
الجوهرية يضتا باتلل مير مناستق على القرارات االقتصتادية للمستتطدمي الوي يتا إعداد
تقرير المدقق لها.
• كمتا قتد تستتتتتاعتد عمليتة تتدقيق المعلومتات الخرا المتدقق في االلتزاد بمتةلبتات قواعتد
ستتلوك اداب المهنة التي تتةلق م المدقق تجنبا الرتباا ع علا بمعلومات يعتقد المدقق
نهتا تحتوي على عبتارة ختااوتة مضتتتتللتة باتتتتلتل جوهري قوائا معلومتات ُمعتدة
باهمال تحوف تحجق معلومات مةلوب تضمينها في حي ع ذلك الحوف الحجق
يعد مضلال.
• يجق على المدقق القياد بما يلي:
 oتحتديتد م خالل المنتاقاتتتتة مع اإلدارة متاهيتة الوثتائق التي تاتتتتلتل التقرير الستتتتنوي
الةريقة التوقيا المطةط م المناصة إلصدار تلك الوثائق.
 oتع الترتيبات المناستبة مع اإلدارة للحصتول في الوقا المناستق على النستطة النهائية
م الوثائق التي تالل التقرير السنوي إذا كاع ذلك مملنا قبل تاريخ تقرير المدقق.
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 oعنتدمتا ال تلوع بعض جميع الوثتائق المحتددة متتاحتة حتى بعتد تتاريخ تقرير المتدقق
يةلق م اإلدارة تقديا افادة ملتوبة بصع النستتتطة النهائية للوثائق ستتتيتا تقديمها للمدقق عند
توافرها قبل ع تصدرها المناصة بحيث يستةيع المدقق إكمال إجرا اته.
• يجتق على المتدقق قرا ة المعلومتات الخرا لتحتديتد يتة اختالفتات هتامتة بينهتا بي القوائا
المالية التي قاد بتدقيقها.
• إذا تبي للمتدقق جود اختالف هتاد يجتق عليته تحتديتد متا إذا كتانتا القوائا المتاليتة التي قتاد
بتدقيقها تحتاج إلى تعديل د ع المعلومات ايخري المرافقة هي التي يجق تعديلها.
• إذا علا المدقق بصع المعلومات ايخري المرافقة تحتوي على ي تحريف هاد للحقائق قبل
تتاريخ التقرير يجتق عليته منتاقاتتتتة المر مع إدارة الجهتة الملليي بتالحوكمتة إذا لا يتا
تصتتتتحيح تلتك المعلومتات يجتق ع يتصختو في الحستتتتبتاع انعلتاا ذلتك على تقريره إبالغ
الملليي بالحوكمة ع كييية تطةيط عملية التدقيق لمعالجة التحريف الجوهري في تقريره.
ص المدقق إلى جود تحريف جوهري في المعلومات الخرا التي تا الحصتتتول
• إذا َخلُ َ
عليها بعد تاريخ التقرير يجق عليه:
 oتنييو اإلجرا ات الالزمة بحسق ال ر ف إذا تا تصحيح المعلومات الخرا.
 oاتطاذ التصتتتترف المناستتتتق إذا لا يتا تصتتتتحيح المعلومات الخرا بعد ابالغ الملليي
بالحوكمة خوا في الحستتتباع الحقوت االلتزامات القانونية كوا الستتتعي إلى ليا اهتماد
المستطدمي الوي يُعد لها تقرير ع التحريف الجوهري مير المصحح بالل مناسق.
• يجق ع يتضتم تقرير المدقق قستما منيصتال تم المور الرئيستية بالتدقيق مور
التتدقيق الخرا  -فقتا لمتا هو منتاستتتتق  -بعنواع "المعلومتات الخرا" مو تتتتحتا بته ع
إدارة الجهة هي المستؤ لة ع المعلومات الخرا تحديد المعلومات الخرا التي حصتل
عليها قبل تقريره المعلومات الخرا المتوقع حصتتوله عليها بعد تقريره مو تتحا ع
ر ا المدقق ال ي ةيها بالتالي فانه لا ل يبدي ر يا ا كمدقق عنها ل يوفر ا شتتتتلل م
شتلال االستتنتاج التصكيدي فيها مع صتف مستؤ لياته كمدقق ذات العالقة بقرا ة مراعاة
المعلومات الخرا التقرير عنها.
• إذا كاع مةلوب م المدقق بموجق ن اد الئحة اإلشتتتتارة إلى المعلومات الخرا في
تقريره باستتتتتطداد تصتتتتميا صتتتتيامة محددة فيجق ع ياتتتتير تقريره لولك مع تحديد
المعلومات الخرا التي حصتتتل عليها المدقق قبل تاريخ تقريره صتتتيا لمستتتؤ لياته فيما
يتعلق بالمعلومات الخرا فقا ا لما يقضتتتتى به هوا الن اد تلك الالئحة عبارة تو تتتتح
نتيجة عمله لهوا ال رض.
[ج] اعتبارات تدقيق قائمة مالية واحدة وعلاصر أو حسابات أو بلود م ددة:1
• إذا كلف المدقق باعداد تقرير ع قائمة مالية احدة ع عنصتتر محدد في قائمة مالية
بتالتزام مع ارتبتاا لتتدقيق مجموعتة كتاملتة م القوائا المتاليتة للجهتة الماتتتتمولتة بتالرقتابتة
فيجق عليه ابدا ر ي منيصل للل ارتباا.
 1معيار التدقيق الدولى  ، 805اعتبارات مدققة قائمة مالية واحدة وعناصر وحسابات أو بنود محددة في قائمة مالية ،ترجمة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.2017 ،
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• يجق عدد ناتتر القائمة المالية الواحدة التي تا تدقيقها العنصتتر المحدد مع قائمة مالية
تا تدقيقه مع المجموعة اللاملة م القوائا المالية للجهة الماتمولة بالرقابة .حتى إذا استتنتت
المدقق ع عرض القائمة المالية الواحدة العنصتر المحدد في قائمة مالية ال يطتلف باتلل
كتاف ع المجموعتة اللتاملتة م القوائا المتاليتة فى حتالتة حتد ث ذلتك يةتالتق اإلدارة
بتصحيح الو ع.
• يجق على المدقق يضتتتا ا ع يميز بي الر ي في القائمة المالية الواحدة ع العنصتتتر
المحدد في قائمة مالية الر ي في المجموعة اللاملة م القوائا المالية.
• يجتق ال يصتتتتدر المتدقق تقريره التوي يحتوي على ر ي في القتائمتة المتاليتة الواحتدة
العنصر المحدد في قائمة مالية حتى يلوع مقتنعا ا بهوا التمييز بمراعاة ما يلي:
 oإذا توصل المدقق إلى نه م الضر ري إبدا ر ي معارض االمتناع ع إبدا الر ي
في المجموعة اللاملة م القوائا المالية للمناتتتصة كلل فال يمل للمدقق إصتتتدار ر يا ا مير
معتدل في تقريره ع قتائمتة متاليتة احتدة التي تاتتتتلتل جز ا ا م تلتك القوائا المتاليتة ع
عنصتتتتر محتدد م تلتك القوائا المالية ذلك لع هوا الر ي مير المعدل يتناقض مع الر ي
المعتارض االمتنتاع ع إبتدا الر ي في المجموعتة اللتاملتة م القوائا المتاليتة للمناتتتتصة
كلل.
 oيمل للمدقق إذا توصتل إلى نه م الضتر ري إبدا ر ي معارض االمتناع ع إبدا
الر ي في المجموعة اللاملة م القوائا المالية للمناتصة كلل إال نه  -في ستيات عملية تدقيق
منيصتلة لعنصتر محدد في تلك القوائا المالية  -يرا نه م المناستق إبدا ر ي مير معدل
باصع هوا العنصر فيجق عليه ع يقود بولك فقط في الحاالت التالية:
▪ ال يوجد ن اد الئحة تمنع م فعل ذلك.
▪ الر ي التوي تا ابتدائته في تقرير المتدقق لا يتا ناتتتتره مع تقريره التوي يحتوي على ر ي
معارض االمتناع ع إبدا الر ي.
▪ العنصر ال يمثل نسبة كبيرة في المجموعة اللاملة م القوائا المالية للمناصة.
 oإذا كانا القائمة المالية الواحدة تمثل نستبة كبيرة م المجموعة اللاملة م القوائا المالية
كاع ر ي المدقق في المجموعة اللاملة كلل ر يا ا معار تا ا امتناعا ا ع إبدا الر ي فال
يمل للمتدقق ع يبتدي ر يتا ا مير معتدل ع القتائمتة المتاليتة الواحتدة حتى لو كتاع تقرير
المتدقق ع القتائمتة المتاليتة الواحتدة لا يتا ناتتتتره مع تقرير المتدقق التوي يحتوي على ر يتا ا
معار ا ا االمتناع ع إبدا الر ي.
• يجق على المدقق مراعاة انعلاستتات بعض المور ال ُمضتتمنة في تقريره ع المجموعة
اللاملة م القوائا المالية للمناتصة مثل إصتداره ر ا معدل فقرات ليا االنتباه المور
جود شتتك في االستتتمرارية تحديده لتحريف جوهري مير مصتتحح على
الخرا
تقريره ع تدقيق قائمة احدة عنصر حساب.
[د] إعتبارات تدقيق القوائم المالية الملخصة:1
• القوائا المتاليتة الملطصتتتتة هى معلومتات متاليتة تتاريطيتة ُماتتتتتقتة م قوائا متاليتة للنهتا
تحتوي تياصتيل قل م القوائا المالية بينما ال تزال توفر عرض يتستق مع العرض الوارد
 1معيار التدقيق الدولى  ، 810اعتبارات إعداد التقارير عن القوائم مالية الملخصة ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.2017 ،
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التزامتاتهتا في لح تة

في القوائا المتاليتة للموارد االقتصتتتتاديتة للجهتة الماتتتتمولتة بتالرقتابتة
زمنية معينة الت ييرات فيها خالل فترة م الزم .
• يمل للمدقق التقرير ع القوائا المالية الملطصتتة عند تللييه بالقياد بتدقيق القوائا المالية
لمجموعة كاملة م القواد المالية التي تا اشتقات القوائا المالية الملطصة منها.
• يبني المدقق ر يه ع القوائا المالية الملطصة بتنييو اإلجرا ات التالية:
❖ تقويا ما إذا كانا القوائا المالية الملطصتتة تيصتتح باتتلل كاف ع ابيعتها ال ُملطصتتة
تحدد القوائا المالية اللاملة المدققة.
❖ عندما ال تلوع القوائا المالية الملطصتة مصتحوبة بالقوائا المالية اللاملة المدققة فيجق
تقويا ما إذا كانا القوائا المالية الملطصة تبي بو و :
م ي يتا الحصول على القوائا المالية اللاملة المدققة.
 iمم
 iiالن تتاد الالئحتتة التي تنص على الحتتاجتتة لتوفير القوائا المتتاليتتة اللتتاملتتة المتتدققتتة
للمستتطدمي المعنيي للقوائا المالية الملطصتة التي تضتع الضتوابط إلعداد القوائا المالية
الملطصة.
❖ تقويا ما إذا كانا القوائا المالية الملطصة تيصح بالل كاف ع الضوابط المةبقة.
❖ مقتارنتة القوائا المتاليتة الملطصتتتتتة بتالمعلومتات ذات العالقتة الواردة في القوائا المتاليتة
اللاملة المدققة لتحديد ما إذا كانا القوائا المالية الملطصة تتيق مع المعلومات ذات العالقة
الواردة في القوائا المالية اللاملة المدققة يمل ع يعاد حسابها منها.
❖ تقويا ما إذا كانا القوائا المالية الملطصة قد تا إعدادها ابقا ا للضوابط المةبقة.
❖ تقويا  -في تتتتو ال رض م القوائا المتاليتة الملطصتتتتة  -متا إذا كتانتا القوائا المتاليتة
الملطصتة تحتوي على معلومات تر رية عند مستتو ا مناستق م التجميع بحيث ال
تلوع مضللة بحسق ال ر ف.
❖ تقويا متا إذا كتانتا القوائا المتاليتة التتدقيق متتاحتة للمستتتتتطتدمي المعنيي للقوائا المتاليتة
الملطصتتتتة بتد ع صتتتتعوبتة كبيرة متا لا ينص ن تاد الئحتة على نته ال حتاجتة الع تلوع
متاحة تضع الضوابط إلعداد القوائا المالية الملطصة.
• عنتدمتا يطلص المتدقق إلى ع الر ي مير المعتدل ع القوائا المتاليتة الملطصتتتتتة هو
المناسق فيجق ع يستطدد إحدا العبارات التالية:
❖ تتستق القوائا المالية الملطصتة المرفقة م جميع الجوانق الجوهرية مع القوائا المالية
اللاملة المدققة ابقا ا الضوابط المةبقة.
❖ تعد القوائا المالية الملطصتتتتة المرفقة ملطص عادل للقوائا المالية اللاملة المدققة ابقا ا
ل [الضوابط المةبقة].
• إذا اكتاتتف المدقق جود عدد اتستتات جوهري بي القوائا الملطصتتة المجموعة اللاملة
م القوائا فيجتق عليته منتاقاتتتتتة المر مع اإلدارة .تحتديتد متا إذا كتانتا القوائا المتاليتة
الملطصتتتتة المعلومتات الواردة في الوثيقتة التي تحتوي على القوائا المتاليتة الملطصتتتتة
تقرير المتدقق عنهتا تحتتاج إلى تعتديتل .إذا حتدد ع تلتك المعلومتات تحتتاج إلى تعتديتل
ترفض اإلدارة ع تعدل المعلومات عند الضتتر رة يجق على المدقق ع يتطو التصتترف
المناستق بحستق ال ر ف بما في ذلك الخو في الحستباع االنعلاستات على تقرير المدقق
ع القوائا المالية الملطصة.
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• يتضمن التقرير عن القوائم المالية الملخصة العناصر األساسية التالية وبالترتيب التالي:
العنوان :يعنون التقرير بعبارة تقرير المدقق عن القوائم المالية الملخصة.
الموجه إليهم التقرير.
 تحديد للقوائم المالية التي تم تدقيقها واستخراج القوائم المالية الملخصة منها.
إشارة إلى تارير تقرير المدقق على القوائم المالية التي تم استخراج القوائم المالية الملخصة منها
ونوع الرأي الوارد بالتقرير.
إبداء الرأي عما إذا كانت المعلومات الواردة في القوائم المالية الملخصة متفقة مع القوائم المالية التي
تم تدقيقها والتي تم استخراجها منها .وفي حالة ما إذا كان قد أصدر تقريرا يبدي فيه رأيا ً معدالً على
القوائم المالية الكاملة إال أنه مقتنع بعرض القوائم المالية الملخصة ،فإن تقرير المدقق عن القوائم المالية
الملخصة يجب أن يذكر أنه بالررم من اتساقها مع القوائم المالية الكاملة إال أن القوائم المالية الملخصة
قد تم استخراجها من قوائم مالية صدر عنها تقرير برأي معدل.
عبارة أو إشارة إلى االيضاح المرفق مع القوائم المالية الملخصة والذي يبين أنه للحصول على تفهم
أفضل لألداء المالي للجهة والمركز المالي لها وكذلك لنطاق أعمال التدقيق التي تمت وانه يتعين قراءة
القوائم المالية الملخصة مع القوائم المالية الكاملة وتقرير التدقيق الصادر عنها.
تارير التقرير.
عنوان المدقق.
توقيع المدقق.

تدقيق ما قبل اإلصدار:
• ينب ي القياد بتدقيق ما قبل اإلصتتدار م قبل مستتتوا إشتترافي على في الجهاز العلى
للرقابة المالية المحاستتتتبة عند تدقيق القوائا المالية للاتتتتركات المقيدة بالبورصتتتتة القياد
بايتي:
• التصكد م تعيي فاحص ما قبل اإلصدار.
• مناقاتتة المور الجوهرية التي قد تةر ثنا عملية التدقيق تاتتمل تلك التي تا تحديدها
ثنا تدقيق ما قبل اإلصدار مع فاحص ما قبل اإلصدار.
• عدد إصدار تقرير التدقيق قبل استلمال تدقيق ما قبل اإلصدار.
• دا تتدقيق متا قبتل اإلصتتتتدار بتالنستتتتبتة لمهتاد التتدقيق ايخري يجتق ع يتبع المستتتتتوي
االشرافي العلى نيس المتةلبات.
• ينب ي ع يحتوي تدقيق ما قبل اإلصدار على تقييا مو وعي لتما يلي:
 oالحلاد الاطصية الجوهرية التي اتطوها فريق العمل.
 oالنتائت التي تا التوصل إليها عند صيامة تقرير التدقيق.
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• في حالة حد ث اختالفات في الر ي داخل فريق العمل مع لوك الوي تا استتتتاتتتارتها
كولك بي المستتتتوي االداري العلى فاحص ما قبل اإلصتتتدار ينب ي على فريق العمل
إتباع ستتتياستتتات الجهاز العلى للرقابة المحاستتتبة إجرا اته للتعامل مع مثل هوه المور
حلها.
• إذا حدد المدقق معلومات تتعارض مع النتائت التي تا التوصتل إليها فيما يتعلق بمو توع
هاد فعليه ع يوثق كييية معالجة هوا التعارض عند تلوي استنتاجه النهائي.
• ينب ي على المستتوي االشترافي العلى م خالل تدقيقه لتوثيق عملية التدقيق المناقاتة
مع فريق العمل قبل إصتتتدار تقرير التدقيق ع يلوع على قناعة بصنه قد تا الحصتتتول على
دلة كافية مالئمة ذلك لدعا النتائت التي تا التوصل إليها م جل إصدار تقرير التدقيق.
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ألد ملفات المراجعة يحتوي على أوراق ترتب بالولدة منذ نشة ةةأتها لتى
نهاية عمرها وتتسم بصفة بالثبات بشكل عام.
ألد ملفات المراجعة يحتوي على البيانات الخاص ةةة بمراجعة الفترة مالية

الملف الجارى

والدة سة ة ة ةوا ف المرللة التمهيدية أو مرللة التخطي أو مرللة التنفيذ
أو مرللة التقرير.

سجل المالحظات

السة ة ةةجل دتم تجميع لتقارير اعضة ة ةةا فريق العمل والت تتضة ة ةةمن أهم
استنتاجات فيه.
هو خطاب يقوم المدقق بإرسة ة ةةاله للجهة الخاضة ة ةةعة للرقابة تهدف تجنب

خطاب تقهم مهمة

أى فهم خةاا للمهمةة المطلوبةة ،وتوثيق تكليفةه بةالقيةام بمهمةة التةدقيق

التدقيق

تها ،وتوضة ة ةةي هدف ونطاق عملية التدقيق ولدود ومسة ة ةةةوليات المدقق
تجاق الجهة محل التدقيق باإلضافة لى شكل التقارير المزمع صدارها.
تهدف أعمال التدقيق التى يقوم تها المدققون لى توفير درجة من التأكد

أهداف عمليات التدقيق (الثق ةةة) ف البي ةةان ةةات الم ةةالي ةةة التى تق ةةدمه ةةا دارة الجه ةةة مح ةةل الت ةةدقيق
لمستخدمى القوائم المالية بأنها تتفق مع اإلاار المحدد لها
تأكيد الحدوث

التأكيد على أن المعاملة قد تم

ف الفترة المحاسبية محل الفحص.

الت ةةأكي ةةد على أن ةةه ال توج ةةد أصة ة ة ة ة ة ةةول أو الت ازم ةةات أو لقوق ملكي ةةة أو
تأكيد االكتمال

معامالت أو ألداه لم دتم تسة ة ةةجيلها ،وعلى شة ة ةةمول القوائم المالية كافة
اإلفصالات الواجبة.
التأكيد على أن األصول أو االلتزامات قد تم تسجيله بقيمة مناسبة ،وأن

تأكيد التقييم (الدقة)

المبالغ المرتبطة بالمعامالت واأللداه قد تم تسة ةةجيلها بقيمتها وبصة ةةورة
مالئمة.

تأكيد العرض واإلفصاح
(التبويب)

التأكيد على أن العرض واإلفص ة ة ة ة ة ةةاح دتماش ة ة ة ة ة ةةيان مع متطلبات كال من
للتشة ة ة ة ةريعات ذات الص ة ة ة ةةلة ،والمعادير المحاس ة ة ة ةةبية التى يحددها اإلاار
المحدد للقوائم المالية.
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التأكيد توجود األصول وااللتزامات ف وق
تأكيد الوجود

معين (أى ال توجد مبال:ة

ف األصول وااللتزامات) ويعتبر هذا التأكيد أساسيا ليث ال دوجد
معنى ألي تأكيد آخر ذا كان األصل أو االلتزام ير موجود أصال.
التأكيد على أن األصة ة ة ة ة ةول أو االلتزامات تخص الجهة محل التدقيق أو

تأكيد الحقوق والواجبات أنها مملوكة لها ف تاريخ القوائم المالية وأن المعامالت المفص ة ة ة عنها
تخصها أيضا.
تأكيد القياس

التأكيد بان االفصة ة ة ةةاح عن المعلومات المالية والمعلومات األخرى قد تم
بصورة عادلة وبقيم مناسبة.
هى جميع المعلومات الت يسةتخدمها المدقق للوصةول لى االسةتنتاجات

أدلة اإلثبات

الت تمكنه من اتدا رأيه .وه تش ة ة ة ة ةةتمل على المعلومات الموجودة ف
السجالت المحاسبية المؤيدة للقوائم المالية والمعلومات األخرى.

كفاية أدلة اإلثبات

ه مقيةةاي لتقييم كفةةايةة كميةةة أدلةة التةةدقيق الت تم الحصة ة ة ة ة ة ةةول عليهةا
المدقق.
ه مقياي لنوعية الدليل ومدى ارتبااه بموض ة ةةوع التدقيق ومص ة ةةداقيته

مالءمة أدلة اإلثبات

ف توفير ال ةةدعم أو اكتشة ة ة ة ة ة ة ةةاف التحريف ةةات ف فة ةةات من المع ةةامالت
وأرصدة الحسابات واالفصالات والتأكيدات ذات الصلة.

خطة المراجعة
اإلجراءات التحليلية

البرنةةامج الزمنى لتنفيةةذ فريق مهمةةة التةةدقيق لرعمةةال الرقةةابةةة المطلوبةةة
لتحقيق أهداف التدقيق.
تقييم المعلومات المالية عن اريق د ارسة ة ة ة ة ةةة العالقات المتوقعة فيما تين
البيانات المالية أو ير المالية.
اسةةتخدام مجموعة من األسةةاليب تهدف ظهار االرتبااات المختلفة تين

التحليل المالى

عناص ة ة ة ةةر القوائم المالية والت:يرات التى ارأت على تلك العناص ة ة ة ةةر من
فترة مالية ألخرى.
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مقةةارنةةة البنود الواردة تهةةذق القوائم لعةةدة فترات مةةاليةةة متتةةاليةةة بحيةةث دتم
تحةددةد يمةة ونسة ة ة ة ة ة ةبةة الت:يرات تين كةل فترة مةاليةة وفترة محةددة كسة ة ة ة ة ة ةنةة
أساي.
تحددد التوزيع النسةبى للبنود الواردة تهذق القوائم عن فترة محاسةبية معينة
من خالل األرقام المطلقة لهذق البنود لى نس ة ة ةةب مةوية وفقا لمجموعات

التحليل الرأسي للقوائم

متماثلة بغية ظهار األهمية النسة ة ة ةةبية لكل تند وما يط أر عليه من ت:يير

المالية

بالمقارنة مع الفترات المالية السةةابقة أو بالمقارنة مع مثيله فى الصةةناعة
أو المنشةةلت المثيلة ،باإلضةةافة لتحددد مدى مال مة هذا التوزيع النسةةبى
و ظهار التقلبات ير العادية.

المعايير المطلقة للنسب وه النسة ةةب التى أصة ةةب اسة ةةتعمالها فى مجال التحليل المالى متعارف
المالية

عليه فى جميع المجاالت.

معيار الصناعة للنسب متوسة ة ة ة نس ة ة ةةب مأخوذة لمجموعة كبيرة من الش ة ة ةةركات التى تنتم
المالية
المعيار التاريخي
للنسب المالية

لى

صناعة والدة من فترة زمنية محددة.
االتجاق الذي اتخذق أدا الجهة محل التدقيق فى الماضة ة ة ة ة ة ة م يار هام
لقياي أدائها الحال والوقوف على أدائها المتوقع فى المستقبل.
مخةاار تعرض أرص ة ة ة ة ة ة ةةدة الحس ة ة ة ة ة ة ةةابةات أو فةةات المعةامالت بطبيعتهةا

المخاطر المتأصلة

لتحريفةات قةد تكون هةامةة سة ة ة ة ة ة ةوا بمفردهةا أو عنةد تجميعهةا بةأخطةا ف
أرصدة أو فةات آخري.
مخةةاار وقوع تحريف هةةام فى أرص ة ة ة ة ة ة ةةدة الحس ة ة ة ة ة ة ةةابةةات أو ف فةةةة من

مخاطر الرقابة

المعةامالت والت قةد تكون هةامةة سة ة ة ة ة ة ةوا بمفردهةا أو عنةد تجميعهةا مع
أخطا ف أرصدة أو فةات آخري وال دتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها
فى وق

مناسب عن اريق نظام الرقابة الداخلية.
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مخةاار أن تعجز ج ار ات التحقق الت يطبقهةا المةدقق عن اكتشة ة ة ة ة ة ةةاف
مخاطر عدم االكتشاف

أخطا ف أرص ة ة ة ةةدة الحس ة ة ة ةةابات أو ف فةات المعامالت قد تكون هامة
سوا بمفردها أو عند تجميعها مع أخطا ف أرصدة أو فةات آخري.

مخاطر التدقيق الكلية
(المقبولة)

ه النسة ة ة ة ة ة ةبةة المكملةة لةدرجةة الثقةة الت يحةددهةا الجهةاز كهةدف لةدرجةة
التةأكةد الت يقبلهةا ف تقرير المةدقق ،فف لةالةة درجةة الثقةة المطلوبةة هى
 %95مثال تكون المخاار المقبولة هى نسبة  ،%5وهكذا،.....
العملية المصة ة ةةممة والت دتم تنفيذها تواسة ة ةةطة المسة ة ةةةولين عن الحوكمة
واإلدارة واألفراد وذل ةك إلعطةةا درجةةة تةةأكةةد معقولةةة عن تحقيق أهةةداف

الرقابة الداخلية

الجهةة محةل التةدقيق فيمةا يخص مص ة ة ة ة ة ة ةةدا يةة التقةارير المةاليةة ،وفعةاليةة
وكفا ة العمليات ،وااللتزام بالقوانين والنظم المطبقة ،ويس ة ة ة ة ة ةةتتبع ذلك أن
نظام الرقابة الداخلية دتم تصة ة ة ة ة ةةميمه وتنفيذق لمواجهة مخاار النشة ة ة ة ة ةةاط
المحددة التى تهدد تحقق أى من هذق األهداف

الوعي الرقابي كجزء من أن تيةة الرقابة أسة ةسة ة

بحيث يقوم األفراد بمراعاة عناص ةةر الرقابة التى

بيئة الرقابة الداخلية

دتم تحدددها تدال من تجاهلها

آليات الرقابة العامة

هى آليةات جيةدة لتحقيق الرقةابةة ،وهةل دتم تنفيةذهةا كمةا يجةب تتكون من

كجزء من بيئة الرقابة

الهيكةةل التنظيم  ،توزيةةه السة ة ة ة ة ة ةةلطةةات والمسة ة ة ة ة ة ةةؤوليةةات ،وخبرة ومكةةانةةة

الداخلية

المسةولين عن الحوكمة.
ه عملي ةةة تتم من ج ةةان ةةب مجل

عملية تقييم المخاطر
كجزء من الرقابة
الداخلية

دارة الجه ةةة مح ةةل الت ةةدقيق ،واإلدارة

و يرهم من الموظفين ،وتطبق ف تيةة اسة ة ة ة ة ة ةةتراتيجية داخل الجهة محل
الت ةةدقيق ،ته ةةدف تح ةةدد ةةد األل ةةداه المحتمل ةةة الت ق ةةد تؤثر على الجه ةةة
مح ةةل الت ةةدقيق ،و دارة المخ ةةاار تكون ف

ا ةةار مق ةةدار المخ ةةاار الت

يمكن أن تقبل الجهة محل التدقيق تحملها لتقديم ض ة ةةمانات معقولة فيما
دتعلق تتحقيق أهدافها
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السةةياسةةات واإلج ار ات التى تسةةاعد على ضةةمان أن توجيهات اإلدارة قد
األنشطة الرقابية كجزء
من الرقابة الداخلية

تم تنفيةذهةا من خالل اتخةاذ اإلج ار ات الضة ة ة ة ة ة ةةروريةة لمواجهةة المخةاار
التى تهدد تحقيق أهداف الجهة محل التدقيق ،وترتب األنشة ة ةةطة الرقاتية
تتحةةددةةد كةةل من سة ة ة ة ة ة ةةلطةةة االعتمةةاد ،فحص األدا  ،معةةالجةةة البيةةانةةات،
عناصر الرقابة المادية ،فصل االختصاصات.

متابعة عناصر الرقابة

عملية متابعة عناص ةةر الرقابة عبارة عن عملية تقييم لتص ةةميم ،وتش ةة:يل

كجزء من الرقابة

عناص ةةر الرقابة دوريا واتخاذ اإلج ار ات التص ةةحيحية الض ةةرورية المعدلة

الداخلية

بسبب الت:ير فى الظروف.
تعتبر المعلومةة هةامةة ذا كةان لةذفهةا أو تحريفهةا قةد دؤثر على الق اررات
االقتص ة ة ة ة ةةادية الت دتخذها مس ة ة ة ة ةةتخدم القوائم المالية اعتمادا على تلك
القوائم ،وتعتمةد األهميةة النسة ة ة ة ة ة ةةبيةة على لجم البنةد أو الخطةأ المقةدر فى
ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه.

األهمية النسبية/

دتم ياي األهمية النسبية لبنود القوائم المالية لمنشأة استنادا لى ابيعة

المادية

أو لجم البنود ،أو كليهما ،الت تتعلق تها المعلومات ف القوائم المالية
للمنشأة.
للتعرف على األهمية للبند من نالية الحجم يمكن تحدددها فى ض ة ة ة ة ة ةةو
يمة للعنصة ة ةةر ،أما بالنسة ة ةةبة لطبيعة العنصة ة ةةر فترتب تدرجة الثقة التى
تحدد فى ضو درجة الخطر التى دتعرض لها العنصر.
تطبيق ج ار ات المراجع ة ةةة على أق ة ةةل من  % 100من البنود داخ ة ةةل

عينة المراجعة

مجتمع المراجعةة ،بحيةث دتةاح لكةل ولةدات العينةة فرص ة ة ة ة ة ة ةةة لالختيةار،
تهدف توفير أسةاي معقول للمراجع السةتخالا اسةتنتاجاته عن مجتمع
المراجعة بالكامل.

مدخل المعاينة الحكمية

المدخل الذي يعتمد فيه المدقق على تقددرق ولكمه الشةخصةى فى تحددد
لجم العينة واختيار مفرداتها وتقييم نتائج فحصها
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فى ظةةل هةةذا المةةدخةةل يعتمةةد المةةدقق على قواعةةد الريةةاضة ة ة ة ة ة ةيةةات وقوانين
االلتماالت فى اختيار العينة ويدعمها تقددرق ولكمه الش ة ة ةةخص ة ة ةةى لال
تحدددق لحجم العينة واختيار مفرداتها وتقييم نتائج فحصها.
هو أل ةةد أس ة ة ة ة ة ة ة ةةالي ةةب العين ةةات يصة ة ة ة ة ة ةةل للمجتمع ةةات مح ةةدودة الحجم

اسلوب العينات
العشوائية البسيطة

والمتجانس ة ة ة ة ة ةةة ،ويتم عادة تترتيب مفردات المجتمع األص ة ة ة ة ة ةةل وتر يمها
داخةل اةار معين وتسة ة ة ة ة ة ةحةب العينةة بعةد تحةددةد لجمهةا عشة ة ة ة ة ة ةوائيةا مةا
باسة ةةتخدام البطاقات أو الكروت المرقمة ،أو باسة ةةتخدام الحاسة ةةب األلى،
أو باستخدام جداول األرقام العشوائية.
هو ألد أسة ةةاليب العينات يصة ةةل للمجتمعات كبيرة الحجم ولكن بشة ةةرط
تجان

مفرداته أو تش ةةاتهها فى الخص ةةائص وبموجب هذا االس ةةلوب دتم

ترتيةب المجتمع ترتيبةا تصة ة ة ة ة ة ةةاعةديةا أو تنةازليةا ثم يقسة ة ة ة ة ة ةةم لى مجموعةات
اسلوب العينات
المنتظمة

متساوية فى الحجم متتالية بحيث يكون عدد المجموعات هو نف

لجم

العينةةة ويتم اختيةةار المفردة األولى من المجموعةةة األولى بطريقةةة العينةةة
العشوائية ،ثم دتم تكرار اختيار نف

ترتيب المفردة فى باقى المجموعات

التالية بانتظام.

هو ألد أس ة ة ةةاليب العينات يص ة ة ةةل للمجتمعات الكبيرة ير المتجانس ة ة ةةة
ليةث دتم تقسة ة ة ة ة ة ةةيم المجتمع لى ابقةات بحيةث تكون كةل ابقةة من هةذق
اسلوب العينات الطبقية

الطبقةات متجةانسة ة ة ة ة ة ةةة فيمةا تينهةا ولكن عةدم التجةان

يكون تين الطبقةات

ويتم اختيار العينة من الطبقات المختلفة بألد الطرق التالية:
أ -اريقة التوزيع المتساوي :تكون عدد مفردات العينة من كل الطبقات
متساوي.
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ب -اريقة التوزيع النسبى :تكون عدد مفردات العينة من كل ابقة
متناسبا مع نسبة تمثيل كل ابقة فى المجتمع األصل .
ج -اريقةة التوزيع األمثةل :تكون عةدد مفردات العينةة من كةل ابقةة مع
التبادن النسةةبى داخل كل ابقة فالطبقات المتجانسةةة تقل لجم العينة
تها أما الطبقات المتبادنة دزداد لجم العينة وفقا لدرجة التبادن.
التقديرات المحاسبية

تقةةددر تقريب لمبلغ نقةةدي لبع

البنود القوائم المةةاليةةة فى ظةةل يةةاب

وسائل د يقة لقياسها تدقة.
ه قوائم مةاليةة تعةد وتعرض ابقةا إلاةار عةداد التقةارير المةاليةة المطبق

القوائم المالية الدورية :وتشة ةةمل ما مجموعة من القوائم المختص ة ةرة أو الكاملة لفترة تعد أقصة ةةر
من العام المال للمنشأة.
هو عملية فحص تهدف ل تمكين المدقق من تدا اس ة ة ة ةةتنتاج عما ذا
كةان ،قةد نمةا لى علمةه مةا يجعلةه يعتقةد أن القوائم المةاليةة الةدوريةة ير
الفحص المحدود للقوائم
المالية الدورية

مع ةةدة ف جميع جوانبه ةةا اله ةةام ةةة ابق ةةا إلا ةةار ع ةةداد التق ةةارير الم ةةالي ةةة
المطبق .ويقوم المدقق بعمل االسة ة ة ةةتفسة ة ة ةةارات كما يقوم بأدا اإلج ار ات
التحليليةةة و يرهةةا من ج ار ات الفحص وذلةةك لتى يمكنةةه تقليةةل خطر
تدا استنتاج ير مالئم لى مستوى مقبول ،بعدم وجود تحريفات مؤثرة
أو جوهرية فى القوائم المالية الدورية.
تتمثل ف المبالغ واإلفصة ة ة ة ةةالات المدرجة ف القوائم المالية والخاصة ة ة ة ةةة
بفترة والدة سة ة ةةابقة أو أكثر ،أما األرقام المقاتلة ه المعلومات المقارنة

األرقام المقارنة

ليث تكون المبالغ واإلفصالات األخرى للفترة السابقة مضمنة كجز ال
دتج أز من القوائم المةاليةة للفترة الحةاليةة ،والقصة ة ة ة ة ة ةةد منهةا أن تق أر فق ف
عالقتها بالمبالغ واإلفصالات األخرى المتعلقة بالفترة الحالية.
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المصطلح
المعلومات األخرى
المرافقة للقوائم المالية

المفهوم
ه معلومات مالية أو ير مالية (بخالف القوائم المالية وتقرير المدقق
عليها) ،المدرجة ف التقرير السةةنوي للمنشةةأة .وقد يكون التقرير السةةنوي
للمنشأة وثيقة والدة أو مجموعة من الوثائق الت تخدم نف

ال:رض.

هى معلومةةات مةةاليةةة تةةاريخيةةة ُمشة ة ة ة ة ة ةةتقةةة من قوائم مةةاليةةة ،ولكنهةةا تحتوي
تفاص ة ة ة ةةيل أقل من القوائم المالية ،تينما ال تزال توفر عرض دتس ة ة ة ةةق مع

القوائم المالية الملخصة العرض الوارد ف القوائم المالية للموارد االقتص ة ة ة ةةادية للجهة المش ة ة ة ةةمولة
بةالرقةابةة ،أو الت ازمةاتهةا ف لحظةة زمنيةة معينةة ،أو الت:ييرات فيهةا خالل
فترة من الزمن.
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نموذج ( 1األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق

بيانات الجاة م ل التدقيق
 -1سا الجهة محل التدقيق ......................................................................... :
......................................................................... :
 -2العنواع
......................................................................... :
 -3الير ع
......................................................................... :
 -4السجل التجاري
......................................................................... :
 -5البةاقة الضريبية
........................................................................ :
 -6خرا
........................................................................ :
 -7الالل القانونى

 -8أسماء األشخاص المسئولين عن ال وكمة:

الوظيهة

اسم الشخص

رقم الااتف

 -9بيان مساهمي الجاة م ل التدقيق:
االسم

هل هو من
موظهي الجاة
م ل التدقيق

هل هو عمن
إدارة الجاة
م ل التدقيق

هل هو من
المساهمين
الرئيسيين

نسبة
المساهمة

معلومات
أطرى

 -10ا معلومات عامة ع الجهة محل التدقيق حد م المسوولي ع الحوكمة:
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
 -11الهيلل التن يمى صف مطتصر ع نااا الجهة محل التدقيق:
..............................................................................................................................
........................................................................................................................
 -12هل الجهة محل التدقيق فى بداية النااا فى خالل الطمس سنوات السابقة؟ نعا ه ال
فى حالة اإلجابة بنعا حدد تاريخ بداية النااا.
 13القوائا المالية الثالث سنوات السابقة تقارير تدقيقها.
هل المعلومات المالية متاحة ع الثالث سنوات السابقة؟ نعا ه ال
إذا كانا اإلجابة ال حدد لماذا:
......................................................................................................
 -14ا معلومات خرا:
...........................................................................................................................
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نموذج ( 2األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق

بيان المامة الرقابية
الجاة م ل التدقيق ....................... :
أعدت بواساة

السلة المالية ......................... :
التاريخ .............................. :

................................ :

التاريخ .............................. :

روجع بواساة ............................ :

 -1الهترة المالية التى تغاياا القوائم المالية.......................................... :
 -2طبيعة ونااق عملية التدقيق..................................................... :
 -3اإلطار الم اسبى المابق بالجاة م ل التدقيق.................................................. :
 -4تاريخ انتااء تدقيق القوائم المالية:

ا

ا

 -5هل للجاة الخاععة للرقابة تابعة لمؤسسة قابضة............................................. :
 -6حدد إسم المؤسسة القابضة إن وجدت.......................................................... :
 -7هل تقوم المؤسسة القابضة بإصدار قوائم مالية مجمعة....................................... :
 -8حدد الجاات التابعة المدرجة في القوائم المجمعة إن وجدت............................... :
 -9هل يوجد معالجات م اسبية طاصة بالصلاعة التى تلتمي إلياا الجاة م ل التدقيق :نعم ا ال
 -10اشر باطتصار المعالجات الخاصة...................................................... :
 -11هل المامة الرقابية ت تاج إلى معرفة متخصصة أو تتالب االستعانة بخبير :نعم ا ال
في حالة االجابة بلعم حدد االجراء الملاسب............................................ :
 -12بيان بأسماء فريق التدقيق:
•
•
•
•

مدير اإلدارة....................................................... :
الرئيس المباشر للمدقق........................................ :
المدقق..................................................... :
فريق التدقيق:

اسم الشخص

الدرجة الوظيهة
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رقم الااتف

نموذج ( 3األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق

تعاد بااللتزام باالستقاللية وعدم تضارب المصالح
وفقا لميثاق اإلنتوساي آلداب وسلوكيات مالة الم اسبة والتدقيق
أوال :االلاتازام باماتااالابااات ماياثاااق داب وساااالاوكايااات الامااالااة الاماعاتامااد وفاقااا ً لاقارار
xxxxxxxxxxxxxرقم (  ) xxxلسلة :xxxx
االعا على ميثات اداب سلوكيات المهنة المعتمد فقا xxxxxxxxxxx
اقر بصنني التزد ببنود الميثات فيما يطص االشتراك فى مهمة تدقيق...................... :
ثانيا :التعادات المرتباة بالتاديدات المتعلقة باالستقاللية:
• تعهد بصنني

حد فراد عائلتي حتى المقربوع ليس لنا ا مصتتلحة شتتطصتتية مع

الجهة محل التدقيق الموكورة

حد فراد إدارتها.

• تعهد بصني لا ينا لعلمي ا ظر ف تؤدا إلى تضتتتارب المصتتتالح مع الجهة محل
التدقيق.xxxxxxx :
• تعهد بصنه لا ينا لعلمي ا ظر ف تؤدا إلى جود تهديدات على استتتتتقالليتي عند
تللييي باالشتراك فى مهمة تدقيق الجهة محل التدقيق الموكورة.
• تعهتد بتصنته حتال جود ظر ف

عالقتات قتد تؤدا لتهتديتد استتتتتقالليتي بعتد توقيعي

على اإلقرار بعاليه ع حيط المستوا اإلشرافي العلى.
• قر بصنني على علا بصنه فى حالة مطاليتي لمتةلبات اجرا ات االستتتتقاللية الواردة
فى ميثات اداب ستتتلوكيات المهنة المعتمد فقا لقرار  xxxxxxلستتتنة  xxxxxفانني
اتعرض للعقوبات التصديبية المنصو
االسا

عليها بالئحة الجهاز

.................................................................. :

الوظيية .................................................................. :
التوقيع .................................................................. :
التاريخ :

ه

ه
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نموذج ( 4األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق

نوع الرأي فى تقرير المدقق عن العام الماعي
العاد المالى..................... :

الجهة محل التدقيق............... :
عدت بواسةة............................ :
ر جعا بواسةة........................ :

التاريخ :
التاريخ :

ه ه
ه

ه

[ ]1حدد نوع الر ي فى تقرير المدقق ع العاد الما ي:
•
•
•
•

تقرير ن يف.
ر ا متحي  :يتا ارفات قائمة بالتحي ات على الر ي.
ر ا علسي.
االمتناع ع البدا الر ي :سبق االمتناع ع ابدا الر ي.

* فى حالة تقرير بطالف مير المتحي تزيد المطاار المتصصتلة بالتالي تزداد مطاار عدد
االكتااف المتوقعة بالتالي زيادة حجا عينة التدقيق.
[ ]2هل تضتتم التقرير ع العاد المالى ا إشتتارة إلى جود مؤشتترات تهدد استتتمرارية
الجهة محل التدقيق؟ فى حالة جودها يرفق بياع يو تتتتح هوه المؤشتتتترات ما قاما به
إدارة الجهة محل التدقيق باصنها ر ا المدقق فى تلك االجرا ات.
* فى حالة جود مؤشتترات تهدد استتتمرارية الجهة محل التدقيق تزيد المطاار المتصصتتلة
بتال تتالي يجتق على المتدقق القيتاد بتاإلجرا ات التى م شتتتتصنهتا الن ر فى استتتتتمرار تلتك
التهتديتدات م عتدمته اإلجرا ات التى تقود بهتا الجهتة محتل التتدقيق لمجتابهتهتا تزيتد م
المطتاار المتتصصتتتتلتة بتالتتالي ترتيع مطتاار عتدد االكتاتتتتاف المقتدرة بتالتتالي زيتادة حجا
عينات التدقيق.
[ ]3في حالة التقرير بر ا مير متحي مع فقرات ليا انتباه:
حدد تلك الهقرات:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..................................................................

92

نموذج ( 5األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق

نموذج لخطاب تفهم ألداء مهمة تدقيق

يعد هذا الخطاب نموذج استرشادي لخطاب ا لمهمة تدقيق لقوائم مالية ذات أغراض عامة باإلضافة إلى
االعتبارات الواردة فى معيار اإلنتوساي وقد يتطلب األمر تعديله وفقاً للظروف والمتطلبات.
المرسل اليه:
التاريخ:

( لى ممثل اإلدارة أو المسةولين عن الحوكمة فى الجهة محل التدقيق(

تحية طيبة وبعد،،،

باإلش ة ة ة ةةارة الى يام الجهاز الددوان بمهامه الرقاتية فإن البيانات المالية ل  ) XXXXXس ة ة ة ةةم
الجهة محل التدقيق) و(أس ةةما الجهات التابعة) مش ةةمولة تداية من (تاريخ) وبالنس ةةبة لى الس ةةنة المنتهية
فى ( ) بةالرقةابةة من قبةل الجهةاز الةددوان وفقةا لقةانون الجهةاز الةددوان رقم  xxxلسة ة ة ة ة ة ةنةة , xxxx
ويهدف هذا الخطاب الى تقديم عرض موجز ل:
 -1شروط المهمة الرقاتية وابيعة الرقابة السنوية ولدودها.
 -2مسؤوليات الجهاز الددوان فى الرقابة السنوية.

وفيما دل عرض لشة ةةروط المهمة الرقاتية ،ويبقى هذا الخطاب سة ةةاريا لى لين صة ةةدار خطاب
مهمة رقاتية جددد.

هدف (أهداف) العملية الرقابية:

دتمثل هدف (أهداف) الرقابة السنوية فى يما دل
 -1تدا رأى مسة ةةتقل لول البيانات المالية الخاصة ةةة ب  ( XXXXسة ةةم الجهة محل التدقيق) والتى تم
عدادها وفقا (إلاار عداد التقارير المالية المطبق( .
 -2أهداف ضافية تتعلق على سبيل المثال (االلتزام بالقوانين أو تنظم الرقابة الداخلية( .
مسؤوليات المدقق:
سوف نقوم بعملية الرقابة وفقا لقانون الجهاز الددوان ومعادير تدقيق اإلنتوساي.

المعايير الرقابية المطبقة:

س ة ة ة ةةوف نقوم بأدا عملية وفقا لمعادير التدقيق والت تتطلب االلتزام بمتطلبات الس ة ة ة ةةلوك المهنى
وتخطي وأدا التدقيق للحص ة ة ة ةةول على تأكد مناس ة ة ة ةةب عما ذا كان القوائم المالية خالية من التحريفات
الهةةامةةة المؤثرة ,وتتضة ة ة ة ة ة ةةمن أعمةةال التةةدقيق ج ار فحص اختبةةاري للمسة ة ة ة ة ة ةةتنةةدات واألدلةةة المؤيةةدة للقيم
واإلفصةةالات الواردة بالقوائم المالية ,وتتوقف اإلج ار ات المطبقة على الحكم المهنى للمدقق بما فى ذلك
تقييم خطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية س ة ة ةوا كان ناتجا عن ش أو عن خطأ وتتضة ة ةةمن
أعمال التدقيق أيضة ةةا تقييما للسة ةةياسة ةةات المحاسة ةةبية المطبقة وللتقددرات الهامة التى أعدت بمعرفة اإلدارة
وكةذلةك سة ة ة ة ة ة ةةالمةة العرض الةذى قةدمة بةه القوائم المةاليةة  .ونظ ار لطبيعةة االختبةارات والمحةددات المالزمةة
لعملية التدقيق ,وتلك المحددات المالزمة ألى نظام محاسب أو نظام للرقابة الداخلية فإنه التد وأن تظل
هنةاك مخةاار ال يمكن تجنبهةا وتحريفةات هةامةة ومؤثرة تظةل تةدون اكتش ة ة ة ة ة ة ةةاف ,فى تقييمنةا للخطر نقوم
تةد ارسة ة ة ة ة ة ةةة نظم الرقةابةة الةداخليةة المحيطةة بةإعةداد القوائم المةاليةة للجهةة محةل التةدقيق من أجةل تصة ة ة ة ة ة ةةميم
ج ار ات التةةدقيق المنةاسة ة ة ة ة ة ةبةةة لظروف الحةةال ,ولكن لي من أجةةل تةةدا رأى على فعةةاليةةة نظةةام الرقةةابةة
الداخلية للجهة محل التدقيق ومع هذا فمن المتوقع رس ة ة ةةالنا لخطاب مس ة ة ةةتقل دتعلق بأي نقاط ض ة ة ةةعف
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لى علمنا أثنا

هامة فى تص ة ة ة ة ةةميم أو تطبيق نظام الرقابة الداخلية فى عداد التقارير المالية والت نم
يامنا تتدقيق القوائم المالية.
ومع أن عملياتنا الرقاتية ليسة ة مطالبة بالتقرير عن العناص ةةر التالية ،ال ننا س ةةوف نبلغ عنها فى
لال ذا ما انتبهنا اليها أثنا يامنا بالعملية الرقاتية:
أ -األدا ير الفعال للعمليات.
ب -لاالت مخالفة القوانين أو الصالليات الممنولة للجهة الخاضعة للرقابة.
ج  -لاالت سو االستعمال أو االستخدام ير االقتصادي للموارد.
التقرير:
قد يكون من الضروري تعددل التقرير فى ضو النتائج التى تتوصل ليها العملية الرقاتية.
االستقاللية:
ن متطلبةاتنةا االخال يةة تتطلةب منةا أن نبقى مسة ة ة ة ة ة ةةتقلين عن (الجهةة محةل التةدقيق) ونحن تهةذا نؤكةد
اسة ة ة ة ة ة ةةتقالليتنةا فيمةا دتعلق تهةذق العمليةة الرقاتيةة ،وهذا يعنى أننةا فى الحقيقةة وفى الظةاهر ليس ة ة ة ة ة ة ة لنةا أى
مصلحة يمكن اعتبارها متنافية مع النزاهة والموضوعية واالستقاللية وذلك مهما كان تأثيرها الفعلى.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة:
س ة ة ة ة ة ةةوف نقوم بعملياتنا الرقاتية تنا على ن اإلدارة وفى الحاالت المناس ة ة ة ة ة ةةبة المس ة ة ة ة ة ةةؤولين عن
الحوكمة يقرون ويفهمون أنهم مسؤولون عن:
أ -عداد البيانات المالية وعرضها بطريقة عادلة وفقا (إلاار عداد التقارير المالية الجارى العمل به).
ب -الرقابة الداخليةة لسة ة ة ة ة ة ةةب ما تقرر اإلدارة أنه ضة ة ة ة ة ة ةةروري للتمكين من عداد تيةانات ماليةة خاليةة من
اخطا جوهرية ،سوا كان مردها االلتيال أو الخطأ.
ج  -تمكيننا من:
 الوصةول لى كل المعلومات التى تدرك اإلدارة أنها ذات صةلة بإعداد البيانات المالية ,مثل السةجالتوالوثائق و يرها ,معلومات ضافية يمكن أن نطلبها من اإلدارة تهدف ج ار العملية الرقاتية.
 الوص ة ةةول ير المقيد الى االش ة ةةخاا داخل الهيةة الخاض ة ةةعة للرقابة والذدن نحدد أنه من الض ة ةةروريالحصول على أدلة رقاتية منهم.
خطاب التمثيل (اق اررات االدارة(:
سة ة ة ةةوف نطلب من اإلدارة أن تمدنا تتأكيد خطى بخصة ة ة ةةوا التأكيدات التى قدم
الرقاتية وذلك كجز من مسار الرقابة التى نقوم تها.
معلومات أخرى ذات صلة:
 اآلجال القانونية لالنتها من عداد التقارير. معلومات االتصال. -أية مسائل أخرى للمساعدة على تعزيز التواصل الفعال.
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لنا لول العملية

إقرار شروط المهمة:
الرجا اإلقرار تتسةةلم هذا الخطاب وتفهم شةةروط المهمة الرقاتية ،وذلك بالتو يع على نسةةخة من هذا
الخطاب المصالبة فى المكان المخصص وعادتها الى اإلدارة المختصة.
مع خالص التحية ،،،
التو يع
سم المدقق
ن شة ة ةةروط المهمة الرقاتية متفق عليها ومعترف تها من قبل (الشة ة ةةخص الموقع) نيابة عن (اسة ة ةةم الجهة
محل التدقيق).
-------------التو يع:
الوظيفة :
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نموذج ( 6األعمال التمهيدية لمهمة التدقيق

نموذج توضيحي لخطاب تمثيل
دتضةةمن الخطاب التوضةةيح التال

فادات مكتوبة دتطلبها هذا الم يار  -ومعادير التدقيق

األخرى س ة ة ةةارية المفعول  -لعمليات تدقيق القوائم المالية ومن المفترض ف هذا التوض ة ة ةةي
أن ا ةةار التقرير الم ةةال المعمول ب ةةه هو المع ةةادير ال ةةدولي ةةة للتقرير الم ةةال  ،وأن المتطل ةةب
الوارد ف م يار التدقيق ( )2570للحص ةةول على فادة مكتوبة ير مالئم ،وأنه لي

هناك

اسة ة ة ة ة ة ةةتثنةا ات ف اإلفةادات المكتوبةة المطلوبةة .ولو كةان هنةاك اسة ة ة ة ة ة ةةتثنةا ات فةإن اإلفةادات
ستحتاج لى تعددل لتعك

هذق االستثنا ات.
(مطبوعات المنشأة)

(إلى مدققي القوائم المالية)
(التاريخ)
نتقدم تهذا الخطاب باعتبارق مرتبطا بمراجعتكم للقوائم المالية لجهة ي ا ع عن السةةنة المالية المنتهية
فى  31ديس ةةمبر  000000ب:رض تدا الرأي عما ذا كان

القوائم المالية للجهة تعبر بعدالة ووض ةةوح

ف جميع جوانبها الهامة عن المركز المال ف  31ديسة ةةمبر  00000ونتيجة نش ة ةااها وتدفقاتها النقدية
عن الس ة ة ة ةةنة المالية المنتهية ف ذلك التاريخ ومدي اتفاقها مع (اإلش ة ة ة ةةارة ل

المطبق).

اار عداد التقارير المالية

نحن نؤكد مسةوليتنا عن العرض العادل والواض للقوائم المالية وذلك ابقا ل ة ة ة ة ة (اإلشارة ل

اار عداد

التقارير المالية المطبق).

وف هذا الصدد وابقا أللسن معلومات متوافرة لددنا نقر باآلت :
تضاف هنا اإلق اررات ذات الصلة بالجهة محل التدقيق ويمكن أن تشمل تلك اإلق اررات ما دل :
* أنه ال دوجد أي مخالفات من أي من أعض ةةا مجل

اإلدارة أو من العاملين الذدن لهم دور مؤثر ف

الحسابات والتدقيق الداخل والت يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.

* أننا قد وضة ةةعنا تح

تصة ةرفكم كافة دفاتر الحسة ةةابات والمسة ةةتندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة

محاضر اجتماعات الجم ية العامة ومجل

اإلدارة( .خاصة الت عقدت ف )......

* ننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة تتحددد األاراف ذوي العالقة.
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* أن القوائم المالية خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة بما ف ذلك الحذف.
* أن الجهةة محةل التةدقيق محةل التةدقيق قةد التزمة

بكةافةة تعةاقةداتهةا مع ال:ير الت يمكن أن يكون لهةا

أثر هام ومؤثر على القوائم المالية.

* أنةه ال دوجةد أي خالل بمتطلبةات الجهةات الرقةاتيةة والنظةاميةة والت قةد يكون لهةا أثر هةام على القوائم
المالية ف لالة لدوثها.
* تم تسجيل البنود التالية والت تم اإلفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية ف القوائم المالية:
(أ) هوية األاراف ذوي العالقة واألرصدة والمعامالت معهم.
(ب) الخسائر الناتجة عن ارتبااات ش ار أو تيع.
(ج) االتفا يات والخيارات إلعادة ش ار أصول سبق تيعها.
(د) أصول المنشأة المرهونة كضمان لل:ير.
* ال دوجد لددنا أية خط أو نوايا قد تؤثر بشة ة ة ة ةةكل هام على القيم الدفترية لرصة ة ة ة ةةول أو االلتزامات أو
تبويبها بالقوائم المالية.
* ال دوجد أي خط لوقف تش:يل أي خطوط نتاج أو خط أخرى أو نوايا مما قد دنتج عنه مخزون
راكد أو زائد عن الحاجة ،ولم دتم تقييم أي مخزون بقيمة أعلى من صاف القيمة البي ية المتوقعة له.
* تملك الجهة محل التدقيق كافة أص ة ة ة ة ةةولها ملكية خالص ة ة ة ة ةةة من أي رهن أو التزام عليها بخالف ما تم
اإلفصاح عنه بالقوائم المالية باإليضاح رقم ...........
* قمنا تتسةةجيل أو اإلفصةةاح بطريقة مناسةةبة عن جميع االلتزامات – الفعلية والمحتملة – وتم اإلفصةةاح
ف اإليضاح رقم  .........بالقوائم المالية عن كافة الضمانات المقدمة لل:ير.
* ال دوجةةد أي ألةةداه اللقةةة لتةةاريخ الميزانيةةة تتطلةةب تعةةددةةل أو فص ة ة ة ة ة ة ةةاح ف القوائم المةةاليةةة أو أيةةة
يضالات متعلقة تها .بخالف ما تم اإلفصاح عنه باإليضاح رقم.......
* تم س ة ة ة ة ة ة ةةداد مطةالبةة الجهةةة محةل التةدقيق  ......بمبلغ جمةال قةدرق  ......والةذي كةان قةد تم عمةل
االسة ة ة ة ة ة ةةتحقةاق المنةاسة ة ة ة ة ة ةةب لةه فى القوائم المةاليةة وال دوجةد مطةالبةات قةائمةة أو ير نهةائيةة قةد دنتج عنهةا
التزامات محتملة يجب أخذها ف االعتبار أو اإلفصاح عنها.
* ال دوجد أي ترتيبات لتعويض ة ة ة ةةات رس ة ة ة ةةمية أو ير رس ة ة ة ةةمية بالنس ة ة ة ةةبة ألي من لس ة ة ة ةةاباتنا النقدية أو
االسةتثمارية ،وفيما عدا ما تم اإلفصةاح عنه ف اإليضةاح رقم  ......ف القوائم المالية ،لي
ترتيبات ائتمان أخرى.
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لددنا أية

* قمنا تتس ةةجيل أو اإلفص ةةاح بص ةةورة مالئمة ف القوائم المالية عن اتفا يات وخيارات عادة ش ة ار أس ةةهم
رأي المال ،وكذلك أسة ةةهم رأي المال المحتفظ تها من أجل الخيارات ،الضة ةةمانات ،التحويالت و يرها
من المتطلبات.
الرئيس التنفيذي

المدير المالي
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مالحق مرحلة التخطيط
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نموذج ( 1مرحلة التخطيط

الت ليل األفقي لقائمة المركز المالى
الجهة محل التدقيق ............................ :السنة المالية :
سلة
األسا
البلد

ه
2016

2015

2014
القيمة

القيمة اللسبة القيمة اللسبة القيمة

األصول
صول ثابتة
مار عات تحا التنييو
صول مير ملموسة
استثمارات فى شركات تابعة
استثمارات مالية متاحة للبيع
صول

ريبية مؤجلة

المطز ع
عمال

رات قبض مدينوع

حستتتابات مدينة مع الاتتتركات القابضتتتة
الاقيقة
دفعات مقدمة
استتتتتثمتارات بتالقيمتة العتادلتة م خالل
الربا الطسائر
نقدية رصدة لدا البنوك
مجموع الصول
عدت بواسةة

2017

 ............................ :التاريخ  :ه ه

ر جعا بواسةة  ............................ :التاريخ :

ه ه

• يتا حساب النسبة بقسا قيمة البند فى السنة إلى قيمته فى سنة الساا.

100

اللسبة

تاب) الت ليل األفقي لقائمة المركز المالى
سلة
األسا
البلد

2014
القيمة

حقوق المللية
ر ا المال المدفوع
االحتياايات
ربا

خسائر مرحلة

ربا

2015

2016

2017

خسائر العاد قبل التوزيع

االلتزامات
سندات
قر ض م البنوك
قر ض م شركات قابضة شقيقة
التزامات خرا اويلة الجل
مطصصات
بنك سحق على الملاوف
مورد ع ا رات دفع دائنوع خر ع
حستتتتابات دائنة م الاتتتتركات القابضتتتتة
الاقيقة
التزامات قصيرة الجل خرا
إجمالى حقوت المللية االلتزامات
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القيمة اللسبة القيمة اللسبة القيمة اللسبة

نموذج ( 2مرحلة التخطيط

الت ليل األفقي لقائمة الدطل
الجهة محل التدقيق  ........................... :السنة المالية  :ه ه
 ............................ :التاريخ  :ه ه
عدت بواسةة
ر جعا بواسةة  ............................ :التاريخ  :ه ه
سلة
األسا
البلد

2014
القيمة

المبيعات ه اإليرادات
تللية المبيعاته تللية الحصول على
اإليراد
مصر فات بيع توزيع
مجمل الربح
الدخل م االستثمار
ملاسق خسائر خرا
إيرادات خرا
مطصصات انتيى ال رض منها
مصر فات إدارية عمومية
مصر فات تمويلية
مطصصات ملونة
خسائر اال محالل
مصر فات خرا
الربا قبل الضريبة
مصر ف

2015

2016

2017

ريبة الدخل

صافي الربح
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القيمة اللسبة القيمة اللسبة القيمة اللسبة

نموذج ( 3مرحلة التخطيط

الت ليل الرأسي لقائمة المركز المالى
ه

الجهة محل التدقيق  ............................ :السنة المالية :
عدت بواسةة

 ............................ :التاريخ

 :ه ه

ر جعا بواسةة

 ............................ :التاريخ

ه ه

:

2016
البلد

القيمة

األصول
صول ثابتة
مار عات تحا التنييو
صول مير ملموسة
استثمارات فى شركات تابعة
استثمارات مالية متاحة للبيع
صول

ريبية مؤجلة

المطز ع
عمال

رات قبض مدينوع

حستتتتابتات متدينتة مع الاتتتتركتات القتابضتتتتة
الاقيقة
دفعات مقدمة
استتتتثمارات بالقيمة العادلة م خالل الربا
الطسائر
نقدية رصدة لدا البنوك
مجموع الصول
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2017
اللسبة
إلجمالي
األصول

القيمة

اللسبة
إلجمالي
األصول

تاب) الت ليل الرأسي لقائمة المركز المالى

البلد

القيمة

2016
اللسبة إلجمالي
حقوق المللية
وااللتزامات

حقوق المللية
ر ا المال المدفوع
االحتياايات
ربا

خسائر مرحلة

ربتا
التوزيع

خستتتتتائر العتاد قبتل

االلتزامات
سندات
قر ض م البنوك
قر ض م شتتتتركتات قتابضتتتتتة
شقيقة
التزامات خرا اويلة الجل
مطصصات
بنك سحق على الملاوف
متورد ع ا رات دفتع دائتنتوع
خر ع
حستتتتابتات دائنتة م الاتتتتركتات
القابضة الاقيقة
التزامات قصيرة الجل خرا
إجاامااالااى حااقااوق الااماالاالاايااة
وااللتزامات
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2017
القيمة

اللسبة إلجمالي
حقوق المللية
وااللتزامات

نموذج ( 4مرحلة التخطيط

الت ليل الرأسي لبلود قائمة الدطل
2016
البلد

القيمة

اللسبة

2017
القيمة

إلجمالي المبيعات

إلجمالي المبيعات

المبيعات ه اإليرادات

XXX

XXX

تللية المبيعاته تللية الحصول على اإليراد

ْ xx

ْ xx

مصر فات بيع توزيع

ْ xx

ْ xx

مجمل الربح

Xx

Xx

الدخل م االستثمار

X

X

ملاسق خسائر خرا

X

X

إيرادات خرا

X

X

مطصصات انتيى ال رض منها

X

X

مصر فات إدارية عمومية

)(X

)(X

مصر فات تمويلية

)(X

)(X

مطصصات ملونة

)(X

)(X

خسائر اال محالل

)(X

)(X

مصر فات خرا

)(X

)(X

الربا قبل الضريبة

Xx

Xx

)(X

)(X

مصر ف

ريبة الدخل

صافي الربح
الجهة محل التدقيق ........................... :السنة المالية :ه ه
عدت بواسةة  ............................ :التاريخ  :ه ه
ر جعا بواسةة  ............................ :التاريخ  :ه ه
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اللسبة

نموذج رقم  5مرحلة التخطيط

ت ليل المخاطر المتأصلة
ا

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
أعدت بواساة  ............................ :التاريخ  :ا ا
روجع بواساة  ............................ :التاريخ  :ا ا
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :ظروف الصناعة

مجال التفهم

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية
منخفض

متوسط

مرتفع

درجة المخاطر على مستوى
البنود
متوسط

%50 %80 %50 %20

مرتفع

%80

 -1طبيعة الساااوق الذى تعمل به الجهة محل
التدقيق من حيث درجة النمو واالستقرار.
 -2نوع وقوة المنافسة فى السوق.
 -3ثبات الطلب على الساالعة واسااتراتيجيتها
بالنسبة للمستهلك.
 -4ارتباط الطلب والعرض لسااالعة بالساااوق
المحلى أم بالسوق الدولى.
 -5توافر ميزة تناافساااااياة للساااااوق المحلى
للصناعة.
 -6ماادى توفير الاادولااة إجراءات حمااايااة
للصناعة المحلية.
 -7درجة استقرار أسعار منتجات الصناعة.
 -8درجااة مرونااة الطلااب والعرض على
منتجات الصناعة.
 -9قاادرة الجهااة محاال التاادقيق للتوافق مع
ظروف الصناعة.
 -10مدى موسااامية األنشاااطة وفقا لظروف
الصناعة.
 -11درجاااة الاتاعاقاااد والاتاناوع الاتاكاناولاوجاي
للصناعة.
 -12درجاة اعتمااد الصاااانااعاة على الطااقاة
ومدى توافر مصادرها.
 -13مادى توافر العماالاة المتخصاااااصاااااة
وعناصر االنتاج األخرى.
 -14أثر التنظيمات العمالية على الصناعة.
 -15ماادى وجود إجراءات للرقااابااة على
الجودة فى اسواق السلعة
 -16أثر منظمات جمعيات حماية المستهلك.

ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية :
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

ت ليل المخاطر المتأصلة

نموذج رقم  6مرحلة التخطيط

ا

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
أعدت بواساة  ............................ :التاريخ  :ا ا
روجع بواساة  ............................ :التاريخ  :ا ا
العنصر :الظروف االقتصادية والتشريعية العامة .الوزن النسبى للعنصر %10 :

مجال التفهم

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية

درجة
المخاطر على
مستوى البنود

مرتفع

مرتفع

منخفض

متوسط

متوسط

%80 %50 %80 %50 %20
 -1مدى تأثير التشااريعات واللوائح بشااكل مباشاار على العمليات التنظيمية
واإلنتاجية للجهة ودرجة استقرارها.
 -2مدى تأثير السياسات الحكومية على أنشطة الجهة محل التدقيق:
 السياسات النقدية ،بما في ذلك الضوابط على النقد األجنبى. السياسات المالية. الحوافز المالية( .على سبيل المثال برامج المساعدة الحكومية . التعريفات الجمركية ,والقيود على التجارة. -3أثر التشااريعات واللوائح ذات الصاالة باألنشااطة اإلشاارافية المباشاارة
المتعلقة باإلنتاج.
 -4أثر اإلطار العمل التنظيمى للصناعة.
 -5أثر العوامال الخاارجياة األخرى التي تبثر على نشااااااط الجهاة محال
التدقيق بما فيها:
 المستوى العام للنشاط االقتصادي (على سبيل المثال الكساد ،النمو . معدالت الفائدة ومدى توافر التمويل. التضخم ,وإعادة تقييم العملة. -6أثار الضرائب التى تخضع لها الجهة محل التدقيق.
 -7أثر المتطلبات البيئية التي تبثر على الصااااناعة وعلى نشاااااط الجهة
محل التدقيق.
 -8درجة االساااتقرار التشاااريعي واالقتصاااادي فى الدول التى يوجد بها
مشروعات وفروع وتوابع واستثمارات.

ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

تحليل المخاطر المتأصلة

نموذج رقم  8مرحلة التخطيط

/
الجهة محل التدقيق .......................... :السنة المالية :
/ / :
 ............................ :التارير
أعدت بواسطة
/ / :
 ............................ :التارير
روجعت بواسطة
الوزن النسبى للعنصر%10 :
العنصر :الظروف التشغيلية.
درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية

مجال التفهم

منخفض

متوسط

مرتفع

%80 %50 %20
 -1درجة التنوع فى قطاعات النشاط.
 -2قادرة الجهاة محال التادقيق على القياام بكاافاة مراحال وطرق
اإلنتاج.
 -3أثر أساليب الجهة محل التدقيق لتسليم المنتجات والخدمات.
 -4وجود خطط للتوسعات فى النشاط التشغيلي.
 -5مدى وجود استقرار فى النشاط التشغيلي.
 -6وجود عمليات التى تم تقليصها أو وجود خطط بذلك.
 -7هل يوجد مشروعات المشتركة نفس نشاط التشغيل؟
 -8وجود مشروعات مشتركة مع الموردين وأثر ذلك.
 -9مدى توافر العمالة المدربة للقيام بأعمال اإلنتاج.
 -10مدى استقرار أسواق الخامات.
 -11مادى تعرض الجهاة محال التادقيق لتوقف بسااااباب عادم توفر
الخامات أو العمالة.
 -12مدى اعتماد الجهة محل التدقيق على خدمات من خبراء.
 -13مدى توافر الخبراء فى السوق المحلى.
 -14مدى مناسبة سياسات التعيين بالجهة محل التدقيق.
 -15آثار مستويات األجور على اقتصاديات الجهة محل التدقيق.
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درجة المخاطر
على مستوى البنود
متوسط

مرتفع

%50

%80

 -16أثر الضغوط النقابية.
 -17أثر نظم المعاش و مزايا ما بعد التقاعد.
 -18آثار نظم الحوافز المطبقة.
 -19مدى فعالية أنشطة األبحاث والتطوير.
 -20تأثير أنشطة األبحاث والتطوير.

ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

نموذج رقم  9مرحلة التخطيط

ت ليل المخاطر المتأصلة
ا

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ  :ا ا
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ  :ا ا
روجع بواساة
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :الظروف تسويقية.

مجال التفهم

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالية
مرتفع

منخفض

متوسط

%20

%80 %50

درجة المخاطر
على مستوى البنود
متوسط

مرتفع

%50

%80

 -1ما هى ساااامعة منتجات الجهة محل التدقيق
وأثرها؟
 -2مااا هى طبيعااة االتجاااهااات التساااااويقيااة
واستراتيجية وأهداف التسويق وآثارها؟
 -3ما هو نصيب الجهة محل التدقيق من
السوق وقوة تأثيرها؟
 -4طبيعاة العالقاة مع المناافساااااين وأثرهاا على
الجهة محل التدقيق؟
 -5درجة توافر أسااااواق خارجية للمنتجات فى
و حجم الصادرات منها؟
 -6ما هى درجة اساتقرار الطلب الخارجي على
المنتجات؟
 -7ما أثر ساااياساااات التساااعير على عمليات
التشغيل والمنافسة؟
 -8هال تساااااتخادم الجهاة محال التادقيق التجاارة
اإللكترونية؟
 -9درجاة تنوع واساااااتقرار المبيعاات على
االنترنت؟
 –10األثار المترتبة على أنشااطة التسااويق من
خالل التجارة اإللكترونية ؟
ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

ت ليل المخاطر المتأصلة

نموذج رقم  10مرحلة التخطيط

ا

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ  :ا ا
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ  :ا ا
روجع بواساة
الوزن النسبى للعنصر %15 :
العنصر :الظروف استثمارية وتمويلية.

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية

مجال التفهم

منخفض

متوسط

مرتفع

درجة المخاطر
على مستوى البنود
متوسط

%50 %80 %50 %20
 -1هل يوجد للجهة أنشطة االستحواذ وأثرها على نشاط
واقتصادياتها؟
 -2هال يوجاد اتجااهاات للقياام باأنشااااطاة انادمااج وأثرها
على نشاط الجهة محل التدقيق واقتصادياتها؟
 -3أثر األنشطة التى تخلصت الجهة محل التدقيق منها؟
 -4ما هى درجة تنوع االساااااتثماارات وتوقعاات بأثارها
على النشاط واقتصاديات الجهة محل التدقيق ؟
 -5ما هو أثار التصرفات المتوقعة األوراق المالية؟
 -6ما أثر أنشاطة االساتثمار الرأسامالى المزمع القيام بها
ودراسات الجدوى لها؟
 -7هل يوجد اساتثمارات في منشاآت ال تدخل فى عملية
التجميع ,وأسباب ذلك وأثر ؟
 -8أثر هيكل الديون؟
 -9هال يوجاد حادد االتفااقياات المرتبطاة باالاديون والقيود
عليهاا وحادد الضااااامااناات لهاا والترتيباات التمويلياة
الخاصة بها وأثرها على الجهة محل التدقيق
 -10هل يوجد عقارات المستأجرة وأثر ذلك؟
 -11هل توجد مصانع المستأجرة واالثار المتوقعة؟
 -12هل توجد المعدات المستأجرة وتستخدم في النشاط؟
 -13هيكل الملكية وجنسياتهم وأثر ذلك؟
 -14هاال يوجااد أطراف ذوي العالقااة وطبيعااة هااذ
العالقات وأثرها؟
ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

مرتفع

%80

نموذج رقم  11مرحلة التخطيط

ت ليل المخاطر المتأصلة
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ :
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ :
روجع بواساة
العنصر :تقييم اإلدارة وإطار إعداد القوائم المالية.

ا
ا ا
ا ا

الوزن النسبى للعنصر %15 :

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية

مجال التفهم

منخفض

متوسط

مرتفع

متوسط

مرتفع

%20

%50

%80

%50

%80

 -1تقيم لكفاءة إدارة الجهة محل التدقيق ونزاهتها؟
 -2مدى مناسبة اإلطار المستخدم إلعداد القوائم المالية؟
 -3مدى مناسبة أسس االعتراف باإليراد المطبقة؟
 -4الوزن النسابى للبنود التى تتم فيها المحاسابة بالقيمة
العادلة؟
 -5مدى مناسبة التنوع في المخزون ومعدالت دورانه؟
 -6مناساابة مواقع مخازن الجهة محل التدقيق وظروف
التخزين بها؟
 -7حجم الماديونياات وااللتزاماات والمعاامالت باالعملاة
األجنبية وأثرها المتوقع على نتائج األعمال.
 -8عناصاار الهامة في الصااناعة ) على ساابيل المثال( :
القروض واالساااااتثماارات فى البنوك ,وحسااااااباات
العمالء والمخزون فى الشاااااركااات الصاااااناااعيااة،
واألبحاث والتطوير فى شركات صناعة األدوية.
 -9كفااياة المعاالجاات المحااسااااابياة عن المعاامالت رير
العاادياة أو المعقادة بماا في ذلاك تلاك المعاامالت في
المجاالت المتعارضة أو الحديثة.
 -10مدى توافق العرض واالفصااااح في القوائم المالية
مع االطار المحاسبى المطبق.
 -11األهمية النسااابية لألرصااادة المعرضاااة لالختالس
وحدوث الغش.
 -12األهمية النسبية للبنود التى تعتمد على التقدير.
 -13مخاطر المشاكالت التى أوضاحتها عمليات التدقيق
السابقة.
ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

................ %إلخ

نموذج رقم  12مرحلة التخطيط

ت ليل المخاطر المتأصلة
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ :
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ :
روجع بواساة
العنصر :األهداف واالستراتيجيات ومخاطر النشاط ذات الصلة

ا
ا ا
ا ا

الوزن النسبى للعنصر %10 :

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالية

مجال التفهم

درجة المخاطر
على مستوى البنود

منخفض

متوسط

مرتفع

متوسط

مرتفع

%20

%50

%80

%50

%80

 -1أهداف الجهة محل التدقيق.
 -2مخاطر تطورات الصناعة (مخاطر النشاط المحتملة مثل
افتقار الجهة محل التدقيق لألفراد أو الخبرات للتعامل
مع المتغيرات في الصناعة .
 -3مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة (مخاطر النشاط
المحتملة يمكن أن تكون على سبيل المثال تزايد
االلتزامات المتعلقة بالمنتج
 -4مخاطر التوسع في النشاط (مخاطر النشاط المحتملة
والتي قد تتمثل في عدم تقدير الطلب بدقة .
 -5مخاطر المتطلبات المحاسبية الجديدة (مخاطر النشاط
المحتملة مثل التنفيذ رير المكتمل أو رير السليم ،أو
التكاليف المتزايدة .
 -6مخاطر المتطلبات التنظيمية(مخاطر النشاط المحتملة
مثل تزايد التعرض للمخاطر القانونية .
 -7المتطلبات المالية الحالية والمنتظرة (مخاطر النشاط
المحتملة قد تتمثل في فقدان التمويل نتيجة لعدم قدرة
الجهة محل التدقيق على الوفاء بالتزاماتها .
 -8مخاطر اساتخدام تكنولوجيا المعلومات (مخاطر النشااط
المحتملة مثل عدم توافق النظام مع العمليات .
 -9مخاطر تنفيذ االسااتراتيجية ،وبصاافة خاصااة المخاطر
التى قاد تبدى إلى متطلباات محااسااااابياة جاديادة (مخااطر
النشااااااط المحتملاة قاد تتمثال في التنفياذ رير المكتمال أو
رير السليم .

ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

نموذج رقم  13مرحلة التخطيط

ت ليل المخاطر المتأصلة

ا

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ  :ا ا
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ  :ا ا
روجع بواساة
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :قياس وفحص األداء المالى للجهة

مجال التفهم

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالية

درجة المخاطر على
مستوى البنود

منخفض

متوسط

مرتفع

متوسط

مرتفع

20
%

%50

%80

%50

%80

 -1نسب الهامة وإحصائيات التشغيل.
 -2مبشرات األداء الهامة.
 -3مقاييس أداء الموظفين.
 -4السياسات التشجيعية لألجور.
 -5تقارير التنبب ،والموازنات التقديرية،
وتحليل االنحرافات.
 -6تقارير المحللون وتقارير التصنيف
االئتماني.
 -7تحليل المنافسين.
 -8تطور األداء المالى من فترة ألخرى
(نمو اإليرادات ،والربحية ،والرافعة
المالية .
ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

نموذج رقم  14مرحلة التخطيط

تهام الجاة م ل التدقيق وبيئتاا و قيا المخاطر المتأصلة على مستوى القوائم
المالية

الولن

مجال التهام

اللسبى

ظروف الصلاعة

%10

الظروف االقتصادية والتشريعية العامة

%10

طبيعة الجاة م ل التدقيق

%10

الظروف التشغيلية

%10

الظروف التسويقية

%10

الظروف االستثمارية و التمويلية

%15

تقييم اإلدارة وإطار اعداد القوائم المالية

%15

األهداف واالستراتيجيات ومخاطر النشاط
ذات الصلة

%10

قياس وفحص األداء المالى للجهة

%10

درجة المخاطر
المتأصلة
%20

%50

%80

التقييم
اللاائي

اإلجمالي

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية  :ا ا
أعدت بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

روجع بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

إعتبارات إستخدام نماذج تحليل المخاطر المتأصلة:
• يتم تجميع الدرجات وقسمتها على عدد البنود ويتم تقريب الناتج إلى أقرب درجة
مخاطر.
• بالنساابة للبنود التي لم تدرج في خانة المخاطر على مسااتوى البنود (متوسااط أو
مرتفع فإن تقييم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر يعتبر (منخفض .
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نموذج رقم  15مرحلة التخطيط

تهام الجاة م ل التدقيق وبيئتاا و قيا

مجال التهام

الولن
اللسبى

ظروف الصلاعة

%10

الظروف االقتصادية والتشريعية

%10

المخاطر المتأصلة على مستوى بلدا .....

درجة المخاطر
المتأصلة
%20

%80

%50

التقييم
اللاائي

العامة
طبيعة الجاة م ل التدقيق

%10

الظروف التشغيلية

%15

الظروف التسويقية

%15

الظروف االستثمارية و التمويلية

%20

تقييم اإلدارة وإطار اعداد القوائم

%20

المالية
اإلجمالي
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية  :ا ا
أعدت بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

روجع بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

إعتبارات إستخدام نماذج تحليل المخاطر المتأصلة:
• يتم تجميع الدرجات وقسمتها على عدد البنود ويتم تقريب الناتج إلى أقرب درجة
مخاطر.
• بالنساابة للبنود التي لم تدرج في خانة المخاطر على مسااتوى البنود (متوسااط أو
مرتفع فإن تقييم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر يعتبر (منخفض .
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نموذج رقم  16مرحلة التخطيط

ملخص نتائج تقييم المخاطر المتأصلة على مستوى بنود القوائم المالية
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية  :ا ا
أعدت بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

روجع بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

التقييم النهائي للمخاطر المتأصلة

البند
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• البنود التي يتم إدراجها في هذا الجدول تتفق مع بنود القوائم المالية للجهة
محل الرقابة.
ت ليل مخاطر الرقابة الداطلية

نموذج رقم  17مرحلة التخطيط

ا

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ  :ا ا
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ  :ا ا
روجع بواساة
الوزن النسبى للعنصر %10 :
العنصر :بيئة الرقابة

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية

العنصر
تطبيق النزاهة والقيم االخالقية:
 -1هال اإلدارة تعمال على ررس وتطبيق النزاهاة
والقيم األخالقية من خالل التصرفات واألقوال؟
 -2هل هناك قواعد للسلوك األخالقي بالجهة محل
التدقيق؟
 -3هل الحوافز واإلرراءات بشان التصرف رير
األخالقي يتم العمل على تالفيها ؟
االلتزام بالكفاء:
 -5هل تراعى اإلدارة مستويات الكفاءة بالنسبة
الى الوظائف التى تتطلب مستويات معينة ؟
مساهمة المسئولين عن الحوكمة:
 -6هل هناك اجتماعات دورية للمسئولين عن
الحوكمة؟
 -7هل تتوافر الخبرة والتأهيل ألعضاء لجان
الحوكمة؟
 -8هل تشكيل لجنة التدقيق يتوافر له االستقاللية؟
 -9ما مدى كفاية مشااركة المسائولين عن الحوكمة
وتفحصهم لألنشطة؟
فلسفة اإلدارة واسلوب التشغيل:
 -10هل يتم التعرف على مخاطر النشاااط من قبل
اإلدارة وإدارته بشكل مناسب؟
 -11هل اختيار اإلدارة للسااااياسااااات المحاساااابية
والتقديرات المحاسابية يتفق والعرض الساليم للقوائم
المالية؟
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درجة المخاطر
على مستوى البنود

نعم

إلى حد ما

ال

إلى حد ما

ال

20
%

%50

80
%

%50

80
%

 -12هل لدى اإلدارة نية إلجراء تعديالت جوهرية
على القوائم المالية وبما ال يتفق م العرض السليم؟
 -13ماا مادى إساااااتجااباة ورد فعال اإلدارة تجاا
التقارير المالية؟
الهيكل التنظيمى:
 -14هل يشااكل الهيكل التنظيمى للجهة إطار العمل
الااذي يتم من خالل التخطيط ،التنفيااذ ،ومتااابعااة
وفحص أنشطتها؟
 -15هال الهيكال التنظيمى للجهاة محال التادقيق يبين
كيفية توزيع الساااالطة والمساااائولية والعالقات بين
اإلدارات ؟
سياسات وممارسات الموارد البشرية:
 -16هل يوجد توصيف للوظائف بالجهة محل
التدقيق ودراسات وقت وحركة لتلك الوظائف؟
 -17ما مدى كفاية آلية تحديد الكفاءات لكل
وظيفة؟
 -18هل سياسات وإجراءات التعيين تعمل على
تعيين الكفاءات للوظائف التى تحتاجها الجهة محل
التدقيق؟
 -19ما مدى كفاية إجراءات تعريف الموظفين
الجدد بالمهام المطلوبة منهم؟
 -20هل تعتمد الجهة محل التدقيق على التخصص
أم التدوير فى الوظائف ومدى نجاح تلك السياسة؟
 -21ما مدى كفاية سياسات للتدريب وتنمية
المهارات؟
 -22ما مدى كفاية سياسات الثواب والعقاب فى
الجهة محل التدقيق؟
-23ما مدى مناسبة سياسة الترقي الوظيفى المتبعة
بالجهة محل التدقيق؟
 -24ماا مادى كفااياة نظم الخادماات االجتمااعياة و
الرعاية الطبية للعاملين؟
ملخص الجدول
%
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
 %بند:........
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......
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................ %إلخ

ت ليل مخاطر الرقابة الداطلية
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ :
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ :
روجع بواساة
العنصر :إجراءات تقييم الخطر
للعنصر %10 :

نموذج رقم  18مرحلة التخطيط

ا
ا ا
ا ا
الوزن النسبى

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالية

العنصر

نعم

إلى حد
ما

ال

إلى حد ما

ال

%20

%50

%80

%50

%80

ألية إدارة المخاطر:
 -1هل يوجد لدى الجهة محل التدقيق إدارة مختصة
بتحادياد وتقييم ومجاابهاة المخااطر وماا هي درجاة
كفاءتها؟
 -2فى حالة اإلجابة بال هل تقوم كل إدارة وقسم من
إدارات وأقسااااااام الجهااة محاال التاادقيق بمجااابهااة
مخاطرها بشكل مستقل؟
تقييم المخاطر:
 -3هل تم تحديد األهداف على مسااتوى الجهة محل
التدقيق ككل وعلى مساتوى كل إدارة وقسام ونشااط
فيما يتصل بعملية
إعداد التقارير المالية؟
 -4هل تم التعرف على األحداث التى تبثر على
األنشطة المرتبطة بعملية إعداد التقارير المالية ؟
تقدير المخاطر:
 -5هل تم تقييم احتمالية حدوث المخاطر؟
 -6هل تم تحديد األثر لكل احتمال ؟
إجراءات مجابهة المخاطر:
 -7ماا هي الساااايااساااااات التي تطبقهاا الجهاة محال
التدقيق لمواجهة المخاطر (تقليل /مشاركة  /تقبل ؟
 – 8ما مدى كفاءة عملية إدارة المخاطر التى
واجهتها الجهة محل التدقيق فى الماضي ومدى
توافقها مع الدراسات التى أعدتها إدارة المخاطر؟
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند:........
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

................ %إلخ

ت ليل مخاطر الرقابة الداطلية

نموذج رقم  19مرحلة التخطيط

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ :
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ :
روجع بواساة

ا
ا ا
ا ا

العنصر :نظم المعلومات

العنصر

الوزن النسبى للعنصر %40 :

درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالية

درجة المخاطر على مستوى
البنود

نعم

إلى حد
ما

ال

إلى حد
ما

ال

%20

%50

%80

%50

%80

 -1ماا مادى كفااياة وفعاالياة نظم المعلوماات
واعداد التقارير الموجودة؟
 -2هاال تم تحااديااد فئااات المعااامالت فى
عملياات الجهاة محال التادقيق ذات األهمياة
للقوائم المالية؟
 -3هل تم تحاديد اإلجراءات التى تتم داخل
كال من نظم تكنولوجياا المعلوماات والنظم
اليدوية؟
 -4هل يتوافر دليل للحسااااابات؟ وما مدى
مناسبته؟
 -5هال تطبق الجهاة محال التادقيق نظاام
تكاااليف يفي بااالغرض منااه؟ ومااا ماادى
مساهمته في اتخاذ القرارات؟
 -6هال يتم للمطاابقاة بين بيااناات التكااليف
والبيانات المالية؟
 -7هل تشاامل عمليات االتصااال توصاايل
وفهم الادوار والمسااااائولياات الفردياة التي
تخص نظاام الرقااباة الاداخلياة على عملياة
إعداد التقارير المالية؟
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند:........
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................ %إلخ

ت ليل مخاطر الرقابة الداطلية
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ :
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ :
روجع بواساة
العنصر :األنشطة الرقابية

نموذج رقم  20مرحلة التخطيط

ا
ا ا
ا ا
الوزن النسبى للعنصر %10 :
درجة المخاطر على مستوى
القوائم المالية

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20
فصل االختصاصات:
 - 1هل هناك تحديد واضح للمهام واالختصاصات؟
-2هل هناك فصاال بين االختصاااصااات بين الوظائف المتعارضااة
(الطلاب  /اإلدارة واالعتمااد والموافقاة واتخااذ القرارات /التنفياذ /
االحتفاظ بالعهد واألصااول /التوثيق وحفظ المسااتندات والقيد فى
الدفاتر /الرقابة ؟
سلطة االعتماد:
 -3هال توجاد صاااااالحياات الزماة لإلياداع والتحويال والسااااحاب من
األرصدة لدى البنوك وفقا لما اعتمدته اإلدارة؟
( شااراء
 -4هل هناك اعتماد لجميع المصااروفات الرأساامالية
األصول رير المتداولة ؟
 -5هل يتم اعتماد طلبات شاراء األصاول رير المتداولة من مساتوى
إدارى مناسب؟
 -6هاال هناااك اعتماااد للقرارات بشااااااأن التعيينااات ،والترقيااات،
والعالوات والحوافز؟
 -5هل هناك سااياسااات معتمدة تنظم عمليات البيع اآلجل وسااياسااات
منح الخصومات؟
 -6هل هناك تحديد واضح العتماد طلبات الشراء ونظام إصدار
أوامر التوريد ؟
نظم وعمليات التشغيل:
 -7هل هناك نظام مالئم إليداع المتحصاااالت النقدية بحسااااب البنك
أوال بأول؟
 -8هل هناك نظام دقيق وكاف للتعامل بالشيكات؟
 -9هل هناك اجراءات أمن كفيلة بحفظ النقدية؟
 - 10هال هنااك نظاام لمتاابعاة دخول وخروج األصاااانااف من البوابة
ونظم االستالم وفحص للمشتريات؟
 -11هال هنااك نظاام لتحرير الفواتير والتساااااليم للعمالء للمبيعاات
والشحن؟
 -12هل هناك نظام للتأمين على الخزن وأصحاب العهد؟
 -13ماادى كفااايااة إجراءات الضااااابط الااداخلي لمراجعااة فواتير
المشتريات والمبيعات والتأكد منها لحظة التنفيذ؟
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

فحص األداء:
 -14هل هناك نظام تداول المستندات لمنع التكرار؟
 -15هل هناك توافر لمجموعة مستنديه تحكم جميع العمليات؟
 -16هل هناك إجراءات دورية للجرد المفاجئ؟
 -17هل المصاااروفات المساااتحقة وااليرادات المقدمة مقيدة بشاااكل
صحيح طبقا للفواتير واالتفاقيات والعقود؟
 -18هال هنااك دور إلدارة التادقيق الاداخلي باالجهاة محال التادقيق فى
إجراء المطابقات والمقارنات واالطالع على تقاريرها؟
 -19هال هنااك لمراجعاة إثباات المخزون المحتفظ باه طرف الغير
وكذا المحتفظ به للغير بمخازن الجهة محل التدقيق؟
 -20هاال يوجااد نظم لتقييم األداء وتحلياال االنحرافااات وتحماال
المسئولية؟
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
................ %إلخ
 %بند:........

• يتا تحليل مطاار الرقابة الداخلية الطاصة بالناةة الرقابية على مستوا الجهة
محل التدقيق بالل عاد ابقا لهوا النموذج فى حالة تحديد مطاار تطص بنود
معينة يتا إيضاحها في الطانات المطصصة لولك بالنموذج.
• بعد تحليل مطاار الرقابة الداخلية الطاصة بالناةة الرقابية بالل خا على
مستوا الد رات الرئيسية المبيعاته الماتريات ه  .....إلخ ابقا للنماذج
الواردة فيما بعد يتا مراجعة التحليل الموكور مع التحليل العاد للوصول إلى
التحليل الصحيح.
• يتا تحديد زع نسبى تقديري قدره  %5للل د رة م الد رات الرئيسية
الطمسة.
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تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

نموذج رقم  21مرحلة التخطيط

الجهة محل التدقيق --------------- :

السنة المالية -----------------------:

أعدت بواسطة ----------------------- :

تاريخ -------------------------------------- :
تاريخ ------------------------------------- :

روجعت بواسطة ---------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابية – العمليات النقدية
درجة المخاطر
العنصر

 -1هل هناك تحديد واضح للمهام واالختصاصات ؟
 -2هل هناك فصاال بين االختصاااصااات فيما يتعلق بالقيد
فى الدفاتر وإعداد والتصااااريح بالصاااارف او القبض
واالحتفاظ بالنقدية؟
 -3هال هنااك نظاام مالئم إلياداع المتحصاااااالت النقادياة
بحساب البنك أوالً بأول؟
 -4هل هناك نظام دقيق وكاف للتعامل بالشيكات؟
 -5هل توجد صالحيات الزمة لإليداع والتحويل والسحب
من األرصدة لدى البنوك وفقا ً لما اعتمدته اإلدارة؟
 -6هل هناك نظام لتداول المسااتندات المبيدة للعملية لمنع
التكرار؟
 -7هل هناك نظام للتأمين على الخزن وأصحاب العهد؟
 -8هاال هناااك توافر لمجموعااة مساااااتنااديااة تحكم جميع
العمليات النقدية؟
 -9هل هناك إجراءات دورية للجرد المفاجئ للخزن؟
 -10هل هناك اجراءات أمن كفيلة بحفظ النقدية ؟
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درجة المخاطر على
مستوى البنود

نعم

إلى حد
ما

ال

%20

%50

%80

إلى حد ما
%50

ال
%80

تحليل مخاطر الرقابة الداخلية
الجهة محل التدقيق -------------------- :
أعدت بواسطة ---------------------------- :

نموذج رقم  22مرحلة التخطيط
السنة المالية ----------------------------:
تارير ---------------------------------- :
--تارير ---------------------------------- :
---

روجعت بواسطة -------------------------- :
العنصر  :االنشطة الرقابية –المشتريات

درجة المخاطر

العنصر

 -1هل هناك تحديد واضااح لساالطة الموافقة على
طلبات الشراء ونظام إصدار أوامر التوريد؟
 -2هال هنااك فصااااال تاام بين اختصااااااصاااااات
المسااااائولين عن القياد فى دفااتر الحسااااااباات
والمساائولين عن تحرير الشاايكات التى ترساال
الى الموردين والمسئولين عن استالم البضاعة
وفحصها؟
 -3هال هنااك نظاام لمتاابعاة دخول األصاااانااف من
البوابة ونظام استالمها وفحصها فنيا؟
 -4هل هناك نظام للتأمين على مشااااتريات الجهة
محل التدقيق؟
 -5هل النظام يضااامن عدم الصااارف إال بأصااال
الفواتير؟
 -6هل المصروفات تخص الفترة؟
 -7هل يتم التبويب والعرض بشكل سليم؟
 -8هل يتم ختم الفواتير بخااتم الدفع للتاأكد من عدم
تكرار الدفع؟
 -9هل يتم تنفيذ شروط التوريد طبقا ً للعقود؟
 -10هل توارير أوراق الدفع صحيحة؟
 -11هل يتم تسليم أوراق الدفع إلى مستحقيها؟
 -12هل هناك فصال بين اختصااصاات عملية قيد
العمليات (مشتريات  /حسابات موردين ؟
 -13هل المصااااروفات المسااااتحقة مقيدة بشااااكل
صحيح طبقا ً للفواتير واالتفاقيات والعقود؟
 -14هل هنااك دور إلدارة التادقيق الداخلياة بالجهاة
ماحااال الاتااادقاياق فاى إجاراء الاماطااااباقاااات
والمقارنات واالطالع على تقاريرها ؟
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نعم

إلى حد ما

ال

%20

%50

%80

درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
ال
%50

%80

تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

نموذج رقم  23مرحلة التخطيط

الجهة محل التدقيق -------------------- :

السنة المالية --------------------------------:

أعدت بواسطة ------------------------------ :

تاريخ -------------------------------------- :
تاريخ ------------------------------------- :

روجعت بواسطة ---------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابية –المبيعات
درجة المخاطر
نعم

إلى حد
ما

نعم

%20

%50

%20

العنصر

-1
-2

-3

-4
-5
-6

-7

هل هناك تحديد واضااح للمهام واالختصاااصااات
فى مجالي البيع والتحصيل؟
هال يتم الفصااااال بين محرري فواتير البيع وبين
الموافقة على البيع اآلجل وبين الشااااحن وتجهيز
الفواتير والوظائف المحاسبية؟
هل يشتمل النظام على القواعد الرقابية من وجود
أرقام مسااالسااالة للفواتير وطريقة مناسااابة إللغاء
الفواتير وحفظها؟
هل هناك ساااياساااات معتمدة تنظم عمليات البيع
اآلجل وسياسات منح الخصومات؟
هال هنااك نظاام لتلقى طلباات العمالء ومتاابعاة
مراحل تنفيذ عملية البيع اآلجل؟
هل هناك نظام لتحضاااير البضااااعة وارساااالها
للعميل وتحرير أذون الصاااارف وإعداد الفواتير
واعتمادها وفحص األصناف قبل خروجها؟
هل هناك نظام لمنح العينات من األصاااناف التى
تنتجهاا الجهاة محال التادقيق ،وهال هو فى حادود
العرف التجاري؟
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درجة المخاطر على مستوى
البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

نموذج رقم  24مرحلة التخطيط

الجهة محل التدقيق الخاضعة للرقابة ------------ :

السنة المالية --------------------------:

أعدت بواسطة ------------------------------ :

تاريخ ----------------------------------- :
---

روجعت بواسطة ---------------------------- :

تاريخ --------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابية –المخزون

درجة المخاطر
العنصر

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

هل هناك نظام مساتندي لالساتالم والصارف يضامن
إمكانية تتبع كل عملية صاااارف أو إضااااافة (وجود
أرقام مسلسلة ؟
هل المخازن مهيئة وفقا ً لطبيعة كل نوع؟
هل هناك وسائل أمان وفقا ً لطبيعة المخزون؟
هل هناك نظام للتأمين على المخازن؟
هل هناك نظام للتأمين على أمناء المخازن؟
هل هناك وساائل تساهل عملية االساتالم أو الصارف
كالموازين والمقاييس؟
هل هناك نظام إلجراء الجرد الدوري للمخازن؟
هال يتم إجراء مطاابقاات بصاااافاة دورياة ألرصااااادة
المخازن مع الحسابات؟
هال هنااك نظاام إلثباات المخزون المحتفظ باه طرف
الغير وكاذا المحتفظ باه للغير بمخاازن الجهاة محال
التدقيق ؟
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نعم

إلى حد
ما

%20

%50

درجة المخاطر على مستوى
البنود
إلى حد ما
نعم
نعم
%20

%50

%20

تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

نموذج رقم  25مرحلة التخطيط

الجهة محل التدقيق ------------------ :

السنة المالية -------------------------:

أعدت بواسطة --------------------------- :

تاريخ --------------------------------- :

روجعت بواسطة ------------------------ :

تاريخ --------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابية –الرواتب
درجة المخاطر
العنصر

 -1هل هناك تحديد واضح للمهام واالختصاصات؟
 -2هل هناك فصاال بين االختصاااصااات فيما يتعلق بإدارة
الموارد البشرية وإدارة االستحقاقات؟
 -3هل هناك سجالت لكل موظف؟
 -4هل هناك قرارات بشأن التعيينات والترقيات والعالوات
والحوافز؟
 -5هال يتم توثيق جميع التغييرات على حاالاة الموظف الى
إدارة الموارد البشرية أوالً بأول؟
 -6هل هناك نظام لتسجيل وقت دخول وخروج العاملين؟
 -7هل يتم التحقق من انه ال يتم صرف رواتب إال للعاملين
الذين تم إدراج بياناتهم من قبل إدارة الموارد البشرية؟
 -8هل جميع التغييرات التى تتم على حساابات الرواتب يتم
اعتمادها من سلطة مختصة؟
 -9هاال هناااك نظااام للتحقق من أن صااااارف الرواتااب
لمستحقيها؟
 -10هل هناك نظام لرد المبالغ التى لم يتم صاارفها من قبل
العاملين؟
 -11هل يتم التحقق من صااااحة االسااااتقطاعات وصااااحة
الترحيالت الى الحسااااابات المختصااااة ذات الصاااالة
بحسابات الرواتب واألجور ؟
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نعم

إلى حد
ما

نعم

%20

%50

%20

درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

تحليل مخاطر الرقابة الداخلية
الجهة محل التدقيق ----------------- :

نموذج رقم  26مرحلة التخطيط

السنة المالية --------------------------------:

أعدت بواسطة  ------------------------ :تاريخ -------------------------------------- :
روجعت بواسطة  ---------------------- :تاريخ ------------------------------------- :

العنصر  :االنشطة الرقابية –العمليات الرأسمالية
درجة المخاطر
العنصر

نعم

إلى حد ما

نعم

%20

%50

%20

 -1هاال هناااك اعتماااد لجميع المصاااااروفااات
الرأسمالية (شراء األصول رير المتداولة ؟
 -2هل يتم اعتماد طلبات شااراء األصااول رير
المتداولة من مستوى إداري مناسب؟
 -3هل يتم الموافقة على فواتير الشراء من قبل
األشاااخاص الذين سااابق لهم اعتماد طلبات
الشراء؟
 -4هل هناك توثيق مسااااتندي لطلبات شااااراء
األصااول رير المتداولة يختلف عن شااراء
باقى البنود المتداولة ؟

129

درجة المخاطر على
مستوى البنود
إلى حد ما
نعم
%50

%20

تحليل مخاطر الرقابة الداخلية

نموذج رقم  27مرحلة التخطيط

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية :
 ............................ :التاريخ :
أعدت بواساة
 ............................ :التاريخ :
روجع بواساة

ا
ا ا
ا ا
الوزن النسبى للعنصر %20 :

العنصر :متابعة عناصر الرقابة

درجة المخاطر على
مستوى القوائم المالية

العنصر

نعم

إلى حد ما

%50 %20

درجة المخاطر على مستوى
البنود

ال

إلى حد ما

ال

%80

%50

%80

عناصر الرقابة من داخل الجهة محل التدقيق:
 -1ما هى عناصار نظم الرقابة من داخل الجهة محل
التادقيق مثال نظاام التادقيق الاداخلياة ،ونظم الرقااباة
اإلدارية والمتابعة ومدى كفايتها؟
 -2موقع إدارة التادقيق الاداخلياة فى الهيكال التنظيمى
ودرجة استقالليته؟
 -3ما هى طبيعة العالقة بين المسئولين عن الحوكمة
ونظم التدقيق الداخلية وأثر ذلك على استقالليتها؟
 -4ما هى كفاءة وخبرة المدققين الداخليين؟
 -5ما هو تطور منهج التدقيق الداخلية فى أداء عملها
ومدى استمراريتها فى الرقابة؟
 -6درجة االستجابة لتقارير التدقيق الداخلية؟
 -7هال يوجاد نظاام للرقااباة على الجودة داخال الجهاة
محل التدقيق؟
 -8موقع نظااام الرقااابااة على الجودة فى الهيكاال
التنظيمى؟
 -9خبرة وكفاءة العاملين بنظام الرقابة على الجودة؟
 -10المنهج المتبع فى الرقااابااة على الجودة وماادى
كفايته؟
 -11االستجابة لتقارير الرقابة على الجودة؟
عناصر الرقابة من خارج الجهة محل التدقيق:
 -1ماا هى الجهاات الرقاابياة التى تقوم باالرقااباة على
الجهة محل التدقيق.
 -2مااا هى المالحظااات والنتااائج التى تضااااامنتهااا
مكاتبات وتقارير الجهات الرقابية الخارجية؟
 -3مدى اساتجابة الجهة محل التدقيق لتقارير الجهات
الرقابية.
تقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية:
تقييم المخاطر على مستوى البنود :بند : .......

ملخص الجدول
%
 %بند:........
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................ %إلخ

نموذج رقم  28مرحلة التخطيط

مجال التهام

الولن اللسبى

بيئة الرقابة

%15

إجراءات تقييم الخار

%15

نظم المعلومات

%25

األنشاة الرقابية

%25

متابعة علاصر الرقابة

%20

درجة مخاطر الرقابة

التقييم

%80

اللاائي

%20

%50

اإلجمالي

ت ليل مخاطر الرقابة الداطلية على مستوى القوائم المالية
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية  :ا ا
أعدت بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

روجع بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

إعتبارات إستخدام نماذج تحليل مخاطر الرقابة:
• يتم تجميع الدرجات وقسمتها على عدد البنود ويتم تقريب الناتج إلى أقرب درجة
مخاطر.
• بالنساابة للبنود التي لم تدرج في خانة المخاطر على مسااتوى البنود (متوسااط أو
مرتفع فإن تقييم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر يعتبر (منخفض .
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ت ليل مخاطر الرقابة الداطلية على مستوى بلدا .....

نموذج رقم  29مرحلة التخطيط

الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية  :ا ا
أعدت بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

روجع بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

مجال التهام

الولن

درجة مخاطر الرقابة

التقييم

اللسبى

%80

اللاائي

بيئة الرقابة

%15

إجراءات تقييم الخار

%15

نظم المعلومات

%25

األنشاة الرقابية

%25

متابعة علاصر الرقابة

%20

%20

%50

اإلجمالي

إعتبارات إستخدام نماذج تحليل مخاطر الرقابة:
• يتم تجميع الدرجات وقسمتها على عدد البنود ويتم تقريب الناتج إلى أقرب درجة
مخاطر.
• بالنساابة للبنود التي لم تدرج في خانة المخاطر على مسااتوى البنود (متوسااط أو
مرتفع فإن تقييم المخاطر الخاصة بها بالنسبة لهذا العنصر يعتبر (منخفض .
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نموذج رقم  30مرحلة التخطيط

ملخص نتائج تقييم مخاطر الرقابة على مستوى بنود القوائم المالية
الجاة م ل التدقيق  .......................... :السلة المالية  :ا ا
أعدت بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

روجع بواساة

 ............................ :التاريخ

:

ا ا

التقييم النهائي لمخاطر الرقابة

البند

• البنود التي يتم إدراجها في هذا الجدول تتفق مع بنود القوائم المالية للجهة
محل الرقابة.
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نموذج ( 31مرحلة التخطيط

تولي) األهمية اللسبية على بلود قائمة المركز المالى
البلد

المبلغ ا
بالجلي

معامل درجة
الثقة

قيمة البلد مرج ة
بمعامل درجة الثقة

األهمية
اللسبية للبلد

األصول
صول ثابتة
مار عات تحا التنييو
صول مير ملموسة
استثمارات فى شركات تابعة
استثمارات مالية متاحة للبيع
ريبية مؤجلة

صول
المطز ع
عمال

رات قبض مدينوع

حستتتتتابتات متدينتة مع الاتتتتركتات
القابضة الاقيقة
دفعات مقدمة
استتثمارات بالقيمة العادلة م خالل
الربا الطسائر
نقدية رصدة لدا البنوك
مجموع الصول
ه

الجهة محل التدقيق  ............................ :السنة المالية :
عدت بواسةة

 ............................ :التاريخ

 :ه ه

ر جعا بواسةة

 ............................ :التاريخ

ه ه

:

• قيمة البند المرجحة بدرجة الثقة = قيمة البند  xمعامل درجة الثقة
• الهمية النستتتبية للبند = قيمة الخةا المقبولة على مستتتتوا القائمة  xقيمة البند المرجحة
بدرجة الثقة ه إجمالى قيا البنود المرجحة بدرجة الثقة .
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تاب) تولي) األهمية اللسبية على بلود قائمة المركز المالى
الجهة محل التدقيق  ............................ :السنة المالية :
المبلغ ا
بالجلي

البلد

معامل درجة
الثقة

ه

قيمة البلد مرج ة
بمعامل درجة الثقة

حقوق المللية
ر ا المال المدفوع
االحتياايات
ربا

خسائر مرحلة

ربا

خسائر العاد قبل التوزيع

االلتزامات
سندات
قر ض م البنوك
قر ض م شركات قابضة شقيقة
التزامات خرا اويلة الجل
مطصصات
بنك سحق على الملاوف
مورد ع ا رات دفع دائنوع خر ع
حستابات دائنة م الاتركات القابضتة
الاقيقة
التزامات قصيرة الجل خرا
إجمالى حقوت المللية االلتزامات
اإلجمالي
عدت بواسةة
ر جعا بواسةة

 ............................ :التاريخ
 ............................ :التاريخ
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 :ه ه
 :ه ه

األهمية اللسبية
للبلد

نموذج ( 32مرحلة التخطيط

تولي) األهمية اللسبية على بلود قائمة الدطل
البلد

المبلغ
بالجلي

المبيعات ه اإليرادات

XXX

تللية المبيعاته تللية الحصول على اإليراد

ْ xx

مصر فات بيع توزيع

ْ xx

مجمل الربح

Xx

الدخل م االستثمار

X

ملاسق خسائر خرا

X

إيرادات خرا

X

مطصصات انتيى ال رض منها

X

مصر فات إدارية عمومية

)(X

مصر فات تمويلية

)(X

مطصصات ملونة

)(X

خسائر اال محالل

)(X

مصر فات خرا

)(X

الربا قبل الضريبة

Xx

مصر ف

ريبة الدخل

معامل
درجة
الثقة

قيمة البلد
مرج ة بمعامل
درجة الثقة

األهمية اللسبية
للبلد

)(X

صافي الربح
اإلجمالي
الجهة محل التدقيق  ........................... :السنة المالية  :ه ه
 ............................ :التاريخ  :ه ه
عدت بواسةة
 ............................ :التاريخ  :ه ه
ر جعا بواسةة
• قيمة البند المرجحة بدرجة الثقة = قيمة البند  xمعامل درجة الثقة
• الهمية النستتتبية للبند = قيمة الخةا المقبولة على مستتتتوا القائمة  xقيمة البند المرجحة
بدرجة الثقة ه إجمالى قيا البنود المرجحة بدرجة الثقة .
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مالحق مرحلة التنفيذ
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اطتصارات التأكيدات

االطتصارات تأكيدات القوائم المالية
ك

االكتمال

البيان
جميع الرصدة المعامالت تا تسجيلها
اكتمال اإلفصاحات المتعلقة بها

الوجود الحد ث

التصكيد على جود الصول االلتزامات
اع المعامالت قد تما فى اليترة محل اليحص.

د

التقييا ه الدقة

الصل االلتزاد قد تا تسجيله بقيمة مناسبة ع
المبالغ المرتبةة بالمعامالت الحداث قد تا تسجيلها
بقيمتها بصورة مالئمة ع المعلومات المالية تا
اإلفصاحات معبر عنها بو و

ت

القياا

يتتتا تستتتتجتيتتل التمتعتتامتالت الحتتداث فتي التيتتترة
المحاستتتتبية الصتتتتحيحة االفصتتتتا ع المعلومات
المتاليتة المعلومتات الخرا بصتتتتورة عتادلتة بقيا
مناسبة

إ

الحقوت الواجبات

ع الصتتتل االلتزاد يطص المناتتتصة
في تاريخ القوائا المالية

العرض اإلفصا

العرض اإلفصتتتا يتماشتتتياع مع متةلبات كال م
للتاريعات ذات الصلة المعايير المحاسبية
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مملوك لها

مراجعة األصول الثابتة ومجمعات اهالكاا والمشروعات ت

التلهيذ ومصروف االهالك وطسائر اعم الل األصول الثابتة ومصروفات

الصيانة واألربا الخسائر الرأسمالية ومصروفات التأمين على األصول الثابتة:
أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

أعدت بواسطة:

التارير:
روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

/

/

رقم
التأكيدات
ورقة
إجراء المراجعة
م
ك و د ق ح إ
العمل
يجب أساناد مراجعة األصاول الثابتة ومجمعات االهالك والمشاروعات تحت التنفيذ ومصاروف إهالكها وخساائر اضامحالل األصاول الثابتة
واألصااول رير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ومصااروفات الصاايانة وكذا األرباح والخسااائر الرأساامالية ومصااروفات التأمين على
األصاااااول الثاابتاة معاا وذلاك نظرا لوجود عالقاات فيماا بينهاا وتبادأ مراجعاة هاذ البنود بااإلجراءات التحليلياة بهادف التعرف على مخااطر
اإلجراءات التحليلية وإلقاء الضوء على البنود رير العادية منها
اإلجراءات التحليلية- :
✓
 1قاارن بين التغير على قيم البنود والمتوقع لهاا فى الموازناة ✓
االجراءات
التحليلية.
التقديرية سااواء الساانوية أو الربع ساانوية والوقوف على
االستفسارات
أسباب االختالفات.
✓
 2قارن بين قيم البند فى الفترة الحالية مع قيم نفس البنود فى ✓
االجراءات
التحليلية.
األعوام السااابق سااواء كقيم أو كنسااب واتجاهات والوقف
االستفسارات
على أسباب اختالف
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أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

 3تحليل العالقة بين كل من:
* األصول الثابتة ومجمعات إهالكها
* األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة ومصروفات الصيانة.
* اإلضاافات على بنود األصاول الثابتة وعالقتها بالمحول
من المشااااروعات تحت التنفيذ وما تم رفعه لألصااااول
الثابتة مباشرة.
* األعمار اإلنتاجية واالستبعادات من األصول الثابتة.
* العالقة بين اإلضاافات لألصاول واالساتبعاد من األصاول
الثابتة ومشااااروعات تحت التنفيذ ومصااااروفات التأمين
عليها.
* العالقاة بين االساااااتبعاادات من األصاااااول وأعماارهاا
االنتاااجيااة والهالك الطااارع والتااأمين على األصاااااول
واألرباح والخسائر الرأسمالية.
* اضاااامحالل األصااااول وتكلفة صاااايانتها ومبشاااارات
االضمحالل.

ك

التأكيدات
و د ق ح

✓

✓

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

االجراءات
التحليلية.
االستفسارات
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/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 4حلل األصاااول الثابتة بهدف لكل فترة ربع سااانوية تحديد ✓
تقسااااايمهاا لمجتمعاات فرعياة وتحادياد حجم العيناة المطلوباة
لكل منها إلى:
إضااافات :عدد اإلضااافات وقيمتها لتحديد هل يتم فحصااها
جميعا أم يتم أخذ عينة منها فإذا كانت محدودة العدد فيمكن
فحصاااها كلها وإذا كانت كبيرة العدد فهل يمكن تقسااايمها
طبقات طبقا للقيمة أم أنها ات قيم متقاربة ويتم تحديد حجم
العيناة منهاا وفقاا العتباارات المعاايناة وفى ضاااااوء األهمياة
النسبية لبند األصول الثابتة.
األصاول المساتمرة من العام الماضاي والمتوقع اساتمرارها
للفترات القاادماة فتكون العيناة التى تاأخاذ منهاا محادودة وقاد
يكتفى باإلجراءات التحليلية لها فقط.
االساااتبعادات من األصاااول الثابتة وقيمها وعددها لتحليل
أساالوب العينات المناسااب لها فإذا كانت محدودة العدد يتم
مراجعتهاا مراجعاة كااملاة وإذا كاانات كثيرة العادد فيتم أخاذ
عينة منها ويتم ترشاايد اختيارها فى ضااوء قيم األصااول
المستبعدة وأعمارها اإلنتاجية.

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓

االجراءات
التحليلية.

141

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 5تحلياال مجمع اإلهالك ومصاااااروف اإلهالك من خالل ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الحصاااول على بيان باألصاااول الثابتة ومعدالت إهالكها
وفحصااااها باعتبارها تقديرات محاساااابية وفقا العتبارات
فحص التقديرات المحاساااابية ويمكن االكتفاء باإلجراءات
التحليلياة فى فحص مجمع اإلهالك ومصاااااروف اإلهالك
فى حالة استخدام الحاسبات األلية.

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

/

/
رقم
ورقة
العمل

االجراءات
التحليلية.
االستفسارات

إجراءات الرقابة:
تهادف هاذ االختباارات لادراساااااة االلتزام بمتطلباات نظاام الرقااباة الاداخلياة وتتم على العيناات التى تم اختياارهاا فى ضاااااوء األهمياة النسااااابياة
واإلجراءات التحليلية.
✓ ✓
✓
1
تقييم األنشطة
المالحظة
تأكد من وجود إجراءات ضابط داخلى بمراجعة مساتندات
المراجعة المستندية
الرقابية
إصدار أوامر شراء وإجراءات استالم األصول.
✓ ✓ ✓
 2الفحص المساااتندي لعمليات الشاااراء وااللتزام بسااالطات ✓
ج ار مطابقات
عنصرررررررررر بيئرة
االعتماد وطريقة الشراء المناسبة.
الرقابة
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أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓

3
أطلاب من الجهاة تقيمهاا لمخااطر التقاادم ألصاااااولهاا الثاابتاة
والمشااروعات تحت التنفيذ المخاطر التسااويقية والتمويلية
وأليات وبرامج مجابهتها.
وأدرساااااهااا وقيم كفااايتهااا وأثرهااا المتوقعااة من تعرض
األصول الثابتة لالضمحالل.
 4تأكد من وجود إجراءات ضابط داخلى بمراجعة مساتندات ✓
إصدار أوامر شراء وإجراءات استالم األصول.

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
تقييم عنصرررررررر

اق اررات اإلدارة

ترقريريرم الرخرطرر
في المنشأة.
✓ ✓

تقييم األنشطة

الرقابية

 5تأكد أن األصااول الثابتة والمشااروعات تحت التنفيذ قد تم ✓ ✓
تسليمها كعهد لألشخاص المناسبين واختبار عينة منها
✓ ✓

6

إ

/

تأكد من قيام الجهة بالتأمين على األصاول الهامة بها ومن
وجود أمن صاااانااعي وفقاا لمتطلباات الجهاات المختصاااااة
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الماللظة

المراجعة المستندية

تقييم األنشطة المراجعة المستندية

✓

الرقابية
تقييم أنشطة
الرقابة

اقرارات اإلدارة
فحص مستندي
مالحظة

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

ووجود نظام للتسااجيل على البوابات وإجراء فحص لمدى
االلتزام به
✓ ✓ ✓
 7تتبع الدورة المستندية لشراء األصول الثابتة والمشروعات ✓
تحت التنفيذ وتأكد من كفايتها وتشغيلها بكفاءة.
 8راجع للتأكد من أن سااااجل األصااااول الثابتة المالئم قد تم ✓ ✓ ✓
االحتفاظ به ،وأنه قد عملت قيود في السااجل على أساااس
فوري ومتسااق وأن السااجل قد تمت تسااويته مع األسااتاذ
العاام ،وأن األصاااااول قاد تم التحقق من وجودهاا الفعلى
دورياً.
✓ ✓ ✓
 9تتبع مراحل التساااجيل فى الدفاتر وتأكد من وجود فصااال ✓
بين الوظائف المتعارضااة بحيث يختلف من يمسااك العهد
عن من يقوم بالتسجيل فى الدفاتر.
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

تاقايايام ناظاااام
المعلومات
تاقايايام ناظاااام
المعلومات

تقييم عنصر
بيئة الرقابة
تقييم األنشطة
الرقابية
تقييم نظام
المعلومات

فحص مستندي
ومالحظة

فحص مستندي
ومالحظة

مالحظة
استفسارات

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

 10أطلاب محااضااااار الجرد التى قاامات بهاا فريق المراجعاة
الداخلية وتقييم مدى فعاليتها
اجراءات التحقق
 1بالنسااابة لألصاااول المساااتمرة من العام الساااابق :مطابقة ✓
التكلفاة ومجمع اإلهالك أول الفترة وآخر الفترة من واقع
التحليل مع قائمة المركز المالى والدفاتر وأوراق العمل.
✓
 2بالنسبة لإلضافات :المطابقة مع مستندات الشراء
 محضر الفحص واالستالم. تأكد من اإلضافة لسجل األصول الثابتة. صااحة اإلضااافة للمشااروعات تحت التنفيذ ورفعهالألصول الثابتة.
 صحة التكلفة المسجلة بها ورسملة تكلفة االقتراضأن وجدت ومدى اساااتيفابها لشاااروط الرساااملة،
وأسعار الصرف العمالت األجنبية أن وجدت.

التأكيدات
و د ق ح
✓

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
تقييم عناصااار
متابعة النشاط

✓ ✓ ✓

/

فحص مستندي
فحص مستندي
وحسابي
ودفتري

✓ ✓ ✓
فحص مستندي
وحسابي
ودفتري
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/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 3األساس التى تم عليها تحديد تلك األعمار بالنسابة لألصاول ✓
الثاابتاة المساااااتمرة من العاام الساااااابق قاارن بين أعماارهاا
اإلنتاااجيااة وطرق اهالكهااا فى العااام الحااالي مع األعوام
الساااابقة فإذا كان هناك تغيير فى طرق ومعدالت االهالك
أو بالنساابة لألصااول الثابتة المسااتحدثة فيتم فحصااه وفقا
العتبارات فحص التقديرات.
تااأكااد ان كفااايااة مبررات تعاادياال األعمااار االنتاااجيااة أن
وجدت.
ركز فى دراسااااة األصااااول المتوقفة عن العمل والعاطلة
وحسااااب إهالكها عن العام واألساااس التى اعتمدت عليها
الجهة فى حسابه

✓ ✓ ✓

 4دراسااة وجود مبشاارات اضاامحالل لألصااول المسااتمرة ✓
حتى نهاية الفترة من عدمه وخاصاااة بالنسااابة لألصاااول
المتعطلة والمتوقفة عن اإلنتاج

✓ ✓ ✓

إ

/

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

فحص مستندي
ودفتري ومراجعة
حسابية ومحاسبية
ومالحظة
واستفسارات
االجراءات التحليلية

مالحظة واستفسار
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/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓ ✓

 5بالنساابة لألصااول الثابتة المسااتبعدة :صااورة من قرارات ✓
مجلس اإلدارة بالتصاارف فيها او تخريدها وبالنساابة التى
يتقرر التصااارف فيها كأصااال ثابت تأكد من اساااتيفابها
شاااروط أدراجها ضااامن األصاااول رير المتداولة المتاحة
للبيع.
قم بفحص عينة من قرارات االساتبعاد محاضار االساتبعاد
لعينة من تلك األصااااول وتأكد من حساااااب إهالكها حتى
تارير االسااتبعاد وتأكد من أن قرارات االسااتبعاد تمت من
السلطة المختصة.
 6راجع عملياات صاااايااناة األصاااااول الثاابتاة وتاأكاد من عادم ✓
وجود مصااروفات يجب تحميلها على األصااول الثابتة تم
تحميلها كمصروفات صيانة.
 7بالنساااابة للعقارات واألراضااااي أطلب شااااهادات الجهات ✓
المختصااة بعدم التصاارف فى تلك األراضااي ،وبالنساابة

✓ ✓ ✓

إ

/

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
فحص مستندي
ودفتري
ومراجعة حسابية
ومحاسبية
ومالحظة
واستفسارات
االجراءات
التحليلية
فحص مستندي
استفسارات

✓ ✓ ✓
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شهادات الجهات
الخارجية

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

للسايارات ووساائل النقل تأكد من رخص تسايير المركبات
أنها ملك الجهة
 8راجع العينااة المحااددة فى ضاااااوء األهميااة النسااااابيااة ✓
واإلجراءات التحليلية لمساااتندات إجراءات التصااارف فى
األصاول الثابتة التى تم االساتغناء عنها وعقود بيها وقارن
بينها وبين تكلفتها الدفترية وتحقق من األرباح والخساااائر
الرأسامالية وساالمة العمليات الحساابية والتوجيه المحاسابى
لهاا وااللتزام بمتطلباات القاانونياة من حياث التصااااارف فى
األرباح الناتجة عنها

 9أطلب من اإلدارة إقرار بأي أصااااول مرهونة وأسااااباب
الرهن ومادد وأي ارتبااطاات قاانونياة أو التزاماات مرتبطاة
بأصولها الثابتة.

إ

/

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓ ✓ ✓
مراجعة مستندية
ومراجعة حسابية
ومراجعة
محاسبية

✓ ✓ ✓ ✓
اقرارات اإلدارة
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/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

 10األشااااراف على جرد األصااااول الثابتة والحصااااول على

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

✓ ✓ ✓ ✓

 11التأكد من سالمة الدفعات المقدمة ومطابقتها مع العقود.
 12مطابقة المسااااتخلصااااات مع العقود والتأكد من اسااااتالم

✓ ✓ ✓ ✓

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
األشراف على
الجرد

محاضر الجرد ومطابقة عينة منها مع الدفاتر
✓ ✓ ✓ ✓

/

مراجعة مستندية
ومطابقة
مراجعة مستندية
ومطابقة

األعمال التي تمت والتأكد من عدم وجود مشروعات تمت
لم يتم رفعها لألصول الثابتة.
 13المراجعة المسااااتندية للمشااااروعات التي تم انتاجها داخل ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

مراجعة مستندية
ومطابقة

الجهة ومطابقة القيمة الظاهرة بها بالدفاتر مع تكلفتها.
✓

 14التحقق من اإلفصاااااااح الكااافي عن األصاااااول الثااابتااة
واإلضااافات و االسااتبعادات وأعمارها اإلنتاجية وأساااليب
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مراجعة للقوائم
المالية

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

وطرق اإلهالك واألصااااول المعطلة والمتوقفة وخسااااائر
االضاامحالل والهالك الطارع لألصااول واألصااول التى
انتهى عمرهااا االفتراضاااااي ومااازالاات تعماال باااإلنتاااج
واألرباح والخساااائر الرأسااامالية أى األصاااول المرهونة
والتى عليها حقوق للغير
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

/

/
رقم
ورقة
العمل

مراجعة االساااتثمارات غير المتداولة (عقارية ا تابعةا شاااقيقة ا مشاااروعات ذات سااايارة مشاااتركةا متاحة للبي)ا وم تهظ باا حتى تاريخ
االست قاق ) ومجمعات ومصروفات إهالكاا واعم اللاا االستثمارات وايراداتاا وملاسب بيعاا االستثمارات:
أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

أعدت بواسطة:

التارير:
روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

/

/

رقم
التأكيدات
ورقة
إجراء المراجعة
م
ك و د ق ح إ
العمل
يجب أساااناد مراجعة االساااتثمارات رير المتداولة واهالك االساااتثمارات العقارية ومجمعات ومصاااروفات اضااامحاللها واإليرادات الناتجة عنها
ومكاسب بيعها معا نظرا لوجود ترابط بين تلك البنود.
اإلجراءات التحليلية- :
 1قاارن بين التغير على قيم البنود والمتوقع لهاا فى الموازناة ✓ ✓ ✓ ✓
االجراءات
التحليلية.
التقديرية سااااواء الساااانوية أو الربع ساااانوية والوقوف على
االستفسارات
أسباب االختالفات.
 2قاارن بين قيم البناد فى الفترة الحاالياة مع قيم نفس البنود فى ✓ ✓ ✓ ✓
االجراءات
التحليلية.
نفس الفترات في األعوام السااااابقة سااااواء كقيم أو كنسااااب
االستفسارات
واتجاهات والوقف على أسباب اختالف.
✓ ✓ ✓ ✓
 3تحليل العالقة بين كل من:
االجراءات
* االستثمارات العقارية ومجمعات إهالكها
التحليلية.
* األعماار اإلنتااجياة لالساااااتثماارات العقاارياة ومصاااااروفاات
االستفسارات
الصيانة.
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أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

 4حلل االسااتثمارات رير المتداولة لتحديد تقساايمها لمجتمعات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
فرعية وتحديد حجم العينة المطلوبة لكل منها إلى:
إضاااافات :عدد اإلضاااافات وقيمتها لتحديد هل يتم فحصاااها
جميعاا أم يتم أخاذ عيناة منهاا فاإذا كاانات محادودة العادد فيمكن
فحصها كلها ووثق األسباب التجارية لإلضافات.
االسااتبعادات من االسااتثمارات رير المتداولة وقيمها ووثق
األسباب التجارية لالستبعادات.
 5تحليال مجمع اإلهالك ومصاااااروف اإلهالك االساااااتثماارات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
العقارية ومعدالت إهالكها.
إجراءات الرقابة:
 1التأكد من وجود ساياساة اساتثمارية للشاركة وأن قرار شاراء ✓
أو بيع اسااااتثمارات رير متداولة يتم من المسااااتوى اإلداري
وفقا لالختصاصات المحددة.

/

االجراءات
التحليلية.

االجراءات
التحليلية.
االستفسارات

✓ ✓
عنصر بيئة
الرقابة.
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استفسارات فحص
مستندي ومالحظة

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

 2الفحص المساااااتنادي لكال أو بعض عملياات الشاااااراء والبيع ✓
لالسااااتثمارات رير المتداولة وقيم درجة االلتزام بساااالطات
االعتماد وطريقة الشراء المناسبة.
 3أطلب من الجهة تقيمها لمخاطر االساااتثمارات رير المتداولة
وأليات وأدرسها وقيم كفايتها.

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓ ✓

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
عنصر تيةة
الرقابة

✓ ✓

/

ج ار مطابقات

تقييم عنصر
تقييم الخطر ف

اق اررات اإلدارة

المنشأة.
 4تأكد من وجود إجراءات ضااابط داخلى بمراجعة مساااتندات ✓
إصادار أوامر شاراء والبيع وحفظ مساتندات الملكية والتأمين
عليها.
 5أفحص الادورة الادفترياة والمساااااتنادياة لعملياات شاااااراء وبيع ✓
والحصاااول على إيرادات االساااتثمارات رير المتداولة وقيم
كفايتها.

✓ ✓

✓ ✓ ✓
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تقييم األنشطة

الماللظة

الرقاتية

المراجعة المستندية

تقييم نظام
المعلومات

فحص مستندي
ومالحظة

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 6اسااتفساار من اإلدارة المالية على المعالجات المحاساابية التي ✓ ✓ ✓
تقوم بهاا الجهاة لكال نوع من االساااااتثماارات رير المتاداولاة
وتأكد من مطابقتها لإلطار المحدد للقوائم المالية
✓ ✓ ✓
 7تتبع مراحل التسااجيل فى الدفاتر وتأكد من وجود فصاال بين ✓
الوظائف المتعارضة.
✓
 8أطلب برامج وتقارير الرقابة الداخلية عن االسااتثمارات رير
المتداولة وقيم كفاءة عملها
اجراءات التحقق
✓ ✓ ✓
 1احصاااال على كشااااف بحركة االسااااتثمارات الغير متداولة ✓
(عقارية  /تابعة /شاقيقة  /مشاروعات ذات سايطرة مشاتركة/
متاحة للبيع /ومحتفظ بها حتى تارير االساتحقاق بالنسابة إلى
األرقام والمبالغ كليهما.
 2راجع األرصاااادة االفتتاحية مع األسااااتاذ العام ،السااااجالت ✓
الفرعية ،وأوراق العمل الخاصة بالسنة السابقة.

✓ ✓ ✓
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
تقييم نظام
المعلومات
تقييم األنشطة
الرقابية
تقييم عناصر
متابعة النشاط

استفسارات
ومالحظة
مالحظة
فحص مستندي

فحص مستندي
وحسابي
فحص مستندي
وحسابي

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

 3راجع تصانيف عينة لكل نوع من االساتثمارات رير المتداولة ✓
وفقا لنسااابة السااايطرة ونوع االساااتثمار والهدف من اقتناب
وتاأكاد تمشاااااياه مع اإلطاار المحادد إلعاداد القوائم الماالياة (
المعايير المحاسبية .
 4وثق النسااااباة المئوياة للملكياة وتاأكاد من عادم وجود تغييرات ✓
خالل العام.
 5راجع القيماة الادفترياة لعيناة من اإلضاااااافاات لكال نوع من ✓
االستثمارات مع المستندات المبيدة ومن أمثلتها:
• قرار الشاراء وإصادار من السالطة المختصاة في الهيكل
الوظيفى.
• فواتير الساااماسااارة عن اإلضاااافات خالل الفترة الجارية
للتأكد من تارير الشراء والوصف وعدد األسهم.
• التكلفة الدفترية لها في نهاية الفترة السابقة.
• إذا كاانات االساااااتثماارات باالعملاة األجنبياة تاأكاد من تقيمهاا
بسعر الصرف في تارير المعاملة.

التأكيدات
و د ق ح

إ

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

/

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
استفسارات وفحص
مستندي وحسابي
ومحاسبى
مالحظة

✓ ✓ ✓ ✓

استفسارات وفحص
مستندي وحسابي
ومحاسبى
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/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
6
7

8

9

إجراء المراجعة

ك

راجع كيفية احتساااااب قيمة كل نوع من االسااااتثمارات رير ✓
المتداولة للتأكد من أنها تمت وفقا ً للسااااياسااااات المحاساااابية
للشركة.
بالنساابة لالسااتبعادات من االسااتثمارات رير المتداولة تحقق ✓
مما يلى:
• صدور قرار البيع ممن له صالحية هذا القرار.
• مساتندات البيع ساواء كانت فواتير من شاركة سامسارة
أوراق مالية أو عقود بيع وعموالت البيع.
• أختبر مدى صحة األرباح والخسائر الناتجة عن البيع
وصحة تسجيلها محاسبيا.
بالنسااابة لالضااامحالل في قيمة االساااتثمارات رير المتداولة ✓
فطبق عليها متطلبات مراجعة التقديرات المحاسبية وتأكد من
معالجتها وفقا لإلطار المحدد.
أطلب شااهادات من ررفة المقاصااة باألسااهم التي في حوزة ✓
الجهة في نهاية الفترة المالية.

التأكيدات
و د ق ح

إ

/

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓ ✓ ✓
فحص محاسبي

✓ ✓ ✓
استفسارات وفحص
مستندي وحسابي
ومحاسبى

✓ ✓ ✓
مراجعة تقديرات

✓ ✓ ✓
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شهادات خارجية

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
10
11
12

13
14

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓

إ

أطلب شااهادة بعدم التصاارف بالنساابة لالسااتثمارات العقارية ✓ ✓
من الشهر العقاري.
✓ ✓ ✓
راجع األعماار اإلنتااجياة لعيناة من االساااااتثماارات العقاارياة
باعتبارها تقديرات محاسبية.
✓ ✓ ✓
بالنسابة لالساتثمارات المتاحة للبيع تأكد من إعادة تقييمها في
نهاية الساانة المالية على أساااس سااعر البيع وان فبوق إعادة
التقييم قد ظهرت ضاامن حقوق الملكية وقائمة الدخل الشااامل
األخر ما لم يتم التصرف فيها.
✓ ✓ ✓
بالنسابة لالساتثمارات المحتفظ بها حتى تارير االستحقاق تأكد
من تقيمها على أساس معدل استهالك العائد.
✓
تأكد من كفاية اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات المتممة
وأنهاا قاد لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم
المالية ،والنظام األساااااسااااى للجهة والقوانين المنظمة لعمل
الجهة.
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روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
شهادات خارجية
مراجعة تقديرات

فحص محاسبي

فحص محاسبي

/

/
رقم
ورقة
العمل

مراجعة اإلقراض طويل األجل وفوائده:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

اإلجراءات التحليلية- :
 1قاارن بين التغير على قيم االقراض والمتوقع لهاا فى الموازناة ✓ ✓ ✓ ✓
التقديرية ساواء السانوية أو الربع سانوية والوقوف على أساباب
االختالفات.
 2قاارن بين قيم البناد فى الفترة الحاالياة مع قيم نفس البنود فى نفس ✓ ✓ ✓ ✓
الفترات في األعوام.
 3تحليل العالقة بين كل من:
* قيم القروض والفائدة الدائنة عنها

االجراءات
التحليلية.
االستفسارات
االجراءات
التحليلية.
االستفسارات
االجراءات
التحليلية.
االستفسارات

✓ ✓ ✓ ✓

إجراءات الرقابة:
 1االلتزام بمتطلبااات اعتماااد منح أى قروض ،واالطالع على ✓
ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة .قم بتوثيق االساااتثناءات التي
عثر عليها ،مع التفسيرات وأي إعفاءات ممنوحة.

عنصر بيئة
الرقابة.

158

نوع الدليل

فحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

 2تحقق من االحتفاظ بسااااجالت فرعية مالئمة وأنه تجري فيها ✓
القيود على سااس فوري وثابت وأنه قد تمت تساويتها مع األساتاذ
العام.
3
أطلب من الجهة كيفية تقييمها مخاطر عدم الساداد وتغير أساعار
الصاااارف وتغير أسااااعار الفائدة وآليات مجابهتها وقيم كفايتها
وأثرها المتوقعة من تعرض األصول لالضمحالل.
 4تأكد من وجود إجراءات ضابط داخلى بمراجعة حدود االئتمان ✓
وتحصايل األقسااط التي تساتحق الساداد وتحيل الفوائد المساتحقة
عنها.

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓ ✓
✓ ✓

إ

المالحظات
والنتائج
تقييم نظام
المعلومات

المنشأة.
تقييم األنشطة
الرقاتية
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ج ار مطابقات

تقييم عنصر تقييم
الخطر ف

✓ ✓

نوع الدليل

اق اررات اإلدارة

الماللظة
المراجعة

المستندية

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج
تقييم تيةة الرقابة
تقييم عناصر
متابعة النشاط.

 5تبين أسالوب المراجعة الداخلية في الرقابة على القروض طويلة ✓ ✓
األجال وفوائادهاا واضااااامحاللهاا واطلع على تقاارير المراجعاة
الداخلية بشأنها ومتابعة لجان الحوكمة لها
اجراءات التحقق
✓ ✓
✓
 1احصال على للقروض والسالفيات المساتحقة المساتمرة من العام ✓
السابق وقم بتنفيذ ما يلي:
• طابق مكونات الجدول لدفتر األستاذ العام.
• اختبر مدى دقة العمليات الحسابية للجدول.
• طابق األرصدة االفتتاحية مع العام السابق.
• قيم ما إذا كانت أقسااط الساداد للقرض مناساب وتتناساب مع
العام السابق (إن كان قابل للتطبيق
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 2بالنسبة القروض الجديدة:
• بمتابعة اإلضافات وشروط سعر الفائدة.
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نوع الدليل

استفسار
ومالحظة

فحص مستندي
وحسابي

فحص مستندي
وحسابي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

• تأكد من أنه تم تسجيل القرض بشكل صحيح وفقا للشروط.
 3أساأل الموظفين المسابولين بالقروض والسالف المساتحقة ساواء ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
كانوا على علم بالتالي:
• قروض أو معامالت عليها رير مسجلة.
• أي أحكام وشروط خارج اتفاقيات القروض المكتوبة.
✓ ✓ ✓
 4تحقق /القروض وفوائدها بالعمالت األجنبية قد تم تحويلها على ✓
أسااااس ساااعر الصااارف الساااائد في تارير المعاملة وتم إعادة
ترجمتها بساااعر االقفال في تارير نهاية الفترة ومعالجة الفروق
الناتجة.
✓ ✓ ✓ ✓
 5قيم اضاامحالل القروض والساالفيات والمبشاارات التي اعتمدت ✓
عليهاا الجهاة في دراساااااتهاا وطبق متطلباات مراجعاة التقاديرات
المحاسبية بشأنها.
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استفسارات
شهادات اإلدارة

مراجعة
مستندية
مراجعة حسابية
ومحاسبية
استفسار
مالحظة
إعادة حساب

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

✓

✓ ✓ ✓

 6أعد حساب دخل الفوائد على أساس اختباري:
أ  -تحقق من سعر الفائدة مع عقد القرض.
ب -راجع المدة التي احتسبت على أساسها الفائدة.
ج  -أيضا ً أنظر في استرداد القروض.
 7تأكد من أن األرصاادة الختامية وفقا ً لملف أوراق العمل الخاص ✓
بنا تتفق مع األستاذ العام.
 8تأكد من كفاية اإلفصاااااحات الواردة في اإليضاااااحات المتممة
وأنهااا قااد لباات المتطلبااات الواردة فى اإلطااار المحاادد للقوائم
المالية ،والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

إعادة حساب

✓ ✓ ✓ ✓
✓
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مطابقة
مراجعة للقوائم
المالية

رقم
ورقة
العمل

مراجعة األصول غير الملموسة واستاالكاا:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اإلجراءات التحليلية- :
 1أحصال على بيان باألصاول رير الملموساة أول الفترة واإلضاافات ✓ ✓ ✓ ✓
عليهاا واساااااتهالكهاا وقيمتهاا آخر الفترة وقاارن بين التغير التي
حدثت عليها والمتوقع لها فى الموازنة التقديرية ساواء السانوية أو
الربع سنوية والوقوف على أسباب االختالفات.
 2قارن بين األعمار اإلنتاجية لألصااااول رير الملموسااااة وطريقة ✓ ✓ ✓ ✓
استهالكها في الفترات السابقة والفترات الحالية
 3تحقق من مادى معقولياة حسااااااب القيماة العاادلاة للشاااااهرة للوحادة ✓ ✓ ✓ ✓
المبلغ عنها بالتالي:
• المقارنة مع بيانات المنشاة وبيانات السوق.
• مقارنة مقاييس األداء المماثلة مع المبسسات المماثلة.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

شهادات اإلدارة
والمقارنات
المالحظات
المالحظة
والمراجعة
الدفترية
االجراءات
التحليلية.
االستفسارات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

• مقارنة االفتراضااااات والبيانات المسااااتخدمة في التدفقات
النقاادياة المخصاااااوماة مع موازناة التاادفقااات النقاادياة او
المتوقعة.
• تقييم مدى معقولية االفتراضاااات المساااتخدمة في حسااااب
التدفقات النقدية.
• النظر في خبرة اإلدارة في التوقعاات الساااااابقاة من خالل
دراسة نتائج التقديرات السابقة.
إجراءات الرقابة:
 1تحقق من االحتفااظ بساااااجالت فرعياة مالئماة لألصاااااول رير ✓
الملموساة,واساتهالكها وأن القيود تم تساجيلها على أسااس فوري
وثابت وأنه قد تمت تسويتها مع األستاذ العام.

التأكيدات
و د ق ح

✓ ✓ ✓
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إ

المالحظات
والنتائج

تقييم نظام
المعلومات

نوع الدليل

ج ار مطابقات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓

2
أطلب من الجهة كيفية تقييمها مخاطر األصاااول رير الملموساااة
وآليااات مجااابهتهااا وقيم كفااايتهااا وأثرهااا المتوقعااة من تعرض
األصول لالضمحالل.
 3تأكد من وجود إجراءات رقابة لحماية األصاااول رير الملموساااة ✓
من قبل األشخاص الغير مصرح لهم باستخدامها.

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

تقييم عنصر
تقييم الخطر ف

اقرارات اإلدارة

المنشأة.
✓ ✓

تقييم األنشطة
الرقاتية

 4تبين أساااالوب المراجعة الداخلية في الرقابة على األصااااول رير ✓ ✓
الملموس واضااااامحاللهاا واطلع على تقاارير المراجعاة الاداخلياة
بشأنها ومتابعة لجان الحوكمة لها
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تقييم تيةة الرقابة
تقييم عناصر
متابعة النشاط.

المالحظة
المراجعة
المستندية

استفسار
ومالحظة

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

اجراءات التحقق
✓ ✓
✓
 1طابق لألصاااول رير الملموساااة اول الفترة بحساااب األصاااول ✓
الرئيسية وقم بما يلي:
• طابق مكونات الجدول لدفتر األستاذ العام.
• اختبر مدى دقة العمليات الحسابية للجدول.
• طابق األرصدة االفتتاحية مع العام السابق.
• تاأكاد من اساااااتخادام طريقاة االساااااتهالك ،بماا في ذلاك مادة
االسااتهالك أو القيمة ،وطابقها للسااياسااة المحاساابية المفصااح
عنها في البيانات المالية.
 2اختار عينة من لإلضااافات إلى األصااول رير الملموسااة وقم بما ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
يلي:
• طابق المبلغ المسجل وتارير الشراء مستندات الشراء.
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندى
وحسابى

فحص مستندي
وحسابي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

• أفحص أدلااة ملكيااة براءات االختراع والعالمااات التجاااريااة
واألصااول رير الملموسااة األخرى ذات الصاالة الموجودة في
البيانات المالية (مثل شهادات التسجيل والتجديد .
• تأكد أن اإلضافة ينطبق عليها تعريف األصل رير الملموس.
• وثق اختيار السااياسااة المحاساابية للنفقات المتكبدة في مرحلة
التطوير وتأكد من اإلفصاااح عنها في السااياسااات المحاساابية
الهامة للبيانات المالية.
• تأكد من ان المنشأة قد قيدت كنفقة جميع تكاليف األصول رير
الملموساة المولدة داخليا لجميع المشااريع الداخلية وتم تحميلها
لألصل الغير ملموس.
 3أطلب من اإلدارة موافاتك ببيان باألصااول التى تم بيعها ثم قم بما ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
يلي:
• أفحص مستندات البيع.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

استفسارات
شهادات اإلدارة

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

• تأكد من صحة استهالكها.
• تاأكاد من األربااح الخساااااائر المتعلقاة بعملياة التصااااارف فيهاا
حسابيا ومحاسبيا ً
 4اساتفسار عن وجود معامالت مع أطراف ذوي عالقة في عمليات ✓
شراء أو بيع تلك األطراف وتأكد من ذلك.
 5اساااتفسااار عن اضااامحالل األصاااول رير ملموساااة أن وجدت ✓
والمبشااااارات التي اعتمادت عليهاا الجهاة في دراساااااتهاا وطبق
متطلبات مراجعة التقديرات المحاسبية بشأنها.
 6تاأكاد من تقييم العمالت األجنبياة التى تم اساااااتخادامهاا في شاااااراء
وانتاج األصاااول رير الملموساااة بأساااعار الصااارف في تارير
المعاملة

✓

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

استفسار
فحص محاسبي

✓ ✓ ✓

استفسار
مالحظة
إعادة حساب

✓ ✓ ✓

فحص دفتري
وحسابي
ومحاسبى
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رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 7تأكد من كفاية اإلفصاااحات وفقا ً لمتطلبات لإلطار المحدد للقوائم
المالية ،والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة

إ
✓
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل
مراجعة للقوائم
المالية

رقم
ورقة
العمل

مراجعة األصول وااللتزامات الغير متداولة الم تهظ باا بغرض البي) والعمليات غير المستمرة:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1مقارنة األصااول وااللتزامات رير المتداولة أول الفترة مع األصااول
وااللتزامات رير المتداولة أخر الفترة.
 2مقارنة األصول وااللتزامات رير المتداولة أخر الفترة مع الموازنات
المتعلقة بها
 3قارن بين ايرادات ومصروفات األصول الغير متداولة في الفترة قبل
اتخاذ التصرف فيها وبعد هذا القرار.
إجراءات الرقابة:
 1تأكد من أتخاذ قرار التصارف فى األصاول الثابتة وتحويلها ألصاول
محتفظ بها بغرض البيع ،وكذا الحصاول على أصاول من أجل إعادة
بيعها قد صدرا من السلطة المختصة والمناسبة.
 2تأكد من وجود مجموعة دفترية مناسابة لحصار األصاول وااللتزامات
رير المتاداولاة المحتفظ بهاا بحياث يمكن التعرف على توارير باداياة
تصنيفها وتحديد اإليرادات رير المستمرة منها بشكل دقيق.

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

✓ ✓

اإلجراءات
التحليلية
اإلجراءات
التحليلية
اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓
✓ ✓
✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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نوع الدليل

عنصر بيئة
الرقابة.

استفسار
ومالحظة

تقييم نظام
المعلومات

فحص محاسب

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 3اسااتفساار من الجهة عن تقيمها لمخاطر األصااول وااللتزامات رير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المتاداولاة المحتفظ بهاا وخططهاا لمجاابهاة تلاك المخااطر وأثاارهاا على
عمليات تقيمها
 4استفسر عن نظم متابعة األصول وااللتزامات رير المتداولة المحتفظ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بها و الفصل بين وظيفة التصرف فيها ومتابعتها.
 5أطلاب تقاارير المراجعاة الاداخلياة عن األصاااااول وااللتزاماات رير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المتاداولاة وقيم أسااااالوب إدارة المراجعاة الاداخلياة في رقاابتهاا ومتاابعاة
لجان الحوكمة لها

المالحظات
والنتائج
تقييم عنصر
تقييم الخطر

استفسارات

ف المنشأة.
تقييم األنشطة
الرقاتية

تقييم متابعة
عناصر النشاط
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نوع الدليل

استفسارات

استفسار

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

اجراءات التحقق
 1أطلاب بياان بااألصاااااول وااللتزاماات رير المتاداولاة المحتفظ بهاا أول
المدة وتوارير اقتنائها أو تحويلها من األصاااول الثابتة واإلضاااافات
التى تمت عليها خالل العام واالستبعادات التى أجريت عليها.
 2طابق أرصااادة أخر الفترة الساااابقة مع رصااايد اول المدة في دفاتر
األساتاذ وراجع الصاحة الحساابية لإلضاافات واالساتبعادات ورصايد
أخر الفترة الظاهر في القوائم المالية.
 3تاأكاد من أن األصاااااول وااللتزاماات رير المتاداولاة المحتفظ بهاا التي
وجادت أول الفترة قاد تم التصااااارف فيهاا خالل عاام او تم ردهاا
لألصول وااللتزامات المختصة وإجراء التسويات المناسبة عليها.
 4تأكد من تقييم األصاول رير المتداولة قد تم تقييمها بالتكلفة أو صاافى
القيماة البيعياة أيهماا أقال وإذا كاانات بصاااااافي القيماة البيعياة راجعهاا
باعتبارها تقدير محاسااابي وإذا كانت التكلفة تأكد من مطابقتها لتكلفة
األصل بعد استنزال مجمع إهالكه

ك

التأكيدات
و د ق ح

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

شهادات
اإلدارة
مراجعة
حسابية
مراجعة
محاسبية

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
مراجعة
محاسبية
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رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 5طاابق عقود بيع األصاااااول وااللتزاماات رير المتاداولاة المحتفظ بهاا ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
التي تم التصااااارف فيهاا أثنااء الفترة وتاأكاد من اعتماادهاا من الجهاة
المختصااااة وتحديد ناتج عملية البيع من ربح أو خسااااارة وإظهارها
بشاكل مناساب إما ضامن أرباح وخسائر رأسمالية بالنسبة للمحول من
األصاول الثابتة او ضامن اإليرادات األخرى بالنسابة للمقتنية بغرض
إعادة بيعها.
 6تأكد من إظهار صاافى إيرادات ومصاروفات األصاول رير المتداولة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المحتفظ بها بغرض البيع ضامن ايرادات ومصاروفات العمليات رير
المسااتمرة في قائمة الدخل وأن خسااائر إعادة التقييم أن وجدت قد تم
تحميلها ضاااامن مصااااروفات تلك األصااااول وأختبر عينة من تلك
االيرادات والمصروفات.
✓
 7تأكد من كفاية اإلفصااحات الواردة في اإليضااحات المتممة وأنها قد
لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم الماالياة ،والنظاام
األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

مراجعة
مستندية
ومحاسبية

إعادة حساب
ومراجعة
محاسبية

مراجعة
محاسبية

رقم
ورقة
العمل

مراجعة المخزون وتللهة المواد والوقود وقا) الغيار:
أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن المخزون بالمخزون للفترة السابقة (فترات العام كامل

✓

✓ ✓

 2قارن المخزون الفعلى مع المقدر في للموازنة التقديرية

✓

✓ ✓

 3قااارن المخزون وعالقتااه بكميااة اإلنتاااج المخططااة والفعليااة ✓
ومعدالت اسااتهالك المخزون وأطلب من الجهة تفسااير و تحليل
االنحرافات واسبابها
 4قاارن بين العالقاة كمياات و معادالت األصااااانااف المختلفاة من ✓
المخزون بين بعضااااهاا البعض واطلاب من الجهاة أساااابااب أى
اختالفات في تلك المعدالت
 5أطلاب من الجهاة موافااتاك ببياان باالمخزون الراكاد والمتقاادم ✓
وقارن بين نسابه في الفترات الحالية والفترات الساابقة وأثر ذلك
على إضمحالل قيمة المخزن .

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
اإلجراءات
التحليلية
اإلجراءات
التحليلية
اإلجراءات
التحليلية
اإلجراءات
التحليلية
اإلجراءات
التحليلية

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

ك

 6قارن بين نساب تكلفة المخزون المساتخدم إلى كميات اإلنتاج مع ✓
الفترات السابقة وأطلب من الجهة تفسير االنحرافات وحللها
 7قارن بين نساب المساتخدم من المخزون ومدى ارتباطها بإجمالى ✓
المبيعاات وهال توجاد عالقاة بينهاا وقيم نساااااب المساااااتخادم من
المخزون في ضااوء ذلك واسااتفساار من اإلدارة عن أسااباب أى
انحرافات
 8قدر مالءمة طريقة المشااتريات واالسااتهالك من المواد والمعدل ✓
في ضوء تدفق المنافع االقتصادية.
 9الحظ التغيرات في النساااااب الماالياة التى تتنااول أنااف المخزون ✓
المختلفاة في الفترة الحاالياة مع الفترات الممااثلاة لهاا في األعوام
السااابقة واسااتفساار من اإلدارة عن أسااباب أى تغيرات في تلك
النسب أن وجدت

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓
اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓

اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓
اإلجراءات
التحليلية

إجراءات الرقابة:
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/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 1أفحص عينة من مساتندات إضاافة وصارف المخزون وتأكد من ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
اسااتيفاء متطلبات الهيكل التنظيمى ومناساابة تفويضااات الساالطة
بشأنها
 2اساااتفسااار عن مبهالت المسااائولين عن المخازن وقيم كفاءتهم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وااللتزام بمتطلبات الصالحية في المخازن.
 3أسااتفساار من الجهة عن تقييم مخاطر المخزون وطرق مواجهة
تلك المخاطر

✓ ✓ ✓

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
عنصر بيئة
الرقابة.

مراجعة مستندية
ومالحظة

عنصر بيئة
الرقابة.

ماللظة
واستفسار

تقييم عنصر
تقييم الخطر ف

اق اررات اإلدارة

المنشأة.
 4تابع الدورات المساااتندية لعمليات اساااتالم المخزون والصااارف ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
والدورة المحاسابية له وتأكد من انتظام الدفاتر والتساجيل ساواء
يدويا أو آليا واختبر كفايتها.
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تقييم نظام
المعلومات

ماللظة
واستفسار
ومراجعة
مستندية

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 5تأكد من وجود مراجعة ألذون اإلضاااافة والصااارف وإجراءات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
مراجعة وضبط داخلى وفصل بين االختصاصات
 6أطلاب تقاارير مراجعاة الاداخلياة والجرد المفااجئ الاذى تقوم باه ✓ ✓
ونظم رقااابااة الجودة على المخزون وأفحصاااااهااا وقيم عماال
المراجعااة الااداخليااة وإدارة الجودة ومراجعااة تقااارير الجهااات
الخارجية بفحص األمن الصناعي بالمخازن
اجراءات التحقق
✓ ✓ ✓
✓
 1أحصل على قائمة مخزون العميل وقم بما باآلتى:
• طابق اإلجمالي مع دفتر األستاذ العام.
• أفحص دقة العمليات الحسابية.
• راجع القاائماة ألي بنود رير عاادياة بماا في ذلاك الكمياات
السلبية والتكلفة وتوثيق التفسيرات التي تم الحصول عليها.
✓ ✓ ✓
 2اختار عينة من أصناف المخزون وقم بما يلي:
• طابق تكلفة الوحدة وقارنها مع المستندات المبيدة لها.
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
تقييم األنشطة
الرقاتية
تقييم متابعة
عناصر الرقابة

مالحظة
مالحظة
وفحص مستندي
وشهادات جهات
خارجية
مراجعة حسابية
مراجعة
محاسبية
مالحظة
استفسار
فحص محاسبي

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

3

4
5
6

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

• طابق تكلفة "الفواتير أو تفاصايل الشاحن والموردين وفواتير
المخلصين الجمركيين.
✓
اختار عينة من اإلنتاج التام واالنتاج رير التام وقم بما يلى:
• راجع مكوناات التكلفاة وعملياة احتسااااااب التكااليف للتاأكاد من
دقة ومعقولية االحتساب.
• قارن بين تكلفة األجور لها ومعدالت األجور المحددة لها.
• تقييم مادى معقولياة التكااليف رير المبااشااااارة المحملاة عليهاا
وثبات أسلوب تحميل التكاليف رير المباشرة.
✓
بالنسابة للمخزون المشاترى بعمالت أجنبية تأكد من تقييمه بساعر ✓
العملة في تارير المعاملة.
متاابعاة عملياات جرد المخزون في نهااياة العاام واحصااااال على ✓ ✓ ✓
كشاااوف الجرد وراجع صاااحتها الحساااابية وطابقها مع العينات
التى تم اختيارها وابحث اسباب الفروق ان وجدت.
طابق الكميات المخزون في نهاية الفترة الموجودة في كشااااوف ✓ ✓ ✓
الجرد مع الكميات الواردة في حسابات مراقبة المخزون وقيمتها
الظاهرة في قائمة المركز المالى.
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓ ✓
فحص محاسبي

✓ ✓

فحص محاسبي

✓ ✓
متابعة جرد

✓ ✓

مراجعة
محاسبية
ومطابقة

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

 7أفحص العجوزات التي ظهرت في عملياات الجرد وأساااااباابهاا
والمعاالجاة المحااسااااابياة التي قاامات بهاا الجهاة لهاا وإجراءات منع
تكرارها.
 8تأكد من االلتزام بسياسة التسعير وثبات تطبيقها.
 9إذا كان الجرد قبل تارير انتهاء الفترة قم بما يلى:
• قم بتحليال الفرق بين أرصااااادة دفتر األسااااتااذ العاام والجرد
الموجود للمخزون في تاارير الجرد .انظر بعنااياة كيف هاذ
االختالفات نشااااأت وما إذا كان يمكن لالختالفات أن تتراكم
مرة أخرى في الفترة القادمة.
• راجع القيود في الحساابات لدفتر األساتاذ العام بالمخزون في
الفترة الفاااصااااالااة .طااابق القيود الهااامااة مع المساااااتناادات
والساااجالت .وخاصاااة البنود المرتفعة القيمة أو رير العادية
أو المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
 10اساتفسار عن المخزون المحتفظ به كبضااعة أمانة لجهات أخرى
وتأكد استبعادها من قائمة المخزون.

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓ ✓ ✓

مالحظة
مراجعة
محاسبية

✓ ✓ ✓

مالحظة

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

مطابقة محاسبية

✓ ✓ ✓
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استفسار

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓ ✓ ✓ ✓

 11تأكد ان المخزون الخاص باألطراف الثالثة و المخزون المحتفظ
به كبضاااعة أمانة قد تم جرد وتم اسااتبعاد من قائمة المخزون
النهائي
 12المخزون الموجود خاارج المنشاااااأة مثال البضااااااعاة التي في ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الطريق ،المخزون المحتفظ بااه كبضاااااااعااة أمااانااة ،وكميااات
وأوصااااااف المخزون في المخاازن العااماة ،وطاابق الكمياات
والمواصفات لقائمة المخزون النهائي.
 13راجع االنخفاض في قيم المخزون وطبق عليه متطلبات مراجعة ✓
التقاديرات المحاسااااابية وتأكد من تحميله لحساااااابات النتيجة في
الفترة التي حدث بها
✓ ✓ ✓
 14تأكد من القيام بإجراءات القطع ألذون الصااارف واالساااتالم في
نهاية الفترة.
 15الحصاااااول على شااااهاادات من الجهاات الخاارجياة التي تحتفظ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بمخزون لاديهاا موضااااحاا باه كميتاه ونوعاه والحصاااااول على
استفسار من اإلدارة بأسباب ذلك.

متابعة جرد

مطابقة مستندية

✓ ✓ ✓
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فحص محاسبي

الشهادات
الخارجية
شهادات اإلدارة

/

/
رقم
ورقة
العمل

أسم الجهة............................ :

الفترة المحاسبية:
............................

التارير:

أعدت بواسطة–:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ
✓

 16تأكد من كفاية اإلفصاااااحات الواردة في اإليضاااااحات المتممة
وأنهااا قااد لباات المتطلبااات الواردة فى اإلطااار المحاادد للقوائم
المالية ،والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة
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روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
مراجعة
محاسبية

/

/
رقم
ورقة
العمل

مراجعة العمالء وأوراق القبض:
أسم الجهة............................ :
أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن رصااايد العمالء وأوراق القبض مع الرصااايد في العام
الساااااابق وقاارن نساااااباة العمالء وأوراق القبض إلجماالي
المبيعات في العام الساابق والعام الحالي واساتفسار من اإلدارة
عن أسباب االختالفات.
 2قاارن رصاااااياد العمالء وأوراق القبض مع المقادر لهاا في
الموازناات التقاديرياة واساااااتفسااااار من اإلدارة عن أساااابااب
االختالفات.
 3قدر مالءمة الخصام وساياساة االئتمان في ضاوء تدفق المنافع
االقتصاااااادياة والتغيرات التى حادثات بهاا وأثرهاا على قيماة
المبيعات ورصيد العمالء وأوراق القبض.
 4أحساااب النساااب المالية معدل دوران العمالء ومتوساااط فترة
التحصيل وقارنها بالفترات السابقة.

التارير:
الفترة المحاسبية................... :
روجعت بواسطة:
نوع الدليل
التأكيدات
المالحظات
ك و د ق ح إ
والنتائج
✓

✓

✓

✓

اإلجراءات
التحليلية

✓

✓

اإلجراءات
التحليلية

✓

✓

اإلجراءات
التحليلية
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اإلجراءات
التحليلية

/

/
رقم
ورقة
العمل

إجراءات الرقابة:
 1تأكد من أن الهيكل الوظيفى يحدد ساااالطات اعتماد إصاااادار ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
أوامر الشاااراء (وخاصاااة اآلجل واوامر األساااناد لعمليات
التشااااغيل في ضااااوء قيمة المشااااتريات والعمليات المطلوب
تنفيذها
 2تقييم الادورة المساااااتنادياة والادفترياة للمادينين وأوراق القبض✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ،
تقييم نظم المعلومااات والتقااارير عن الجاادارة االئتمااانيااة
للعمالء ،تقييم نظم وتقارير متابعة التأخر في السداد.
 3اسااتفساار من اإلدارة عن سااياسااتها في تقييم الخطر ومنهجها ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
في مجابهته

عنصر بيئة
الرقابة.

فحص مستندي

تقييم نظام
المعلومات

فحص مستندي
ودفتري

تقييم عنصر
تقييم الخطر

استفسارات

ف المنشأة.
 4تأكد من الفصاااال بين الوظائف المتعارضااااة من قبول البيع ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تقييم األنشطة
وقبول االئتمااان ووجود إجراءات ضااااابط داخلى لمراجعااة
االئتمان وقبول عمليات البيع ومراجعة الفواتير بعد اإلصادار
الرقاتية
ومطابقتها مع البضاعة المباعة.
✓
 5أطلاب تقاارير المراجعاة الاداخلياة للرقااباة على االئتماان وقيم ✓
تقييم متابعة
طرق الفحص التي تقوم بها ومتابعة لجان الحوكمة لها.
عناصر
النشاط
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ماللظة

واستفسار

فحص مستندي
واستفسارات

اجراءات التحقق
 1احصااال على كشاااف حركة وراجع األرصااادة االفتتاحية مع
األساااتاذ العام ،الساااجالت الفرعية ،وأوراق العمل الخاصاااة
بالسنة السابقة.
راجع المجاميع الرأسية واألفقية لهذا الكشف.
 2قم باختيار عينة من أرصاادة العمالء وأرساال مصااادقات لهم
بمراعاة اعتبارات ارسال المصادقات.
تتبع االختالفات مع المصادقات السلبية وأطلب كشوف حركة
تفصيلية من هبالء العمالء وطابقه مع المسجل بحساباتهم.
في حاالاة اساااااتمرار الخالف حادد المعاامالت التى وجاد بهاا
خالفات وراجع طلبات الشاراء وفواتير البيع ومساتندات تساليم
البضاعة.
 3أطلاب بياان بحركاة أوراق القبض مفصااااال على مساااااتوى
العمالء واختر وراجع صااحة هذا البيان وطابق أرصاادة أول
وآخر المدة مع رصيد القوائم المالية للعام السابق والحالى
• أطلب بيان من البنك بأوراق القبض التى تم قطعا لديهم
• اختر عيناة من أوراق القبض المحتفظ بهاا وطاابقهاا مع
رصيدها.
• في حالة وجود خالف تتبع أساابابه واسااتفساار من اإلدارة
عن وأطلب عمل التساويات الالزمة وأطلب معالجة الخلل
الذى تسبب به.
 4طابق أرصادة العمالء مع حدود المديونيات المعتمدة لهم وفى
حالة وجود تجاوزات لتلك الحدود إذا كان عدد محدود اطلب

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

شهادات اإلدارة
وإعادة حساب
وفحص محاسبي

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المصادقات
فحص محاسبي
فحص مستندي
إعادة حساب

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المصادقات
فحص محاسبي
فحص مستندي
إعادة حساب

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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بيان تفصااايلى بحركة هذ الحساااابات وحدد هل هذا التجاوز
مادى تكرار أماا إذا كاان عاددهاا كبير فاأفحص حركاة عيناة
منها وأبلغ كال من اإلدارة والمساااائولين عن الحوكمة واطلب
تفسير ألسباب هذ التجاوزات.
 • 5أطلاب من اإلدارة بياان باأرصااااادة العمالء المتاأخرين في ✓
الساااااداد وأسااااابااب هاذا التاأخير من وجهاة نظر اإلدارة
واإلجراءات التي قامت بها.
• راجع متوسااااطاات أعماار الاديون لعيناة من العمالء وركز
على العمالء الاذين يحادث تجااوزات في حادود االئتماان
بالنسااابة لهم واطلب تفساااير لتجاوزات أعمار الديون عن
المدد المحددة لها.
• تاأكاد من اتخااذ اإلدارة إجراءات إلعاادة دراساااااة الجادارة
االئتمانية لهبالء العمالء.
 6أطلب من اإلدارة دراسااااات اضاااامحالل أرصاااادة العمالء ✓
واوراق القبض المشاااااكوك في تحصااااايلهاا وراجعهاا وفقاا
العتبارات مراجعة التقديرات المحاسبية.
وتاأكاد ممن اتخااذ إلجراءات لعادم منح ائتماان جادياد للعمالء
المشكوك في تحصيل ديونهم.
 7أطلاب بياان باالاديون المعادوماة خالل الفترة وقاارن بينهاا وبين ✓
االضااامحالل المحساااوب لها في الفترات الساااابقة وتأكد من
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد هبالء العمالء.

✓ ✓ ✓
شهادات اإلدارة
والفحص
المحاسبى

✓ ✓ ✓
شهادات اإلدارة
والفحص
المحاسبى

✓ ✓ ✓
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شهادات اإلدارة
والفحص
المحاسبى

✓ ✓ ✓

 8أطلاب بياان باالماديونياات وأوراق القبض المتوقع تحصااااايلهاا ✓
خالل الشاااااهور التاالياة لتاارير االقفاال وتتبع األحاداث الالحقاة
لها.
 9بالنساابة ألرصاادة العمالء وأوراق القبض بالعمالت األجنبية
اختر عينة منها وتأكد من تساجيلها بساعر الصارف في تارير
المعاملة وإعادة تقييمها في نهاية الفترة على أساااااس سااااعر
الصرف في تارير اإلقفال.
 10أطلب بيان بأرصاادة العمالء (الدائنة واسااتفساار من اإلدارة
عن أسااااابااب ذلاك وأختر عيناة منهاا وأطلاب بياان بحركتهاا
وطابق البيان مع الدفاتر والمستندات المبيدة لها.

شهادات اإلدارة
والفحص
المحاسبى
شهادات اإلدارة
والفحص
المحاسبى
شهادات اإلدارة
واستفسارات
والفحص
المحاسبى

✓

 11تأكد من كفاية اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات المتممة
وأنهاا قاد لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم
الماالياة ،والنظام األسااااااساااااى للجهة والقوانين المنظمة لعمل
الجهة.

مطابقة
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مراجعة جارى مصل ة الضرائب وعرائب الدطل والضرائب المؤجلة:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن مصاروف الضاريبة العام مع مصاروف الضاريبة لألعوام ✓
السابقة ،أنظر في معدل الضريبة الفعلى.
 2قارن معدل الضااااريبة الفعلى مع معدل الضااااريبة الفعلى للعام ✓
السااااابق وعالقة ذلك بمصااااروف الضاااارائب للعام الحالي مع
مصروف الضرائب في العام السابق.
 3حلل العالقة بين الضاارائب المبجلة والخسااائر المرحلة وفروق ✓
اهالك األصول الثابتة.
إجراءات الرقابة:
 1اسااااتفساااار من اإلدارة عن المخاطر المعلقة بوجود خالفات مع ✓
مصالحة الضارائب عن ضارائب السانوات الساابقة واالجراءات
التى قامت بها لمجابهتها ورأى اإلدارة القانونية .
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التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓ ✓

اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓

اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓

اإلجراءات
التحليلية
✓

تاقايايام الاخاطار
في المنشأة

شهادات
اإلدارة

رقم
ورقة
العمل

 2أدرس نظم المعلومات التي تقوم بعمل الخصم واالضافة لحساب ✓
الضاااااريباة ومادى التزامهاا باالمتطلباات القاانونياة وكفاايتهاا ونظم
حسااااب ضااارائب الدخل والضاااريبة على القيمة المضاااافة أو
المبيعات والضرائب والرسوم اإلنتاج ان وجدت
 3تأكد من وجود نظم ضاابط داخلى للتأكد من حساااب الضاارائب ✓
بكل ساليم وعدم وجود تعارض في االختصااصاات بين من يقوم
بالحساااب ومن يقوم بالمراجعة واالعتماد ومن يقوم بالتعامل مع
مصلحة الضرائب.
 4راجع تقاارير المراجعاة الاداخلياة المتعلقاة بنظاام العمال بااإلدارات ✓
المسااائولة عن حسااااب الضااارائب وسااادادها في مواعيدها وقيم
أسلوب عملها
 5اساتفسار عن ان اعتراضاات السالطات الضاريبية على خصاومات ✓
الضرائب واقراراتها.

✓ ✓

تقييم نظام
المعلومات

✓ ✓

تقييم

ماللظة
استفسار

األنشطة
الرقاتية
✓ ✓

متابعة
عناصر
النشاط

✓ ✓

ماللظة

واستفسار
ماللظة

واستفسار

متابعة
عناصر

استفسار

النشاط
اجراءات التحقق
 1طابق الرصاايد أول المدة مصاالحة الضاارائب في دفاتر األسااتاذ
قائمة المركز المالى لعام السااااابق وتتبع الحركة التي تمت عليه
واختبر صحة العمليات الحسابية التي تمت عليه.

✓ ✓ ✓
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فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

 2أحصال على بيان بالخصام واإلضاافة تحت حسااب الضاريبة الذى ✓
حصااالت عليه الجهة من الغير لتوريدها لمصااالحة الضااارائب
وراجع صااحته الحسااابية واختر عينة من الخصااومات التي تم
احتساااابها وتأكد من صاااحة الخصااام أو اإلضاااافة طبقا للقانون
بمطابقتها مع المساتندات وشاهادات الخصام واإلضاافة الصاادرة
واساااتفسااار عن األعمال التي لم يتم الخصااام واالضاااافة عليها
وأسباب ذلك

✓ ✓ ✓

 3أطلب بيان بالمبالغ التى خصاااامت وأضاااايفت على الجهة تحت ✓
حسااب الضاريبة والشاهادات الخصام واإلضاافة التى تم الحصاول
عليها من الجهات مقابل الخصم وراجع الكشف حسابيا واستفسر
عن العمليات التى لم يتم الخصاام واالضااافة عليها وأسااباب ذلك
وتأكد من التوجيه المحاسبى.
 4أفحص إقرارات ضااريبة القيمة المضااافة (المبيعات الصااادرة ✓
من المنشااأة وراجع صااحتها الحسااابية وأختر عينة منها وراجع
فواتير المشاااااتريات والمبيعات التى الواردة باإلقرارات وتأكد
من صحة حسابها وتسجيلها في الدفاتر.
 5أطلب من الجهة األسااااس الذى تمت على أسااااساااه احتسااااب ✓
الضااااارائاب المبجلاة وطبق علياه متطلباات مراجعاة التقاديرات
المحاسبية.

✓ ✓ ✓

189

فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى
فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

✓ ✓ ✓

 6أطلب من الجهة األسااس الذي تم عليه احتسااب ضارائب الدخل ✓
في نهاية الفترة وتأكد من صاااحة الوعاء الضاااريبي واحتسااااب
الضريبة وفقا للقوانين المنظمة له من خالل ما يلى:
• طابق دخل (خسارة الفترة.
• تحقق من العمليات الحساابية لضاريبة الدخل المساتحقة الدفع
أو ضريبة الدخل القابلة لالسترداد.
• طابق نسبة الضريبة مع نسب القانون.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 7طابق مع اإلقرارات الضريبية المقدمة

إعادة حساب

متابعة أحداث
الحقة

✓

 8تأكد من كفاية اإلفصاااااحات الواردة في اإليضاااااحات المتممة
وأنهااا قااد لباات المتطلبااات الواردة فى اإلطااار المحاادد للقوائم
المالية ،والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

مطابقة

مراجعة االستثمارات المتداولة:
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الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

اإلجراءات التحليلية- :
✓
 1قارن بين التغير على قيم االسااااتثمارات المتداولة والمتوقع لها فى ✓
الموازنة التقديرية ساااواء السااانوية أو الربع سااانوية والوقوف على
أسباب االختالفات.
✓
 2قاارن بين قيم البناد فى الفترة الحاالياة مع قيم نفس البنود فى األعوام ✓
الساااابق ساااواء كقيم أو كنساااب واتجاهات والوقف على أساااباب
اختالف.
 3أدرس العالقة بين االساااااتثماارت المتداولة وايراداتها وحلل العالقة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بينها واستفسر عن أسباب أى اختالفات.
إجراءات الرقابة:
 1تأكد من أن االسااااتثمارات المتداولة يتم اعتماد شاااارابها وبيعا من ✓
ساالطة مناساابة وااللتزام بذلك وافحص سااياسااة إدارة المنشااأة فى
شراء وبيع االستثمارت المتداولة وأهدافها

✓

191

نوع الدليل

االجراءات
التحليلية.
االستفسارات
االجراءات
التحليلية.
االستفسارات
االجراءات
التحليلية.
االستفسارات

عنصر بيئة
الرقابة.

استفسارات
وفحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 2أطلب تقييم مخاطر االساتثمارت المتداولة وآليات التحكم فيها ومدى ✓
االلتزام بتلك األليات.

✓

✓

✓

3

/

/

أطلع على الدورة المستندية والدفترية لالستثمارات المتداولة وكيفية
تحديد الهدف من االسااااتثمارات وسااااالمة التوجيه المحاساااابى لها
ولإليرادات المتحققة منها ،وقيم تقارير متابعتها.
 4قيم إجراءات متابعة والرقابة على االساااتثمارت المتداولة الفصااال ✓
بين عمليات اتخاذ وتنفيذ عمليات الشراء والبيع وتسجيلها محاسبيا.

إ

المالحظات
والنتائج
تقييم عنصر
تقييم الخطر
في المنشأة
تقييم نظم
المعلومات

✓

تقييم األنشطة
الرقاتية

✓

 5اطلب تقارير المراجعة الداخلية عن االساااتثمارت المتداولة والحظ ✓
استجابة اإلدارة لها

تقييم متابعة
عناصر النشاط

اجراءات التحقق
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نوع الدليل

استفسارات
استفسارات
وفحص مستندي
ومحاسبى
ماللظة
شهادات اإلدارة

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
1
2

3

4
5

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

أطلب بيان باالستثمارات المتداولة أول المدة وتأكد من مطابقتها مع ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ارصدة الفترة السابقة.
أختار عينة من اإلضاااافات خالل الفترة وتأكد من مطابقتها لفواتير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الشاراء وتقيمها بشاكل صاحيح وإدراجها في التصانيف المناساب وفقا
لنوعها والغرض من شرائها.
أختار عينة من االستبعادات خالل الفترة وتأكد من مطابقتها لفواتير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
البيع وتأكد من معالجة أرباحها وخسااااائرها بشااااكل يتناسااااب مع
تصنيف تلك االستثمارت.
أختاار عيناة لالساااااتثماارات المتاداولاة باالعمالت الجنبياة تاأكاد من ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تسجيلها بسعر الصرف فى تارير الشراء.
تاأكاد من إعاادة قيااس االساااااتثماارات المتاداولاة في نهااياة الفترة على ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
أساس قيمتها العادلة ومطابقتها وع أرصدتها في القوائم المالية.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

مطابقة
فحص مستندى
ومحاسبى وإعادة
حساب
فحص مستندى
ومحاسبى وإعادة
حساب
فحص مستندى
وإعادة حساب
فحص محاسبي
ومطابقة

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 6تاأكاد من توارير تحقق إيرادات االساااااتثماارات المتاداولاة في تاارير ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
اساتحقاق تحصايل تلك االيرادات بالنسابة لألساهم وعلى أسااس المدة
بالنساابة للسااندات وتسااجيلها ضاامن إيرادات االسااتثمارت بالنساابة
لالساااااتثمااارات بغرض المتاااجرة أو المحتفظ بهااا حتى تااارير
االستحقاق وضمن حقوق الملكية لالستثمارات المتاحة للبيع
 7تأكد من كفاية اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات المتممة وأنها ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
قد لبت المتطلبات الواردة فى اإلطار المحدد للقوائم المالية ،والنظام
األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندى
ومحاسبى وإعادة
حساب

فحص محاسبي

رقم
ورقة
العمل

مراجعة اللقدية بالبلوك والصلدوق:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اإلجراءات التحليلية- :
 1مقارنة أرصادة النقدية بالبنوك والصاندوق في نهاية الفترة الحالية ✓
مع ارصدتها في الفترات السابقة ونسبتها إلى االلتزامات المتداولة
والوقوف على التغيرات الجوهرية واالسااااتفسااااار عن أسااااباب
التغيرات في تلك النسب.

✓

 2حلل األرصاادة لدى البنوك إلى الرصاايد في كل بنك وحلل طبيعة ✓
الحسابات المفتوحة في كل بنك واستفسر عن أسباب ذلك.

✓

 3قارن بين السااااحب على المكشااااوف في الفترة الحالية والفترات ✓
السابقة والتقديرات المتوقعة في الموازنة والعالقة بينها وبين فائدة
السحب على المكشوف في الفترة الحالية والفترات السابقة.

✓
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

االجراءات
التحليلية
و
االستفسارات
االجراءات
التحليلية
و
االستفسارات
االجراءات
التحليلية
و
االستفسارات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إجراءات الرقابة:
 1تأكد من تحديد سالطات فتح حساابات بنكية والتوقيع على الشايكات ✓ ✓
فى الهيكل التنظيمى.
تاأكاد من اختياار أمنااء خزن وربسااااااء خزن تتوافر فيهم الكفااءة
الالزمة.
 2أساتفسار من الجهة عن ساياساتها في إدارة مخاطر النقدية بالبنوك ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
والصاااندوق ساااواء مخاطر المتعلقة بأساااعار الصااارف أو العهد
والتأمين على أمينوا الخزن وسياساتها لمجابهتها.
 3أفحص الدورة المسااتندية والدفترية للصاارف واإليداع في الخزن ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
والبنوك ونظم التقااارير عنهااا وتااأكااد من وجود مطااابقااات على
فترات متقاربة بين دفاتر الخزنة واليوميات.
تأكد من إعداد مذكرات تسوية بنوك مالئمة ،وأنها قد روجعت
واعتمدت .تمت متابعة البنود المعلقة لمدة طويلة وتم التصرف
المالئم في هذ البنود.
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إ

المالحظات
والنتائج

عنصر بيئة
الرقابة.

نوع الدليل

استفسارات
وفحص مستندي

تقييم عنصر
تقييم الخطر في
وفحص مستندي
المنشأة.
استفسارات

تقييم نظام
المعلومات.

فحص مستندي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 4تأكد من الفصاال المالئم بين مهام الحيازة النقدية ومهام المحاساابة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
عنها واعتماد الصاارف والتحصاايل فيما يتعلق بالموظفين القائمين
بهذ الوظائف.
ووجود إجراءات ضاابط داخلى لمراجعة الشاايكات قبل الصاارف
وعمليات الصرف من الخزن.

المالحظات
والنتائج

تقييم األنشطة
الرقاتية

 5اسااتفساار عن إجراءات المراجعة الداخلية في الرقابة على الخزن ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تقييم متابعة
والجرد المفااجئ لهاا وقيم كفاايتهاا وأطلاب تقاارير المراجعاة عن
النقدية بالصندوق والبنوك.
عناصر الرقابة
اجراءات التحقق
 1أحصال على شاهادة بنكية بجميع الحساابات وشاهادات اإليداع في ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تارير القوائم المالية.
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نوع الدليل

استفسارات

وفحص مستندي
ومحاسبى

استفسار

شهادات جهات
خارجية

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
2

3
4
5
6

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

أطلب صااورة من مذكرات التسااوية التي أعدتها الجهة وتأكد أن ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
جميع البنود المصااااادق عليها من قبل البنك بما في ذلك القروض
واألوراق المالية ،تم مطابقتها بشااااكل صااااحيح وفى حالة وجود
اختالفات يتم التوسع في الفحص حتى يتم الوقوف على أسبابه.
متاابعاة المعلقاات بماذكرات التساااااوياة في الفترة التاالياة للتاأكاد من ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تسويتها في الفترات الالحقة لتارير اإلقفال.
بالنساابة لألرصاادة النقدية بالعمالت األجنبية سااواء فى البنوك أو ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الخزينة تأكد من ترجمتها بسعر العملة فى تارير اإلقفال.
أطلب بيان بحركة الودائع خالل العام وطابق رصاااايد أول الفترة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
مع الرصاايد االفتتاحي والرصاايد في نهاية الفترة مع الرصاايد في
القوائم المالية وشهادات البنوك.
تأكد من حساااااب الفائدة الدائنة بالنساااابة للودائع بشااااكل سااااليم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وإظهارها ضمن الفوائد الدائنة المستحقة.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

شهادات اإلدارة
وفحص حسابى
ومحاسبى
متابعة األحداث
الالحقة
فحص محاسبي
إعادة حساب
إعادة حساب

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 7أختر عينة من الودائع التي تم ربطها خالل العام وتأكد من موافقة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
سااااالطاات االعتمااد على ربطهاا وإشااااعاارات الربط وأن الفاائادة
المربوطة بها تتناسب مع االتفاقيات مع البنك وأسعار الفائدة.
 8المشااااااركة واإلشاااااراف على الجرد و مطاابقاة أرصااااادة النقادية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بالصاااندوق أول المدة بالرصااايد القوائم المالية الساااابقة ورصااايد
النقدية آخر المدة بمحاضااار الجرد والرصااايد آخر الفترة الظاهر
بالقوائم المالية
 9التحقق من إجراءات القطع بالنسبة ألذون استالم وصرف النقدية✓ ✓ ✓ ✓ ✓ .
 10مالحظاة مادى االلتزام باإياداع المباالغ النقادياة في الخزن في البناك
أول بأول كلما أمكن ذلك ووفقا للتعلىمات في هذا الشااأن ومطابقة
الحركة بين دفاتر الخزينة وإشعارات البنك.
 11تأكد من كفاية اإلفصااحات الواردة في اإليضااحات المتممة وأنها
قااد لباات المتطلبااات الواردة فى اإلطااار المحاادد للقوائم الماااليااة
وخاصاة تصانيف الحساابات لدى البنك وفقا لطبيعتها وأي قيود أو

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندي
وإعادة حساب
الجرد والمراجعة
المحاسبية
والحسابية
فحص مستندي
مالحظة وفحص
مستندي

✓
مطابقة
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رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

حادود الساااااتخادام تلاك النقادياة وأي ارتبااطاات ائتماانياة ،والنظاام
األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

رقم
ورقة
العمل

مراجعة حقوق المللية:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن رأس المال المدفوع في نهاية الفترة برأس المال المدفوع في ✓
نهاية الفترة السااابقة ودراسااة أسااباب التغيير من صاادور قرارات
جمعية عام ومجلس إدارة بزيادتها أو إعدام أسهم خزينة.
 2قااارن بين االحتياااطيااات المحتجزة مع االحتياااطيااات في الفترة ✓
السااابقة والتغيرات التي طرأت عليها سااواء نتيجة قرارات توزيع
األرباح التي صاادرت خالل الفترة واألرباح والرأساامالية التي تم
احتجاازهاا كااحتيااطياات أو قرارات اساااااتخادام االحتيااطياات التي
يمكن التصرف فيها.
 3قارن بين األرباح المرحلة مع األرباح المرحلة من العام السااااابق ✓
وتفساير اإلدارة للتغير الذى طرأ عليها من توزيع أرباح أو خساائر
وأرباح السانوات الساابقة التى تم رفعها لألرباح المرحلة وقرارات
احتجاز األرباح

✓ ✓ ✓

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

إجراءات
تحليلية

✓ ✓ ✓
إجراءات
تحليلية

✓ ✓ ✓
إجراءات
تحليلية
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رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 4قاارن بين التغيرات في حقوق الملكياة والتغيرات المقادرة لهاا وفقاا ✓
للموازنات.
✓ ✓
 5الحظ التغيرات في النساااااب الماالياة التى تتنااول حقوق الملكياة في ✓
الفترة الحالية مع الفترات المماثلة لها في األعوام السابقة واستفسر
من اإلدارة عن أسباب أى تغيرات في تلك النسب أن وجدت
إجراءات الرقابة:
✓ ✓ ✓
 1تاأكاد من أن إجراءات زياادة رأس الماال وقرارات التصااااارف فى ✓
األربااح واالحتيااطياات تمات للسااااالطاات الموضاااااوعاة فى القاانون
والنظام األساسى وطبقا لمتطلبات الهيكل التنظيمى للمنشأة.
 2اساتفسار من الجهة عن تقيمها لمخاطر التمويل وساياسااتها لمجابهة ✓ ✓
تلك المخاطر

إ

المالحظات
والنتائج

✓ ✓

إجراءات
تحليلية
إجراءات
تحليلية

عنصر بيئة
الرقابة.

فحص
مستندي

تقييم عنصر
تقييم الخطر ف
المنشأة.
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نوع الدليل

استفسارات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓ ✓ ✓

 3تأكد من كفاية الدفاتر التي توضاح رأس المال المصادر والمصارح ✓
به والمدفوع وأسهم الخزينة وحقوق الملكية األخرى وكفاية الدورة
المستندية لها
 4اسااتفساار من المراجعين الداخليين عن إجراءاتهم لمراجعة حقوق
الملكية بالجهة وقيمها

إ

المالحظات
والنتائج
تقييم عنصر
نظم المعلومات.

✓ ✓ ✓

تقييم متابعة
عناصر الرقابة

✓ ✓ ✓

 5اطلع على مالحظااات الجهااات الرقااابيااة األخرى التي اعتماادت ✓
زيادات رأس المال على عمليات زيادة رأس المال

تقييم تيةة الرقابة

نوع الدليل

رقم
ورقة
العمل

استفسارات
وماللظة
استفسار
شهادات
الجهات
الخارجية

اجراءات التحقق :في الغالب يتم الفحص بنسبة  %100من العمليات التي تتم على حقوق الملكية نظرا ً ألن عددها يكون قليل وارتفاع قيمتها.
✓ ✓ ✓
✓
 1أطلع على سجل للمساهمين أختبر ما يلى:
• مطابقته مع دفتر األستاذ.
فحص حسابي
ومحاسبى
• دقة العمليات الحسابية.
• االرصدة االفتتاحية مع أرصدة العام السابق.
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الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

• الحركة التي تمت على السااااجل مع قرارات زيادة رأس المال
أو تخفيضه.
✓ ✓ ✓
 2االطالع على السااااجال التجااري للجهاة والتحقق من مطاابقاة رأس ✓
المال بالسجل مع المثبت بالدفاتر.
 3التاأكاد من ساااااداد رأس الماال المصااااادر والمادفوع وأن جميع ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المقبوضاااااات تمات من خالل القنوات المصااااارفياة ،المطاابقاة مع
إشعارات وكشوف حسابات البنوك.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 4بالنسبة لمصروفات إصدار األسهم:
• تتبع تكاليف االصدار ألسهم تأكد من تسجيلها بشكل سليم.
• تأكد من أن مصروفات اإلصدار المحصلة قد تم استخدامها في
تغطياة تكااليف اإلصااااادار والمعاالجاة الصاااااحيحاة للفروق أن
وجدت.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندي
ومطابقة
استفسارات
فحص حسابي
ومحاسبى
فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
5

6
7

8

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

أعاد حسااااااب توزيعاات األربااح وفقاا للقرارات ومطاابقتهاا مع ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
التوزيعااات الفعليااة وأرصاااااادة دائنو التوزيعااات واالحتياااطيااات
واألرباح المرحلة.
تأكد من أن التصارفات في األرباح تتطابق مع المتطلبات القانونية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
والنظام األساسى.
راجع التغيرات في األربااح المرحلاة وتاأكاد أن معاالجاة األخطااء ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المحااسااااابياة التي تخص الفترات الساااااابقاة التي تم معاالجتهاا على
األربااح المرحلاة ال تخص الفترة الحاالياة وأنهاا تتسااااام بااألهمياة
النسبية
بالنساااابة ألسااااهم الخزينة تأكد من صاااادور القرارات بشاااارائها ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
والمساتندات الدالة على الشاراء والعموالت المحساوبة عليها وعدم
حصااولها على أرباح من التوزيع وأن مدة االحتفاظ بها لم تتجاوز
المدد القانونية.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى
إعادة حساب
فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى
فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 9بالنساااابة إلعادة بيع أسااااهم الخزينة راجع مسااااتندات إعادة البيع ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وعموالت ومصروفات إعادة البيع ومعالجة خسائر وأرباح البيع.

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل
فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 10بالنسبة لحقوق الملكية األخرى مثل:
• ألرباح أو خسائر االستثمارات المالية المتاحة للبيع
• أرباح خسائر االستثمارات في أدوات تغطية.
• األرباااح والخسااااااائر األكتواريااة من نظم المزايااا المحااددة
للمعاشات.
• ونصاااايب المنشاااااة من الدخل الشااااامل اآلخر في الشااااركات
الشقيقة.
تأكد من حساااابها على أساااس ساااليمة وإظهارها في قائمة الدخل
الشامل اآلخر
 11طابق صااافى وأرباح خسااائر العام مع الرصاايد الظاهر في قائمة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الدخل بعد آخر تعديالت لها
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فحص مستندي
وحسابي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ
✓

 12تأكد من كفاية اإلفصااحات الواردة في اإليضااحات المتممة وأنها
قاد لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم الماالياة،
والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل
مراجعة
محاسبية

رقم
ورقة
العمل

مراجعة القروض وااللتزامات طويلة األجل وفوائدها:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1قااارن بين القروض والااديون طويلااة األجاال مع القروض
والاديون طويلاة األجال في الفترات الساااااابقاة وحلال مكونااتهاا
وأحكم على معقولية التغيرات.
 2قاارن بين القروض والاديون طويلاة األجال والموازناات المقادرة
لها واستفسر عن أسباب االختالفات ومعقوليتها.
 3أحسااب التغير فى نسااب القروض و المديونيات طويلة األجل
إلى حقوق الملكية واستفسر عن أسبابها.
 4أحساااب التغير في نساااب القروض والمديونيات طويلة األجل
إلى إجمالى األصول وأبحث معقولياتها.
 5أحساااب تغير عدد مرات تغطية الفائدة من صاااافى الربح قبل
الفوائد والضرائب وأبحث معقوليتها وأسباب التغيرات فيها

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓

✓

✓

✓

االجراءات
التحليلية

✓

✓

االجراءات
التحليلية

✓

✓

االجراءات
التحليلية

✓

✓
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االجراءات
التحليلية

االجراءات
التحليلية

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إجراءات الرقابة:
 1أطلاب بياان بااتفااقياات القروض وااللتزاماات طويلاة األجال التى ✓
تم أبرامها خالل العام وتأكد من الموافقة المختص.
 2أطلااب تقييم المنشااااااأة لمخاااطر القروض طويلااة األجاال ✓
وااللتزامات طويلة األجل وخاصااة مخاطر التغير في أسااعار
العمالت ومخاطر تغير أسااعار الفائدة وسااياسااات مواجهة تلك
المخاطر وقيمها
 3أفحص الادورة المساااااتنادياة والادفترياة للقروض وااللتزاماات ✓
طويلة األجل وتأكد من االلتزام بها وكفايتها

✓
✓

✓

إ

المالحظات
والنتائج
عنصر بيئة
الرقابة.

شهادات اإلدارة
وفحص مستندي

تقييم عنصر تقييم
الخطر في
المنشأة

شهادات اإلدارة

تقييم نظم
المعلومات.

✓

 4تأكد االلتزام بالفصاال بين الوظائف المعارضااة في الحصااول ✓
على القروض وااللتزاماات طويلاة األجال والمحااسااااباة عنهاا
ومتابعة سداد الفوائد المستحقة عنها وسداد اقساطها.

تقييم األنشطة
الرقاتية
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نوع الدليل

والفحص

فحص مستندي
ومحاسبى

فحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓

 5أطلاب تقاارير المراجعاة الاداخلياة عن القروض وااللتزاماات ✓
طويلة األجل وتتبع عمليات الفحص وأحكم على كفايتها

إ

المالحظات
والنتائج
تقييم متابعة
عناصر النشاط

اجراءات التحقق
 1أحصااال على بيان بحركة القروض وااللتزامات طويلة األجل ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
خالل العام وراجع صااحته الحسااابية وطابقه مع أرصاادة أول
وآخر المادة وطاابقاه مع اجتمااعاات مجلس اإلدارة باالموافقاة
عليها.
 2أطلب شاهادات من البنوك والدائنين بأرصادتهم في نهاية الفترة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وطابقها مع األرصدة.
 3أفحص مسااتندات سااداد أقساااط القروض وااللتزامات طويلة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
األجل وفوائدها خالل الفترة ومخالصااااات بالنساااابة للقروض
وااللتزامات طويلة األجل التي تم سااادادها بالكامل وطابقه مع
الدفاتر.
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نوع الدليل

شهادات اإلدارة

شهادات اإلدارة
وفحص حسابي
شهادات جهات
خارجية
فحص مستندي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 4أعد حسااب أقسااط الفوائد خالل الفترة وفقا التفاقيات القروض ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وااللتزاماات طويلاة األجال وطاابقهاا مع إشاااااعاارات البناك
وإيصااالت الساداد والفوائد المساتحقة أخر الفترة وتساجيلها فى
الدفاتر.
 5تأكد من تسجيل القروض وااللتزامات طويلة األجل واستحقاق ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الفوائد بالعمالت األجنبية على أسااس ساعر الصارف في تارير
المعاملة وإعادة تقيمها في نهاية الفترة على أساس االستحقاق.
✓
 6أفحص ضاامانات القروض وتأكد من االفصاااح عن األصااول
المرهونة عن تلك الضمانات بشكل كافى
✓ ✓ ✓
 7متاابعاة األحاداث الالحقاة بعاد تاارير االقفاال لتاأكياد على ساااااداد ✓
األقساط والفوائد واستحقاقاتها.
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

إعادة حساب
وفحص مستندي
ومحاسبي

فحص محاسبي
فحص محاسبي
متابعة الحداث
الالحقة

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

 8تاأكاد من أن أقساااااااط القروض وااللتزاماات طويلاة األجال ✓
المسااتحقة خالل العام القادم قد تم عرضااها ضاامن االلتزامات
قصيرة األجل في القوائم المالية.
 9تأكد من كفاية اإلفصااااحات الواردة في اإليضااااحات المتممة
وأنهاا قاد لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم
الماالياة ،والنظاام األسااااااساااااى للجهاة والقوانين المنظماة لعمال
الجهة.

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓ ✓ ✓
فحص محاسبي

✓
فحص محاسبي
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رقم
ورقة
العمل

مراجعة األصول المخصصات وااللتزامات الم تملة:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن بين المخصاااصاااات وااللتزامات المحتملة في الفترات الساااابقة ✓
والفترة الحالية.
 2قارن بين المخصااصااات وااللتزامات المحتملة الفعلية والمتوقعة طبقا ✓
للموازنات.

إ

✓

اإلجراءات
التحليلية

✓

إجراءات الرقابة:
 1أفحص الدورة المساتندية والدورة الدفترية للمخصاصاات وااللتزامات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المحتملة ووجود إجراءات كافية لدراسة تقديرها والتقارير متابعتها
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

اإلجراءات
التحليلية

عنصر نظام
المعلومات

فحص مستندي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 2أطلاب تقاارير المراجعاة الاداخلياة عن المخصاااااصاااااات وااللتزاماات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المحتملة وأستفسر عن استجابة اإلدارة لها
اجراءات التحقق
 1اسااتفساار وناقش مع اإلدارة سااياسااة العميل وإجراءاته لتحديد ،تقويم✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ،
والمحااساااااباة عن االلتزاماات المحتملاة ،بماا في ذلاك ماا ينشاااااأ من
منازعات قضائية ومطالبات.
يجب أن ينظر االساتفساار في معالجة الترتيبات الشافوية ،مثل ضامان
شفوي لديون الغير إضافة إلى أي ترتيبات مكتوبة.
 2أحصاااال على بيان بااللتزامات المحتملة والمخصااااصااااات أو الفترة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
واالضااااافات عليها خالل الفترة وأرصاااادتها في نهاية الفترة وراجع
العملياات الحساااااابية التي أجريت عليها وطابقها مع أرصااااادة القوائم
المالية السابقة والقوائم المالية الحالية.
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المالحظات
والنتائج
متابعة
عناصر
النشاط

نوع الدليل

ج ار

استفسارات

استفسارات
وإعادة حساب
ومطابقة

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
3
4
5

6

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

طبق اعتبارات مراجعة التقديرات المحاساابية بالنساابة للمخصااصااات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وااللتزامات المحتملة
احصل من المستشار القانوني على تأكيد وتقويم للنزاعات والمطالبات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الموجودة في تاارير قاائماة المركز الماالي وخالل الفترة من تاارير
قائمة المركز المالي إلى تارير تبليغ المراجعين بالمعلومات.
الرجوع إلى أوراق العمال الضاااااريبي ،وخااصاااااة جادول الموقف ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الضاااريبي من أجل تحديد أي التزام طارئي محتمل ،والحصاااول من
العميل على أي تقارير  /تفاصايل مراجعات ضاريبة القيمة المضاافة/
مراجعات ضاااريبة الدخل ،الحصاااول من العميل على أي إشاااعارات
طلب  /إشعارات
✓
تأكد من كفاية اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات المتممة وأنها قد
لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم الماالياة ،والنظاام
األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص محاسبي
استخدام عمل
خبير

فحص مستندي

فحص محاسبي

رقم
ورقة
العمل

مراجعة حساب الموردون وأوراق الدف):
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1قاارن أرصااااادة الموردون واوراق الادفع مع أرصااااادتهم في العاام
الساااااابق وقاارن الموردون أوراق الادفع إلى نسااااباة المشاااااترياات
والخدمات المشتراة و أطلب تفسير وجود اختالفات جوهرية.
 2قارن أرصاااادة الموردون واوراق الدفع مع القيمة المتوقعة لهم في
الموازنات وأطلب تفسير وجود أي اختالفات جوهرية.
 3حلل معدل المشاتريات اآلجلة في الفتة األخير من العام بالنسابة إلى
مجموع المشتريات بالنسبة لباقي الفترات خالل العام .
إجراءات الرقابة:
 1تأكد من أن الهيكل الوظيفى يحدد سااااالطات اعتماد الموردين وكذا
تأكد من وضااوح لفلساافة اإلدارة فى سااياسااات الشااراء وساالطات
اعتماد طلبات الشراء في ضوء مبالغها.

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓

✓

✓

✓

اإلجراءات
التحليلية

✓

✓

اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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اإلجراءات
التحليلية

عنصر بيئة
الرقابة.

فحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح
✓

 2اساتفسار ساياساة اإلدارة في التعاقد مع الموردين وعن وجود ساجل ✓
للموردين والمقاولين من عدمه .
 3تقييم الدورة المستندية والدفترية للموردين وأوراق الدفع ،تقييم نظم ✓
المعلوماات عن التزام الموردين باالجودة والمواعياد وسااااارعاة تلبياة
الطلباات ،تقييم نظم وتقاارير متاابعاة أساااااواق التورياد والموردين
الجدد وتأكد من أن:
• أوامر الشراء يتم اعتمادها عند المستوى المالئم.
• أوامر الشراء ترقم بأرقام مسلسلة.
• تحرر قيود بناء على إشعار تسلم بضاعة المعتمد.
 4اساتفسار من اإلدارة عن ساياساتها في تقييم الخطر لعمليات التوريد ✓
ولسد الحاجات العاجلة.

إ

المالحظات
والنتائج
بيئة الرقابة

نوع الدليل

استفسارات

✓
تقييم نظام
المعلومات

✓

تقييم عنصر
تقييم الخطر ف
المنشأة.
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مراجعة مستندية

استفسارات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 5تأكد من الفصاااال بين الوظائف المتعارضااااة من اصاااادار أوامر ✓
الشاراء ،واعتماد أوامر الشاراء ،واساتالم البضاائع والمحاسابة عنها،
ووجود إجراءات ضابط داخلى لمراجعة أذون االساتالم والتأكد من
صحتها قبل اعتمادها مثل:
• مراجعة فواتير الموردين بواساطة شاخص مساتقل عن إدارة
المشتريات.
• التحقق من مالءمة السااااعر الذي احتساااابه المورد مثالً من
خالل مراجعة معدل األساااعار مع قوائم أساااعار معتمدة أو
عروض أسعار.
• قيام شاااخص مساااتقل بمقارنة أوامر الشاااراء ،إشاااعارات
التسلم ،وفواتير الشراء للتأكد من اتفاقها.
 6أطلاب تقاارير المراجعاة الاداخلياة للرقااباة على الموردين وأوراق ✓
الدفع وقيم طرق الفحص التي تقوم بها ومتابعة لجان الحوكمة لها.
وأطلب تقارير مطابقة كشااوف حسااابات من الدائنين مع أرصاادتهم
وأسباب االختالفات أن وجدت واإلجراءات التى اتبعت لمنع ذلك.

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓

✓

تقييم األنشطة

ماللظة

الرقاتية.

واستفسار

تقييم متابعة
عناصر النشاط
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فحص مستندي
واستفسارات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اجراءات التحقق
 1أحصاال على بيان بأرصاادة المدينين واوراق الدفع اول المدة ثم قم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بما يلى:
• طابق البيان مع دفتر األستاذ وأرصدة آخر العام السابق.
• اختبر صااحة العمليات الحسااابية لعينة من حسااابات عينة منها
الموردين.
• تابع توارير السداد ومدى اتفاقها مع االئتمان الممنوح.
 2باالنسااااباة للموردين الجادد وللعملياات الجاديادة مع الموردين القادامى ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
طاابق أوامر الشاااااراء مع الفواتير والعقود المبرماة مع الموردين
وتاأكاد من أن الفواتير تتفق مع التعااقادات أو عروض األساااااعاار
وصااحة نسااب الخصااومات سااواء التجاري أو النقدي مع فترات
االئتمان الممنوحة وصحة
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص محاسبي
فحص مستندي
إعادة حساب

فحص محاسبي
فحص مستندي
إعادة حساب

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 3بالنسابة لألرصادة آخر المدة أطلب بيان تحليلي بأرصادة الموردين ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
واوراق الدفع في نهاية الفترة ثم قم بما يلى:
• راجع صحة الكشف من الناحية الحسابية.
• طابق رصاايد الكشااف مع الرصاايد الظاهر في ميزان المراجعة
وقائمة المركز المالى.
• أختار عينة من الموردين وأطلب من الجهة أرسااال مصااادقات
عن أرصدتهم وبمراعات متطلبات أرسال المصادقات.
• طابق نتيجة المصادقات مع األرصدة الدفترية.
• في حالة وجود أي اختالف بين الرصدة الدفترية والرصيد طبقا
للمصااااادقات أطلب من الجهة تفسااااير أسااااباب هذا االختالف
وتحليله.
• أطلب كشااوف حركة بالحسااابات التي وجد بها خالفات وأطلب
من الجهة مخاطبة المورد وأرسال كشف حركة لحسابه وتحديد
أساب الخالف ومراجعتها مستنديا.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

شهادات اإلدارة
المصادقات
فحص محاسبي
فحص مستندي
إعادة حساب

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

• في حاالاة وجود أخطااء لادى الجهاة يتم أساااابااب تلاك األخطااء
ووضع اآلليات لمنعها.
 4بالنساابة ألرصاادة الموردين وأوراق الدفع بالعمالت األجنبية اختر ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
عينة منها وتأكد من تسااجيلها بسااعر الصاارف في تارير المعاملة
وإعادة تقييمها في نهاية الفترة على أسااس ساعر الصارف في تارير
اإلقفال.
 5أطلب بيان بالدائنية وأوراق الدفع المساتحق سادادها خالل الشاهور ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
التالية لتارير االقفال وتتبع األحداث الالحقة لها.
✓

 6بالنسابة للدائنة وأوراق الدفع مع األطراف ذات العالقة أساتفسر عن
مدى كفاية اإلفصاح عن التعامالت معهم
 7تأكد من كفاية اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات المتممة وأنها
قااد لباات المتطلبااات الواردة فى اإلطااار المحاادد للقوائم الماااليااة،
والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندي
ومحاسبى
شهادات اإلدارة
وفحص
محاسبي
فحص محاسبي

✓
مطابقة
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رقم
ورقة
العمل

مراجعة المبيعات وايرادات التشغيل:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1قاارن بين المبيعاات الفترة الحاالياة مع المبيعاات في الفترات الساااااابقاة
واساتفسار عن أي انحرافات رير عادية ساواء على المساتوى اإلجمالي
أو على مستوى األصناف و المناطق البيعية.
 2قارن بين المبيعاات الفترة الحاالياة مع المبيعاات المقادرة وفقاا للموازنات
التقديرية واستفسر عن أي اختالفات سواء على المستوى اإلجمالي أو
على مستوى األصناف أو المناطق البيعية.
 3حلل العالقة بين إجمالى المبيعات وعموالت وحوافز رجال التساااويق
والمبيعات وأبحث معقوليتها
 4حلال العالقاة بين المبيعاات وتكلفاة المبيعاات ومادى االرتبااط بينهماا
واستفسر عن أى اختالفات رير مبررة.
 5حلال العالقاة بين المبيعاات وأسااااعاار بيع المنتجاات والسااااالع ومادى
ارتباطها واستفسر عن أى اختالفات أن وجدت

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓

✓

✓

✓

✓

✓

االجراءات
التحليلية

✓

✓

االجراءات
التحليلية

✓

✓

االجراءات
التحليلية
االجراءات
التحليلية

االجراءات
التحليلية
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/

/
رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

إجراءات الرقابة:
 1تاأكاد من االلتزام بمتطلباات الهيكال التنظيمى وتفويض السااااالطاات ✓
بالنسبة لقبول طلبات الشراء.
 2اسااتفساار عن تقييم المنشااأة لمخاطر المبيعات وادرس تطبيقها آلليات ✓
مجابهتها

التأكيدات
و د ق ح

إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج

✓ ✓ ✓

عنصر بيئة
الرقابة.
تقييم عنصر
تقييم الخطر

 3تأكد من كفاية الدورة المساااتندية والدورة الدفترية والتساااجيل بالدفاتر ✓
أول بأول ،ووجود تقارير لمتابعة عمليات البيع وتقديمها للمسااااتويات
المناسبة

✓ ✓ ✓

تقييم عنصر

 4الحظ مدى وجود إجراءات ضبط داخلى للتأكد من صحة الفواتير قبل ✓
التحصيل ووجود رقابة على تسليم البضاعة المباعة وعند البوابات.

✓ ✓ ✓

 5افحص تقاارير المراجعاة الاداخلياة عن المبيعاات واساااااتجااباة اإلدارة ✓
لمالحظاتها

✓ ✓ ✓ `

اجراءات التحقق
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✓ ✓ ✓

نظم
المعلومات
تقييم األنشطة
الرقاتية
تقييم متابعة

عناصر النشاط

فحص مستندي
استفسار
ومستندي
فحص
مستندي
ماللظة
فحص مستندي

/

/
رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 1اساتفسار من الجهة عن وجود مبيعات مساجلة ولم يتم تساليم البضااعة ✓
لها وتأكد من مدى استيفائها لمعايير االعتراف باإليراد.

✓ ✓ ✓

 2اسااتفساار عن البضااائع التي تم تسااليمها للعمالء وتم تأجيل االعتراف ✓
بها ضااامن المبيعات وتأكد من مالءمة التأجيل لوجود شاااك في تحقق
االيراد أو لعدم انتقال المنافع والمخاطر الخاصة بالبضاعة.

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

 3تاأكاد من إجراءات قطع فواتير البيع في نهااياة الفترة وأن أول فااتورة ✓
مبيعات وعدم تسااااجيل مبيعات تخص الفترة السااااابقة أو الالحقة في
الفترة الحالية
 4أختار عينة المبيعات وأفحص فواتير البيع ( نساخة الحساابات وتأكد ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
من صااحتها المسااتندية وصااحة الخصااومات المدرجة بها ومطابقتها
التفاقيات الخصاام مع العميل أو العمالء وضااريبة المبيعات الخاصااة
بها والخصم تحت حساب الضريبة وتأكد من تسجيلها وترحيلها بشكل
صحيح وطابقها مع مستندات الشحن وطلبات الشراء.
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
استفسار
وفحص
مستندي
ومحاسبى
استفسار
وفحص
مستندي
ومحاسبى
فحص مستندي
ومحاسبى

فحص مستندي
ومحاسبى

/

/
رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 5راجع دفاتر األسااتاذ وتأكد من الصااحة الحسااابية للعمليات به مطابقة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
إجمالي وصافى المبيعات لألرصدة الظاهرة في القوائم المالية.
 6أفحص مردودات المبيعات وأستفسر عن أسبابها وأفحص إعادة تسليم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
البضاعة الخاصة بها للمخزن وتسجيلها على البوابات ،وتتبع تسجيلها
في الدفاتر.
 7أختر عينة من المبيعات بالعمالت األجنبية وتأكد من تسااجيلها بسااعر ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الصرف في تارير المعاملة أو بالسعر المثبت خالل الفترة.
 9اسااتفساار عن مبيعات األصااول التي تقرر بيعها تأكد من عدم إدراج ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
إيراداتها ضاااامن المبيعات وإدراجها ضاااامن إيرادات العمليات رير
المستمرة.
 10أطلاب من الجهاة بياان باالمبيعاات مع األطراف ذات العالقاة ومادى ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وجود شاروط خاصاة للمبيعات الخاصاة بهم وتأكد من اعتماد اإلدارة
لهذ الشروط.
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إ

روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
فحص حسابي
ومطابقة
استفسار
وفحص
مستندي
ومحاسبى
فحص مستندي
ومحاسبى
استفسار
وفحص
محاسبي
استفسار
وفحص
مستندي
ومحاسبى

/

/
رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 11أطلب بيان بالمبيعات الشاهرية وطابقها مع إقرارات ضاريبة المبيعات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
واسااتفساار عن أي اختالفات أن وجدت وراجع صااحة حساااب البيان
المطلوب وطابق اإلجمالي مع إجمالي مبيعات.
✓
 12تأكد من كفاية اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات المتممة وأنها قد
لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم الماالياة ،والنظاام
األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.
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روجعت بواسطة:
نوع الدليل
المالحظات
والنتائج
شهادات
اإلدارة
ومطابقة
فحص
محاسبي

/

/
رقم
ورقة
العمل

مراجعة المرتبات والجور:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1حلل أثر القرارات السايادية على زيادة الرواتب وأثرها على إجمالى
المرتبات
 2حلاال العالقااة بين المرتبااات إلى إجمااالي المبيعااات خالل الفترات
السابقة وحدد توقع المرتبات في ضوء إجمالي المبيعات العام الحالي
واستفسر من اإلدارة أن كانت هناك اختالفات.
 3حلال العالقاة بين أجور اإلنتااج والخادماات اإلنتااجياة وكمياات اإلنتااج
خالل الفترات السااااابقة وقارنها مع الفترة الحالية واسااااتفساااار من
اإلدارة في حالة وجود خالف.
 4حلل العالقة بين أجور التساويق والخدمات وإجمالي المبيعات اخالل
الفترات السااابقة وقارنها مع الفترة الحالية واسااتفساار من اإلدارة في
حالة وجود خالف.

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓

✓ ✓

إجراءات
تحليلية

✓

✓ ✓

إجراءات
تحليلية

✓

✓ ✓

إجراءات
تحليلية

✓

✓ ✓

إجراءات
تحليلية

227

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 5قاارن بين األجور الفعلياة واألجور وفقاا للموازناات ساااااواء على ✓
مساااتوى اإلجمالي أو على المساااتوى الوظيفى ( أنتاج  /تساااويق /
إدارية وتمويلية
✓ ✓
 6قاارن بين أعاداد الموظفين والعماال في كال فئاة وظيفياة في العاام ✓
السابق والعام الحالي ومتوسط األجر لكل فئة في العام الحالي والعام
السابق وفى حالة وجود اختالفات أطلب من اإلدارة تفسير ذلك
إجراءات الرقابة:
 1أسااتفساار عن سااياسااات التعيين بالجهة وتنمية الموارد البشاارية بها ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
واحكم على كفايتها
 2أساتفسر من الجهة عن مخاطر العمالة والموظفين وأسلوب مجابهتها ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
لهم

المالحظات
والنتائج

✓ ✓

 3أفحص الادورة المساااااتنادياة والادورة الادفترياة لنظاام األجور ونظم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
تقارير األداء وتأكد من كفايتها.
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نوع الدليل

إجراءات
تحليلية
إجراءات
تحليلية

عنصر بيئة
الرقابة.
تقييم عنصر
تقييم الخطر
في المنشأة
تقييم نظام
المعلومات

استفسارات
ومالحظة
استفسارات
ومالحظة
فحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 4الحظ وجود مراجعة لكشاااوف األجور قبل اعتمادها ووجود فصااال ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بين الوظائف المتعارضة.
 5أطلع على تقاارير المراجعاة الاداخلياة عن األجور وجودة اكتشاااااافهاا ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
للمخالفات
اجراءات التحقق
 1أحصاال على بيان بالعاملين لدى الجهة وقساامهم وفقا لقيمة أجورهم ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
إلى طبقاات واختاار عيناة منهم واطلع علاة ملفاات تعينهم وأجرهم
الحاالي وتادرج زياادة األجر من تاارير التعيين حتى األن وراجع ماا
يحصااااوا عليه من أجر خالل الفترة سااااواء أجور عادية أو متغيرة
وأحكم على درجة مناسبتها.
 2أطلاب كشاااااوف األجور والمرتباات وراجع صاااااحتهاا من النااحياة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الحسااابية وأختر عينة من الموظفين بها وتأكد من سااالمة أحتسااب
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المالحظات
والنتائج
تقييم األنشطة
الرقاتية
تقييم متابعة
عناصر الرقابة

نوع الدليل

ماللظة
مالحظة

شهادات اإلدارة
فحص مستندي
حسابي
فحص مستندي
وحسابي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

أجورهم بمطابقتها مع مرتباتهم الحالية ( األسااااساااية واإلضاااافية
وبطاقات الوقت الخاصة بهم الخصومات الخاصة بهم.
 3أطلاب من الجهاة بياان من اإلجاازات المتراكماة والتي لم يحصااااال ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
عليهاا العااملين خالل الفترة وأختاار عيناة منهم وراجع كشاااااوف
الحضاااور واالنصاااراف الخاصاااة به وتأكد من ساااالمة اإلجازات
المرحلة لهم واطلب من الجهة كيفية تحميل حساااااب األجور بمقابل
اإلجازات الخاصة بهم وراجعها باعتبارها تقديرات محاسبية.
 4اساااااتفسااااار من الجهاة عن مزاياا العااملين بعاد انتهااء الخادماة وكيفياة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
حسابها وتحميل تكلفتها لحساب األجور وراجعها باعتبارها تقديرات
محاسبية.
 5اساااااتفسااااار من الجهاة عن األجور طويلاة األجال ان وجادت وكيفياة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
حساااابها وتحميل تكلفتها لحسااااب األجور وراجعها باعتبارها تقدير
محاسبي.
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المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

شهادات اإلدارة
وفحص مستندي
ومحاسبى
استفسارات
وفحص مستندي
ومحاسبى
استفسارات
وفحص مستندي
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 6أطلب بيان بسالف العاملين رصايد أول الفترة والسالف الجديدة خالل ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الفترة وطاابق رصااااياد أول الفترة مع الرصااااياد في القوائم الماالياة
الساابقة وتأكد من خصام أقسااط اساترداد السلف من عينة منها وطابق
رصايد أخر الفترة مع الرصايد الموجود في ايضااحات القوائم المالية
الختامية.
 7أختر عينة من الموظفين وأطلب تسااوية ضااريبة المرتبات الخاصااة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بهم وتأكد من حسااب الضاريبة بشاكل صاحيح وأحساب المبالغ التي
تم خصمها منهم تحت حساب الضريبة وتسوية آخر الفترة لهم

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

مراجعة
مستندية
وحسابية
ومحاسبية
مراجعة
مستندية
وحسابية
ومحاسبية

✓

 8تأكد من كفاية اإلفصااحات الواردة في اإليضااحات المتممة وأنها قد
لبات المتطلباات الواردة فى اإلطاار المحادد للقوائم الماالياة ،والنظاام
األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

مطابقة
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رقم
ورقة
العمل

مراجعة تللهة المبيعات:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن بين نساااابة تكلفة المبيعات إلى المبيعات في الفترة الحالية
مع الفترات السابقة واطلب أسباب االختالفات أن وجدت.
 2قارن بين تكلفة المبيعات إلى المبيعات على مساااتوى المنتجات
وعلى مساااااتوى القطااعاات البيعياة وعلى مساااااتوى العمالء
الرئيسايين في الفترات الحالية والفترات الساابقة وأبحث أساباب
االختالفات.
 3قارن بين نساااابة تكلفة المبيعات إلى المبيعات في الفترة الحالية
مع الموازنات على المساتوى اإلجمالي وعلى مساتوى المنتجات
والقطاعات والعمالء الرئيساايين واطلب أسااباب االختالفات أن
وجدت.
 4قاارن بين إجماالى الربح في الفترات الساااااابقاة والفترة الحاالياة
وإجماالى الربح الفعلى والمقادر في الموازناات وابحاث أساااابااب
االختالف.

ك

التأكيدات
و د ق ح

✓ ✓ ✓ ✓

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓ ✓ ✓
اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓ ✓ ✓
اإلجراءات
التحليلية

✓ ✓ ✓ ✓
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اإلجراءات
التحليلية

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

 5قارن بين إجمالى الربح في الجهة مع إجمالى الربح في الجهات ✓ ✓ ✓ ✓
المماثلة وأستفسر عن أسباب االختالف.
إجراءات الرقابة:
✓
 1تأكد اعتماد طلبات الشاااراء من السااالطات المختصاااة ووجود ✓
تحديد لمن لهم حق التصاااريح بالشاااراء وفقا لقيم المشاااتريات
الموجودة.
✓
 2استفسر عن تقييم المنشأة للمخاطر التي تتعرض لها المشتريات ✓
من انتظام الشاااراء وتغيرات األساااعار وساااياساااات المنشاااأة
لمجابهتها.
✓
✓
3
تأكد من وجود مسااتندات مساالساالة ألوامر الشااراء كفاية الدورة
المستندية والدورة الدفترية واختبر االلتزام بها.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

اإلجراءات
التحليلية

تقييم بيئة الرقابة
تقييم عنصر تقييم
الخطر في
المنشأة.
تقييم نظم
المعلومات.

الفحص
المستندي
استفسارات
اق اررات

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

 4تأكد من وجود إجراءات ضاابط داخلى لمراجعة أوامر الشااراء ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
قبل اإلصااادار ووجود فصااال بين الوظائف المتعارضاااة مثل
الجهات الطالبة والجهات التى تصدر أوامر الشراء والمخازن
 5اطلب تقارير المراجعة الداخلية للمشتريات والمخازن واستجابة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
اإلدارة لها
اجراءات التحقق
 1تأكد من اكتمال المشااااتريات من خالل فحص طلبات الشااااراء ✓ ✓ ✓
وتأكد مما يلى:
• تتابع األرقام المسلسلة.
• أختبر عينة من تلك المسااااتندات وتتبع فواتير شاااارائها من
حياث الكمياات واألسااااعاار وحسااااااب الخصاااااوماات عليهاا
الضرائب المحسوبة عليها.
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المالحظات
والنتائج
تقييم األنشطة
الرقاتية
تقييم عناصر
متابعة النشاط

نوع الدليل
االستفسارات
والفحص

المستندي
فحص مستندي

فحص مستندي
فحص محاسبي
إعادة حساب

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

• قارن بين فواتير الشااااراء والكميات المسااااتلمة والمساااالمة
للمخازن.
• تتبع تسجيلها في دفاتر اليومية لدفاتر االستاذ.
 2أفحص مساااااتنادات تحميال العملياات ومراحال اإلنتااج باالخااماات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المنصااااارفة وقارن بين معادالت حركة الخامات واإلنتاج تحت
التشغيل واإلنتاج التام.
 3راجع تكاليف عمليات التشااغيل لدى الغير والخدمات المشااتراة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
التى تم تحميلهاا لتكااليف االنتااج وتاأكاد من أنهاا تحميلهاا على
مراحل االنتاج وأوامر االنتاج المناسبة.
 4طاابق تكااليف األجور المحملاة على تكلفاة المبيعاات مع األجور ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المادفوعاة للعااملين باأقساااااام االنتااج والخادماات االنتااجياة وقاارن
بين معدالت األجور المخططة وابحث أسباب االختالفات.
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إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندى
ومحاسبى
فحص مستندى
ومحاسبى
فحص مستندى
ومحاسبى

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
5

6

7
8

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

أختر عيناة من التكااليف رير المبااشااااارة المحملاة على تكااليف ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
االنتاج وتأكد من ساالمة معدالت التحميل وتوزيع تلك التكاليف
على المنتجات.
طاابق مخزون أول المادة ومخزون أخر المادة من االنتااج التاام ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ورير التاام الظااهر في قاائماة تكلفاة االنتااج مع األرصااااادة
االفتتاحية واألرصدة الظاهرة في محاضر الجرد.
تأكد من وجود إجراءات قطع لمساتندات المشاتريات والصارف ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
من المخازن في نهاية الفترة.
✓
تأكد من كفاية اإلفصااااحات الواردة في اإليضااااحات المتممة
وأنهااا قااد لباات المتطلبااات الواردة فى اإلطااار المحاادد للقوائم
المالية ،والنظام األساسى للجهة والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

236

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص مستندى
ومحاسبى
فحص مستندى
ومحاسبى
فحص مستندى
فحص محاسبى

رقم
ورقة
العمل

مراجعة المصروفات واألعباء والخسائر:
الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

اإلجراءات التحليلية- :
 1قارن بين المصااروفات اإلدارية و اإليجارات والضاارائب العقارية ✓
والتعويضااات والغرامات والتبرعات واإلعانات في الفترات السااابقة
وفى الفترة الحالية كقيم وأبحث معقوليتها واساااتفسااار عن أى البنود
رير العادية منها.
 2قارن بين المصااروفات اإلدارية و اإليجارات والضاارائب العقارية ✓
والتعويضاااااات والغراماات والتبرعاات واإلعااناات المتوقع لهاا وفقاا
للموازنات التقديرية وأستفسر عن التغيرات بين الفعلىات والتقدير.
 3قارن بين نسااااب المصااااروفات اإلدارية إلجمالي المبيعات وأبحث ✓
أسباب أى تغيرات طرأت على هذ النسب.

إ

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

✓
االجراءات
التحليلية

✓

االجراءات
التحليلية

✓
االجراءات
التحليلية
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رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إجراءات الرقابة:
 1اساااتفسااار عن المسااائولين عن الموافقة على المصاااروفات اإلدارية ✓
والتمويليااة واختبر االلتزام بتفويض السااااالطااات بااالنسااااابااة لتلااك
المصروفات
 2تأكد من الدورة المساتندية للمصاروفات اإلدارية والدورة الدفترية لها ✓
وتقارير متابعتها واختبر االلتزام بها

✓

 3قيم إجراءات الضااابط الداخلي للمصاااروفات اإلدارية ومتابعتها من ✓
قبل المختصين.

إ

المالحظات
والنتائج
عنصر بيئة
الرقابة.

استفسارات
وفحص
مستندي

✓

تقييم نظام
المعلومات

فحص مستندي

✓

تقييم األنشطة
الرقاتية

اجراءات التحقق
 1قم باختيار عينة من المصااااروفات المسااااجلة وافحص المسااااتندات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
المادعماة المالئماة للمصاااااروفاات ذات العالقاة مثال اتفااقياات اإليجاار،
الملفات الشخصية وسجالت الرواتب والعالوات األخرى ...إلر.
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نوع الدليل

ومحاسبى

فحص مستندي

فحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

الفترة المحاسبية:
أسم الجهة............................ :
............................

التارير:

أعدت بواسطة:
م
2

3
4
5

/

/

روجعت بواسطة:
إجراء المراجعة

ك

التأكيدات
و د ق ح

إ

قم بفحص سااريع لحساااب المصااروفات باألسااتاذ العام وتقصااي أي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بنود كبيرة ورير عاادياة وتاأكاد من أن المصاااااروفاات قاد صااااارفات
ألرراض المشروع.
أفحص جميع عقود اإليجار والحظ توارير االنتهاء  /االسااااتحقاق✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
التجديد /مبلغ اإليجار وقارنها مع تم تحميله خالل الفترة واإليجارات
المستحقة أو المدفوعة مقدما ً وتأكد من إجراء التسويات المناسبة
اطلاب بيان بعقود المهنية المتكبدة خالل الفترة مبينا ً به أسااااام المهنى ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
وطبيعة الخدمات التى يقدمها واألتعاب وأدرس معقوليتها
✓
تأكد من كفاية اإلفصاحات.

239

المالحظات
والنتائج

نوع الدليل

فحص محاسبي
فحص مستندي
ومحاسبى
فحص مستندي
ومحاسبى
فحص مستندي

رقم
ورقة
العمل

يتا عمتل رقة عمتل رقة عمتل للتل بنتد م بنود القوائا المتاليتة للتل قائمتة م القوائا المتاليتة فقا
للنموذجي التاليي :
ورقة عمل بلد ............................
الهترة الم اسبية............................. :

أسم الجاة........................................ :
المسئول عن مراجعة البلد.......................... :

روجع بواساة............................. :

اريقة اختيار عينة اليحص............................................................................................................ :
............................................................................................................................................

عدد ميردات العينة

 .................إجمالي قيمة بنود العينة ................

التحرييات الملتاية في عينة اليحص:
م

بيانات العيلة

إجراءات المراجعة

تاريخ ونتيجة
اله ص

حجم الت ريف

( رقم القيد ا تاريخ ا قيمتاا )

إجمالي الت ريهات في العيلة
حجم الت ريف في المجتم) = (قيمة ت ريف في العيلة ا قيمة العيلة)  xقيمة مجتم) العيلة

االستلتاج العام عن البلد:
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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ورقة عمل قائمة............................ :
أسم الجاة........................................ :

الهترة الم اسبية............................. :

المسئول عن مراجعة القائمة.......................... :
م

بلد القائمة

روجع بواساة............................. :

رقم ورقة العمل

ت ريهات العيلة

ت ريهات البلد
المقدرة

إجمالي الت ريهات في قائمة ...........................
االستلتاج العام عن القائمة:
................................................ ......................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................................
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مالحق مرحلة التقرير
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مرفق رقا 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

نموذج رقم ( )1تقرير المدقق عن القوائم المالية لملشأة مدرجة ،معدة طبقا ً إلطار عرض عادل
هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق بافتراض ال ر ف التالية:
تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية لمناتصة مدرجة باستتطداد إاار عرض عادل .عملية التدقيق
ال تتضم تدقيق قوائا موحدة ي ع معيار التدقيق  2600ال ينةبق عليها .
تا إعداد القوائا المالية م قبل إدارة المناتتتصة ابقا للمعايير الد لية للتقرير المالي إاار ذ مرض
عاد
تعلس شتتر ا ارتباا التدقيق صتتيا ا لمستتؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الواردة في معيار التدقيق
2210
ص المدقق إلى ر ي مير معدل ي ن يف يعد ذلك مناستتتتبا ا استتتتتنادا ا إلى دلة التدقيق التي تا
َخلُ َ
الحصول عليها.
المتةلبات الخالقية ذات الصتتتلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد ستتتلوك اداب المهنة المعتمدة
لمن مة اإلنتوساي.
ص المتدقق إلى عتدد جود تتصكتد جوهري ذ
استتتتتنتادا ا إلى دلتة التتدقيق التي تا الحصتتتتول عليهتا َخلُ َ
عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتتلا ا كبيرا ا باتتصع قدرة المناتتصة على البقا كمناتتصة مستتتمرة ابقا ا
لمعيار التدقيق 2570
تا اإلبالغ ع المور الرئيسية للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق 2701
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية ع لوك المسؤ لي ع إعداد هوه القوائا.
باإل تتتتافة إلى تدقيق القوائا المالية يتحمل المدقق مستتتتؤ ليات تقرير خرا مةلوبة بموجق ن اد
محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة ب ج [ موجه إليه اخر مناسق ]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
الرأي:
لقد دققنا القوائا المالية لاتتتتركة ب ج الاتتتتركة التي تاتتتتمل قائمة المركز المالي كما في 31
ديستتتمبر  201xقائمة الدخل الاتتتامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات النقدية
للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ اإليضتتتتاحتات المرفقتة مع القوائا المتاليتة بمتا في ذلتك ملطص
للسياسات المحاسبية المهمة.
في ر ينتا فتاع القوائا المتاليتة المرفقتة تعرض بعتدل م جميع الجوانتق الجوهريتة المركز المتالي
للاتتركة كما في  31ديستتمبر  201xدائها المالي تدفقاتها النقدية للستتنة المنتهية في ذلك التاريخ
ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي.
أسا الرأي:
لقتد قمنتا بعمليتة التتدقيق فقتا لمعتايير التتدقيق المعتمتدة بمن متة اإلنتوستتتتاي مستتتتؤ ليتنتا بموجق تلتك
المعتايير تا تو تتتتيحهتا في قستتتتا مستتتتؤ ليتات المتدقق ع تتدقيق القوائا المتاليتة في تقريرنتا .نح
مستقلوع ع الاركة ابقا ا لقواعد سلوك اداب المهنة المعتمدة في من مة اإلنتوساي ذات الصلة
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بتدقيقنا للقوائا المالية .كما فينا يضتتتا ا بمتةلبات ستتتلوك اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد.
نعتقد ع دلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية مناسبة لتوفير ساا لر ينا.
المور الرئيسية للتدقيق:
المور الرئيستتية للتدقيق هي تلك المور التي كانا بحستتق حلمنا المهني لها الهمية البال ة عند
تتدقيقنتا للقوائا المتاليتة لليترة الحتاليتة .قتد تا تنتا ل هتوه المور في ستتتتيتات تتدقيقنتا للقوائا المتاليتة كلتل
عند تلوي ر ينا فيها لا نقدد ر يا ا منيصال في تلك المور.
[ صف كل مر رئيس للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق ] 2701
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
اإلدارة هي المستؤ لة ع إعداد القوائا المالية عر تها العادل ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي
حلاد ن اد الاتركات ع التدقيق الداخلي التي
اإلصتدارات الخرا المعتمدة في هوا الطصتو
تراها اإلدارة تر رية لتملينها م إعداد قوائا مالية خالية م تحريف جوهري ستوا بستبق مش
خةص.
عند إعداد القوائا المالية فاع اإلدارة هي المستتؤ لة ع تقدير قدرة الجهة الماتتمولة بالرقابة على
البقا كمناصة مستمرة ع اإلفصا بحسق مقتضى الحال ع المور ذات العالقة باالستمرارية
استتطداد ستاا االستتمرارية في المحاستبة ما لا تل هناك نية لتصتيية الجهة الماتمولة بالرقابة
إيقاف عملياتها ليس هناك خيار مالئا بطالف ذلك.
الملليوع بالحوكمة ها المستتتؤ لوع ع اإلشتتتراف على عملية التقرير المالي في الجهة الماتتتمولة
بتالرقتابتة .يجتق على المتدقق ع يستتتتمي هنتا م ها الملليوع بتالحوكمتة فقتا ا لمتا يقضتتتتى بته معيتار
التدقيق 2260
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثتل هتدافنتا في الحصتتتتول على تتصكيتد معقول عمتا إذا كتانتا القوائا المتاليتة كلتل ختاليتة م تحريف
جوهري ستتتوا بستتتبق مش خةص إصتتتدار تقرير تدقيق يتضتتتم ر ينا التصكيد المعقول هو
مستتتتوا عال م التصكيد إال نه ليس تتتمانا ا على ع عملية التدقيق التي تا القياد بها ابقا ا لمعايير
التدقيق المعتمدة ستتلاتف دائما ا تحرييا ا جوهريا ا عندما يلوع موجوداا .يمل ع تناتص التحرييات ع
مش خةص ت ُ َعد جوهرية إذا كاع يمل باتلل معقول توقع نها ستتؤثر بميردها في مجموعها
على القرارات االقتصادية التي يتطوها المستطدموع على ساا هوه القوائا المالية.
كجز م عمليتة التتدقيق ابقتا ا لمعتايير التتدقيق المعتمتدة فتاننتا نمتارا الحلا المهني نحتاف على
نزعة الاك المهني خالل عملية التدقيق علىنا يضا ا:
• تحديد مطاار التحرييات الجوهرية في القوائا المالية تقديرها سوا بسبق مش خةص تصميا
تنييو إجرا ات تدقيق استتتتجابةا لتلك المطاار الحصتتتول على دلة تدقيق كافية مناستتتبة لتوفير
ستتاا لر ينا .يعد خةر عدد اكتاتتاف تحريف جوهري ناتت ع مش على م الطةر الناتت ع
خةص ن ر االع ال ش قد ينةوي على توااؤ تز ير حوف متعمد إفادات مضتتتللة تجا ز
التدقيق الداخلي.
• الحصتتول على فها للتدقيق الداخلي ذات الصتتلة بعملية التدقيق م جل تصتتميا إجرا ات تدقيق
مناسبة لل ر ف ليس ب رض إبدا ر ي في فاعلية التدقيق الداخلي للجهة المامولة بالرقابة.
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مدا معقولية التقديرات المحاستتتبية

• تقويا مدا مناستتتبة الستتتياستتتات المحاستتتبية المستتتتطدمة
اإلفصاحات ذات العالقة التي قاما بها اإلدارة.
• استتنتاج مدا مناستبة استتطداد اإلدارة لستاا االستتمرارية في المحاستبة استتنادا ا إلى دلة التدقيق
التي تا الحصتول عليها ما إذا كاع هناك عدد تصكد جوهري ذا عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتلا ا
كبيرا ا باتصع قدرة الجهة على البقا كمناتصة مستتمرة .إذا خلصتنا إلى جود عدد تصكد جوهري يلوع
مةلوبتا ا منتا ليتا االنتبتاه في تقريرنتا إلى اإلفصتتتتاحتات ذات العالقتة الواردة في القوائا المتاليتة إذا
كانا تلك اإلفصتتتتاحات مير كافية يتا تعديل ر ينا .تستتتتتند استتتتتنتاجاتنا إلى دلة التدقيق التي تا
الحصتول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .مع ذلك فاع الحداث ال ر ف المستتقبلية قد تتستبق
في توقف الجهة ع البقا كمناصة مستمرة.
• تقويا العرض الاتتتتامل هيلل محتوا القوائا المالية بما في ذلك اإلفصتتتتاحات ما إذا كانا
القوائا المالية تعبر ع المعامالت الحداث التي تمثلها بةريقة تحقق عر ا ا عادالا.
لقتد بل نتا الملليي بتالحوكمتة فيمتا يتعلق م بي مور خرا بتالنةتات التوقيتا المطةط للتتدقيق
النتتائت المهمتة لعمليتة التتدقيق بمتا في ذلك ية جه قصتتتتور مهمتة في التتدقيق الداخلي اكتاتتتتينتاها
خالل التدقيق.
لقد ز دنا يضت تا ا الملليي بالحوكمة ببياع يييد ننا التزمنا بالمتةلبات الخالقية ذات الصتتتلة المتعلقة
باالستتتتقالل بل ناها بجميع العالقات المور الخرا التي قد يعتقد تصثيرها باتتتلل معقول على
استقاللنا عندما يلوع ذلك منةبقا ا الضمانات ذات العالقة.
م المور التي تا إبالمهتا للملليي بتالحوكمتة نحتدد تلتك المور التي كتانتا لهتا الهميتة البتال تة عنتد
تدقيق القوائا المالية لليترة الحالية بنا ا على ذلك ت ُ َعد المور الرئيسية للتدقيق .نو ح هوه المور
في تقريرنا ما لا يمنع ن اد الئحة اإلفصتا العلني ع المر عندما في ظر ف نادرة لل اية
نرا ع المر ينب ي ال يتا اإلبالغ عنه في تقريرنا بستتبق ع التبعات الستتلبية ليعل ذلك م المتوقع
ع تيوت فوائد االهتماد العاد م ذلك اإلبالغ بالل معقول.
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
ستيطتلف شتلل محتوا هوا القستا م تقرير المدقق اعتمادا ا على ابيعة مستؤ ليات التقرير الخرا
للمتدقق التي يحتددهتا ن تاد الئحتة معتايير تتدقيق خرا .يجتق تنتا ل المور التي تنتا لهتا ن تاد
اخر الئحة خرا معايير تدقيق خرا الماار إليها ب "مسؤ ليات التقرير الخرا" م
هوا القستتتا ما لا تتنا ل مستتتؤ ليات التقرير الخرا نيس المو تتتوعات التي عر تتتا في تتتو
مستتتتؤ ليتات التقرير المةلوبتة بموجتق معتايير التتدقيق كجز م قستتتتا التقرير ع تتدقيق القوائا
المالية .قد يتا الجمع بي التقرير ع مستتؤ ليات التقرير الخرا التي تتنا ل نيس المو تتوعات
التي تتةلبها معايير التدقيق ي تضتتتتمينها في قستتتتا التقرير ع تدقيق القوائا المالية تحا عنا ي
فرعية مناستتبة باتترا ع تميز الصتتيامة الواردة في تقرير المدقق بو تتو مستتؤ ليات التقرير
الخرا م مسؤ ليات التقرير التي تتةلبها معايير التدقيق عندما يوجد مثل ذلك االختالف.
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل
[االسم].
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]

245

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مرفق رقا 2
نموذج رقم ( )2تقرير المدقق عن القوائم المالية الموحدة لملشأة مدرجة ،معدة طبقا ً إلطار عرض
عادل:
لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
عملية تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية الموحدة لمناتصة مدرجة باستتطداد إاار عرض عادل.
التدقيق هي تدقيق مجموعة لمناصة لها مناآت تابعة ي ع معيار التدقيق  2600ينةبق
تا إعداد القوائا المالية الموحدة م قبل إدارة المناتصة ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعايير
اإلصدارات الخرا المعتمدة فقا إاار ذ مرض عاد.
تعلس شتر ا ارتباا التدقيق صتيا ا لمستؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الموحدة الواردة في معيار
التدقيق . 2210
ص المدقق إلى ر ي مير معدل ي ن يف يعد ذلك مناستتتتبا ا استتتتتنادا ا إلى دلة التدقيق التي تا
َخلُ َ
الحصول عليها.
المتةلبتات الخالقيتة ذات الصتتتتلتة التي تنةبق على عمليتة التتدقيق هي قواعتد ستتتتلوك اداب المهنتة
المعتمدة في من مة اإلنتوساي.
ص المتدقق إلى عتدد جود تتصكتد جوهري ذ
استتتتتنتادا ا الى دلتة التتدقيق التي تا الحصتتتتول عليهتا َخلُ َ
عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتتك ا ا كبيرا ا باتتصع قدرة المناتتصة على البقا كمناتتصة مستتتمرة ابقا ا
لمعيار التدقيق . 2570
تا اإلبالغ ع المور الرئيسية للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق . 2701
يطتلف المستتؤ لوع ع اإلشتتراف على القوائا المالية الموحدة ع لوك المستتؤ لي ع إعداد هوه
القوائا.
باإل تافة إلى تدقيق القوائا المالية الموحدة يتحمل المدقق مستؤ ليات تقرير خرا مةلوبة بموجق
ن اد محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة ب ج [ موجه إليه اخر مناسق ]
تقرير ع تدقيق القوائا المالية الموحدة.
الرأي:
لقد قمنا بتدقيق القوائا المالية الموحدة لاتتتركة ب ج مناتتتآتها التابعة المجموعة التي تاتتتمل
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31ه12ه 20xxقائمة الدخل الاامل الموحدة قائمة الت يرات
في حقوت الملليتة الموحتدة قتائمتة التتدفقتات النقتديتة الموحتدة للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ
اإليضاحات المرفقة مع القوائا المالية بما في ذلك ملطص للسياسات المحاسبية المهمة.
في ر ينتا فتاع القوائا المتاليتة الموحتدة المرفقتة تعرض بعتدل م جميع الجوانتق الجوهريتة المركز
المتالي الموحتد للمجموعتة كمتا في 31ه12ه 20xxدائهتا المتالي الموحتد تتدفقتاتهتا النقتديتة الموحتدة
للستنة المنتهية في ذلك التاريخ ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعتمدة المعايير اإلصتدارات
الخرا المعتمدة.
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أسا الرأي:
لقد قمنا بالتدقيق ابقا ا لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوستتتاي مستتتؤ ليتنا بموجق تلك المعايير تا
تو يحها في قسا مسؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية الموحدة في تقريرنا.
نح مستتقلوع ع المجموعة ابقا لقواعد ستلوك اداب المهنة المعتمدة .كما فينا يضتا ا بمتةلبات
ستتتتلوك اداب المهنتة الخرا ابقتا ا لتلتك القواعد .نعتقتد ع دلة التتدقيق التي حصتتتتلنتا عليها كافية
مناسبة لتوفير ساا لر ينا.
األمور الرئيسية للتدقيق:
المور الرئيستتية للتدقيق هي تلك المور التي كانا بحستتق حلمنا المهني لها الهمية البال ة عند
قيامنا بتدقيق القوائا المالية الموحدة لليترة الحالية .قد تا تنا ل هوه المور في ستتتتيات تدقيق القوائا
المالية الموحدة كلل عند تلوي ر ينا فيها لا نقدد ر يا ا منيصتال في تلك المور [ .صتف كل مر
رئيس للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق )](2701
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية الموحدة:
اإلدارة هي المستتتتؤ لتة ع إعتداد القوائا المتاليتة الموحتدة عر تتتتهتا العتادل ابقتا ا للمعتايير التد ليتة
للتقرير المتالي المعتايير اإلصتتتتدارات الخرا المعتمتدة ع حلتاد ن تاد الاتتتتركتات للتتدقيق
التداخلي التي تراهتا اإلدارة تتتتر ريتة لتملينهتا م إعتداد قوائا متاليتة موحتدة ختاليتة م تحريف
جوهري سوا بسبق مش خةص.
عند إعداد القوائا المالية الموحدة فاع اإلدارة هي المستتتؤ لة ع تقدير قدرة المجموعة على البقا
كمجموعة مستتمرة ع اإلفصتا بحستق مقتضتى الحال ع المور ذات العالقة باالستتمرارية
استتتتطداد ستتتاا االستتتتمرارية في المحاستتتبة ما لا تل هناك نية لتصتتتيية المجموعة إيقاف
عملياتها ليس هناك خيار مالئا بطالف ذلك.
الملليوع بالحوكمة ها المستتؤ لوع ع اإلشتتراف على عملية التقرير المالي في المجموعة[ .يجق
على المدقق ع يستمي هنا م ها الملليوع بالحوكمة في الجهة التي يدققها ذلك فقا ا لمعيار التدقيق
] 2260
مسؤولية المدقق عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
تتمثتل هتدافنتا في الحصتتتتول على تتصكيتد معقول عمتا إذا كتانتا القوائا المتاليتة الموحتدة كلتل ختاليتة م
تحريف جوهري ستتتوا بستتتبق مش خةص إصتتتدار تقرير يتضتتتم ر ينا .التصكيد المعقول هو
مستتتتوا عال م التصكيد إال نه ليس تتتمانا ا على ع عملية التدقيق التي تا القياد بها ابقا ا لمعايير
التدقيق ستتتتلاتتتف دائما ا ع تحريف جوهري عندما يلوع موجوداا .يمل ع تناتتتص التحرييات ع
مش خةص ت ُ َعد جوهرية إذا كاع يمل باتلل معقول توقع نها ستتؤثر بميردها في مجموعها
على القرارات االقتصادية التي يتطوها المستطدموع على ساا هوه القوائا المالية الموحدة.
كجز م عمليتة التتدقيق ابقتا ا لمعتايير التتدقيق المعتمتدة فتاننتا نمتارا الحلا المهني نحتاف على
نزعة الاك المهني خالل عملية التدقيق .علينا يضا ا:
• تحديد مطاار التحرييات الجوهرية في القوائا المالية الموحدة تقديرها سوا بسبق مش خةص
تصتتميا تنييو إجرا ات تدقيق استتتجابةا لتلك المطاار الحصتتول على دلة تدقيق كافية مناستتبة
لتوفير ساا لر ينا .يعد خةر عدد اكتااف تحريف جوهري ناتت ع مش على م الطةر الناتت
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تز ير

ع خةتص لع ال ش قتد ينةوي على توااؤ
التدقيق الداخلي.
• الحصتتول على فها الرقابة الداخلية ذات الصتتلة بعملية التدقيق م جل تصتتميا إجرا ات تدقيق
مناسبة لل ر ف ليس ب رض إبدا ر ي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقويا مدا مناستتتبة الستتتياستتتات المحاستتتبية المستتتتطدمة مدا معقولية التقديرات المحاستتتبية
اإلفصاحات ذات العالقة التي قاما بها اإلدارة.
• استتنتاج مدا مناستبة استتطداد اإلدارة لستاا االستتمرارية في المحاستبة استتنادا ا إلى دلة التدقيق
التي تا الحصتول عليها ما إذا كاع هناك عدد تصكد جوهري ذا عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتلا
كبيرا ا باصع قدرة المجموعة على البقا كمجموعة مستمرة.
إذا َخلُصتنا إلى جود عدد تصكد جوهري يلوع مةلوبا ا منا ليا االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصتاحات
ذات العالقة الواردة في القوائا المالية الموحدة إذا كانا تلك اإلفصتتتتاحات مير كافية يتا تعديل
ر ينا .تستتند استتنتاجاتنا إلى دلة التدقيق التي تا الحصتول عليها حتى تاريخ تقريرنا .مع ذلك فاع
الحداث ال ر ف المستقبلية قد تتسبق في توقف المجموعة ع البقا كمناصة مستمرة.
• تقويا العرض الاتتامل هيلل محتوا القوائا المالية الموحدة بما في ذلك اإلفصتتاحات ما إذا
كانا القوائا المالية الموحدة تعبر ع المعامالت الحداث التي تمثلها بةريقة تحقق عر ا ا عادال.
• الحصول على ما يليي م دلة التدقيق المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمناآت الناةة
التجتاريتة داختل المجموعتة إلبتدا ر ي في القوائا المتاليتة الموحتدة .نح مستتتتؤ لوع ع التوجيته
اإلشراف دا عملية تدقيق المجموعة .ن ل المسؤ لوع الوحيد ع ع ر ينا.
لقتد بل نتا الملليي بتالحوكمتة فيمتا يتعلق م بي مور خرا بتالنةتات التوقيتا المطةط للتتدقيق
النتتائت المهمتة للتتدقيق بمتا في ذلتك يتة جته قصتتتتور مهمتة في الرقتابتة التداخليتة اكتاتتتتينتاهتا خالل
عملية التدقيق.
لقد ز دنا يضت تا ا الملليي بالحوكمة ببياع يييد ننا التزمنا بالمتةلبات الخالقية ذات الصتتتلة المتعلقة
باالستتتتقالل بل ناها بجميع العالقات المور الخرا التي قد يعتقد تصثيرها باتتتلل معقول على
استقاللنا عندما يلوع ذلك منةبقا ا الضمانات ذات العالقة.
م المور التي تا إبالمهتا للملليي بتالحوكمتة نحتدد تلتك المور التي كتانتا لهتا الهميتة البتال تة عنتد
تدقيق القوائا المالية الموحدة لليترة الحالية بنا ا على ذلك ت ُ َعد المور الرئيستتتية للتدقيق .نو تتتح
هوه المور في تقريرنا ما لا يمنع ن اد الئحة اإلفصتتتا العلني ع المر عندما في ظر ف
نادرة لل اية نرا ع المر ينب ي ال يتا اإلبالغ عنه في تقريرنا بستبق ع التبعات الستلبية ليعل ذلك
م المتوقع ع تيوت فوائد االهتماد العاد م ذلك اإلبالغ بالل معقول.
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
ستيطتلف شتلل محتوا هوا القستا م تقرير المدقق اعتمادا ا على ابيعة مستؤ ليات التقرير الخرا
للمتدقق التي يحتددهتا ن تاد الئحتة معتايير تتدقيق خرا .يجتق تنتا ل المور التي تنتا لهتا ن تاد
اخر الئحة خرا معايير تدقيق خرا الماتار إليها ب "مستؤ ليات التقرير الخرا" تم
هوا القستتتا ما لا تتنا ل مستتتؤ ليات التقرير الخرا نيس المو تتتوعات التي عر تتتا في تتتو
مسؤ ليات التقرير المةلوبة بموجق معايير التدقيق كجز م قسا التقرير ع تدقيق القوائا

248

حتوف متعمتد

إفتادات مضتتتتللتة

تجتا ز

المالية .قد يتا الجمع بي التقرير ع مستتؤ ليات التقرير الخرا التي تتنا ل نيس المو تتوعات
التي تتةلبهتا معتايير التتدقيق ي تضتتتتمينهتا في قستتتتا التقرير ع تتدقيق القوائا المتاليتة تحتا عنتا ي
فرعية مناستتتبة باتتترا ع تميز الصتتتيامة الواردة في تقرير المدقق بو تتتو مستتتؤ ليات التقرير
الخرا م مسؤ ليات التقرير التي تتةلبها معايير التدقيق عندما يوجد مثل ذلك االختالف.
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل
[االسم].
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 3
نموذج رقم ( )3تقرير المدقق عن القوائم المالية لملشأة غير مدرجة ،معدة طبقا ً إلطار عرض
عادل.
لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية لمناتتصة مير مدرجة باستتتطداد إاار عرض عادل .التدقيق
ليسا تدقيق مجموعة ي ع معيار التدقيق  2600ال ينةبق .
تا إعداد القوائا المالية م قبل إدارة المناتصة ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعتمدة المعايير
اإلصدارات الخرا المعتمدة.
تعلس شتتر ا ارتباا التدقيق صتتيا ا لمستتؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الواردة في معيار التدقيق
2210
ص المدقق إلى ر ي مير معدل ي ن يف يعد ذلك مناستتتتبا ا استتتتتنادا ا إلى دلة التدقيق التي تا
َخلُ َ
الحصول عليها.
المتةلبات الخالقية ذات الصلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد سلوك اداب المهنة المعتمدة.
ص المتدقق إلى عتدد جود تتصكتد جوهري ذ
استتتتتنتادا ا إلى دلتة التتدقيق التي تا الحصتتتتول عليهتا َخلُ َ
عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتتلا ا كبيرا ا باتتصع قدرة المناتتصة على البقا كمناتتصة مستتتمرة ابقا ا
لمعيار التدقيق).(2570
المتدقق مير مةتالتق بتاإلبالغ ع المور الرئيستتتتيتة للتتدقيق ابقتا ا لمعيتار التتدقيق  2701لا يقرر
بطالف ذلك.
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية ع لوك المسؤ لي ع إعداد هوه القوائا.
ال يتحمل المدقق مسؤ ليات تقرير خرا مةلوبة بموجق ن اد محلي.
لجشارة إلى صف مسؤ ليته الواردة في الموقع االللتر ني يطتار المدقق سلةة مناسبة.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة ب ج [ موجه إليه اخر مناسق ]
الرأي:
لقد دققنا القوائا المالية لاتتتتركة ب ج الاتتتتركة التي تاتتتتمل قائمة المركز المالي كما في 31
ديستتتمبر × 201قائمة الدخل الاتتتامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات النقدية
للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ اإليضتتتتاحتات المرفقتة مع القوائا المتاليتة بمتا في ذلتك ملطص
للسياسات المحاسبية المهمة.
في ر ينتا فتاع القوائا المتاليتة المرفقتة تعرض بعتدل م جميع الجوانتق الجوهريتة المركز المتالي
للاتركة كما في  31ديستمبر × 201دائها المالي تدفقاتها النقدية للستنة المنتهية في ذلك التاريخ
ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعتمدة المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة.
أسا الرأي:
لقد قمنا بعملية التدقيق ابقا ا لمعايير اإلنتوستتاي مستتؤ ليتنا بموجق تلك المعايير تا تو تتيحها في
قسا مسؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية في تقريرنا .نح مستقلوع ع الاركة ابقا ا لقواعد
ستتلوك اداب المهنة المعتمدة ذات الصتتلة بتدقيقنا للقوائا المالية كما فينا يضتتا ا بمتةلبات ستتلوك
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اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد .نعتقد ع دلة التدقيق التي حصتتتلنا عليها كافية مناستتتبة
لتوفير ساا لر ينا.
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
اإلدارة هي المستؤ لة ع إعداد القوائا المالية عر تها العادل ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي
المعتمدة المعايير اإلصتدارات الخرا المعتمدة حلاد ن اد الاتركات ع الرقابة الداخلية التي
تراها اإلدارة تر رية لتملينها م إعداد قوائا مالية خالية م تحريف جوهري ستوا بستبق مش
خةص .عند إعداد القوائا المالية فاع اإلدارة هي المستتتتؤ لة ع تقدير قدرة الاتتتتركة على البقا
كمناتتصة مستتتمرة ع اإلفصتتا بحستتق مقتضتتى الحال ع المور ذات العالقة باالستتتمرارية
استتطداد ستاا االستتمرارية في المحاستبة ما لا تل هناك نية لتصتيية الاتركة إيقاف عملياتها
ليس هناك خيار مالئا بطالف ذلك.
الملليوع بالحوكمة ها المستتتؤ لوع ع اإلشتتتراف على عملية التقرير المالي في الاتتتركة .يجق
على المدقق ع يستتتتمي هنا م ها الملليوع بالحوكمة في الاتتتتركة التي يراجعها ذلك فقا ا لمعيار
التدقيق . 2260
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثتل هتدافنتا في الحصتتتتول على تتصكيتد معقول عمتا إذا كتانتا القوائا المتاليتة كلتل ختاليتة م تحريف
جوهري ستوا بستبق مش خةص إصتدار تقرير المدقق الوي يتضتم ر ينا .التصكيد المعقول هو
مستتتتوا عال م التصكيد إال نه ليس تتتمانا ا على ع عملية التدقيق التي تا القياد بها ابقا ا لمعايير
التدقيق المعتمدة ستتلاتف دائما ا تحريف ا ا جوهري ا ا عندما يلوع موجوداا .يمل ع تناتص التحرييات
ع مش خةتص ت ُ َعتد جوهريتة إذا كتاع يمل باتتتتلتل معقول توقع نهتا ستتتتتؤثر بميردهتا في
مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتطوها المستطدموع على ساا هوه القوائا المالية.
يوجتد المزيتد م الوصتتتتف لمستتتتؤ ليتات المتدقق ع تتدقيق القوائا المتاليتة في الموقع االللتر ني
للمن مة على رابط الموقع يالل هوا الوصف جز م تقريرنا.
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

نموذج رقم ( )4تقرير المدقق عن القوائم المالية لملشأة غير مدرجة ،معدة طبقا ً إلطار التزام ذو
غرض عام:
لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية لمناتتتصة مير مدرجة مةلوبة بموجق ن اد الئحة .تدقيق
ليسا تدقيق مجموعة ي ع معيار التدقيق  2600ال ينةبق .
ع للتد لة
تا إعداد القوائا المتاليتة م قبتل إدارة المناتتتتصة ابقتا ا إلاار التقرير المتالي الن تاد ا
ا ي ع إاار التقرير المالي ياتمل ن اد الئحة مصتما لتلبية االحتياجات الماتتركة للمعلومات
للنه ليس إاار عرض عادل.
المالية لقةاع عريض م المستطدمي
تعلس شتتر ا ارتباا التدقيق صتتيا ا لمستتؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الواردة في معيار التدقيق
. 2210
ص المتدقق إلى ر ي مير معتدل ي ن يف يعتد ذلتك منتاستتتتبتا ا استتتتتنتادا ا إلى دلتة تتدقيق التي تا
َخلُ َ
الحصول عليها.
المتةلبتات الخالقيتة ذات الصتتتتلتة التي تنةبق على عمليتة التتدقيق هي قواعتد ستتتتلوك اداب المهنتة
المعتمدة.
ص المتدقق إلى عتدد جود تتصكتد جوهري ذ
استتتتتنتادا ا إلى دلتة التتدقيق التي تا الحصتتتتول عليهتا َخلُ َ
عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتتلا ا كبيرا ا باتتصع قدرة المناتتصة على البقا كمناتتصة مستتتمرة ابقا ا
لمعيار التدقيق 22570
المتدقق مير مةتالتق بتاإلبالغ ع المور الرئيستتتتيتة للتتدقيق ابقتا ا لمعيتار التتدقيق  2701لا يقرر
بطالف ذلك.
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية ع لوك المسؤ لي ع إعداد هوه القوائا.
ال يتحمل المدقق مسؤ ليات تقرير خرا مةلوبة بموجق ن اد محلي.
تقرير المدقق المستقل
الموجه إليه المناسق
الرأي:
لقد دققنا القوائا المالية لاتتتتركة ب ج الاتتتتركة التي تاتتتتمل قائمة المركز المالي كما في 31
ديستتمبر×  201قائمة الدخل الاتتامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات النقدية
للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ اإليضتتتتاحتات المرفقتة مع القوائا المتاليتة بمتا في ذلتك ملطص
للسياسات المحاسبية المهمة.
في ر ينا فاع القوائا المالية المرفقة للاركة معدة م جميع الجوانق الجوهرية ابقا ا للن اد ا
ع للد لة ا.
أسا الرأي:
لقد قمنا بالتدقيق ابقا ا لمعايير التدقيق المعتمدة مسؤ ليتنا بموجق تلك المعايير تا تو يحها في قسا
مستتتؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية في تقريرنا .نح مستتتتقلوع ع الاتتتركة ابقا ا لقواعد
ستتلوك اداب المهنة المعتمدة ذات الصتتلة بتدقيقنا للقوائا المالية كما فينا يضتتا ا بمتةلبات ستتلوك
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اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد .نعتقد ع دلة التدقيق التي حصتتتلنا عليها كافية مناستتتبة
لتوفير ساا لر ينا في التدقيق.
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
ع للد لة ا ع الرقابة الداخلية
اإلدارة هي المسؤ لة ع إعداد القوائا المالية ابقا ا للن اد ا
التي تراها اإلدارة تر رية لتملينها م إعداد قوائا مالية خالية م تحريف جوهري ستوا بستبق
مش خةص .عند إعداد القوائا المالية فاع اإلدارة هي المستتتتؤ لة ع تقدير قدرة الاتتتتركة على
البقا كمناتصة مستتمرة ع اإلفصتا بحستق مقتضتى الحال ع المور ذات العالقة باالستتمرارية
استتطداد ستاا االستتمرارية في المحاستبة ما لا تل هناك نية لتصتيية الاتركة إيقاف عملياتها
ليس هناك خيار مالئا بطالف ذلك .الملليوع بالحوكمة ها المسؤ لوع ع اإلشراف على عملية
التقرير المالي في الاتتركة[ .يجق على المدقق ع يستتمي هنا م ها الملليوع بالحوكمة في الاتتركة
التي يراجعها ذلك فقا ا لمعيار التدقيق ] 2260
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثتل هتدافنتا في الحصتتتتول على تتصكيتد معقول عمتا إذا كتانتا القوائا المتاليتة كلتل ختاليتة م تحريف
جوهري ستوا بستبق مش خةص إصتدار تقرير المدقق الوي يتضتم ر ينا .التصكيد المعقول هو
مستتتتوا عال م التصكيد إال نه ليس تتتمانا ا على ع التدقيق الوي تا القياد به ابقا ا لمعايير التدقيق
المعتمدة ستيلاتف دائما ا تحرييا ا جوهريا ا عندما يلوع موجوداا .يمل ع تناتص التحرييات ع مش
خةص تُعَد جوهرية إذا كاع يمل باتتتلل معقول توقع نها ستتتتؤثر بميردها في مجموعها على
القرارات االقتصادية التي يتطوها المستطدموع على ساا هوه القوائا المالية.
كجز م التتدقيق ابقتا ا لمعتايير التتدقيق المعتمتدة فتاننتا نمتارا الحلا المهني نحتاف على نزعتة
الاك المهني خالل التدقيق علينا يضا ا- :
• تحديد مطاار التحرييات الجوهرية في القوائا المالية تقديرها سوا بسبق مش خةص تصميا
تنييو إجرا ات تدقيق استتتتجابةا لتلك المطاار الحصتتتول على دلة تدقيق كافية مناستتتبة لتوفير
ستتاا لر ينا .يعد خةر عدد اكتاتتاف تحريف جوهري ناتت ع مش على م الطةر الناتت ع
خةص لع ال ش قد ينةوي على توااؤ تز ير حوف متعمد إفادات مضتللة تجا ز الرقابة
الداخلية.
• الحصتول على فها للرقابة الداخلية ذات الصتلة بالتدقيق م جل تصتميا إجرا ات تدقيق مناستبة
لل ر ف ليس ب رض إبدا ر ي في فاعلية الرقابة الداخلية للاركة.
• تقويا مدا مناستتتبة الستتتياستتتات المحاستتتبية المستتتتطدمة مدا معقولية التقديرات المحاستتتبية
اإلفصاحات ذات العالقة التي قاما بها اإلدارة.
استتنتاج مدا مناستبة استتطداد اإلدارة لستاا االستتمرارية في المحاستبة استتنادا ا إلى دلة التدقيق
التي تا الحصتول عليها ما إذا كاع هناك عدد تصكد جوهري ذا عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتلا ا
كبيرا ا باتتصع قدرة الاتتركة على البقا كمناتتصة مستتتمرة .إذا َخلُصتتنا إلى جود عدد تصكد جوهري
يلوع مةلوبا ا منا ليا االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصتتاحات ذات العالقة الواردة في القوائا المالية
إذا كانا تلك اإلفصاحات مير كافية يتا تعديل ر ينا .تستند استنتاجاتنا إلى دلة التدقيق التي تا
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ال ر ف المستتتقبلية قد تتستتبق في

الحصتتول عليها حتى تاريخ تقريرنا .مع ذلك فاع الحداث
توقف الاركة ع البقا كمناصة مستمرة.
لقتد بل نتا الملليي بتالحوكمتة فيمتا يتعلق م بي مور خرا بتالنةتات التوقيتا المطةط للتتدقيق
النتتائت المهمتة للتتدقيق بمتا في ذلتك يتة جته قصتتتتور مهمتة في الرقتابتة التداخليتة اكتاتتتتينتاهتا خالل
التدقيق.
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 5
نموذج رقم ( )5تقرير برأي مت هظ بسبب ت ريف جوهري في القوائم المالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية لمناتصة مدرجة باستتطداد إاار عرض عادل .التدقيق ليستا
تدقيق مجموعة ي ع معيار التدقيق  2600ال ينةبق( .
تا اعتداد القوائا المتاليتة م قبتل إدارة المناتتتتصة ابق ا ا للمعتايير التد ليتة للتقرير المتالي المعتايير
اإلصدارات الخرا التي المعتمدة إلاار ذ مرض عاد.
تعلس شتتر ا ارتباا التدقيق صتتيا ا لمستتؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الواردة في معيار التدقيق
2210
تا تحريف المطز ع .يعتد التحريف جوهري للنته مير شتتتتتائع في القوائا المتاليتة ي ع الر ي
المتحي هو المناسق .
المتةلبات الخالقية ذات الصتتتلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد ستتتلوك اداب المهنة المعتمدة
في من مة اإلنتوساي.
استتنادا ا إلى دلة التدقيق التي تا الحصتول عليها خلص المدقق إلى نه ال يوجد عدد تصكد جوهري ذ
عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتلا ا كبير ا ا باتصع قدرة المناتصة على البقا كمناتصة مستتمرة ابقا ا
لمعيار التدقيق 2570
• تا اإلبالغ ع المور الرئيسية للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق 2701
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية ع المسؤ لي ع اعداد هوه القوائا.
باإل افة إلى تدقيق القوائا المالية يتحمل المدقق مسؤ ليات تقرير خرا بموجق ن اد محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة أ ب ج [أو موج إلي طر (ملاسب)]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
الرأي المت هظ
لقد راجعنا القوائا المالية لاتتتركة ب ج الاتتتركة التي تاتتتمل قائمة المركز المالي كما في 31
ديستتمبر ×  201قائمة الدخل الاتتامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات النقدية
للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ االيضتتتتاحتات المرفقتة مع القوائا المتاليتة بمتا في ذلتك ملطص
للستياستات المحاستبية المهمة .في ر ينا باستتثنا تصثيرات المر المو تح في قستا ستاا الر ي
المتحي في تقريرنا فاع القوائا المالية المرفقة تعرض بعدل م جميع الجوانق الجوهرية المركز
المالي للاتتركة كما في  31ديستتمبر ×  201دائها المالي تدفقاتها النقدية للستتنة المنتهية في ذلك
التاريخ ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعتمدة المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة.
أسا الرأي المت هظ:
لا ت هر إدارة الاتركة المطز ع ال ُمستجل في قائمة المركز المالي ب  ×××.بالتللية صتافي القيمة
القتابلتة للتحقق يهمتا قتل لل ظهرتته بتالتلليتة فقط ممتا يمثتل خر جتا ا ع المعتايير التد ليتة للتقرير
المالي المعايير اإلصدارات الخرا تاير سجالت الاركة إلى نه لو ظهرت اإلدارة
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المطز ع بالتللية صتتتافي القيمة القابلة للتحقق يهما القل فاع المطز ع ينب ي تطييضتتته بمبلغ
××× صتتتوالا لصتتتافي قيمته القابلة للتحقق بالتالي ستتتتزيد تللية المبيعات ب××× ستتتتنطيض
ريبة الدخل صافي الدخل حقوت المساهمي ب ××× ××× ××× على التوالي.
لقد قمنا بالتدقيق ابقا ا لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوستتتاي مستتتؤ لياتنا بموجق تلك المعايير تا
تو يحها في قسا مسؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية في تقريرنا.
نح مستتتقلوع ع الاتتركة ابقا ا لقواعد ستتلوك اداب المهنة المعتمدة في اإلنتوستتاي ذات الصتتلة
بتدقيقنا للقوائا المالية كما فينا بمتةلبات سلوك اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد .نعتقد ع
دلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية مناسبة لتوفير ساا لر ينا المتحي .
األمور الرئيسية للتدقيق:
المور الرئيستتية للتدقيق هي تلك المور التي كانا بحستتق حلمنا المهني لها الهمية البال ة عند
تدقيقنا للقوائا المالية لليترة الحالية .قد تما معالجة تلك المور في ستتيات تدقيقنا للقوائا المالية كلل
عند تلوي ر ينا فيها لا نقدد ر يا ا منيصتتال في تلك المور .باإل تتافة لةمر المو تتح في قستتا
ساا الر ي المتحي لقد حددنا ع المور المو حة دناه ستلوع مور رئيسة للتدقيق سيتا االبالغ
عنها في تقريرنا.
[ صف للل مر رئيس للتدقيق ابقا لمعيار التدقيق ] 2701
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
ان ر نموذج رقا 1
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
ان ر نموذج رقا 1
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
ان ر نموذج رقا 1
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 6
نموذج رقم ()6
تقرير برأي معارض بسبب ت ريف جوهري في القوائم المالية الموحدة:
•
•
•
•
•
•
•

لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
تتدقيق مجموعتة كتاملتة م القوائا المتاليتة الموحتدة لمناتتتتصة متدرجتة بتاستتتتتطتداد إاتار عرض عتادل.
التدقيق هي تدقيق مجموعة لمناصة مع مناآت تابعة ي ع معيار التدقيق  2600ينةبق .
تا اعداد القوائا المالية الموحدة م قبل إدارة المناصة ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعايير
اإلصدارات الخرا إلاار ذ مرض عاد.
تعلس شتتر ا ارتباا التدقيق صتتيا ا لمستتؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الموحدة الواردة في معيار
التدقيق . 2210
القوائا المتاليتة الموحتدة ُمحرفتة باتتتتلتل جوهري بستتتتبتق عتدد توحيتد شتتتتركتة تتابعتة يعتد التحريف
الجوهري شتتتتائعتا ا في القوائا المتاليتة الموحتدة لا يتا تحتديتد تتصثيرات التحريف على القوائا المتاليتة
الموحدة ن را ا لنه م مير الممل عمليا ا القياد بولك ي ع الر ي المعارض هو المناسق( .
المتةلبات الخالقية ذات الصتتتلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد ستتتلوك اداب المهنة المعتمدة
في اإلنتوساي.
استتتتنادا ا إلى دلة التدقيق التي تا الحصتتتول عليها خلص المدقق إلى نه ال يوجد عدد تصكد جوهري
ذ عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شلا ا كبيرا ا باصع قدرة المناصة على البقا كمناصة مستمرة ابقا ا
لمعيار التدقيق 2570
تا اإلبالغ ع المور الرئيستتتتيتة للتتدقيق ابقتا ا لمعيتار التتدقيق  2701يطتلف المستتتتؤ لوع ع
اإلشتتتتراف على القوائا المالية ع المستتتتؤ لي ع اعداد هوه القوائا باإل تتتتافة إلى تدقيق القوائا
المالية يتحمل المدقق مسؤ ليات تقرير خرا بموجق ن اد محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة أ ب ج [أو موج إلي طر (ملاسب)]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
الرأي المت هظ
لقد راجعنا القوائا المالية لاتتركة ب ج الاتتركة( التي تاتتمل قائمة المركز المالي كما في 31
ديستتمبر  201xقائمة الدخل الاتتامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات النقدية
للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ االيضتتتتاحتات المرفقتة مع القوائا المتاليتة بمتا في ذلتك ملطص
للستياستات المحاستبية المهمة .في ر ينا باستتثنا تصثيرات المر المو تح في قستا ستاا الر ي
المتحي في تقريرنا فاع القوائا المالية المرفقة تعرض بعدل م جميع الجوانق الجوهرية المركز
المالي للاتتركة كما في  31ديستتمبر ×  201دائها المالي تدفقاتها النقدية للستتنة المنتهية في ذلك
التاريخ ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة لها.
أسا الرأي المت هظ:
مطز ع الاتتتتركة ُمستتتتجل في قائمة المركز المالي ب ××× لا ت هر اإلدارة المطز ع بالتللية
صتتتتافي القيمتة القتابلتة للتحقق يهمتا قتل لل ظهرتته بتالتلليتة فقط ممتا يمثتل خر جتا ا ع المعتايير
الد لية للتقرير المالي المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة .تاير سجالت الاركة إلى نه لو

257

ظهرت اإلدارة المطز ع بتالتلليتة صتتتتافي القيمتة القتابلتة للتحقق يهمتا القتل فتاع المطز ع ينب ي
تطييضتته بمبلغ××× صتتوالا لصتتافي قيمته القابلة للتحقق بالتالي ستتتزيد تللية المبيعات ب×××
ستتتنطيض تتريبة الدخل صتتافي الدخل حقوت المستتاهمي ب ××× ××× ××× على
التوالي.
لقد قمنا بالتدقيق ابقا ا لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوستتتاي مستتتؤ لياتنا بموجق تلك المعايير تا
تو يحها في قسا مسؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية في تقريرنا.
نح مستتتقلوع ع الاتتركة ابقا ا لقواعد ستتلوك اداب المهنة المعتمدة في اإلنتوستتاي ذات الصتتلة
بتدقيقنا للقوائا المالية كما فينا بمتةلبات سلوك اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد .نعتقد ع
دلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية مناسبة لتوفير ساا لر ينا المتحي .
األمور الرئيسية للتدقيق:
المور الرئيستتية للتدقيق هي تلك المور التي كانا بحستتق حلمنا المهني لها الهمية البال ة عند
تدقيقنا للقوائا المالية لليترة الحالية .قد تما معالجة تلك المور في ستتيات تدقيقنا للقوائا المالية كلل
عند تلوي ر ينا فيها لا نقدد ر يا ا منيصتتال في تلك المور .باإل تتافة لةمر المو تتح في قستتا
ساا الر ي المتحي لقد حددنا ع المور المو حة دناه ستلوع مور رئيسة للتدقيق سيتا االبالغ
عنها في تقريرنا.
[ صف للل مر رئيس للتدقيق]
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
ان ر نموذج رقا 1
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
ان ر نموذج رقا 1
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
ان ر نموذج رقا 1
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 7
نموذج رقم ()7
تقرير برأي رأي مت هظ بسابب عدم قدرة المدقق على ال صاول على ما يلهي من أدلة التدقيق فيما
يتعلق بملشأة أجلبية لميلة.
لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

تتدقيق مجموعتة كتاملتة م القوائا المتاليتة الموحتدة لمناتتتتصة متدرجتة بتاستتتتتطتداد إاتار عرض عتادل.
التدقيق هي تدقيق مجموعة لمناصة مع مناآت تابعة ي ع معيار التدقيق  2600ينةبق .
تا اعتداد القوائا المتاليتة الموحتدة م قبتل إدارة المناتتتتتصة ابقتا ا للمعتايير التد ليتة للتقرير المتالي
المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة إلاار ذ مرض عاد.
تعلس شتتر ا ارتباا التدقيق صتتيا ا لمستتؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الواردة في معيار التدقيق
2210
المدقق كاع مير قادر على الحصتتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستتبة فيما يتعلق باالستتتثمار
في مناتتتصة جنبية زميلة .تعد التصثيرات المحتملة لعدد القدرة على الحصتتتول على ما يليي م دلة
التدقيق المناستتبة جوهرية للنها ليستتا شتتائعة في القوائا المالية الموحدة ي ع الر ي المتحي هو
المناسق( .
المتةلبات الخالقية ذات الصتتتلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد ستتتلوك اداب المهنة المعتمدة
في اإلنتوساي.
استتنادا ا إلى دلة التدقيق التي تا الحصتول عليها خلص المدقق إلى نه ال يوجد عدد تصكد جوهري
ذ عالقة بصحداث ظر ف قد تثير شتلا ا كبير ا ا باتصع قدرة المناتصة على البقا كمناتصة مستتمرة
ابقا ا لمعيار التدقيق ).(2705
تا اإلبالغ ع المور الرئيسية للتدقيق ابقا ا لمعيار التدقيق . 2701
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية الموحدة ع المسؤ لي ع اعداد هوه القوائا.
باإل تتافة إلى تدقيق القوائا المالية الموحدة يتحمل المدقق مستتؤ ليات تقرير خرا بموجق ن اد
محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة أ ب ج [أو موج إلي طر )ملاسب)[
تقرير عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
رأي مت هظ
لقد راجعنا القوائا المالية الموحدة لاتركة ب ج شتركاتها التابعة المجموعة( التي تاتمل قائمة
المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر  201xقائمة الدخل الاامل الموحدة قائمة الت يرات
في حقوت الملليتة الموحتدة قتائمتة التتدفقتات النقتديتة الموحتدة للستتتتنتة المنتهيتة في ذلتك التتاريخ
االيضتاحات المرفقة مع القوائا المالية الموحدة بما في ذلك ملطص للستياستات المحاستبية المهمة.
في ر ينا باستتثنا التصثيرات المحتملة لةمر المو تح في قستا ستاا الر ي المتحي في تقريرنا
فتاع القوائا المتاليتة الموحتدة المرفقتة تعرض بعتدل م جميع الجوانتق الجوهريتة المركز المتالي
للمجموعة كما في 31ديسمبر × 201دائها المالي الموحد تدفقاتها النقدية الموحدة للسنة
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المنتهية في ذلك التاريخ ابقا ا للمعايير الد لية للتقرير المالي
المعتمدة.
أسا الرأي المت هظ:
ع  -هي مناتتصة جنبية زميلة تا االستتتحواذ عليها
س تجل استتتثمار المجموعة في الاتتركة ا
ُ
خالل العاد تما المحاستتبة عنها بةريقة حقوت المللية في قائمة المركز المالي الموحدة كما في
ع تا
 31ديستتمبر  -201xبمبلغ ××× حصتتة الاتتركة ب ج م صتتافي دخل شتتركة ا
تضتتمينه في دخل الاتتركة ب ج للستتنة المنتهية في ذلك التاريخ بمبلغ ×××  .كنا مير قادري
على الحصتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستبة باتصع المبلغ الدفتري الستتثمار الاتركة ب
ع كما في  31ديستمبر × 201حصتة الاتركة ب ج م صتافي دخل شتركة
ج في الاتركة ا
ع ع هوه الستنة بستبق منعنا م الوصتول إلى المعلومات المالية اإلدارة مدققي شتركة
ا
ع  .بالتالي لا نتمل م تحديد ما إذا كانا ية تعديالت على تلك المبالغ كانا ر رية.
ا
لقد قمنا بالتدقيق ابقا ا لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوستاي مستؤ لياتنا بموجق تلك المعايير تا
تو تيحها في قستا مستؤ ليات المدقق ع تدقيق القوائا المالية الموحدة في تقريرنا  .نح مستتقلوع
ع المجموعة ابقا ا لقواعد ستلوك اداب المهنة المعتمدة في اإلنتوستاي ذات الصتلة بتدقيقنا للقوائا
المالية الموحدة كما فينا بمتةلبات ستلوك اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد  .نعتقد ع دلة
التدقيق التي حصلنا عليها كافية مناسبة لتوفير ساا لر ينا المتحي .
األمور الرئيسية للتدقيق:
المور الرئيستية للتدقيق هي تلك المور التي كانا بحستق حلمنا المهني لها الهمية البال ة عند
تدقيقنا للقوائا المالية الموحدة لليترة الحالية  .قد تما معالجة تلك المور في ستتيات تدقيقنا للقوائا
المالية الموحدة كلل عند تلوي ر ينا فيها لا نقدد ر يا ا منيصت تالا في تلك المور  .باإل تتتافة
لةمر المو تح في قستا ستاا الر ي المتحي لقد حددنا ع المور المو تحة دناه ستتلوع مور
رئيسة للتدقيق سيتا االبالغ عنها في تقريرنا.
] صف للل مر رئيس للتدقيق]
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية الموحدة:
]ان ر نموذج رقا ] 2
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
]ان ر نموذج رقا ] 2
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
]ان ر نموذج رقا ] 2
المعايير اإلصتتتدارات الخرا

الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 8
نموذج رقم ()8
تقرير باالمتلاع عن ابداء رأي ،بسااابب عدم قدرة المدقق على ال صاااول على ما يلهي من أدلة
التدقيق الملاسبة ،عن علصر واحد في القوائم المالية الموحدة.
لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية الموحدة مناصة مير مدرجة باستطداد إاار عرض عادل.
التدقيق هو تدقيق مجموعة  -مناصة مناآتها التابعة  -ي ع معيار التدقيق  2600ينةبق( .
تا اعتداد القوائا المتاليتة الموحتدة م قبتل إدارة المناتتتتصة ابقتا ا للمعتايير التد ليتة للتقرير المتالي
المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة إاار ذ مرض عاد
تعلس شتر ا ارتباا التدقيق صتيا ا لمستؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الموحدة الواردة في معيار
التدقيق 2210
المدقق كاع مير قادر على الحصتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستبة ع عنصتر احد في
القوائا المالية الموحدة  .ي ع المدقق لا يتمل يضتا ا م الحصتول على دلة تدقيق باتصع المعلومات
المالية لالستتثمار في ماتر ع ماتترك الوي يمثل ما يزيد ع  %90م صتافي صتول المناتصة .
تعد التصثيرات المحتملة لعدد القدرة على الحصتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستبة جوهرية
شائعة في القوائا المالية الموحدة ي ع االمتناع ع ابدا ر ي هو المناسق .
المتةلبات الخالقية ذات الصلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد سلوك اداب المهنة المعتمدة.
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية الموحدة ع المسؤ لي ع اعداد هوه القوائا.
يلزد جود قسا يتضم صيا ا كثر تحديدا ا لمسؤ ليات المدقق.
باإل تتافة إلى تدقيق القوائا المالية الموحدة يتحمل المدقق مستتؤ ليات تقرير خرا بموجق ن اد
محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركة أ ب ج [أو موج إلي طر) ملاسب[(
تقرير عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
االمتلاع عن ابداء الرأي:
شتركاتها التابعة المجموعة( التي
لقد تعاقدنا على تدقيق القوائا المالية الموحدة لاتركة ب
تاتتمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديستتمبر  201xقائمة الدخل الاتتامل الموحدة
قائمة الت يرات في حقوت المللية الموحدة قائمة التدفقات النقدية الموحدة للستنة المنتهية في هوا
التاريخ اإليضتاحات المرفقة مع القوائا المالية الموحدة بما في ذلك ملطص للستياستات المحاستبية
المهمة.
لا نبدي ر يا ا في القوائا المالية الموحدة المرفقة للمجموعة بستبق همية المر المو تح في قستا
ستتاا االمتناع ع ابدا ر ي في تقريرنا لا نتمل م الحصتتول على ما يليي م دلة التدقيق
المناسبة لتوفير ساا لر ي التدقيق في تلك القوائا المالية الموحدة.
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أسا االمتلاع عن إبداء الرأي:
ع في قائمة المركز المالي
ستجل استتثمار المجموعة في ماتر عها الماتترك مع الاتركة ا
ُ
للمجموعة يمثل ذلك ما يزيد ب ××× ع  %90م صتافي صتول المجموعة كما في 31ديستمبر
ع بما في ذلك توثيق مدققي
 201xلا يُستمح لنا بالوصتول إلى اإلدارة مدققي الاتركة ا
ع للتدقيق.
الاركة ا
كنتيجة لولك لا نتمل م تحديد ما إذا كانا ية تعديالت كانا تتر رية فيما يتعلق بحصتتة
ع التي تستيةر عليها ستيةرة ماتتركة حصتتها
المجموعة كنستبة م صتول الاتركة ا
ع التي هي مستؤ لة عنها مستؤ لية ماتتركة حصتها كنسبة
كنستبة م التزامات الاتركة ا
ع ع تلك الستنة العناصتر التي تتلوع منها قائمة الت يرات
م دخل مصتر فات الاتركة ا
في حقوت المللية الموحدة قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
]ان ر نموذج رقا ] 2
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
تتمثتل مستتتتؤ ليتنتا في القيتاد بتتدقيق القوائا المتاليتة الموحتدة للمجموعتة ابقتا ا لمعتايير التتدقيق المعتمتدة
إصتدار تقرير مدقق .مع ذلك بستبق المر المو تح في قستا ستاا االمتناع ع ابدا ر ي لا
نتمل م الحصتتتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستتتبة لتوفير ستتتاا لر ي التدقيق في تلك
القوائا المالية الموحدة.
نح مستتقلوع ع المجموعة ابقا ا لقواعد ستلوك اداب المهنة المعتمدة ذات الصتلة بتدقيقنا للقوائا
المالية كما فينا بمتةلبات سلوك اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد.
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
]ان ر نموذج رقا ] 2
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رقا 9
نموذج رقم ( )9تقرير باالمتلاع عن ابداء رأي ،بساابب عدم قدرة المدقق على ال صااول على ما
يلهي من أدلة التدقيق الملاسبة عن علاصر متعددة في القوائم المالية:
لمراض هوا النموذج التو يحي لتقرير المدقق يتا افتراض ال ر ف التالية:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

تدقيق مجموعة كاملة م القوائا المالية لمناتصة مير مدرجة باستتطداد إاار عرض عادل التدقيق
ليسا تدقيق مجموعة ي ع معيار التدقيق  2600ال ينةبق .
تا اعتداد القوائا المتاليتة م قبتل إدارة المناتتتتصة ابقتا ا للمعتايير التد ليتة للتقرير المتالي المعتمتد
المعايير اإلصدارات الخرا المعتمدة إاار ذ مرض عاد .
تعلس شتر ا ارتباا التدقيق صتيا ا لمستؤ لية اإلدارة ع القوائا المالية الموحدة الواردة في معيار
التدقيق 2210
المدقق كاع مير قادر على الحصول على ما يليي م دلة التدقيق المناسبة باصع العديد م عناصر
القوائا المتاليتة هوا يعني ع المتدقق لا يتمل يضتتتتا ا م الحصتتتتول على دلة تدقيق ع المطز ع
الحستتابات مستتتحقة التحصتتيل في المناتتصة .تعد التصثيرات المحتملة لعدد املانية الحصتتول على ما
يليي م دلة التدقيق المناسبة جوهرية شائعة في القوائا المالية.
المتةلبات الخالقية ذات الصلة التي تنةبق على التدقيق هي قواعد سلوك اداب المهنة المعتمدة
في الممللة العربية السعودية.
يطتلف المسؤ لوع ع اإلشراف على القوائا المالية ع المسؤ لوع ع اعداد هوه القوائا.
مةلوب صيا ا كثر تحديدا ا في قسا مسؤ ليات المدقق.
باإل افة إلى تدقيق القوائا المالية يتحمل المدقق مسؤ ليات تقرير خرا بموجق ن اد محلي.
تقرير المدقق المستقل
موجه إليه اخر) مناسق[(

إلى مساهمي شركة ب ج ]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
االمتلاع عن ابداء الرأي:
لقد تعاقدنا على تدقيق القوائا المالية لاتركة ب الاتركة التي تاتمل قائمة المركز المالي كما
في  31ديسمبر  201 xقائمة الدخل الاامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات
النقدية للستنة المنتهية في هوا التاريخ اإليضتاحات المرفقة مع القوائا المالية بما في ذلك ملطص
للسياسات المحاسبية المهمة.
لا نبدي ر يا ا في القوائا المالية المرفقة للاتركة  .ن ر ا ا لهمية المور المو تحة في قستا ستاا
االمتناع ع ابدا ر ي في تقريرنا لا نتمل م الحصول على ما يليي م دلة التدقيق المناسبة
لتوفير ساا لر ي التدقيق في تلك القوائا المالية.
أسا االمتلاع عن إبداء رأي:
لا يتا التعاقد معنا كمدققي للاتتركة إال بعد  31ديستتمبر  201xبالتالي لا نحضتتر الجرد اليعلى
للمطز ع في بداية الستنة نهايتها .لا نتمل م إقناع نيستنا بوستائل بديلة تتعلق بلميات المطز ع
المحتي بها بتاريخ  31ديستمبر 20 x1 20 x0التي ت هر في قائمتي المركز المالي ب ×××
××× على التوالي  .باإل تتتافة إلى ذلك فاع إدخال ن اد إللتر ني جديد للحستتتابات مستتتتحقة
التحصيل في شهر سبتمبر عاد  20 x1دا إلى خةا عديدة في تلك الحسابات  .حتى تاريخ
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تقريرنا كانا اإلدارة ال تزال في عملية تدارك جه القصتور في الن اد تصتحيح الخةا  .لا
نتمل م خالل ستائل خرا التصكد التحقق م الحستابات مستتحقة التحصتيل الواردة في قائمة
المركز المالي بواقع مبلغ إجمالي مقداره ××× كما في 31ديستمبر  20 x1نتيجة لتلك المور لا
نتمل م تحديد ما إذا كاع قد تبي جود ية تعديالت تر رية فيما يتعلق بما هو مستجل مير
مستتجل م المطز ع الحستتابات مستتتحقة التحصتتيل العناصتتر التي تتلوع منها قائمة الدخل
الاامل قائمة الت يرات في حقوت المللية قائمة التدفقات النقدية.
مسؤوليات اإلدارة والمللهين بال وكمة عن القوائم المالية:
]ان ر نموذج رقا ] 1
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثل مستؤ ليتنا في القياد بتدقيق القوائا المالية للاتركة ابقا ا لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوستاي
إصتدار تقرير مدقق  .مع ذلك ن را ا لةمور المو تحة في قستا ستاا االمتناع ع ابدا ر ي
في تقريرنا لا نتمل م الحصتتول على ما يليي م دلة التدقيق المناستتبة لتوفير ستتاا لر ي
التدقيق في تلك القوائا المالية.
نح مستتقلوع ع الاتركة ابقا ا لقواعد ستلوك اداب المهنة المعتمدة في اإلنتوستاي ذات الصتلة
بتدقيقنا للقوائا المالية كما فينا بمتةلبات سلوك اداب المهنة الخرا ابقا ا لتلك القواعد.
التقرير عن المتالبات اللظامية والتلظيمية األطرى:
]ان ر نموذج رقا ] 1
الشريك المسؤول عن ارتباط التدقيق الذي نتج عل هذا التقرير للمدقق المستقل [االسم]
(التوقي) باسم الجاال األعلى للرقابة ،أو االسم الشخصي للمدقق ،أو كلياما ،كلما كان ذلك
ملاسبا)
[علوان إدارة تدقيق ال سابات المختصة أو الجاال األعلى للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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