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اب من قبل اإلحتاد الدويل للمحاسبني، وتتلخص مهمته يف خدمة املصلحة العامة من خالل: املسامهة يف وضع معايري ُنشر هذا الكت
مؤسسات وشركات احملاسبة املهنية  تطويروإرشادات عالية اجلودة؛ وتسهيل تبين وتطبيق املعايري واإلرشادات عالية اجلودة؛ واملسامهة يف 

د املمارسات عالية اجلودة من قبل احملاسبني املهنيني، وتعزيز قيمة احملاسبني املهنيني يف خمتلف أرجاء العامل؛ وإبراز القوية، واملسامهة يف إعتما
ستخدام الشخصي أو ميكن شرائه من املوقع اإللكرتوين جمللس معايري كن تنزيل هذا اإلددار اجانا  لإالقضايا اليت هتم عامة اجلمهور. مي

 .www.iaasb.org( IAASB®) ®الدوليةالتدقيق والتأكيد 
 

، واملعايري الدولية TM، واملعايري الدولية لعمليات املراجعةTM(، واملعايري الدولية لعمليات التأكيدTMISAإن معايري التدقيق الدولية )
، ومسودات العرض، وأوراق TMومالحظات ممارسة التدقيق الدولية ،TM، واملعايري الدولية لرقابة اجلودةTMللخدمات ذات العالقة

املشاورات، وغريها من إددارات اجلس معايري التدقيق والتأكيد الدولية تُنشر من قبل اإلحتاد الدويل للمحاسبني الذي يعود له حقوق 
 التأليف اخلادة هبا. ويُنشر النص املعتمد باللغة اإلجنليزية.
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  ةـمقدم
  

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

ونظراً ألمهية مهنة التدقيق وباألخص يف إضفاء املزيد من املصداقية على البيانات املالية، فقد بدأ التفكري جدياً يف توفري 
ل الرجوع إليها واإلحتكام إىل قواعدها وأصول ممارستها حيثما لزم. قواعد وأصول ممارسة مكتوبة هلذه املهنة حبيث يسه

وقد جنحت بعض الدول الصناعية بوضع قواعد وأصول ممارسة مكتوبة ملهنة التدقيق ميكن الرجوع إليها واإللتزام 
  بأحكامها عوضاً ملا كان متعارفاً عليه وبالتايل قللت من اإلجتهادات يف هذا اyال.

  

هنة التدقيق متعارف رة العوملة وحترير التجارة واخلدمات بدأ التفكري جدياً يف إجياد قواعد وأصول ممارسة مومع ظهور فك
  لتحل حمل قواعد وأصول املمارسة املهنية املعمول �ا إقليمياً. عليها دولياً 

  

ق يف النشاط اإلقتصادي وحيال هذا املوضوع، ومنذ أوائل الستينات وألسباب كثرية طرحت تساؤالت حول مهنة التدقي
ودورها يف اyتمعات فقد طرح املهتمون بالشؤون املالية واإلقتصادية يف الدول الصناعية تساؤالت عدة عن ذلك الدور 
وكان لتلك التساؤالت آثار  بليغة يف املهنة وممارسيها، فقد صاحبها إعادة تقييم دور املهنة ودور املدقق يف اyتمع 

املعاهد واملنظمات احملاسبية املهنية يف البلدان الصناعية، وشكلت جلان خاصة من ذوي العلم ونشطت اجلمعيات و 
لألحكام املهنية املتفرقة، فقد قام علماء وخرباء يف  ي فرضه اyتمع حبيث تكون أساساً واخلربة لتحديد ذلك الدور الذ

إلستفادة من اخلربات املتوفرة يف البلدان األخرى ومل يكن املهنة بدراسات مهنية مقارنة بني البلدان الصناعية يف حماولة ل
وضع قواعد عامة حتكم املهنة أمراً سهًال وبقى التوفيق صعباً بني ما سبق من املعاجلات املوجودة املتباينة واملتضاربة إىل 

 وكان من أهدافها الدويل للمحاسبني حتادأن خرجت إىل الوجود اللجنة الدولية ملهنة التدقيق وهي إحدى جلان اإل
  -الرئيسية حتسني جودة ووحدة ممارسة املهنة يف العامل من خالل ما يلي:

  إصدار معايري دولية للتدقيق واخلدمات ذات العالقة. •
 إصدار إرشادات على تطبيق املعايري الدولية للتدقيق. •
 وأسواق األوراق املالية.تنمية دعم املعايري الدولية للتدقيق واخلدمات ذات العالقة من قبل املشرعني  •
 

حاسبني" ممثلة الدويل للم حتاداألردن لعضوية "اإليف العريب للمحاسبني القانونيني  الدويل وعليه فقد إنتخب اyمع
األستاذ طالل أبوغزاله كما انتخب أيضًا لعضوية كل من "جملس معايري احملاسبة الدولية" و"اللجنة  برئيس جملس إدارته

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

وحيث أن جملس اللجنة الدولية ملزاولة مهنة التدقيق هو أعلى هيئة مهنية عاملية تتوىل مسؤولية وضع وتطوير وإرساء 
عترب أول هيئة حماسبية مهنية عربية تنتخب يللمحاسبني القانونيني  العريبالدويل املعايري الدولية للتدقيق فإن اyمع 

  لعضوية كال اهليئتني الدوليتني.
  

العريب للمحاسبني القانونيني برتمجة املعايري الدولية للتدقيق إىل اللغة العربية الدويل باإلضافة إىل ذلك فقد كلف اyمع 
املهنية العالية وبالتعاون مع دائرة مراقبة مستوى األداء املهين يف جمموعة من خالل جلنة يتمتع أعضاؤها باخلربة والكفاءة 

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

  طالل أبو غزاله 
  العريب للمحاسبني القانونيني  الدويل رئيس ا�مع
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ويدرك اإلتحاد الدولي للمحاسبين أنه من المهم بالنسبة لمعد ي ومستخدمي البيانات المالية والمدققين 
والمنظمين والمحامين واألكاديميين والمجموعات المعنية األخرى في البلدان غير الناطقة باللغة 

كما أنه يشجع ويسهل إعادة نسخ، أو  اإلنجليزية أن يتمكنوا من الوصول إلى المعايير بلغتهم األم،
عادة نسخ، إصداراته.  ترجمة وا 

 

عادة نسخ إصداراته المحمية بحق المؤلف  إن سياسة اإلتحاد الدولي للمحاسبين فيما يخص ترجمة وا 
سياسة إعادة و سياسة ترجمة وا عادة نسخ المعايير التي ينشرها اإلتحاد الدولي للمحاسبينموضحة في 

. ويتعين على األطراف المهتمة التي وا عادة نسخ، إصدارات اإلتحاد الدولي للمحاسبيننسخ، أو ترجمة 
عادة نسخ، هذا الكتاب مراسلة العنوان التالي  ترغب بإعادة نسخ، أو ترجمة وا 

permissions@ifac.org .لإلطالع على البنود والشروط ذات الصلة 





 

١  التغیرات    

  

ت
یرا

تغ
  من الدلیل والمستجدات األخیرة ٢٠١٣یرات المادة عن إصدار عام تغی ال

  اإلشارات
یحتوي هذا الدلیل على إشارات لمعاییر المحاسبة الدولیة والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. وما لم 

یة إلعداد تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، تكون اإلشارات إلى المعاییر المحاسبة الدولیة والمعاییر الدول
التقاریر المالیة هي إشارات إلى تلك المعاییر النافذة في تاریخ إعداد بیان معین. وتبعًا لذلك، یجب على 
القّراء أن یدركوا بأنه في حال إصدار معیار محاسبة دولي منقح أو معیار دولي منقح إلعداد التقاریر 

  ر من تلك المعاییر.المالیة في وقت الحق، فإنه ینبغي اإلشارة إلى أحدث معیا
  

  ینبغي قراءة اإلشارة إلى "الدولة" في هذا الدلیل على أنها "دولة أو منطقة".
  

  البیانات الصادرة عن مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة

یتضمن هذا الدلیل المجموعة الكاملة من المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات 
خرى والخدمات ذات العالقة التابعة لمجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة، إضافة إلى بیانات التأكید األ

). كما یتضمن كذلك مقدمة إلى بیانات مجلس معاییر IAPNsممارسة التدقیق الدولیة غیر الرسمیة (
محل إصدار عام التدقیق والتأكید الدولیة وقائمة مصطلحات ومواد غیر رسمیة أخرى. ویحل هذا الدلیل 

  منه.  ٢٠١٣

  اإلضافات

  ال توجد إضافات على الجزء األول من الدلیل.

  (المنقح) ٣٠٠٠المعیار الدولي لعملیات التأكید 

"عملیات التأكید عدا (المنقح)  ٣٠٠٠یتضمن الجزء الثاني من الدلیل المعیار الدولي لعملیات التأكید 
الصادر عن مجلس معاییر التدقیق والتأكید  یة التاریخیة"عن عملیات تدقیق أو مراجعة المعلومات المال

ستثناء عملیات تدقیق أو إ. یتناول هذا المعیار المنقح عملیات التأكید ب٢٠١٣الدولیة في دیسمبر 
(المنقح) متطلبات  ٣٠٠٠مراجعة المعلومات المالیة التاریخیة. ویتضمن المعیار الدولي لعملیات التأكید 

  إیضاحیة أخرى خاصة بعملیات إثبات التأكید المحدود والتأكید المعقول.  ومواد تطبیق ومواد

، تم إجراء تعدیالت على اإلطار الدولي لعملیات ٣٠٠٠ولدى تنقیح المعیار الدولي لعملیات التأكید 
 ٣٤٠٢التأكید (المشمول في الجزء الثالث من الدلیل)، باإلضافة إلى المعیار الدولي لعملیات التأكید 

"عملیات  ٣٤١٠، والمعیار الدولي لعملیات التأكید اریر التأكید حول أنظمة الرقابة في مؤسسة خدمیة""تق
"عملیات التأكید  ٣٤٢٠، والمعیار الدولي لعملیات التأكید التأكید حول البیانات الخاصة بالغازات الدفیئة"

  .كتتاب"إلشرة اإلعداد التقاریر حول جمع المعلومات المالیة الصوریة المشمولة في ن

(المنقح) نافذ المفعول لعملیات التأكید عندما یكون تقریر  ٣٠٠٠یكون المعیار الدولي لعملیات التأكید 
أو بعد ذلك، وهو الوقت الذي سُیسحب فیه المعیار الدولي  ٢٠١٤دیسمبر  ١٥التأكید مؤرخ في 



  ٢٠١٣التغیرات الهامة عن إصدار عام 

  ات الحدیثةللدلیل والتطور 

 

٢   التغیرات

دقیق أو مراجعة المعلومات المالیة "عملیات التأكید عدا عن عملیات ت(المنقح)  ٣٠٠٠لعملیات التأكید 

  واإلطار الدولي لعملیات التأكید المشمول في الجزء الثاني من الدلیل.  التاریخیة"

  إطار جودة التدقیق

یتضمن الجزء الثالث من الدلیل "إطار جودة التدقیق: العناصر الرئیسیة في تهیئة البیئة المناسبة لجودة 
  .٢٠١٣التدقیق والتأكید الدولیة في فبرایر  التدقیق" الصادر عن مجلس معاییر

غیر الرسمي عوامل المدخالت والمخرجات والعملیة التي تسهم في جودة  إطار جودة التدقیقویصف 
التدقیق على مستویات العملیة ومؤسسة التدقیق وعلى المستویات الوطنیة في عملیات تدقیق البیانات 

اعالت المناسبة بین األطراف المعنیة وأهمیة العوامل السیاقیة المالیة. یوضح اإلطار أیضًا أهمیة التف
المختلفة. ویمكن إیجاد المزید من المعلومات حول موضوع جودة التدقیق على الموقع التالي 

quality-audit-www.iaasb.org/focus.  

  السحب

وتم استبدالها بالمعاییر المنقحة التي أصبحت  ٢٠١٣التالیة المشمولة في دلیل عام تم سحب المعاییر 
  اآلن نافذة المفعول: 

بمعیار التدقیق  ستخدام عمل المدققین الداخلیین"إ(المنقح) " ٦١٠تم استبدال معیار التدقیق الدولي  •
ذي أصبح نافذ المفعول ، الستخدام عمل المدققین الداخلیین"إ") ٢٠١٣(المنقح عام  ٦١٠الدولي 

 أو بعد ذلك. ٢٠١٤دیسمبر  ١٥لعملیات تدقیق البیانات المالیة في الفترات التي تنتهي في 

  ومسودات العرض ٢٠١٤یونیو  ٣٠البیانات النهائیة الصادرة بعد 

یونیو  ٣٠لمزید من المعلومات حول آخر التطورات وللحصول على البیانات النهائیة الصادرة بعد 
مسودات العرض التي لم یتم البت فیها، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمجلس معاییر  أو ٢٠١٤

  . www.iaasb.org  التدقیق والتأكید الدولیة

 
  

 
  





 

  ٤  حول اإلتحاد الدولي للمحاسبینمعلومات خلفیة 

  دور اإلتحاد الدولي للمحاسبین

مساهمة في تطویر مؤسسات یسعى اإلتحاد الدولي للمحاسبین إلى خدمة المصلحة العامة من خالل ال
وأسواق وٕاقتصادیات قویة ومستدامة. وهو یدعم كال من شفافیة ومسائلة ومقارنة التقاریر المالیة؛ ویساعد 
على تطویر مهنة المحاسبة؛ ویسهم في نشر أهمیة وقیمة المحاسبین بالنسبة للبنیة التحتیة المالیة في 

 ١٧٢ما مجموعه  ١٩٧٧حاسبین الذي تم تأسیسه في عام مختلف أرجاء العالم. یضم اإلتحاد الدولي للم
ملیون محاسب في القطاع العام  ٢,٥دولة ومنطقة، حیث یمثل ما یقارب  ١٢٩عضوًا وزمیًال في 

  ومیادین التعلیم والخدمة الحكومیة والصناعة والتجارة. 
  

ة العامة، في صیاغة ویسهم اإلتحاد الدولي للمحاسبین، كجزٍء من تكلیفه المتمثل في خدمة المصلح
وتبني وتطبیق معاییر التدقیق والتأكید الدولیة عالیة الجودة، من خالل دعمه بشكل رئیسي لمجلس 
معاییر التدقیق والتأكید الدولیة. ویوفر اإلتحاد الدولي للمحاسبین الموارد البشریة وٕادارة المرافق ودعم 

وضع المعاییر، كما یسهل عملیة ترشیح اإلتصاالت والتمویل لهذا المجلس المستقل المتخصص ب
  واختیار أعضاء هذا المجلس.

  
یضع مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة جدول األعمال الخاص به ویصادق على إصداراته وفقًا 
ألسلوب عمله ودون مشاركة اإلتحاد الدولي للمحاسبین. وال یكون بإمكان اإلتحاد الدولي للمحاسبین أن 

اول األعمال أو اإلصدارات المشار إلیها. وینشر اإلتحاد الكتب والمعاییر واإلصدارات یؤثر على جد
  األخرى ویملك حقوق تألیفها. 

  
  ستقاللیة مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة بعدة طرق: إتتم حمایة 

 اإلشراف الرسمي والمستقل على وضع المعاییر وبما یصب في المصلحة العامة من قبل مجلس •
لمزید من المعلومات)، والذي یشتمل  www.ipiob.orgاإلشراف على المصلحة العامة (أنظر 

 على أسلوب عمل صارم ینطوي على مشاورات عامة؛
الدعوة العامة للترشیح، واإلشراف الرسمي والمستقل على الترشیحات/عملیة اإلختیار من قبل مجلس  •

 ف على المصلحة العامة؛اإلشرا
الشفافیة التامة، بخصوص أسلوب عمل وضع المعاییر باإلضافة إلى إمكانیة وصول الجمهور  •

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

 مشاركة المجموعة اإلستشاریة والمراقبین في عملیة وضع المعاییر؛ و •
إلشتراط على أعضاء مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة، باإلضافة إلى المؤسسات القائمة على ا •

 الترشیح/التوظیف، اإللتزام بإستقاللیة المجلس ونزاهته ومهمته المتمثلة في خدمة المصلحة العامة.
لى العنوان التالي الدولي للمحاسبین علإلتحاد یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمزید من المعلومات 

www.ifac.org.   
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  هیكل التعلیمات الصادرة 

  الدولي والتأكید التدقیق عن مجلس معاییر
  

  
  

  
  

  قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المهنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبین 
 ت مهنة المحاسبةأخالقيا

 مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولي یغطیهاالتي  العملیات

 ٩٩-١لمعاییر الدولیة لرقابة الجودة ا

 اإلطار الدولي لعملیات التأكید

 مراجعة أو تدقیق عملیات عن عدا التأكید عملیات
 التاریخیة المالیة المعلومات

ومراجعة المعلومات المالیة  تدقیق عملیات
 التاریخیة

المعاییر الدولیة لعملیات التأكید 

-١٠٠معاییر التدقیق الدولیة  ٣٦٩٩ -  ٣٠٠٠

٩٩٩ 

 الخدمات ذات العالقة

المعاییر الدولیة للخدمات ذات العالقة 

٤٦٩٩ -  ٤٠٠٠ 

المراجعة  لعملیات الدولیة المعاییر

٢٦٩٩ -  ٢٠٠٠ 
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 الجودة والتدقيق والمراجعة لرقابة ة الدولي لمعاييرلمقدمة 
 والخدمات ذات العالقة وعمليات التأكيد األخرى 

 المقدمة  1 

 

مة 
مقد

ال
 

 ةـمقدمال
الخةدمات بيانةات و األخةرى التأكيةد والمراجعةة وعمليةات والتةدقيق رقابةة الجةودة لتم إصدار هذه المقدمة  .5

نطةةاق الصةةالحيات كمةةا تةةم و ةةعها  لتسةةهيل فهةةم نطةةاق وسةةلطة البيانةةات التةةي يصةةدرها. ذات العالقةةة
 . مجلس معاير التدقيق والتأكيد الدوليةل المقترح

 

والبيانةةةات  س معةةةايير التةةةدقيق والتأكيةةةد الدوليةةةة ملتةةةةم بتطةةةوير مجموعةةةة مةةةن المعةةةايير الدوليةةةةإن مجلةةة .1
ولةةةدعم هةةةذا الهةةةدل يعمةةةل مجلةةةس معةةةايير التةةةدقيق ، المقبولةةةة ب ةةةكل عةةةام علةةةم نطةةةاق العةةةالم األخةةةرى

ويقةةةوم بةةةدور قيةةةادا فةةةي الم ةةةاريا  ، والتأكيةةةد الدوليةةةة ب ةةةكل تعةةةاوني مةةةا وا ةةةعي األنظمةةةة الوطنيةةةة
وذلة  لةيةادة التوافةق بةين المعةايير الوطنيةة والدوليةة وتحقيةق القبةول لمعةايير مجلةس  ، تركة معهةمالم 

 معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

 

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

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

عمليات التدقيق ب أن معلومات أخرى في دولةة بعينهةا يجة   أوتحكم تدقيق البيانات المالية  السابقة 
ذا  تباعهاإ  أوالتنظيمات الوطنيةة عةن  أوختلفت القوانين إبالتوافق ما المعايير الوطنية لتل  الدولة. وا 

تعار ت ما معايير مجلس معةايير التةدقيق والتأكيةد الدوليةة ب ةأن مو ةو، محةدد، فسةول لةن تمت ةل 
ت مجلةس معةايير التنظيمات الوطنية مةا بيانةا أوآليا عملية التدقيق التي أجريت بالتوافق ما القوانين 

مجلةةس معةةةايير التةةةدقيق المحاسةةة  المهنةةةي لةةن يمت ةةةل مةةا معةةةايير عمليةةةات  التةةدقيق والتأكيةةةد الدوليةةة.
 عالقة بالعملية. المعايير التي لهاالمحاس  المهني ب كل كامل لكل  إمت ال بإست ناء والتأكيد الدولية

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

 

 السلطة المرتبطة بالمعايير التي أصدرها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
 

 يج  تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق البيانات المالية التاريخية.  .1
 

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

 التةدقيق والمراجعةة يج  تطبيق معايير عمليات التأكيد الدولية فةي عمليةات التأكيةد بخةالل معلومةات .1
 المالية السابقة.

 



 الجودة والتدقيق والمراجعة لرقابة الدولية  لمعاييرلمقدمة 
 والخدمات ذات العالقة وعمليات التأكيد األخرى 

 

   1 المقدمة

يجةة  تطبيةةق المعةةايير الدوليةةة ب ةةأن الخةةدمات ذات العالقةةة فةةي عمليةةات الجمةةا والعمليةةات التةةي تجةةرى  .1
كمةةةا تةةةم تحديةةةدها مةةةن قبةةةل  للمعلومةةةات وخةةةدمات عةةةدم التأكيةةةد األخةةةرىلتطبيةةةق ااجةةةراءات المتفةةةق عليهةةةا 

 .مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي
 

معةةايير عمليةةات التأكيةةد معةةايير التةةدقيق الدوليةةة ومعةةايير عمليةةات المراجعةةة الدوليةةة و كةةل مةةن  إلةةموي ةةار  .1
مجلةةس معةةايير التةةدقيق والتأكيةةد  الدوليةةة والمعةةايير الدوليةةة للخةةدمات ذات العالقةةة بكونهةةا معةةايير عمليةةات

 الدولية.
 

يجةة  تطبيةةق المعةةايير الدوليةةة لرقابةةة الجةةودة بواسةةطة مةةةودا الخةةدمات المةةدرجين تحةةت معةةايير عمليةةات  .51
 مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

 

 معايير التدقيق الدولية
بةل المةدقق المسةتقل. ويةتم تعةديلها مةن ق ١ُتصاغ معايير التدقيق الدوليةة فةي سةياق تةدقيق البيانةات الماليةة .55

وفقًا للظرول عند تدقيق المعلومات المالية التاريخية األخرى. وترد صةالحية معةايير التةدقيق الدوليةة فةي 
  ٢ .111معيار التدقيق الدولي

 

 الجودة لرقابةالمعايير الدولية 
يتعلةةق بجميةةا خةةدماتهم التةةي تقةةا ُتكتةة  المعةةايير الدوليةةة لرقابةةة الجةةودة ليةةتم تطبيقهةةا علةةم ال ةةركات فيمةةا  .51

 ةةمن معةةايير العمليةةات التةةي ي ةةعها مجلةةس معةةايير التةةدقيق والتأكيةةد الدوليةةة. وتةةرد صةةالحية المعةةايير 
 الدولية لرقابة الجودة في المقدمة إليهم.

 

 المعايير الدولية األخرى
: األهةةةةدال والمتطلبةةةةات والتطبيةةةةق والمةةةةواد 1-6تت ةةةةمن بعةةةةي المعةةةةايير الدوليةةةةة المحةةةةددة فةةةةي الفقةةةةرات  .53

ااي احية األخرى والمواد التمهيدية والتعريفات. وينبغي تفسير هذه المصطلحات بطريقة م ةابهة لكيفيةة 
 . 111تو يحها في سياق معايير التدقيق الدولية وتدقيق البيانات المالية في معيار التدقيق الدولي 

 
المبادئ األساسةية وااجةراءات الرسيسةية )المحةددة بخةط  ةامق  1-6لفقرات المعايير الدولية المحددة في ا .54

إر ادات ذات عالقة علةم  ةكل مةواد تو ةيحية ومةواد أخةرى،  إلموالمصحوبة بكلمة "ينبغي"( باا افة 
بمةةةا فةةةي ذلةةة  المالحةةةق. ويةةةتم فهةةةم وتطبيةةةق المبةةةادئ األساسةةةية وااجةةةراءات الرسيسةةةية فةةةي سةةةياق المةةةواد 

مةةةواد األخةةةرى التةةةةي تقةةةدم إر ةةةادات حةةةةول تطبيقهةةةا. لةةةذل  مةةةةن ال ةةةرورا أن ُي خةةةذ بعةةةةين التو ةةةيحية وال
 النص الكامل ألا معيار لفهم وتطبيق المبادئ األساسية وااجراءات الرسيسية. عتباراا

 

ُتطبق المبادئ وااجراءات األساسية للمعيار في جميا الحانت حيث تكون مالسمة لظةرول العمليةة.  .51
، قةةد يقةةرر المحاسةة  المهنةةي  ةةرورة التخلةةي عةةن أحةةد ااجةةراءات إسةةت ناسيةحةةانت ومةةا ذلةة ، فةةي 

مةن ذلة  ااجةراء. وعنةد ن ةوء م ةل هةذه الحالةة، فةإن المحاسة   الهدلاألساسية ذات العالقة لتحقيق 

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

 

جراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"، 111الدولي  معيار التدقيق    ٢  ."األهدال العامة للمدقق المستقل وا 
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 المقدمة  1 

 

مة 
مقد

ال
 

مةن ااجةراء واألسةبا  وراء التخلةي، فةةي  الهةدلالمهنةي ملةةم بتو يةق كيفيةة تحقيةق ااجةراءات البديلةةة 
يكن ذل  وا حًا. ويتوقا ن وء حاجة لتخلي المحاس  المهني عن أحد ااجةراءات األساسةية حال لم 

 ذات العالقة فقط عندما يكون ذل  ااجراء  ير فاعل، في الظرول الخاصة للعملية.
  

ن يتجةةأ مةن المعيةار. ويةرد  ةرح عةن هةدل  مةن مةادة التطبيةق، جةةءً  جةةءً تعتبر الملحقات، التي تعد  .56
 ستخدامه في نص المعيار ذا العالقة أو في عنوان ومقدمة الملحق نفسه.إمن  هدلالملحق وال

 

 المهني حكمال
 إن طبيعة المعايير الدولية تتطل  من المحاس  المهني ممارسة الحكم المهني في تطبيقهم. .51
 

 نطباق المعايير الدوليةإ
الةةدولي المحةةدد فةةي ذلةة   نطبةةاق المعيةةارايةةتم تو ةةيا نطةةاق وتةةاريأ نفةةاذ وأا أوجةةه قصةةور محةةددة  .51

المعيةار. ومةا لةم يةرد خةالل ذلة  فةي المعيةار الةدولي، يسةما للمحاسة  المهنةي تطبيةق أحةد المعةةايير 
 الدولية قبل تاريأ النفاذ الوارد فيه.

 

عتبةةةارات إ ةةةافية يةةةتم إدرا  إ قت ةةةاء، اتةةةرتبط المعةةةايير الدوليةةةة بالعمليةةةات فةةةي القطةةةا، العةةةام. وعنةةةد ا .51
 العام في: خاصة بمن آت القطا،

 أو ؛نص المعيار الدولي في حالة معايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لرقابة الجودة (أ)
 في منظور القطا، العام الوارد في نهاية المعايير الدولية األخرى. ( )

 

 المادة غير الرسمية
الةةدولي  كيةةدوالتأ التةةدقيق تت ةةمن المةةادة  يةةر الرسةةمية بيانةةات الممارسةةة الصةةادرة عةةن مجلةةس معةةايير .11

صدارات الموظفين. ون ت كل المادة  ير الرسمية جةءا من المعايير الدولية التابعة للمجلس.    وا 
 



 الجودة والتدقيق والمراجعة لرقابة الدولية  لمعاييرلمقدمة 
 والخدمات ذات العالقة وعمليات التأكيد األخرى 

 

   51 المقدمة

 بيانات ممارسة التدقيق الدولية
ن تفري بيانات ممارسة التدقيق الدولية متطلبات إ افية علم المدققين  ير تلة  الم ةمولة فةي معةايير  .15

غير من مس ولية المدقق الكامنة في انمت ال لجميا معايير التةدقيق الدوليةة التدقيق الدولية، كما أنها ن ت
ذات العالقةةة بعمليةةة التةةدقيق. وتةةوفر هةةذه البيانةةات مسةةاعدة عمليةةة للمةةدققين. ويفتةةري بهةةا أن تُن ةةر مةةن 

مةةا قبةةل أولسةة  المسةةسولين عةةن المعةةايير الوطنيةةة أو أن ُتسةةتخدم أ نةةاء صةةيا ة المةةواد الوطنيةةة المقارنةةة. ك
ر اداتها الداخلية.   توفر هذه البيانات مادة يمكن لل ركات استخدامها في صيا ة برامجها التدريبية وا 

 

عتماد علم طبيعة الموا يا التي تمت تغطيتها، يمكن لبيان ممارسة التدقيق الدولي مساعدة المةدقق ابا .11
 في األمور التالية:

  األحكام ب أن تحديد وتقييم مخاطر األخطاء التمكن من فهم ظرول المن أة، وفي عملية إصدار
 الجوهرية؛ 

  إصدار األحكام حول كيفية معالجة المخاطر المقّيمة، بما في ذل  األحكام المتعلقة بااجراءات
 التي قد تكون مالسمة في الظرول المحددة؛ أو

  تصال االمالية واعتبارات إعداد التقارير، بما في ذل  ت كيل رأا معين حول البيانات إ التطرق إلم
 .   بالحوكمةما أولس  المكلفين 

 

 بيانات الممارسة المرتبطة بالمعايير الدولية األخرى
بيانةات ممارسةة عمليةات المراجعةة الدوليةة  الةدولي أن ُيصةدر أي ةاً  والتأكيةد التدقيق يمكن لمجلس معايير .13

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

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

 إصدارات الموظفين
دة وعي الممارسين بالق ةايا الجديةدة أو النا ةسة الهامةة مةن ُتستخدم إصدارات الموظفين للمساعدة في ةيا .14

خالل اا ارة إلم المتطلبةات القاسمةة ومةواد التطبيةق أو مةن خةالل لفةت اهتمةامهم إلةم أحكةام ذات عالقةة 
 الدولي.  والتأكيد التدقيق في بيانات مجلس معايير

 

 اللغة
الةةدولي وبيانةةةات  والتأكيةةد التةةدقيق س معةةةاييريكةةون الةةنص الرسةةمي الوحيةةد للمعةةةايير الدوليةةة التابعةةة لمجلةة .11

 الممارسة ومسودات العري أو أا إصدار آخر هو ذل  الذا ُين ر من قبل المجلس باللغة اانجليةية. 
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   1المصطلحات قائمة
 (4112سبتمبر )

 
مصممة لتقييد الوصول المباشر إلى  إجراءاتهي  – "Access controls"الرقابة على الوصول أنظمة

الرقابة على الوصول "التصديق على المستخدم" و"تفويض  أنظمة والبرامج والبيانات الطرفية. تشمل جزة ألا
ن يحدد المستخدم من خالل تعريفات فريد  على نحو نموذجي أق على المستخدم" المستخدم". يحاول "تصدي

، يتألف "التفويض إحصائيةبالحاسب اآللي أو كلمات سرية أو بطاقات وصول أو بيانات  تصالإلل
ن يصل اليزا كّل مستخدم. وهذه لتحديد موارد الحاسوب التي يمكن أالوصول  أحكامللمستخدم" من 

 -أو الكشف عن: مصممة بشكل محدد لمنع جراءاتإلا
 والبرامج والبيانات الطرفية مباشر ؛  جزة الوصول غير المصرح به إلى األ (أ)
 دخال معامالت غير مصرح بزا؛إ (ب)

 تغييرات غير مصرح بزا في بيانات الملفات؛ (ج)

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

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

يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن مبلغ تم قياسه بالقيمة العادلة حيث يوجد شكوك في التقدير وللتعبير 
رات فقط إلى التقدي 0214عن مبالغ أخرى تقتضي التقدير. وحيث يتطرق معيار التدقيق الدولي أيضا  

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

الفواتير والعقود ودفاتر األستاذ والسجالت المدعمة لزا مثل الشيكات وسجالت التحويل اإللكتروني لألموال و 
العام واألستاذ المساعد والقيود في دفاتر اليومية والتعديالت األخرى على البيانات المالية التي لم تعكس في 
القيود الرسمية في دفاتر اليومية والسجالت مثل أوراق العمل واللوحات الجدولية التي تدعم مخصصات 

 واإلفصاحات.التكلفة والحسابات والمطابقات 
 

تكليف العمليات التي فيزا ال –"Agreed-upon procedures engagement " متفق عليزا إجراءاتتكليف ب
تفاق عليزا إلذات طبيعة تدقيقية والتي تم ا إجراءات، يتم تكليف المراجع بعمل متفق عليزا إجراءاتبأداء 

رفع تقرير بالحقائق المكتشفة. وعلى مستلمي  بين المراجع والمنشأ  وأية أطراف ثالثة ذات عالقة ومن ثم
اتزم الخاصة من تقارير المراجع، علما  بأن التقرير مقصور على تلك األطراف التي إستنتاجالتقرير تكوين 

فزم  يسيئونقد  جراءاتسباب اإل، حيث أن اآلخرين غير المدركين ألجراءاتوافقت على أداء هذه اإل
 النتائج.

                                                           
 يرمة إلى المصطلح المعرف في معايير التدقيق الدولية.    *

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

 

يتم تعريف المصطلحات في إصدارات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدوليةة تجةب اإلشةار  إلةى قائمةة المصةطلحات التةي  حيث لم 
 نشرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.

 

ت ذات " تةةةدقيق التقةةةديرات المحاسةةبية، بمةةةا فةةةي ذلةةك التقةةةديرات المحاسةةةبية  للقيمةةة العادلةةةة واإلفصةةةاحا 021معيةةار التةةةدقيق الةةدولي   4
 ".العالقة
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 تحليلية إجراءات "Analytical procedures" –  دراسة للعالقات تحليل تقييم المعلومات المالية من خالل
بحث التذبذبات كل من التحليلية كذلك  جراءاتالمعقولة بين البيانات المالية وغير المالية. تشمل اإل

نحرف إلى حد والتي ال تتفق مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو ت تحديد التذبذبات المزمة فيوالعالقات 
 كبير عن المبالغ المتوقعة.

 
، وعلى أسس سنوية، وثيقة تتضمن بياناتزا المالية عاد   المنشأ   تصدر – "Annual report" تقرير سنوي

 . ويشار غالبا  إلى هذه الوثيقة على أنزا " التقرير السنوي". بتقرير المراجع حولزاو 
  
  حالة شاذ "Anomaly" -  ات في مجموعة ما. نحرافمثل بشكل واضح األخطاء أو اإلال ي إنحرافخطأ أو 

 

 من قبل  ةالمستخدم المعايير – 0(0211عمليات التأكيد لالمعيار الدولي  )في سياق ةالمطّبق المعايير
عداد تقرير حولزا اتزا إنبعاثالمنشأ  لتحديد كمية  )في سياق  ةالمطّبق المعاييرفي بيان الغاةات الدفيئة. وا 

 جمععند  ةالمسؤول الجزةمن قبل  ةالمستخدم المعايير – 2(0241عمليات التأكيد للدولي المعيار ا
أو معترف بزا لوضع المعايير  مفوضة مؤسسةمن قبل  ويمكن وضع المعايير. الصوريةالمعلومات المالية 

    . لمسؤولةالجزة امن قبل  فإنه يتم وضعزا ،وحيث ال توجد معايير موضوعةأو بموجب قانون أو نظام ما. 
 
 إطار إعداد التقارير المالية المطبق "Applicable financial reporting framework" -  إعداد التقارير

في إعداد البيانات المالية  المكلفون بالحوكمة، من قبل مالئما  المالية المتبع من قبل اإلدار ، وحيثما كان 
في سياق المعيار للقانون أو التنظيم.  وفقا  لمالية أو المطلوبة لطبيعة المنشأ  وهدف البيانات ا وفقا  المقبولة 
اإلشار  إلى المعلومات المالية بدال  من البيانات  تكون، 0(المنقح) 2211لخدمات ذات العالقة لالدولي 
 المالية. 

 
ليشير إلى إطار إعداد  "Fair presentation framework" "إطار العرض العادل"يستخدم مصطلح 

 بمتطلبات اإلطار و: لتةامارير المالية الذي يتطلب اإلالتق
يقر صراحة أو ضمنا بأنه، ولتحقيق العرض العادل للبيانات المالية، فقد يكون من الضروري  (أ)

 لإلطار؛ أو  وفقا   لإلدار  أن تقدم إفصاحات تتجاوة تلك المطلوبة تحديدا  

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

 
ليشير إلى إطار إعداد التقارير المالية التي  "Compliance framework"" لتةام"إطار اإليستخدم مصطلح 

  نه ال يضم اإلقرارات الوارد  في )أ( و)ب( أعاله.بمتطلبات اإلطار، لك لتةاميقتضي اإل
 

عند مستوى عملية  عاد   اليدوية أو اآللية التي تعمل  جراءاتاإل – رقابة منطبقة في تقنية المعلومات أنظمة
تجارية، وأساليب الرقابة على التطبيق يمكن أن تكون وقائية أو كاشفة بطبيعتزا، وهي مصممة لضمان 

                                                           
 ." عمليات التأكيد حول بيانات الغاةات الدفيئة " 0211المعيار الدولي لعمليات التأكيد   0
عمليات التأكيد إلعداد تقرير حول جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشر   " 0241المعيار الدولي لعمليات التأكيد  2

 ." كتتاباإل
 ." التكليف بإعداد المعلومات المالية)المنقح( "  2211دمات ذات العالقة المعيار الدولي للخ 0
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المستخدمة للبدء في  جراءاتلذلك تتعلق أساليب الرقابة على التطبيق باإل وتبعا  محاسبية، نةاهة السجالت ال
 المعامالت وتسجيلزا ومعالجتزا وتقديم التقارير حولزا، أو تتعلق ببيانات مالية أخرى.

 

 ( ٦ 011الدولي في سياق معيار ) مطبقة معايير "Applied criteria"– دار  المطبقة من قبل اإل المعايير
 في إعداد البيانات المالية الملخصة. 

 
 )مالئمة )أدلة تدقيق "Appropriateness (of audit evidence)"–  قياس جود  أدلة التدقيق، أي مدى

  ات التي يستند إليزا رأي المدقق.ستنتاجأهميتزا وموثوقيتزا في توفير الدعم لإل

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

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

 
 توكيةةةدات "Assertions"–  ، فةةةي البيانةةةات ، والمضةةةّمنة بشةةةكل صةةةريح أو غيةةةر ذلةةةكهةةةي إقةةةرارات مةةةن اإلدار

فةةي سةةياق المعيةةار الةةدولي و  مكةةن حةةدوثزا.تةةي يأنةةواع األخطةةاء ال لبحةةثالمسةةتخدمة مةةن قبةةل المةةدقق  الماليةةة.
، بشةكل صةريح أو غيةر ذلةةك، قبةل المنشةأ إقةةرارات مةن  عةّرف التوكيةدات علةى أنزةا، ت  0211عمليةات التأكيةد ل

التةةي مختلفةةة مةةن األخطةةاء ال نةةواعاأل بحةةثلالممةةارس  حسةةبما يسةةتخدمزابيانةةات الغةةاةات الدفيئةةة فةةي  مجسةةد 
 حدوثزا. يمكن

 
للتوصةةةل إلةةةى مةةةدى أهميتزةةةا، و"التقةةةدير" حسةةةب مةةةا هةةةو  مخةةةاطر الخطةةةأ الجةةةوهرييحلةةةل  – "Assess"يقةةةدر 

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

 †  عالقةAssociation""- (عالقة المدقق بالمع أنظر.)لومات المالية 
 

  ( المعقولةالتأكيد  أنظر) –"Assurance "تأكيد
 

لرفةع درجةةة ثقةةة  مصةةمما   ا  إسةتنتاجعمليةةة يبةةدي فيزةا الممةةارس  – "Assurance engagement" عمليةة تأكيةةد
الجزةةة المسةةؤولة بشةةأن تقيةةيم أو قيةةاس موضةةوع مقابةةل المقةةاييس، ونتيجةةة  إسةةتثناءالمسةةتخدمين المقصةةودين ب

كةذلك معلومةات الموضةوع(،  أنظةرقياس الموضوع هي المعلومات التي تنجم عن تطبيةق المقةاييس ) تقييم أو
وبموجةةب اإلطةةار الةةدولي لعمليةةات التأكيةةد "هنةةاك نوعةةان مةةن عمليةةات التأكيةةد يسةةمح للممةةارس إجراءهمةةا وهمةةا 

 عملية التأكيد المعقولة وعملية التأكيد المحدود ".
 

إن هةدف عمليةة التأكيةد المعقولةة  – Reasonable assurance engagement"" عمليةة تأكيةد معقولةة
مةةن  إيجةةابيكأسةةاس لشةةكل  ٧مسةةتوى مقبةةول فةةي ظةةروف العمليةةةهةةو تقليةةل مخةةاطر  عمليةةة التأكيةةد إلةةى 

 الممارس. إستنتاجالتعبير عن 
                                                           

 ."الملخصة المالية البيانات حول التقارير إعداد عمليات"  011معيار التدقيق الدولي   ٦
، وخصةةائ  تشةةتمل ظةةروف العمليةةة علةةى شةةروط التكليةةف، بمةةا فةةي ذلةةك مةةا إذا كانةةت عمليةةة تأكيةةد معقولةةة أو عمليةةة تأكيةةد محةةدود    ٧

حتياجةةةات المسةةةتخدمين المسةةةتزدفين، والخصةةةائ  ذات العالقةةةة للطةةةرف المسةةةؤول ا  موضةةةوع معةةةين، والمعةةةايير التةةةي سةةةيتم اسةةةتخدامزا، و 
 وبيئته، وغيرها من المسائل، مثل األحداث والظروف والممارسات التي قد تنطوي على تأثير هام على العملية.
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إن هةدف عمليةة التأكيةد المحةدود  هةو  –"Limited assurance engagement" عمليةة تأكيةد محةدود 

مسةتوى مقبةول فةي ظةروف العمليةة، ولكةن حيةث تكةون تلةك المخةاطر  ليل مخاطر  عملية التأكيةد إلةى تق
 الممارس. إستنتاجأكبر مما هي في عملية التأكيد المعقولة كأساس لشكل سلبي من التعبير عن 

 
يةةر غ ا  إسةةتنتاجالمخةةاطر  بةةأن يبةةدي الممةةارس  –"Assurance engagement risk "مخةةاطر  عمليةةة تأكيةةد

 مناسب عندما تكون معلومات الموضوع خاطئة بشكل جوهري.
 
 وثائق تدقيق "Audit documentation"–  التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق المناسبة التي  إجراءاتسجل

 workingات التي توصل لزا المدقق )مصطلحات تستخدم أحيانا  مثل ستنتاجتم الحصول عليزا واإل

papers  أوwork papers.) 
 

 تةةدقيق دليةةل " Audit evidence"–  ات يبنةةي إسةةتنتاجلةةى إالمعلومةةات التةةي يحصةةل عليزةةا المراجةةع للتوصةةل
مصةادر المسةتندات والسةجالت المحاسةبية المتضةمنة كةل مةن التدقيق على أساسزا رأيه المزني، وتشمل أدلة 

 . أدلة التدقيق ومالئمة أدلة التدقيق( كفاء  أنظر) للبيانات المالية والمعلومات المؤيد  من المصادر األخرى
 

 ملف تدقيق "Audit file"-  ،مجلد واحد أو أكثر أو وسيلة تخةين أخرى، سواء  كانت مادية أم إلكترونية
 تحتوي على السجالت التي تتألف من وثائق التدقيق لعملية محدد .

 
 مؤسسةة تدقيق "Audit firm"–   (أنظر )المؤسسة 
 

 رأي مزني "Audit opinion" - (رأي  أنظرOpinion) 
 
  تةدقيق  مخاطر "Audit risk" – المخةاطر التةي تةؤدي إلةى قيةام المراجةع بإبةداء رأي غيةر مناسةب عنةدما تكةون

مخةةةاطر  التةةةدقيق هةةةي دالةةةة مخةةةاطر  األخطةةةاء الجوهريةةةة ومخةةةاطر  البيانةةةات الماليةةةة خاطئةةةة بشةةةكل جةةةوهري. 
 اإلكتشاف.

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

بزدف توفير  ختيارالعينات نفس فرصة اإل أخذمن نطاق أهمية التدقيق بحيث يتاح لكافة وحدات  111%
 اته عليه حول المجموعة بكاملزا. إستنتاجأساس منطقي للمدقق لبناء 

 
 (011الدولي مالية مدققة )في سياق معيار التدقيق  بيانات "Audited financial statements"–  البيانات

 لمعايير التدقيق الدولية والتي تم استقاء البيانات المالية الملخصة منزا.  وفقا  المدققة من قبل المدقق  0المالية
 
 مدقق"Auditor" –  ،يستخدم مصطلح "المدقق" ليشير إلى الشخ  أو األشخا  الذي يقومون بالتدقيق

لعاد  الشريط في العملية أو األعضاء اآلخرين في فريق العملية، أو الشركة، حسب ما هو مطبق. وهم با
وحيث يزدف معيار التدقيق الدولي صراحة إلى قيام شريك العملية بتلبية متطلب أو مسؤولية ما، فإن 

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

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

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

 

                                                           
جةةةراء عمليةةةة تةةةدقيق وفقةةةا  للمعةةةايير الدوليةةةة للتةةةدقيق""األهةةةدا 411معيةةةار التةةةدقيق الةةةدولي    ٨ ، تعةةةرف الفقةةةر  ف العامةةةة للمةةةدقق المسةةةتقل وا 

 )و(، مصطلح "البيانات المالية".10
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 خبير تدقيق "Auditor’s expert" –  شخ  أو مؤسسة يتملكون خبر  قي مجال آخر غير التدقيق أو
المحاسبة، والذي يستخدم عمله في ذلك المجال من قبل المدقق لمساعدته في الحصول على أدلة التدقيق 

أو موظف، بما فيزم  ٩اخلي )وهو شريكالكافية والمالئمة. ويمكن أن يكون خبير التدقيق إما خبير تدقيق د
 الموظفون المؤقتون في شركة التدقيق) أو خبير تدقيق خارجي. 

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

 ت اإلدار . في رفع تقديرا ستخدامالمبالغ، على التوالي، المأخوذ  من أدلة التدقيق لإل
 

  إلى تقديرات المدقق(. أنظر) – "Auditor’s range" مدققالنطاق 
 

ات إنبعاثمقارنة  له وفقا  يتم  متعدد  سنوات متوسطسنة محدد  أو هي  –" Base Yearسنة األساس "
  المنشأ  على مّر الةمن.

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

تزا أو التي تنشأ من إستراتيجيتقاعس قد تؤثر بشكل سلبي على قدر  المنشأ  على تحقيق أهدافزا وتنفيذ 
ستراتيجيوضع أهداف و   ات غير مالئمة.ا 

 

 والمقايضة المعينةد دو الح "cap and trade "– ات االجمالية، ويخص  نبعاثإلهو نظام يعين حدود ا
ات مع نبعاثإلات المسموح بزا وحص  انبعاثإلوح بزا للمشاركين، ويسمح لزم بمقايضة اات المسمنبعاثإلا

 .  بعضزم البعض
 
 بيانات مالية مقارنة "Comparative financial statements"-  المعلومات المقارنة حيث تكون المبالغ

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

 المقارنة قابلة للمقارنة مع البيانات المالية للفتر  الحالية. 
 

 معلومات مقارنة  "Comparative information"– مشمولة في البيانات المالية المبالغ أو اإلفصاحات ال
في سياق إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به.  وفقا  فيما يتعلق بواحد  أو أكثر من الفترات السابقة 

المبالغ واإلفصاحات المشمولة ، ت عّرف المعلومات المقارنة على أنزا 0211عمليات التأكيد لالمعيار الدولي 
 يتعلق بواحد  أو أكثر من الفترات السابقة.في بيان الغاةات الدفيئة فيما 

 

 خبرات المحاسبة الممارس عملية يستخدم فيه –"Compilation engagement" عملية إعداد الحسابات
عداد التقارير لمساعد  اإلدار  في إعداد  إلطار إعداد التقارير  وفقا  المعلومات المالية للمنشأ   وعرضوا 

عداد المالية المعمول به و  التي تتضمن هذا المعيار. تستخدم الكلمات  بموجبتقارير حسبما هو مطلوب الا 
  (.المنقح) 2211عمليات التأكيد لالمعيار الدولي  ضمن هذا السياق في مختلف أجةاء"إعداد الحسابات" 

 

                                                           
 . ينبغي قراء  "الشريك" والشركة" على أنزما يشيران إلى ما يقابلزما في القطاع العام حيث لكن ذاك هاما    ٩
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 أنظمة رقابة المنشأ  المستخدمة التكميلية "Complementary user entity controls" –  أنظمة الرقابة
التي تفترض مؤسسة الخدمة، في تصميم خدمتزا، أنزا ستطبق من قبل المنشأ  المستخدمة والتي يتم 

 تحديدها في وصف نظامزا، إذا كانت ضرورية لتحقيق األهداف. 
 

 لتةامإطار اإل "Compliance framework" – (طار األهداف  أنظر إطار إعداد التقارير المالية المطبق وا 
 العامة(.

 

 مكون "Component" -  نشاط المنشأ  أو مؤسسة األعمال الذي تقوم إدار  المجموعة أو المكون بإعداد
 المعلومات المالية له التي يجب أن تكون مشمولة في بيانات المجموعة المالية. 

 

 مدقق المكون ""Component auditor –  على طلب فريق عملية المجموعة، بالعمل على  بناء  مدقق، يقوم
 تدقيق المجموعة.  أجلمات المالية المتعلقة بالمكون من المعلو 

 

  إدار  المكون"Component management"– .اإلدار  المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية لمكون ما 
 

 أهمية المكون ""Component materiality– .أهمية المكون المحدد  من قبل فريق عملية المجموعة 
 

 إجراءاتتطبيقات  تعرف –"Computer-assisted audit techniques" لحاسوببمساعد  ا المراجعةطرق 
 .(بطرق المراجعة بمساعد  الحاسوب) بة أيضا  وتعرف المراجعة بإستعمال الحاسوب كوسيلة للمراجعة، 

 

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

 

دراكزم  بيئة –Control environment" "بيئة الرقابة الرقابة تشمل الموقف العمومي للمدراء واإلدار ، وا 
 وتعتبر بيئة الرقابة مكون من الرقابة الداخلية.المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وأهميته في المنشأ .  وأفعالزم

 

 ر الرقابة مخاطControl risk"" - (التدقيق مخاطر  أنظرAudit risk.) 
 

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

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

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

 
العالمات المرجعية المستخدمة لتقييم أو قياس الموضوع، ويشمل ذلك حيث يكون  – "Criteria" مقاييس
، ومن الممكن أن أقل، العالمات المرجعية للعرض واإلفصاح، والمقاييس قد تكون رسمية بشكل مناسبا  ذلك 

شكل معقول أو تقييم منسق ب أجلتكون هناك مقاييس مختلفة لنفس الموضوع، وتطلب مقاييس مناسبة من 
 قياس موضوع ضمن نطاق الحكم المزني.

 
 -تظزر الخصائ  التالية: – ""Suitable criteria مقاييس مناسبة

ات تساعد المستخدمين المقصودين إستنتاجتساهم المقاييس المالئمة في الوصول إلى  –المالءمة  )أ( 
 في إتخاذ القرارات.
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ل كاٍف عندما ال يتم حذف العوامل ذات العالقة التي يمكن تكون المقاييس مكتملة بشك –اإلكتمال  )ب(
ات في نطاق ظروف العملية، وتشمل المقاييس المكتملة حيث يكون ذلك ستنتاجأن تؤثر على اإل

  عالمات القياس للعرض واإلفصاح. مناسبا  
وع، بما في ذلك بشكل معقول للموض متسقا   تتيح المقاييس الموثوقة تقييما أو قياسا   –الموثوقية  )ج( 

زما في ظروف مماثلة من قبل ممارسين إستخدامحيث يكون ذلك مناسبا  العرض واإلفصاح عند 
 مؤهلين بشكل مماثل.

 .نحرافات الخالية من اإلستنتاجتساهم المقاييس المحايد  في اإل –الحيادية  )د( 
الواضحة والشاملة والتي هي ليست ات ستنتاجتساهم المقاييس القابلة للفزم في اإل –قابلية الفزم  ( هـ)

 خاضعة لتفسيرات مختلفة.
 

التاريخ الذي  – "Date of approval of the financial statements" تاريخ الموافقة على البيانات المالية
 يتم فيه إعداد البيانات التي تؤلف البيانات المالية بنا في ذلك المالحظات ذات العالقة ويتم فيه الموافقة من

 قبل من يملكون الصالحية على تحمل مسؤولية تلك البيانات المالية.
 

 –"Date of report (in relation to quality control)"( الجود  رقابةفيما يتعلق ب ) تاريخ التقرير †
 التاريخ الذي يختاره المدقق لتأريخ التقرير. 

 

 تاريخ تقرير المدقق "Date of the auditor’s report" –  التاريخ الذي يحدده المدقق إلعداد التقرير حول
 .11 ٧11لمعيار التدقيق الدولي  وفقا  البيانات المالية 

 

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

 

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

 
 عدم كفاء  أنظمة الرقابة الداخلية Deficiency in internal control"" – :يحدث هذا األمر عندما 

ا غير قادر على منع أو كشف أو بطريقة يكون فيز أو عامال   أو مطبقا   يكون نظام الرقابة مصمما   (أ)
 تصحيح األخطاء في البيانات المالية في الوقت الصحيح؛ أو 

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

مخاطر التدقيق إلى مستوى متدني مقبول عن األخطاء في البيانات المالية والتي تكون موجود  وقد تكون 
 جوهرية، بما بشكل فردي أو عند تراكمزا مع أخطاء أخرى. 

 

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

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

 

                                                           
 .تكوين رأي وا عداد التقارير حول البيانات المالية " " ٧11معيار التدقيق الدولي    1١
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 ( 11 010في سياق معيار التدقيق  ) مكون البيان المالي"Element of a financial statement"–  مكون
 أو حساب أو بند في البيان المالي.

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

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

 ات الناتجة عن نشاطات المنشأ ، ولكنزا تحدث عند مصادر إلنبعاثاشر ، وهي اات غير مبإنبعاث
  إلى: ات غير المباشر  أيضا  إلنبعاثتمتلكزا أو تسيطر عليزا منشأ  أخرى. يمكن أن ت صّنف ا

o لى المنشأ  ويتم استزالكزا من إات المصاحبة للطاقة التي ت نقل إلنبعاثوهي ا 4ات النطاق إنبعاث
  . قبل المنشأ

o ات األخرى غير المباشر . إلنبعاثوهي جميع ا 0ات النطاق إنبعاث 
 

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

مجموعة متنوعة من األدوات  ما يتضمن شراء حص  مواةنة، لكن يمكن أن يتضمن أيضا   لة؛ وغالبا  مةا
أو اآلليات االخرى مثل حص  وحدود األداء المسموحة المعترف بزا من قبل خطة تنظيمية أو خطة 

    .  أخرى تكون المنشأ  جةء منزا
 

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

 . المرتبطة بذلك النشاط
 

 اتنبعاثاإلدلة برنامج مبا "Emissions trading scheme" –  هو منزج قائم على أساس السوق ي ستخدم
ات هذه إنبعاثللسيطر  على الغاةات الدفيئة من خالل توفير حوافة اقتصادية لتحقيق تخفيضات في 

 . الغاةات
 
 إبراة فقر  الموضوع "Emphasis of Matter paragraph" – قق تشير إلى فقر  موجود  في تقرير المد

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

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

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

 
 البنود المكتوبة للعملية على شكل خطاب. – "Engagement documentation "خطاب العملي

 
يك أو شخ  آخر في الشركة مسؤول عن العملية الشر  – "Engagement partner" 14شريك العملية

وأدائزا وعن التقرير الذي يصدر نيابة عن المنشأ ، ويكون شريك العملية حيث يطلب ذلك له الصالحية 
 المناسبة من هيئة قانونية أو تنظيمية.

 
                                                           

 .عمليات تدقيق بيانات مالية مفرد  ومكونات أو حسابات أو بنود محدد  في بيان مالي" –اإلعتبارات الخاصة" ، "010معيار التدقيق الدولي   11
 

 يقابلزا في القطاع العام.  "شريك العملية" و"الشريك" و"الشركة" ينبغي أن تقرأ على أنزا تشير إلى ما  1١
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ر تقييم عملية مصممة لتوفي – ""Engagement quality control review مراجعة رقابة جود  العملية † *
ات التي ستنتاجموضوعي في تاريخ التقرير أو بعد ذلك، للتقديرات الزامة التي طرحزا فريق العملية واإل

توصل إليزا أثناء صياغة التقرير. وعملية مراجعة رقابة جود  العملية مخصصة لعمليات تدقيق البيانات 
رت الشركة وجوب وجود مراجعة رقابة المالية للمنشآت المدرجة والعمليات األخرى، إن وجدت، والتي قر 

 جود  عملية لزا. 

 
 †  مراجع رقابة جود  العمليةEngagement quality control reviewer"" –  شريك أو شخ  آخر في

الشركة أو شخ  خارجي مؤهل بشكل مناسب أو فريق مؤلف من هؤالء األشخا  الذي ال يعتبر أي 
بخبر  وصالحية مناسبة للقيام بتقييم موضوعي للتقديرات الزامة التي من فريق العملية، ويتمتعون  منزم جةء  

 طرحزا فريق العملية واإلستنتاجات التي توصل إليزا أثناء صياغة التقرير. 
 

 -(۳۱ )المنقح( 4211في سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة )“Engagement risk”مخاطر العملية 
 نتاج غير مناسب عند إحتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية. مخاطر  أن يعّبر الممارس عن إست

 
 

كافة الشركاء والموظفين الذين يقوم بالعملية وأي أفراد تشركزم  – "Engagement team" فريق العملية †  *
للمدقق  وهذا يستثني الخبير الخارجي التابع المتعلقة بالعملية. جراءاتالشركة أو شبكة شركات تقوم بأداء اإل

ويستثني مصطلح "فريق العملية" أيضا  األفراد ضمن  2۳الذي تكلفه المؤسسة أو مؤسسة ضمن شبكة ما.
قسم التدقيق الداخلي لدى العميل الذين يقدمون المساعد  المباشر  في عملية التدقيق عند إمتثال المدقق 

 0۳ (.4110)المنقح عام  ٦11الخارجي لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 
 

  ( 0211عمليات التأكيد لالمنشأ  )في سياق المعيار الدولي"Entity" –   هي منشأ  قانونية أو منشأ
قتصادية أو جةء قابل للتحديد من منشأ  قانونية أو اقتصادية )على سبيل المثال، معمل منفرد أو أي شكل إ

ت القانونية أو المنشآت األخرى أو من أشكال المرافق األخرى مثل موقع مكب النفايات( أو خليط من المنشآ
ات في البيان الخا  نبعاثأجةاء من تلك المنشآت )على سبيل المثال، مشروع مشترك( التي ترتبط بزا اإل

 . بالغاةات الدفيئة
 

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

 تناول هذه المخاطر ونتائج ذلك. إجراءات
 

                                                           
 ." عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية ")المنقح(  4211المعيار الدولي لعمليات المراجعة   ۳۱

 ." الخبير التابع للمدقق ")أ( مصطلح ٦، في الفقر  " إستخدام عمل الخبير التابع للمدقق" ٦41يعّرف معيار التدقيق الدولي   2۳
 

على حدود استخدام المساعد  المباشر .  " إستخدام عمل المدققين الداخليين"( 4110)المنقح عام  ٦11التدقيق الدولي  ين  معيار 0۳
كما ين  أيضا  على إمكانية منع المدقق الخارجي بموجب القوانين أو األنظمة من الحصول على المساعد  المباشر  من المدققين 

 مساعد  المباشر  على الحاالت التي يجاة فيزا ذلك. الداخليين. لذلك، يقتصر استخدام ال
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في حاالت معينة، العوامل المتعلقة بتقييم المخاطر  الذاتية  – "Environmental risk" مخاطر  بيئية
تشمل مخاطر  التحريف المادي للبيانات المالية نتيجة لألمور لتطوير خطة عملية التدقيق الكلية يمكن أن 

 البيئية.
 

، ويشمل ذلك إغفال مبلغ أو اإلفصاح هو الخطأ غير المقصود في البيانات المالية الخطأ – "Error" خطأ
 . عنه

 

 شكوك التقدير "Estimation uncertainty"- قة قابلية تؤثر التقدير المحاسبي واإلفصاحات ذات العال
  بنق  متأصل في دقة القياس.

 

إضافية  إجراءاتقم بتقويم وتحديد وتحليل القضايا ذات الصلة، بما في ذلك أداء   - Evaluate"" تقييم
ما ي ستخدم التقويم فقط فيما يتعلق  حسبما هو الةم للتوصل إلى نتيجة محدد  حول مسألة معينة. وعاد   

 أيضا   أنظرة اإلدار  للمخاطر. )إستجابوفعالية  جراءاتة ونتائج اإلبمجموعة من المسائل، بما في ذلك األدل
 التقييم(.

 

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

 
  مدقق  خبير""Experienced auditor –   بالنسبة للشركة( يمتلك خبر   أو خارجيا   كان داخليا   فرد )سواء

 لما يلي:  عملية في مجال التدقيق وفزما جيدا  
 عمليات التدقيق؛  (أ)

 المطبقة؛ معايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  (ب)

 بيئة األعمال التي تعمل فيزا المنشأ ؛ و (ج)

عداد التقارير  (د)  المالية المتعلقة بصناعة المنشأ . مسائل التدقيق وا 
 

  خبير "Expert" –  ) راجع خبير التدقيق وخبير اإلدار( 
 

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

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

 

  إطار العرض العادل"Fair presentation framework "–  راجع إطار إعداد التقارير المالية المطبق(
طار األهداف العامة(.  وا 

 

  بيانات ماليةFinancial statements"" – فيزا المالحظات  إقرار منظم للمعلومات المالية التاريخية، بما
لمنشأ  ما في مرحلة ةمنية معينة أو  قتصاديةات اإللتةامذات العالقة، التي تزدف إلى إيصال المواد أو اإل

إلطار إعداد التقارير المالية. وتتألف المالحظات ذات  وفقا  التغيرات التي طرأت عليزا لفتر  من الةمن 
امة والمعلومات التوضيحية األخرى. ويشير مصطلح من ملخ  للسياسات المحاسبية الز عاد   العالقة 

لمتطلبات إطار إعداد  وفقا  إلى مجموعة متكاملة من البيانات المالية التي تم تحديدها  عاد   "البيانات المالية" 
 إلى بيان مالي منفرد.  أيضا  التقارير المالية المطبق، غير أنزا يمكن أن تشير 

 

 †  مؤسسة "Firm" – أو شراكة أو شركة أو منشا  أخرى للمحاسبين المزنيين.  ممارس منفرد 
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هو إعداد المعلومات المالية المستقبلية على أساس إفتراضات إلحداث مستقبلية  التنبؤ –"Forecast "تنبؤ
تتوقع اإلدار  حصولزا، ولتصرفات اإلدار  المتوقع اتخاذها في تاريخ إعداد المعلومات )إفتراضات التقدير 

 األفضل(.
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

وتغييرها وصيانتزا وأمن الوصول وامتالك نظم  نظمةبرامج األ على عمليات مركة البيانات والشبكة وامتالك
 التطبيق وتطويرها وصيانتزا.

 

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

 

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

 و:  إلتةامعرض عادل أو إطار 

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

بمتطلبات اإلطار لتحقيق العرض العادل  لتةاميقر صراحة بأنه قد يكون من الضروري إلدار  عدم اإل (ب)
 . فقط في الظروف نادر  جدا   ضروريا   لتةامللبيانات المالية. ومن المتوقع أن يكون عدم اإل

 

لإلشار  إلى إطار إعداد التقارير المالية الذي  Compliance framework"" "لتةامم مصطلح "إطار اإلي ستخد
 .٦۳بمتطلبات اإلطار، لكنه ال يحتوي على اإلقرارات الوارد  في )أ( أو )ب( أعاله لتةاميقتضي اإل

 

ات الغاةات إنبعاثيس هو بيان يعرض العناصر األساسية ويق –( GHG Statementبيان الغاةات الدفيئة )
ات(، ويعرض حيث أمكن، المعلومات المقارنة نبعاثبمخةون اإل الدفيئة للمنشأ  لفتر  معينة )ي عرف أحيانا  

عداد التقارير الزامة. قد يتضمن بيان الغاةات  والمالحظات التوضيحية التي تشمل ملخصا بسياسات القياس وا 
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 مجملات. وعندما ال تغطي العملية نبعاثلمةالة أو البنود المقتطعة من اإلات انبعاثالدفيئة أيضا  قائمة مصّنفة باإل
بيان الغاةات الدفيئة، فإن "بيان الغاةات الدفيئة" ي قرأ على أنه ذلك الجةء الذي تغطيه العملية. ويكون بيان 

    .۳۱الغاةات الدفيئة هو "معلومات الموضوع" للعملية
 

( وأي غاةات أخرى ينبغي 2COثاني أوكسيد الكربون ) –( es GHGsGreenhouse gasالغاةات الدفيئة )
تضمينزا وفق المعايير المعمول بزا في بيان الغاةات الدفيئة، مثل: الميثان وأوكسيد النيتروة وسادس فلوريد 

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

 حوكمة Governance""  تصف دور الشخ  أو األشخا  أو المؤسسة أو المؤسسات التي تتحمل :
 ات المرتبطة بمسائلة المنشأ . لتةامللمنشأ  واإل ستراتيجيمسؤولية اإلشراف على التوجه اإل

 

 مجموعة "Group"–  .كافة العناصر التي تكون معلوماتزا المالية مشمولة في البيانات المالية للمجموعة
 أكثر من عنصر واحد.  عاد   وتحتوي المجموعة 

 

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

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

الشريك أو شخ  آخر في الشركة الذي يكون  – "Group engagement partner" شريك عملية التدقيق
عن عملية تدقيق المجموعة وأدائزا وعن تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة والصادر  نيابة  مسؤوال  

دقيق للمجموعة، يشكل شريك العملية المشتركون وفرق عن الشركة. وعندما يقوم المدققون المجتمعون بعمل ت
 العملية التابعين لزم مجتمعين شريط عملية التدقيق وفريق عملية المجموعة. 

 

الشركاء، بما فيزم فريق شريك عملية المجموعة،  –"Group engagement team" فريق عملية المجموعة
العناصر ويقوم بأداء عملية  قيق ويتواصلون مع مدققي اإلستراتيجية العامة للتدوالموظفون الذين يحددون 

 ات المستقا  من أدلة التدقيق كأساس لتكوين رأي حول البيانات المالية للمجموعة. ستنتاجالتوحيد ويقيمون اإل
 
 بيانات مالية للمجموعة "Group financial statements" –  البيانات المالية التي تشمل المعلومات المالية

إلى البيانات المالية  أيضا  أو أكثر من العناصر. ويشير مصطلح "البيانات المالية للمجموعة"  لواحد
المدمجة التي تجمع المعلومات المالية المعد  من قبل العناصر التي ليس لزا شركة أم ولكنزا تخضع 

 للسيطر  المشتركة.
 

  إدار  المجموعة"Group management" – داد البيانات المالية للمجموعة.اإلدار  المسؤولة عن إع 
 

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

 

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

 في مراحل ةمنية سابقة.   إقتصاديةحدث في فترات ةمنية سابقة أو ظروف أو حاالت  إقتصاديةأحداث 
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 تساقعدم اإل "Inconsistency" – التي تناقض المعلومات الوارد  في البيانات المالية  المعلومات األخرى
ات التدقيق المأخوذ  من أدلة إستنتاججوهري إلى إلقاء شك حول  إتساقالمدققة. ويمكن أن يؤدي عدم 

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

 -تشمل: "Independence" ۳۱إستقاللية

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

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

بشكل معقول إلى أن النةاهة أو الموضوعية أو التشكك المزني لشركة أو لعضو في فريق التأكيد 
 قد تم التناةل عنزا.

 

 – "Information system relevant to financial reporting" نظام المعلومات الخا  بإعداد التقارير المالية
والسجالت التي أنشئت  جراءاتعنصر في الرقابة الداخلية يشمل نظام إعداد التقارير المالية، ويتكون من اإل

للبدء في المعامالت وتسجيلزا ومعالجتزا وتقديم التقارير حولزا )وكذلك اإلحداث والظروف( والمحافظة على 
 ات وحقوق المساهمين ذات العالقة.لتةامإلالمسؤولية عن األصول وا

 

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

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

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

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

 

 † )تفتيش )كإجراء تدقيق"" Inspection (as an audit procedure)–  ،فح  السجالت أو المستندات
وجود  على شكل اوراق أو بصور  الكترونية أو أي شكل آخر، أو القيام الداخلية أو الخارجية، الم سواء  

 بفح  مادي لألصل. 
 

فيما يتعلق  –Inspection (in relation to quality control)"" تفتيش )فيما يتعلق برقابة الجود (
جراءاتفريق العملية بسياسات و  إلتةامالمصممة لتقديم أدلة حول  جراءاتبالعمليات المنجة ، اإل رقابة الجود   ا 

 الخاصة بالشركة.
 

                                                           
 .األخالقيات المزنية للمحاسبين المزنيين قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينكما هي معرفة في  ۳۱
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الشخ  أو األشخا  أو فئة األشخا  الذين يعد لزم  – "Intended users" مستخدمون مقصودون
الممارس تقرير التأكيد، والجزة المسؤولة قد تكون أحد المستخدمين المقصودين، ولكن ليس ذلك المستخدم 

 فقط.
 

 هي – "Interim financial information or statements" ية(بيانات أو معلومات مالية فصلية )دور 
من البيانات المالية الكاملة المعرّفة أعاله( الصادر  في تواريخ فصلية  أقلالمعلومات المالية )والتي قد تكون 

 نصف أو ربع سنوية( والمتعلقة بالفتر  المالية.  عاد   )
 

 التدقيق الداخلي قسم "Internal audit function" –  نشاط تقييم قائم أو مقدم كخدمة للمنشأ . وتشمل
  وظائفه، من بين أمور أخرى، فح  وتقييم ومراقبة كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية.

 

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

 

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

القوانين واللوائح المطبقة. ويشير مصطلح "أنظمة الرقابة" إلى أي من  لتةامليات واإلالمالية وفاعلية كفاء  العم
 جوانب واحد أو أكثر من عناصر أنظمة الرقابة الداخلية. 

 

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

 

 األخرى وحلزا.  جراءاتحول مسائل ناجمة عن اإل ستعالماإل –"Investigate"يحقق 
 

التي تطبقزا المنشأ  والبنية التحتية لتقنية  جراءاتإلالسياسات وا – "IT environment" بيئة تقنية المعلومات
عمال ألتشغيل ... الخ( وبرامج التطبيق التي تستخدمزا لدعم عمليات منشأ  اال أنظمةو  جزة ألالمعلومات )ا

 عمال.ألات منشأ  اإستراتيجيوتحقيق 
 

 -)المنقح(( 4211)في سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة  "Limited assurance" التأكيد المحدود
إلى مستوى مقبول في ظروف العملية،  مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه عند تقلي  مخاطر العملية

لكن حين تكون تلك المخاطر أكبر مما هي عليه في عملية التأكيد المعقول، كأساس للتعبير عن إستنتاج 
معين وفقا  لزذا المعيار. ويكون مجمل طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات جمع األدلة كافيا  للممارس لكي 

. وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه الممارس هادفا  يحصل على مستوى هادف ومفيد من التأكيد
 ومفيدا ، فإنه من المرجح أن يعةة ثقة المستخدمين المقصودين بالبيانات المالية. 

 

 عملية التأكيد(. أنظر) –"Limited assurance engagement"عملية التأكيد المحدود 
 

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

 

الشخ  )األشخا ( الذي يتحمل مسؤولية تنفيذية عن إجراء عمليات المنشأ .  – "Management"إدار  
 بالحوكمة المكلفين ، تشمل اإلدار  بعض أو كافة ختصا اإلالمنشآت في بعض نطاقات  وبالنسبة لبعض

 مثل األعضاء التنفيذيين لمجلس الحوكمة أو المدير المالك. 
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   تحية اإلدار"Management bias" – اإلدار  للحياد في إعداد المعلومات. إفتقار 
 

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

 

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

 

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

 زا.إكتشافبطرق يصعب  ستخدامإخفاء سوء اإل
 

الف بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح الوارد في بند اخت – Misstatement"" بيان خاطئ
إلطار إعداد  وفقا  ما في البيان المالي والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو اإلفصاح المطلوب للبند ليكون 

 . حتيالالتقارير المالية المطبق. ويمكن أن تكون البيانات الخاطئة نتيجة لألخطاء أو اإل
 

مدقق عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصور  عادلة، من كافة النواحي وعندما يعبر ال
التعديالت على المبالغ أو  أيضا  الزامة، أو يعطي وجزة نظر صادقة وعادلة، فإن البيانات الخاطئة تشمل 

ت المالية التصنيفات أو العروض أو اإلفصاحات التي تعتبر ضرورية، بتقدير المدقق، لعرض البيانا
 بصور  عادلة، من كافة النواحي الزامة، أو إلعطاء وجزة نظر صادقة وعادلة.

 

مبلغ الفرق بين (، ي عّرف البيان الخاطئ على أنه المنقح) 2211عمليات التأكيد لفي سياق المعيار الدولي 
أو  هعرضه أو فتصنيه أو مبلغة و المالي المعلوماتفي  عنهأو اإلفصاح  عرضهأو  هتصنيفبند معين أو 

. ويمكن أن المعمول بهإطار إعداد التقارير المالية متوافق مع  حتى يكون البندالمطلوب  عنه اإلفصاح
 تكون البيانات الخاطئة ناتجة عن األخطاء أو اإلحتيال.

 

إلطار العرض العادل، فإن البيانات الخاطئة تشمل أيضا   وفقا  حيثما يتم إعداد المعلومات المالية و 
تقدير و اإلفصاحات التي تعتبر ضرورية، وفق تعديالت على المبالغ أو التصنيفات أو العروض أال

الزامة، أو إلعطاء وجزة نظر  الجوانبكافة  فيالمالية بصور  عادلة،  المعلومات، لعرض الممارس
 صادقة وعادلة.

 

 بيان خاطئ للحقيقة "Misstatement of fact" –  العالقة بالمسائل الظاهر  في المعلومات األخرى غير ذات
البيانات المالية المدققة والمعروضة أو المصرحة بزا بصور  غير صحيحة. ويقوض البيان الخاطئ 

 الجوهري للحقيقة من موثوقية المستندات المحتوية على البيانات المالية المدققة. 
 

  رأي معدل Modified opinion"" –  أيحجب الر أو  سلبيأو رأي  متحفظرأي.  
 

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

الجود  الخا  بزا يعمل  قابةر مختار  مصممة لتمكين الشركة من الحصول على تأكيد معقول بأن نظام 
 بفاعلية.
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 متابعة أساليب الرقابة "Monitoring of controls" –  عملية لتقييم فاعلية أداء الرقابة الداخلية على مدى
التصحيحية  جراءاتالوقت، وهي تشمل تقييم تصميم وعمل أنظمة الرقابة في الوقت المناسب واتخاذ اإل

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

  طلب المصادقة السلبيةNegative confirmation request"" –   طلب لكي يرد الطرف المصادق مباشر
 على المدقق فقط في حال مخالفة الطرف المصادق للمعلومات الوارد  في الطلب. 

 

 † شبكة "Network" – :هيكل كبير  
 يزدف إلى التعاون؛ و (أ)

يزدف بوضوح إلى الربح أو مشاركة التكاليف أو الملكية أو السيطر  أو اإلدار  المشتركة لألسزم أو  (ب)
جراءاتسياسات و  أسماء  إستخدامالعمل المشتركة أو  ةإستراتيجيالرقابة المشتركة على الجود  أو  ا 

 العالمات المشتركة أو جةء جوهري من الموارد المزنية. 
 

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

 (۳۱ 401)في سياق معيار التدقيق الدولي لتةامعدم اإل "compliance-Non"–  أعمال السزو أو األعمال
سائد . رتكابية التي قامت بزا المنشأ ، بما بقصد أو بدون قصد، والتي تناقض القوانين أو اللوائح الإلا

المكلفون سمزا أو نيابة عنزا من قبل إوتشمل هذه األعمال المعامالت المبرمة من قبل المنشا  أو ب
سوء السلوك الشخصي )غير المتعلق بنشاطات  لتةامأو اإلدار  أو الموظفين. وال يشمل عدم اإل بالحوكمة

 ي المنشأ . أو اإلدار  أو الموظفين ف المكلفون بالحوكمةأعمال المنشأ ( من قبل 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 ةالتنظيمي الحدود "Organizational boundary" – العمليات التي ينبغي  ماهية الحدود التي تقرر
 . يان الغاةات الدفيئة للمنشأ بتضمينزا في 

 

                                                           
 .مراعا  القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية""  140معيار التدقيق الدولي  ۳۱
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 معلومات أخرى Other information"" -  المعلومات المالية أو غير المالية )عدا عن البيانات المالية أو
في الوثيقة المحتوية على  -المتضمنة حسب القانون أو الالئحة أو العرف  –( تقرير المدقق حولزا

 البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق حولزا.
 

  فقر  المسألة األخرى"Other Matter paragraph" –  فقر  متضمنة في تقرير المدقق والتي تشير إلى
البيانات المالية والتي، بتقدير المدقق، تعتبر  مسألة غير تلك المسائل المعروضة أو المفصح عنزا في

 ذات عالقة بفزم المستخدمين للتدقيق ومسؤوليات المدقق وتقرير المدقق. 
 

  نتائج التقدير المحاسبي"Outcome of an accounting estimate" –  المبلغ النقدي الفعلي الناجم عن
  طرق إليزا التقدير المحاسبي.حل المعامالت أو األحداث أو الظروف األساسية التي تت

 

تحدد نطاق وتوقيت واتجاه التدقيق وت وِجه  – "Overall audit strategy" التدقيق الشاملة ةإستراتيجي
 تطور خطة التدقيق األكثر تفصيال .

 

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

 أهمية األداء "Performance materiality" –  من  أقلالمبلغ أو المبالغ التي يضعزا المدقق بمستوى
حتمالية تجاوة مجموع األخطاء غير إاألهمية للبيانات المالية ككل ليقلل إلى مستوى متدني مقبول 

لى المبلغ ، إن أمكن، إأيضا  المصححة وغير المكتشفة ألهمية البيانات المالية ككل. وتشير أهمية األداء 
من مستوى أو مستويات األهمية ألصناف معينة من المعامالت أو  أقلالمبالغ التي يحددها المدقق بمستوى 
 أرصد  الحسابات أو اإلفصاحات.

 

 موظفون Personnel"" – الشركاء والطاقم. 
 

  سائدPervasive"" – ت المالية مصطلح يستخدم، في سياق األخطاء، لوصف تأثيرات األخطاء على البيانا
أو التأثيرات المحتملة لألخطاء، إن وجدت، على البيانات المالية غير المكتشفة بسبب عدم القدر  على 
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة. والتأثيرات السائد  على البيانات المالية هي التي تكون ، بتقدير 

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

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

 فيما يتعلق باإلفصاحات، أساسية لفزم المستخدمين للبيانات المالية. (ج)
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 مجتمع "Population"–  العينة منزا والتي يرغب المدقق باستقاء  إختياركامل مجموعة البيانات التي يتم
 اته حولزا.إستنتاج

 

 يجابيطلب المصادقة اإل  "Positive confirmation request"-   طلب لكي يرد الطرف المصادق مباشر
إلى ما إذا كان الطرف المصادق موافقا أو غير موافق على المعلومات الوارد  في  على المدقق مشيرا  

 الطلب، أو يقوم بتوفير المعلومات المطلوبة.
 

 ممارس Practitioner""– .المحاسب مزني في الممارسة العامة 
 

هو المحاسب   –""Practitioner )المنقح(( 4211)في سياق المعيار الدولي لعمليات المراجعة  الممارس*   
المزني في القطاع العام. ويشمل هذا المصطلح شريك العملية أو األفراد اآلخرين في فريق العملية، أو 

)المنقح( صراحة  على إستيفاء  4211ين  المعيار الدولي لعمليات المراجعة حيث أمكن المؤسسة. وحيث 
متطلب أو مسؤولية ما من قبل شريك العملية، ي ستخدم مصطلح "شريك العملية" بدال  من مصطلح 
"الممارس". وينبغي قراء  مصطلحي "شريك العملية" و "المؤسسة" على أنزما يشيران إلى ما يقابلزما في 

 لعام حيث يكون مالئما . القطاع ا
 

 ( ممارسPractitioner )(  المنقح" 2211عمليات التأكيد لفي سياق المعيار الدولي"  )–  المحاسب
الذي يؤدي عملية إعداد الحسابات. يتضمن المصطلح شريك العملية أو األعضاء  القطاع العامالمزني في 

 2211لعمليات التأكيد يزدف المعيار الدولي  وحيثاآلخرين في فريق العملية أو حيث أمكن، الشركة. 
مصطلح "شريك من قبل شريك العملية، يتم استخدام  متطلب أو مسؤولية ما إلى تلبية صراحة ()المنقح

 يقابلزماما "شريك العملية" و"الشركة" على أنزما يشيران إلى  وي قرأ مصطلحيالعملية" بدال  من "الممارس". 
 ون ذلك ذو صلة. في القطاع العام حيثما يك

 

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

 لزا. فقا  و التي يجري التدقيق  ۰۲األسس والمبادئ
 

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

 

ن كان  وفقا  األسس والمبادئ التي يجري التدقيق  المكلفون ، مالئما  لزا المتعلقة بمسؤوليات اإلدار ، وا 
ن كان  – الذي يجري فيه التدقيق بالحوكمة وفزموا أنزم يتحملون  المكلفون بالحوكمة، مالئما  أقرت اإلدار  وا 

 لمعايير التدقيق الدولية. وهي المسؤولية عن: وفقا  المسؤوليات التالية التي تعتبر أساسية إلجراء التدقيق 
تقارير المالية المطبق، بما في ذلك العرض العادل لزا إلطار إعداد ال وفقا  إعداد البيانات المالية  (أ)

 حيثما كان ذلك مزما؛ 

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

                                                           
 .10، الفقر  411معيار التدقيق الدولي  ۰۲
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 المدقق: تةويد (ج)

ن كان  (1) صلتزا  المكلفون بالحوكمة، مالئما  بوسيلة وصول إلى المعلومات التي تدرك اإلدار ، وا 
 بإعداد البيانات المالية مثل السجالت والوثائق واألمور األخرى؛ 

ن كان  (4)  المكلفين بالحوكمة، مالئما  المعلومات اإلضافية التي قد يطلبزا المدقق من اإلدار ، وا 
 ق؛ والتدقي لزدف

نه من الضروري الحصول أوصول غير محدود لألشخا  ضمن المنشأ  الذين يقرر المدقق  (0)
 على أدلة تدقيق منزم. 

 

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

 

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

 

بالمعلومات  يتعلقتتضمن هذه التعديالت فيما  –" Pro Forma Adjustmentsصورية "التعديالت ال
 :ما يلي المالية غير المعّدلة

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

 اختياره ألغراض التوضيح؛ و

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

 ذلك اإلطار.  بموجبشأ "( وسياساتزا المحاسبية المنشأ  المعّد  للتقارير )"المن
 

زا )الجزة أعمال تّم أو سيتم استمالكلمؤسسة المعلومات المالية ذات الصلة  على التعديالت الصورية تشتمل
تلك ت ستخدم فيه  الذيحّد الإلى (، المباعة)الجزة  التصرف بزاأعمال تّم أو سيتّم المستملكة( أو مؤسسة 

مع المعلومات المالية الصورية )المعلومات المالية الخاصة بالجزة المستملكة أو الجزة المعلومات في ج
 (. المباعة

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

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

عرض المعلومات المالية الصورية في تنسيق عمودي يتألف من )أ( المعلومات المالية غير المعّدلة؛ و)ب( 
  الناتج. التعديالت الصورية؛ و)ج( العمود الصوري

 
 هم األشخا  األعضاء في اإلتحاد الدولي للمحاسبين. – "tProfessional accountan" ۰۲ محاسب مزني

 

                                                           
 مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين قواعد أخالقيات المزنة للمحاسبين المزنيين.كما هي معرفة في   ۰۲
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كل موظف  –  "Professional accountant in public practic" ۰۰ محاسب مزني في الممارسة العامة
ل المثال تدقيق أو في ممارسة تقدم خدمات مزنية لعميل بغض النظر عن تصنيف عملزم )على سبي

مسؤوليات إدارية، ويستخدم هذا  ضريبة أو إستشار ( والمحاسبون المزنيون في الممارسة العامة الذين لزم
 المصطلح كذلك لإلشار  إلى شركة محاسبين مزنيين في الممارسة العامة.

 

قة/ ضمن السياق تطبيق التدريب والمعرفة والخبر  ذات العال –"Professional judgment" تقدير مزني
تخاذ القرارات المطلعة حول التصرفات المالئمة إالوارد في معايير أخالقيات مزنية التدقيق والمحاسبة، في 

  في ظروف عملية التدقيق.
 

موقف يشمل ذهنا يطرح األسئلة ويكون متنبزا للظروف التي  –"Professional skepticism" تشكيك مزني
 والتقييم الحساس لألدلة. حتيالطئة المحتملة بسبب األخطاء أو اإليمكن أن تشير البيانات الخا

 

 معايير مزنية  "Professional standards"-   .معايير التدقيق الدولية والمتطلبات األخالقية ذات العالقة 
 

 † ۰۱(1ايير مزنية )في سياق المعايير الدولية رقابة الجود مع  "Professional standards"-  معايير
الدولية لرقابة  البياناتلمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية كما هي معرفة في مقدمة إلى  وفقا  لعملية ا

  الجود  والتدقيق والمراجعة وخدمات التأكيد والخدمات ذات العالقة والمتطلبات األخالقية ذات الصلة.
 

 -ستقبلية على األسس التالية:هو إعداد المعلومات المالية الم اإلسقاط –Projection" " إسقاط

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

 ات الظنَية.إلفتراضمةيج من إفتراضات التقدير األفضل وا 
 

المالية المستقبلية هي  المعلومات –"Prospective financial information" معلومات مالية مستقبلية
المعلومات المالية المستند  على إفتراضات ألحداث قد تحدث في المستقبل وافعال محتملة للمنشأ . 

 التنبؤ واإلسقاط(.  أنظر)أو مةيج من االثنين توقع و أالمعلومات المالية المستقبلية أما على شكل تنبؤ و 
 

ستجابة  لمتطلبات قانونية أو تنظيمية مرتبطة باألوراق إ تصدرهي وثيقة  –" Prospectusكتتاب "إنشر  
  .يستثمار إثالث إلصدار قرار والتي يعتمد عليزا طرف المالية الخاصة بالمنشأ ، 

 

                                                           
 .لدولية للمحاسبين قواعد أخالقيات المزنة للمحاسبين المزنيينمجلس معايير السلوك األخالقي اكما هي معرفة في   ۰۰
"رقابة الجود  للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى ، 1المعيار الدولي لرقابة الجود   ۰۱

 .والخدمات األخرى ذات العالقة"
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اع العام" إلى الحكومات الوطنية، مصطلح "القط يشير – )مؤسسات الدولة( "Public sector"قطاع عام 
يم(، والحكومات المحلية )مثال  مدينة، بلد (، والمنشآت أقليمية )مثال  والية، مقاطعة، قلوالحكومات األ

 الحكومية التابعة )وكاالت، مجالس، مفوضات، مؤسسات(
 

مالية الخاصة المعلومات ال –" Published financial information منشور  "المالية ال معلوماتال
 .للجمزور العاموتكون متوفر   المباعةالجزة المستملكة أو الجزة بالمنشأ  أو 

 
ات إنبعاثات تدفع فيه المنشأ  مقابل تقليل إنبعاثقتطاع إ –( Purchased offset) شراء الحص  المواةنة

ةالة(، مقارنة إليات تحسين اات المةالة لمنشأ  أخرى )عملنبعاثات( أو ةياد  اإلنبعاثمنشأ  أخرى )تخفيض اإل
 فتراضي.إلبخط األساس ا

 
بشكل  هي عملية تحديد كمية الغاةات الدفيئة المرتبطة بالمنشأ ، سواء   –( Quantificationالقياس الكمي )

 . مباشر أو غير مباشر، كغاةات منبعثة أو )مةالة( حسب مصادر )أو أحواض( معينة
 
 † تأكيد معقول Reasonable assurance"" بما في ذلك عمليات التدقيق ورقابة )في نطاق عملية تدقيق ،

 اٍل ولكن ليس مطلقا  من التأكيد.مستوى ع – (الجود 
 

 عملية التأكيد(. أنظر) –"Reasonable assurance engagement" عملية التأكيد المعقول
 

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

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

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

ى لزا سيطر  أو تأثير جوهري، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل شخ  أو منشأ  أخر  (1)
 واحد أو أكثر من الوسطاء، على المنشا  معد  التقارير؛ 

  أخرى تخضع لسيطر  المنشأ  معد  التقارير أو لزا تأثير جوهري عليزا بشكل مباشر أو أمنش (4)
 أو  ؛غير مباشر من خالل واحد أو أكثر من الوسطاء

 :إمتالكزاخضع للسيطر  المشتركة مع المنشا  معد  التقارير من خالل   أخرى تأمنش (0)

  ؛ملكية سيطر  مشتركة .أ

 أو؛ مالكين ممن هم أقارب  .ب

 إدار  رئيسية مشتركة. .ج
 

يمية( قللكن ال تعتبر المنشآت الخاضعة لسيطر  الدولة )أي الحكومة المحلية أو الوطنية أو األ
امة أو تشاركت في الموارد إلى حد كبير مع منشأ  ذات عالقة اال إذا شاركت في معامالت ه

 آخر. 
 

جراءاتطالع، و إلالخدمات ذات العالقة ا تتضمن – "Related services" خدمات ذات عالقة متفق  ا 
عدادعليزا،   الحسابات.  وا 
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ضع المتطلبات األخالقية التي يخ – "Relevant ethical requirements" متطلبات أخالقية ذات عالقة† * 
األجةاء )أ( و)ب( من قواعد أخالقيات  عاد   لزا فريق العملية ومراجعو رقابة جود  العملية والتي تشمل 

للمحاسبين إلى جانب المتطلبات  لمجلس معايير األخالق الدوليةالتابعة  المزنيينالمزنة للمحاسبين 
)المنقح(، ت عّرف  4211لمراجعة وفي سياق المعيار الدولي لعمليات ا  الوطنية التي تعتبر أكثر صرامة.

المتطلبات األخالقية ذات الصلة بأنزا المتطلبات األخالقية التي يخضع لزا فريق العملية عند إجراء 
عمليات المراجعة. وتشتمل هذه المتطلبات عاد   على الجةأين "أ" و"ب" من قواعد السلوك األخالقي 

لسلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، باإلضافة إلى للمحاسبين المزنيين الصادر  عن مجلس معايير ا
عّرف ت   ،(المنقح) 2211عمليات التأكيد لوفي سياق المعيار الدولي المتطلبات الوطنية األكثر تقييدا . 

 إجراءفريق العملية عند  يخضع لزاالمتطلبات األخالقية ذات الصلة على أنزا المتطلبات األخالقية التي 
)أ( و)ب( من قواعد أخالقيات المزنة  الجةأينعاد   هذه المتطلبات تشمل  ابات.عمليات إعداد الحس

ستقاللية إلا " 4٩1 القسمللمحاسبين المزنيين التابعة لمجلس معايير األخالق الدولية للمحاسبين )باستثناء 
إلى ( جةء بخرى في الاألتأكيد العمليات  -ستقاللية إلا  4٩1 والقسم، " عمليات التدقيق والمراجعة –

 .جانب المتطلبات الوطنية التي تعتبر أكثر صرامة

 

 ات المةالةنبعاثاإل (Removal )–  الغاةات الدفيئة التي قامت المنشأ ، خالل الفتر ، بإةالتزا من الجو، أو
 . التي كانت ستنبعث إلى الجو لو لم يتم التقاطزا وتوجيززا نحو حوض معين

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

 األصل كجةء من أساليب الرقابة الداخلية. 
 

  تقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة كمؤسسة خدماتReport on the description and design" 

of controls at a service organization" باسم التقرير من  2۰ 214ر التدقيق الدولي)يشار إليزا في معيا
 تقرير يتألف من: –( 1النوع 

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

دقق الخدمة حول وصف نظام تقرير من مدقق الخدمة يزدف إلى إيصال تأكيد معقول يشمل رأي م (ب)
مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة الرقابة ذات العالقة واستدامة تصميم أنظمة الرقابة 

 لتحقيق أهداف الرقابة المحدد . 

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

description, design, and operating effectiveness of controls at a service organization  "
 تقرير يتألف من: –( 4باسم التقرير من النوع  214يشار إليزا في معيار التدقيق الدولي )
وصف أعدته إدار  مؤسسة الخدمات لنظامزا وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة الرقابة ذات العالقة  (أ)

كما في تاريخ محدد أو خالل فتر  محدد ، وفي بعض الحاالت، فاعليتزا وتصميمزا وتطبيقزا 
 التشغيلية خالل فتر  محدد ؛ و

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

                                                           
 .ت التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسة خدمات""إعتبارا، 214معيار التدقيق الدولي  ٤۰
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رأي مدقق الخدمة حول وصف نظام مؤسسة الخدمة وأهداف الرقابة لديزا وأنظمة الرقابة ذات  (1)
ة الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة المحدد  والفاعلية التشغيلية ألنظمة العالقة واستدامة تصميم أنظم

 الرقابة؛ و

 التي أجراها مدقق الخدمة على أنظمة الرقابة والنتائج التي توصل إليزا.  ختباراتوصف لإل (4)

 
 -:الشخ  )أو األشخا ( الذي – ""Responsible party طرف مسؤول

 مسؤول عن الموضوع؛ أو في عملية إعداد تقارير مباشر    )أ(  
 عن الموضوع. مسؤوال  يد مسؤول عن معلومات الموضوع )التأكيد( وقد يكون كفي عملية أساسزا التأ )ب(

 
 طرف مسؤول قد يكون أو ال يكون الطرف الذي يستخدم الممارس )الجزة المستخِدمة(.

 
تقييم جود  العمل  – Review (in relation to quality control)"" الجود ( رقابةمراجعة )فيما يتعلق ب

 ات التي توصل إليزا اآلخرون.ستنتاجالمؤدى واإل
 

على البيانات المالية هو تمكين  باإلطالعهدف التكليف  نإ – "Review engagement" باإلطالعتكليف 
ذا كان هناك أي دلة التي تتطلبزا عملية التدقيق، من بيان فيما إال توفر كافة األ جراءاتستنادا  إلإالمراجع، 

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

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

جراءاتعة، وهي بشكل رئيسي استفسارات من موظفي المنشأ  و مراج  تحليلية تطبق على البيانات المالية. ا 
 

 تقييم المخاطر إجراءات"Risk assessment procedures"– التدقيق التي يتم إجراؤها للحصول  إجراءات
يم مخاطر البيانات الخاطئة على فزم للمنشا  وبيئتزا، بما فيزا أنظمة الرقابة الداخلية فيزا، لتحديد وتقي

 أو الخطأ على مستوى البيانات المالية واإلثبات.  حتيالالجوهرية سواء التي تنتج عن اإل
 
 مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية "Risk of material misstatement"–  مخاطر عرض البيانات المالية

ن كما هو وارد أدناه على مستوى بصور  خاطئة بشكل جوهري قبل التدقيق. وهي تتألف من عنصري
 اإلثبات:

إمكانية حدوث خطأ في اإلثبات حول صنف من المعامالت أو رصيد حساب  –المخاطر المتأصلة  (أ)
أو إفصاح والذي يمكن أن يكون خطأ جوهريا، إما بشكل فردي أو عند تجميعه مع البيانات الخاطئة 

 األخرى، قبل دراسة أي أنظمة رقابة ذات عالقة. 

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

 األخرى.
 
 عينات  أخذ"Sampling"– (أنظر )عينات التدقيق 
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  عينات  أخذمخاطر"Sampling risk"–  ات المدقق المبنية على عينة ما عن إستنتاجمخاطر أن تختلف
 أخذالتدقيق. ويمكن أن تؤدي مخاطر  إجراءاتات فيما لو تم إخضاع المجموعة كلزا لنفس ستنتاجاإل

 الخاطئة:ات ستنتاجالعينات إلى نوعين من اإل
. أو في حالة أنظمة الرقابة، أن تكون أنظمة الرقابة أكثر فاعلية مما هي عليه فعليا   إختبارفي حالة  (أ)

التفاصيل، عدم وجود أخطاء جوهرية بالرغم من وجودها في الواقع. ويزتم المدقق بشكل  إختبار
يق ومن المرجح أن تؤدي ات الخاطئة ألنزا تؤثر على فاعلية التدقستنتاجأساسي بزذا النوع من اإل

 إلى رأي تدقيق غير مالئم. 

. أو في حالة فاعلية مما هي عليه فعليا   أقلأنظمة الرقابة، أن تكون أنظمة الرقابة  إختبارفي حالة  (ب)
التفاصيل، وجود أخطاء جوهرية بالرغم من عدم وجودها في الواقع. يؤثر هذا النوع من  إختبار

التدقيق كما أنزا من المحتمل أن تؤدي إلى تأدية أعمال إضافية  ات الخاطئة على كفاء ستنتاجاإل
 ات األولية غير صحيحة.  ستنتاجإلثبات أن اإل

 
   العينات أخذوحد "Sampling unit"–  ّن المجموعة.البنود الفردية التي تكو 
 

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

 
  مدقق الخدمة"Service auditor"–  ،على طلب مؤسسة الخدمة، بتوفير تقرير تأكيد حول  بناء  مدقق يقوم

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

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

 
 نظام مؤسسة الخدمة "Service organization’s system" – التي صممتزا وطبقتزا  جراءاتالسياسات واإل

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

األهمية النسبية لمسألة مأخوذ  ضمن السياق، ويتم الحكم على أهمية المسألة  – "Significance" أهمية
من قبل الممارس في السياق الذي يتم إعتبارها فيه، ومن الممكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، 

ين المقصودين لتقرير الممارس، أو كمثال آخر اإلحتمال المعقول بأن تغير أو تؤثر على قرارات المستخدم
حيث يكون السياق حكم بشأن ما إذا سيتم إعداد تقرير إلى المكلفين بالحاكمية، وما إذا كان سيتم إعتبار 
األهمية في سياق العوامل الكمية والنوعية مثل المقدار والطبيعة واألثر على الموضوع والمصالح التي يعبر 

 المستلمون. عنزا المستخدمون أو
 
 هام  عنصر"Significant component"– ( يكون له أهمية مالية 1يحدده فريق عملية المجموعة ) عنصر

( يكون من غير المرجح، بسبب طبيعته أو ظروفه الخاصة، أن يشمل 4منفرد  بالنسبة للمجموعة، أو )
 مخاطر أخطاء هامة في البيانات المالية للمجموعة.

 
 لرقابة الداخليعيب هام في نظام ا "Significant deficiency in internal control"–  عيب أو مجموعة

عيوب في نظام الرقابة الداخلي والذي يتمتع، حسب تقدير المدقق المزني، بأهمية كافية ليسترعي اهتمام 
 .المسؤولين عن الرقابة
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 المرافق الزامة "Significant Facility"- اتزا مقارنة بمجموع إنبعاثب حجم مرافق ذات أهمية خاصة بسب
ات المشمولة في بيان الغاةات الدفيئة أو بسبب طبيعتزا الخاصة أو بسبب الظروف التي تؤدي الى نبعاثاإل

 .نشوء مخاطر محدد  من البيانات الخاطئة الجوهرية
 

لتي تحتاج مخاطر األخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمزا وا –Significant risk""مخاطر هامة 
 بتقدير المدقق، اعتبارات تدقيق خاصة.

 
 . الغاةات الدفيئة من الجو تتضمن إةالةوحد  أو عملية مادية  -"Sinkالحوض "

 
 خصائ  نوعية مثل:  عاد   منشا  تمتلك  –Smaller entity"" حجما   أصغرمنشأ  

قلين، إما شخ  طبيعي أو شركة أفراد مست عاد   تركية الملكية واإلدار  في يد عدد قليل من األفراد ) (أ)
 أخرى تملك المنشأ  شريطة أن يظزر المالك الخصائ  النوعية ذات العالقة(؛ و

 واحد أو أكثر مما يلي:  (ب)

 معامالت مباشر  أو غير معقد ؛  (1)

 مسك دفاتر على مستوى بسيط؛  (4)

 مجاالت قليلة لألعمال وعدد قليل من المنتجات ضمن مجاالت األعمال؛  (0)

 نظمة الرقابة الداخلية؛ عدد قليل من أ (2)

 مستويات قليلة لإلدار  تتحمل مسؤولية نطاق واسع من أنظمة الرقابة؛ أو  (0)

 عدد قليل من الموظفين الذين يقوم عدد كبير منزم بأداء الكثير من المزام.  (٦)
 

وال تمتلك المنشآت  حجما   صغرهذه الخصائ  النوعية ليست شاملة وليست مقتصر  على المنشآت األ
 هذه الخصائ  بالضرور . حجما   رصغاأل

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

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

 الخاصة. هدافإلطار األ
 

  خاصة أهدافإطار "Special purpose framework" –  إطار إعداد تقارير مالية مصمم ليلبي حاجات
المعلومات المالية لمستخدمين معينين. ويمكن أن يكون إطار إعداد التقارير المالية عبار  عن إطار عرض 

 . 0۰إلتةامعادل أو إطار 
 

 † كادر عمل "Staff"– ة.المزنيون والشركاء اآلخرون بما فيزم أي خبراء تستخدمزم الشرك 
 

 إحصائيةعينات  أخذ "Statistical sampling"– :طريقة ألخذ العينات لزا الخصائ  التالية 
 عشوائي لبنود العينة؛ و إختيار (أ)

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

 .إحصائيةعينات غير  أخذالعينات التي ال تتمتع بالخصائ  )أ( و)ب( طريقة  أخذوتعتبر طريقة 
 

                                                           
 )أ(. 10، الفقر  411معيار التدقيق الدولي  ٥۰
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  طبقيةStratification""–  عملية تقسيم مجموعة ما إلى مجموعات فرعية كل منزا تعتبر مجموعة من
  العينات لزا خصائ  متماثلة )غالبا قيمة نقدية(. أخذوحدات 

 
نتيجة تقييم أو قياس موضوع. هي معلومات  – Subject matter information"" معلومات الموضوع

في تقرير  إستنتاجكافية ومناسبة لتوفير أساس معقول للتعبير عن أدلة لموضوع التي يجمع بشأنزا الممارس ا
 تأكيد.

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

 ذي يصدره. والحقائق التي تصبح معروفة للمدقق بعد تاريخ التقرير ال
 
  مؤسسة خدمات فرعية"Subservice organization" –  مؤسسة خدمات تستخدمزا مؤسسة خدمات أخرى

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

 
 جوهري إجراء "Substantive procedure" – تدقيق مصممة لكشف األخطاء الجوهرية على  إجراءات

 الجوهرية من:  جراءاتمستوى اإلثبات. وتتألف اإل
 التفاصيل )ألصناف المعامالت أو أرصد  الحسابات أو اإلفصاحات(؛ و إختبارات (أ)

 التحليلية الجوهرية.  جراءاتاإل (ب)
 

قياس كمية أدلة التدقيق. وتتأثر كمية أدلة  –""Sufficiency (of audit evidence)كفاية )أدلة التدقيق( 
 التدقيق المطلوبة بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية وكذلك بجود  أدلة التدقيق. 

 
 معايير(ال)راجع  ""Suitable criteria معايير مناسبة

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

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

دمات مراقبة الجود  ذات التاريخية أو عمليات خدمات التأكيد أو الخدمات األخرى أو مؤسسة تقدم خ
 العالقة. 

 
 بيانات مالية ملخصة "Summary financial statements"  (011)في سياق معيار التدقيق الدولي – 

من البيانات المالية  أقلالمعلومات المالية التاريخية المأخوذ  من البيانات المالية المتضمنة على تفاصيل 
 قتصاديةات المنشا  اإلإلتةاموارد في البيانات المالية لموارد أو مع توفير عرض منظم متسق مع العرض ال

 ختصا . ويمكن أن تستخدم نطاقات اإل٦۰في مرحلة ةمنية معينة أو التغيرات فيزا لفتر  من الةمن
 المختلفة مصطلحات مختلفة لوصف المعلومات المالية التاريخية. 

 
علومات المقدمة مع البيانات المالية التي ال الم –"Supplementary information" معلومات ملحق

إما في جداول  عاد   يتطلبزا إطار إعداد التقارير المالية المطبق المستخدم إلعداد التقارير المالية، وتعرض 
  حات إضافية.يضا  إملحقة أو ك
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 قائمة المصطلحات

 ة المصطلحاتقائم  0٧ 
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 على بعض أو كافة البنود في المجموعة. جراءاتتطبيق اإل – "Test"فح  
 

 لرقابة أنظمة ا إختبارات""Tests of controls – تدقيق مصممة لتقييم الفاعلية التشغيلية ألنظمة  إجراءات
 التحكم في منع أو كسف أو تصحيح األخطاء الجوهرية على مستوى اإلثبات. 

 

 مكلفون بالحوكمةأولئك ال Those charged with governance"" –   األشخا  أو المؤسسات )مثال ،
ات المرتبطة بمسائلة لتةامللمنشأ  واإل ستراتيجيلون عن اإلشراف على التوجه اإلأمناء الشركة( المسؤو 

المنشأ . ويشمل هذا اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. وبالنسبة لعض المنشآت في بعض نطاقات 
مجلس يمكن أن يشملوا موظفي اإلدار  مثل األعضاء التنفيذيين ل المكلفون بالحوكمة، فإن ختصا اإل

 ۰۱الحوكمة في منشا  في القطاع العام أو الخا  أو المدير المالك.
 

 بيان خاطئ محتمل "Tolerable misstatement" –  مبلغ نقدي يحدده المدقق وسعى للحصول على
مستوى مالئم من التأكيد بالنسبة له بأن المبلغ النقدي المحدد من قبل المدقق لن يتجاوة البيان الخاطئ 

 المجموعة.  الفعلي في
 

  محتمل إنحرافمعدل "Tolerable rate of deviation" – الرقابة الداخلية  إجراءاتعن  نحرافمعدل اإل
المذكور  والمحدد  من قبل المدقق والتي يسعى المدقق للحصول على مستوى مالئم من التأكيد بالنسبة لزا 

 الذي حدده المدقق.  نحرافالفعلي في المجموعة ال يتجاوة معدل اإل نحرافبأن معدل اإل

 
 ات "نبعاثنوع اإلType of emission"- ات أو نوع نبعاث، مصدر اإلعلى، مثال   ات بناء  نبعاثتصنيف اإل

 . الغاة أو المنطقة أو المرافق
 

علومات المالية هي الم -"Unadjusted financial information المعلومات المالية غير المعّدلة "
 .ةالمسؤول التعديالت الصورية من قبل الجزةطّبق عليزا لتي ت  الخاصة بالمنشأ  ا

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

  السيطر  المباشر  للمنشأ ، ولكنزا قد تؤثر على البيانات المالية.
 

  بيانات خاطئة غير مصححة"Uncorrected misstatements"–  البيانات الخاطئة التي قام المدقق
 بتجميعزا خالل التدقيق والتي لم يتم تصحيحزا.

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

  ۰۱مالية المطبق.إلطار إعداد التقارير ال وفقا  قد تم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، 
 

 مدقق مستخدم "User auditor"–  .المدقق الذي يقوم بتدقيق مؤسسة خدمات والتي يتم تدقيق بياناتزا المالية 
 

  منشأ  مستخدمةUser entity"" – الماليةالتي يتم تدقيق بياناتزا و  مؤسسة خدماتنشأ  التي تستخدم مال. 
 

                                                           
 . وكمة""اإلتصال مع أولئك المكلفين بالح 4٦1من معيار التدقيق الدولي  0أ-1رجع إلى الفقرات أإلمناقشة تنوع هياكل الحوكمة،   ۰۱

 

، مع العبارات المستخدمة للتعبير عن هذا الرأي في حالة إطار العرض العادل 0٦-00، الفقرات ٧11يتعامل معيار التدقيق الدولي   ۰۱
طار اإل  على التوالي.  لتةاموا 

 



 قائمة المصطلحات

  00 قائمة المصطلحات

ن تتبع بضعة معامالت من خالل نظام إعداد التقارير يتضم – Through Test– "Walk"متابعة  إختبار
 .ةالمالي

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

يدعم أدلة التدقيق األخرى. وال يشمل اإلقرار الخطي في هذا السياق البيانات المالية واإلثبات الخا  بزا 
  الت والدفاتر المساند .أو السج
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 مراجعة تؤدي عمليات تدقيق و رقابة الجودة للشركات التي 
 للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

 

 a(9003 ديسمبر 11ًا من إعتبار المفعول  نافذ)
 

 المحتويات 
 الفقرة 

  المقدمة
 9-1 .......................................................................معيارالنطاق 
 3-4 .......................................................................معيارالسلطة 

 10 .........................................................................تاريخ النفاذ
 11 .............................................................................الهدف

 19 ...........................................................................التعريفات
  المتطلبات

 11-19 ..........................................لها متاالواإل تطبيق المتطلبات ذات العالقة
 11-11 ..........................................................جودةالنظام رقابة  عناصر
 13-11 ......................................الشركة داخلالقيادة المتعلقة بالجودة  اتمسؤولي

 91-90 ..............................................ذات العالقة متطلبات السلوك األخالقي
ستمرارو  قبول  91-91 .................................وعمليات محددة العالقات مع العمالء ا 

 91-93 ......................................................................الموارد البشرية
 41-99 .......................................................................أداء العمليات

 11-41 .............................................................................المراقبة
 13-11 .............................................................نظام رقابة الجودة واائق

  التوضيحية األخرى والمادةالتطبيق 
 1أ ..........................................لها متاالواإلالمتطلبات ذات العالقة  تطبيق

 9أ -9أ ...........................................................جودةالرقابة عناصر نظام 
 1أ -4أ ......................................الشركة لجودة داخلمسؤوليات القيادة المتعلقة با

 

                                                 
a   ستخدام عمل إ ( "9019) المنقح في عام  110تكون التعديالت المتوافقة التي أجريت على هذا المعيار نتيجًة معيار التدقيق الدولي

حددت التعديالت أو بعد ذلك.  9014ديسمبر  11" نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي في الداخليين المدققين
 .311-311في الفقرات  9019المتوافقة مع في كتاب 
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   04 1المعيار الدولي لرقابة الجودة 

 17أ -7أ ..............................................ذات العالقة متطلبات السلوك األخالقي
ستمرارو  قبول  32أ -11أ .................................محددةعمليات ع العمالء و العالقات م ا 

 21أ -30أ ....................................................................الموارد البشرية
 32أ -23أ .......................................................................داء العملياتأ

 73أ -30أ ............................................................................المراقبة
 77أ -72أ ............................................................نظام رقابة الجودة وثائق

 

 
 
 
 
 
 

  

تيييدقيق ومراجعييية  "رقابييية الجيييودة للشيييركات التيييي تيييؤدي عملييييات 1قيييراءة المعييييار اليييدولي لرقابييية الجيييودة  ينبغيييي
 344فيييي سيييياق معييييار التيييدقيق اليييدولي  للبيانيييات الماليييية وعملييييات التأكييييد األخيييرى والخيييدمات ذات العالقييية"

جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية العامةاألهداف "  ".للمدقق المستقل وا 
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 المقدمة
 معيار النطاق 
يتنييياول هيييذا المعييييار مسيييؤوليات الشيييركة المتعلقييية بنظيييام رقابييية الجيييودة ليييديها عليييى عملييييات  .1

تييدقيق ومراجعيية البيانييات المالييية وعمليييات التأكيييد األخييرى والخييدمات ذات العالقيية. ويجييب 
 ءة هذا المعيار في سياق المتطلبات القانونية ذات العالقة.قرا

 

لقييد وتييعت البيانييات األخييرى الصييادرة عيين مجلييي معييايير التييدقيق والتأكيييد الدولييية معييايير  .9
رشيادات إتييافية حييول مسيؤوليات  مييوظفي الشييركة المتعلقيية بي جراءات رقابيية الجييودة ألنييوا  وا 

ميييااًل إجييراءات رقابيية الجيييودة  1990ق الييدولي ويتنييياول معيييار التييدقيمحييددة ميين العمليييات. 
 لعمليات تدقيق البيانات المالية.

 
 11فيييي الفقيييرة  المبيييينيتكيييون نظيييام رقابييية الجيييودة مييين سياسيييات مصيييممة لتحقييييق الهيييدف  .9

 .لهذه السياسات متاالاإل ومراقبة واإلجراءات الالزمة لتطبيق
 

   معيارالسلطة 

حاسيييبين المهنييييين فيميييا يتعليييق بعملييييات تيييدقيق شيييركات المينطبيييق هيييذا المعييييار عليييى كافييية  .4
وسييييتعتمد ومراجعيييية البيانييييات الماليييييةت وعمليييييات التأكيييييد األخييييرى والخييييدمات ذات العالقيييية. 

هيييذا ل متايييالإلمييين أجيييل اطبيعييية ونطييياق السياسيييات واإلجيييراءات التيييي تتيييعها شيييركة فرديييية 
ا إذا كانييت جييزءًا المعيييار علييى عوامييل مختلفيية ماييل حجييم الشييركة وخصائصييها التشييغيلية وميي

 من مجموعة شركات أم ال.
 

يحتيييوي هيييذا المعييييار عليييى هيييدف الشيييركة مييين التقييييد بهيييذا المعييييارت والمتطلبيييات المصيييممة  .1
يحتييوي هييذا المعيييار المبييين. وباإلتييافة إلييى ذلييكت الهييدف  ذلييك لتمكييين الشييركة ميين تحقيييق

ى كمييييا هييييي التطبيييييق والمييييادة التوتيييييحية األخيييير  علييييى شييييكلعلييييى إرشييييادات ذات عالقيييية 
ت لهييذا المعيييارت ومييادة تمهيدييية تييوفر سييياقًا يتعلييق بفهييم مناسييب 1موتييحة الحقييًا فييي الفقييرة 

 إلى جانب التعريفات.
 

مسياعدة الشيركة ويقصيد بيه تمنه متطلبات هذا المعييار يوفر الهدف السياق الذي وتعت  .1
 فيما يلي:

  ؛ وإنجازهااألمور التي تحتاج الشركة إلى فهم 

  إليييى القيييام بييأمور أخييرى أم ال ميين أجييل تحقييييق بحاجيية الشييركة  كانييتتحديييد مييا إذا
 الهدف.

 
 ُيعّبر عن المتطلبات الواردة في هذا المعيار باستخدام كلمة "ينبغي". .1

 

عنييييدما تقتتييييي التييييرورةت يييييوفر التطبيييييق والمييييادة التوتيييييحية األخييييرى تفسيييييرًا للمتطلبييييات  .1
 د:واإلرشادات من أجل تنفيذها. وعلى وجه الخصوصت ق

                                                 
 .تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة ت 990معيار التدقيق الدولي  1
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  بشكل أكار دقة ما الذي يعنيه متطلب معين أو ما الذي يهيدف إليى تغطيتيه؛  انيفسر
 و

 جراءات أمالة على  يشتمالن على  .القائمة قد تكون مالئمة في الظروفسياسات وا 
 

وحيييأ أن هييذه اإلرشييادات بحييد ذاتهييا ال تفييرال متطلبييًات إال أنهييا مرتبطيية بييالتطبيق المالئييم 
التطبيق والمادة التوتيحية األخرى معلوميات خلفيية حيول المسيائل  رفكما قد يو للمتطلبات. 

التيييي يتناولهييييا هييييذا المعيييييار. وحيييييأ يكييييون مناسييييبًات يتتييييمن التطبيييييق والمييييادة التوتيييييحية 
إتيييافية تخيييص مؤسسيييات تيييدقيق القطيييا  العيييام أو الشيييركات الصيييغيرة.  إعتبييياراتاألخيييرى 

ف نهييا ال ومييع ذلييكت ات هييذا المعيييار. اإلتييافية فييي تطبيييق متطلبيي عتبيياراتوتسيياعد هييذه اإل
 متاييالواإلطلبييات هييذا المعيييار مسييؤولية الشييركة فيمييا يتعلييق بتطبيييق متتحصيير أو تحييّد ميين 

 لها.
 

التييي تحملهييا مصييطلحات يتتييمن هييذا المعيييارت تحييت عنييوان "التعريفييات"ت وصييفًا للمعيياني  .3
سياعدة فيي التطبييق هذا المعييار. وييتم تيوفير هيذه المصيطلحات مين أجيل الم هدافمعينة أل

أن تطغيى عليى التعريفيات التيي قيد والتفسير المتسقين لهيذا المعييارت ولييي القصيد منهيا هيو 
قائمييية  وتشيييتملنظيييام أو  يييير ذليييك. بموجيييب قيييانون أو  سيييواءً أخيييرىت  هيييدافوتيييعها ألييييتم 

 بالمعايير الدولية الصادرة عن مجلي معيايير التيدقيق والتأكييد الدوليية المتعلقةالمصطلحات 
والمراجعيييية وعمليييييات التأكيييييد األخييييرى  والتييييدقيق الجييييودة لرقابيييية ةدليييييل المعييييايير الدوليييييفييييي 

عليييى المصيييطلحات  اليييدولي للمحاسيييبين تحيييادالمنشيييورة مييين قبيييل اإل والخيييدمات ذات العالقييية
موجيييودة فيييي هيييذا توصييييفات لمصيييطلحات أخيييرى كميييا تتتيييمن  .المعرفييية فيييي هيييذا المعييييار

 .والترجمة بشكل موحد ومتسق دة على التفسيرالمعيار للمساع
 

 تاريخ النفاذ

 ديسييمبر 11ينبغييي أن تييتم المصييادقة علييى أنظميية رقابيية الجييودة طبقييًا لهييذا المعيييار بحلييول  .10
9003. 

 

 الهدف

بتأكييد معقيول  امين أجيل تزوييده بيه لتيزامواإلإن هدف الشركة هو إيجاد نظام لرقابية الجيودة  .11
 فيما يخص:

المهنييية والمتطلبييات القانونييية والتنظيمييية المعمييول  يرللمعييايالشييركة وموظفيهييا  إمتاييال (أ)
 بها؛

 أن تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو شركاء العملية مالئمة في الظروف. (ب)
 

 التعريفات 

 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .19

الممياري لوتيعه ه التاريخ الذي يختيار  –(Date of report) تاريخ إصدار التقرير (أ)
 على التقرير.
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سيييجل العميييل الميييؤدى  – (Engagement documentation) وايييائق العمليييية (ب)
التييييي توصييييل إليهييييا المميييياري  اتسييييتنتاجوالنتييييائت التييييي تييييم الحصييييول عليهييييا واإل

 )وتستخدم أحيانًا مصطلحات مال "أوراق العمل"(.

الشيركة  الشيريك أو شيخص رخير فيي –(Engagement partner)9شريك العمليية (ج)
مسييؤول عيين العملييية وأدائهييا وعيين التقرييير الييذي يييتم إصييداره بالنيابيية عيين الشييركةت 
وهو الشيخص اليذي يحصيل عليى السيلطة المناسيبةت عنيدما تقتتيي التيرورةت مين 

 جهة مهنية أو قانونية أو تنظيمية. 

 –(Engagement quality control review) مراجعيية رقابيية جييودة العملييية (د)
دار التقريييير أو قبيييل ذليييك تيييوفير تقيييييم موتيييوعي فيييي تييياريخ إصيييعمليييية مصيييممة ل

التيي توصيل  اتسيتنتاجفريق العملية واإل التي أصدرهاالهامة  التاريخ حول األحكام
إليهييا لييدى صيييا ة التقرييير. ويييتم إجييراء عملييية مراجعيية رقابيية جييودة العملييية علييى 

ييييات األخيييرىت إن عملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت المدرجييية وتليييك العمل
 رقابة الجودة.لوجدتت التي قررت الشركة بأنها تحتاج إلى مراجعة 

 – (Engagement quality control review) مراجييع رقابيية جييودة العملييية (ه)
أو شييخص خييارجي مؤهييل أو فريييق مكييون ميين شييريك أو شييخص رخيير فييي الشييركة 

ريق العمليةت يتمتيع بخبيرة هؤالء األشخاصت حيأ أن أيًا منهم ال يشكل جزءًا من ف
الهامية التييي اتخيذها فريييق  ألحكييامل إلجيراء تقييييم موتيوعيوسيلطة كافيية ومناسييبة 

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

أو شيركة تيمن المجموعية اليذين ييؤّدون ُتشيركهم الشيركة يؤدون العمليية وأي أفيراد 
اإلجراءات في العملية. ويستانى من ذلك الخبراء الخارجيين اليذين تشيركهم الشيركة 

يسيييتاني  كميييا يسيييتاني مييين مصيييطلح "فرييييق العمليييية" أو شيييركة تيييمن المجموعييية.
مصييطلح "فرييييق العمليييية" أيتييًا األفيييراد تيييمن قسيييم التييدقيق اليييداخلي ليييدى العمييييل 
الذين يقدمون المساعدة المباشرة فيي عمليية التيدقيق عنيدما يمتايل الميدقق الخيارجي 

 ۳.(9019)المنقح عام  110لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 

محاسييبين أو شييراكة أو شييركة أو منشييأة أخييرى ل وحيييد مميياري –(Firm) مؤسسيية (ز)
 مهنيين.

فيمييا يتعلييق بالعمليييات المنجييزةت هييو عبييارة عيين إجييراءات  –(Inspection) فحييص (ح)
جيراءات رقابية الجيودة ل العمليياتفيرق  إمتايالمصممة لتوفير دليل على  سياسيات وا 

 الخاصة بالشركة. 

                                                 
قطييا  العييام حيييأ يكييون ذلييك أنهييا تشييير إلييى المناصييب المكافئيية لهييا فييي اللعملييية" و "الشييريك" و "الشييركة" علييى اجييب قييراءة "شييريك ي  ٢

 .مناسباً 
عليييى قييييود معينييية عليييى اسيييتخدام  " اسيييتخدام عميييل الميييدققين اليييداخليين "( 9019)المييينقح عيييام  110يييينص معييييار التيييدقيق اليييدولي    ۳

المباشرة. كما ينص أيتا على منع المدقق بموجب القوانين أو األنظمة من الحصيول عليى المسياعدة المباشيرة مين الميدققين المساعدة 
  الداخليين. لذلكت ف ن استخدام المساعدة المباشرة تقتصر فقط على الحاالت التي ُتجاز فيها. 
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منشييأة يييتم تسييعير أو إدراج أسييهمها أو أوراقهييا  –(Listed entity) منشييأة مدرجيية (ج)
تم عرتييها فييي السييوق بموجييب المالييية أو دينهييا فييي سييوق بورصيية معتييرف بييه أو ييي

 األنظمة الخاصة بسوق بورصة معترف به أو جهة أخرى مكافئة.

وتقييييم مسييتمرين لنظييام رقابيية  إعتبييارعملييية تتكييون ميين  – (Monitoring) مراقبيية  )ي( 
الجودة في الشركةت بميا فيي ذليك إجيراء فحيص دوري لمجموعية مختيارة مين العملييات 

أن نظيييام رقابييية الجيييودة ركة بتأكييييد معقيييول عليييى ممة لتزوييييد الشيييمصييي ت وهييييالمنجيييزة
 لديها يعمل بفعالية.

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

 :كبيرهيكل  –(Network) مجموعة (ل)

 يهدف إلى التعاون؛ و (1)

يهييييدف بوتييييوح إلييييى تحقيييييق الييييربح أو مشيييياركة التكيييياليف أو الملكييييية المشييييتركة  (9)
و الرقابية أو اإلدارةت أو السياسييات واإلجيراءات المشييتركة لرقابية الجييودة لألسيهمت أ

أو إسييتراتيجية عمييل مشييتركةت أو اسييتخدام اسييم تجيياري مشييتركت أو جييزء هييام ميين 
 الموارد المهنية.

عمليية خيدمات  تليزم الشيركة فيميا يخيص أداءأي فيرد يتمتيع بسيلطة  –(Partner) شيريك (م)
 مهنية.

 كاء وكادر العمل.الشر  –(Personnel)موظفين (ن)

معييايير العمليييات الصييادرة عيين مجلييي  –(Professional standards) معييايير مهنييية (ز)
مقدميية إليى المعييايير الدوليية لرقابيية المبينيية فيي  التيدقيق والتأكيييد الدولييةت كمييا هييمعيايير 
الصيادرة عين  والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة والتدقيق الجودة

ذات  متطلبيييات السيييلوك األخالقييييإليييى جانيييب ليييي معيييايير التيييدقيق والتأكييييد الدولييييةت مج
 العالقة.

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

 –(Relevant ethical requirements) ذات العالقيية السييلوك األخالقيييمتطلبييات  )ف( 
التيي يختيع لهيا فرييق العمليية ومراجيع رقابية جيودة العملييةت  السلوك األخالقيمتطلبات 

 السييلوك األخالقيي للمحاسييبين المهنيييين قواعييدوالتيي تتكييون عيادة ميين الجييزأين أو ب مين 
إليييى جانيييب المتطلبيييات الوطنيييية األكاييير  مجليييي معيييايير األخيييالق الدولييييةالصيييادرة عييين 

 تقييدًا.
الشييركاءت بمييا فييي ذلييك أي خبييراء المهنيييونت بخييالف األشييخاص  –(Staff) كييادر عمييل )ص( 

 الشركة. تعّينهم
 suitably qualified external) )ق(   شييييخص خييييارجي مؤهييييل بالشييييكل المناسييييب

person)–  للعمييل كشييريك عمليييةت  والقييدراتهييو فييرد ميين خييارج الشييركة يتمتييع بالكفيياءة
)يملك خبيرة مناسيبة( يعميل إميا فيي  على سبيل الماال شريك في شركة أخرى أو موظف

هيئييية محاسيييبة مهنيييية قيييد يجيييري أعتييياؤها عملييييات تيييدقيق ومراجعييية للمعلوميييات الماليييية 
التاريخية أو عمليات تأكيد أخرى أو خيدمات ذات عالقيةت أو فيي مؤسسية تيوفر خيدمات 

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

 وتيييع نظيييام لرقابييية الجيييودة فيييي الشيييركة  ينبغيييي أن يمليييك موظفيييو الشيييركة المسيييؤولين عييين .19
والميادة التوتييحية األخيرى  التطبييقفهمًا لنص هذا المعيار كاماًلت بما في ذلك  به لتزامواإل

 وتطبيق متطلباته بالشكل المالئم. الهدف منهوذلك في سبيل فهم 
 

في هذا المعيارت إال فيي حيال كيان المتطليبت وارد لب متط متاالالشركة اإلينبغي أن تمتال  .14
بالخييييدمات المقدميييية فيمييييا يتعلييييق بعمليييييات تييييدقيق  ظييييل ظييييروف الشييييركةت  ييييير مييييرتبط فييييي

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

 
ق الهييدف المبييين فييي هييذا المعيييار. إن المتطلبييات مصييممة بطريقيية تمّكيين الشييركة ميين تحقييي .11

وبالتاليت من المتوقع أن يوفر التطبيق المالئم للمتطلبات أساسًا كافييًا لتحقييق الهيدف. وميع 
ت فينبغييي أن تأخييذ تلييف عليى نطيياق واسييع وال يمكيين توقعهيا جميعيياً ذليكت بمييا أن الظييروف تخ

مييين الشيييركة  طليييبتتميييا إذا كانيييت هنييياك مسيييائل أو ظيييروف معينييية  عتبيييارالشيييركة بعيييين اإل
جراءات إلى جانب تليك السياسيات واإلجيراءات التيي يقتتييها هيذا المعييار  وتع سياسات وا 

 من أجل تحقيق الهدف المحدد.
 

 رقابة الجودةعناصر نظام 
جيراءات يتتيمن نظيام لرقابية الجيودةالشيركة وتلتيزم ب ينبغي أن تتيع .11 تتنياول كيل  سياسيات وا 

 من العناصر التالية:

 ادة المتعلقة بالجودة في الشركة.مسؤوليات القي (أ)

 ذات العالقة. السلوك األخالقيمتطلبات  (ب)

ستمرارو  قبول (ج)  العالقات مع العمالء وعمليات محددة. ا 

 الموارد البشرية. (د)

 أداء العملية.)ه(   
 )و(   المراقبة.

 

جراءاتها  ينبغي أن تواق الشركة .11 ن إلى موظفي الشيركة. )المرجيع: الفقرتيا وتّبلغهاسياساتها وا 
 (9أ-9أ

 

 الشركة داخ مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة 

جييراءات مصييممة ة الشييرك ينبغييي أن تتييع .11 وجييود اقافيية داخلييية تقييّر بييأن  تعزيييزلسياسييات وا 
مايييييل هيييييذه السياسيييييات  . وينبغيييييي أن تقتتييييييفيييييي أداء العملييييييات أساسييييييالجيييييودة عنصييييير 

أوت فييي حييال كييان  (لمنصييبميين ا يكافئييه ميين المييدير التنفيييذي للشييركة )أو ميينواإلجييراءات 
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يكافئيه( تحميل المسيؤولية المطلقية فيميا في الشركة )أو ميا للشركاء اإلداري  مناسبًات المجلي
 (1أ-4الفقرتان أنظام رقابة الجودة في الشركة. )المرجع: يخص 

 

جراءات بحييأ  ينبغي أن تتع .13 أي شيخص أو أشيخاص توكيل إلييه  يمليكالشركة سياسات وا 
مجلييي الة لنظييام رقابيية الجييودة فييي الشييركة ميين قبييل المييدير التنفيييذي أو المسييؤولية التشييغيلي

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

 

 ذات العالقة السلوك األخالقيمتطلبات 
جييراءات مصييممة لتزودهيي ينبغييي أن تتييع .90  إمتاييالل حييول ا بتأكيييد معقييو الشييركة سياسييات وا 

 (10أ -1ذات العالقة. )المرجع: الفقرات أ السلوك األخالقيمتطلبات الشركة وموظفيها ل
 

 ستقالليةاإل

جيييراءات مصيييممة لتزودهيييا بتأكييييد معقيييول حيييول قييييام  ينبغيييي أن تتيييع الشيييركة .91 سياسيييات وا 
بيييييات الشيييييركة وموظفيهيييييات وحييييييأ يكيييييون ممكنيييييًات األشيييييخاص ا خيييييرين الخاتيييييعين لمتطل

حييأ تقتتيي  ستقاللية)بما في ذلك موظفي شركة تمن المجموعة( بالتقيد باإل ستقالليةاإل
ذات العالقيية ذلييك. وتمّكيين هييذه السياسييات واإلجييراءات الشييركة  ت السييلوك األخالقيييمتطلبييا

 (10من القيام بما يلي: )المرجع: الفقرة أ

ممكنيييييًات إليييييى  موظفيهيييييات وحييييييأ يكيييييونإليييييى  سيييييتقالليةاإلبيييييالم عييييين متطلبيييييات اإل (أ)
 األشخاص ا خرين الخاتعين لهذه المتطلبات؛ و

تخييياذت و سيييتقالليةعليييى اإلوف والعالقيييات التيييي تخليييق تهدييييدات تحدييييد وتقيييييم الظييير  (ب)  ا 
مقبيول مين  إليى مسيتوى الحيد منهياأو  اإلجراء المناسب للتخلص من هيذه التهدييدات

مين العملييةت  نسحابإلمناسبًات ا كانفي حال ت أوت خالل تطبيق اإلجراءات الوقائية
 القانون أو النظام المعمول به. ممكنًا بموجب نسحابحيأ يكون اإل

    

 هذه السياسات واإلجراءات ما يلي: ينبغي أن تقتتي .99

أن يقييييوم شييييركاء العملييييية بتزويييييد الشييييركة بالمعلومييييات ذات العالقيييية حييييول عمليييييات  (أ)
ن تقييييم األاييير العمييالءت بمييا فييي ذلييك نطيياق الخييدماتت ميين أجييل تمكييين الشييركة ميي

 ؛ستقالليةالكليت إن وجدت على متطلبات اإل

أن يقوم الموظفون ب شعار الشركة فورًا بالظروف والعالقات التي تشكل تهدييدًا عليى  (ب)
 اإلجراء المناسب؛ و إتخاذحتى يتم  ستقالليةاإل

بال ها إلى اجمع المعلومات ذات العالقة  (ج)  :حتىلموظفين المناسبين وا 
 متطلبييات ونحققييظفيهييا أن يحييددوا بسييهولة مييا إذا كييانوا يتسيتطيع الشييركة ومو  (1)

 ؛ستقالليةاإل

 ؛ ووتقوم بتحدياها ستقالليةتستطيع الشركة الحفاظ على سجالتها المتعلقة باإل (9)
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اإلجراء المناسب فيميا يتعليق بالتهدييدات المحيددة عليى  إتخاذتستطيع الشركة  (9)
 مستوى مقبول.عند ال تصل  والتي ستقالليةاإل

  

جيييراءات تزودهيييا بتأكييييد معقيييول عليييى سياسيييا ان تتيييع الشيييركة ينبغيييي .99 أنهيييا عليييى عليييم ت وا 
اإلجييييراء المناسييييب لمعالجيييية هييييذه  إتخيييياذت وتمكنهييييا ميييين سييييتقالليةبالمخالفييييات لمتطلبييييات اإل

السياسيييات واإلجيييراءات عليييى متطلبيييات مييين أجيييل: )المرجيييع:  وينبغيييي أن تشيييتملالحييياالت. 
 (10الفقرة أ

 بها؛ يعلمونالشركة فورًا بالمخالفات التي أن يقوم الموظفون ب شعار  (أ)

فييورًا عيين المخالفييات المحييددة لهييذه السياسييات واإلجييراءات  بالمأن تقييوم الشييركة بيياإل (ب)
 إلى:

 شريك العملية الذي يحتاجت مع الشركةت إلى معالجة المخالفة؛ و (1)

الموظفين ا خرين ذوي العالقة في الشركة وت حيأ يكون ممكنيًات المجموعية  (9)
الييييذي يحتيييياجون إلييييى  سييييتقالليةاألشييييخاص الخاتييييعين لمتطلبييييات اإلوأولئييييك 
 اإلجراء المناسب؛ و إتخاذ

الفييوري إلييى الشييركةت إذا اقتتييت التييرورةت ميين قبييل شييريك العملييية واألفييراد  بييالماإل (ج)
( فيما يخيص اإلجيراءات المتخيذة 9)ب()99ا خرين المشار إليهم في الفقرة الفرعية 

إجيراء رخير أم  إتخياذشركة من تحديد ما إذا كيان عليهيا لحّل المسألةت حتى تتمكن ال
 ال.

 

 متايييالاإلحيييول  ميييرة فيييي السييينة عليييى األقيييل عليييى تأكييييد خطيييي ينبغيييي أن تحصيييل الشيييركة .94
جراءاتهيييا المتعلقييية باإلل  تقتتييييكافييية ميييوظفي الشيييركة اليييذين قبيييل مييين  سيييتقالليةسياسييياتها وا 

 (11أ-10: الفقرتان أ)المرجع .أن يكونوا مستقلين متطلبات السلوك األخالقي
 

جراءات: )المرجع: الفقرة أينبغي أن تتع الشركة  .91  (10سياسات وا 

إجراءات وقائية من أجيل الحيد مين تحديد الحاجة إلى تطبيق ل الالزمة معاييرتحدد ال (أ)
إلى مستوى مقبول عند استخدام نفي كبيار الميوظفين فيي عمليية تأكييد  الت لفتهديد 

 لفترة طويلة من الزمن؛ و

تييي فييي عمليييات تييدقيق البيانييات المالييية للمنشيي ت المدرجيية إعييادة توزيييع شييريك تقت (ب)
العملييية واألفييراد المسييؤولين عيين مراجعيية رقابيية جييودة العمليييةت وحيييأ يكييون ممكنييًات 
األشخاص ا خرين الخاتعين لمتطلبات إعادة التوزييعت وذليك بعيد فتيرة محيددة وفقيًا 

 (11أ -19)المرجع: الفقرات أ لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة.
    

ستمرارو  قبو   العالقات مع العمالء وعمليات محددة  ا 
جيراءات ل .91 سيتمرارقبيول و ينبغي أن تتع الشركة سياسات وا  العالقيات ميع العميالء وعملييات  ا 

أنهيا سيتنفذ أو ستسيتمر فيي عالقيات وعملييات ممة لتزويدها بتأكيد معقول على محددةت مص
 ركة:الش فقط عندما تكون
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قييييدراتت بمييييا فييييي ذلييييك الوقييييت والمييييوارد للقيييييام بهييييا؛ مؤهليييية ألداء العملييييية وتمتلييييك ال (أ)
 (99ت أ11)المرجع: الفقرتان أ

 متطلبات السلوك األخالقي؛ ول متاالقادرة على اإل (ب)

 سيتنتاجمعلوميات قيد تقودهيا إليى اإلنزاهية العمييل وال تمليك  عتبيارإلقد أخذت بعيين ا (ج)
 ؛(99و أ 90أ-13هة. )المرجع: الفقرات أبأن العميل يفتقر إلى النزا 

 هذه السياسات واإلجراءات ما يلي: ينبغي أن تقتتي .91

فييي الظييروف قبييل قبييول  حسييبما تييراه تييرورياً المعلومييات أن تحصييل الشييركة علييى      (أ)
عنيدما تقيرر ميا إذا كانيت ستسيتمر فيي عمليية قائمية ت و مع عميل جدييدعملية معينة 

 .حاليل عملية جديدة مع عميل قبو  عتباروعندما تأخذ بعين اإل

فييي المصييالح لييدى قبييول عملييية معينيية ميين عميييل محتمييل  تعييارالفييي حييال تحديييد  (ب)
 الشركة ما إذا كان من المالئم قبول العملية أم ال. تقررينبغي أن ت حاليجديد أو 

تخييياذفيييي حيييال تحدييييد قتيييايا معينييية و  (ج) لعالقييية ميييع ا إسيييتمرارالشيييركة قيييرار قبيييول أو  ا 
 القتايا. حلّ الشركة كيفية  فينبغي أن تواقمحددةت  العميل أو عملية

 

جر  ينبغي أن تتع الشركة .91 عالقة مع العمييلت عملية معينة وال إستمراراءات حول سياسات وا 
 كانييت سييتؤدي إلييى رفتييهاتتنيياول فيهييا الظييروف التييي تحصييل فيهييا الشييركة علييى معلومييات 

وتتتيييمن هيييذه السياسيييات  المعلوميييات كانيييت متيييوفرة فيييي وقيييت أقيييرب.هيييذه لعمليييية ليييو أن ل
 ما يلي: إعتبارواإلجراءات 

المسؤوليات المهنية والقانونيية التيي تنطبيق عليى الظيروفت بميا فيي ذليك ميا إذا كيان  (أ)
 واقيام نهناك متطليب يقتتيي مين الشيركة اإلبيالم إليى الشيخص أو األشيخاص اليذي

 إلى السلطات التنظيمية؛ و في بعال الحاالت أو تبالتعيين

)المرجيييع:  مييين العمليييية أو مييين العمليييية والعالقييية ميييع العمييييل. سيييحابنإحتماليييية اإل (ب)
 (99أ -99الفقرتان أ

 
 الموارد البشرية

جرا ينبغي أن تتع الشركة .93 أنهيا تمتليك ءات مصممة لتزودها بتأكيد معقيول عليى سياسات وا 
يييية بالمبيييادأل األخالق لتيييزامليييذين يتمتعيييون بالكفييياءة والقيييدرات واإلظفين اعيييددًا كافييييًا مييين الميييو 

 الالزمة من أجل:

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

 الظييروفظييل تمكييين الشييركة أو شييركاء العملييية ميين إصييدار التقييارير المناسييبة فييي  (ب)
 (93أ-94. )المرجع: الفقرات أالقائمة
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ودة
الج

بة 
رقا

 

 تعيين فرق العمليات

تتيع أن و إليى شيريك عمليية معيين فيميا يخيص كيل عمليية  ينبغي أن توكل الشركة مسؤولية .90
جراءات تقتتي ما يلي:  سياسات وا 

عيين هوييية ودور شييريك العملييية إلييى األعتيياء الرئيسيييين فييي إدارة العميييل  بييالماإل (أ)
 والمكلفين بالرقابة؛

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

بال هايك العملية بوتوح تحديد مسؤوليات شر  (ج) )المرجيع: الفقيرة  إلى ذليك الشيريك. وا 
 (90أ

 

جيراءات لتعييين ميوظفين مناسيبين يتمتعيون بالكفياءة ينبغي أن تتيع الشيركةكما  .91  سياسيات وا 
 الالزمة من أجل: والقدرات

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

 الظيييروف ظيييل ن الشيييركة أو شيييركاء العمليييية مييين إصيييدار تقيييارير مناسيييبة فييييتمكيييي (ب)
 (91. )المرجع: الفقرة أالقائمة

 
 العملياتأداء 

جييييراءات مصييييممة لتزودهييييا بتأكيييييد معقييييول علييييى  ينبغييييي أن تتييييع الشييييركة .99  أنسياسييييات وا 
 هيييا وأنيييية والتنظيميييية المعميييول بوفقيييًا للمعيييايير المهنيييية والمتطلبيييات القانون ميييؤداة العملييييات

وينبغييي أن تتتييمن  .القائميية تقييارير مناسييبة فييي الظييروفيصييدر الشييركة أو شييريك العملييية 
 هذه السياسات واإلجراءات ما يلي:

 -99تسيياق فييي جييودة أداء العملييية؛ )المرجييع: الفقرتييان أإلالمسييائل المتعلقيية بتعزيييز ا (أ)
 (99أ

 (94مسؤوليات اإلشراف؛ و )المرجع: الفقرة أ (ب)

 (91. )المرجع: الفقرة أمسؤوليات المراجعة (ج)
 

جييراءات الشييركة المتعلقيية بمسييؤولية المراجعيية علييى أسيياي مراجعيية  .99 ينبغييي تحديييد سياسييات وا 
 عمل أعتاء الفريق األقل خبرة من قبل أعتاء فريق العملية األكار خبرة.

 
 التشاور

جراءا ينبغي أن تتع الشركة .94  :حولت مصممة لتزودها بتأكيد معقول سياسات وا 

 المسائل الصعبة أو المايرة للجدل؛  ة حولمناسبرة إجراء مشاو  (أ)

 تمكن الشركة من إجراء مشاورة مناسبة؛كافية  مواردتوفر  (ب)
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مين عليهيا  تفياقالناتجية عنهيا واإل اتسيتنتاجواإل المشياوراتطبيعة ونطاق هذه توايق  (ج)
 قبل الشخص الذي يسعى إلى الحصول على مشورة والشخص المستشار؛ و

. )المرجيع: الفقيرات المشياوراتهيذه  خالللتي يتم التوصل إليها ا اتستنتاجتطبيق اإل (د)
 (40أ-91أ

    
 مراجعة رقابة جودة العملية

جيراءات تقتتييت فيميا يخيص العملييات المناسيبةت إجيراء  ينبغي أن تتع الشركة .91 سياسات وا 
فرييييق يصيييدرها الهامييية التيييي  لألحكيييامتيييوفر تقييميييًا موتيييوعيًا  رقابييية جيييودة العملييييةلمراجعييية 

هيييذه  وينبغيييي عليييىالتيييي ييييتم التوصيييل إليهيييا ليييدى صييييا ة التقريييير.  اتسيييتنتاجلعمليييية واإلا
 :أن السياسات واإلجراءات

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

وميات تقييم كافة عمليات التيدقيق والمراجعية األخيرى للمعل ينبغيتحدد المعايير التي  (ب)
أساسيها مين المالية التاريخية وعمليات التأكييد األخيرى والخيدمات ذات العالقية عليى 

 و أم ال؛ أجل تحديد ما إذا كان ينبغي إجراء مراجعة رقابة جودة للعملية

المعيايير تقتتي إجراء مراجعة رقابة جودة لكافة العمليياتت إن وجيدتت التيي تحقيق   )ج( 
 )ب(.91ية وفقًا للفقرة الفرع الموتوعة

 

جيييراءات تحيييدد طبيعييية وتوقييييت ونطييياق مراجعييية رقابييية  ينبغيييي أن تتيييع الشيييركة .91 سياسيييات وا 
وتيع تياريخ عليى  وينبغي أن تقتتي هذه السياسات واإلجراءات عدمالجودة لعملية معينة. 
 (49أ-49)المرجع: الفقرتان أمراجعة رقابة جودة العملية.  إستكمالتقرير العملية حتى 

 

جييراءات  الشييركة ينبغييي أن تتييع .91 مراجعيية رقابيية جييودة العملييية  تقتتييي اشييتمالسياسييات وا 
 على ما يلي:

 مناقشة المسائل الهامة مع شريك العملية؛ (أ)

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

فريييييييق العملييييييية  أصييييييدرهاالهاميييييية التييييييي  باألحكيييييياممراجعيييييية واييييييائق مختييييييارة تتعلييييييق  (ج)
 التي توصل إليها؛ و اتنتاجستواإل

عتبييارالتييي تييم التوصييل إليهييا لييدى صيييا ة التقرييير و  اتسييتنتاجتقييييم اإل (د) مييا إذا كييان  ا 
 (44التقرير المقترح  مناسبًا أم ال. )المرجع: الفقرة أ

 

 ينبغيييي أن تتيييع الشيييركةفيميييا يتعليييق بعملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت المدرجيييةت  .91
جراءات تقتتيي ألميور التاليية ا إعتبياررقابية جيودة العمليية عليى  مراجعية اشيتمال سياسات وا 

 أيتًا:
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 الشركة فيما يتعلق بعملية محددة؛ ستقالليةتقييم فريق العملية إل (أ)

مناسييبة فيمييا يخييص المسييائل التييي تنطييوي علييى اخييتالف  مشيياوراتمييا إذا تييم إجييراء  (ب)
الناشييئة  اتسييتنتاجفييي الييرأي أو  يرهييا ميين المسييائل الصييعبة أو المايييرة للجييدلت واإل

 ؛ والمشاوراتمن هذه 

 باألحكييامتعكييي العمييل المييؤدى فيمييا يتعلييق  للمراجعييةمييا إذا كانييت الواييائق المختييارة  (ج)
 (41أ-41التي تم التوصل إليها. )المرجع: الفقرتان أ اتستنتاجالهامة وتدعم اإل

  
 رقابة جودة العمليات مراجعيأهلية معايير 

جييراءات تتنيياول تعيييين مييراجعي سياسييات ينبغييي أن تتييع الشييركة .93 رقابيية جييودة العمليييات ل نوا 
 وتحدد أهليتهم من خالل:

؛ و الالزمتييينالمييؤهالت الفنييية المطلوبيية ألداء الييدورت بمييا فييي ذلييك الخبييرة والسييلطة  (أ)
 (41)المرجع: الفقرة أ

عليييق بالعمليييية دون فيميييا يت مراجيييع رقابييية الجيييودة إستشيييارةتيييتم ي يمكييين أن اليييذ الحيييد (ب)
 (41. )المرجع: الفقرة أعيتهموتو إتعاف 

 

جييراءات مصييممة لتحيي ينبغيي أن تتييع الشييركة .40 افظ علييى موتييوعية مراجييع رقابيية سياسييات وا 
 (11أ-43. )المرجع: الفقرات أالجودة

 

جيراءات تينص عليى  ينبغي أن تتع الشركة .41 عنيدما  مراجيع رقابية الجيودة إسيتبدالسياسات وا 
 ة.قد تتعف قدرة المراجع على أداء مراجعة موتوعي

 

 اتمراجعة رقابة جودة العمليالخاصة بواائق ال
جيراءات فيميا يخيص  ينبغي أن تتع الشيركة .49  الجيودةمراجعية رقابية  تواييق عملييةسياسيات وا 

 :واائق حول ما يليتقتتي 

أداء اإلجراءات المطلوبة بموجيب سياسيات الشيركة فيميا يخيص مراجعية رقابية جيودة  (أ)
 العملية؛

 و بل ذلك التاريخ؛عملية في تاريخ إصدار التقرير أو قمراجعة رقابة جودة ال إستكمال (ب)

 األحكياميعتقيد أن تجعليه قيد   يير مبتيوب فيهياعدم إطال  المراجع عليى أيية مسيائل  (ج)
 التي توصل إليها  ير مالئمة. اتستنتاجفريق العملية واإل أصدرهاالهامة التي 

 

 في الرأي ختالفإلا

جراءات لتنا ينبغي أن تتع الشركة .49 في اليرأي التيي تنشيأ  ختالفاتاإلول ومعالجة سياسات وا 
وأولئييك األشييخاص الييذي يييتم التشيياور معهييمت وحيييأ يكييون ممكنييًات تلييك  بييين فريييق العملييية

فيي اليرأي التيي تنشيأ بيين شيريك العمليية ومراجيع رقابية جيودة العمليية. )المرجيع:  ختالفاتاإل
 (19أ-19الفقرتان أ
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 راءات ما يلي:مال هذه السياسات واإلج ينبغي أن تقتتي .44

 التي تم التوصل إليها؛ و اتستنتاجتوايق وتطبيق اإل (أ)

 لتقرير حتى يتم البّت في المسألة.عدم وتع تاريخ على ا (ب)
 

 واائق العمليات
 تجميع ملفات العملية النهائيةمن  نتهاءاإل

جراءات لتقوم فرق العملييات  ينبغي أن تتع الشركة .41 تجمييع ملفيات  مين نتهياءباإلسياسات وا 
مييين صييييا ة التقريييير بصيييورته النهائيييية.  نتهييياءفيييي الوقيييت المحيييدد بعيييد اإلليييية النهائيييية العم

 (11أ-14)المرجع: الفقرتان أ
 

مكانية الوصول إلى واائق العملية و  مكانية السرية والحفظ المأمون والنزاهة وا   إسترجاعهاا 

جييراءات مصييممة للحفيياظ علييى سييرية والحفييظ الميي ينبغييي أن تتييع الشييركة .41 أمون سياسييات وا 
مكانية الوصول  واائق العملية ونزاهة سترجاعهاإليها و وا   .ا 

 
 بواائق العملية حتفاظاإل

جيراءات لإ ينبغي أن تتيع الشيركة .41 بوايائق العمليية لفتيرة مين اليزمن تكفيي  حتفياظسياسيات وا 
– 10لتحقيق احتياجات الشركة أو وفقيًا لميا يقتتييه القيانون أو النظيام. )المرجيع: الفقيرات أ

 (19أ
 
 لمراقبةا

جراءات الشركة المتعلقة برقابة الجودة  مراقبة سياسات وا 

لتزودهييا بتأكيييد معقييول علييى أن السياسييات عملييية مراقبيية مصييممة  ينبغييي أن تتييع الشييركة .41
واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابية الجيودة مناسيبة ومالئمية وتعميل بفعاليية. ويتعيين عليى هيذه 

 العملية أن:

ابيية الجييودة فييي الشييركة بمييا فييي ذلييك مسييتمرين لنظييام رق وتقييييم إعتبييارتشييتمل علييى  (أ)
 ؛عملية منجزة واحدة على األقل لكل شريك عمليةعلى أساي دوري لفحص  إجراء

تقتتييييي توكيييييل مسييييؤولية عملييييية المراقبيييية لشييييريك أو شييييركاء أو أشييييخاص رخييييرين  (ب)
 يملكون خبرة وسلطة كافية ومناسبة في الشركة لتحمل تلك المسؤولية؛ و

أولئييك األشييخاص الييذين يييؤدون العملييية أو مراجعيية رقابيية جييودة  م إشييراكعييدتقتتييي  (ج)
 (11أ -14. )المرجع: الفقرات أالعمليةفي فحص  العملية

 
بالمتقييم و   ومعالجة حاالت القصور المحددة ا 

تييأاير حيياالت القصييور التييي تمييت مالحظتهييا نتيجيية لعملييية المراقبيية  ينبغييي أن تقييّيم الشييركة .43
 هذه الحاالت إما:ما إذا كانت  وتحدد
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لجيودة فيي الشيركة  يير كياٍف لتزوييدها أمالة ال تدل بالترورة على أن نظيام رقابية ا (أ)
للمعييييايير المهنييييية والمتطلبييييات القانونييييية والتنظيمييييية  هيييياإمتاالحييييول بتأكيييييد معقييييول 

 يير مناسيبة العمليية التقارير الصادرة عين الشيركة أو شيركاء على أن مول بها و المع
 ؛ أوئمةالقا في الظروف

التييي خييرى األهاميية حيياالت القصييور ال متكييررة أوأو نظييام المتعلقيية بحيياالت قصييور  (ب)
 إجراء تصحيحي فوري. إتخاذتقتتي 

 

شيييركاء العمليييية ذوي العالقييية والميييوظفين المناسيييبين ا خيييرين عييين  ينبغيييي أن تبليييك الشيييركة .10
علقيية بيياإلجراء حيياالت القصييور التييي تمييت مالحظتهييا نتيجيية لعملييية المراقبيية والتوصيييات المت

 (13المناسب. )المرجع: الفقرة أ اإلصالحي
 

المناسييبة لحيياالت القصييور  اإلصييالحيةالتوصيييات المتعلقيية بيياإلجراءات  ينبغييي أن تتتييمن .11
 أو أكار مما يلي: اً إجراء واحد التي تمت مالحظتها

 مناسب فيما يتعلق بعملية فردية أو عتو من الموظفين؛إجراء إصالحي  إتخاذ (أ)

 عن النتائت إلى األشخاص المسؤولين عن التدريب والتطوير المهني؛ بالماإل (ب)

جراءات رقابة الجودة؛ و (ج)  إجراء تغييرات على سياسات وا 
األشييخاص الييذين ال يمتالييون للسياسييات واإلجييراءات فييي  بحييقإجييراء تييأديبي  إتخيياذ)د(    

 الشركةت وخاصة أولئك األشخاص الذين يقومون بذلك بشكل متكرر.
 

جييراءات لتنيياول الحيياالت التييي تييدل فيهييا نتييائت إجييراءات  تتييع الشييركة ينبغييي أن .19 سياسييات وا 
أداء المراقبيييية علييييى أن التقرييييير قييييد يكييييون  ييييير مناسييييب أو علييييى إهمييييال اإلجييييراءات أانيييياء 

اإلجييييراء اإلتييييافي  مييييا الشييييركة وتقتتييييي هييييذه السياسييييات واإلجييييراءات أن تحييييددالعملييييية. 
ات العالقيية والمتطلبييات القانونييية والتنظيمييية المعمييول للمعييايير المهنييية ذ متاييالالمناسييب لإ

 قانونية أم ال. إستشارةعلى ما إذا تحصل  عتباروتأخذ بعين اإلبها 
 

بيية نظييام رقابيية مراقنتييائت  اإلبالم عيينبيي مييرة فييي السيينة علييى األقييل الشييركة ينبغييي أن تقييوم .19
بمييا ين فييي الشييركةت شييركاء العملييية أو األشيخاص المناسييبين ا خيير الجيودة الخيياص بهييا إلييى 

وينبغيي . اإلداري للشيركاءمجليي في ذلك الميدير التنفييذيت أو فيي حيال كيان مناسيبًات إليى ال
إجيراء فيوري ومناسيب  إتخياذن الشركة وهؤالء األشخاص مين أن يكون هذا التبليك كافيًا ليمكّ 
علوميات الم وينبغيي أن تتتيمنألدوارهيم ومسيؤولياتهم المحيددة. حيأ تقتتي الترورة وفقيًا 

 التي يتم إبال ها ما يلي:

 وصفًا إلجراءات المراقبة المؤداة. (أ)

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

حيأ يكون ذلك ذو عالقةت وصفًا لحاالت القصيور المتعلقية بالنظيام أو المتكيررة أو  (ج)
تعييييديل  ووصييييفًا لإجييييراءات المتخييييذة لمعالجيييية أو حيييياالت القصييييور الهاميييية األخييييرى

 حاالت القصور هذه.
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تعمييل بعييال الشييركات كجييزء ميين مجموعيية وقييد تطبييق ميين أجييل االتسيياق بعييال إجييراءات  .14
وعندما تعميل الشيركات تيمن مجموعية معينية على أساي المجموعة.  الخاصة بها المراقبة

جيييراءات مراقبيية مشيييتركة مصيييممة لإ عليييى  وتعتميييدلهييذا المعييييار  متايييالبموجييب سياسيييات وا 
جراءات الشركة ما يلي: نظام مراقبة  كهذات فينبغي أن تقتتي سياسات وا 

 عمليية المراقبيةلكليي أن تبلك المجموعة على أساي سنوي عليى األقيل عين النطياق ال (أ)
 شركات المجموعة؛ وألفراد المناسبين تمن إلى ا نتائجهاومداها و 

لييى الجييودة إحيياالت قصييور محييددة فييي نظييام رقابيية  ةأن تبلييك المجموعيية فييورًا عيين أييي (ب)
المجموعية حتيى ييتم  تيمنالشركة أو الشركات ذات العالقة  األفراد المناسبين داخل

   اإلجراء الالزمت إتخاذ
 

يسيييتطيع شيييركاء العمليييية فيييي شيييركات المجموعييية االعتمييياد عليييى نتيييائت عمليييية  حتيييىوذليييك 
 الشركات أو المجموعة بغير ذلك. ما لم توصيالمجموعةت  داخلالمراقبة المطبقة 

 
    واإلداعاءاتالشكاوى 

جيييراءات مصيييممة لتزودهيييا بتأكييييد معقيييول عليييى أنهيييا  ينبغيييي أن تتيييع الشيييركة .11 سياسيييات وا 
 تتعامل بالشكل المالئم مع كل مما يلي:

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

 لنظام رقابة الجودة في الشركة. متاالبعدم اإل اإلداعاءات (ب)
 

مييين كيييي يايييير الشيييركة قنيييوات محيييددة بوتيييوح ل ينبغيييي أن تنشيييأوكجيييزء مييين هيييذه العملييييةت 
أيييية مسييياور قليييق بطريقييية تمكييينهم مييين التصيييرف دون الخيييوف مييين  موظفيييو الشيييركةخاللهيييا 

 (10. )المرجع: الفقرة أنتقاماإل
 

قييق فيي الشيكاوى واإلدعياءات فيي تصيميم أو عميل أاناء التح تحديد حاالت قصور في حال .11
جراءات رقابة الجودة الخاصية بالشيركة أو عيدم اإل لنظيام رقابية الجيودة فيي  متايالسياسات وا 

كميا هيو الشيركة اإلجيراءات المناسيبة  ينبغيي أن تتخيذالشركة من قبيل شيخص أو أشيخاصت 
 (19أ -11. )المرجع: الفقرتان أ11في الفقرة  مبين

 
 م رقابة الجودةواائق نظا

جراءات  ينبغي أن تتع الشركة .11 وفر دليياًل عليى عميل كيل واائق مناسبة ت تتطلبسياسات وا 
 (11أ -19اصر نظام رقابة الجودة لديها. )المرجع: الفقرات أعنصر من عن

 

جراءات تقتتي اإل ينبغي أن تتع الشركة .11 بالواائق لفترة مين اليزمن تكفيي  حتفاظسياسات وا 
الشيركة لنظيام رقابية الجيودةت أو  إمتايالذين يؤدون إجراءات المراقبية بتقيييم للسماح ألولئك ال

 .معين نظامبها لفترة أطول إذا اقتتى ذلك قانون أو  حتفاظاإل
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جييراءات ت ينبغيي أن تتيع الشيركة .13 جييراءات قتتيي تواييق الشيكاوى واإلدعياءات سياسيات وا  وا 
 لها. ستجابةاإل

 
*** 

 رىالتطبيق والمادة التوضيحية األخ
 لها متاا تطبيق المتطلبات ذات العالقة واإل

 

 (14)المرجع: الفقرة  خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
 لتيزاماإل سيبيل المايال عالقيةت عليىالذات متطلبيات  يير الب لتزامال يدعو هذا المعيار إلى اإل    . 1أ

طلبيات اليواردة وتعتبير المت فيها مماري وحيد دون كادر عميل. في الظروف التي يعمل بها
جيراءات تعيييين ميوظفين مناسيبين فيي فريييق  فيي هيذا المعييار مايل تلييك المتعلقية بسياسيات وا 

 بييييالماإلو ( 99مسييييؤوليات المراجعيييية )أنظيييير الفقييييرة وتفييييويال ( 91العملييييية )أنظيييير الفقييييرة 
(  ييير 19السيينوي عيين نتييائت عملييية المراقبيية إلييى شييركاء العملييية فييي الشييركة )أنظيير الفقييرة 

 ة في  ياب كادر العمل.ذات عالق
 

 (11)المرجع: الفقرة  عناصر نظام رقابة الجودة
جييراءات رقابيية الجييودة إلييى مييوظفي الشيييركة  اإلبييالم نعييامت يتتييم .     بشييكلٍ 9أ عيين سياسيييات وا 

جييراءات رقابيية الجييودة واألهييداف المصييممة ليييتم تحقيقهييات والرسييالة التييي وصييفًا  لسياسييات وا 
لهيذه  متايالاإلمين المتوقيع منيه و ية شخصيية عين الجيودة تتلخص في تحمل كل فيرد مسيؤول

السياسات واإلجراءات. ويؤكد تشجيع موظفي الشركة على اإلبيالم عين وجهيات نظيرهم أو 
أهميية الحصيول عليى تغذيية  رقابية الجيودة عليىب المتعلقة مسائلالمساور قلقهم فيما يخص 

 لشركة.راجعة حول نظام رقابة الجودة في ا
 

 ة بالشركات الصغيرةخاص إعتبارات
قييد يكييون توايييق السياسييات واإلجييراءات واإلبييالم عنهييا فييي الشييركات الصييغيرة أقييل رسييمية      . 9أ

 وشمواًل منه في الشركات الكبيرة.
 

 الشركة داخ المتعلقة بالجودة مسؤوليات القيادة 

 للجودة اقافة داخليةتعزيز وجود 
التي تتعها عليى الاقافية الداخليية للشيركة بشيكل ملحيوظ. تؤار القيادة في الشركة واألمالة  .     4أ

والرسيييائل  األفعيييالالتعزييييز عليييى وجيييود اقافييية داخليييية موجهييية نحيييو الجيييودة عليييى  ويعتميييد 
من كافة مستويات اإلدارة في الشركة التي تسلط التيوء عليى الواتحة والمتسقة والمتكررة 

جراءات رقابة الجودة في الشركة   :الذي يقتتيوالمتطلب سياسات وا 
 ؛ والمعمول بهاأداء عمل يمتال للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  (أ)

 .القائمة مناسبة في الظروفإصدار تقارير  (ب)
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ن مال هذه  وتقيدره.  اقافية تعتيرف بعميل عيالي الجيودةوالرسائل تشجع على وجود  األفعالوا 
ت نيييدوات أن تقتصييير عليييىلت دون والرسيييائل مييين خيييال األفعيييالوقيييد ييييتم اإلبيييالم عييين هيييذه 

الحوار الرسمي أو  يير الرسيمي أو بيانيات المهمية أو النشيرات  أوالتدريب أو االجتماعات 
المييذكرات اإلعالمييية. كمييا قييد يييتم دمجهييا فييي الواييائق الداخلييية ومييواد التييدريب الخاصيية أو 

نظير الشيركة بالشركة وفي إجراءات تقييم الشيريك وكيادر العميل بحييأ تيدعم وتعيزز وجهية 
 فيما يتعلق بأهمية الجودة وكيفية تحقيقها عمليًا.

 
وجيود اقافية داخليية قائمية عليى الجيودة هيو  تعزييزإن األمر الذي يحظى بأهمية خاصة في     . 1أ

 األكاير أهمييةتيجية عميل الشيركة تختيع للمتطليب اأن اسيتر  إليى إدراكحاجة قيادة الشيركة 
 لييات التيي تؤديهيا. ويتتيمن التعزييزدة فيي كافية العمالذي يقتتي من الشركة تحقيق الجيو 

 على وجود هذه الاقافة الداخلية ما يلي:
جييراءات تتنيياول تقييييم أداء وتعييويال وتشييجيع )بمييا فييي ذلييك نظييم  (أ) وتييع سياسييات وا 

نحيو تحقييق األكاير أهميية الشيركة  إلتيزامالتحفيز( موظفي الشركة في سيبيل توتييح 
 الجودة؛

التجارييية علييى جييودة العمييل  عتبيياراتة بحيييأ ال تطغييى اإلتفييويال مسييؤوليات اإلدار  (ب)
 المؤدى؛ و

جراءات رقابة الجودة.كافية لتطوير وتوايق ود مواردتوفير  (ج)  عم سياسات وا 
 

 (13)المرجع: الفقرة  تعيين المسؤولية التشغيلية لنظام رقابة الجودة الخاص بالشركة
الشيييخص أو األشيييخاص المسيييؤولين عييين نظيييام  نالكيييافيتين والمناسيييبتي.     تمّكييين الخبيييرة والقيييدرة 1أ

رقابة الجيودة فيي الشيركة مين تحدييد وفهيم القتيايا المتعلقية برقابية الجيودة ووتيع سياسيات 
جييييراءات مالئميييية. وتّمكيييين السييييلطة الالزميييية الشييييخص أو األشييييخاص ميييين تطبيييييق هييييذه  وا 

 السياسات واإلجراءات.
 

 متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة
 (90)المرجع: الفقرة  لمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة متاالاإل

المبيييادأل األساسيييية للسيييلوك األخالقيييي  يحيييدد مجليييي معيييايير األخيييالق الدوليييية للمحاسيييبين     . 1أ
 المهني والتي تتتمن ما يلي:

 النزاهة؛  (أ)

 الموتوعية؛ (ب)

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛  (ج)

 )د(    السرية؛ و
 المهني.السلوك )ه(   
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إطيار كيفيية تطبييق  مجلي معايير األخيالق الدوليية للمحاسيبين قواعديوتح الجزء ب من      . 1أ
قيييد تكيييون  رال أمالييية علييى إجيييراءات وقائيييةكميييا يعيي التصيييوري فييي حييياالت محييددة.العمييل 

للمبيييادأل األساسيييية وأمالييية عليييى حييياالت ال  متايييالالتهدييييدات عليييى اإل لتعاميييل ميييعمالئمييية ل
 التهديدات. لتعامل معإلجراءات الوقائية متوفرة لتكون فيها ا

 
 يتم تعزيز المبادأل األساسية بشكل خاص من خالل:.      3أ

 قيادة الشركة؛ 

 التعليم والتدريب؛ 

 المراقبة؛ و 

 متاالعملية للتعامل مع عدم اإل. 
 

 (91-90تعريف "شركة" و "مجموعة" و "شركة تمن المجموعة" )المرجع: الفقرات 
قيد يختليف تعرييف "شيركة" و "مجموعية" و "شيركة تيمن المجموعية" فيي متطلبيات السييلوك .    10أ

. المعيييار الييدولي لرقابيية الجييودة هييذافييي  تلييك التعريفييات الييواردةاألخالقييي ذات العالقيية عيين 
"الشيركة" كميا  مجليي معيايير األخيالق الدوليية للمحاسيبين قواعيدتعيرف  فعلى سبيل الماالت

 يلي:
 محاسبين مهنيين؛راكة أو شركة مماري وحيد أو ش (أ)

 أخرى؛ و وسائلهؤالء األطراف من خالل الملكية أو اإلدارة أو  منشأة تسيطر على (ب)

 خيالل الملكيية أو اإلدارة أو وسيائلمنشأة مسيطر عليها من قبل هؤالء األطيراف مين  (ج)
 أخرى.

 

 إرشيييييادات فيميييييا يتعليييييق مجليييييي معيييييايير األخيييييالق الدوليييييية للمحاسيييييبين قواعيييييدكميييييا تيييييوفر 
 بمصطلحي "مجموعة" و "شركة تمن المجموعة".

 

ت تنطبيييق التعريفيييات المسيييتخدمة فيييي متطلبيييات 91-90لمتطلبيييات الفقيييرات  متايييالوليييدى اإل
 .هذه المتطلباتالسلوك األخالقي ذات العالقة إلى الحد الذي تكون فيه ترورية لتفسير 

 

 (94)المرجع: الفقرة  ةالخطي المصادقة
. ولييييدى الحصييييول علييييى قة الخطييييية شييييكل نسييييخة ورقييييية أو الكترونيييييةتتخييييذ المصييييادقييييد     .11أ

تخاذو  المصادقة ت تبيين متايالإجراء مناسب فيما يخص المعلومات التي تشير إليى عيدم اإل ا 
 وتجعل القتية متوفرة وواتحة للموظفين. ستقالليةها باإلإلتزامالشركة أهمية 

 
 (91)المرجع: الفقرة  ت لفتهديد ال
نفيي  نتيجية السيتخداماليذي قيد ينشيأ  التي لفاليدولي للمحاسيبين تهدييد  تحياداإل واعيدقتناقش    . 19أ

قيد واإلجيراءات الوقائيية التيي فتيرة طويلية مين اليزمن معينة لكبار الموظفين في عملية تأكيد 
 تكون مالئمة للتعامل مع هذه التهديدات.
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 مسائل مال: لفالت قد يتتمن تحديد معايير مناسبة للتعامل مع تهديد  .   19أ
  على مسألة مصلحة عامة؛ وفيه طبيعة العمليةت بما في ذلك الحد الذي تنطوي 

 .طول مدة خدمة كبار الموظفين في العملية 
 

مراجعيية إجييراء وتتتييمن األماليية علييى اإلجييراءات الوقائييية إعييادة توزيييع كبييار المييوظفين أو 
 لرقابة جودة العملية.

 
ميييرتبط بشيييكل  تييي لفبيييأن تهدييييد ال األخيييالق الدوليييية للمحاسيييبين مجليييي معيييايير قواعيييدتقيييّر     .14أ

ميا في القواعيدخاص في سيياق عملييات تيدقيق البيانيات الماليية للمنشي ت المدرجية. وتقتتيي 
بعيد فتيرة محيددة مسيبقًا ال  4شيريك التيدقيق الرئيسييعمليات التدقيق هذه إعادة توزيع ب يتعلق

رشييييادات ذات صييييلة. وقييييد تحييييدد تزيييييد عييييادة عيييين سييييبع سيييينواتت وتيييينص علييييى معيييياي ير وا 
 المتطلبات الوطنية فترات إعادة توزيع أقصر.

 
 خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات
مييدققي القطييا  العييام. ومييع ذلييكت قييد  سييتقالليةتييوفر التييدابير القانونييية إجييراءات وقائييية إلقييد .    11أ

ن أييية تيييدابير قانونيييية مصيييممة قائميية بصيييرف النظييير عييي سيييتقالليةتبقييى التهدييييدات عليييى اإل
ليييدى وتيييع السياسيييات  عتبييياربعيييين اإل لحمايتهيييا. وبالتييياليت قيييد يأخيييذ ميييدقق القطيييا  العيييام

أمر تكلييف القطيا  العيام ويتعاميل ميع أيية  91 -90واإلجراءات المطلوبة بموجب الفقرات 
 في ذلك السياق. ستقالليةتهديدات على اإل

 
 يير شيائعة فيي القطيا  العيام.  14و أ 91إليهيا فيي الفقيرتين  إن المنش ت المدرجة المشار.    11أ

تعقييدها ذات أهميية بسيبب حجمهيا أو  منشي ت أخيرى فيي القطيا  العيام توجيدومع ذليكت قيد 
مجموعيييية واسييييعة ميييين أصييييحاب تملييييك نتيجيييية لييييذلك أو جوانييييب المصييييلحة العامييييةت والتييييي 

علييييى سياسييييات  نيييياءً المصييييلحة. وبالتيييياليت قييييد توجييييد حيييياالت تقييييرر فيهييييا شييييركة معينييييةت ب
جييراءات رقابيية الجييودة لييديهات أن منشييأة فييي القطييا  العييام هاميي إجييراءات رقابيية  هييدافة ألوا 

 موسعة.جودة 
 

تيييمن  التعيينيييات وميييدة خدمييية الميييدقق وتيييع قيييد يييينص التشيييريع فيييي القطيييا  العيييام عليييى.    11أ
امة بصيييير  متاييييالمسيييؤولية شييييريك العملييييية. ونتيجيييية لييييذلكت قييييد يكييييون ميييين  ييييير الممكيييين اإل

لمتطلبات إعادة توزيع شريك العملية المتبعة في المنشي ت المدرجية. وميع ذليكت فيميا يتعليق 
وتييع  فيي نت 11بمنشيي ت القطييا  العييام التييي تعتبيير هامييةت وفقييًا لمييا هييو مييذكور فييي الفقييرة أ

جيييراءات تشيييجع عليييى اإل إلعيييادة توزييييع  متايييالمؤسسيييات تيييدقيق القطيييا  العيييام لسياسيييات وا 
 لية قد يصب في المصلحة العامة.مسؤولية شريك العم

 

                                                 
 .مجلي معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينقواعد كما هي معرفة في  ٤
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ستمرارقبو  و   العالقات مع العمالء وعمليات محددة ا 
 )أ((91)المرجع: الفقرة  الكفاءة والقدرات والموارد

والميوارد مين أجيل تنفييذ عمليية  ما إذا كانيت الشيركة تتمتيع بالكفياءة والقيدرات إعتبارينطوي .    11أ
البيانيييات لعمليييية و عييية المتطلبيييات الخاصييية باعليييى مراج حييياليجدييييدة مييين عمييييل جدييييد أو 

عليى كافية المسيتويات ذات العالقيةت وبميا فيي ذليك  الحاليينالمتعلقة بالشريك وكادر العمل 
 ما إذا:

 معرفة بالقطاعات أو المواتيع ذات العالقة؛ يملكون كان موظفو الشركة 

  تطلبيييات خبيييرة فيميييا يخيييص المتطلبيييات التنظيميييية أو مكيييان موظفيييو الشيييركة يملكيييون
 اإلبالم ذات العالقة أو القدرة على اكتساب المهارات والمعرفة الالزمة بفعالية؛

  كانييت الشييركة تمتلييك عييددًا كافيييًا ميين المييوظفين الييذين يتمتعييون بالكفيياءة والمقييدرات
 الالزمة؛

 كان الخبراء متوفرينت إذا اقتتت الحاجة؛ 

 ة ألداء مراجعييية رقابييية جيييودة كيييان األفيييراد اليييذين يحققيييون المعيييايير ومتطلبيييات األهليييي
 العملية متوفرينت حيأ يكون ذلك ممكنًا؛ و

  الموعد النهائي لإبالم. فيالعملية  إستكمالكانت الشركة قادرة على 
 

 )ج((91)المرجع: الفقرة  نزاهة العميل
 لي:ها على سبيل الماال ما يإعتبار .    فيما يتعلق بنزاهة العميلت تتتمن المسائل التي ينبغي 13أ

 فيي شيركةن بالرقابة دارة الرئيسية وأولئك المكلفيهوية وسمعة المالكين الرئيسيين واإل 
 العميل.

 الخاص به طبيعة عمليات العميلت بما في ذلك ممارسات العمل. 

 ن بالرقابيية يسيييين واإلدارة الرئيسييية والمكلفيييالمعلومييات المتعلقيية بموقييف المييالكين الرئ
لمعيايير المحاسيبة وبيئية الرقابية  الصيارممال التفسير  في شركة العميل اتجاه مسائل

 الداخلية.

  بالحفاظ على الرسوم المفروتة على الشيركة صارم ما إذا كان العميل مهتمًا بشكل
 متدنية قدر اإلمكان.

 نطاق العمل.لمؤشرات على وجود تحديد  ير مالئم ال 

 أو أنشيييطة  ميييوالمييييل قيييد يكيييون متورطيييًا فيييي عمليييية  سييييل أمؤشيييرات عليييى أن العال
 إجرامية أخرى.
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  عدم إعادة تعيين الشركة السابقة.و دواعي التعيين المقترح للشركة 

 وسمعتهم في قطا  األعمال األطراف ذوي العالقة هوية. 
 

مين فيما يتعلق بنزاهة عميل معين  شركة معينةنطاق المعرفة التي ستملكها  عموماً  سيزداد
 ميل.العالقة المستمرة مع ذلك الع خالل

 
 ما يلي: حول هذه المسائل .    قد تتتمن مصادر المعلومات التي تحصل عليها الشركة90أ

  المراسالت ميع ميزودي خيدمات المحاسيبة المهنيية الحياليين أو السيابقين للعمييل وفقيًا
 خرى.األاالاة الطراف األوالنقاشات مع  قي ذات العالقةتبات السلوك األخاللمتطل

 أصييييحاب  مييييوظفي الشييييركة ا خييييرين أو أطييييراف االايييية ماييييلميييين قبييييل  ستفسيييياراتاإل
 المصارف والمستشار القانوني والنظراء في القطا .

 .البحوأ الخلفية عن قواعد البيانات ذات العالقة 
 

 )أ((91)المرجع: الفقرة  العالقة مع العميل إستمرار
ئل الهامية التيي نشيأت المسيا إعتبيار عمييل معيينمر العالقة مع تيتتمن تحديد ما إذا ستس   . 91أ

العالقة. فعلى سبيل الماالت قيد يبيدأ  ستمرارلوالتها إلخالل العمليات الحالية أو السابقة ومد
 العميل بتوسيع عملياته التجارية في منطقة ال تملك الشركة فيها الخبرة الالزمة. 

 
 (91)المرجع: الفقرة  نسحاباإل

من عمليية معينية أو مين العمليية والعالقية  نسحابة باإل.   تتناول السياسات واإلجراءات المتعلق99أ
 مع العميل معًا قتايا تتتمن ما يلي:

  إجييراء نقيياش مييع المسييتوى المناسييب ميين اإلدارة وأولئييك المكلفييين بالرقابيية فييي شييركة
العميل حول اإلجيراء المناسيب اليذي قيد تتخيذه الشيركة بنياء عليى الحقيائق والظيروف 

 ذات العالقة.

 فييييتم إجيييراء نقييياش ميييع المسيييتوى  تمناسيييب نسيييحاباإل بيييأنالشيييركة  فيييي حيييال قيييررت
ميييين  نسييييحابالمناسييييب ميييين اإلدارة وأولئييييك المكلفييييين بالرقابيييية فييييي الشييييركة حييييول اإل

مييين العمليييية والعالقييية ميييع العمييييل معيييًا واألسيييباب وراء هيييذا  نسيييحابالعمليييية أو اإل
 .نسحاباإل

 تنظيميي يقتتيي مين الشيركة أو ميا إذا كيان هناليك متطليب مهنيي أو قيانوني  إعتبار
مييين  نسيييحابمييين العمليييية أو اإل نسيييحابأو اإلبيييالم عييين اإل أي إجيييراء إتخييياذعيييدم 

إليييى السيييلطات  نسيييحابالعمليييية والعالقييية ميييع العمييييل إليييى جانيييب األسيييباب وراء اإل
 التنظيمية.
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  اتستنتاجوأساي اإل اتستنتاجواإل والمشاوراتتوايق المسائل الهامة. 
 

 (91-91)المرجع: الفقرات  سات تدقيق القطا  العامخاصة بمؤس إعتبارات
وبالتيياليت قييد تكييون قييد يييتم تعيييين المييدققين فييي القطييا  العييام وفقييًا لإجييراءات التشييريعية.     .99أ

سييتمرارالمتعلقيية بقبييول و  عتبيياراتبعييال المتطلبييات واإل العالقييات مييع العمييالء والعمليييات  ا 
 يير ذات صيلة. وميع ذليكت قيد  99أ-11أو  91-91المحددة كما هو موتيح فيي الفقيرات 

يوفر وتع السياسات واإلجراءات كما هو مبيين معلوميات قيمية لميدققي القطيا  العيام ليدى 
 أداء تقييمات المخاطر وتنفيذ مسؤوليات إعداد التقارير.

 
 (93)المرجع: الفقرة  الموارد البشرية

جييراءات  المرتبطييةتتتييمن قتييايا المييوظفين    . 94أ الشييركة المتعلقيية بييالموارد البشييرية بسياسييات وا 
 ما يلي:

 .التوظيف 

 .تقييم األداء 

 .القدراتت بما في ذلك الوقت المستغرق ألداء المهام 

 .الكفاءة 

 .التطور الوظيفي 

 .الترقية 

 .التعويال 

 .تقدير احتياجات الموظفين 
 

جراءات التوظيف الفعالة الشركة  المقيدرة  يملكيون على اختيار أفيراد نزهياءتساعد عمليات وا 
ويتمتعون بالصفات المناسيبة التيي تمكينهم  القدرات الالزمة ألداء العملعلى تنمية الكفاءة و 
 من األداء بكفاءة.

 
 طرق متنوعةت بما في ذلك ما يلي:ب.    يمكن تنمية الكفاءة 91أ

 .التعليم المهني 

 ت بما في ذلك التدريب.التطور المهني المستمر 

 .الخبرة العملية 

 مال األعتاء ا خرين في فريق العملية. أيدي كادر عمل أكار خبرةتى التدرب عل 

 أن يكونوا مستقلين. يتعين عليهمللموظفين الذين  ستقالليةالتعليم في مجال اإل 
 

التطيور تعتمد الكفاءة المستمرة لموظفي الشركة إلى حد هام على وجيود مسيتوى مالئيم مين    . 91أ
وتؤكيييد السياسيييات مسيييتوى المعرفييية والقيييدرات ليييديهم.  عليييىلكيييي يحيييافظوا  المهنيييي المسيييتمر
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واإلجيييراءات الفعالييية عليييى الحاجييية إليييى التيييدريب المسيييتمر لكافييية مسيييتويات الميييوظفين فيييي 
الكفييياءة  الالزمييية لتمكيييين الميييوظفين مييين تنمييييةالشيييركةت وتيييوفر ميييوارد التيييدريب والمسييياعدة 

 .المطلوبة والحفاظ عليهاوالقدرات 
 

 فنيييةالمييوارد ال عنييد عييدم تييوفرركة شخصييًا خارجيييًا مييؤهاًل بالشييكل المناسييب قييد تسييتخدم الشيي.    91أ
 والتدريبية الداخلية مااًل.

 
والتقييدير الالزمييين لتنمييية الكفيياءة  عتييرافتقييييم األداء والتعييويال والترقييية اإل إجييراءات وليتيي .   91أ

ي قيييد تتخيييذها مبيييادأل السيييلوك األخالقيييي. وتتتيييمن الخطيييوات التيييب لتيييزاماإلوالحفييياظ عليهيييا و 
 مبادأل السلوك األخالقي ما يلي:ب لتزاماءة والحفاظ عليها واإلالشركة لدى تطوير الكف

 إعالم الموظفين بتوقعات الشركة المتعلقة باألداء ومبادأل السلوك األخالقي؛ 

 والتقديم المشورة لهيم فيي هيذا  م والتطوير الوظيفيألداء والتقدل تزويد الموظفين بتقييم
 ؛ والصدد

 اعدة المييوظفين علييى فهييم أن االرتقيياء إلييى مناصييب ذات مسييؤولية أكبيير يعتمييدت مسيي
من بين أمور أخرىت عليى جيودة األداء والتقييد بمبيادأل السيلوك األخالقييت وأن عيدم 

جراءات الشركة قد ينتت عنه  متاالاإل  إجراء تأديبي. إتخاذلسياسات وا 
 

 خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
وظيييروف الشيييركة عليييى هيكيييل عمليييية تقيييييم األداء فيييي الشيييركة. وقيييد توظيييف  سييييؤار حجيييم    .93أ

 أقل رسمية في تقييم أداء موظفيها.الشركات الصغيرة على وجه الخصوص طرقًا 
 

 تعيين فرق العمليات
 (90)المرجع: الفقرة  ء العملياتشركا

شيركاء العمليية مين قد تشتمل السياسات واإلجيراءات عليى نظيم لمراقبية حجيم العميل وتيوفر .    90أ
 أجل تمكين هؤالء األفراد من الحصول على الوقت الكافي لالتطال  بمسؤولياتهم.

 
 (91)المرجع: الفقرة  فرق العمليات

تيييوفر  إعتبييياروتحدييييد مسيييتوى اإلشيييراف المطليييوب  العمليييياتيتتيييمن تعييييين الشيييركة لفيييرق .    91أ
 األمور التالية في فريق العملية:

 مين خيالل التيدريب لية في عمليات تتصف بطبيعة وتعقيد مماالين الفهم والخبرة العم
 ؛والمشاركة

 فهم المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ 

  والخبييرة الفنيييةت بمييا فييي ذلييك المعرفيية فييي مجييال تكنولوجيييا المعلومييات ذات المعرفيية
 العالقة؛
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 لتي يعمل فيها العميل؛المعرفة في مجال القطاعات ذات العالقة ا 

 القدرة على تطبيق حكم مهني؛ و 

 .جراءات رقابة الجودة في الشركة  فهم سياسات وا 
 

 العملياتأداء 
 )أ((99)المرجع: الفقرة  الابات في جودة أداء العملية

جراءاتهييا. وييييتم    .99أ تعييزز الشييركة الابييات فيييي الجييودة لييدى أداء العملييية مييين خييالل سياسيياتها وا 
ك عييادة ميين خييالل األدليية الخطييية أو االلكترونييية أو أدوات البرمجيييات أو  يرهييا تحقيييق ذليي

متخصصييية بموتيييو   ميييواد مييين أشيييكال التواييييق الموحيييدت وميييواد إرشيييادية حيييول القطيييا  أو
 معين. وقد تتتمن المسائل التي يتم تناولها ما يلي:

  عملهم.كيفية إعالم فريق العملية بالعملية من أجل الحصول على فهم ألهداف 

 لمعايير العملية ذات العالقة. متاالالعمليات المطبقة لإ 

 .عمليات اإلشراف على العملية وتدريب وتمرين كادر العمل 

  التقرير الصادر. وشكل أصدرتالهامة التي  واألحكامطرق مراجعة العمل المؤدى 

 .التوايق المناسب للعمل المؤدى وتوقيت ونطاق المراجعة 

  للحفاظ على حدااة كافة السياسات واإلجراءات.العمليات المتبعة 
 

.   يسيياعد عمييل الفرييييق والتييدريب أعتيياء فرييييق العملييية األقيييل خبييرة علييى فهيييم أهييداف العميييل 99أ
 الموكل إليهم بوتوح.

 
 )ب((99)المرجع: الفقرة  اإلشراف
 يتتمن اإلشراف على العملية األمور التالية:   . 94أ

 متابعة تقدم العملية؛ 

  فيييي كفييياءة وقيييدرات أعتييياء فرييييق العمليييية المختلفيييينت وميييا إذا كيييانوا يملكيييون النظييير
يفهميون التعليميات وميا إذا ييتم تنفييذ العميل الوقت الكافي لتنفيذ عملهم وما إذا كيانوا 
 وفقًا للمنهجية المخطط لها ألداء العملية؛

 المنهجييية  تنيياول المسييائل الهاميية الناشييئة أانيياء العملييية والنظيير فييي أهميتهييا وتعييديل
 المخطط لها بالشكل المالئم؛ و

  تحديد المسائل التي تحتاج إليى التشياور أو الدراسية مين قبيل أعتياء أكاير خبيرة فيي
 فريق العملية وذلك أاناء أداء العملية.
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 )ج((99)المرجع: الفقرة  المراجعة

 ما إذا: إعتبار.     تتألف المراجعة من 91أ
  المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ تم إنجاز العمل وفقًا للمعايير 

 تمت إاارة مسائل هامة من أجل النظر فيها مرة أخرى؛ 

 الناتجة عنها؛ اتستنتاجتم إجراء مشاورات مناسبة وتوايق وتطبيق اإل 

 كانت هناك حاجة إلى مراجعة طبيعة وتوقيت ونطاق العمل المؤدى؛ 

 ميييا إذا تيييم توايقيييهالتيييي تيييم التوصيييل إليهيييا و  اتجسيييتنتاكيييان العميييل الميييؤدى ييييدعم اإل 
 بالشكل المناسب؛

 كانت األدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لدعم التقرير؛ و 

 .تم تحقيق أهداف إجراءات العملية 
 

 (94)المرجع: الفقرة  التشاور
ي يعمليون داخيل المستوى المهني المناسيب ميع األفيراد اليذ عنديتتمن التشاور إجراء نقاش   . 91أ

 أو خارج الشركة والذين يملكون الخبرة المتخصصة.
 

.   يسيييتخدم التشييياور مصيييادر البحيييأ المناسيييبة والخبيييرة الجماعيييية والخبيييرة الفنيييية فيييي الشيييركة. 91أ
ويسيييياعد التقييييدير سيييياعد التشيييياور علييييى تعزيييييز الجييييودة ويحسيييين تطبيييييق الحكييييم المهنييييي. يو 

جيراءات ا لشيركة عليى تعزييز اقافية تيدرك بيأن التشياور هيو المناسب للتشاور في سياسيات وا 
 مصدر قوة ويشجع الموظفين على التشاور في المسائل الصعبة أو المايرة للجدل.

 
يمكييين تحقييييق التشييياور الفعييييال حيييول المسيييائل الفنيييية أو األخالقييييية الهامييية أو  يرهيييا ميييين .    91أ

 دما:المسائل داخل الشركةت أو حيأ يكون ممكنًات خارج الشركةت عن

  التيييي تم التشييياور معهيييم بكافييية الحقيييائق ذات العالقييية ييييييييتم تزوييييد األشيييخاص اليييذين
 من تقديم نصيحة مدروسة؛ و ستمكنهم

  تم التشييياور معهيييم المعرفييية واألسيييبقية فيييي العميييل والخبيييرة يييييمليييك األشيييخاص اليييذين
   المناسبةت

 
 لشكل المناسب.الناتجة عن هذه المشاورات با اتستنتاجوعندما يتم توايق وتطبيق اإل
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.    تسيياهم الواييائق الخاصيية بالمشيياورات مييع األشييخاص المهنيييين ا خييرين التييي تنطييوي علييى 93أ
ومفصلة بشكل كياٍف فيي الحصيول عليى  مكتملةمسائل صعبة أو مايرة للجدل والتي تكون 

 فهم حول:
 القتية التي تم التشاور حولها؛ و 

 الييذي بنيييت عليييه هييذه  سيياياألت و ةتخييذم اتقييرار  ةنتييائت المشيياوراتت بمييا فييي ذلييك أييي
 .القرارات وكيف تم تطبيقها

 
 خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
قيييد تنتفيييع شيييركة تحتييياج إليييى الحصيييول عليييى مشيييورة مييين الخيييارج ميييااًلت أو شيييركة ال تمليييك  .   40أ

 المصادر الداخلية المناسبةت من الخدمات االستشارية المقدمة من قبل:
 الشركات األخرى؛ 

 جهات المهنية والتنظيمية؛ أوال 

 .المؤسسات التجارية التي تقدم خدمات رقابة الجودة ذات العالقة 
 

وقبيييل التعاقييييد للحصييييول علييييى هييييذه الخييييدماتت يسييياعد النظيييير فييييي كفيييياءة وقييييدرات المييييزود 
الخييارجي الشيييركة فييي تحدييييد مييا إذا كيييان الميييزود الخييارجي ميييؤهاًل بالشييكل المناسيييب ليييذلك 

 .الهدف
 

 بة جودة العملياتمراجعة رقا
 )ب((91)المرجع: الفقرة  العملياتمعايير مراجعة رقابة جودة 

قيييد تتتيييمن معيييايير تحدييييد العمليييياتت بخيييالف عملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت   .  41أ
 ستختع لمراجعة رقابة جودة ما يلي:المدرجةت التي 

 معينييية عليييى مصيييلحة  طبيعيية العملييييةت بميييا فييي ذليييك الحيييد الييذي تنطيييوي فييييه مسييألة
 عامة.

  تحديييييد الظييييروف الغييييير عادييييية أو المخيييياطر فييييي عملييييية معينيييية أو مجموعيييية ميييين
 العمليات.

 .ما إذا تقتتي القوانين واألنظمة إجراء مراجعة لرقابة جودة العملية 
 

 (91-91)المرجع: الفقرتان  طبيعة وتوقيت ونطاق مراجعة رقابة جودة العملية
مراجعية رقابية جيودة العمليية.  مين نتهياءييتم اإلعليى تقريير العمليية حتيى  ال ييتم وتيع تياريخ  . 49أ

 ومع ذلكت قد تستكمل واائق مراجعة رقابة جودة العملية بعد تاريخ إصدار التقرير.
 

إن إجييراء مراجعيية رقابيية جييودة العملييية فييي الوقييت المحييدد فييي مراحييل مناسييبة أانيياء العملييية .    49أ
امييية فيييورًا بشيييكل يحقيييق رتيييا مراجيييع رقابييية الجيييودة فيييي تييياريخ يسيييمح بمعالجييية المسيييائل اله

 إصدار التقرير أو قبل ذلك التاريخ.
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وميا تعقييد العمليية مراجعة رقابة جودة العمليةت مين بيين أميور أخيرىت عليى قد يعتمد نطاق .    44أ
مدرجيية أم ال ومخييياطرة أن يكييون التقريييير  ييير مالئيييم فييي الظيييروف. وال  المنشيييأةإذا كانييت 

 ّد أداء مراجعة رقابة جودة للعملية من مسؤوليات شريك العملية.يح
 

 (91مراجعة رقابة جودة العملية لمنشأة مدرجة )المرجع: الفقرة 
تتتييمن المسييائل األخييرى ذات العالقيية بتقييييم األحكييام التييي يصييدرها فريييق العملييية والتييي     .41أ

 بيانات المالية لمنشأة مدرجة ما يلي:ها في مراجعة رقابة جودة عملية تدقيق الإعتبار يمكن 

 جراءات اإل  لهذه المخاطر. ستجابةالمخاطر الهامة المحددة أاناء العملية وا 

 .األحكام الصادرةت وخاصة فيما يتعلق باألهمية النسبية والمخاطر الهامة 

 .أهمية ووتع األخطاء المصححة و ير المصححة المحددة أاناء العملية 

  حيييأ يكييون ممكنييًات  تإبال هييا إلييى اإلدارة والمكلفييين بالرقابيية والمسييائل التييي ينبغييي
 التنظيمية. الجهاتإلى األطراف ا خرين مال 

 
كما قد تنطبق هذه المسائل األخرىت باالعتماد على الظيروفت عليى مراجعيات رقابية جيودة 

 البيانيييات عملييييات مراجعيييةعملييييات تيييدقيق البيانيييات الماليييية للمنشييي ت األخيييرى إليييى جانيييب 
 المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة.

 
 خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات
ت قييد تكييون 11.    ر ييم عييدم اإلشييارة إليهييا كمنشيي ت مدرجييةت وفقييًا لمييا هييو موتييح فييي الفقييرة أ41أ

عمليية بعال منش ت القطيا  العيام هامية بميا فييه الكفايية لتبيرر إجيراء مراجعية رقابية جيودة ل
 معينة.

 
 معايير أهلية مراجعي رقابة جودة العمليات

 )أ((93الخبرة الفنية والخبرة والسلطة الكافية والمناسبة )المرجع: الفقرة 
تعتمييد ماهييية الخبييرة الفنييية والخبييرة والسييلطة الكافييية والمناسييبة علييى ظييروف العملييية. فعلييى .    41أ

لبيانيييات الماليييية الخاصييية بمنشيييأة تيييدقيق ا ل مراجيييع رقابييية جيييودة عملييييةسيييبيل المايييالت يميييي
مدرجة إلى كونه شخصًا يتمتع بالخبرة والسلطة الكافية والمناسبة ليعميل كشيريك تيدقيق فيي 

 عمليات تدقيق البيانات المالية للمنش ت المدرجة.  
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 )ب((93التشاور مع مراجع رقابة جودة العملية )المرجع: الفقرة 
لية مراجع رقابة الجودة أانياء العمليية لكيي يحيدد ميااًل أن حكميًا معينيًا قد يستشير شريك العم.   41أ

صيييادر عييين شيييريك العمليييية سييييكون مقبيييواًل ليييدى مراجيييع رقابييية الجيييودة. وتجنيييب مايييل هيييذه 
تتييعف فييي الييرأي فييي مرحليية متييأخرة ميين العملييية وال ينبغييي أن  إختالفيياتالمشييورة تحديييد 

داء اليييييدور. وعنييييدما تصيييييبح طبيعيييية ونطييييياق أهلييييية مراجييييع رقابييييية الجييييودة فيميييييا يتعلييييق بييييأ
المشاروات هامةت قيد ييتم إتيعاف موتيوعية المراجيع ميا ليم تيولى عنايية مين قبيل كيل مين 

وحييأ يكيون ذليك  يير ممكينت موتيوعيته. المراجيع مين أجيل الحفياظ عليى فريق العملية و 
بالشييكل المناسييب ليقييوم  قييد يييتم تعيييين شييخص رخيير ميين الشييركة أو شييخص خييارجي مؤهييل

 ور مراجع رقابة الجودة أو الشخص الذي سيتم التشاور معه فيما يخص العملية.بد
 

 (40موتوعية مراجع رقابة جودة العملية )المرجع: الفقرة 
جييراءات مصييممة للمحافظيية علييى موتييوعية مراجييع  يتعييين علييى الشييركة وتييع.   43أ سياسييات وا 

 ءات:رقابة جودة العملية. وبالتاليت تنص هذه السياسات واإلجرا
 حيأ يكون ممكنًات بأن ال يتم اختيار مراجع رقابة الجودة من قبل شريك العملية؛ 

 أال يشارك مراجع رقابة الجودة في العملية بطريقة أخرى أاناء فترة المراجعة؛ 

 و أال يتخذ مراجع رقابة الجودة قرارات بداًل من فريق العملية؛ 

 قد تهدد موتوعيته.أخرى  عتباراتأال يختع مراجع رقابة الجودة إل 
 

 خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
قد ال يكون من الممكنت في حالة الشركات التيي تمليك عيددًا قليياًل مين الشيركاءت أن يشيارك   . 10أ

شيييريك العملييييية فييييي اختييييار مراجييييع رقابيييية جيييودة العملييييية. وقييييد ييييتم التعاقييييد مييييع أشييييخاص 
لممارسييييون الوحيييييدون أو الشييييركات خييييارجيين مييييؤهلين بالشييييكل المناسييييب حيييييأ قييييد يحييييدد ا

وبيداًل مين ذليكت قيد ير يب بعيال الصغيرة وجيود عملييات تتطليب مراجعيات لرقابية الجيودة. 
الممارسييين الوحيييدين أو الشييركات الصييغيرة باسييتخدام الشييركات األخييرى لتسييهيل مراجعييات 

 جيييودة. وعنيييدما تتعاقيييد الشيييركة ميييع أشيييخاص خيييارجيين ميييؤهلين بالشيييكل المناسيييبتالرقابييية 
 .41أ-41أ الفقرتينواإلرشادات الواردة في  41-93تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 

 
   خاصة بمؤسسات تدقيق القطا  العام إعتبارات

.    فييي القطييا  العييامت قييد يعمييل مييدقق معييّين بموجييب القييانون )ماييل المييدقق العييام أو شييخص 11أ
لمييدقق العييام( فييي دور مكيياف  لييدور رخيير مؤهييل بالشييكل المناسييب يييتم تعيينييه بالنيابيية عيين ا

وفيييي هيييذه شيييريك العمليييية ميييع تحميييل مسيييؤولية كاملييية عييين عملييييات تيييدقيق القطيييا  العيييام. 
الظييروفت وحيييأ يكييون ممكنييًات يتتييمن اختيييار مراجييع لرقابيية جييودة العمليييات النظيير فييي 
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ى وقييدرة مراجييع رقابيية الجييودة عليي الخاتييعة للتييدقيقعيين المنشييأة  سييتقالليةالحاجيية إلييى اإل
 توفير تقييم موتوعي.

 
 (49)المرجع: الفقرة  في الرأي ختالفاتاإل

فيييي اليييرأي فيييي مرحلييية مبكيييرةت وتيييوفر  ختالفييياتتشيييجع اإلجيييراءات الفعالييية عليييى تحدييييد اإل.   19أ
ت وتقتتييي هييا بعييد ذلييكإتخاذإرشيادات واتييحة فيمييا يتعلييق بييالخطوات المتتالييية التيي ينبغييي 

 التي تم التوصل إليها. اتستنتاجوتطبيق اإل الفاتختتقديم واائق تتعلق بحّل هذه اإل
 

التشيياور مييع مميياري أو شييركة أخييرى أو جهيية  ختالفيياتقيد تتتييمن اإلجييراءات لحييل هييذه اإل.   19أ
 مهنية أو تنظيمية.

 
 واائق العملية

 (41ملفات العملية النهائية )المرجع: الفقرة  من جمع نتهاءاإل
الملفييات النهائييية ألنييوا   ميين جمييع نتهيياءلإى الحييدود الزمنييية قيد ييينص القييانون أو النظييام عليي   .14أ

محييددة ميين العمليييات. وعنييدما ال ييينص القييانون أو النظييام علييى ماييل هييذه الحييدود الزمنيييةت 
 ميين جمييع نتهيياءاإلأن تحييدد الشييركة حييدودًا زمنييية تعكييي الحاجيية إلييى  41تقتتييي الفقييرة 

جييراء عملييية تييدقيق مييااًلت ال يتجيياوز الحييد الملفييات النهائييية فييي الوقييت المحييدد. وفييي حاليية إ
 يومًا بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق. 10الزمني عمومًا 

 
منشييأة لعنييد إصييدار تقريييرين مختلفييين أو أكايير فيمييا يتعلييق بمعلومييات حييول الموتييو  ذاتييه .   11أ

جراءات الشركة المتعلقة بالحدود الزمنيية لتجمييع الملفيات ا لنهائيية معينةت تتناول سياسات وا 
الحيال كيذلك عنيدما تصيدر الشيركة يكون عملية منفصلة. وقد خاص ب كل تقرير كما لو أنه
وعنييدما توحيييد المجموعييةت  هييدافأل مالييية لعنصيير معييينالمعلومييات التقرييير المييدقق حييول 

 قانونية. هدافحول نفي المعلومات المالية ألتقريرًا للمدقق في تاريخ الحق  تصدر
 

مكانية الوصول السرية والحفظ المأ مكانيية  وايائق العملييةإليى مون والنزاهة وا  )المرجيع: الفقيرة  إسيترجاعهاوا 
41) 

ًا عليييى ميييوظفي الشيييركة يقتتيييي إلتزاميييمتطلبيييات السيييلوك األخالقيييي ذات العالقييية  التفييير .    11أ
مراعيياة سييرية المعلومييات الييواردة فييي واييائق العملييية فييي جميييع األوقيياتت إال فييي حييال ميينح 

للعميل لإفصاح عين المعلوميات أو فيي حيال وجيود واجيب قيانوني أو مهنيي سلطة خاصة 
ات إتيييافية عليييى ميييوظفي إلتزاميييقيييوانين وأنظمييية محيييددة وقيييد تفيييرال يقتتيييي القييييام بيييذلك. 

الشييركة تقتتييي ميينهم الحفيياظ علييى سييرية العميييل وخاصيية عنييدما يتعلييق األميير بمعلومييات 
 ذات طبيعة شخصية.

 
 باسييتخدام وسيييلة مكتوبيية ييية أم الكترونييية أمورقعملييية علييى شييكل نسييخة كانييت واييائق ال سييواءً .    11أ

فييي  إسييترجاعهانزاهيية البيانييات المعنييية أو إمكانييية الوصييول إليهييا أو  قييد يييتم إتييعافأخييرىت 
أو فيي حيال تيياعها  تغييير أو اإلتيافة إليى أو حيذف الوايائق دون عليم الشيركة إمكانية حال
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د تتضمن أنظمة الرقابة التي تصممها وتطبقها الشرركة لتجنر  قوبالتالي، أو تلفها بشكل دائم. 
 المصرح به أو ضياع وثائق العملية تلك األنظمة التي:غير التغيير 

 تمّكن من تحديد متى ومن الذي قام بإنشاء أو تغيير أو تنقيح وثائق العملية؛ 

  تحمرررري ن الررررة المعلومررررات لرررري كالررررة مراحررررل العمليررررة، خاصررررة عنرررردما تررررتم مشرررراركة
 ؛نترنتنقلها إلى أطراف آخرين عبر شبكة اإليتم لمعلومات لي لريق العملية أو ا

  على وثائق العملية؛ وتمنع إجراء تغييرات غير مصرح بها 

  تسرررمح بالوصررررول إلررررى وثرررائق العمليررررة مررررن قبررررل لريرررق العمليررررة واألطررررراف ا خرررررين
شرركل المصرررح لهررم حسرربما تقتضرري الضرررورة مررن أجررل اتضررطالع بمسررؤولياتهم بال

 المالئم.
 

الحفررظ سرررية و ا وتطبقهررا الشررركة للمحالظررة علررى .    قررد تتضررمن أنظمررة الرقابررة الترري تصررممه85أ
مكانية الوصولالمأمون و  مكانية  إلى وثائق العملية ن الة وا   األمور التالية: إسترجاعهاوا 

 إلررى وثررائق  اسررتخدام كلمررة سررر بررين أعضرراء لريررق العمليررة مررن أجررل تقييررد الوصررول
 لمستخدمين المصرح لهم.ة اتلكترونية باالعملي

  لوثائق اتلكترونية لي مراحل مناسبة أثناء العملية.لبرامج روتينية احتياطية 

  إجررررراءات لتو يررررع وثررررائق العمليررررة بالشرررركل المالئررررم علررررى أعضرررراء الفريررررق لرررري بدايررررة
 العملية، ومعالجتها أثناء العملية وترتيبها لي نهاية العملية.

 الوصرررول إلرررى النسررر  الورقيرررة مرررن وثرررائق العمليرررة وتمكرررين التو يرررع  إجرررراءات لتقييرررد
 والتخ ين السري المناسبين لها.

 
ملفرات  لدمجها لرياألصلية من الوثائق  الكتروني للنس  مسحعمل ألسبا  عملية، قد يتم    . 86أ

 المصررممة للحفرراظ علررى ن الررة قررد تتضررمن إجررراءات الشررركةالعمليررة. ولرري لررذال الحرراتت، 
مكانية الوصول العملية وثائق مكانية  وا   لريق العملية بما يلي:أن يقوم  إسترجاعهاإليها وا 

  عمررل نسرر  باسررتخدام الماسررحة الضرروئية تعكرر  كامررل محترروى النسررخة األصررلية مررن
 الوثائق، بما لي ذلك التواقيع اليدوية واإلشارات المرجعية والحواشي؛

 ،فهرسرة والمصرادقة البمرا لري ذلرك  دمج النس  الممسروحة ضروئياف لري ملفرات العمليرة
 على النس  الممسوحة ضوئياف حسبما تقتضي الضرورة؛ و

 استرجاع وطباعة النس  الممسوحة ضوئياف حسبما تقتضي الضرورة. من تمكينال 
 

قد يكون لناك أسبا  قانونية أو تنظيمية أو أسبا  أخرى وراء احتفاظ المؤسسة 
 تصويرلا بالماسحة الضوئيةبمستندات األوراق األصلية التي تم 
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 (41بواائق العملية )المرجع: الفقرة  حتفاظاإل
 بهيييا حسيييب حتفييياظالعمليييية وفتييرة اإل بوايييائق حتفييياظإلسييتتباين احتياجيييات الشيييركة المتعلقيية با   .10أ

مييا إذا كانييت الواييائق الزميية لتييوفير سييجل بالمسييائل  ة العملييية وظييروف الشييركةت ماييلطبيعيي
بالوايائق عليى  حتفياظذات األهمية المستمرة في العمليات المستقبلية. كميا قيد تعتميد فتيرة اإل

محيييددة  إحتفييياظ عواميييل أخيييرىت مايييل ميييا إذا يييينص القيييانون أو النظيييام المحليييي عليييى فتيييرات
مقبولة عمومًا فيي المنطقية  إحتفاظألنوا  معينة من العملياتت أو ما إذا كانت هناك فترات 

 في  ياب المتطلبات القانونية أو التنظيمية الخاصة.
 
بالوايائق عيادة أقيل مين خميي  حتفياظفي الحالة الخاصة لعمليات التيدقيقت قيد تكيون فتيرة اإل.   11أ

ريخ إصدار تقرير المدققت أوت فيي حيال بيدء الفتيرة الحقيًات ف نهيا تكيون ًا من تاإعتبار سنوات 
 ًا من تاريخ إصدار تقرير مجموعة من المدققين.إعتبار 

 
بواائق العملية تليك اإلجيراءات التيي تمّكين  حتفاظتتتمن اإلجراءات التي تتبناها الشركة لإ.   19أ

 الواائقت من أجل مااًل:ب حتفاظأاناء فترة اإل 41من تحقيق متطلبات الفقرة 
 بهات وخاصة فيي  حتفاظتمكين استرجا  أو الوصول إلى واائق العملية أاناء فترة اإل

حالية الوايائق االلكترونيية بميا أنييه قيد ييتم تحيديأ أو تغيييير التقنيية المعنيية ميع مييرور 
 الوقت؛

  تيييوفيرت حييييأ تقتتيييي التيييرورةت سيييجل بيييالتغييرات التيييي تيييم إجراؤهيييا عليييى وايييائق
 ملفات العملية؛ و إستكماللية بعد العم

  تمكييين األطييراف الخييارجيين المصييرح لهييم ميين الوصييول إلييى واييائق معينيية وتنقيحهييا
 أخرى. أهدافرقابة الجودة أو  هدافأل

 ملكية واائق العملية
. وقييد للشييركةواييائق العمليييات  تعييود ملكييية.   مييا لييم ييينص القييانون أو النظييام علييى  ييير ذلييكت 19أ

علييى تقييديرهات بتييوفير أجييزاء أو مقتطفييات ميين الواييائق للعمييالءت شييريطة  بنيياءً  تقييوم الشييركةت
ميين أال يقلييل هييذا اإلفصيياح ميين شييأن صييحة العمييل المييؤدى أوت فييي حاليية عمليييات التأكيييدت 

 الشركة أو موظفيها. إستقاللية
 المراقبة

جراءات رقابة الجودة في الشركة  (41)المرجع: الفقرة  مراقبة سياسات وا 
جراءات رقابة الجودة هو توفير تقييم لما يلي: متاالمن مراقبة اإل الهدفإن    .14أ  لسياسات وا 

 بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ لتزاماإل 

  مصممًا بالشكل المناسب ومطبقًا بفعالية؛ و نظام رقابة الجودةإذا كان ما 
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 جييراءات رق ابيية الجييودة فييي الشييركة مطبقيية بالشييكل المناسييب مييا إذا كانييت سياسييات وا 
 بحيأ تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو شركاء العملية مناسبة في الظروف.

 
 والتقييم المستمرين لنظام رقابة الجودة مسائل مال المسائل التالية: عتبار.    يتتمن اإل11أ

 :تحليل ما يلي 
o لمتطلبيييييات القانونيييييية والتنظيميييييية التطيييييورات الجدييييييدة فيييييي المعيييييايير المهنيييييية وا

جيييراءات الشيييركة  المعميييول بهيييات وكييييف تييينعكي هيييذه التطيييورات فيييي سياسيييات وا 
 حيأ يكون ذلك مناسبًا؛

o ؛ستقالليةللسياسات واإلجراءات المتعلقة باإل متاالعلى اإل مصادقة خطية 

o التطور المهني المستمرت بما في ذلك التدريب؛ و 

o  ستالقرارات المتعلقة بقبول و  العالقات مع العمالء وعمليات محددة. مرارا 

  هيا والتحسيينات التيي ينبغيي إجراؤهيا إتخاذتحديد اإلجيراءات التصيحيحية التيي ينبغيي
جيييراءات الشيييركة  عليييى النظيييامت بميييا فيييي ذليييك تيييوفير تغذيييية راجعييية حيييول سياسيييات وا 

 المتعلقة بالتعليم والتدريب.

  محييددة فيي النظييام أو مسييتوى نقيياط التيعف ال عينإبيالم مييوظفي الشيركة المناسييبين
 له. متاالفهم النظام أو اإل

  المتابعية ميين قبيل مييوظفي الشيركة المناسييبين لكيي يييتم إجيراء التعييديالت الالزمية فييورًا
جراءات رقابة الجودة.  على سياسات وا 

 

دورة الفحييص علييى سييبيل الماييال دورة تسييتغرق بيي المتعلقيية جييراءاتاإلسياسييات و ال.    قييد تحييدد 11أ
وات. وتعتمييد طريقيية تنظيييم دورة الفحييصت بمييا فييي ذلييك توقيييت اختيييار العمليييات اييالأ سيين

 المختلفةت على عدة عواملت منها:
 .حجم الشركة 

 .عدد المكاتب وموقعها الجغرافي 

 .نتائت إجراءات المراقبة السابقة 

  مييييدى السييييلطة التييييي يتمتييييع بهييييا كييييل ميييين المييييوظفين والمكاتييييب )ماييييل مييييا إذا كانييييت
 ة مخولة إلجراء فحوصات خاصة بها أو ما إذا كيان رئييي المكتيبالمكاتب المختلف

 هو الشخص الوحيد المخول للقيام بذلك(.

 .طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيم الشركة 

 .المخاطر المرتبطة بعمالء الشركة والعمليات المحددة 
  

دون ييييتم اختييييار بعتيييها  دتنطيييوي عمليييية الفحيييص عليييى اختييييار عملييييات مختلفيييةت حييييأ قييي   .11أ
 عتبييارإشييعار فريييق العملييية مسييبقًا. ولييدى تحديييد نطيياق الفحييصت قييد تأخييذ الشييركة بعييين اإل



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

   19 1المعيار الدولي لرقابة الجودة 

ومييع ذلييكت ال يعمييل برنييامت الفحييص برنييامت فحييص خييارجي مسييتقل.  اتإسييتنتاجنطيياق أو 
 الخاص بالشركة. ةهذا كبديل عن برنامت المراقبة الداخلي

 

 خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
أدائهيا مين قبيل أفيراد مسيؤولين الشيركات الصيغيرة إليى  حالية فيي المراقبيةإجيراءات  قد تحتاج.   11أ

جراءاتعن تصميم وتطبيق  فيي ت أو أفراد قيد يشياركون في الشركة رقابة الجودة سياسات وا 
محيييدودًا مييين  التيييي تمليييك عيييدداً وقيييد تختيييار الشيييركة أداء مراجعييية رقابييية جيييودة العملييييات. 
كل المناسب أو شيركة أخيرى لتنفييذ إجيراءات فحيص األشخاص توظيف شخص مؤهل بالش

جيييراءات المراقبييية األخيييرى. وبيييداًل مييين ذليييكت  قيييد تحيييدد الشيييركة ترتيبيييات معينييية العملييييات وا 
 مؤسسات مناسبة أخرى من أجل تسهيل القيام بأنشطة المراقبة.لمشاركة المصادر مع 

 

 (10)المرجع: الفقرة  حاالت القصور في اإلبالم
اإلبالم عن حاالت قصيور محيددة إليى أفيراد بخيالف شيركاء العمليية ذوي العالقية ج ال يحتا.   13أ

المعنييييةت ر يييم وجيييود حييياالت قيييد يكيييون هيييذا  الخاصيييةلعملييييات االحتيييواء عليييى تحدييييد لإليييى 
تييطال  بمسييؤوليات األفييراد بخييالف شييركاء العملييية بالشييكل إلتييروريًا ميين أجييل ا التحديييد

 المناسب.
 

 الشكاوى واإلدعاءات
 (11ر الشكاوى واإلدعاءات )المرجع: الفقرة مصد
التيييي ال تتتيييمن تليييك الشيييكاوى واإلدعييياءات الغيييير جيييديرة قيييد تنشيييأ الشيييكاوى واإلدعييياءات ).   10أ

من داخل أو خارج الشركة. وقد يتم تقديمها من قبل موظفي الشركة أو العميالء  باالهتمام(
ل أعتيياء فريييق العملييية أو مييوظفي أو األطييراف الاالايية األخييرى. وقييد يييتم اسييتالمها ميين قبيي

 الشركة ا خرين.
 

جراءات التحقيق )المرجع: الفقرة   (11سياسات وا 
قييد تتتييمن السياسييات واإلجييراءات المحييددة فيمييا يتعلييق بييالتحقيق فييي الشييكاوى واإلدعيياءات .   11أ

 :بما يلي ف على التحقيقالشريك المشر  تصفيأن 
 الخبرة الكافية والمناسبة؛ أن يمتلك 

 ن يتمتع بسلطة داخل الشركة؛ وأ 

 .ال يشارك بالعملية بأي طريقة أخرى 
 

 قد يقوم الشريك المشرف على التحقيق ب شراك مستشار قانوني عندما تقتتي الترورة.
 
 خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
يشيارك ددًا قليياًل مين الشيركاءت أال الممكنت في حالة الشركات التيي تمليك عي يكون منال قد   . 19أ

الشيييييريك المشيييييرف عليييييى التحقييييييق فيييييي العمليييييية. وقيييييد تسيييييتخدم هيييييذه الشيييييركات الصيييييغيرة 



 رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية 
 وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة
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والممارسيييون الوحييييدون الخيييدمات التيييي يقيييدمها شيييخص مؤهيييل بالشيييكل المناسيييب أو شيييركة 
 أخرى من أجل تنفيذ التحقيق في الشكاوى واإلدعاءات.

 
 (11)المرجع: الفقرة  واائق نظام رقابة الجودة

ومحتييوى الواييائق التييي تؤكييد علييى تشييغيل كييل عنصيير ميين عناصيير نظييام رقابيية  يعييّد شييكل   .19أ
 الجودة مسألة حكم ويعتمد على عدد من العواملت بما في ذلك العوامل التالية:

 .حجم الشركة وعدد المكاتب 

 .طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيم الشركة 
 

ترونيية لتواييق مسيائل مايل على سبيل الماالت قد تستخدم الشركات الكبييرة قواعيد بيانيات الك
 .الرقابيةوتقييمات األداء ونتائت إجراءات الفحص  ستقالليةعلى اإل المصادقات

 
 .   تشتمل الواائق المناسبة المتعلقة بالمراقبة على سبيل الماال:14أ

 العمليات المنجيزة التيي سييتم بما في ذلك اإلجراء المتعلق باختيار  تإجراءات المراقبة
 فحصها.

 قييم لما يلي:سجل ت 

o ؛المعمول بهابالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  لتزاماإل 

o  ًبالشكل المناسب ومطبقًا بفعالية؛ و ما إذا كان نظام رقابة الجودة مصمما 

o  جيييراءات رقابييية الجيييودة فيييي الشيييركة مطبقييية بالشيييكل ميييا إذا كانيييت سياسيييات وا 
عن الشيركة أو شيركاء العمليية مناسيبة المناسبة بحيأ تكون التقارير الصادرة 

 .القائمة في الظروف

  حيياالت القصييور التييي تمييت مالحظتهييا وتقييييم تأايرهييا واألسيياي الييذي تييم بنيياء تحديييد
 .افي تروريًا أم ال وما هو هذا اإلجراءإجراء إت إتخاذعليه تحديد ما إذا كان 

 
 خاصة بالشركات الصغيرة إعتبارات
ت الصغيرة أساليبًا  ير رسمية بشكل أكبير فيي وايائق نظيم رقابية الجيودة قد تستخدم الشركا   . 11أ

 الخاصة بها مال المالحظات اليدوية وقوائم المراجعة والنماذج. 
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

المساااتقل عناااد إجاااراء عملياااة تااادقيق المسااايوليات الكلياااة للمااادقق  معياااار التااادقيق الااادولي هاااذايتنااااول  .5
ص األهااداف الكليااة للماادقق للبيانااات الماليااة وفقااًا لمعااايير التاادقيق الدوليااة. ويباايو علاا  وجاا  الخ ااو 

ويوضااط طبيعااة ونطاااق عمليااة تاادقيق م ااممة لتمكاايو الماادقق المسااتقل مااو تحقيااق هااذ   المسااتقل 
لتادقيق الدولياة ويتضامو متطلباات كماا يوضاط هاذا المعياار نطااق وسالطة وهيكال معاايير ااألهداف. 

تحااادد المسااايوليات العاماااة للمااادقق المساااتقل المعماااول بهاااا فاااي كافاااة عملياااات التااادقيق  بماااا فاااي ذلاااك 
لمعااايير التاادقيق الدوليااة. ويشااار إلاا  الماادقق المسااتقل هنااا فيمااا بعااد  متاااالالااذي يقتضااي اإل لتاا اماإل

 "بالمدقق".
 

ياق تادقيق البياناات المالياة ماو قبال مادقق ماا. وسايتم تبنيهاا تمت كتابة معايير التدقيق الدولياة فاي سا .0
حساابما تقتضااي الضاارورة فااي المااروف عناادما يااتم تطبيقهااا علاا  عمليااات تاادقيق المعلومااات الماليااة 
التاريخياة األخار . وت تتنااول معاايير التادقيق الدولياة مسايوليات المادقق التاي قاد يانص عليهاا تشاري  

قاااد تختلاااف هاااذ  كتتاااال العاااام ماااااًل. فالمالياااة لإ تعلاااق بعااارا األوراقأو نماااام أو  يااار ذلاااك فيماااا ي
 المساايوليات عااو تلااك المحااددة فااي معااايير التاادقيق الدوليااة. وبالتااالي  بينمااا قااد يجااد الماادقق جواناال

المااادقق بااانو يضااامو  ليةفاااي ماااال هاااذ  الماااروف  إت أنهاااا مسااايو  ةفاااي معاااايير التااادقيق الدوليااا مفيااادة
 لقانونية أو التنميمية أو المهنية ذات العالقة.ات الت املإ متاالاإل

 
 تدقيق البيانات الماليةعملية 

المستخدميو المستهدفيو فاي البياناات المالياة.  اقةهو تع ي  درجة مو إجراء عملية تدقيق  الهدفإو  .3
 كانات البياناات المالياة معادة ماو كافاةويتم تحقيق ذلك مو خالل تعبير المدقق عو رأي  حول ماا إذا 

األهاااداف أطااار رير المالياااة المعماااول بااا . وفاااي حالاااة معمااام إعاااداد التقاااا طاااارالناااواحي الهاماااة وفقاااًا إل
  يكاااوو رأي المااادقق حاااول ماااا إذا كانااات البياناااات المالياااة معروضاااة بشاااكل عاااادل ماااو كافاااة العاماااة

و عملياا ة النااواحي الهامااة  أو مااا إذا كاناات تنقاال وجهااة نماار  ااحيحة وعادلااة وفقااًا إلطااار العماال. وا 
وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ومتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقاة تمكناو المادقق ماو  تدقيق ميداة

 (5تكويو ذلك الرأي. )المرج : الفقرة أ
 

تعاادنها إدارة التااي إو البيانااات الماليااة التااي تخضاا  للتاادقيق هااي تلااك التااي البيانااات الخا ااة بالمنشاانة  .7
. وت تفااارا معاااايير التااادقيق الدولياااة أياااة مسااايوليات علااا  الحوكماااةالمكلفااايو بالمنشااانة تحااات إشاااراف 

لياتهم. وما  ذلاك  ياتم و القوانيو واألنممة التي تحكم مساي  وت تسود عل  المكلفيو بالحوكمةرة أو اإلدا
  وحياااك يكاااوو مناساااباً أو اإلدارة  إفتااارااإجاااراء عملياااة تااادقيق وفقاااًا لمعاااايير التااادقيق الدولياااة علااا  

وو  كماااةالمكلفااايو بالحو  اااليقااارن  وت تعفاااي عملياااة التااادقيق. ليات معيناااة أساساااية لاااد  إجاااراءمسااايو  بتحمن
-0مااو مساايولياتهم. )المرجاا : الفقاارات أ المكلفاايو بالحوكمااةعمليااة تاادقيق البيانااات الماليااة اإلدارة أو 

 (55أ
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ماا  تقتضي معايير التدقيق الدولية  كنساس لرأي المدقق  أو يح ل المدقق عل  تنكيد معقاول حاول .1
أو  حتيااالكاناات ناجمااة عااو اإل سااواءً   الجوهريااةإذا كاناات البيانااات الماليااة ككاال خاليااة مااو األخطاااء 

وخطن.  ياتم الح اول عليا  عنادما يح ال المادقق و عاال  ماو التنكياد   مساتو  هاو التنكيد المعقاول وا 
قق عااو رأي مااو مخاااطرة التاادقيق )أي مخاااطرة أو يعبناار المااد للحاادن علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة 

وماا   مقبااول. مسااتو  متاادو   إلاا  (جوهريااة ياار مناساال عناادما تحتااوي البيانااات الماليااة علاا  أخطاااء 
تادقيق ينات  اللعملياة  قيود كامنةذلك  ت يعتبر التنكيد المعقول مستو  مطلقًا مو التنكيد بسبل وجود 

   ليكاوورأياهاا فاي تكاويو يساتند إليو  اتإساتنتاجالمادقق  يستخلص منهاعنها معمم أدلة التدقيق التي 
 (10أ-01أكار مو كون  قاطعًا. )المرج : الفقرات أ اً مقنع

 
  وفااي تقياايم تااناير تخطاايط وأداء عمليااة التاادقيقكاال مااو فااي  مفهااوم األهميااة النساابية يطبااق الماادقق .1

. 1األخطاء المحددة فاي عملياة التادقيق واألخطااء  يار الم اححة  إو وجادت  علا  البياناات المالياة
قاد يكاوو ماو المتوقا  أو تايار   عندماالحذوفات  جوهرية عام  تعتبر األخطاء  بما في ذلك  وبشكل
للمساتخدميو التاي يتخاذونها علا  أسااس البياناات  قت اديةفردي أو مجتمعة  عل  القرارات اإل بشكل

ر تتانار بوجهاة نماو المالية. ويتم إ دار األحكام حول األهمية النسابية فاي ضاوء الماروف المحيطاة 
حتياجااات مسااتخدمي البيانااات الماليااة مااو المعلومااات الماليااة  وبحجاام وطبيعااة الخطاان  إالماادقق حااول 

أو كالهمااا. ويتعاماال رأي الماادقق ماا  البيانااات الماليااة ككاال  ولااذلك فاالو الماادقق  ياار مساايول عااو 
 بالنسبة للبيانات المالية ككل. جوهريةالكشف عو أخطاء  ير 

 
لياااة علااا  األهاااداف والمتطلباااات والتطبياااق والماااادة التوضااايحية األخااار  تحتاااوي معاااايير التااادقيق الدو  .4

وتقتضاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة ماااو لااادعم المااادقق فاااي الح اااول علااا  تنكياااد معقاااول.  الم ااامميو
جاراء عملياة التادقيق وأو يقاوم بالتشكك المهني  لت امواإلالمدقق ممارسة الحكم المهني  أاناء تخطيط وا 

 -أخر : بما يلي  مو بيو أمور

  إلا   ساتنتادباإل  أم خطان إحتياالكانت ناتجة عو  سواءً   الجوهريةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء
 .لديهاالرقابة الداخلية نمام نشنة وبيئتها  بما في ذلك فهم الم

  الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة حااول مااا إذا كاناات األخطاااء موجااودة أم ت وذلااك مااو
 مة.لمخاطر المقين مناسبة ل إستجابةجراءات ت ميم وتطبيق إخالل 

 التااي تاام التو اال إليهااا مااو أدلااة  اتسااتنتاجإلاا  اإل سااتنتادحااول البيانااات الماليااة باإل يتكااويو رأ
 التدقيق التي تم الح ول عليها.

 

                                                 
تقياايم البيانااات الخاطئااة " 071ومعيااار التاادقيق الاادولي  عمليااة تاادقيق" وأداء"األهميااة النساابية فااي تخطاايط  300معيااار التاادقيق الاادولي    5

 ."المحددة خالل عملية التدقيق
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ل با  وأي قاانوو أو نماام إعداد التقارير المالية المعمو  إطارمو قبل المدقق عل   رأيسيعتمد تكويو  .1
 (53أ-50. )المرج : الفقرتاو أب  معمول

 

بااالم معينااة أخاار  إلاا  المسااتخدميو أو اإل إت ااالكمااا يقاا  علاا  عاااتق الماادقق مساايوليات  .2 دارة أو وا 
ناشائة عاو عملياة التادقيق. وقاد ياتم راف خارج المنشانة  فيماا يتعلاق بمساائل أطأو  المكلفيو بالحوكمة

     2معمول ب .أو قانوو أو نمام  في معايير التدقيق الدولية تحديد هذ  المسيوليات

 

 تاريخ النفاذ
 0002 )ديسامبر( 51تادقيق البياناات المالياة للفتارات التاي تبادأ فاي لالمفعاول  نافذ يعتبر هذا المعيار .50

 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 األهداف الكلية للمدقق

 -:ليتتلخص األهداف الكلية للمدقق فيما يلد  إجراء عملية تدقيق للبيانات المالية   .55

الح اااول علااا  تنكياااد معقاااول حاااول ماااا إذا كانااات البياناااات المالياااة ككااال خالياااة ماااو األخطااااء  (أ)
 ا يمكنااو الماادقق مااو التعبياار عااو رأيمماا أو خطاان  إحتيااالناجمااة عااو كاناات  سااواءً   الجوهريااة

معمااول باا   طااارحااول مااا إذا كاناات البيانااات الماليااة معاادة  مااو كافااة النااواحي الهامااة  وفقااًا إل
 قارير المالية؛ وعداد التإل

وفقااًا   معااايير التاادقيق الدوليااة بشااننها حساابما تقتضااي ت ااالليااة  واإلاإلبااالم عااو البيانااات الما (ل)
 المدقق. للنتائ  التي تو ل إليها

 

رأي التعبيار عاو فيهاا  يكاووفي جمي  الحاتت التي ت يمكو فيها الح ول عل  تنكيد معقول والتاي  .50
اإلبااالم إلاا  مسااتخدمي البيانااات  هااداففااي المااروف القائمااة ألمااتحفم فااي تقرياار الماادقق  ياار كاااف  

 نساحالبنو يقوم المدقق بحجال رأي معايو أو اإلالمالية المستهدفيو  تقتضي معايير التدقيق الدولية 
 ممكنًا بموجل القانوو أو النمام المعمول ب . نسحالمو العملية  حيك يكوو اإل 3(ستقالة)أو اإل

 

 التعريفات

 -ير التدقيق الدولية  يكوو للم طلحات التالية المعاني المبينة أدنا :معاي هدافأل .53

 Applicable financial reporting)إعاااااداد التقاااااارير المالياااااة المعماااااول بااااا   إطاااااار (أ)
framework)– إعاااااداد التقاااااارير المالياااااة الاااااذي تتبناااااا  اإلدارة وحياااااك يكاااااوو مناسااااابًا   إطاااااار

والمقباااول فاااي ضااوء طبيعاااة المنشااانة وهااادف لمالياااة لاااد  إعاااداد البيانااات ا  بالحوكماااةالمكلفااوو 
 . إستخدام القانوو أو النمام ذلك اإلطار الذي يقتضيأو   البيانات المالية

                                                 
الماادقق  مساايوليات" 070معيااار التاادقيق الاادولي و  "بالحوكمااةاإلت ااال ماا  أولئااك المكلفاايو " 010أنماار مااااًل معيااار التاادقيق الاادولي   0

 .73الفقرة  تدقيق البيانات المالية" في عملية حتيالاإلالمتعلقة ب

 " فقط.نسحاليق الدولية  يستخدم م طلط "اإلفي معايير التدق   3
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لإشااارة  (Fair presentation framework) العاارا العااادل" إطااارويسااتخدم م ااطلط "
 -و: لمتطلبات إطار العمل متاالإعداد التقارير المالية الذي يقتضي اإل إطارإل  
تحقيق عرا عاادل للبياناات المالياة  قاد يكاوو  بنن   مو أجليقرن  راحة أو ضمنًا  (5)

ماااو الضاااروري أو تاااوفر اإلدارة إف ااااحات  يااار تلاااك المطلوباااة علااا  وجااا  التحدياااد 
 بموجل المتطلبات؛ أو

يقرن  راحة بنن  قاد يكاوو ماو الضاروري أو تحياد اإلدارة عاو متطلال ماو متطلباات  (0)
وو تحقياق عاارا عاادل للبيانااات المالياة. ومااو المتوقا  أو تكااإطاار العماال ماو أجاال 

 نادرة جدًا فقط.حاتت الحياد هذ  ضرورية في مروف 

 
إعاداد  إطاارلإشاارة إلا   (Compliance framework) "متااالاإل إطااريساتخدم م اطلط "

رارات يحتاوي علا  اإلقادوو أو لمتطلباات إطاار العمال   متاالالتقارير المالية الذي يقتضي اإل
 ( أعال . 0( و)5المذكورة في الفقرتاو )

 

إلااا   للتو ااالالمعلوماااات المساااتخدمة ماااو قبااال المااادقق  –(Audit evidence) أدلاااة تااادقيق (ل)
وتشتمل األدلة عل  كل مو المعلوماات الاواردة فاي التي يستند إليها رأي المدقق.  اتستنتاجاإل

معاااايير  هااادافلوماااات األخااار . وألالساااجالت المحاسااابية ذات ال ااالة بالبياناااات المالياااة والمع
 -التدقيق الدولية:

عباااارة عاااو قيااااس حجااام أدلاااة التااادقيق. ويتااانار حجااام أدلاااة  لاااة التااادقيقكفاياااة أد تكاااوو (5)
 ونوعية هذ  األدلة أيضًا. الجوهريةالتدقيق المطلوبة بتقييم المدقق لمخاطر األخطاء 

لاااة؛ أي مااااد  عبااااارة عاااو قيااااس نوعيااااة هاااذ  األد تكاااوو ماااد  مالئمااااة أدلاااة التااادقيق (0)
 التي يستند إليها رأي المدقق. اتستنتاجرتباطها ومواوقيتها في توفير دعم لإإ

مخاطرة أو يعبنر المدقق عاو رأي تادقيق  يار مالئام عنادما  –(Audit risk) تدقيقال ةمخاطر  (ج)
وتعااااد مخااااطرة التاااادقيق دالاااة علاااا  مخاااااطر  تحتاااوي البيانااااات المالياااة علاااا  أخطااااء جوهريااااة.

 .كتشافية ومخاطرة اإلاألخطاء الجوهر 

مااا يكااوو  روو عمليااة التاادقيق  وعااادةً ص أو األشااخاص الااذيو يجااالشااخ –(Auditor) ماادقق (د)
قااااباًل لتطبياااق الشاااركة. شاااركاء العملياااة أو أعضااااء فخاااريو فاااي فرياااق العملياااة أو حياااك يكاااوو 

وحيك يهدف معيار تدقيق دولي معيو إلا  تحقياق متطلال ماا أو تحمال مسايولية ماا ماو قبال 
قاراءة م اطلحي  لالعملياة  يساتخدم م اطلط "شاريك العملياة" بادًت ماو "المادقق". ويجا شريك

عل  أنها يشيراو إل  الم اطلحات التاي تكافئهاا فاي القطااا العاام "شريك العملية" و "الشركة" 
 .ذي عالقةحيك يكوو ذلك 

لماادقق للحااد مخاااطرة أو اإلجااراءات التااي ييديهااا ا -Detection risk) كتشااافمخاااطرة اإله(   ) 
عااو خطاان موجااود قااد يكااوو خطاان لااو تكشااف مااو مخاااطرة التاادقيق إلاا  مسااتو  متاادو  مقبااول 

 جوهريًا  إما منفردًا أو عند جمع  م  األخطاء األخر .
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عارا مانمم للمعلوماات المالياة التاريخياة  بماا  – (Financial statements) بياناات مالياة (و)
للمنشاانة أو  قت اااديةإلبااالم عااو المااوارد اإلذات العالقااة  يهاادف إلاا  ا اإليضاااحاتفااي ذلااك 

معينااة أو اإلبااالم عااو الت يياارات التااي تطاارأ علاا  تلااك المعلومااات   منيااة نقطااة عنااد اتهاااإلت ام
وتتانلف اإليضااحات ذات العالقاة عاادة ماو  إعداد التقارير المالياة. طارلفترة مو ال مو وفقًا إل

ويشااااير م ااااطلط  .يضاااااحية األخاااار ملخااااص للسياسااااات المحاساااابية الهامااااة والمعلومااااات اإل
 إطاارعة كاملة مو البيانات المالية وفقًا لماا تحادد  متطلباات "البيانات المالية" عادة إل  مجمو 

 إعداد التقارير المالية المعمول ب   ولكن  قد يشير أيضًا إل  بياو مالي مفرد.

ومااات المعباار المعل –(Historical financial information) معلومااات ماليااة تاريخيااة ( )
ها بشااكل إستخال اام ااطلحات ماليااة فيمااا يتعلااق بمنشاانة معينااة  حيااك يااتم  لسااتخدامبعنهااا 

التاااي  قت اااديةأساسااي مااو النمااام المحاساابي للمنشاانة  وتتعلاااق هااذ  المعلومااات باألحااداك اإل
فاااي نقااااط  منياااة فاااي  قت ااااديةحااادات فاااي فتااارات  منياااة ساااابقة أو الحااااتت أو الماااروف اإل

 الماضي.

 إلجاااراءتنفيذياااة المسااايولية الالشاااخص )األشاااخاص( الاااذي يتحمااال  –(Management) إدارة (ح)
عملياااات المنشااانة. وفيماااا يتعلاااق بااابعا المنشااا ت فاااي بعاااا المنااااطق  تشاااتمل اإلدارة علااا  

-أو مالااك معاايو رقابااةمااال األعضاااء التنفيااذييو لمجلااس   المكلفاايو بالحوكمااةبعااا أو كافااة 
 مدير.

إف اااح عااو بنااد معاايو و مبلااأ أو ت اانيف أو عاارا أو ق باايفاار  – (Misstatement) خطاان (ط)
 إطااارفااي بياااو مااالي مبلااأ عناا  والمبلااأ أو الت اانيف أو العاارا أو اإلف اااح الااذي يقتضااي  

 .إحتياللك البند. وقد تنشن األخطاء مو خطن أو إعداد التقارير المالية المعمول ب  لذ

مالياة معروضاة بشاكل عاادل  ماو يعبر المدقق عو رأي حاول ماا إذا كانات البياناات ال وعندما
تلااك  أيضاااً  قااد تتضاامو األخطاااءفأو عااو وجهااة نماار  احيحة وعادلااة   كافاة النااواحي الهامااة 

التعااديالت علاا  المبااالأ أو الت اانيفات أو العاارا أو اإلف اااحات التااي تعتباار ضاارورية  فااي 
للتعبيار عاو لبيانات المالياة بشاكل عاادل  ماو كافاة الناواحي الهاماة  أو لعرا احكم المدقق  
 وعادلة.  حيحةوجهة نمر 

  المكلفاايو بالحوكمااة  وحيااك يكااوو مناسااباً بمساايوليات اإلدارة  المتعلااق -(Premise) إفتااراا (ي)
  وحياك يكاوو مناساباً ركات اإلدارة لقاد أقارت وأد  - عليا  م إجاراء عملياة التادقيق بنااءً ي ياتوالذ

أساساية فاي إجاراء عملياة تادقيق وفقاًا    بننهم يتحملوو المسيوليات التي تعدن المكلفيو بالحوكمة
 لمعايير التدقيق الدولية  أي تق  عل  عاتقهم مسيولية:

ذلاك العارا التقاارير المالياة المعماول با   بماا فاي  طاارإعداد البيانات المالية وفقًا إل (5)
 ؛عالقة العادل حيك يكوو ذلك ذي

  بننهااا بالحوكمااةلفااوو   المكوحيااك يكااوو مناسااباً الرقابااة الداخليااة التااي تقاارر اإلدارة  (0)
ت كانا ساواءً   ةالجوهريا األخطااءضرورية للتمكيو مو إعاداد بياناات مالياة خالياة ماو 

 أو خطن؛ و إحتيالعو  ناجمة
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 ت ويد المدقق بما يلي: (3)

  وحيااك يكااوو مناسااباً كافااة المعلومااات التااي تعلاام اإلدارة و ااول إلاا  ال .أ
المالياااااة ماااااال بننهاااااا مرتبطاااااة بلعاااااداد البياناااااات   بالحوكماااااةالمكلفاااااوو 

 السجالت والواائق والمسائل األخر ؛

وحيااك يكااوو المعلومااات اإلضااافية التااي قااد يطلبهااا الماادقق مااو اإلدارة  .ل
 التدقيق؛ و لهدف المكلفيو بالحوكمة  مو مناسباً 

و ااول  ياار مقيااد إلاا  أشااخاص يعملااوو داخاال المنشاانة ياار  الماادقق  .ج
 بنن  مو الضروري الح ول عل  أدلة تدقيق منهم.

 

قد تتم إعادة  يا ة النقطاة الماذكورة أعاال  ( 5عادل  )عرا  إطار إستخدامحال  في
إعااداد التقااارير  طااارلهااا وفقااًا إل العااادلبالشااكل التااالي "إعااداد البيانااات الماليااة والعاارا 

وفقاااًا  وعادلاااة  ااحيحةتعبااار عااو وجهاااة نمااار الماليااة" أو "إعاااداد البياناااات الماليااة التاااي 
 مالية".إعداد التقارير ال طارإل
 

وحيااك يكااوو بمساايوليات اإلدارة  المتعلااق فتاارااكمااا قااد تااتم اإلشااارة إلاا  م ااطلط "اإل
يق بناااااء علياااا " بم ااااطلط ي يااااتم إجااااراء عمليااااة التاااادق  الااااذالمكلفاااايو بالحوكمااااة  مناسااااباً 

 ".فتراا"اإل
 

توميااف التادريل والمعرفااة والخباارة ذات  –( Professional judgment) حكام مهنااي (ك)
لسااياق المن ااوص علياا  بموجاال معااايير التاادقيق والمحاساابة والساالوك العالقااة  ضاامو ا

األخالقي  عند  ن  قرارات مدروساة حاول إجاراءات ساير العمال المناسابة فاي ماروف 
 عملية التدقيق.

 والتاايقمموقااف يشاامل عقاااًل متسااائاًل  –(Professional skepticism) تشااكك مهنااي (ل)
وتقييماًا ناقادًا  إحتياالم عاو خطان أو للحاتت التي قد تدل علا  وجاود خطان محتمال نااج

 ألدلة التدقيق.

فااي ساياق تاادقيق البياناات الماليااة  هااو  – (Reasonable assurance) تنكياد معقااول (م)
 عبارة عو مستو  عال  وليس مطلقًا مو التنكيد.

مخاااطرة أو  –(Risk of material misstatement) مخاااطرة خطاان جااوهري (و)
اء جوهرية قبل إجاراء عملياة التادقيق. ويتانلف ذلاك تحتوي البيانات المالية عل  أخط

 مو عن ريو موضحيو كاآلتي عند مستو  التنكيد:

قابلياااة تعااارا تنكياااد حاااول فئاااة ماااو  –(Inherent risk) مخااااطرة كامناااة (5)
خطاان قااد يكااوو جوهريااًا  إمااا وجااود المعااامالت أو ر اايد حسااال أو إف اااح ل

لنماار فااي أيااة أنممااة فااردًا أو لااد  جمعاا  ماا  أخطاااء أخاار   وذلااك قباال انم
 رقابة ذات عالقة.

الااذي قااد خطاان ال تتمااال فااي أومخاااطرة  –(Control risk) مخاااطرة رقابااة (0)
في عملية تنكيد حول فئة مو المعامالت أو ر يد حساال أو إف ااح يحدك 

لااااد  جمعاااا  ماااا  األخطاااااء  أوجوهريااااًا  إمااااا منفااااردًا  والااااذي قااااد يكااااوو خطاااان
  أو ت احيح  فاي الوقات المحادد ماو إكتشاافلاو ياتم منا  حدواا  أو  األخر  

 قبل الرقابة الداخلية للمنشنة.
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الشاخص  –(Those charged with governance) بالحوكماةالمكلفاوو أولئاك  (س)
)األشخاص( أو الميسسة )الميسسات( )كشركة و ية مااًل( التاي يقا  علا  عاتقهاا 

لمتعلقااة بمساااءلة ات الت اماامساايولية اإلشااراف علاا  اتتجااا  اتسااتراتيجي للمنشاانة واإل
ويتضاامو ذلااك اإلشااراف علاا  عمليااة إعااداد التقااارير الماليااة. وفيمااا يتعلااق  المنشاانة.
مااومفي اإلدارة  بالحوكمااةت فااي بعااا المناااطق  قااد يشاامل المكلفااوو المنشاا باابعا 

مال األعضاء التنفيذييو في مجلاس رقاابي معايو فاي منشانة فاي القطااا الخااص أو 
 مدير.-العام أو مالك

 

 باتالمتطل
 متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية

لمتطلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة  بماااا فاااي ذلاااك تلاااك المتطلباااات  ينب اااي أو يمتاااال المااادقق .57
 (54أ-57المتعلقة بعمليات تدقيق البيانات المالية. )المرج : الفقرات أو   ستقالليةالمعنية باإل

 

 التشكك المهني

الماروف قاد عملية تدقيق ما م  ممارساة التشاكك المهناي مادركًا أو  أو يخطط ويجري المدقق ينب ي .51
-51تايدي إلا  وجاود أخطااء جوهرياة فاي البياناات المالياة. )المرجا : الفقارات أموجودة بحيك تكوو 

 (00أ
 

 الحكم المهني

جاراء عملياة تادقيق للبيانا ينب ي أو يمارس المدقق .51 ات المالياة. )المرجا : الحكم المهني عند تخطيط وا 
 (04أ-03الفقرات أ

 

 أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق

علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة  ينب ااي أو يح اال الماادققفااي ساابيل الح ااول علاا  تنكيااد معقااول   .54
 التو اااال إلاااا للحاااد مااااو مخااااطرة التاااادقيق إلااا  مسااااتو  متاااادو  مقباااول وبالتااااالي تمكااايو الماااادقق ماااو 

 (10أ-01رأي . )المرج : الفقرات أ معقولة ليبني عليها اتإستنتاج
 

 إجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية
 التدقيقبلمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة  متاالاإل

لكافااة معااايير التاادقيق الدوليااة ذات العالقااة بالتاادقيق. ويكااوو معيااار تاادقيق  ينب ااي أو يمتااال الماادقق .51
المفعاول وتكاوو الماروف التاي يتناولهاا المعياار  نافاذو مرتبطًا بعملية التادقيق عنادما يكاوو دولي معي

 (14أ-13قائمة. )المرج : الفقرات أ
 

   بماا فاي ذلاك التطبياقمعيار تدقيق دولي معايوكامل نص عل  فهم حول  ينب ي أو يح ل المدقق .52
ق متطلباتا  بالشاكل المالئام. )المرجا : والمادة التوضيحية األخر   وذلك في سبيل فهام أهدافا  وتطبيا

 (11أ-11الفقرات أ
 

  إمتاالاا  لمعااايير التاادقيق الدوليااة فااي تقرياار الماادقق إت فااي حااال إمتاالاا ت ينب ااي أو يعاارا الماادقق .00
 لمتطلبات هذا المعيار وكافة معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق.
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 المختلفةلية لتدقيق الدو األهداف الواردة في معايير ا
األهااداف الااواردة فااي معااايير  ينب ااي أو يسااتخدم الماادققفااي ساابيل تحقيااق األهااداف الكليااة للماادقق   .05

جااراء عمليااة التاادقيق  ماا  األخااذ بعاايو اإل العالقااات  عتبااارالتاادقيق الدوليااة ذات العالقااة فااي تخطاايط وا 
 (12أ-14ت أمو أجل: )المرج : الفقراوذلك المتبادلة بيو معايير التدقيق الدولية  

تحديد ما إذا كانات أياة إجاراءات تادقيق  باإلضاافة إلا  تلاك اإلجاراءات التاي تقتضايها معاايير  (أ)
ألهداف الواردة في معايير التادقيق الدولياة؛ و )المرجا : الفقارة طبقًا لالتدقيق الدولية  ضرورية 

 (40أ

 (45قرة أتقييم ما إذا تم الح ول عل  أدلة تدقيق كافية ومناسبة. )المرج : الف (ل)

 

 للمتطلبات ذات العالقة متاالاإل

لكال متطلال يقتضاي  معياار تادقيق دولاي ماا  إت فاي  ينب اي أو يمتاال المادقق  03م  مراعااة الفقارة  .00
 -حال  في مروف عملية التدقيق:

 ؛ أولتدقيق الدولي كاماًل  ير مرتبطكاو معيار ا (أ)

-40م. )المرجاا : الفقرتاااو أكاااو المتطلاال  ياار ماارتبط ألناا  متطلاال شاارطي والشاارط  ياار قااائ (ل)
 (43أ

  

المادقق بننا  ماو الضاروري الحيااد عاو متطلال ذي عالقاة فاي معياار  يار   قاد إساتانائيةفي مروف  .03
إجاااراءات تااادقيق بديلاااة ماااو أجااال  ينب اااي أو يااايدي المااادققتااادقيق دولاااي معااايو. وفاااي هاااذ  الحااااتت  

الحيااد عاو متطلال ذي عالقاة تحقيق هدف ذلك المتطلل. ومو المتوق  أو تنشان حاجاة المادقق إلا  
وعناادما يكااوو ذلااك اإلجااراء  ياار فعااال فااي  محااددالقيااام باالجراء ذلااك المتطلاال  يقتضاايفقااط عناادما 

 (47)المرج : الفقرة أ تحقيق هدف المتطلل في المروف الخا ة للعملية.

 

 في تحقيق الهدف خفاقاإل

القاة  فعليا  تقيايم ماا إذا كااو إذا لم يستط  المدقق تحقيق هدف معيو فاي معياار تادقيق دولاي ذي ع .07
ذلك يحول دوو تحقيق  لألهداف الكلية للمادقق وبالتاالي يقتضاي منا  بموجال معاايير التادقيق الدولياة 

م نماااممكناًا بموجال قاانوو أو  نساحاليااك يكاوو اإلماو العملياة )ح نساحالتعاديل رأي المادقق أو اإل
مة تقتضي التوايق وفقاًا لمعياار التادقيق في تحقيق هدف معيو مسنلة ها خفاقمعمول ب (. ويمال اإل

 (41أ-41)المرج : الفقرتاو أ 030.4 الدولي

*** 

                                                 
 .)ج(1  الفقرة "واائق التدقيق" 030معيار التدقيق الدولي  7
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 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 تدقيق البيانات الماليةعملية 

 (3)المرج : الفقرة  نطاق عملية التدقيق
معاادة  مااو كافااة النااواحي  يتناااول رأي الماادقق حااول البيانااات الماليااة مااا إذا كاناات البيانااات الماليااة  . 5أ

إعاااداد التقاااارير المالياااة. ويعتبااار هاااذا الااارأي شاااائعًا فاااي كافاااة عملياااات تااادقيق  طاااارالهاماااة  وفقاااًا إل
المنشاانة فااي المسااتقبل أو الكفاااءة أو  إسااتمرارالبيانااات الماليااة. وبالتااالي  ت ييكااد رأي الماادقق علاا  
قد يقتضي القاانوو أو النماام المعماول با  ك  الفعالية التي نفذت بها اإلدارة شيوو المنشنة. وم  ذل

و المااادقق فراء حاااول المساااائل الخا اااة األخااار   ماااال فعالياااة الرقاباااة  فاااي بعاااا المنااااطق أو يكاااون
ليااة ماا  البيانااات الماليااة. وحيااك أو معااايير التاادقيق الدو  إداري منف االالداخليااة  أو توافااق تقرياار 

رشاااد المسااائل إلاا  الحااد الااذي تكااوو فياا  مرتبطااة  فيمااا يتعلااق بمااال هااذ  تحتااوي علاا  متطلبااات وا 
بتكااويو رأي حااول البياناااات الماليااة  قااد يتعااايو علاا  الماادقق تنفياااذ عماال إضااافي فاااي حااال تحملااا  

 لمسيوليات إضافية مو أجل توفير تلك اآلراء.
 

 (7إعداد البيانات المالية )المرج : الفقرة 
 المكلفايو بالحوكماة  مسايوليات وحياك يكاوو مناساباً قد يحادد القاانوو أو النماام مسايوليات اإلدارة .    0أ

نطاااق هاذ  المسايوليات أو الطريقاة التااي  قاد يختلاففيماا يخاص إعاداد التقاارير الماليااة. وما  ذلاك  
ياتم توضاايحها بهاا مااو منطقااة ألخار . ور اام هاذ  الفروقااات  يااتم إجاراء عمليااة تادقيق وفقااًا لمعااايير 

يقااروو وياادركوو  المكلفاايو بالحوكمااة  وحيااك يكااوو مناسااباً ة أو اإلدار  إفتاارااالتادقيق الدوليااة علاا  
 المسيوليات التالية: م يتحملووبننه

إعاداد التقاارير المالياة المعماول با   بماا فاي ذلاك حياك  طاارإعداد البياناات المالياة وفقاًا إل (أ)
 يكوو مرتبطًا العرا العادل لهذ  البيانات؛

ضاااروريًا  المكلفااايو بالحوكماااة  وو مناساااباً وحياااك يكاااالرقاباااة الداخلياااة حسااابما تااارا  اإلدارة  (ل)
عااو  ت ناجمااةكاناا سااواءً الجوهريااة   األخطاااءللتمكاايو مااو إعااداد بيانااات ماليااة خاليااة مااو 

 أم خطن؛ و إحتيال

 ت ويد المدقق بما يلي: (ج)

  المكلفاااوو وحياااك يكاااوو مناساااباً و اااول إلااا  كافاااة المعلوماااات التاااي تعلااام اإلدارة ال (5)
لبيانااات الماليااة مااال السااجالت والواااائق والمسااائل بننهااا مرتبطااة بلعااداد ا بالحوكمااة
 األخر ؛

  وحياااك يكاااوو مناساااباً المعلوماااات اإلضاااافية التاااي قاااد يطلبهاااا المااادقق ماااو اإلدارة  (0)
 عملية التدقيق؛ و لهدف المكلفيو بالحوكمة
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يار  المادقق بننا  ماو إلا  أشاخاص يعملاوو داخال المنشانة  و ول  ير مقياد (3)
 ق منهم.الضروري الح ول عل  أدلة تدقي

 

 ما يلي:  حيك يكوو مناسباً والمكلفيو بالحوكمة يقتضي إعداد البيانات المالية مو قبل اإلدارة  .    3أ
  ق أياااة قاااوانيو أو أنمماااة ذات المعماااول بااا   فاااي ساااياإعاااداد التقاااارير المالياااة  إطاااارتحدياااد

 عالقة

 .إعداد البيانات المالية وفقًا لذلك اإلطار 

 طار في البيانات المالية.تضميو و ف مالئم لذلك اإل 

 

ات المحاساابية يقتضااي إعااداد البيانااات الماليااة أو تمااارس اإلدارة الحكاام المهنااي لااد  إعااداد التقاادير 
  وأو تختاااار وتطباااق السياساااات المحاسااابية المناسااابة. وياااتم تكاااويو هاااذ  المعقولاااة فاااي الماااروف

 األحكام في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب .
 

 قد يتم إعداد البيانات المالية وفقًا إلطار معيو م مم مو أجل تلبية:     . 7أ
 حتياجااااات مجموعاااااة واساااااعة ماااااو المسااااتخدميو ماااااو المعلوماااااات المالياااااة المشاااااتركة )أي إ

 العام(؛ أو الهدف"البيانات المالية ذات 

 فالهاادحتياجااات مسااتخدميو محاادديو مااو المعلومااات الماليااة )أي "البيانااات الماليااة ذات إ 
 الخاص"(.

 

لياااة عاااداد التقاااارير الماإليشاااتمل إطاااار إعاااداد التقاااارير المالياااة المعماااول بااا  عاااادة علااا  معاااايير     . 1أ
ير مرخ ااة أو معتاارف بهااا  أو علاا  متطلبااات تشااريعية أو موضااوعة مااو قباال هيئااة وضاا  معاااي

ايير تنميميااة. وفااي بعااا الحاااتت  قااد يشااتمل إطااار إعااداد التقااارير الماليااة علاا  كاال مااو معاا
إعااااداد التقااااارير الماليااااة الموضااااوعة مااااو قبااااال هيئااااة وضاااا  معااااايير مرخ ااااة أو معتاااارف بهاااااا 
والمتطلباااات التشاااريعية أو التنميمياااة. وقاااد تاااوفر الم اااادر األخااار  توجيهاااًا حاااول تطبياااق إطاااار 
إعداد التقارير المالية المعمول با . وفاي بعاا الحااتت  قاد يشاتمل إطاار إعاداد التقاارير المالياة 

ل بااا  علااا  م اااادر أخااار   أو قاااد يتااانلف ماااو هاااذ  الم اااادر فقاااط. وقاااد تتضااامو هاااذ  المعماااو 
 الم ادر األخر  ما يلي:

  لت اماااالبيئاااة القانونياااة واألخالقياااة  بماااا فاااي ذلاااك القاااوانيو واألنمماااة وقااارارات المحكماااة و ات ا 
 السلوك األخالقي المهني فيما يتعلق بالمسائل المحاسبية؛ 

  وال اادرة عاو هيئاة وضا  معاايير  التي تتمت  بسالطة متفاوتاةة التفسيرات المحاسبية المنشور
 أو هيئة مهنية أو تنميمية؛

  القضااااايا المحاساااابية الناشاااائة  التااااي تتمتاااا  بساااالطة متفاوتااااة حااااولوجهااااات النماااار المنشااااورة
 هيئة وض  معايير أو هيئة مهنية أو تنميمية؛وال ادرة عو 

  عل  نطاق واس  والشائعة؛ والممارسات العامة وممارسات القطاا المعترف بها 
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 .المراج  المحاسبية 
 

التااي قااد يااتم الح ااول منهااا عناادما تمهاار تعارضااات باايو إطااار إعااداد التقااارير الماليااة والم ااادر 
علا  توجيا  حاول تطبياق اإلطاار  أو بايو الم ااادر التاي تشامل إطاار إعاداد التقاارير المالياة  فاالو 

 لم ادر األخر .الم در الذي يتمت  بسلطة أقو  يسود عل  ا
 
تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالياة شاكل ومحتاو  البياناات المالياة. ور ام أو اإلطاار قاد ت    .1أ

ما يتضمو مبااد  كافياة  يحدد كيفية محاسبة أو اإلف اح عو كافة المعامالت أو األحداك  فعادةً 
المحاساابية التااي تتوافااق ماا  ها كنساااس لوضاا  وتطبيااق السياسااات إسااتخداموواسااعة النطاااق يمكااو 

 المفاهيم ذات ال لة بمتطلبات اإلطار.
 

 تعدن األطار األخار إو بعا أطر إعداد التقارير المالية هي عبارة عو أطر للعرا العادل  بينما   . 4أ
. وعادة ما يتم ت اميم أطار إعاداد التقاارير المالياة التاي تتضامو بشاكل أساساي معاايير إمتاالأطر 

التاااي  لوضااا  المعاااايير ر المالياااة الموضاااوعة ماااو قبااال هيئاااة مرخ اااة أو معتااارف بهااااإعاااداد التقااااري
العاام ماو أجال تحقياق العارا العاادل  الهادفستستخدمها المنش ت في إعداد البيانات المالية ذات 

 .ماالً  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال ادرة عو مجلس معايير المحاسبة الدوليةك
 

تحاادد متطلبااات إطااار إعااداد التقااارير الماليااة المعمااول باا  ماهيااة مجموعااة كاملااة مااو البيانااات كمااا  .   1أ
عاادة أطاار  تهاادف البيانااات الماليااة إلاا  تااوفير معلومااات حااول الوضاا   إسااتخداموفااي حااال الماليااة. 

 لقااد تشااتمالمااالي واألداء المااالي والتاادفقات النقديااة لمنشاانة معينااة. وفيمااا يتعلااق باانطر العماال هااذ   
مي انية عمومية؛ وبيااو دخال؛ وبيااو الت ييارات فاي حقاوق  عل  مجموعة كاملة مو البيانات المالية

وفيماا يتعلاق بابعا أطار إعاداد التقاارير الملكية؛ وبياو التدفق النقدي؛ واإليضاحات ذات العالقة. 
ماو البياناات المالية األخر   فقد يشكل بياو مالي مفرد واإليضاحات ذات العالقاة مجموعاة كاملاة 

 المالية:
  معياار المحاساابة الادولي فااي القطااا العااام "إعاداد التقااارير الماليااة علا  ساابيل المااال  ياانص

ال ادر عو مجلس معايير المحاسبة الدولية فاي القطااا العاام أساس النقد المحاسبي"  عل 
يااة عناادما علاا  أو البياااو المااالي األولااي هااو عبااارة عااو بياااو بالمقبوضااات والماادفوعات النقد

 تعدن منشنة في القطاا العام بياناتها المالية وفقًا لذلك المعيار.

 حياك قاد يحتاوي كال منهاا علا  إيضااحات ذات مو األمالة األخار  علا  بيااو ماالي مفارد  
 عالقة  ما يلي:

o .المي انية العمومية 

o .بياو الدخل أو بياو العمليات 

o بياو األرباح المدورة. 

o .بياو التدفقات النقدية 

o ات التي ت تتضمو حقوق المالك.لت امبياو األ ول واإل 
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o المالك. ملكية بياو الت ييرات في حقوق 

o .بياو اإليرادات والم روفات 

o .بياو العمليات حسل خطوط اإلنتاج 
 

حااول تحديااد إمكانيااة قبااول إطااار  متطلبااات معينااة ويااوفر إرشاااداً  050يضاا  معيااار التاادقيق الاادولي   .2أ
الخا اة عنااد  عتبااراتاإل 100ويتناااول معياار التادقيق الاادولي 5.ماليااة المعماول با إعاداد التقاارير ال
 6.الهدف الخاصالية وفقًا إلطار إعداد البيانات الم

 
فاي إجاراء عملياة تادقيق معيناة  يتعايو علا  المادقق الح اول علا  موافقاة  فتاراانمرًا ألهمية اإل.  50أ

وو ويادركوو  ماةالمكلفايو بالحوك  وحيك يكوو مناسباً اإلدارة  لمسايوليات المبيناة تحملهام لباننهم يقارن
 7كشرط مسبق لقبول عملية التدقيق. 0في الفقرة أ

 

 خا ة بعمليات التدقيق في القطاا العام إعتبارات
قااد تكااوو أواماار التكليااف باالجراء عمليااات تاادقيق للبيانااات الماليااة الخا ااة بمنشاا ت القطاااا العااام  . 55أ

  فتاارااونتيجااة لااذلك  قااد يتضاامو اإلواماار الخا ااة بالمنشاا ت األخاار . أوساا  نطاقااًا مااو تلااك األ
المتعلق بمسيوليات اإلدارة والذي يتم إجراء عملياة تادقيق للبياناات المالياة لمنشانة فاي القطااا العاام 

نمااام أو نفياذ المعااامالت واألحااداك وفقاًا لقااانوو أو بنااء علياا   مساايوليات إضاافية  مااال مساايولية ت
  8سلطة أخر .

 

 (1)المرج : الفقرة  تكويو رأي المدقق
يتعلق الرأي الذي يعبر عن  المدقق بما إذا كانت البيانات المالية معدة  مو كافاة الناواحي الهاماة  .  50أ

وفقًا إلطاار إعاداد التقاارير المالياة المعماول با . وما  ذلاك  سايعتمد تكاويو رأي المادقق علا  إطاار 
باا  وأي قااانوو أو نمااام معمااول باا . وتتضاامو معماام أطاار إعااداد  إعااداد التقااارير الماليااة المعمااول

البياناات المالياة وفقاًا  إعادادالتقارير المالية متطلبات متعلقة بعرا البيانات المالية؛ حيك يتضامو 
   .العرا بموجل هذ  األطر إلطار إعداد التقارير المالية المعمول ب 

                                                 

 )أ(1  الفقرة عل  شروط التكليف بالتدقيق" الموافقة" 050معيار التدقيق الدولي   1

 .1  الفقرة "ةخا ال األهدافلمعدة وفقًا ألطر عمليات تدقيق البيانات المالية ا –خا ة ال عتباراتاإل"  100معيار التدقيق الدولي  1

 .)ل(1  الفقرة 050معيار التدقيق الدولي  4

 .14أنمر الفقرة أ 1 
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إطااارًا للعاارا العااادل  كمااا هااو الحااال عمومااًا فااي البيانااات .  حيااك يكااوو إطااار إعااداد التقااارير الماليااة 53أ
العام  يكوو الرأي الذي تقتضي  معايير التدقيق الدولية حول ما إذا كانت البياناات  الهدفالمالية ذات 

وجهاااة نمااار  تعبااار عاااوالمالياااة معروضاااة بشاااكل عاااادل  ماااو كافاااة الناااواحي الهاماااة  أو ماااا إذا كانااات 
  فيكااوو الاارأي المطلااول إمتاااالكااوو إطااار إعااداد التقااارير الماليااة إطااار وعادلااة. أمااا عناادما ي  ااحيحة

حول ما إذا كانات البياناات المالياة معادة  ماو كافاة الناواحي الهاماة  وفقاًا إلطاار العمال. وماا لام ياذكر 
 ناوعي ير ذلك عل  وج  التحديد  فلو اإلشارة في معايير التدقيق الدولية إل  رأي المدقق تشمل كاال 

 .الرأي
 

 (57)المرج : الفقرة  متطلبات السلوك األخالقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية
  ساااتقالليةمعنياااة باإلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة  بماااا فاااي ذلاااك تلاااك اليخضااا  المااادقق لمتطل.  57أ

ة عاادة مااو وتتانلف متطلباات السالوك األخالقاي ذات العالقاالمتعلقاة بعملياات تادقيق البياناات المالياة. و 
الساااالوك األخالقااااي للمحاساااابيو  قواعااااد"لمجلااااس معااااايير األخااااالق الدوليااااة للمحاساااابيو الجاااا أيو أ ول 

المتعلقاة بعملياة تادقيق البياناات ( السالوك األخالقاي الدولياة للمحاسابيومجلس معايير  قواعد) "المهنييو
 المالية إل  جانل المتطلبات الوطنية األكار تقييدًا.

 
لسالوكيات المبااد  األساساية ل للمحاسابيومجلاس معاايير األخاالق الدولياة  قواعادأ ماو  ء  الج يحدد.  51أ

األخالقياااة المهنياااة المتعلقاااة بالمااادقق عناااد إجاااراء عملياااة تااادقيق للبياناااات المالياااة  كماااا ياااوفر إطاااارًا 
بهااا  لتاا امت ااوريًا لتطبيااق هااذ  المباااد . وفيمااا يلااي المباااد  األساسااية التااي يتعاايو علاا  الماادقق اإل

 :مجلس معايير األخالق الدولية للمحاسبيوبموجل 
 الن اهة؛ (أ)

 الموضوعية؛ (ل)

 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛ (ج)

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

اإلطااار الت ااوري الااذي مجلااس معااايير األخااالق الدوليااة للمحاساابيو  قواعااديوضااط الجاا ء ل مااو 
 ينب ي تطبيق  في حاتت خا ة. 

 

مجلااس معااايير  قواعااد  تقتضاايوبالتااالي  عنااد إجااراء عمليااة تاادقيق  م االحة العامااةال اال فااي إو مااا ي . 51أ
وت اف عاو المنشانة التاي تخضا  للتادقيق. مساتقاًل المادقق أو يكاوو    هاواألخالق الدولية للمحاسبيو

 تقالليةإساامااو كاال مااو  تتاانلفعلاا  أنهااا  سااتقالليةاإل قواعااد مجلااس معااايير األخااالق الدوليااة للمحاساابيو
 أوالمدقق عو المنشنة قدرتا  علا  تكاويو رأي دوو  إستقالليةفي الممهر. وتحمي  ستقالليةالذهو واإل

العمال بن اهاة وموضاوعية قادرة المادقق علا   ساتقالليةوتعا   اإليتنار بتنايرات قد تضاعف ذلاك الارأي. 
 مو التشكك المهني.والحفام عل  موقف 

 

   أو المتطلبات الوطنية التي تعدن ملحة بنفس القدر عل  59ابة الجودةيتناول المعيار الدولي لرق.  54أ

                                                 
  وعمليااات التنكيااد للبيانااات الماليااة عمليااات تاادقيق ومراجعااة تاايدي"رقابااة الجااودة للشااركات التااي  5المعيااار الاادولي لرقابااة الجااودة   2

 والخدمات ذات العالقة"األخر  
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بااا .  لتااا ام  مسااايوليات الشاااركة فاااي وضااا  نماااام لرقاباااة الجاااودة علااا  عملياااات التااادقيق واإل10األقااال
جاااراءات  5ويحااادد المعياااار الااادولي لرقاباااة الجاااودة مسااايوليات الشاااركة المتعلقاااة بوضااا  سياساااات وا 

ول باانو الشااركة ومومفيهااا يمتالاوو لمتطلبااات الساالوك األخالقااي ذات م اممة لت وياادها بتنكيااد معقا
مساايوليات  000. ويحاادد معيااار التاادقيق الاادولي11سااتقالليةالعالقااة  بمااا فااي ذلااك تلااك المتعلقااة باإل

هاذ  المتطلباات أو وتتضامو شريك العملياة فيماا يتعلاق بمتطلباات السالوك األخالقاي ذات العالقاة. 
  لوجااود أدلااة علاا  عاادم حيااك تقتضااي الضاارورة ستفسااارلمالحمااة واإلمااو خااالل ا  متيقماااً  يبقاا 
لمتطلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة ماااو قبااال أعضااااء فرياااق العملياااة  وأو يحااادد  متااااالاإل

أعضااء فريااق  إمتاااالاإلجاراء المناسال فااي حاال علاام شاريك العمليااة بوجاود مسااائل تادل علاا  عادم 
 متاااااالحااااول اإل إسااااتنتاجت العالقااااة  وأو يتو اااال إلاااا  العمليااااة لمتطلبااااات الساااالوك األخالقااااي ذا

بحاق  000ويقارن معياار التادقيق الادولي  12التاي تنطباق علا  عملياة التادقيق. ستقالليةلمتطلبات اإل
ضاطالا بمسايوليات  فيماا إلعل  نمام لرقابة الجودة فاي الشاركة ماو أجال ا عتماداإلبفريق العملية 

  ماا لام تشاير المعلوماات التاي المختلفاةة عل  عملية التادقيق يتعلق بلجراءات رقابة الجودة المنطبق
 توفرها الشركة أو أطراف فخروو إل   ير ذلك.

 
 (51)المرج : الفقرة  التشكك المهني

 متيقمًا لما يلي: المدققيتضمو التشكك المهني أو يكوو  . 51أ
 يها.أدلة التدقيق التي تتعارا م  أدلة التدقيق األخر  التي تم الح ول عل 

  جاااااراءات اإلالمعلومااااات التاااااي تاااايدي إلااااا  التسااااايل حاااااول  ساااااتجابةمااااد  مواوقياااااة الواااااائق وا 
 ها كندلة تدقيق.إستخدامات التي سيتم ستفسار لإ

 محتمل. إحتيالالتي قد تدل عل  وجود  الحاتت 

   إجااااراءات تاااادقيق أخاااار  باإلضااااافة إلاااا  تلااااك  وضاااا المااااروف التااااي تشااااير إلاااا  الحاجااااة إلاااا
 قتضيها معايير التدقيق الدولية.اإلجراءات التي ت

 
نااااء عملياااة التااادقيق ضاااروري فاااي حاااال أراد المااادقق الحاااد ماااااًل ماااو بالتشاااكك المهناااي أا لتااا امإو اإل. 52أ

 مخاطر:
 .اإل فال عو مروف  ير عادية 

  مو مالحمات المدقق. اتستنتاجاإل إستخالصالمبال ة في التعميم عند 

 طبيعااة وتوقياات ونطاااق إجااراءات التاادقيق وتقياايم  ات  ياار مناساابة فااي تحدياادإفتراضاا إسااتخدام
 النتائ  الناشئة مو ذلك.

 

. إو التشااكك المهنااي ضااروري بالنساابة للتقياايم الناقااد ألدلااة التاادقيق. ويتضاامو هااذا البحااك فااي أدلااة 00أ
جاراءات اإلالتدقيق المتعارضة  ات والمعلوماات األخار  ستفساار لإ ساتجابةوماد  مواوقياة الوااائق وا 

                                                 
 .0  الفقرة تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة  000معيار التدقيق الدولي    50

 .01-00  الفقرات 5المعيار الدولي لرقابة الجودة    55
 .50-2  الفقرات 000معيار التدقيق الدولي    50
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كفاياة ومالئماة  ماد  إعتباار. كماا يتضامو المكلفيو بالحوكماةالح ول عليها مو اإلدارة و التي يتم 
أدلااة التاادقيق التااي يااتم الح ااول عليهااا فااي ضااوء المااروف القائمااة  مااال الحالااة التااي تمهاار فيهااا 

هااي دلياال  حتيااالوتكااوو فيهااا وايقااة مفااردة ذات طبيعااة قابلااة للتعاارا لإ حتيااالعواماال مخاااطرة اإل
 الداعم لمبلأ هام في البيانات المالية.الوحيد التدقيق 

 
 يار ذلاك. وما  أ الية ماا لام يملاك ساببًا ليعتقاد يقبل المدقق ساجالت ووااائق علا  أنهاا  يجو  أو . 05أ

. 13ها كندلااة تاادقيقإسااتخدامساايتم  مااد  مواوقيااة المعلومااات التااي إعتبااارذلااك  يتعاايو علاا  الماادقق 
 إحتيااالمااد  مواوقيااة المعلومااات أو بوجااود ميشاارات علاا  وفااي الحاااتت التااي يشااك فيهااا الماادقق ب

محتمل )عل  سبيل الماال  إذا كانت الماروف المحاددة خاالل عملياة التادقيق تجعال المادقق يعتقاد 
قااد تكااوو  ياار أ االية أو أو الشااروط الااواردة فااي الوايقااة قااد تاام ت ييفهااا(  تقتضااي باانو وايقااة معينااة 

مدقق مرة أخر  ويحدد التعاديالت أو اإلضاافات علا  إجاراءات معايير التدقيق الدولية أو يتحقق ال
 .14التدقيق التي تعتبر ضرورية لحلن المسنلة

 
المكلفاايو مااو الماادقق أو يتجاهاال التجربااة السااابقة المتعلقااة ب اادق ون اهااة اإلدارة و  التوقاا ت يمكااو  . 00أ

 اادقوو ون هااء ت  بالحوكماة بنو اإلدارة والمكفلايو عتقادوم  ذلك  فلو اإل في المنشنة. بالحوكمة
بالتشاكك المهنااي أو يسامط للماادقق بانو يرضاا  بندلاة تاادقيق  لتاا اميعفاي الماادقق ماو الحاجااة إلا  اإل

 بنقل مو مقنعة عند الح ول عل  تنكيد معقول.
 

 (51)المرج : الفقرة  الحكم المهني
يعتباار الحكاام المهنااي مهمااًا إلجااراء عمليااة تاادقيق بالشااكل المالئاام. ويعااود ذلااك إلاا  أناا  ت يمكااو   .03أ

تفسااااير متطلبااااات الساااالوك األخالقااااي ذات العالقااااة ومعااااايير التاااادقيق الدوليااااة والقاااارارات المدروسااااة 
. الحقاائق والماروف علا المطلوبة خالل عملياة التادقيق دوو تطبياق المعرفاة والخبارة ذات العالقاة 

 ويعدن الحكم المهني ضروريًا عل  وج  الخ وص فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بما يلي:
 .األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق 

  المسااااتخدمة لتحقيااااق متطلبااااات معااااايير التاااادقيق طبيعااااة وتوقياااات ونطاااااق إجااااراءات التاااادقيق
 الدولية وجم  أدلة التدقيق.

  كافيااة ومناساابة ومااا إذا كاناات هناااك حاجااة إلاا  تقياايم مااا إذا تاام الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق
القيام بالم يد مو أجل تحقيق أهداف معايير التدقيق الدولية وبالتاالي تحقياق األهاداف الكلياة 

 للمدقق.

 .تقييم أحكام اإلدارة في تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المعمول ب  الخاص بالمنشنة 

 لااة التاادقيق التااي تاام الح ااول عليهااا  مااال تقياايم إلاا  أد سااتنادباإل اتسااتنتاجاإل إسااتخالص
 مد  معقولية التقديرات التي تضعها اإلدارة لد  إعداد البيانات المالية.
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هاي أو تاتم ممارساتها  المادقق التاي ماو المتوقا  أو يت اف بهااإو الخا ية الممي ة للحكم المهني  .  07أ
فااءات الال ماة ماو أجال تحقياق األحكاام مو قبل مدقق ساعد تدريب  ومعرفتا  وخبرتا  فاي تنمياة الك

 المعقولة.
 
ممارسة الحكام المهناي فاي أي حالاة معيناة علا  الحقاائق والماروف المعروفاة لاد  المادقق.  تعتمد.  01أ

و التشاور بشانو المساائل ال اعبة أو المايارة للجادل أانااء ساير عملياة التادقيق بايو فرياق العملياة  وا 
و عند المستو  المناسل داخل أو خارج الشاركة  ماال ماا يقتضاي  نفس  وبيو فريق العملية واآلخري

 إ دار أحكام مدروسة ومعقولة. عل يساعد المدقق  51 000 معيار التدقيق الدولي
 
إلاا  مااا إذا كاااو الحكاام الااذي تاام التو اال إلياا  يعكااس تطبيقااًا  سااتنتاديمكااو تقياايم الحكاام المهنااي باإل.  01أ

اسبة وما إذا كاو مناسابًا فاي ضاوء الحقاائق والماروف المعروفاة لمباد  التدقيق والمح بالهدفيفي 
 المدقق. تقريرحت  تاريخ إ دار ومتوافقًا معها لد  المدقق 

 
يحتاااج الحكاام المهنااي إلاا  ممارساات  خااالل عمليااة التاادقيق. كمااا يحتاااج إلاا  توايقاا  بشااكل مناساال. .  04أ

الكافيااة لتمكايو ماادقق خبياار  ت يملااك  وفاي  هااذا ال اادد  يتعايو علاا  الماادقق إعااداد وااائق التاادقيق
أية  لة سابقة م  عملية التدقيق  مو فهم األحكام المهنية الهامة التي تام إ ادارها لاد  التو ال 

 إساااتخداموت ينب اااي  .16المساااائل الهاماااة الناشااائة أانااااء عملياااة التااادقيقالمتعلقاااة ب اتساااتنتاجإلااا  اإل
قاااائق وماااروف العملياااة أو بندلاااة تااادقيق كافياااة للقااارارات ال يااار مدعوماااة بح كمباااررالحكااام المهناااي 

 ومناسبة.
 

 (54و 1)المرج : الفقرتاو  أدلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق
 كفاية ومالئمة أدلة التدقيقمد  

إو أدلااااة التاااادقيق ضاااارورية لاااادعم رأي وتقرياااار الماااادقق  وهااااي تراكميااااة مااااو حيااااك طبيعتهااااا ويااااتم .  01أ
المايداة أانااء ساير عملياة التادقيق. وما  ذلاك  أساساي ماو إجاراءات التادقيق الح ول عليها بشاكل 

قد تتضمو أيضًا المعلومات التي يتم الح ول مو الم ادر األخر  مال عمليات التادقيق الساابقة 
)شااريطة أو يحاادد الماادقق مااا إذا طاارأت ت يياارات منااذ عمليااة التاادقيق السااابقة قااد تاايار علاا  مااد  

الشاااااركة المتعلقاااااة جاااااراءات نماااااام رقاباااااة الجاااااودة فاااااي ( أو إ54دقيق الحالياااااةرتباطهاااااا بعملياااااة التاااااإ
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ستمراربقبول و  باإلضاافة إلا  الم اادر األخار  داخال وخاارج المنشانة  تعتبار  العالقة م  العميل. ا 
السجالت المحاسبية للمنشنة م درا مهما ألدلة التدقيق. كما أو المعلومات التاي يمكاو اساتخدامها 

يكااااوو أعاااادها خبياااار قاماااات المنشاااانة بتوميفاااا  أو إشااااراك . وتشاااامل أدلااااة التاااادقيق كندلااااة تاااادقيق قااااد 
المعلومااات التااي تاادعم وتاباات توكياادات اإلدارة  وأي معلومااات تتضااارل ماا  التوكياادات. باإلضااافة 

الحااتت ُيساخدم  يااال المعلوماات )علا  سابيل المااال  رفاا اإلدارة تقااديم  إلا  ذلاك  وفاي بعاا
لمدقق وُتشكل بذلك أدلة تدقيق. إو معمام عمال المادقق فاي  ايا ة رأيا  تمايل مطلول( مو قبل ا

   يتنلف مو الح ول عل  أدلة التدقيق وتقييمها.
 

. إو كفاية ومد  مالئمة أدلة التدقيق مرتبطتااو ببعضاهما الابعا. إو الكفاياة هاي قيااس حجام أدلاة 02أ
لمخااطر األخطااء )كلماا كانات المخااطر التدقيق. ويتنار حجم أدلة التدقيق المطلوبة بتقييم المدقق 

المقيمنة أكار  كلماا  ادت الحاجاة إلا  أدلاة تادقيق أكاار( وبنوعياة هاذ  األدلاة )كلماا كااو حجام هاذ  
وماا  ذلااك  فاالو الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق أكااار ت األدلااة أكباار  كلمااا قلاات الحاجااة إلاا  األدلااة(. 

 يعوا عو نوعيتها السيئة.
 

مواوقيتهااا فااي تااوفير و رتباطهااا إلااة التاادقيق هااو قياااس نوعيااة األدلااة  أي مااد  إو مااد  مالئمااة أد.  30أ
وتتاانار مااد  مواوقيااة األدلااة بم اادرها وطبيعتهااا التااي يسااتند إليهااا رأي الماادقق.  اتسااتنتاجدعاام لإ

 .  عليهاوتعتمد عل  المروف المختلفة التي يتم فيها الح ول 
 

مخااطرة التادقيق إلا  مساتو   لتقليصدقيق كافية ومناسبة إو تحديد ما إذا تم الح ول عل  أدلة ت . 35أ
معقولااة يبنااي عليهااا رأياا  هااي  اتإسااتنتاجمتاادو  مقبااول وبالتااالي تمكاايو الماادقق مااو التو اال إلاا  

ومعاااايير التااادقيق الدولياااة ذات العالقاااة  100حكااام مهناااي. ويضااا  معياااار التااادقيق الااادولي  مسااانلة
 لعتباااراتنطبااق خااالل عمليااة التاادقيق فيمااا يتعلااق بي خاار  متطلبااات إضااافية وتااوفر إرشااادًا فخااراأل

 المدقق في الح ول عل  أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
 

 مخاطرة التدقيق
. ويعتماد تقيايم كتشاافإو مخاطرة التادقيق هاي دالاة علا  مخااطر األخطااء الجوهرياة ومخااطرة اإل  .30أ

واألدلاة التاي  الهدفت مة لذلك  المخاطر عل  إجراءات التدقيق المتعلقة بالح ول عل  معلومات
يااتم الح ااول عليهااا أاناااء عمليااة التاادقيق. ويعاادن تقياايم المخاااطر مساانلة حكاام مهنااي أكااار مااو كوناا  

 مسنلة قادرة عل  القياس الدقيق.
 

معااايير التاادقيق الدوليااة  ت تتضاامو مخاااطرة التاادقيق مخاااطرة أو يعباار الماادقق عااو رأي  هاادافأل.  33أ
ليااة تحتااوي علاا  أخطاااء جوهريااة بينمااا هااي ليساات كااذلك. وعااادة مااا تعتباار هااذ  باانو البيانااات الما

لو مخااطرة التادقيق هاي م اطلط فناي يتعلاق بعملياة فاالمخاطر  ير هاماة. وباإلضاافة إلا  ذلاك  
التاادقيق؛ فااال يشااير إلاا  مخاااطر أعمااال الماادقق مااال الخسااارة فااي مقاضاااة أو الدعايااة الساالبية أو 

 ة فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية. يرها مو األحداك الناشئ
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 مخاطر األخطاء الجوهرية
 مستوييو: عندقد تمهر مخاطر األخطاء الجوهرية .  37أ

 ؛ وللبيانات المالية الكلي مستو ال 

  وأر دة الحسابات واإلف احات.لفئات المعامالت مستو  اإلابات 
 
إلااا  مخااااطر األخطااااء للبياناااات المالياااة الكلاااي  مساااتو التشاااير مخااااطر األخطااااء الجوهرياااة عناااد  . 31أ

بالبيانااات الماليااة ككاال والتااي مااو المحتماال أو تاايار علاا  عاادة  بشااكل شاااملي تتعلااق تااالجوهريااة ال
 إاباتات.

 
ماو أجال تحدياد طبيعاة وتوقيات ونطااق .  يتم تقييم مخااطر األخطااء الجوهرياة عناد مساتو  اإلاباات 31أ

ول علا  دليال تادقيق كااف  ومناسال. ويمكناو هاذا الادليل إجراءات التادقيق اإلضاافية الال ماة للح ا
المدقق مو التعبير عو رأي حاول البياناات المالياة عناد مساتو  متادو  مقباول ماو مخااطرة التادقيق. 
ويستخدم المدقق أساليل متنوعة لتحقيق الهدف مو تقييم مخااطر األخطااء الجوهرياة. فعلا  سابيل 

 لساتخدامببار عاو العالقاة العاماة لمكوناات مخااطرة التادقيق قد ينتفا  المادقق ماو نماوذج يعالماال  
. ويار  بعاا المادققيو أو ماال كتشافتعابير رياضية للو ول إل  مستو  مقبول مو مخاطرة اإل

 هذا النموذج مفيد عند تخطيط إجراءات التدقيق.
 
ة الكامناااة تتااانلف مخااااطر األخطااااء الجوهرياااة عناااد مساااتو  اإلاباااات ماااو مكاااونييو هماااا: المخااااطر .  34أ

تمهااراو بشااكل ومخاااطرة الرقابااة مخاااطر المنشاانة؛ حيااك ومخاااطرة الرقابااة. وتعاادن المخاااطرة الكامنااة 
 مستقل عو عملية تدقيق البيانات المالية.

 
بعا التنكيدات وفئات المعامالت وأر ادة الحساابات سبة حدوك المخاطرة الكامنة أعل  في ن إو.  31أ

نساابة حاادواها  تكااوو قاادساابيل الماااال  هااا مااو التنكياادات. فعلاا  واإلف اااحات ذات العالقااة مااو  ير 
أعلااا  فاااي العملياااات الحساااابية المعقااادة أو الحساااابات التاااي تتااانلف ماااو مباااالأ مشاااتقة ماااو تقاااديرات 

حادوك كما قد تيار المروف الخارجية التي تايدي إلا   .لشكوك هامة في التقديرمحاسبية تخض  
قاد تجعال التطاورات التكنولوجياة فعلا  سابيل المااال  ناة. علا  المخااطرة الكاممخاطر في األعمال 

كما قاد تايار العوامال فاي المنشانة المخ وو عرضة للمبال ة. مو منت  معيو قديمًا  وبالتالي تجعل 
وبيئتهااااا المتعلقاااااة بعاااادة أو كافاااااة فئاااااات المعااااامالت أو أر ااااادة الحسااااابات أو اإلف ااااااحات علااااا  

و. وقااد تتضاامو مااال هااذ  العواماال مااااًل اتفتقااار إلاا  رأس المخاااطرة الكامنااة المتعلقااة بلابااات معااي
فاي اإلخفاقاات قطاا متدهور يت ف بعدد كبيار ماو وجود العمليات أو  ستمرارمال عامل كاف  إل

 األعمال.
 
ماو قبال اإلدارة  بهاا لتا امواإل إو مخاطرة الرقاباة دالاة علا  فعالياة ت اميم وتطبياق الرقاباة الداخلياة.  32أ

المخاطر المحددة التاي تهادد تحقياق أهاداف المنشانة المتعلقاة بلعاداد البياناات  امل م في سبيل التع
 مهمااا كاااو ت ااميمها وتشاا يلها جياادًا   قلاال الرقابااة الداخليااةالماليااة للمنشاانة. وماا  ذلااك  يمكااو أو ت

القياااود بساابل وذلااك   دوو أو تااتخلص منهااا اء الجوهريااة فااي البياناااات الماليااةمخاااطر األخطاامااو 
أ االط بشارية سابيل المااال إمكانياة حادوك أخطااء أو  للرقابة الداخلية. ويتضمو ذلاك علا  ةالكامن
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أو التحاياااال علاااا  أنممااااة الرقابااااة عااااو طريااااق التاااا مر أو التجاااااو   ياااار المالئاااام مااااو قباااال اإلدارة. 
حاادد معااايير التاادقيق الدوليااة المااروف التااي وت .قائمااة دائماااً  بعااا مخاااطر الرقابااة فاالووبالتااالي  

فيهاااا علاا  المااادقق  أو يختاااار فيهااا المااادقق  اختبااار الفعالياااة التشااا يلية ألنممااة الرقاباااة فاااي  يتعاايو
 51تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات الجوهرية التي ينب ي أدايها.

 
رقاباة بشاكل منف ال  بال تشاير عادة إلا  مخااطرة كامناة ومخااطرة ت تشير معايير التدقيق الدولية . 70أ

لمخاااطر األخطاااء الجوهرياة". وماا  ذلاك  قااد يجااري المادقق تقييمااات منف االة أو  "إلا  تقياايم موحاد 
علاا  أساااليل أو منهجيااات التاادقيق المفضاالة  عتمااادموحاادة للمخاااطرة الكامنااة ومخاااطرة الرقابااة باإل

عتباااراتو  م ااطلحات  لسااتخدامبعمليااة. وقااد يااتم التعبياار عااو تقياايم لمخاااطر األخطاااء الجوهريااة  ا 
  تعادن حاجاة  يار كمياة. وفاي أي حالاة ماو هاذ  الحااتتلمئوية أو م اطلحات كمية مال النسل ا

 هاإساتخدامالمدقق إلجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أكار أهمية مو األساليل المختلفة التي قد ياتم 
 في التقييم.

 
يااايم حاااول تحدياااد وتق متطلباااات معيناااة وياااوفر إرشااااداً )المااانقط(  351 يحااادد معياااار التااادقيق الااادولي.  75أ

 مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستو  البيانات المالية ومستو  اإلابات.
 

 كتشافمخاطرة اإل
علاا   كتشااافخاااطرة اإلينطااوي المسااتو  المقبااول لممعاايو لمخاااطرة التاادقيق  مسااتو  فيمااا يتعلااق ب.  70أ

ااة عنااد مسااتو  اإلابااات.عالقااة عكسااية ماا   ال  المااافعلاا  ساابيل  مخاااطر األخطاااء الجوهريااة المقيمن
ة كانااات مخااااطر األخطااااء الجوهرياااة التاااي يعتقااد المااادقق بوجودهاااا أكبااار  كلماااا كانااات مخااااطر كلمااا 

 تكوو أدلة التدقيق المطلوبة مو المدقق أكار إقناعًا. وبالتالي التي يمكو قبولها أقل  كتشافاإل
 
دقق ماو أجال بطبيعاة وتوقيات ونطااق إجاراءات المادقق التاي يحاددها الما كتشافتتعلق مخاطرة اإل.  73أ

فعاليااة إجااراء تاادقيق مخاااطرة التاادقيق إلاا  مسااتو  متاادو  مقبااول. وهااي بالتااالي دالااة علاا   تقلاايص
و مسائل مال:  معيو وتطبيق  مو قبل المدقق. وا 

 التخطيط المالئم؛ 

  لمومفي فريق العملية؛ المناسلالتعييو 

 تطبيق التشكك المهني؛ و 

 . اإلشراف عل  عمل التدقيق الميد  ومراجعت 
 

تسااااعد علااا  تع يااا  فعالياااة إجاااراء تااادقيق معااايو وتطبيقااا  ماااو أجااال الحاااد ماااو احتمالياااة أو يختاااار 
الماادقق إجااراء تاادقيق  ياار مناساال أو يساايء تطبيااق إجااراء تاادقيق مناساال أو يفساار نتااائ  التاادقيق 

 بشكل  ير  حيط.
 
   ويوفر إرشاداً  نةمتطلبات معي 330ومعيار التدقيق الدولي  19 300.  يحدد معيار التدقيق الدولي 77أ

                                                 
 .54-4مة"  الفقرات للمخاطر المقين المدقق ستجابة إ" 330معيار التدقيق الدولي   51

 .التخطيط لتدقيق البيانات المالية" " 300معيار التدقيق الدولي   52
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جااراءات الماادقق فااي اإلحااول تخطاايط عمليااة تاادقيق ا ااة.  سااتجابةلبيانااات الماليااة وا  للمخاااطر المقيمن
القياااود فقاااط  دوو الاااتخلص منهاااا  وذلاااك بسااابل  كتشاااافومااا  ذلاااك  يمكاااو الحاااد ماااو مخااااطرة اإل

 موجودة دائمًا. كتشافلعملية التدقيق. وبالتالي  ستبق  بعا مخاطر اإل الكامنة
 

 لعملية التدقيق القيود الكامنة
ليس مو المتوق   وت يساتطي   أو يقاوم المادقق بالحاد ماو مخااطرة التادقيق تماماًا وبالتاالي فلنا  ت .  71أ

األخطاء الجوهرياة الناجماة عاو  حول خلو البيانات المالية مويستطي  الح ول عل  تنكيد مطلق 
لعمليااة التاادقيق تناات  عنهااا معماام أدلااة التاادقيق  قيااود كامنااة ذلااك وجااودأو الخطاان. ويعااود  حتيااالاإل

ليكاااوو مقنعاااًا أكاااار منااا   عليهاااا رأيااا  وبنااااءً  اتإساااتنتاجفاااي التو ااال إلااا  التاااي يساااتخدمها المااادقق 
 لعملية التدقيق مو: القيود الكامنةقاطعًا. وتنشن 

 طبيعة التقارير المالية؛ 

 طبيعة إجراءات التدقيق؛ و 

 خالل فترة  منية معقولة وبتكلفة معقولة. الحاجة إل  إجراء عملية التدقيق 
 

 طبيعة التقارير المالية
بتطبيااق متطلبااات إطااار إعااداد التقااارير  المتعلااقينطااوي إعااداد البيانااات الماليااة علاا  حكاام اإلدارة  . 71أ

الماليااة المعمااول باا  علاا  حقااائق ومااروف المنشاانة. وباإلضااافة إلاا  ذلااك  تحتااوي العديااد مااو بنااود 
ية علا  قارارات أو تقييماات ذاتياة أو درجاة ماو الشاك  وقاد يكاوو هنااك مجموعاة ماو البيانات المال

عل  ذلاك  تخضا  بعاا بناود البياناات  التفسيرات أو األحكام المقبولة التي قد يتم إ دارها. وبناءً 
المالياااة لمساااتو  كاااامو ماااو التناااوا ت يمكاااو الاااتخلص منااا  ماااو خاااالل تطبياااق إجاااراءات التااادقيق 

 سابيل المااال  عاادة ماا تكاوو الحالاة كاذلك فيماا يتعلاق بتقاديرات محاسابية معيناة.فعلا   اإلضافية.
ًا خا اًا لمااا إذا كانات التقااديرات إعتباار أو ياولي الماادقق  وما  ذلاك  تقتضااي معاايير التادقيق الدوليااة

المحاسااابية معقولاااة أم ت فاااي ساااياق إطاااار إعاااداد التقاااارير المالياااة المعماااول بااا  واإلف ااااحات ذات 
  إلاا  جاناال الجواناال النوعيااة للممارسااات المحاساابية فااي المنشاانة  بمااا فااي ذلااك الميشاارات العالقااة

 20عل  وجود تحي  محتمل في أحكام اإلدارة.
 

 طبيعة إجراءات التدقيق
 عملية وقانونية عل  قدرة المدقق في الح ول عل  أدلة تدقيق. فعل  سبيل الماال:قيود هناك .  74أ

 بشكل متعمد أو  ير متعمد  المعلوماات  سواءً اإلدارة أو اآلخروو   هناك احتمالية أو ت توفر
الكاملة المرتبطاة بلعاداد البياناات المالياة أو تلاك المعلوماات التاي قاد طلبهاا المادقق. وبالتاالي  

                                                 
ك التقاااديرات المحاسااابية للقيماااة العادلاااة واإلف ااااحات ذات "تااادقيق التقاااديرات المحاسااابية  بماااا فاااي ذلااا 170معياااار التااادقيق الااادولي   00

 .50  الفقرة البيانات المالية" حول وا عداد التقارير"تكويو رأي  400  ومعيار التدقيق الدولي العالقة"
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كتماال المعلوماات  ر ام أدائا  إلجاراءات التادقيق ماو إت يستطي  المدقق أو يكاوو متنكادًا ماو 
 .الح ول عل  كافة المعلومات ذات العالقة حول أجل الح ول عل  تنكيد

 وبالتاالي   معقدة ومنممة بعناية تم ت ميمها مو أجال إخفائا . خططعل   حتيالقد ينطوي اإل
قد تكوو إجراءات التدقيق المستخدمة في جم  أدلة التادقيق  يار فعالاة فاي الكشاف عاو خطان 

األمار الاذي قاد يجعال المادقق يعتقاد عل  م مرة مو أجل ت يياف الوااائق   ماالً مق ود ينطوي 
إابااات  ااحة  علاا ولاايس الماادقق ماادربًا باانو أدلااة التاادقيق  ااحيحة بينمااا هااي ليساات كااذلك. 

 .ذلكوليس مو المتوق  أو يكوو خبيرًا في  الواائق

  التاادقيق تحقيااق رساامي فااي الساالوكيات الخاطئااة الم عومااة. وبالتااالي  ت يماانط الماادقق  ت يعاادن
 ة  مال  االحية البحاك التاي قاد تكاوو ضارورية لماال هاذا الناوا ماو  الحيات قانونية خا

 التحقيق.
 

 بيو المنفعة والتكلفة والموا نةإ دار التقارير المالية في مواعيدها 
القياام  مشروعًا ليتجاهال المادققإو مسنلة ال عوبة أو الوقت أو التكلفة ت تشكل بحد ذاتها أساسًا  . 71أ

ويسااااعد التخطااايط  أو ليكتفاااي بندلاااة تااادقيق  يااار مقنعاااة تماماااًا. يل عنااا جراء تااادقيق معااايو ت بااادلبااا
إلجاراء عملياة التادقيق  وب ارف النمار عاو ذلاك  يميال  في توفير الوقت والموارد الكاافييو المالئم

مااد  ارتبااااط المعلوماااات  وبالتااالي قيمتهاااا  إلااا  التالشااي مااا  مااارور الوقاات  وهنااااك تاااوا و ينب اااي 
المعلومااات وتكلفتهااا. ويااتم تحقيااق ذلااك فااي أطاار معينااة إلعااداد التقااارير  باايو مااد  مواوقيااةتحقيقاا  

و مجلااس معااايير المحاساابة ال ااادر عاا "إطااار إعااداد وعاارا البيانااات الماليااة"الماليااة )أنماار مااااًل 
و الدوليااة(. وبالتااالي  يتوقاا  مسااتخدمو البيانااات الماليااة باانو  رأيااًا حااول البيانااات الماليااة  لماادققايكااون

 منيااااة معقولااااة وبتكلفااااة معقولااااة أيضااااًا  ماااادركيو أناااا  مااااو  ياااار الممكااااو تناااااول كافااااة خااااالل فتاااارة 
أو المعلومااات  إفتااراابشااكل شااامل علاا  أو متابعااة كاال مساانلة  متااوفرةالمعلومااات التااي قااد تكااوو 

 حت  يتم إابات عكس ذلك. إحتيالتنطوي عل  خطن أو 
 
 ي:عل  ذلك  مو الضروري أو يقوم المدقق بما يل بناءً و .  72أ

 يها بطريقة فعالة؛ اتخطيط عملية التدقيق بحيك يتم أد 

  بااذل جهااد مباشاار فااي المجاااتت التااي ماااو المتوقاا  أو تحتااوي علاا  خطاان جااوهري أكااار ماااو
أو خطن  وبالمقابل بذل جهد أقال فاي المجااتت األخار ؛  إحتيالكاو ناجمًا عو  سواءً  يرها  

 و

 مجموعة بيانات معينةعو أخطاء في وسائل البحك وسائل اختبار و يرها مو  إستخدام. 
 
متطلباات لتخطايط   تحتاوي معاايير التادقيق الدولياة علا  72في ضوء األساليل المبينة في الفقرة أ . 10أ

 لمدقق  مو ضمو أمور أخر   القيام بما يلي:تضي مو اوأداء عملية التدقيق وتق
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   21 000معيار التدقيق الدولي 

 تو  البيانااااات الماليااااة أو يضاااا  أساسااااًا لتحديااااد وتقياااايم مخاااااطر األخطاااااء الجوهريااااة عنااااد مساااا
 و 21ومستو  اإلابات مو خالل أداء إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة؛

 بطريقااة تااوفر  بياناااتمااو المجموعااات وسااائل اتختبااار و يرهااا مااو الوسااائل لفحااص  إسااتخدام
 22.المجموعةحول  اتإستنتاجأساسًا معقوًت للمدقق لكي يتو ل إل  

 
 لعملية التدقيق القيود الكامنةمسائل أخر  تيار عل  

علاا  قاادرة  للقيااود الكامنااة.  فااي حالااة وجااود تنكياادات أو مواضااي  معينااة  تعتباار التاانايرات المحتملااة 15أ
الماادقق فاااي الكشااف عاااو األخطاااء الجوهرياااة هامااة بشاااكل خاااص. وتتضااامو مااال هاااذ  التنكيااادات 

 والمواضي  ما يلي:
 اإلدارة العلياااا أو التااا مر. أنماار معياااار التااادقيق  ورط فياا الاااذي تتااا حتيااال  وخا اااة اإلحتيااالإلا

 لموضوا.حول ا للح ول عل  نقاش أوس  070الدولي

 11003وجااود واكتمااال عالقااات ومعااامالت الطاارف ذي العالقااة. أنماار معيااار التاادقيق الاادولي 
 للح ول عل  نقاش أوس  حول الموضوا.

  للح ااول علاا   07 010لاادوليللقااوانيو واألنممااة. أنماار معيااار التاادقيق ا إمتاااالحاادوك عاادم
 نقاش أوس  حول الموضوا.

  األحاااداك أو الماااروف المساااتقبلية التاااي قاااد تجعااال منشااانة معيناااة تتوقاااف عاااو العمااال كمنشااانة
 للح ول عل  نقاش أوس  حول الموضوا. 01 140مستمرة. أنمر معيار التدقيق الدولي

 
مساااعدة فاي التقلياال مااو تااناير تحادد معااايير التاادقيق الدولياة ذات العالقااة إجااراءات تادقيق خا ااة لل

 .القيود الكامنة
 
  هناااك مخاااطرة ت يمكااو تجنبهااا تااتلخص فااي أو بعااا تاادقيق مااافااي عمليااة  للقيااود الكامنااةنماارًا  . 10أ

ها  ر ااام تخطااايط وأداء عملياااة التااادقيق إكتشاااافاألخطااااء الجوهرياااة فاااي البياناااات المالياااة قاااد ت ياااتم 
جااوهري  خطاانالالحااق ل كتشااافاإلالدوليااة. وبالتااالي  فاالو  بالشااكل المناساال وفقااًا لمعااايير التاادقيق

أو خطاان ت ياادل بحااد ذاتاا  علاا  إخفاااق فااي إجااراء عمليااة تاادقيق مااا وفقااًا لمعااايير  إحتيااالنااات  عااو 
بندلاة  التادقيق مباررًا لكاي يكتفاي المادققلعملياة  القياود الكامناةوما  ذلاك  ت تعتبار التدقيق الدولياة. 

تادقيق وفقاًا لمعاايير التادقيق الدولياة الويتم تحديد ما إذا قام المدقق بعملية تدقيق  ير مقنعة تمامًا. 
كفاياة ومالئماة أدلاة التادقيق التاي تام مد  مو خالل إجراءات التدقيق الميداة في المروف القائمة و 

مااد  مالئمااة تقرياار الماادقق بناااء علاا  تقياايم لتلااك األدلااة فااي ضااوء الح ااول عليهااا نتيجااة لااذلك و 
 لكلية للمدقق.األهداف ا

 

                                                 
 .50-1  الفقرات )المنقط( 351معيار التدقيق الدولي    52

؛ معياااار التااادقيق "اإلجاااراءات التحليلياااة" 100معياااار التااادقيق الااادولي ؛ 100معياااار التااادقيق الااادولي ؛ 330معياااار التااادقيق الااادولي    00
 .عينات التدقيق"أخذ " 130الدولي 

 ."األطراف ذات العالقة" 110معيار التدقيق الدولي    03
 .تدقيق البيانات المالية"عند القوانيو واألنممة  مراعاة" 010معيار التدقيق الدولي    07
 ."المنشنة المستمرة"  140معيار التدقيق الدولي   01
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 إجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية
 (51)المرج : الفقرة  طبيعة معايير التدقيق الدولية

بتحقياق األهاداف الكلياة  المتعلاقلعمل المادقق  اً ها معًا  معايير إعتبار توفر معايير التدقيق الدولية  عند   .13أ
إضاافية ذات  إعتبااراتالمسيوليات العاماة للمادقق  إلا  جانال للمدقق. وتتناول معايير التدقيق الدولية 

 عالقة بتطبيق هذ  المسيوليات عل  مواضي  خا ة.
 
يااتم توضاايط نطاااق وتاااريخ نفاااذ وأي محاادد خاااص حااول قابليااة تطبيااق معيااار تاادقيق دولااي محاادد فااي .  17أ

دقق بتطبياق معياار تادقيق وما لم يذكر  يار ذلاك فاي معياار التادقيق الادولي  يسامط للما. المعيار نفس 
 .في دولي معيو قبل تاريخ النفاذ المحدد 

 
لمتطلباات قانونياة أو تنميمياة باإلضاافة إلا   متاااللد  إجراء عملية تدقيق  قد يتعيو عل  المادقق اإل.  11أ

نمااام الااذي يحكاام عمليااة القااانوو أو ال علاا  معااايير التاادقيق الدوليااة تسااودت معااايير التاادقيق الدوليااة. 
 فاالوالقااانوو أو النمااام عااو معااايير التاادقيق الدوليااة   ختلااف ذلااكإحااال  وفاايدقيق للبيانااات الماليااة. تاا

 لمعايير التدقيق الدولية تلقائيًا.لو تمتال عملية تدقيق يتم إجرايها بموجل قانوو أو نمام فقط 
 
ومعااايير التاادقيق الخا ااة  لكاال مااو معااايير التاادقيق الدوليااةكمااا قااد يجااري الماادقق عمليااة التاادقيق وفقااًا .  11أ

لكال معياار تادقيق دولااي ذي  متاااالباإلضاافة إلا  اإلبمنطقاة أو دولاة معيناة. وفاي مااال هاذ  الحااتت  
قااد يكااوو مااو الضااروري أو يقااوم الماادقق باالجراءات تاادقيق إضااافية مااو أجاال عالقااة بعمليااة التاادقيق  

 لمعايير ذات العالقة في تلك المنطقة أو الدولة.ل متاالاإل
 
 خا ة بعمليات التدقيق في القطاا العام عتباراتإ 
إو معايير التدقيق الدولية مرتبطة بالعمليات في القطاا العام. وم  ذلاك  قاد تتانار مسايوليات المادقق   .14أ

ات المفروضااة علاا  منشاا ت القطاااا العااام لت اماافااي القطاااا العااام باانمر التكليااف بعمليااة التاادقيق أو اإل
مااام أو ساالطة أخاار  )مااال التوجيهااات الو اريااة أو متطلبااات السياسااة الحكوميااة الناشاائة مااو قااانوو أو ن

للبيانااات الماليااة عمليااة تاادقيق إجااراء أوساا  مااو  اً نطاقاا   والتااي قااد تشااملقاارارات الساالطة التشااريعية(أو 
  بال فاي معاايير التادقيق الدولياةوفقًا لمعايير التدقيق الدولية. وت يتم تناول هذ  المسايوليات اإلضاافية 

لمعاايير الوطنياة  وضا  ا هيئااتالتدقيق العلياا أو الدولية لميسسات  المنممةفي بيانات قد يتم تناولها 
 هيئات التدقيق الحكومية. أو في دليل تضع 

 
 (52)المرج : الفقرة  محتو  معايير التدقيق الدولية

 لساتخدامبمعاايير التادقيق الدولياة  باإلضافة إل  األهداف والمتطلباات )ياتم التعبيار عاو المتطلباات فاي  .11أ
عالقاااة علااا  شاااكل التطبياااق والماااادة  معياااار التااادقيق الااادولي علااا  إرشااااد ذيكلماااة "ينب اااي"(  يحتاااوي 

التوضيحية األخر . كما قد يحتوي عل  مادة تمهيدياة تاوفر ساياقًا مرتبطاًا بفهام معياار التادقيق الادولي 
دولي مرتبط بفهم األهداف المبيناة فاي معيار تدقيق فلو كامل نص  وبالتالي بشكل مالئم  وتعريفات. 

 .لمعيار والتطبيق المالئم لمتطلبات ا
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   21 000معيار التدقيق الدولي 

تطلبااات يااوفر التطبيااق والمااادة التوضاايحية األخاار   حيااك تقتضااي الضاارورة  توضاايحًا إضااافيًا لم.  12أ
رشاداً   حول تنفيذها. وعل  وج  الخ وص  قد: معيار تدقيق دولي وا 

  يعني  متطلل معيو وما الذي يهدف إل  ت طيت .يوضط بشكل أكار دقة ما 

 .يتضمو أمالة عل  إجراءات قد تكوو مناسبة في المروف القائمة 
 

باااالتطبيق المالئااام لمتطلباااات  ًا  إت أنااا  مااارتبطمتطلبااا وحياااك أو هاااذا اإلرشااااد ت يفااارا بحاااد ذاتااا 
معلوماات خلفياة حاول معيو. كما قد يوفر التطبياق والماادة التوضايحية األخار   معيار تدقيق دولي

 المسائل التي يتم تناولها في معيار تدقيق دولي.
 
و  . 10أ  يوالمااراد سااتخدامواإل الهاادفتشااكل المالحااق جاا ءًا مااو التطبيااق والمااادة التوضاايحية األخاار . وا 

فاااي ماااتو معياااار التااادقيق الااادولي ذي العالقاااة أو فاااي عناااواو ومقدماااة  اوماااو ملحاااق معااايو موضاااح
 الملحق ذات .

 
 ل الحاجة  مال هذ  المسائل كتوضيط لما يلي:د تتضمو المادة التمهيدية  حسق.  15أ

 ونطااااق معياااار التااادقيق الااادولي  بماااا فاااي ذلاااك ماااا إذا كااااو المعياااار مرتبطاااًا بمعاااايير  هااادف
 التدقيق الدولية األخر .

 .موضوا معيار التدقيق الدولي 

 الدولي. و فيما يتعلق بموضوا معيار التدقيقمسيوليات المدقق واآلخري 

 .السياق الذي تم في  وض  معيار التدقيق الدولي 
 
قد يتضمو معياار تادقيق دولاي معايو  فاي قسام منف ال تحات عناواو "التعريفاات"  و افًا للمعااني  . 10أ

لمسااعدة ويتم توفير هذ  المعااني ل معايير التدقيق الدولية. هدافالتي تحملها م طلحات معينة أل
تاوافقيو لمعاايير التادقيق الدولياة  وت يق اد منهاا التجااو  عاو التعريفاات التطبياق والتفساير الم عل 

نماااام أو  يااار ذلاااك. وماااا لااام تاااتم بموجااال قاااانوو أو  ساااواءً أخااار    هااادافديااادها ألالتاااي قاااد ياااتم تح
اإلشااارة إلااا   يااار ذلاااك  ساااتكوو لهاااذ  الم ااطلحات المعااااني نفساااها فاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة. 

المتعلقة بالمعايير الدولية ال ادرة عو مجلس معايير التادقيق والتنكياد قائمة الم طلحات  تحتويو 
الجاااودة والتااادقيق والمراجعاااة وعملياااات التنكياااد األخااار   لرقاباااةدليااال المعاااايير الدولياااة الدولياااة فاااي 

الاااااادولي للمحاساااااابيو علاااااا  قائمااااااة كاملااااااة  تحااااااادالمنشااااااور مااااااو قباااااال اإل والخاااااادمات ذات العالقااااااة
عاااايير التااادقيق الدولياااة. كماااا تتضااامو تو ااايفات لم اااطلحات أخااار  بالم اااطلحات المبيناااة فاااي م

وذلك مو أجل المساعدة عل  تفسايرها وترجمتهاا بشاكل مشاترك موجودة في معايير التدقيق الدولية 
 .ومتسق

 
إضاافية خا اة بعملياات تادقيق المنشا ت ال ا يرة ومنشا ت  إعتبااراتحيك يكوو مناسبًا  يتم تضاميو .  13أ

التطبيااااق والمااااادة التوضاااايحية األخاااار  لمعيااااار تاااادقيق دولااااي معاااايو. وتساااااعد هااااذ   القطاااااا العااااام فااااي
تطبياااق متطلباااات المعياااار لاااد  تااادقيق هاااذ  المنشااا ت  إت أنهاااا ت تحاااد أو  علااا اإلضاااافية  عتبااااراتاإل

 لها. متاالتقلص مو مسيولية المدقق فيما يتعلق بتطبيق متطلبات معايير التدقيق الدولية واإل
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 ة بالمنش ت ال  يرةخا  إعتبارات
إضافية لعمليات تدقيق المنش ت ال  يرة  تشير عبارة "المنشنة ال ا يرة"  إعتباراتتخ يص  هدافأل.  17أ

 إل  منشنة تملك خ ائص نوعية مال:
إمااا شخ ااًا  –مااا يكااوو فااردًا واحاادًا  تركياا  الملكيااة واإلدارة فااي يااد عاادد قلياال مااو األفااراد )عااادةً  (أ)

تملااك المنشاانة شااريطة أو يت ااف المالااك بالخ ااائص النوعيااة ذات  طبيعيااًا أو ميسسااة أخاار 
 العالقة(؛ و

 واحدة أو أكار مو النقاط التالية: (ل)

 معامالت مباشرة أو  ير معقدة؛ (5)

 حفم سجالت بشكل بسيط؛ (0)

 عدد قليل مو خطوط األعمال وعدد قليل مو المنتجات ضمو خطوط األعمال؛ (3)

 عدد قليل مو أنممة الرقابة الداخلية؛ (7)

تحمل مسيولية مجموعة واسعة مو أنممة الرقاباة؛ قليل مو مستويات اإلدارة التي تدد ع (1)
 و

 عدد قليل مو المومفيو  حيك يق  عل  عاتق العديد منهم مجموعة واسعة مو المهام. (1)
 

ت تعاادن هااذ  الخ ااائص النوعيااة شاااملة  وت تقت اار علاا  المنشاا ت ال اا يرة بشااكل ح ااري  وت 
 ضرورة بكافة هذ  الخ ائص. ف المنش ت ال  يرة بالتت

 
الخا اة بالمنشا ت ال ا يرة المشامولة فاي معاايير التادقيق الدولياة بشاكل أساساي  عتباراتتم وض  اإل  .11أ

مفياادة فااي  عتباااراتاإلمدرجااة. وماا  ذلااك  قااد تكااوو بعااا المنشاا ت  ياار ال عتبااارماا  األخااذ بعاايو اإل
 عمليات تدقيق المنش ت المدرجة ال  يرة.

 
عايير التدقيق الدولية إل  مالاك منشانة  ا يرة مشاارك فاي إدارة المنشانة علا  أسااس ياومي تشير م.  11أ

 المدير". -باسم "المالك
 

 (05)المرج : الفقرة  األهداف المبينة في معايير التدقيق الدولية المختلفة
الكليااة .  يحتااوي كاال معيااار تاادقيق دولااي علاا  هاادف واحااد أو أكااار يااربط باايو المتطلبااات واألهااداف 14أ

أو يركااا  المااادقق علااا   األهاااداف الاااواردة فاااي معاااايير التااادقيق الدولياااة المختلفاااةب ويق ااادللمااادقق. 
 يلي: ددة بشكل يضمو مساعدة المدقق في األمورتكوو مح حيكالنتائ  المر وبة في المعيار  

  للقياام باذلك؛فهم األمور التي تحتاج إل  تحقيق وحيك تقتضي الضارورة  الوساائل المناسابة 
 و

 فاااي مااال  لااا  القياااام بالم ياااد ماااو أجااال تحقياااق األهااادافماااا إذا كانااات هنااااك حاجاااة إ تحدياااد
 المروف الخا ة بالمنشنة.

 في هذا المعيار.  55داف الكلية للمدقق المذكورة في الفقرة ااق األهاداف ضمو سيايجل فهم األه . 11أ
لعمليااة  للقيااود الكامنااةف واحااد منهااا باألهااداف الكليااة للماادقق  تخضاا  القاادرة علاا  تحقيااق هاادوفيمااا يتعلااق 

 التدقيق بنفس القدر.
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لعالقااات المتبادلااة باايو معااايير ا عتبااارينخااذ بعاايو اإلاألهااداف  يتعاايو علاا  الماادقق أو  إسااتخداملااد  .  12أ
أو معاااايير التااادقيق الدولياااة   إلااا  13ذلاااك  وفقاااًا لماااا هاااو موضاااط فاااي الفقااارة أالتااادقيق الدولياااة. ويعاااود 

بينمااااا تتناااااول فااااي الحاااااتت األخاااار  تطبيااااق هااااذ  لحاااااتت المساااايوليات العامااااة تتناااااول فااااي بعااااا ا
يقتضااي هااذا المعيااار أو يتبناا  الماادقق موقفااًا المساايوليات علاا  مواضااي  محااددة. فعلاا  ساابيل الماااال  

يااتم  خطاايط وأداء عمليااة التاادقيق دوو أوكافااة جواناال ت فاايلااك ضااروريًا مهنااي؛ ويعاادن ذمااو التشااكك ال
كاااال معيااااار تاااادقيق دولااااي. ولتوضاااايط ذلااااك بتف اااايل أكباااار  يحتااااوي معيااااار التاااادقيق لتكاااارار  كمتطلاااال 

  مو بيو أمور أخر   عل  أهداف ومتطلباات تتنااول 330ومعيار التدقيق الدولي)المنقط( 351الدولي
مساايوليات الماادقق المتعلقااة بتحديااد وتقياايم مخاااطر األخطاااء الجوهريااة وت ااميم وأداء إجااراءات تاادقيق 

لهاذ  المخاااطر المقيمناة  علاا  التاوالي؛ وتنطباق هااذ  األهاداف والمتطلبااات  ساتجابةاإل إضاافية ماو أجاال
أاناء عملية التدقيق. وقد يتم توسي  نطاق معيار تدقيق دولي يتناول جوانل محددة مو عملياة التادقيق 

تطبياااق األهاااداف والمتطلباااات الاااواردة فاااي معاااايير ( ليشااامل كيفياااة 170)ماااال معياااار التااادقيق الااادولي 
وذلاك  330ومعيار التادقيق الادولي )المنقط(  351التدقيق الدولية المذكورة مال معيار التدقيق الدولي 

علااا  ذلاااك  لاااد  تحقياااق األهاااداف  يكررهاااا. وبنااااءً  دوو أوالعالقاااة  لمعياااار ذيفيماااا يتعلاااق بموضاااوا ا
ر التااادقيق ياااولي المااادقق عناياااة ألهاااداف ومتطلباااات معاااايي  170ورة فاااي معياااار التااادقيق الااادوليالماااذك

 الدولية األخر  ذات العالقة.
 

 )أ((05األهداف لتحديد الحاجة إل  أداء إجراءات تدقيق إضافية )المرج : الفقرة  إستخدام
إو متطلبااات معااايير التاادقيق الدوليااة م ااممة لااتمكو الماادقق مااو تحقيااق األهااداف المحااددة فااي هااذ  .   40أ

وبالتااالي  مااو المتوقاا  أو يااوفر التطبيااق المناساال ماادقق. المعااايير  وبالتااالي تحقيااق األهااداف الكليااة لل
بماا أو وما  ذلاك  األهاداف. مدقق أساسًا كافيًا ليحقق تلاك لمتطلبات معايير التدقيق الدولية مو قبل ال

مااروف عمليااات التاادقيق تتبااايو علاا  نطاااق واساا  وت يمكااو توقاا  كافااة المااروف فااي معااايير التاادقيق 
لباات هاذ  المعاايير وتحقياق دقق تحديد إجاراءات التادقيق الال ماة لتلبياة متطالدولية  يق  عل  عاتق الم

  قاد تنشان مساائل معيناة تتطلال ماو المادقق أداء إجاراءات تادقيق إلا  ما. وفي مروف عملية األهداف
األهااداف المحااددة فااي هااذ   تحقيااقجاناال تلااك التااي تقتضاايها معااايير التاادقيق الدوليااة وذلااك فااي ساابيل 

 المعايير.
 
 )ل((05تدقيق كافية ومناسبة )المرج : الفقرة ييم ما إذا تم الح ول عل  أدلة األهداف في تق تخدامإس
األهااداف لتقياايم مااا إذا تاام الح ااول علاا  أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة فااي  إسااتخداميتعاايو علاا  الماادقق .  45أ

ة التادقيق  يار كافياة أو أدلا إلا  المادقق نتيجاة لاذلك اف الكلياة للمادقق. وفاي حاال تو السياق األهاد
 )ل((:05متطلل الفقرة  تحقيقو ير مناسبة  فقد يتب  واحدة أو أكار مو األساليل التالية مو أجل 

 متااااالتقيااايم ماااا إذا تااام الح اااول علااا  أدلاااة تااادقيق إضاااافية  أو سااايتم الح اااول عليهاااا  نتيجاااة لإ 
 لمعايير التدقيق الدولية األخر ؛

   ق متطلل واحد أو أكار؛ أوتطبي فيتوسي  نطاق العمل الميد 
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 القائمة أداء إجراءات أخر  ير  المدقق أنها ضرورية في المروف. 
 

  لاو يكاوو القائماة الماروف لنقاط الساابقة عملاي أو ممكاو فايحيك يكوو مو المتوق  أو أيًا مو ا
قيق ويتعايو عليا  بموجال معاايير التادالمدقق قادرًا عل  الح اول علا  أدلاة تادقيق كافياة ومناسابة 

 ستكمال العملية.إالدولية أو يحدد التناير عل  تقرير المدقق أو عل  قدرة المدقق عل  
 
 للمتطلبات ذات العالقة متاالاإل

 (00المتطلبات ذات العالقة )المرج : الفقرة 
قاة )وبالتاالي كافاة متطلباتا ( عال  يار ذي في بعا الحاتت  قد يكوو معيار تادقيق دولاي معايو . 40أ

كاوو أي توف القائمة. فعل  سبيل الماال  إذا لم تملاك المنشانة وميفاة تادقيق داخلاي  فلاو المر في 
 مرتبطة. 01 )المنقط( 150عيار التدقيق الدوليمو األمور الواردة في م

 
 . ويكااوو هااذا المتطلاال ذا عالقااةمتطلبااات شاارطيةعلاا  قااد يحتااوي معيااار تاادقيق دولااي ذي عالقااة .  43أ

 ساتمهرعاام  وبشاكل  فاي المتطلال ويكاوو الشارط قائماًا. ت ورهايتم  التي عندما تنطبق المروف
 إما  راحة أو ضمنًا  وماال ذلك:متطلل معيو ل شرطيةالالحالة 

 متطلبًا شرطيًا  ريحًا. 27لنطاقيل رأي المدقق في حال وجود محدد عل  ايمال متطلل تعد 
 

 ة المحاااددة أانااااء عملياااة إو متطلااال اإلباااالم عاااو حااااتت الق اااور الهاماااة فاااي الرقاباااة الدخليااا
حاااتت الق ااور الهامااة المحااددة  والااذي يعتمااد علاا  وجااود  28المكلفاايو بالحوكمااةالتاادقيق إلاا  

هذ ؛ ومتطلل الح ول علا  أدلاة تادقيق كافياة ومناسابة فيماا يتعلاق باالعرا واإلف ااح عاو 
  ذلاااك الاااذي يعتماااد علااا 29قاااارير المالياااة المعماااول بااا معلوماااات القطااااا وفقاااًا إلطاااار إعاااداد الت

 اإلطار الذي يقتضي أو يسمط بمال هذا اإلف اح  يماالو متطلبات شرطية ضمنية.
 

شارطي بموجال القاانوو أو النماام   عل  أناوفي بعا الحاتت  قد يتم التعبير عو متطلل معيو 
حياك يكاوو مو عملياة التادقيق   إلنسحالالمعمول ب . فعل  سبيل الماال  قد يتعيو عل  المدقق ا

يو عل  المدقق القياام بعمال ماا    أو قد يتعممكنًا بموجل القانوو أو النمام المعمول ب  نسحالاإل
أو  الت ااريط يكااووعلاا  المنطقااة  قااد  عتماااد. وباإللاام يكااوو محمااوراً بموجاال القااانوو أو النماااممااا 

  ريحًا أو ضمنيًا. أو التنميمي يلقانون الحمر

                                                 
 .0  الفقرة ستخدام عمل المدققيو الداخلييو"إ"( 0053 )المنقط 150معيار التدقيق الدولي  01

 .53  الفقرة في تقرير المدقق المستقل"الوارد التعديالت عل  الرأي  " 401معيار التدقيق الدولي  04

 .2  الفقرة " واإلدارة بالحوكمةلمكلفيو لور في الرقابة الداخلية الق  نواحياإلبالم عو  " 011معيار التدقيق الدولي  01

 .53  الفقرة " لبنود مختارة محددة  إعتبارات -أدلة التدقيق " 105معيار التدقيق الدولي  02



جراء عملية تدقيق   األهداف العامة للمدقق المستقل وا 
 وفقًا لمعايير التدقيق الدولية

   500 000معيار التدقيق الدولي 

 (03الحياد عو متطلل معيو )المرج : الفقرة 
المادقق فيهاا يحياد  التاي ساتانائيةمتطلبات التوايق في الحاتت اإل 030يحدد معيار التدقيق الدولي . 47أ

لمتطلل  يار ذي عالقاة  متاالية إل  اإل. وت تدعو معايير التدقيق الدول30 عو متطلل ذي عالقة
 مروف عملية التدقيق.ب

 
 (07)المرج : الفقرة  اإلخفاق في تحقيق هدف معيو

إو تحقيااق هاادف معاايو أو عاادم تحقيقاا  هااو مساانلة تعااود إلاا  الحكاام المهنااي للماادقق. وينخااذ الحكاام .  41أ
لمتطلبااات معااايير التاادقيق الدوليااة  وتقياايم  متاااالنتااائ  إجااراءات التاادقيق الماايداة لإ عتباااربعاايو اإل

القياام  المدقق لما إذا تام الح اول علا  أدلاة تادقيق كافياة ومناسابة وماا إذا كانات هنااك حاجاة إلا 
بالم يد في المروف الخا ة لعملية التدقيق مو أجل تحقيق األهداف المذكورة في معاايير التادقيق 
 الدولية. وبالتالي  تتضمو المروف التي تيدي إل  حدوك إخفاق في تحقيق هدف معيو ما يلي:

 للمتطلبات ذات العالقة في معيار تدقيق دولي معيو. متاالمن  المدقق مو اإل 

 و الهااادف  يااار عملاااي أو  يااار ممكاااو لينفاااذ المااادقق إجاااراءات التااادقيق اإلضاااافية أو يمهااار أ
األهاداف وفقاًا للفقارة  إساتخدامماو خاالل حسبما يرا  ضروريًا ليح ل عل  أدلة تدقيق إضافية 

 أدلة التدقيق المتوفرة. دد عل   كنو ينت  ذلك عو وجود مح05

 
ومتطلبااات التوايااق الخا ااة  030عيااار التاادقيق الاادوليتااوفر واااائق التاادقيق التااي تلبااي متطلبااات م .  41أ

ساتخدم  المادقق إاألسااس الاذي  ولياة األخار  ذات العالقاة أدلاة حاولالواردة في معايير التدقيق الد
ير الضاروري أو يوااق حول تحقيق األهداف الكلية للمدقق. وحيك أن  مو   إستنتاجليتو ل إل  

إت أو تواياااق   (منف ااال )كماااا فاااي قائماااة مراجعاااة مااااالً  تحقياااق األهاااداف المختلفاااة بشاااكل   المااادقق
اإلخفاااق فااي تحقيااق هاادف معاايو يساااعد الماادقق فااي تقياايم مااا إذا منعاا  هااذا اإلخفاااق مااو تحقيااق 

   األهداف الكلية للمدقق أم ت.

                                                 
 .50  الفقرة 030معيار التدقيق الدولي   30
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في سياق معيار  على شروط التكليف بالتدقيق" الموافقة" 030قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق  العامة"األهداف  000التدقيق الدولي  للمدقق المستقل وا 

 ."الدولية



 الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق
 

 030معيار التدقيق الدولي    301 

  

يق
تدق

ال
 

 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

علؤى شؤروط التكليؤف بالتؤدقيق مؤ   تفؤاقمسؤووليات المؤدقق المتعلقؤة باإل لتدقيق الدولي هذامعيار اتناول ي .3
معينؤؤؤة سؤؤبقة مشؤؤروط  تؤؤوفرتحديؤؤد ويتضؤؤؤمن ذلؤؤك . بالحوكمؤؤةاإلدارة وحيؤؤي يكؤؤون مناسؤؤبًال مؤؤ  المكلفؤؤين 

المكلفؤؤؤؤين اإلدارة وحيؤؤؤؤي يكؤؤؤؤون مناسؤؤؤؤبًال  تقؤؤؤؤ  هؤؤؤؤذل المسؤؤؤؤوولية علؤؤؤؤى عؤؤؤؤاتقل حيؤؤؤؤي إلجؤؤؤؤراء عمليؤؤؤؤة تؤؤؤؤدقيق
الجوانؤؤب المتعلقؤؤة بقبؤؤول العمليؤؤة التؤؤي تقؤؤ  ضؤؤمن  تلؤؤك 0003ويتنؤؤاول معيؤؤار التؤؤدقيق الؤؤدولي .بالحوكمؤؤة

 (3سيطرة المدقق. )المرج : الفقرة أ
 

 تاريخ النفاذ

أو بعؤد  0002 ديسمبر 31البيانات المالية للفترات التي تبدأ في  لتدقيقالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .0
 ذلك التاريخ.

 

 الهدف

علؤؤى األسؤؤا   تفؤؤاقإن هؤؤدف المؤؤدقق هؤؤو قبؤؤول عمليؤؤة تؤؤدقيق معينؤؤة أو اقسؤؤتمرار في ؤؤا فقؤؤط فؤؤي حؤؤال اإل .1
 عليهل وذلك من خالل: الذي سيتم أداء العملية بناءً 

 تحديد ما إذا كانت الشروط المسبقة لعملية التدقيق متوفرة أم ق؛ و (أ)

 المكلفؤؤين بالحوكمؤؤةل يكؤؤون مناسؤؤباً وحيؤؤي التأكيؤؤد علؤؤى وجؤؤود تفؤؤاهم مشؤؤترك بؤؤين المؤؤدقق واإلدارة  (ب)
 حول شروط التكليف بالتدقيق.

 

 التعريفات

 معايير التدقيق الدوليةل يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدنال: هدافأل .4

اإلدارة إلطؤار مقبؤول إلعؤداد  إسؤتخدام –(Preconditions for an audit) مسبقة لعملية تؤدقيقشروط 
تفؤؤاقإعؤداد البيانؤؤات الماليؤة و  التقؤارير الماليؤة لؤؤد  علؤؤى  بالحوكمؤةل الملكفؤؤين وحيؤي يكؤؤون مناسؤباً اإلدارة  ا 

 الذي سيتم إجراء عملية التدقيق على أساسه. 0فترا اإل
 

هنؤا فيمؤا بعؤد علؤى أنؤه تشؤير إلؤى  (Management) هذا المعيارل يجؤب قؤراءة مصؤطلإ "إدارة" هدافأل .1
 ".بالحوكمةالمكلفين سبًال "اإلدارة وحيي يكون منا

 

 المتطلبات
 الشروط المسبقة لعملية التدقيق

في سبيل تحديد مؤا إذا كانؤت الشؤروط المسؤبقة لعمليؤة تؤدقيق معينؤة متؤوفرة أم قل ينبغؤي أن يقؤوم المؤدقق  .6
 بما يلي:

                                                 
 .تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة  000معيار التدقيق الدولي  3

جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية"للمدقق  العامة"األهداف  000معيار التدقيق الدولي  0  .31ل الفقرة المستقل وا 
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عداد التقارير المالية الذي سيتم تطبيقه لد  إعداد البيانؤات الماليؤة مقبؤوًق إ إطار كان تحديد ما إذا  (أ)
 (30أ -0ق؛ و )المرج : الفقرات أ أم

: )المرجؤؤؤ : األمؤؤؤور التاليؤؤؤة الحصؤؤؤول علؤؤؤى موافقؤؤؤة اإلدارة علؤؤؤى أن ؤؤؤا تقؤؤؤر وتؤؤؤدرك مسؤؤؤووليت ا عؤؤؤن (ب)
 (00ل و أ34أ-33الفقرات أ

إعؤؤؤداد البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة وفقؤؤؤًا إلطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة المعمؤؤؤول بؤؤؤهل بمؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤؤك  (3)
 (31؛ )المرج : الفقرة أقةحيي يكون ذلك ذو عال ل ا العادل العر 

ماليؤؤة الرقابؤؤة الداخليؤؤة حسؤؤبما تؤؤرال اإلدارة ضؤؤروريًا مؤؤن أجؤؤل التمكؤؤين مؤؤن إعؤؤداد بيانؤؤات  (0)
أم خطؤؤأ؛ و )المرجؤؤ :  إحتيؤؤالكانؤؤت ناجمؤؤة عؤؤن  سؤؤواءً خاليؤؤة مؤؤن األخطؤؤاء الجوهريؤؤةل 

 (32أ-36الفقرات أ

 تزويد المدقق بما يلي: (1)

إلدارة بأن ؤؤا مرتبطؤؤة بدعؤؤداد البيانؤؤات التؤؤي تعلؤؤم االوصؤؤول إلؤؤى كافؤؤة المعلومؤؤات  .أ
 المالية مثل السجالت والوثائق وغيرها من المسائل؛

 وعملية التدقيق؛  ل دفمن اإلدارة  ات اإلضافية التي قد يطلب ا المدققؤالمعلوم .ب

وصول غير مقيد إلى األشؤخا  الؤذين يعملؤون فؤي المنشؤأة والؤذين يؤر  المؤدقق  .ج
 لة تدقيق من م.بأنه من الضروري الحصول على أد

 
 نطاق قبل قبول عملية التدقيقفر  قيد على ال

علؤؤى نطؤؤاق عمؤؤل المؤؤدقق فيمؤؤا يخؤؤ  عمليؤؤة  قيؤؤداً  بالحوكمؤؤةفؤؤي حؤؤال فرضؤؤت اإلدارة أو المكلفؤؤون  .1
ت البيانؤؤا حجؤؤب المؤؤدقق لرأيؤؤه حؤؤولسؤؤيودي إلؤؤى  القيؤؤدهؤؤذا تؤؤدقيق مقترحؤؤة بحيؤؤي يعتقؤؤد المؤؤدقق بأنؤؤه 

ام إق فؤؤي حؤؤال اقتضؤؤى القؤؤانون أو الن ؤؤك ؤؤذل كعمليؤؤة تؤؤدقيقل مقيؤؤدة  عمليؤؤة الماليؤؤةل فينبغؤؤي أق يقبؤؤل
 القيام بذلك.

 
 عوامل أخر  توثر على قبول عملية التدقيق

فؤؤؤي حؤؤؤال عؤؤؤدم تؤؤؤوفر الشؤؤؤروط المسؤؤؤبقة لعمليؤؤؤة تؤؤؤدقيق معينؤؤؤةل ينبغؤؤؤي أن ينؤؤؤاق  المؤؤؤدقق المسؤؤؤألة مؤؤؤ   .8
أق يقبؤؤؤؤل المؤؤؤؤدقق عمليؤؤؤؤة التؤؤؤؤدقيق  ينبغؤؤؤؤياإلدارة. ومؤؤؤؤا لؤؤؤؤم يقتضؤؤؤؤي القؤؤؤؤانون أو الن ؤؤؤؤام القيؤؤؤؤام بؤؤؤؤذلكل 

 المقترحة:

فؤؤي حؤؤال قؤؤرر المؤؤدقق أن إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة الؤؤذي سؤؤيتم تطبيقؤؤه فؤؤي إعؤؤداد البيانؤؤات  (أ)
 ؛ أو32ما هو منصو  عليه في الفقرة  بدستثناءالمالية غير مقبولل 

 )ب(.6في حال عدم الحصول على الموافقة المشار إلي ا في الفقرة  (ب)
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 التدقيقعملية على شروط  تفاقال 

على شروط التكليؤف بالتؤدقيقل حسؤبما يكؤون  المكلفين بالحوكمةينبغي أن يتفق المدقق م  اإلدارة أو  .2
 (03مناسبًا. )المرج : الفقرة أ

 

فؤؤي كتؤؤاب تعيؤؤين عمليؤؤة شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق المتفؤؤق علي ؤؤا  تؤؤدوينل ينبغؤؤي 33مؤؤ  مراعؤؤاة الفقؤؤرة  .30
 الخطية وينبغي أن يشتمل على ما يلي: ياتتفاقخر من أشكال اإلأو شكل مناسب آ التدقيق

 هدف ونطاق عملية تدقيق البيانات المالية؛ (أ)

 مسووليات المدقق؛ (ب)

 مسووليات اإلدارة؛  (ج)

 تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في إعداد البيانات المالية؛ و (د)

ة وجؤود تقؤارير سيصؤدرها المؤدقق وبيؤان باحتماليؤاإلشارة إلؤى الشؤكل والمحتؤو  المتؤوقعين أليؤة  )ه(   
 المتوقعين. ف قد يختلف في ا التقرير عن شكله ومحتوال رو 

 
شؤروط التكليؤف بالتؤدقيق المشؤار إلي ؤا فؤي الفقؤرة  علؤى القانون أو الن ؤام بتفصؤيل واف  نّ  في حال  .33

هؤؤذا القؤؤانون أو الن ؤؤام أن حقيقؤؤة  بؤؤل تؤؤدوينيؤؤة خطيؤؤةل إتفاقل فلؤؤن يحتؤؤاج المؤؤدقق إلؤؤى تؤؤدوين ا فؤؤي 30
ل 00)ب(. )المرجؤؤؤؤ : الفقؤؤؤؤرات أ6موضؤؤؤؤحة فؤؤؤؤي الفقؤؤؤؤرة ال  اتقؤؤؤؤر وتؤؤؤؤدرك مسؤؤؤؤوولياتينطبؤؤؤؤق وأن اإلدارة 

 (01أ-06أ
 

)ب(ل فقؤد 6فؤي الفقؤرة  في حال نّ  القانون أو الن ام على مسووليات لإلدارة مماثلة لتلك الموضحة .30
مؤؤن حيؤؤي نفؤؤاذ علؤؤى مسؤؤووليات مكافئؤؤة  حسؤؤب حكمؤؤهل بؤؤأن القؤؤانون أو الن ؤؤام يشؤؤتمل يؤؤر  المؤؤدققل

وفيمؤا يتعلؤق بتلؤك المسؤووليات المكافئؤةل قؤد يسؤتخدم المؤدقق لتلك الموضؤحة فؤي تلؤك الفقؤرة.  المفعول
أمؤؤا فيمؤؤا يتعلؤؤق يؤؤة خطيؤؤة. إتفاقالصؤؤياغة المسؤؤتخدمة فؤؤي القؤؤانون أو الن ؤؤام مؤؤن أجؤؤل توضؤؤيح ا فؤؤي 

كؤؤؤون مفعول ؤؤا مكافئؤؤؤًال فينبغؤؤؤي أن بحيؤؤؤي ي ن ؤؤاملمسؤؤووليات الغيؤؤؤر منصؤؤؤو  علي ؤؤا فؤؤؤي قؤؤؤانون أو اب
 (06)ب(. )المرج : الفقرة أ6ية الخطية الوصف المذكور في الفقرة تفاقاإلفي ستخدم ي  

 
 عمليات التدقيق المتكررة

فؤؤي عمليؤؤات التؤؤدقيق المتكؤؤررةل ينبغؤؤي أن يقؤؤّيم المؤؤدقق مؤؤا إذا كانؤؤت ال ؤؤروف تقتضؤؤي تنقؤؤيإ شؤؤروط  .31
ت هنؤؤاك حاجؤؤة إلؤؤى تؤؤذكير المنشؤؤأة بشؤؤروط التكليؤؤف القائمؤؤة. )المرجؤؤ : التكليؤؤف بالتؤؤدقيق ومؤؤا إذا كانؤؤ

 (08الفقرة أ
 

 قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق

ينبغؤؤؤي أق يوافؤؤؤق المؤؤؤدقق علؤؤؤى إجؤؤؤراء تغييؤؤؤر علؤؤؤى شؤؤؤروط التكليؤؤؤف بالتؤؤؤدقيق عنؤؤؤد عؤؤؤدم وجؤؤؤود مبؤؤؤرر  .34
 (13أ-02معقول للقيام بذلك. )المرج : الفقرات أ

 

سؤؤتكمال عمليؤؤة التؤؤدقيقل تغييؤؤر عمليؤؤة التؤؤدقيق إلؤؤى عمليؤؤة تنقؤؤل إلؤؤب مؤؤن المؤؤدققل قبؤؤل فؤؤي حؤؤال ط   .31
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بؤذلك أم ق. )المرجؤ :  كان هنالك مبرر معقول للقياممستو  أقل من التأكيدل فينبغي أن يحدد ما إذا 
 (11أ-10الفقرتان أ

 
 الشؤؤروط الجديؤؤدة للعمليؤؤة لؤؤىع فؤؤي حؤؤال تغييؤؤر شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيقل ينبغؤؤي أن يتفؤؤق المؤؤدقق واإلدارة .36

 الخطية. ياتتفاقفي كتاب تعيين أو شكل مناسب آخر من أشكال اإلويقومون بتدوين ا 
 
علؤؤى إجؤؤراء تغييؤؤر شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق وق تسؤؤمإ لؤؤه  تفؤؤاقفؤؤي حؤؤال كؤؤان المؤؤدقق غيؤؤر قؤؤادر علؤؤى اإل .31

 قق بما يلي:اإلدارة باقستمرار في عملية التدقيق األصليةل فينبغي أن يقوم المد

 وب القانون أو الن ام المعمول به؛ ذلك ممكنًا بموج من عملية التدقيق حيي يكون نسحاباإل (أ)

عؤن كؤان التزامؤًا تعاقؤديًا أو غيؤر ذلؤكل يقتضؤي اإلبؤال   سؤواءً تحديد ما إذا كؤان هنالؤك أي التؤزامل  (ب)
 ئات التن يمية.أو المالكين أو ال ي المكلفين بالحوكمةال روف إلى األطراف اآلخرينل مثل 

 
 إضافية في قبول العملية اتإعتبار 

 بقانون أو ن ام المدعومةمعايير إعداد التقارير المالية 
وضؤ  معؤايير غيؤر مرخصؤة  هيئؤة في حال كانؤت معؤايير إعؤداد التقؤارير الماليؤة الموضؤوعة مؤن قبؤل .38

نالؤك أيؤة تعارضؤات أو معترف ب ا مدعومؤة بقؤانون أو ن ؤامل ينبغؤي أن يحؤدد المؤدقق مؤا إذا كانؤت ه
بؤؤين معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة والمتطلبؤؤات اإلضؤؤافية. وفؤؤي حؤؤال وجؤؤود مثؤؤل هؤؤذل التعارضؤؤاتل 

 ينبغي أن يناق  المدقق م  اإلدارة طبيعة المتطلبات اإلضافية وينبغي أن يتفقا على ما إذا:

فؤؤي البيانؤؤات كؤؤان مؤؤن الممكؤؤن تحقيؤؤق المتطلبؤؤات اإلضؤؤافية مؤؤن خؤؤالل اإلفصؤؤاحات اإلضؤؤافية  (أ)
 المالية؛ أو

كؤؤان مؤؤن الممكؤؤن تعؤؤديل وصؤؤف إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه فؤؤي البيانؤؤات الماليؤؤة  (ب)
 على ذلك. بناءً 

 
فؤؤؤي حؤؤؤال كؤؤؤان القيؤؤؤام بؤؤؤأي مؤؤؤن النقطتؤؤؤين أعؤؤؤالل ممكنؤؤؤًال ينبغؤؤؤي أن يحؤؤؤدد المؤؤؤدقق مؤؤؤا إذا سؤؤؤيكون مؤؤؤن 

 (14)المرج : الفقرة أ 110.1دولي الضروري تعديل رأي المدقق وفقًا لمعيار التدقيق ال
 

المسؤائل األخؤر  التؤي تؤوثر  –إطار إعداد التقارير المالية المنصو  عليه في القانون أو الن ؤام 
 على القبول

فؤؤي حؤؤال قؤؤرر المؤؤدقق بؤؤأن إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المنصؤؤو  عليؤؤه فؤؤي القؤؤانون أو الن ؤؤام قؤؤد  .32
عليؤؤه فؤؤي القؤؤانون أو الن ؤؤامل فينبغؤؤي أن يقبؤؤل المؤؤدقق حقيقؤؤة أنؤؤه منصؤؤو  ليكؤؤون غيؤؤر مقبؤؤول إق 

 (11عملية التدقيق فقط في حال توفر الشروط التالية: )المرج : الفقرة أ

أن تكؤؤون  موافقؤؤة اإلدارة علؤؤى تؤؤوفير إفصؤؤاحات إضؤؤافية فؤؤي البيانؤؤات الماليؤؤة مطلوبؤؤة لتجنؤؤب (أ)
 البيانات المالية مضللة؛ و

                                                 
 .رأي في تقرير المدقق المستقل"التعديالت على ال" 101معيار التدقيق الدولي  1
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 بأن: اإلقرار في شروط التكليف بالتدقيق (ب)

توجؤه بحيؤي تقرير المدقق حول البيانؤات الماليؤة سؤيحتوي علؤى فقؤرة تأكيؤد لمسؤألة مؤا  (3)
 و 4؛106إلى اإلفصاحات اإلضافية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  المستخدمين إنتبال

على عبارات "العر  بشكل عادلل مؤن  رأي المدقق حول البيانات الماليةأق يحتوي  (0)
"تؤؤؤوفير وج ؤؤؤة ن ؤؤؤر صؤؤؤحيحة وعادلؤؤؤة" وفقؤؤؤًا إلطؤؤؤار إعؤؤؤداد  كافؤؤؤة الجوانؤؤؤب ال امؤؤؤة" أو

لن ؤؤام مؤؤن المؤؤدقق التعبيؤؤر مؤؤا لؤؤم يقتضؤؤي القؤؤانون أو ال التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه 
 .تلك العبارات دستخدامب عن رأيه

 
القؤانون أو الن ؤام مؤن المؤدقق  وفؤي حؤال اقتضؤى 32شروط المفصلة في الفقؤرة في حال عدم توفر ال .00

 التدقيقل فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي: تنفيذ عملية

 تقييم تأثير الطبيعة المضللة للبيانات المالية في تقرير المدقق؛ و (أ)

 تضمين إشارة مناسبة إلى هذل المسألة في شروط التكليف بالتدقيق. (ب)
 

 ن امالقانون أو ال تقرير المدقق المنصو  عليه في

أو  عؤؤامشؤؤكل ال  بالمنطقؤؤة ذات العالقؤؤة علؤؤى يؤؤن  القؤؤانون أو الن ؤؤام الخؤؤاتل الحؤؤاقفؤؤي بعؤؤ   .03
تقرير المدقق بشكل أو شروط تختلف جوهريًا عن متطلبات معؤايير التؤدقيق في  المستخدمة صياغةال

 م المدقق ما يلي:وفي هذل ال روفل ينبغي أن يقيّ  الدولية.

لبيانؤؤات مؤا إذا قؤؤد يسؤيء المسؤؤتخدمون ف ؤؤم التأكيؤد الؤؤذي تؤؤم الحصؤول عليؤؤه مؤؤن عمليؤة تؤؤدقيق ا (أ)
ذا كان الحال كذلكل   المالية وا 

أن يقلؤل تضؤؤمين توضؤيإ إضؤؤافي فؤي تقريؤؤر المؤدقق مؤؤن حؤدوي سؤؤوء  مؤا إذا كؤؤان مؤن الممكؤؤن (ب)
   1الف م المحتمل.

 

فؤي حؤال توصؤل المؤدقق إلؤؤى أن التوضؤيإ اإلضؤافي فؤي تقريؤر المؤؤدقق ق يمكؤن أن يقلؤل مؤن حؤؤدوي 
. قبول ؤاقتضؤى القؤانون أو الن ؤام إتؤدقيقل إق فؤي حؤال سوء الف م المحتملل فينبغؤي أق يقبؤل عمليؤة ال

وق تمتثؤؤل عمليؤؤة تؤؤدقيق مؤؤوداة وفقؤؤًا لمثؤؤل هؤؤذا القؤؤانون أو الن ؤؤام لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة. وبالتؤؤاليل 
التؤي يؤتم إجراوهؤا وفقؤًا لمعؤايير المدقق أية إشارة في تقرير المؤدقق إلؤى عمليؤة التؤدقيق  يوردينبغي أق 

 (11أ-16)المرج : الفقرتان أ 6ية.التدقيق الدول
  

*** 

                                                 

 في تقرير المدقق المستقل". والفقرات األخر  "فقرات التأكيد  106معيار التدقيق الدولي  4
 .106معيار التدقيق الدولي 1
 .41ل الفقرة البيانات المالية"وا عداد التقارير حول "تكوين رأي  100ن ر أيضًا معيار التدقيق الدولي أ 6
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 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 (3)المرج : الفقرة  هذا الدولي قنطاق معيار التدقي

 

بأنؤه الممؤار   فؤي حؤال وجؤدقد يتم قبول عمليات التأكيدل التؤي تحتؤوي علؤى عمليؤات تؤدقيقل فقؤط    . 3أ
ل وعنؤؤدما والكفؤؤاءة الم نيؤؤة سؤؤتقالليةمثؤؤل اإلالقؤؤة متطلبؤؤات السؤؤلوك األخالقؤؤي ذات الع سؤؤيتم تحقيؤؤق

مسؤؤؤووليات المؤؤؤدقق  8 000ويتنؤؤؤاول معيؤؤؤار التؤؤؤدقيق الؤؤؤدولي 1تتصؤؤؤف العمليؤؤؤة بخصؤؤؤائ  معينؤؤؤة.
لؤؤى الحؤد الؤؤذي تكؤؤون فيؤؤه ب المتعلقؤة متطلبؤؤات السؤؤلوك األخالقؤي فؤؤي سؤؤياق قبؤؤول عمليؤة تؤؤدقيق مؤؤا وا 

ائل )أو الشؤؤروط المسؤؤبقة( التؤؤي تقؤؤ  ضؤؤمن ويتنؤؤاول هؤؤذا المعيؤؤار تلؤؤك المسؤؤ ضؤؤمن سؤؤيطرة المؤؤدقق.
دارة المنشأة.  سيطرة المنشأة والتي يصبإ من الضروري بناء علي ا أن يتفق المدقق وا 

 
 الشروط المسبقة لعملية التدقيق

 )أ((6)المرج : الفقرة  إطار إعداد التقارير المالية
إلي ؤؤؤا فؤؤؤي تعريؤؤؤف عمليؤؤؤة التأكيؤؤؤد  قبؤؤؤول عمليؤؤؤة تأكيؤؤؤد مؤؤؤا هؤؤؤو أن تكؤؤؤون المعؤؤؤايير المشؤؤؤار إن شؤؤؤرط .   0أ

ن المعؤايير هؤؤي عبؤارة عؤن  2مناسؤبة ومتؤوفرة للمسؤؤتخدمين المسؤت دفين. المسؤتخدمة فؤؤي  المقؤؤايي وا 
العؤؤر  واإلفصؤؤا .  مقؤؤايي ل ذلؤؤك ذو عالقؤؤةالموضؤؤوب بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤكل حيؤؤي يكؤؤون تقيؤؤيم أو قيؤؤا  

موضؤؤوب معؤؤين ضؤؤمن معقؤؤول لمتوافؤؤق بشؤؤكل وتمّكؤؤن المعؤؤايير المناسؤؤبة مؤؤن إجؤؤراء تقيؤؤيم أو قيؤؤا  
معؤايير التؤدقيق الدوليؤةل يؤوفر إطؤار إعؤداد التقؤارير الماليؤة المعؤايير  هؤدافسياق الحكم الم ني. وأل

التؤؤي يسؤؤتخدم ا المؤؤدقق لتؤؤدقيق البيانؤؤات الماليؤؤةل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك حيؤؤي يكؤؤون مرتبطؤؤًا العؤؤر  العؤؤادل 
 ل ا.
 

ناسؤؤبًا لعؤؤر  البيانؤؤات ةل ق تملؤؤك اإلدارة أساسؤؤًا مفؤؤي غيؤؤاب إطؤؤار مقبؤؤول إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤ.    1أ
وفؤؤؤي العديؤؤؤد مؤؤؤن الحؤؤؤاقتل قؤؤؤد  لتؤؤؤدقيق البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة.يملؤؤؤك المؤؤؤدقق معؤؤؤايير مناسؤؤؤبة  الماليؤؤؤة وق

يفتر  المدقق أن إطار إعداد التقارير المالية المعمول به مقبول وفقًا لما هو موضإ فؤي الفقؤرتين 
 .2أ-8أ

 
 طار إعداد التقارير الماليةتحديد إمكانية قبول إ

تتضؤؤمن العوامؤؤل المرتبطؤؤة بتحديؤؤد المؤؤدقق إلمكانيؤؤة قبؤؤول إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة الؤؤذي سؤؤيتم .    4أ
 تطبيقه في إعداد البيانات المالية ما يلي:

  طبيعة المنشأة )على سبيل المثالل ما إذا كانت موسسة أعمؤال أو منشؤأة فؤي القطؤاب العؤام أو
 ر ربحية(؛من مة غي

 مشؤؤؤتركة إحتياجؤؤؤاتالبيانؤؤؤات الماليؤؤؤة )علؤؤؤى سؤؤؤبيل المثؤؤؤالل مؤؤؤا إذا كانؤؤؤت معؤؤؤدة لتلبيؤؤؤة  هؤؤؤدف 
لمعلومؤات ل محؤددينمستخدمين  إحتياجاتأو من قبل مجموعة واسعة ممن  معلومات الماليةلل

   (؛المالية

                                                 

 .31ل الفقرة "إطار العمل الدولي لعمليات التأكيد"  1

 .33-2ل الفقرات 000معيار التدقيق الدولي   8

 .(0)ب()31ل الفقرة إطار العمل الدولي لعمليات التأكيد""  2
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  عؤن مجموعؤة طبيعة البيانات الماليؤة )علؤى سؤبيل المثؤالل مؤا إذا كانؤت البيانؤات الماليؤة عبؤارة
 كاملة من البيانات المالية أو بيانًا ماليًا مفردًا(؛ و

 .ما إذا ين  القانون أو الن ام على إطار إعداد التقارير المالية المعمول به 
 
ق يشغل العديؤد مؤن مسؤتخدمي البيانؤات الماليؤة مناصؤب تمكؤن م مؤن طلؤب البيانؤات الماليؤة المعؤدة   . 1أ

أنؤه ق يمكؤن تلبيؤة كافؤة  ورغؤم م الخاصؤة مؤن المعلومؤات. إحتياجؤاتخاصة من أجل تلبيؤة  هدافأل
لمعلومؤؤات لمشؤؤتركة  إحتياجؤؤاتلماليؤؤةل ف نالؤؤك مؤؤن المعلومؤؤات ا المحؤؤددينن المسؤؤتخدمي إحتياجؤؤات

مجموعؤة واسؤعة مؤن المسؤتخدمين. ويشؤار إلؤى البيانؤات الماليؤة المعؤدة وفقؤًا إلطؤار  المالية مؤن قبؤل
لمعلومؤؤات الماليؤؤة مؤؤن قبؤؤل المشؤؤتركة ل حتياجؤؤاتجؤؤل تلبيؤؤة اإلأ المصؤؤمم مؤؤنإعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة 

 العام. ال دفمجموعة واسعة من المستخدمين باسم البيانات المالية ذات 
 
 إحتياجؤؤات.   وفؤؤي بعؤؤ  الحؤؤاقتل سؤؤيتم إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة وفقؤؤًا إلطؤؤار مصؤؤمم مؤؤن أجؤؤل تلبيؤؤة 6أ

 ال ؤدفويشار إلى هذل البيانات باسؤم البيانؤات الماليؤة ذات  للمعلومات المالية. محددينمستخدمين 
المسؤؤؤتخدمين المسؤؤؤت دفين للمعلومؤؤؤات الماليؤؤؤة إطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير  إحتياجؤؤؤاتالخؤؤؤا . وسؤؤؤتحدد 

إمكانيؤؤة قبؤؤول إطؤؤار  800الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه فؤؤي هؤؤذل ال ؤؤروف. وينؤؤاق  معيؤؤار التؤؤدقيق الؤؤدولي
   10لمعلومات المالية.المحددين لالمستخدمين  إحتياجاتية إعداد التقارير المالية المصمم لتلب

 
قؤؤد تؤؤتم مواج ؤؤة حؤؤاقت قصؤؤور فؤؤي إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه تؤؤدل علؤؤى إن اإلطؤؤار .   1أ

ذلؤؤك  إسؤؤتخداموعنؤؤدما يؤؤن  القؤؤانون أو الن ؤؤام علؤؤى غيؤؤر مقبؤؤول وذلؤؤك بعؤؤد قبؤؤول عمليؤؤة التؤؤدقيق. 
قؤد فل ذلؤكعنؤدما ق يؤن  القؤانون أو الن ؤام علؤى أما . 00-32تان اإلطارل تنطبق متطلبات الفقر 

ل يؤؤتم 36وعنؤؤدما تقؤؤوم اإلدارة بؤؤذلكل وفقؤؤًا لمؤؤا تقتضؤؤيه الفقؤؤرة تقؤؤرر اإلدارة تبنؤؤي إطؤؤارًا آخؤؤرًا مقبؤؤوًق. 
اإلطؤؤؤار بمؤؤؤا أن  لتكليؤؤؤف بالتؤؤؤدقيق لؤؤؤتعك  التغييؤؤؤر الؤؤؤذي طؤؤؤرأ علؤؤؤىعلؤؤؤى شؤؤؤروط جديؤؤؤدة ل تفؤؤؤاقاإل

 ا مسبقًا لن تكون دقيقة بعد حدوي ذلك.الشروط المتفق علي 
 

 األهداف العامةأطر 
معتؤؤرف بؤؤه عمومؤؤًا علؤؤى مسؤؤتو  العؤؤالم  وموثؤؤوقفؤؤي الوقؤؤت الحاضؤؤرل ق يوجؤؤد أسؤؤا  موضؤؤوعي    .8أ

. وفؤؤي غيؤؤاب مثؤؤل هؤؤذا األسؤؤا ل يفتؤؤر  أن تكؤؤون األهؤؤداف العامؤؤةللحكؤؤم فؤؤي إمكانيؤؤة قبؤؤول أطؤؤر 
مرخصؤة ومعتؤرف ب ؤا فؤي مجؤال تشؤري   هيئؤاتوعة مؤن قبؤل معايير إعؤداد التقؤارير الماليؤة الموضؤ

 ال ؤدف ا من قبل أنواب معينة من المنشؤتت مقبولؤة فؤي البيانؤات الماليؤة ذات إستخدامالمعايير ليتم 
عمليؤؤة من مؤؤة وشؤؤفافة تنطؤؤوي  ال يئؤؤاتالعؤؤام المعؤؤدة مؤؤن قبؤؤل هؤؤذل المنشؤؤتتل شؤؤريطة أن تتبؤؤ  هؤؤذل 

 مجموعة واسؤعة مؤن أصؤحاب المصؤلحة. وتتضؤمن األمثلؤةوج ات ن ر  المشاورة والن ر فيعلى 
 معايير إعداد التقارير المالية هذل ما يلي: على

  من قبل مجل  معايير المحاسبة الدولية؛ الموضوعةمعايير إعداد التقارير المالية 
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  مؤؤن قبؤؤل مجلؤؤ  معؤؤايير المحاسؤؤبة  الموضؤؤوعةمعؤؤايير المحاسؤؤبة الدوليؤؤة فؤؤي القطؤؤاب العؤؤام
 القطاب العام؛ والدولية في 

  فؤؤي ا معتؤؤرف ب ؤؤمؤؤن قبؤؤل هيئؤؤة وضؤؤ  معؤؤايير مرخصؤؤة أو  الموضؤؤوعةالمبؤؤادا المحاسؤؤبية
منطقؤؤة معينؤؤةل شؤؤريطة أن تتبؤؤ  ال يئؤؤة عمليؤؤة من مؤؤة وشؤؤفافة تنطؤؤوي علؤؤى المشؤؤاورة والن ؤؤر 

 في وج ات ن ر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
 

هؤؤذل كدطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه ليؤؤة عؤؤادة مؤؤا يؤؤتم تحديؤؤد معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير الما
 العام. ال دفبموجب القانون أو الن ام الذي يحكم إعداد البيانات المالية ذات 

 
 أطر إعداد التقارير المالية المنصو  علي ا في القانون أو الن ام

التقؤؤارير الماليؤؤة الؤؤذي سؤؤيتم )أ(ل يتعؤؤين علؤؤى المؤؤدقق تحديؤؤد مؤؤا إذا كؤؤان إطؤؤار إعؤؤداد 6طبقؤؤًا للفقؤؤرة   .2أ  
تطبيقؤؤه فؤؤي إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة مقبؤؤوًق أم ق. وفؤؤي بعؤؤ  المنؤؤاطقل قؤؤد يؤؤن  القؤؤانون أو الن ؤؤام 

العؤام  ال ؤدففي إعؤداد البيانؤات الماليؤة ذات ه إستخدامإعداد التقارير المالية الذي سيتم إطار  على
عكؤؤ  ذلؤؤكل يفتؤؤر  أن يكؤؤون مثؤؤل هؤؤذا  ألنؤؤواب معينؤؤة مؤؤن المنشؤؤتت. وفؤؤي غيؤؤاب الموشؤؤرات علؤؤى

العؤؤام المعؤؤدة مؤن قبؤؤل مثؤؤل هؤؤذل المنشؤؤتت.  ال ؤؤدفاإلطؤار مقبؤؤوًق فيمؤؤا يتعلؤؤق بالبيانؤات الماليؤؤة ذات 
 .00-32اإلطار غير مقبولل تنطبق الفقرتان  اعتبروفي حال 

 
 ماليةمعايير أو أطر منصو  علي ا إلعداد التقارير الالوض  لالمناطق التي ق تملك هيئات 

عنؤؤؤدما تكؤؤؤون منشؤؤؤأة مؤؤؤا مسؤؤؤجلة أو عاملؤؤؤة فؤؤؤي منطقؤؤؤة ق تملؤؤؤك هيئؤؤؤة وضؤؤؤ  معؤؤؤايير مرخصؤؤؤة أو .  30أ
تحؤدد إعداد التقؤارير الماليؤةل إطار  إستخدامعلى معترف ب ال أو عندما ق ين  القانون أو الن ام 

لؤؤى إرشؤؤادات ع 0فؤؤي إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة. ويحتؤؤوي الملحؤؤق  الؤؤذي سؤؤيتم تطبيقؤؤهطؤؤار اإل اإلدارة
 حول تحديد إمكانية قبول أطر إعداد التقارير المالية في مثل هذل ال روف.

 
 )ب((6على مسووليات اإلدارة )المرج : الفقرة  تفاقاإل
أن اإلدارة قؤؤد أقؤؤرت وأدركؤؤت  إفتؤؤرا يؤؤتم إجؤؤراء عمليؤؤة تؤؤدقيق وفقؤؤًا لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة علؤؤى .  33أ

هؤؤذل وفؤؤي منؤؤاطق معينؤؤةل قؤؤد يؤؤتم تحديؤؤد  11)ب(.6ة فؤؤي الفقؤؤرة بأن ؤؤا تتحمؤؤل المسؤؤووليات الموضؤؤح
لمثؤؤل هؤؤذل  غيؤؤر كؤؤاف  المسؤؤووليات فؤؤي القؤؤانون أو الن ؤؤام. وفؤؤي منؤؤاطق أخؤؤر ل قؤؤد يوجؤؤد تعريؤؤف 

تسؤؤود معؤايير التؤؤدقيق الدوليؤة علؤؤى . وق أو تن يمؤؤي ل ؤا يأو قؤؤد ق يوجؤد تعريؤؤف قؤانونالمسؤووليات 
وم  ذلكل يقتضي مف وم عملية تدقيق مسؤتقلة أق ينطؤوي دور  القانون أو الن ام في هذل المسائل.

بالمنشؤؤأةل وأن يكؤؤون  ليؤؤة أو الرقابؤؤة الداخليؤؤة فؤؤيالمؤؤدقق علؤؤى تحمؤؤل مسؤؤوولية إعؤؤداد البيانؤؤات الما
تكؤون الحصؤول علؤى المعلومؤات الالزمؤة لعمليؤة التؤدقيق إلؤى الحؤد الؤذي حؤول للمدقق توق  معقول 

عنصؤؤرًا أساسؤؤيًا فؤؤي  فتؤؤرا علؤؤى ذلؤؤكل يعتبؤؤر اإل . وبنؤؤاءً تزويؤؤدهاهؤؤا أو فيؤؤه اإلدارة قؤؤادرة علؤؤى توفير 
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يق
تدق

ال
 

مؤ  إدارة  إتفؤاقإجراء عملية تؤدقيق مسؤتقلة. وفؤي سؤبيل تجنؤب حؤدوي سؤوء ف ؤمل يؤتم التوصؤل إلؤى 
علؤؤى شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق  تفؤؤاقمثؤؤل هؤؤذل المسؤؤووليات كجؤؤزء مؤؤن اإل ا تتحمؤؤلتقؤؤر وتؤؤدرك بأن ؤؤ

 .30-2وتدوين ا في الفقرات 
 
سؤؤتختلف طبقؤؤًا  المكلفؤؤين بالحوكمؤؤةإن طريقؤؤة توزيؤؤ  مسؤؤووليات إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة بؤؤين اإلدارة و   .30أ

داخؤؤؤل  المكلفؤؤؤين بالحوكمؤؤؤةوأدوار اإلدارة و  أي قؤؤؤانون أو ن ؤؤؤام ذي عالقؤؤؤةللمؤؤؤوارد وهيكؤؤؤل المنشؤؤؤأة و 
يقؤؤؤ  علؤؤؤى عؤؤؤاتق  المنشؤؤؤأة. وفؤؤؤي مع ؤؤؤم الحؤؤؤاقتل يقؤؤؤ  علؤؤؤى عؤؤؤاتق اإلدارة مسؤؤؤوولية التنفيؤؤؤذ بينمؤؤؤا

بعؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤاقتل سؤؤؤؤيق  علؤؤؤؤى عؤؤؤؤاتق وفؤؤؤؤي مسؤؤؤؤوولية اإلشؤؤؤؤراف علؤؤؤؤى اإلدارة.  المكلفؤؤؤؤين بالحوكمؤؤؤؤة
ل أو سيتحملونل مسوولية المصادقة على البيانات المالية أو مراقبة ن ؤام الرقابؤة المكلفين بالحوكمة

و العامؤؤؤةل قؤؤؤد تتحمؤؤؤل الداخليؤؤؤة للمنشؤؤؤأة المتعلؤؤؤق بدعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة. وفؤؤؤي المنشؤؤؤتت الكبيؤؤؤرة أ
 ل مسووليات إشرافية معينة.ما ل مثل لجنة تدقيقالمكلفين بالحوكمةمجموعة فرعية من 

 
أن يطلؤؤؤب المؤؤؤدقق مؤؤؤن اإلدارة تؤؤؤوفير إقؤؤؤرارات خطيؤؤؤة حؤؤؤول  180يقتضؤؤؤي معيؤؤؤار التؤؤؤدقيق الؤؤؤدولي .  31أ

اإلدارة بأنؤؤه وبالتؤؤاليل قؤؤد يكؤؤون مؤؤن المناسؤؤب إعؤؤالم  12مسؤؤووليات معينؤؤة منوطؤؤة ب ؤؤا.الع ا باضؤؤط
من المتوق  استالم مثل هذل اإلقراراتل إلى جانب اإلقرارات الخطية التؤي تقتضؤي ا معؤايير التؤدقيق 
الدولية األخر  وحيي تقتضي الضرورةل توفير إقرارات خطية تدعم أدلؤة التؤدقيق األخؤر  المرتبطؤة 

 بالبيانات المالية أو تأكيد واحد أو أكثر في البيانات المالية.
 
عنؤؤدما ق تعتؤؤرف اإلدارة بمسؤؤووليات ا أو توافؤؤق علؤؤى تؤؤوفير اإلقؤؤرارات الخطيؤؤةل فلؤؤن يكؤؤون المؤؤدقق .  34أ

قؤد ق يكؤون مؤن مثؤل هؤذل ال ؤروفل وفؤي  13قادرًا علؤى الحصؤول علؤى أدلؤة تؤدقيق كافيؤة ومناسؤبة.
وفؤي ذلك. بؤ القيؤامالمناسب أن يقبل المدقق عملية التدقيقل إق فؤي حؤال اقتضؤى القؤانون أو الن ؤام 

الحؤؤاقت التؤؤي يتعؤؤين في ؤؤا علؤؤى المؤؤدقق قبؤؤول عمليؤؤة التؤؤدقيقل قؤؤد يحتؤؤاج إلؤؤى توضؤؤيإ أهميؤؤة هؤؤذل 
 تقرير المدقق.الخاصة بالمسائل لإلدارةل والمدلوقت 

 
 ((3)ب()6إعداد البيانات المالية )المرج : الفقرة 

 

وفيمؤؤا عؤؤر  البيانؤؤات الماليؤؤة؛ تشؤؤتمل مع ؤؤم أطؤؤر إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة علؤؤى متطلبؤؤات تتعلؤؤق ب.  31أ
 .العؤر وفقؤًا إلطؤار إعؤداد التقؤارير الماليؤة  البيانات المالية إعداديتضمن  يتعلق بمثل هذل األطرل

بؤالعر  العؤادل  لل تكمن أهمية هدف إعؤداد التقؤارير المتعلؤقعاد عر إطار  إستخداموفي حال 
ة خاصؤة إلؤى العؤر  العؤادلل أو إلؤى المتفق عليؤه مؤ  اإلدارة علؤى إشؤار  فترا أن يتضمن اإل في
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مسوولية ضمان أن توفر البيانات المالية "وج ة ن ر صؤحيحة وعادلؤة" وفقؤًا إلطؤار إعؤداد التقؤارير 
 المالية.

 
 ((0)ب()6الرقابة الداخلية )المرج : الفقرة  
 

خاليؤة مؤن األخطؤاء الرقابة الداخلية حسبما ترال ضروريًا لتمكين عؤر  بيانؤات ماليؤة باإلدارة  تلتزم.  36أ
أو الخطؤؤأ. ويمكؤؤؤن أن تؤؤؤزود الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤةل م مؤؤؤا  حتيؤؤؤالكانؤؤؤت ناجمؤؤؤة عؤؤؤن اإل سؤؤؤواءً الجوهريؤؤةل 
منشؤؤأة مؤؤا بتأكيؤؤد معقؤؤول فقؤؤط حؤؤول تحقيؤؤق أهؤؤداف المنشؤؤأة مؤؤن إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة  الؤؤةلكانؤؤت فعّ 

 14لرقابة الداخلية.قيود الكامنة المفروضة على االوذلك بسبب 
 

لمعؤؤؤايير التؤؤؤدقيق الدوليؤؤؤة كبؤؤؤديل عؤؤؤن اقلتؤؤؤزام بالرقابؤؤؤة  عمليؤؤؤة تؤؤؤدقيق مسؤؤؤتقلة مؤؤؤوداة وفقؤؤؤاً  تعمؤؤؤل ق.  31أ
الداخليؤؤة الالزمؤؤة إلعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة مؤؤن قبؤؤل اإلدارة. وبنؤؤاء علؤؤى ذلؤؤكل يتعؤؤين علؤؤى المؤؤدقق 

لؤؤكل ق تؤؤدل الحصؤؤول علؤؤى موافقؤؤة إدارة تقؤؤر وتؤؤدرك مسؤؤووليات ا المتعلقؤؤة بالرقابؤؤة الداخليؤؤة. ومؤؤ  ذ
الرقابؤة الداخليؤة التؤي تلتؤؤزم أن ( علؤى أن المؤؤدقق سؤيجد 0) )ب(6الموافقؤة المطلوبؤة بموجؤب الفقؤرة 

 خالية من حاقت القصور. أو أن ا هدف اقد حققت  ب ا اإلدارة
 

مل يعؤؤود تحديؤؤد ن ؤؤام الرقابؤؤة الداخليؤؤة الؤؤالزم للتمكؤؤين مؤؤن إعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة إلؤؤى اإلدارة. ويشؤؤت.  38أ
التؤي يمكؤن وصؤف ا  عناصؤرمصطلإ "الرقابة الداخلية" علؤى مجموعؤة واسؤعة مؤن األنشؤطة داخؤل ال

ببيئؤؤؤة الرقابؤؤؤة؛ وعمليؤؤؤة تقيؤؤؤيم المخؤؤؤاطر لؤؤؤد  المنشؤؤؤأة؛ ون ؤؤؤام المعلومؤؤؤاتل بمؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤؤك عمليؤؤؤات 
تصؤؤؤال؛ وأنشؤؤؤطة الرقابؤؤؤة؛ إلموسسؤؤؤات األعمؤؤؤال ذات العالقؤؤؤة المرتبطؤؤؤة بدعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة وا

بالضؤرورة كيؤف قؤد تصؤمم وتطبؤق وتلتؤزم  التقسؤيمومؤ  ذلؤكل ق يعكؤ  هؤذا مراقبة أن مة الرقابؤة. و 
 15 .معؤؤؤين منشؤؤؤأة معينؤؤؤة بن ؤؤؤام الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤة الخؤؤؤا  ب ؤؤؤال أو كيؤؤؤف قؤؤؤد تصؤؤؤنف أي عنصؤؤؤر

)علؤؤؤؤى وجؤؤؤؤه الخصؤؤؤؤو ل الؤؤؤؤدفاتر والسؤؤؤؤجالت وسؤؤؤؤيعك  ن ؤؤؤؤام الرقابؤؤؤؤة الداخليؤؤؤؤة لؤؤؤؤد  منشؤؤؤؤأة مؤؤؤؤا 
اإلدارة ومؤؤؤد  تعقيؤؤؤد العمؤؤؤل وطبيعؤؤؤة المخؤؤؤاطر التؤؤؤي  إحتياجؤؤؤاتالمحاسؤؤؤبية(  المحاسؤؤؤبية أو الؤؤؤن م

 تخض  ل ا المنشأة والقوانين أو األن مة ذات العالقة.
 

مالئمؤؤؤؤة الؤؤؤؤدفاتر  حؤؤؤؤولفؤؤؤؤي بعؤؤؤؤ  المنؤؤؤؤاطقل قؤؤؤؤد يشؤؤؤؤير القؤؤؤؤانون أو الن ؤؤؤؤام إلؤؤؤؤى مسؤؤؤؤوولية اإلدارة .  32أ
قتل قؤؤؤد تفتؤؤؤر  الممارسؤؤؤة العامؤؤؤة وفؤؤؤي بعؤؤؤ  الحؤؤؤاوالسؤؤؤجالت المحاسؤؤؤبية أو الؤؤؤن م المحاسؤؤؤبية. 

 بؤؤين الؤؤدفاتر والسؤؤجالت المحاسؤؤبية أو الؤؤن م المحاسؤؤبية مؤؤن ج ؤؤةل والرقابؤؤة الداخليؤؤة إخؤؤتالفوجؤؤود 
حيؤؤي أن الؤؤدفاتر والسؤؤجالت المحاسؤؤبيةل أو الؤؤن م المحاسؤؤبيةل أو أن مؤؤة الرقابؤؤة مؤؤن ج ؤؤة أخؤؤر . 

ل فؤؤؤال توجؤؤؤد إشؤؤؤارة 38ليؤؤؤه فؤؤؤي الفقؤؤؤرة أتشؤؤؤكل جؤؤؤزءًا ق يتجؤؤؤزأ مؤؤؤن الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤة كمؤؤؤا هؤؤؤو مشؤؤؤار إ

                                                 

 .11ل الفقرة أ"تحديد تقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل ف م المنشأة وبيئت ا" )المنقإ( 131معيار التدقيق الدولي  34

 .3والملحق  18ل الفقرة أ)المنقإ( 131معيار التدقيق الدولي  11
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( فيمؤؤا يتعلؤؤق بوصؤؤف مسؤؤوولية اإلدارة. ولتجنؤؤب حؤؤدوي 0) ب()6مرجعيؤؤة خاصؤؤة إلؤؤي م فؤؤي الفقؤؤرة 
 نطاق هذل المسوولية لإلدارة. قد يكون من المناسب أن يوضإ المدقق سوء ف مل

 
 )ب((6متعلقة بالمنشتت الصغيرة )المرج : الفقرة  اتإعتبار 

جنؤب حؤدوي سؤوء ف ؤم حؤول مسؤوزليات على شروط التكليف بالتدقيق هؤو ت تفاقاإل أهدافإن أحد   .00أ
فعلى سبيل المثالل عندما يساعد طرف ثالي في إعداد البيانؤات الماليؤةل قؤد يكؤون إلدارة والمدقق. ا

ول بؤؤه المعمؤ مؤن المفيؤد تؤذكير اإلدارة بؤأن إعؤؤداد البيانؤات الماليؤة وفقؤًا إلطؤار إعؤؤداد التقؤارير الماليؤة
 يبقى ضمن مسووليت ا.

 
 تدقيقال عمليةعلى شروط  تفاقال 

 ( 2)المرج : الفقرة  تدقيقبالعلى شروط التكليف  تفاقاإل
التؤؤدقيق للمنشؤؤأة عمليؤؤة علؤؤى شؤؤروط  تفؤؤاقفيمؤؤا يتعلؤؤق باإل المكلفؤؤين بالحوكمؤؤةتعتمؤؤد أدوار اإلدارة و   .03أ

 العالقة. على ال يكل الرقابي للمنشأة والقانون أو الن ام ذي
 

)المرجؤؤ : الفقرتؤؤان  16 الخطيؤؤة يؤؤاتتفاقكتؤؤاب تعيؤؤين لعمليؤؤة التؤؤدقيق أو شؤؤكل آخؤؤر مؤؤن أشؤؤكال اإل
30-33) 
إن إرسؤؤال المؤؤدقق لكتؤؤاب تعيؤؤين لعمليؤؤة التؤؤدقيق قبؤؤل البؤؤدء بالتؤؤدقيق للمسؤؤاعدة علؤؤى تجنؤؤب حؤؤدوي .  00أ

وفؤي بعؤ  الؤدولل قؤد  سوء ف م فيما يتعلق بالتدقيق يصب فؤي مصؤلحة كؤل مؤن المنشؤأة والمؤدقق.
يتم تحديد هدف ونطاق عملية تدقيق مؤا ومسؤووليات اإلدارة والمؤدقق بشؤكل كؤاف  بموجؤب القؤانونل 

تسؤمإ للمؤدقق فؤي مثؤل  33. ورغؤم أن الفقؤرة 30أي أن ا تن  على المسائل الموضؤحة فؤي الفقؤرة 
الن ؤؤام ذا العالقؤؤة هؤؤذل ال ؤؤروف بتضؤؤمين إشؤؤارة فؤؤي كتؤؤاب التعيؤؤين فقؤؤط إلؤؤى حقيقؤؤة أن القؤؤانون أو 

أنؤؤؤه مؤؤؤن )ب(ل فقؤؤؤد يؤؤؤر  المؤؤؤدقق 6ينطبؤؤؤق وأن اإلدارة تقؤؤؤر وتؤؤؤدرك مسؤؤؤووليات ا المحؤؤؤددة فؤؤؤي الفقؤؤؤرة 
لعمليؤؤة لكؤؤي تكؤؤون اإلدارة فؤؤي كتؤؤاب تعيؤؤين ا 30ضؤؤحة فؤؤي الفقؤؤرة المناسؤؤب تضؤؤمين المسؤؤائل المو 

 على علم ب ا.
 

 عملية التدقيقشكل ومحتو  كتاب تعيين 
حتؤؤو  كتؤؤاب التعيؤؤين لكؤؤل منشؤؤأة. وقؤؤد تسؤؤتند المعلومؤؤات المشؤؤمولة فؤؤي كتؤؤاب قؤؤد يختلؤؤف شؤؤكل وم  .01أ

)ب( 6وتتنؤؤؤاول الفقرتؤؤؤان  000.17التعيؤؤين المتعلؤؤؤق بمسؤؤؤووليات المؤؤؤدقق إلؤؤؤى معيؤؤؤار التؤؤؤدقيق الؤؤؤدولي
الؤؤؤؤواردتين فؤؤؤؤي هؤؤؤؤذا المعيؤؤؤؤار وصؤؤؤؤف مسؤؤؤؤووليات اإلدارة. وباإلضؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤى تضؤؤؤؤمين المسؤؤؤؤائل  30و

إشؤارة مؤثاًل إلؤى األمؤور  عمليؤة تؤدقيق مؤا علؤىقد يحتوي كتاب تعيؤين ل 30موجب الفقرة المطلوبة ب
 :التالية

                                                 
لؤى كتؤاب تعيؤين لعمليؤة تؤدقيق مؤا أو شؤكل مناسؤب آخؤر في الفقرات التاليةل تعتبر أية إشارة إلى كتاب تعيين لعمليؤة تؤدقيق مؤا إشؤارة إ  63

 من أشكال اقتفاقيات الخطية.

 .2-1ل الفقرات 000معيار التدقيق الدولي  13
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  توضيإ نطاق عملية التؤدقيقل بمؤا فؤي ذلؤك اإلشؤارة إلؤى التشؤري  واألن مؤة ومعؤايير التؤدقيق
الدولية وبيانات السلوك األخالقي والبيانات األخؤر  الخاصؤة بال يئؤات الم نيؤة المعمؤول ب ؤا 

 دقق.التي يلتزم ب ا الم

  آخر حول نتائج عملية التدقيق. تبليغشكل أي 

  مليؤة تؤدقيق مؤال إلؤى جانؤب القيؤود الكامنؤة عللقيود الكامنؤة المفروضؤة علؤى حقيقة أنه نتيجة
لرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤةل هنؤؤؤاك مخؤؤؤاطرة ق يمكؤؤؤن تجنب ؤؤؤا تتمثؤؤؤل فؤؤؤي وجؤؤؤود بعؤؤؤ  األخطؤؤؤاء عؤؤؤل ا

مليؤؤة التؤؤدقيق وفقؤؤًا لمعؤؤايير التؤؤدقيق الجوهريؤؤة التؤؤي قؤؤد ق يؤؤتم اكتشؤؤاف ال رغؤؤم تخطؤؤيط وأداء ع
 الدولية. 

  العمليةالترتيبات المتعلقة بتخطيط وأداء عملية التدقيقل بما في ذلك تكوين فريق. 

 (31التوق  بأن اإلدارة ستقدم إقرارات خطية. )أن ر أيضًا الفقرة أ. 

  فؤي  صاحبة أخؤر ة وأي معلومات ملبيانات الماليمسودة ابلمدقق تزويد اموافقة اإلدارة على
 باستكمال عملية التدقيق وفقًا للجدول الزمني المقتر . لهالوقت المحدد من أجل السما  

  موافقؤؤة اإلدارة علؤؤى إعؤؤالم المؤؤدقق بالحقؤؤائق التؤؤي قؤؤد تؤؤوثر علؤؤى البيانؤؤات الماليؤؤةل والتؤؤي قؤؤد
حتؤى تؤاريخ تصبإ اإلدارة على علم ب ا أثناء الفترة الممتدة من تاريخ إصدار تقرير المؤدقق و 

 إصدار البيانات المالية.

 عليه وأية ترتيبات إلصدار الفواتير. تم حساب الرسوم بناءً ياألسا  الذي س 

 عمليؤؤؤة التؤؤؤدقيق وأن توافؤؤؤق علؤؤؤى شؤؤؤروط اإلدارة بؤؤؤأن تقؤؤؤر باسؤؤؤتالم كتؤؤؤاب تعيؤؤؤين  طلؤؤؤب مؤؤؤنال
 التكليف المحددة في كتاب التعيين.

 
 عملية التدقيق:التالية أيضًا في كتاب تعيين  إلى النقاط ل يمكن اإلشارةذو عالقة.  حيي يكون ذلك 04أ

 .الترتيبات المتعلقة بمشاركة مدققين وخبراء آخرين في بع  جوانب عملية التدقيق 

 .الترتيبات المتعلقة بمشاركة مدققين داخليين وكادر عمل آخر تاب  للمنشأة 

 حالؤؤة إجؤؤراء عمليؤؤة تؤؤدقيق  هؤؤا مؤؤ  المؤؤدقق السؤؤابقل إن وجؤؤدل فؤؤيو الترتيبؤؤات التؤؤي سؤؤيتم إجرا
 أولية.

  المدقق عند وجود مثل هذل اقحتمالية. مسووليةمفرو  على  تقييدأي 

  إضافية بين المدقق والمنشأة. ياتإتفاقإشارة إلى أية 

 .أي التزام يتعلق بتزويد األطراف اآلخر  بأوراق العمل الخاصة بعملية التدقيق 
 

 .3ق موضإ في الملحق هناك مثال على كتاب تعيين لعملية تدقي
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 عمليات تدقيق العناصر
 تحديؤدل تتضؤمن العوامؤل التؤي قؤد تؤوثر علؤى العنصؤرهو نفؤ  مؤدقق  عندما يكون مدقق منشأة أمّ   .01أ

 ما إذا سيتم إرسال كتاب تعيين منفصل لعملية التدقيق إلى العنصر ما يلي:
 من الذي يعّين مدقق العنصر؛ 

 للمدقق حول العنصر؛ ما إذا سيتم إصدار تقرير منفصل 

 المتطلبات القانونية المتعلقة بالتعيينات الخاصة بالتدقيق؛ 

  المنشأة األم؛ ونسبة ملكية 

   إدارة العنصر عن المنشأة األم. إستقالليةمد 
 

 (30-33القانون أو الن ام )المرج : الفقرتان  فيمسووليات اإلدارة المنصو  علي ا 
ل توصؤل المؤدقق إلؤى أنؤه لؤي  مؤن 01وأ 00وضؤحة فؤي الفقرتؤان أفي حالل فؤي  ؤل ال ؤروف الم . 06أ

علؤؤى المؤؤدقق بموجؤؤب  يؤؤزالالضؤؤروري تؤؤدوين شؤؤروط معينؤؤة لعمليؤؤة التؤؤدقيق فؤؤي كتؤؤاب تعيؤؤينل فمؤؤا 
السعي وراء الحصول على موافقة خطية من اإلدارة بأن ا تقر وتؤدرك تحمل ؤا للمسؤووليات  33الفقرة

 30يؤؤؤة الخطيؤؤؤة وفقؤؤؤًا للفقؤؤؤرةتفاققؤؤؤد تسؤؤؤتخدم مثؤؤؤل هؤؤؤذل اإل)ب(. ومؤؤؤ  ذلؤؤؤكل 6الموضؤؤؤحة فؤؤؤي الفقؤؤؤرة 
لمسؤووليات اإلدارة المكافئؤة مؤن حيؤي  أو الن ؤام فؤي حؤال تحديؤدلالصياغة المستخدمة في القؤانون 

تؤؤوفر ال يئؤة المحاسؤؤبية أو هيئؤؤة وضؤؤ  )ب(. وقؤؤد 6الفعاليؤة لتلؤؤك المسؤؤووليات الموضؤؤحة فؤي الفقؤؤرة 
حؤول مؤا إذا كؤان الوصؤف الؤوارد فؤي  ة لعمليات التدقيق إرشؤاداتلتدقيق أو الج ة التن يميمعايير ا

 القانون أو الن ام مكافئًا أم ق.
 

 خاصة بمنشتت القطاب العام اتإعتبار 
يتطلب القانون أو الن ؤام الؤذي يحكؤم العمليؤات الخاصؤة بتؤدقيق القطؤاب العؤام عمومؤًا تعيؤين مؤدقق .  01أ

ل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك صؤؤالحية الوصؤؤول إلؤؤى المؤؤدقق هؤؤذا وصؤؤالحياتللقطؤؤاب العؤؤام وتحديؤؤد مسؤؤووليات 
بتفصؤيل واف  علؤى شؤؤروط القؤانون أو الن ؤام يؤؤن  سؤجالت المنشؤأة والمعلومؤات األخؤر . وعنؤدما 

وجؤؤود منؤؤاف  فؤؤي إصؤؤدار كتؤؤؤاب  عتبؤؤارالتكليؤؤف بالتؤؤدقيقل فقؤؤد يأخؤؤذ مؤؤدقق القطؤؤاب العؤؤؤام بعؤؤين اإل
 .33تعيين أكثر تفصياًل من المسمو  به في الفقرة 

 
 (31)المرج : الفقرة  عمليات التدقيق المتكررة

ية خطية أخؤر  فؤي كؤل فتؤرة. إتفاقأو  جديدة تدقيقلعملية قد يقرر المدقق عدم إرسال كتاب تعيين   .08أ
ومؤؤ  ذلؤؤكل قؤؤد تجعؤؤل العوامؤؤل التاليؤؤة مؤؤن المناسؤؤب تنقؤؤيإ شؤؤروط التكليؤؤف بالتؤؤدقيق مؤؤن أجؤؤل تؤؤذكير 

 المنشأة بالشروط القائمة:
 على سوء ف م المنشأة ل دف ونطاق عملية التدقيق. أي موشر 
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 .أية شروط منقحة أو خاصة لعملية التدقيق 

 .تغيير حديي في اإلدارة العليا 

 .تغيير هام في الملكية 

 .تغيير هام في طبيعة وحجم أعمال المنشأة 

 .تغيير في المتطلبات القانونية أو التن يمية 

 ة المتبنى في إعداد البيانات المالية.تغيير في إطار إعداد التقارير المالي 

 . تغيير في متطلبات إعداد التقارير األخر 
 

 قبول إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق
 (34)المرج : الفقرة  طلب إجراء تغيير على شروط التكليف بالتدقيق

غييؤر فؤي ال ؤؤروف حؤؤدوي ت مؤنطلؤؤب المنشؤأة بؤأن يغيؤؤر المؤدقق شؤروط التكليؤؤف بالتؤدقيق  ينشؤأقؤد  . 02أ
التي توثر على الحاجة إلى الخدمةل أو حدوي سوء ف م فيما يخ  طبيعؤة عمليؤة التؤدقيق حسؤبما 

مؤن قبؤؤل اإلدارة أو كؤان مفروضؤؤًا  سؤواءً  عمليؤة التؤؤدقيقلعلؤؤى نطؤاق  فؤر  قيؤدتؤم طلب ؤا أساسؤؤًا أو 
الطلؤبل  ذلؤك اءل في المبؤرر ور 34الفقرة  وين ر المدققل حسبما تقتضي عن  روف أخر .ناتجًا 

 وخاصة المدلوقت على وجود قيد على نطاق عملية التدقيق.
 
يعتبؤؤر التغييؤؤر فؤؤي ال ؤؤروف الؤؤذي يؤؤوثر علؤؤى متطلبؤؤات المنشؤؤأة أو سؤؤوء الف ؤؤم المتعلؤؤق بطبيعؤؤة .  قؤؤد 10أ

 عملية التدقيق. علىالخدمة المطلوبة أساسًا على أنه أسا  معقول لطلب إجراء تغيير 
 
يتعلؤؤق بمعلومؤؤات  تبؤؤين بأنؤؤهمؤؤن ذلؤؤكل قؤؤد ق يعتبؤؤر تغييؤؤر مؤؤا علؤؤى أنؤؤه معقؤؤول إذا وعلؤؤى العكؤؤ  .   13أ

غيؤؤر صؤؤحيحة أو غيؤؤر مكتملؤؤة أو غيؤؤر مرضؤؤية بطريقؤؤة أخؤؤر . ومثؤؤال ذلؤؤك عنؤؤدما يكؤؤون المؤؤدقق 
غيؤؤؤر قؤؤؤادر علؤؤؤى الحصؤؤؤول علؤؤؤى أدلؤؤؤة تؤؤؤدقيق كافيؤؤؤة ومناسؤؤؤبة فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بالؤؤؤذمم المدينؤؤؤة وتطلؤؤؤب 

تكؤوين رأي غيؤر موهؤل أو حجؤب يق إلى عملية مراجعؤة مؤن أجؤل تجنؤب المنشأة تغيير عملية التدق
 رأي ما.

 (31إلى عملية مراجعة أو خدمة ذات عالقة )المرج : الفقرة  العملية تغييرطلب 
قؤؤد يحتؤؤاج قبؤؤل الموافقؤؤة علؤؤى تغييؤؤر عمليؤؤة تؤؤدقيق مؤؤا إلؤؤى عمليؤؤة مراجعؤؤة أو خدمؤؤة ذات عالقؤؤةل   .10أ

يق وفقؤؤًا لمعؤؤايير التؤدقيق الدوليؤؤة إلؤؤى تقيؤيمل إضؤؤافة إلؤؤى المسؤؤائل مؤدقق مشؤؤارك فؤؤي أداء عمليؤة تؤؤدق
 أعاللل أية مدلوقت قانونية أو تعاقدية على التغيير. 13أ-02المشار إلي ا في الفقرات أ

 
فؤؤي حؤؤال توصؤؤل المؤؤدقق إلؤؤى وجؤؤود مبؤؤرر معقؤؤول لتغييؤؤر عمليؤؤة التؤؤدقيق إلؤؤى عمليؤؤة مراجعؤؤة أو .  11أ

عمليؤة التؤي عمل التدقيق المود  حتى تاريخ تغيير العملية مرتبطؤًا بال خدمة ذات عالقةل فقد يكون
 همؤؤؤؤا األمؤؤؤؤران المناسؤؤؤؤبانتؤؤؤم تغييرهؤؤؤؤا؛ إق أن العمؤؤؤؤل المطلؤؤؤؤوب أداول والتقريؤؤؤؤر الؤؤؤذي سؤؤؤؤيتم إصؤؤؤؤدارل 

وفي سبيل تجنب تضليل القارال قؤد ق يتضؤمن التقريؤر حؤول الخدمؤة للعملية التي تمت مراجعت ا. 
 إلى ما يلي: ذات العالقة إشارة
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 عملية التدقيق األصلية؛ أو (أ)

أيؤؤة إجؤؤراءات قؤؤؤد تؤؤم أداوهؤؤا فؤؤؤي عمليؤؤة التؤؤؤدقيق األصؤؤليةل إق عنؤؤدما يؤؤؤتم تغييؤؤر عمليؤؤؤة  (ب)
التؤؤدقيق إلؤؤى عمليؤؤة تنفيؤؤذ إجؤؤراءات متفؤؤق علي ؤؤا وبالتؤؤالي تشؤؤكل اإلشؤؤارة إلؤؤى اإلجؤؤراءات 

 الموداة جزءًا عاديًا من التقرير.
 

 مليةإضافية في قبول الع اتإعتبار 

 (38)المرج : الفقرة  معايير إعداد التقارير المالية المدعومة بقانون أو ن ام
في بع  المناطقل قد يكّمل قانون أو ن ام ما معايير إعؤداد التقؤارير الماليؤة الموضؤوعة مؤن قبؤل  . 14أ

وفؤي هيئة وض  معايير مرخصة أو معترف ب ا بمتطلبات إضافية متعلقة بدعداد البيانات الماليؤة. 
تطبيؤؤق معؤؤايير التؤؤدقيق  هؤؤدافهؤؤذل المنؤؤاطقل يشؤؤتمل إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة المعمؤؤول بؤؤه أل

على كل من إطار إعداد التقارير المالية المحدد والمتطلبات اإلضافية شؤريطة أق تتعؤار  الدولية 
إفصؤؤاحات طؤؤار المحؤؤدد. وقؤؤد تكؤؤون هؤؤذل الحالؤؤة مؤؤثاًل عنؤؤدما يؤؤن  القؤؤانون أو الن ؤؤام علؤؤى اإلمؤؤ  

مؤؤد  الخيؤؤارات ضؤؤيق عنؤؤدما يب معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة أو تلؤؤك المطلوبؤؤة بموجؤؤ إضؤؤافة إلؤؤى
 18المقبولة التي يمكن القيام ب ا ضمن معايير إعداد التقارير المالية.

 
المسؤائل األخؤر  التؤي تؤوثر  –القانون أو الن ؤام  فيإطار إعداد التقارير المالية المنصو  عليه 

 (32)المرج : الفقرة  قبولعلى ال
صؤؤؤياغة رأي المؤؤؤدقق العبؤؤؤارات "عؤؤؤر  بشؤؤؤكل فؤؤؤي سؤؤؤتخدم د يؤؤؤن  القؤؤؤانون أو الن ؤؤؤام علؤؤؤى أن ي  قؤؤؤ.  11أ

وج ؤؤة ن ؤؤر صؤؤحيحة وعادلؤؤة" عنؤؤدما يتوصؤؤل  التعبيؤؤر عؤؤنعؤؤادلل مؤؤن كافؤؤة الجوانؤؤب ال امؤؤة" أو "
بموجؤؤؤب القؤؤؤانون أو  المنصؤؤؤو  عليؤؤؤهو المؤؤؤدقق إلؤؤؤى أن إطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة المعمؤؤؤول بؤؤؤه 

تلف شؤروط الصؤياغة المنصؤو  علي ؤا المتعلقؤة الن ام قد يكون غير مقبول. وفي هذل الحالةل تخ
 (.03تقرير المدقق عن متطلبات معايير التدقيق الدولية بشكل جوهري )أن ر أيضًا الفقرة ب

 

 (03)المرج : الفقرة  تقرير المدقق المنصو  عليه بموجب القانون أو الن ام
لكافؤؤة  امتثالؤؤه المؤؤدقق لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة إق بعؤؤد ق الدوليؤؤة عؤؤدم امتثؤؤال.  تقتضؤؤي معؤؤايير التؤؤدقي16أ

وعندما ين  القؤانون أو الن ؤام علؤى الشؤكل  19معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بعملية التدقيق.
ت معؤايير التؤدقيق العام لصياغة تقرير المدقق بشكل أو بشروط تختلف بشكل جؤوهري عؤن متطلبؤا

الدولية وعندما يتوصل المدقق إلى أن التوضيإ اإلضؤافي فؤي تقريؤر المؤدقق ق يمكؤن أن يقلؤل مؤن 
ل فقؤد ين ؤر المؤدقق فؤي تضؤمين بيؤان فؤي تقريؤر المؤدقق حؤول عؤدم أداء حدوي سوء الف م المحتمل

تطبيؤق معؤايير التؤدقيق  شؤج  المؤدقق علؤىوفقًا لمعايير التدقيق الدولية. وم  ذلؤكل ي   عملية التدقيق

                                                 

ل تتضؤؤمن متطلبؤؤًا يتعلؤؤق بتقيؤؤؤيم مؤؤا إذا كانؤؤت البيانؤؤات الماليؤؤؤة تشؤؤير أو تصؤؤف إطؤؤار إعؤؤؤداد 31ل الفقؤؤؤرة 100معيؤؤار التؤؤدقيق الؤؤدولي  38
 عمول به بشكل مالئم أم ق.التقارير المالية الم

 .00ل الفقرة 000معيار التدقيق الدولي  32



 الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق
 

 300 030معيار التدقيق الدولي 

الدوليؤؤةل بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك تلؤؤك المعؤؤايير التؤؤي تتنؤؤاول تقريؤؤر المؤؤدققل إلؤؤى الحؤؤد الممكؤؤنل بصؤؤرف الن ؤؤر 
 عن عدم السما  للمدقق باإلشارة إلى عملية التدقيق على أن ا موداة وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.

 

 خاصة بمنشتت القطاب العام اتإعتبار 
قد توجد متطلبات خاصة في التشؤري  الؤذي يحكؤم أمؤر التكليؤف بعمليؤة التؤدقيق؛ عامل في القطاب ال.  11أ

السؤؤؤلطة إلؤؤؤى أو  معؤؤؤين فعلؤؤؤى سؤؤؤبيل المثؤؤؤالل قؤؤؤد يتعؤؤؤين علؤؤؤى المؤؤؤدقق اإلبؤؤؤال  مباشؤؤؤرة إلؤؤؤى وزيؤؤؤر
 التشريعية أو العامة إذا حاولت المنشأة الحد من نطاق عملية التدقيق.
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 1الملحق 
 (04-01)المرج : الفقرتان أ

  

 مثال على كتاب تعيين لعملية تدقيق
 

عؤؤام معؤؤدة وفقؤًا للمعؤؤايير الدوليؤؤة  هؤدففيمؤا يلؤؤي مثؤال علؤؤى كتؤؤاب تعيؤين لعمليؤؤة تؤؤدقيق بيانؤات ماليؤؤة ذات 
إلعداد التقارير المالية. وق يعؤد كتؤاب التعيؤين هؤذا رسؤميًا ولكؤن يقصؤد بؤه فقؤط أن يكؤون دلؤياًل قؤد يسؤتخدم 

لموضؤؤؤحة فؤؤؤي هؤؤؤذا المعيؤؤؤار. وسؤؤؤيحتاج الكتؤؤؤاب إلؤؤؤى تغييؤؤؤرل حسؤؤؤب المتطلبؤؤؤات ا اتعتبؤؤؤار فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق باإل
وال ؤؤروف المختلفؤؤة. ولقؤؤد تؤؤم عمؤؤل مسؤؤودة منؤؤه ليشؤؤير إلؤؤى عمليؤؤة تؤؤدقيق البيانؤؤات الماليؤؤة الخاصؤؤة بفتؤؤرة 
إبؤؤؤال  مفؤؤؤردة وقؤؤؤد يحتؤؤؤاج إلؤؤؤى تعديلؤؤؤه إذا كؤؤؤان القصؤؤؤد منؤؤؤه أو مؤؤؤن المتوقؤؤؤ  أن يؤؤؤتم تطبيقؤؤؤه علؤؤؤى عمليؤؤؤات 

فؤؤي هؤؤذا المعيؤؤار(. وقؤؤد يكؤؤون مؤؤن المناسؤؤب الحصؤؤول علؤؤى استشؤؤارة  31تكؤؤررة )أن ؤؤر الفقؤؤرة التؤؤدقيق الم
 قانونية حول كتاب التعيين المقتر  األنسب.

 

*** 
 

 3في شركة أ ب ج: المكلفين بالحوكمةإلى ممثل اإلدارة المناسب أو 
 

 [هدف ونطاق عملية التدقيق ]
ًا مؤن إعتبؤار لشركة أ ب جل والتي تتألف من الميزانيؤة العموميؤة  أن نقوم بتدقيق البيانات المالية ۲لقد طلبت

ل وبيؤؤؤؤان الؤؤؤؤدخل وبيؤؤؤؤان التغييؤؤؤؤرات فؤؤؤؤي حقؤؤؤؤوق الملكيؤؤؤؤة وبيؤؤؤؤان التؤؤؤؤدفق النقؤؤؤؤدي للسؤؤؤؤنة 3X00ديسؤؤؤؤمبر  13
المنت يؤةل والملخؤ  حؤؤول السياسؤات المحاسؤؤبية ال امؤة والمعلومؤؤات التوضؤيحية األخؤؤر . ويسؤرنا أن نوكؤؤد 

لعملية التدقيق هذل من خالل كتاب التعيين هذا. وسؤيتم إجؤراء عمليؤات التؤدقيق ب ؤدف  على قبولنا وتف منا
 تعبيرنا عن رأي حول البيانات المالية.

 

 [مسووليات المدقق ]
سؤؤنقوم بؤؤدجراء عمليؤؤة التؤؤدقيق وفقؤؤًا لمعؤؤايير التؤؤدقيق الدوليؤؤة. وتقتضؤؤي هؤؤذل المعؤؤايير أن نمتثؤؤل لمتطلبؤؤات 

 ونؤؤودي عمليؤؤة التؤؤدقيق مؤؤن أجؤؤل الحصؤؤول علؤؤى تأكيؤؤد معقؤؤول حؤؤول مؤؤا إذاالسؤؤلوك األخالقؤؤي وأن نخطؤؤط 
كانت البيانات المالية خالية مؤن األخطؤاء الجوهريؤة. وتنطؤوي عمليؤة تؤدقيق مؤا علؤى أداء إجؤراءات معينؤة 
مؤؤؤن أجؤؤؤل الحصؤؤؤول علؤؤؤى أدلؤؤؤة تؤؤؤدقيق حؤؤؤول المبؤؤؤالغ واإلفصؤؤؤاحات الؤؤؤواردة فؤؤؤي البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة. وتعتمؤؤؤد 

ختؤؤؤؤؤؤارة علؤؤؤؤؤؤى حكؤؤؤؤؤؤم المؤؤؤؤؤؤدققل بمؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤي ذلؤؤؤؤؤؤك تقيؤؤؤؤؤؤيم مخؤؤؤؤؤؤاطر األخطؤؤؤؤؤؤاء الجوهريؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤياإلجؤؤؤؤؤؤراءات الم

                                                 
 ك المنطقؤة ذات العالقؤة. ومؤن الم ؤمالمناسبين في  روف العمليةل بما في ذلؤ واإلشارات في كتاب التعيين قد يكونوا المخاطبين إن     1

 . 03أن ر الفقرة أ –اإلشارة إلى األشخا  المناسبين 
" و"المؤدقق" حسؤبما المكلفؤين بالحوكمؤة"نحؤن" و"اإلدارة" و "م أو تعؤديل اإلشؤارات إلؤى "أنؤت" ول قؤد يؤتم اسؤتخداهؤذا في كتاب التعيؤين 2

 هو مناسب في ال روف.
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أم خطؤأ. كمؤا تتضؤمن عمليؤة التؤدقيق تقيؤيم مؤد  مالئمؤة  إحتيؤالكانؤت ناجمؤة عؤن  سؤواءً البيانات الماليةل 
إلدارةل إلؤؤى جانؤؤب وضؤؤعت ا االسياسؤؤات المحاسؤؤبية المسؤؤتخدمة ومؤؤد  معقوليؤؤة التقؤؤديرات المحاسؤؤبية التؤؤي 

 العر  الكلي للبيانات المالية. يمتقي
  

لرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤةل هنالؤؤؤك القيؤؤؤود الكامنؤؤؤة علؤؤؤى اعمليؤؤؤة تؤؤؤدقيق مؤؤؤال إلؤؤؤى جانؤؤؤب للقيؤؤؤود الكامنؤؤؤة علؤؤؤى ونتيجؤؤؤة 
كتشؤؤؤاف ال رغؤؤؤم إمخؤؤؤاطر ق يمكؤؤؤن تجنب ؤؤؤا تتمثؤؤؤل فؤؤؤي وجؤؤؤود بعؤؤؤ  األخطؤؤؤار الجوهريؤؤؤة التؤؤؤي قؤؤؤد ق يمكؤؤؤن 

 وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.تخطيط عملية التدقيق بالشكل المناسب وأدائ ا 
 

ولؤد  قيامنؤؤا بتقييمؤات المخؤؤاطرل نن ؤر فؤؤي الرقابؤة الداخليؤؤة المرتبطؤة بدعؤؤداد المنشؤأة للبيانؤؤات الماليؤة مؤؤن 
التعبيؤؤر عؤؤن رأي حؤؤول  ال ؤؤدفأجؤؤل تصؤؤميم إجؤؤراءات التؤؤدقيق المناسؤؤبة فؤؤي  ؤؤل ال ؤؤروف القائمؤؤةل ولؤؤي  

خطيؤؤًا بأيؤؤة حؤؤاقت قصؤؤور هامؤؤة فؤؤي الرقابؤؤة الداخليؤؤة  ملؤؤكل سؤؤنبلغكفعاليؤؤة الرقابؤؤة الداخليؤؤة للمنشؤؤأة. ومؤؤ  ذ
 التي حددناها أثناء عملية التدقيق.و ذات العالقة بتدقيق البيانات المالية 

 
هؤؤؤذا المثؤؤؤال يفتؤؤؤر  أن  هؤؤؤدافمسؤؤؤووليات اإلدارة وتحديؤؤؤد إطؤؤؤار إعؤؤؤداد التقؤؤؤارير الماليؤؤؤة المعمؤؤؤول بؤؤؤه )أل ]

 إسؤؤتخدامبالشؤؤكل المناسؤؤبل ولؤؤذلك تؤؤم  ؤؤام يؤؤن  علؤؤى هؤؤذل المسؤؤووليات المؤؤدقق لؤؤم يحؤؤدد أن القؤؤانون أو الن
 [.)ب( في هذا المعيار(6التوصيفات الواردة في الفقرة 

 
تقؤر وتؤدرك  1[ المكلفين بالحوكمةل وحيي يكون مناسباً اإلدارة  سيتم إجراء عملية التدقيق على أسا  أن ]

 تحمل ا لمسوولية ما يلي:
 4وعرض ا العادل وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛إعداد البيانات المالية  (أ)

مكين من إعداد بيانات ماليؤة خاليؤة مؤن األخطؤاء الرقابة الداخلية حسبما ترال ]اإلدارة[ ضروريًا للت (ب)
 أم خطأ؛ و إحتيالكانت ناجمة عن  سواءً الجوهريةل 

 تزويدنا باألمور التالية: (ج)

تؤؤي تعلؤؤم ]اإلدارة[ بأن ؤؤا مرتبطؤؤة بدعؤؤداد البيانؤؤات الماليؤؤة الوصؤؤول إلؤؤى كافؤؤة المعلومؤؤات ال (3)
 مثل السجالت والوثائق والمسائل األخر ؛

 عملية التدقيق؛ و ل دفالمعلومات اإلضافية التي قد نطلب ا من ]اإلدارة[  (0)

والؤؤذين نؤؤر  مؤؤن الضؤؤروري وصؤؤول غيؤؤر مقيؤؤد إلؤؤى األشؤؤخا  الؤؤذين يعملؤؤون فؤؤي المنشؤؤأة  (1)
 من م.الحصول على أدلة تدقيق 

 

[ المكلفؤؤين بالحوكمؤؤةل وحيؤؤي يكؤؤون مناسؤؤباً وكجؤؤزء مؤؤن عمليؤؤة التؤؤدقيق الخاصؤؤة بنؤؤال سؤؤنطلب مؤؤن ]اإلدارة 
 مصادقة خطية تتعلق باإلقرارات التي تم تقديم ا لنا فيما يخ  عملية التدقيق.

 

 نتطل  إلى التعاون الكامل من قبل كادر العمل لديكم أثناء عملية التدقيق.

                                                 
 م مصطلحات حسبما هو مناسب في ال روف.استخد     3
فقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير إعداد البيانات المالية التي تعبر عن وج ة ن ر صحيحة وعادلة و أول إذا كان مناسبًال "  4

 .المالية"



 على شروط التكليف بالتدقيق تفاقاإل

 (3الملحق) 030معيار التدقيق الدولي  301 

  

يق
تدق

ال
 

 [ألخر  ذات العالقةالمعلومات ا ] 
 

معلومؤؤات أخؤؤر ل مثؤؤل ترتيبؤؤات دفؤؤ  الرسؤؤومل والفؤؤواتير والشؤؤروط الخاصؤؤة األخؤؤر ل حسؤؤبما يكؤؤون  أدخؤؤل ]
 [مناسباً 

 

 [ال اإلب ]
 

 [إشارات مناسبة إلى الشكل والمحتو  المتوقعين لتقرير المدقق أدخل ]
 

 تدقيق.تقريرنا إلى تعديل في ضوء نتائج عملية القد يحتاج شكل ومحتو  
 

رجاع ؤؤا كؤؤدقرار مؤؤنكم ومؤؤوافقتكم علؤؤى ترتيبؤؤات عمليؤؤة  نرجؤؤو التوقيؤؤ  علؤؤى النسؤؤخة المرفقؤؤة لكتؤؤاب التعيؤؤين وا 
 تدقيق البيانات المالية بما في ذلك مسوولياتنا المعنية.

 

     ب وشركال.
 

 تم إقرارل والموافقة عليه بالنيابة عن شركة أ ب ج من قبل
 

 )موق (
............ 

 المسمى الو يفي سم و إلا
 التاريخ

 



 الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق
 

    304 (0)الملحق 030معيار التدقيق الدولي 

 0الملحق 
 (30)المرج : الفقرة أ

 
 األهداف العامةتحديد إمكانية قبول أطر 

المناااطق التااي ل تملاات هيعااات وضاار معااايير مرخبااة أو معتاارف بهااا أو أطاار لعااداد التقااارير الماليااة 
 قانون أو نظام معين فيمنبوص عليها 

المعيؤؤارل عنؤؤدما تسؤؤجل أو تعمؤؤل منشؤؤأة معينؤؤة فؤؤي فؤؤي هؤؤذا  30طبقؤؤًا لمؤؤا هؤؤو موضؤؤإ فؤؤي الفقؤؤرة أ .3
منطقة ق تملك هيئة وض  معايير مرخصؤة أو معتؤرف ب ؤال أو عنؤدما ق يؤن  القؤانون أو الن ؤام 

يؤؤتم لأطؤؤر إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤةل فؤؤدن اإلدارة تحؤؤدد إطؤؤارًا إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة  إسؤؤتخدامعلؤؤى 
معؤؤايير إعؤؤداد التقؤؤارير  إسؤؤتخدامي مثؤؤل هؤؤذل المنؤؤاطق هؤؤي مؤؤا تكؤؤون الممارسؤؤة فؤؤ العمؤؤل بؤؤه. وعؤؤادةً 

 في هذا المعيار. 8المالية الموضوعة من قبل إحد  ال يئات الموضحة في الفقرة أ

محاسؤؤبية قائمؤؤة فؤؤي منطقؤؤة معينؤؤة معتؤؤرف ب ؤؤا عمومؤؤًا كدطؤؤار  يؤؤاتإتفاقوبؤؤدًق مؤؤن ذلؤؤكل قؤؤد توجؤؤد  .0
قبؤؤل منشؤتت محؤؤددة تعمؤل فؤؤي تلؤك المنطقؤؤة. مؤن العؤام المعؤؤدة  ال ؤؤدفإلعؤداد التقؤؤارير الماليؤة ذات 

حديؤد )أ( فؤي هؤذا المعيؤار ت6وعندما يتم تبني مثل هذا اإلطؤارل يتعؤين علؤى المؤدقق بموجؤب الفقؤرة 
المحاسؤؤبية مجتمعؤؤة علؤؤى أن ؤؤا تشؤؤكل إطؤؤارًا مقبؤؤوًق إلعؤؤداد التقؤؤارير  يؤؤاتتفاقاإل إعتبؤؤار يمكؤؤنمؤؤا إذا 

المحاسؤؤؤبية علؤؤؤى نطؤؤؤاق واسؤؤؤ  فؤؤؤي منطقؤؤؤة  يؤؤؤاتتفاقدم اإلالعؤؤؤام. وعنؤؤؤدما تسؤؤؤتخ ال ؤؤؤدفالماليؤؤؤة ذات 
فقؤؤد تن ؤؤر هيئؤؤة المحاسؤؤبة فؤؤي تلؤؤك المنطقؤؤة فؤؤي إمكانيؤؤة قبؤؤول إطؤؤار إعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة معينؤؤةل 

تتصؤف مؤا إذا  إعتبؤارقد يتخؤذ المؤدقق هؤذا القؤرار مؤن خؤالل بالنيابة عن المدققين. وبدًق من ذلكل 
صف ب ا عادة أطر إعداد التقارير المالية المقبولؤة )أن ؤر الفقؤرة المحاسبية بخصائ  تت ياتتفاقاإل
داد التقؤارير الماليؤؤة المحاسؤبية بمتطلبؤات إطؤؤار قؤائم إلعؤؤ يؤؤاتتفاقأدنؤال(ل أو مؤن خؤؤالل مقارنؤة اإل 1
 أدنال(. 4)أن ر الفقرة ل على أنه إطار مقبولإعتبار تم 

التاليؤة التؤي ينؤتج عن ؤا معلومؤات مفيؤدة  فاتبالصؤ تتصف أطر إعداد التقارير المالية المقبولة عؤادةً  .1
 :حيي يتم توفيرها في البيانات المالية للمستخدمين المست دفين

ل حيؤؤؤي أن تلؤؤؤك المعلومؤؤؤات المتؤؤؤوفرة فؤؤؤي البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة مرتبطؤؤؤة المعلومؤؤؤات إرتبؤؤؤاطمؤؤؤد   (أ)
مؤال مؤن البيانؤات الماليؤة. فعلؤى سؤبيل المثؤالل فؤي حالؤة موسسؤة أع وال ؤدفبطبيعة المنشؤأة 

مؤؤن حيؤؤي المعلومؤؤات الالزمؤؤة  رتبؤؤاطعؤؤامل يؤؤتم تقيؤؤيم مؤؤد  اإل هؤؤدفتعؤؤد بيانؤؤات ماليؤؤة ذات 
المشؤؤتركة للمعلومؤؤات الماليؤؤة مؤؤن قبؤؤل مجموعؤؤة واسؤؤعة مؤؤن المسؤؤتخدمين  حتياجؤؤاتلتلبيؤؤة اإل

عمومؤًا مؤن خؤالل عؤر  الوضؤ   حتياجؤات. ويؤتم تلبيؤة هؤذل اإلةإقتصؤاديقرارات  إتخاذلد  
 مالي والتدفقات النقدية لموسسة األعمال.المالي واألداء ال
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كتمؤؤؤال المعلومؤؤؤاتل حيؤؤؤي أن المعؤؤؤامالت واألحؤؤؤداي والميزانيؤؤؤات العموميؤؤؤة إ (ب)
القائمؤة علؤى البيانؤات الماليؤة  سؤتنتاجاتواإلفصاحات التؤي قؤد تؤوثر علؤى اإل

 غير محذوفة.

 المعلومات المتوفرة في البيانات المالية:مد  موثوقية المعلوماتل حيي أن  (ج)
لألحؤؤؤؤؤؤؤداي  قتصؤؤؤؤؤؤؤاديحيؤؤؤؤؤؤؤي يكؤؤؤؤؤؤؤون ممكنؤؤؤؤؤؤؤًال تعكؤؤؤؤؤؤؤ  المضؤؤؤؤؤؤؤمون اإل (3)

 والمعامالت ولي  شكل ا القانوني فحسب؛ و

فصؤا   (0) متسؤقين بشؤكل معقؤول عنؤد ينتج عن ا تقييم وقيؤا  وعؤر  وا 
  ا في  روف مماثلة.إستخدام

 لومؤؤاتل حيؤؤي أن ؤؤا تعمؤؤل علؤؤى تؤؤوفير معلومؤؤات خاليؤؤة مؤؤن التحيؤؤزحيؤؤاد المع (د)
 .في البيانات المالية

إمكانيؤؤؤة ف ؤؤؤم المعلومؤؤؤاتل حيؤؤؤي أن المعلومؤؤؤات الؤؤؤواردة فؤؤؤي البيانؤؤؤات الماليؤؤؤة ه(    ) 
 واضحة وشاملة وق تخض  لتفسير مختلف بشكل جوهري.

 
بمتطلبؤؤات إطؤؤار قؤؤائم إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة تؤؤم  المحاسؤؤبية يؤؤاتتفاققؤؤد يقؤؤرر المؤؤدقق مقارنؤؤة اإل .4

المحاسؤؤبية بالمعؤؤايير الدوليؤؤة  يؤؤاتتفاقلمؤؤدقق اإلل مقبؤؤوًق. فعلؤؤى سؤؤبيل المثؤؤالل قؤؤد يقؤؤارن اإعتبؤؤار 
 يؤاتتفاقإلعداد التقارير المالية. وفيما يتعلق بتؤدقيق منشؤأة صؤغيرةل قؤد يقؤرر المؤدقق مقارنؤة اإل

 المحاسبية بدطار إلعداد التقارير المالية تم وضؤعه بشؤكل خؤا  ل ؤذل المنشؤتت مؤن قبؤل هيئؤة
قؤؤوم المؤؤدقق بمثؤؤل هؤؤذل المقارنؤؤة ويؤؤتم تحديؤؤد وعنؤؤدما ي. مرخصؤؤة أو معتؤؤرف ب ؤؤا وضؤؤ  معؤؤايير

المحاسؤبية المتبنؤاة فؤي  يؤاتتفاقل يتضمن القرار المتعلق بما إذا كانت اإلبين ما ختالفأوجه اإل
 خؤتالفأوجؤه اإل أسباب إعتبارإعداد البيانات المالية تشكل إطارًا مقبوًق إلعداد التقارير المالية 

المحاسؤبيةل أو وصؤف إطؤار إعؤداد التقؤارير الماليؤة فؤي  اتيؤتفاقوما إذا قد ينؤتج عؤن تطبيؤق اإل
 البيانات الماليةل إعداد تقارير مالية مضللة.

 

التفضؤيالت المختلفؤة إطؤارًا  المحاسؤبية تمؤت صؤياغت ا لؤتالئم يؤاتتفاقوعة مؤن اإلمجم تشكلق  .1
متثؤؤال إطؤؤار العؤؤام. وعلؤؤى نحؤؤو مماثؤؤلل لؤؤن يعتبؤؤر إ ال ؤؤدفمقبؤؤوًق إلعؤؤداد التقؤؤارير الماليؤؤة ذات 

معين إطؤارًا مقبؤوًق إلعؤداد التقؤارير الماليؤةل إق فؤي حؤال كؤان مقبؤوًق عمومؤًا فؤي منؤاطق معينؤة 
 من قبل المعدين والمستخدمين.
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

لعملية تدقيق الجودة  رقابةللمدقق فيما يتعلق بإجراءات عنى هذا المعيار بالمسؤوليات المحددة ي   .6
هذا جودة العمليات. وي قرأ  رقابة، مسؤوليات مراجع ضاءقتالبيانات المالية. كما يتناول، عند اإل

 المعيار مع المتطلبات األخالقية ذات العالقة.
 

 الجودة ودور فرق العمليات رقابةنظام 
جراءات  .2 وبموجب المعيار التدقيق.  مؤسسةالجودة من مسؤولية  رقابةتعد أنظمة وسياسات وا 

ليقدم لها ضمان الجودة والحفاظ عليه  رقابةظام لوضع نبالمؤسسة  تلزم، 6الجودة لرقابةالدولي 
 بأن:معقول 

 و ؛المؤسسة وموظفيها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة (أ)
 .6لظروفمقبولة حسب االتقارير الصادرة من قبل المؤسسة أو الشركاء في العمليات  (ب)

 
المتطلبات أو  6الجودة لرقابةللمعيار الدولي خاضعة على أساس أن المؤسسة يرتكز هذا المعيار 

 (.6أ)المرجع: الفقرة الوطنية 
 

الجودة الخاص بالمؤسسة، تتحمل فرق العمليات مسؤولية تطبيق إجراءات  رقابةفي سياق نظام  .1
داء الجزء ألبمعلومات ذات عالقة الجودة المطبقة على عملية التطبيق وتزويد المؤسسة  رقابة

 الجودة الخاص بالمؤسسة. رقابةلنظام  ستقالليةاإلالمتعلق ب
 

الجودة الخاص بالمؤسسة، إال في حال نصت  رقابةعلى نظام  عتمادباإلت خول فرق العمليات  .4
 (2أالمعلومات التي قدمتها المؤسسة أو األطراف األخرى خالف ذلك. )المرجع: الفقرة 

 
 تاريخ النفاذ

ديسمبر  61قيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ تدلالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .1
 أو بعد ذلك. 2222

 
 الهدف

للمدقق ضمانًا  مالجودة في مرحلة العملية التي تقد رقابةإن هدف المدقق هو تطبيق إجراءات  .1
 معقواًل بأن:

 و ؛مطبقةعملية التدقيق تمتثل للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية ال   )أ( 

                                                 
األخارى  التأكياد وعملياات ،عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية تؤديالتي  للشركات"رقابة الجودة  6المعيار الدولي لرقابة الجودة   ١

 .66، الفقرة والخدمات ذات العالقة"
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 لظروفقرير المدقق الصادر مالئم حسب اأن ت  )ب( 
 

 تعريفاتال
 ف المفاهيم التالية بالمعاني المذكورة أدناه:عر  ، ت  بمعايير التدقيق الدوليةالمتعلقة  هدافلأل .7

آخر في المؤسسة الشريك أو شخص  –(Engagement Partner)2شريك في عملية (أ)
وأدائها ومسؤولية تقرير المدقق الصادر بالنيابة عن  ة عملية التدقيقالذي يتحمل مسؤولي

مالئمة عند اللزوم التي تمنحه إياها الهيئة المهنية أو والذي يملك الصالحية الالمؤسسة 
 القانونية أو التنظيمية.

عملية  –(Engagement quality control review) جودة عملية رقابةمراجعة  (ب)
 العمليةحكام الهامة التي أصدرها فريق حول األ مصممة لتقديم تقييم موضوعي

في تاريخ إصدار  التي توصل إليها الفريق في صياغة تقرير المدقق وذلك اتستنتاجواإل
عمليات جودة العملية على  رقابةعملية مراجعة تكون . تقرير المدقق أو بعد ذلك التاريخ

حددت رى، إن وجدت، التي رجة وعمليات التدقيق األخلبيانات المالية للمنشآت المدتدقيق ا
 جودة العملية عليها. رقابةإلى إجراء مراجعة ها المؤسسة حاجت

هو شريك أو  – (Engagement quality control review) جودة عملية رقابةمراجع  (ج)
فريق من أفراد مؤهلين ال يقوم بتعيين شخص خارجي مؤهل أو شخص آخر في المؤسسة 

لتقييم والذين يملكون خبرة وصالحية كافية ومناسبة  اتعملييعد أيًا منهم عضوًا في فريق ال
التي توصل إليها في صياغة  اتستنتاجاألحكام الهامة التي أصدرها فريق العمليات واإل

 تقرير المدقق بشكل موضوعي.
هم جميع الشركاء والموظفين الذين يقومون  – (Engagement team) فريق عمليات (د)

شركة ضمن المجموعة والذين المؤسسة أو  تعينهمشاركون وأي أفراد مبأداء العملية 
الذي  التابع للمدقق خبير الخارجيبإجراءات التدقيق على العملية. ويستبعد هذا اليقومون 

يستثني مصطلح "فريق العملية" أيضًا األفراد  ٣ تعينه المؤسسة أو شركة ضمن المجموعة.
ضمن قسم التدقيق الداخلي لدى العميل الذين يقدمون المساعدة المباشرة في عملية التدقيق 

)المنقح عام  162عندما يمتثل المدقق الخارجي لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 
2261).4 

هي عبارة عن ممارس وحيد أو شراكة أو شركة أو منشأة أخرى تضم  –(Firm) مؤسسة ( هـ)
 حاسبين مهنيين.م

                                                 
 شير إلى نظرائهم في القطاع العام حيثما كان ذلك مناسبًا.ينبغي قراءة مفهوم "شريك في عملية" و"شريك" و"مؤسسة" على أنه ي   2
 المفهوم "الخبير التابع للمدقق". 1الفقرة أ اإلستفادة من عمل الخبير التابع للمدقق"" 122ي عر ِّف معيار التدقيق الدولي   1
على قيود معينة على استخدام  " استخدام عمل المدققين الداخليين "(2261)المنقح عام  162ينص معيار التدقيق الدولي    4

المساعدة المباشرة من  على منع المدقق بموجب القوانين أو األنظمة من الحصول على كما ينص أيضاً المباشرة.  المساعدة
   ا.فقط على الحاالت التي ت جاز فيه تقتصر المدققين الداخليين. لذلك، فإن استخدام المساعدة المباشرة
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، يقصد بالفحص اإلجراءات فيما يتعلق بعمليات التدقيق التامة – (Inspection) فحص (و)
جراءات  إمتثالالمصممة لتقديم دليل حول  الجودة التي  رقابةفرق العمليات لسياسات وا 

 تضعها المؤسسة.
أو ديونها  أسهمها يتم تسعير أو إدراج هي المنشأة التي –(Listed entity) منشأة مدرجة (ز)

يقها بموجب أنظمة سوق البورصة المعترف به أو في سوق بورصة معترف به أو يتم تسو 
 هيئة مكافئة.

 

الجودة  رقابةتضم المتابعة والتقييم المستمرين لنظام هي عملية  –(Monitoring) مراقبة (ح)
ت التامة لمجموعة مختارة من العمليابما في ذلك الفحص الدوري الخاص بالمؤسسة 

بها يعمل بصورة الجودة الخاص  رقابةضمان معقول بأن نظام مصمم ليقدم للمؤسسة ال
 فاعلة.

 .شبكة ماهي شركة أو منشأة تنتمي إلى  –(Network firm) شركة ضمن مجموعة (ط)
 :هي هيكل كبير –(Network) شبكة (ي)

 هدف إلى التعاون، وي (1)
ملكية أو سيطرة  ركة التكاليف أو يشارك فيو مشاإلى تحقيق الربح أ بوضوح هدفي (7)

جراءات إدارة أو  أو  الجودة رقابةمشتركة فيما يخص مشتركة أو سياسات وا 
أو جزء كبير من الموارد  تجاري مشتركأو استخدام اسم  مشتركةإستراتيجية عمل 

 المهنية.
أي فرد يملك صالحية إلزام المؤسسة فيما يتعلق بإجراء عملية  هو – (Partner) شريك (ك)

 الخدمات المهنية.
 الشركاء والعاملون مه –(Personnel) موظفون (ل)
والمتطلبات  معايير التدقيق الدوليةهي  –(Professional standards)المعايير المهنية (م)

 األخالقية ذات العالقة.
هي  –(Relevant ethical requirements) المتطلبات األخالقية ذات العالقة (ن)

جودة العملية، والتي  رقابةية ومراجع فريق العملالمتطلبات األخالقية التي يخضع لها 
معايير السلوك األخالقي الدولية مجلس قواعد من من تتألف عادة من الجزء أ والجزء ب 

إلى جانب المتطلبات الوطنية التي تعد أشد فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية  للمحاسبين
 صرامًة.

 أي خبراء تعينهم المؤسسة. المهنيون غير الشركاء، بما في ذلك –(Staff) موظفون (س)
هو  –(Suitably qualified external person) شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب (ع)

شخص خارج المؤسسة يملك الكفاءة والقدرات للعمل بصفته شريك للعملية. على سبيل 
في هيئة محاسبية مهنية قد أو موظف )بخبرة مناسبة( أحد شركاء مؤسسة أخرى المثال، 
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تقدم بإجراء عمليات التدقيق على المعلومات المالية التاريخية أو في منظمة  يقوم موظفيها
 الجودة ذات العالقة. رقابةخدمات 

 

 المتطلبات
 مسؤوليات القيادة لجودة عمليات التدقيق

الجودة الشاملة لكل عملية تدقيق ع ي ن ذلك الشريك ألجلها. يتحمل الشريك في العملية مسؤولية  .8
 (1أ )المرجع: الفقرة

 
 المتطلبات األخالقية ذات العالقة

الشريك في العملية في حالة تأهب، من خالل المالحظة  ينبغي أن يظل، خالل عملية التدقيق .2
للمتطلبات  عمليةأعضاء فريق ال إمتثالوطرح األسئلة عند اللزوم، ألي دليل يشير إلى عدم 

 (1أ-4أاألخالقية ذات العالقة. )المرجع: الفقرات 
 

للمتطلبات األخالقية  عمليةأعضاء فريق ال إمتثالعدم صل على علم الشريك في العملية إذا و  .62
 إتخاذالجودة الخاص بالمؤسسة، يقوم الشريك في العملية ب رقابةمن خالل نظام ذات العالقة 

 (1أاإلجراء المناسب بالتشاور مع اآلخرين في المؤسسة. )المرجع: الفقرة 
 
 ستقالليةاإل
للمتطلبات األخالقية ذات العالقة التي  متثالحول اإل إستنتاجفي العملية إلى  يتوصل الشريك .66

 2(1أالفقرة ينبغي على الشريك في العملية: )المرجع: تطبق على عملية التدقيق. وبعمل ذلك، 
ومن شركات ضمن المجموعة، عند الحصول على معلومات ذات عالقة من المؤسسة  (أ)

 ؛ستقالليةف والشراكات التي تشكل تهديدًا لإللتحديد وتقييم الظرو ، قتضاءاإل
جراءات اإلو  (ب)  ستقالليةتقييم المعلومات حول المخالفات المحددة، إن وجدت، لسياسات وا 

 ؛ وعملية التدقيق ستقالليةيد ما إذا كانت تشكل تهديدًا إلالخاصة بالمؤسسة لتحد
تخاذو  (ج) ضها لمستوى مقبول أو تخفيمثل هذه التهديدات  اإلجراء المناسب للقضاء على ا 

إذا كان ذلك مناسبًا، حيث يكون من العملية  نسحابأو باإلاإلجراءات الوقائية بتطبيق 
وينبغي على الشريك في العملية إعالم ممكنًا وفقًا للقانون أو النظام المطبق.  نسحاباإل

رجع: اإلجراء المناسب. )الم تخاذعدم القدرة على حل المسألة إل حول على الفورالمؤسسة 
 (.7أ-1أالفقرة 

 
 وعمليات التدقيق الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها

الموافقة على فيما يتعلق باإلجراءات المناسبة تباع يشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء إ .62
التي تم  اتستنتاجوعمليات التدقيق، وعليه أن يقرر مالءمة اإل العالقات مع العمالء ومواصلتها

 (.2أ-8أفي هذا الصدد. )المرجع: الفقرة وصل إليها الت
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مؤسسة في وقت إلغاء عملية التدقيق من قبل الحصل الشريك على معلومات قد تتسبب في إذا  .61
اإلجراء المناسب.  إتخاذمن  معاً  ليتمكنا لمؤسسة على الفوريصال تلك المعلومات لمبكر، فعليه إ

 (2أ)المرجع: الفقرة 

 
 تمهمة فرق العمليا

، ال يشكلون وأي خبراء تابعين للمدقق عمليةفريق ال إمتالكيشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء  .64
 كفاءة والقدرات المناسبة:من فريق العملية، ال جزءً 

 ؛ ووفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةألداء عملية التدقيق  (أ)

 .للظروف مالئماً قق الذي يعد تقرير المدوللمساهمة في إصدار  (ب)
 

 أداء العملية
 واألداء شرافالتوجيه واإل

 يتحمل الشريك في العملية مسؤولية: .61

للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية  متثالالتوجيه واإلشراف وأداء عملية التدقيق مع اإل (أ)
 (22أو  61أ-61أ)المرجع: الفقرة  ؛ ووالتنظيمية المطبقة

 يعد مناسبًا في الظروف. تقرير المدقق الذي (ب)
 

 المراجعات
جراءات المراجعة يتحمل الشريك في العملية  .61 مسؤولية المراجعات التي تم إجراؤها وفقًا لسياسات وا 

 (22أو  67أ-61أالخاصة بالمؤسسة. )المرجع: الفقرة 
 

ئق ، من خالل مراجعة وثايشعر الشريك في العملية بالرضافي تاريخ تقرير المدقق أو بعد ذلك،  .67
الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية لدعم  إزاء التدقيق والنقاش مع فريق العملية،

 (22أ-68أوإلصدار تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة التي تم التوصل إليها  اتستنتاجاإل
 
 تشاورلا

 ينبغي على الشريك في العملية: .68

مور الصعبة أو األملية بالمشاورات المناسبة بشأن قيام فريق العتحمل مسؤولية  (أ)
 ؛المستمرة

 سواءً فترة العملية قيام فريق العملية بالمشاورات المناسبة خالل أن يشعر بالرضا إزاء  (ب)
 سواءً عند المرحلة المناسبة وأفراد آخرين  بين فريق العملية وأ عمليةبين أعضاء فريق ال

 داخل أو خارج المؤسسة.
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هذه طبيعة ونطاق  حولتمت مشاورتها الجهة التي مع  تفاقأن يشعر بالرضا إزاء اإل (ج)
 ؛الناشئة عنها اتستنتاجالمشاورات واإل

الناتجة عن مثل هذه المشاورات.  اتستنتاجتأكيد تنفيذ اإلالتي سيتم  اتستنتاجتحديد اإل (د)
 (22أ-26أ)المرجع: الفقرة 

 
 جودة العملية رقابةمراجعة 

مدرجة، وعمليات التدقيق األخرى، إن الفيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت  .62
وينبغي على  جودة العملية عليها. رقابةحددت المؤسسة حاجتها إلى إجراء مراجعة وجدت، التي 

 الشريك في العملية:
 ؛جودة العملية رقابةتعيين مراجع ل (أ)
التي تم  مناقشة المسائل الهامة التي تنشأ خالل عملية التدقيق بما في ذلك تلك المسائل (ب)

 ؛ وجودة العملية رقابةيدها مع المراجع خالل مراجعة تحد
-21أجودة العملية. )المرجع: الفقرة  رقابةتقرير المدقق لغاية إتمام مراجعة أال  يؤرخ  (ج)

 (.21أ
 

التي أصدرها فريق لألحكام الهامة تقييم موضوعي جودة العملية إجراء  رقابةمراجع  ينبغي على .22
في صياغة تقرير المدقق. ينبغي أن يتضمن هذا توصل إليها التي تم ال اتستنتاجالعملية واإل

 التقييم:
 ؛مناقشة المسائل الهامة مع الشريك في العملية (أ)
 ؛مراجعة البيانات المالية وتقرير المدقق المقترح (ب)
 عمليةجعة وثائق التدقيق المختارة المتعلقة باألحكام الهامة التي أصدرها فريق الامر  (ج)

 ؛ ولتوصل إليهاالتي تم ا اتستنتاجاإلبو 
التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المدقق والنظر فيما إذا كان  اتستنتاجتقييم اإل (د)

 (16أ-22أو  27أ-21أتقرير المدقق المقترح مناسبًا. )المرجع: الفقرات 
 

جودة  رقابةينبغي على مراجع  فيما يتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، .26
 األمور التالية: عتبار، عند أداء المراجعة، األخذ بعين اإلالعملية

 ؛المؤسسة فيما يتعلق بعملية التدقيق إستقالليةتقييم فريق العمليات حول  (أ)
أو المسائل في الرأي  إختالفات نطوي علىالتشاور حول المسائل التي تما إذا تم  (ب)

 ؛ ومشاوراتالناشئة عن تلك ال اتستنتاجواإل الصعبة أو المستمرة األخرى
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باألحكام وثائق التدقيق المختارة للمراجعة تعكس العمل المنجز فيما يتعلق  ما إذا كانت (ج)
 (16أ-28أالتي تم التوصل إليها. )المرجع: الفقرات  اتستنتاجالهامة وتدعم اإل

 
 الرأي إختالفات

تها أو، عند مع الجهات التي تمت مشاور  أو عمليةالرأي بين أعضاء فريق ال في إختالفإذا نشأ  .22
ينبغي على فريق العملية إتباع جودة العملية،  رقابةالشريك في العملية ومراجع ، بين قتضاءاإل

جراءات المؤسسة   الرأي. إختالفاتلمعالجة وتسوية سياسات وا 
 

 المراقبة
عملية مراقبة مصممة لتقدم للمؤسسة ضمان معقول بأن الجودة  رقابةيتضمن النظام الفاعل ل .21

جراءاتها المتعلقة بنظام سياساتها  وينبغي على الجودة مالئمة وكافية وتعمل بفاعلية.  رقابةوا 
آخر كما يتضح من عملية المراقبة الخاصة بالمؤسسة الشريك في العملية النظر إلى نتائج 

. وما إذا قتضاءة والمؤسسات األخرى ضمن المجموعة، عند اإلالتي تناقلتها المؤسسالمعلومات 
المعلومات قد تؤثر على عملية التدقيق. لنقص التي تمت مالحظتها في تلك كانت أوجه ا

 (14أ-12أ)المرجع: الفقرات 
 
 توثيقال

 4ينبغي على المدقق إدراج ما يلي في وثائق التدقيق: .24
 معالجتها.بالمتطلبات األخالقية ذات العالقة وكيفية  متثالالمتعلقة باإلالقضايا  (أ)
عملية التدقيق وأي التي تنطبق على  ستقالليةطلبات اإللمت متثالحول اإل اتستنتاجاإل (ب)

 .اتستنتاجنقاشات ذات عالقة مع المؤسسة والتي تدعم هذه اإل
الموافقة على العالقات مع العمالء فيما يتعلق بالتي تم التوصل إليها  اتستنتاجاإل (ج)

 .وعمليات التدقيق ومواصلتها
خالل فترة عملية رات التي أجريت الناشئة عن، المشاو  اتستنتاجطبيعة ونطاق، واإل (د)

 (11أالتدقيق. )المرجع: الفقرة 
 

 ، توثيق:جودة العملية، بخصوص عملية المراجعة التي تمت مراجعتها رقابةينبغي على مراجع  .21
جودة العملية التي  رقابةبمراجعة مؤسسة فيما يتعلق السياسات اإلجراءات التي تتطلبها  (أ)

 ؛تم إجراؤها
 ؛ والعملية التي تم إجراؤها في تاريخ تقرير المدقق أو بعد ذلكجودة  رقابةمراجعة  (ب)
يعتقد أن تجعل المراجع من شأنها أن عدم دراية المراجع حول أي مسائل لم تحل والتي  (ج)

 غير مناسبة.التي توصل إليها  اتستنتاجواإللية ماألحكام الهامة التي أصدرها فريق الع
                                                 

 . 1أو  66-8، الفقرات "وثائق التدقيق" 212معيار التدقيق الدولي  ٥
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 التطبيق والمواد التوضيحية األخرى
 

 (2)المرجع: الفقرة الجودة ودور فرق العمليات  رقابةام نظ
بمسؤوليات صرامة، ال تقل عنها التي أو المتطلبات الوطنية  ،6الجودة لرقابةالمعيار الدولي ي عنى  .6أ

ويضم الجودة الخاص بها والحفاظ عليه فيما يتعلق بعمليات التدقيق.  رقابةالمؤسسة لوضع نظام 
 كل عنصر من العناصر التالية: تعالجات واإلجراءات التي السياسالجودة  رقابةنظام 

 ؛مسؤوليات القيادة للجودة في المؤسسة 

 ؛المتطلبات األخالقية ذات العالقة 

 ؛والعمليات المحددة الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها 

 ؛الموارد البشرية 

 ؛ وأداء العملية 

 المراقبة. 
 

الجودة الخاص بها والحفاظ  رقابةلوضع نظام مسؤوليات المؤسسة ل التي تتناو المتطلبات الوطنية 
عند  6الجودة  لرقابةالمعيار الدولي  التي ال تقل صرامة عنعليه فيما يتعلق بعمليات التدقيق 

التي تحقق على المؤسسة  لتزاماتالمشار إليها في هذه الفقرة وفرق اإلمعالجتها لجميع العناصر 
 .6الجودة  لرقابةصوص عليها في المعيار الدولي أهداف المتطلبات المن

 
 (4)المرجع: الفقرة  الجودة الخاص بالمؤسسة رقابةعلى نظام  عتماداإل

 

ر .2أ ة عمليقد يعتمد فريق ال المعلومات المقدمة من المؤسسة أو الجهات األخرى لغير ذلك، ما لم ت شِّ
 بيل المثال:الجودة الخاص بالمؤسسة فيما يتعلق، على س رقابةنظام على 

 بكفاءة الموظفين من خالل توظيفهم وتدريبهم الرسمي. 

 ستقالليةجمع ونقل المعلومات ذات العالقة حول اإلمن خالل  ستقالليةباإل. 

  يةستمرار القبول واإلبالحفاظ على عالقات العمالء من خالل أنظمة. 

 المراقبةبالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة من خالل عملية  لتزامباإل. 
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 (8)المرجع: الفقرة  قيادة وجودة عمليات التدقيقمسؤوليات ال
والخطابات المناسبة لألعضاء اآلخرين في فريق العملية، عند ال الشريك في العملية عمتركز أ  .1أ

 كل عملية من عمليات التدقيق، على ما يلي:تحمل مسؤولية الجودة الشاملة على 

 أهمية تدقيق جودة: (أ)

 ؛والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةلذي يمتثل للمعايير المهنية أداء العمل ا (6)

جراءات  متثالاإل (2)  ؛مالئماً حيثما كان  الجودة الخاصة بالمؤسسة رقابةلسياسات وا 

 ؛ والتي تعد مناسبة في الظروفإصدار تقارير المدقق  (1)

 .ستردادمن دون الخوف من اإلقدرة فريق العملية على إثارة المخاوف  (4)

 يقة أن الجودة أمر هام في أداء عمليات التدقيقحق (ب)
 
 األخالقية ذات العالقةمتطلبات ال
 (2)المرجع: الفقرة  للمتطلبات األخالقية ذات العالقة متثالاإل
للسلوك األخالقي المبادئ األساسية  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمجلس معايير ضع ي .4أ

 المهني والتي تتضمن:
 ؛النزاهة (أ)

 ؛الموضوعية (ب)
 ؛عناية الواجبةالكفاءة المهنية وال (ج)
 ؛ والسرية (د)
 .السلوك المهني  ( هـ)

 
 (66-2: الفقرات تعريف "المؤسسة" و"الشبكة" و"الشركة ضمن مجموعة" )المرجع

 

الواردة في المتطلبات األخالقية  شركة ضمن مجموعة"تعريفات "المؤسسة" و"الشبكة" و"قد تختلف  .1أ
بمجلس الخاصة  القواعدرف ع  ت  فعلى سبيل المثال،  لواردة في هذا المعيار.ذات العالقة عن تلك ا

 "المؤسسة"على أنها: السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينمعايير 
 و منشأة أخرى تضم محاسبين مهنيين؛ممارس وحيد أو شراكة أو شركة أ (أ)
؛ ها من الوسائلمن خالل الملكية أو اإلدارة أو غير تسيطر على مثل هذه األطراف منشأة  (ب)

 و
منشأة مسيطر عليها من قبل مثل هذه األطراف من خالل الملكية أو اإلدارة أو غيرها من  (ج)

 .الوسائل
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اإلرشاد فيما يتعلق بالمفهومين  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينأيضًا مجلس معايير قدم ي
 ".شركة ضمن مجموعة"الشبكة" و"

 
، تنطبق التعريفات المستخدمة فيما يتعلق 66-2لفقرات للمتطلبات الواردة في ا متثالباإل

 لتفسير تلك المتطلبات األخالقية. ما يلزم بقدربالمتطلبات األخالقية ذات العالقة 
 

 )ج((66)المرجع: الفقرة  ستقالليةتهديدات اإل
تي قد ال فيما يتعلق بعملية التدقيق ال ستقالليةقد يتعرف الشريك في العملية على وجود ما يهدد اإل .1أ

وكما  اإلجراءات الوقائية القضاء عليها أو تخفيضها إلى مستوى مقبول. وفي تلك الحالةتتمكن 
لتحديد األشخاص المعنيين في المؤسسة يقوم الشريك في العملية بتبليغ )ج(، 66تتطلب الفقرة 

من  نسحاباإليد أو اإلجراء المناسب والذي قد يتضمن إلغاء النشاط أو المصلحة التي تشكل التهد
 ممكنًا وفقًا للقانون أو النظام المطبق. نسحابعملية التدقيق، عندما يكون اإل

 
 ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتبار اإل
 فإن مدققيمدققي القطاع العام. ومع ذلك،  ستقالليةقد تؤمن التدابير القانونية اإلجراءات الوقائية إل .7أ

ن نيابة علقطاع العام بإجراء عمليات التدقيق في ا متقو  التيالقطاع العام أو مؤسسات التدقيق 
قد يحتاجون  معين إختصاصفي  تكليف إجراء عملية التدقيق التابعالالمدقق القانوني، وفقًا ألحكام 

جيز ييتضمن هذا، عندما ال  وقد. 66لما تنص عليه الفقرة  متثاللتعزيز اإلإلى تعديل منهجهم 
إعداد تقرير القيام باإلفصاح من خالل من العملية،  نسحابطاع العام اإلمدقق الق تكليف التابع لهال

 في حال حدثت في القطاع الخاص. نسحابالتي قد تدفق المدقق لإلعام حول الظروف الناشئة 
 

 (62)المرجع: الفقرة  وعمليات التدقيق الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها
تعد ضرورية في الظروف قبل بجمع معلومات المؤسسة  6لجودة ا لرقابةيلزم المعيار الدولي  .8أ

عند في عملية جارية و  ستمرارما إذا سيتم اإلالموافقة على إجراء عملية مع عميل جديد وعند تحديد 
 يساعد معلومات، كالواردة أدناه،وجود كما أن  1عملية جديدة مع عميل موجود.الموافقة على 

فيما يتعلق بالموافقة على التي تم التوصل إليها  اتستنتاجاإل مالءمةيد دالشريك في العملية في تح
 :وعمليات التدقيق العالقات مع العمالء ومواصلتها

  ؛القائمين على إدارة المنشأةواإلدارة الرئيسية وأولئك نزاهة المالكين الرئيسيين 

  بما في ذلك التدقيق عملية جراءإلوالقدرات الالزمة يملك الكفاءة ما إذا كان فريق العملية ،
 ؛الوقت والموارد

                                                 
1

 .27، الفقرة أ6قابة الجودة المعيار الدولي لر   
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 ؛ وللمتطلبات األخالقية ذات العالقة متثالما إذا كانت بمقدور المؤسسة وفريق العملية اإل 

  ية العالقةإستمرار وتوقعاتها حول المسائل الهامة الناشئة خالل عملية التدقيق الحالية والسابقة. 
 

 (61-62مرجع: الفقرات )ال بمنشآت القطاع العامات الخاصة عتبار اإل
 

بعض  قد ال تكونقد يتم تعيين المدققين وفقًا لإلجراءات القانونية. وفقًا لذلك، في القطاع العام،  .2أ
فيما يتعلق بالموافقة على  ذات عالقة 8أو  61و 62الواردة في الفقرات اتعتبار المتطلبات واإل

قد تكون المعلومات التي تم جمعها  ومع ذلك، .العالقات مع العمالء ومواصلتها وعمليات التدقيق
نتيجة للعملية الواردة ذات قيمة لمدققي القطاع العام عند إجراء تقييمات للمخاطر وعند تحمل 

 مسؤوليات إعداد التقارير.
 

 (64)المرجع: الفقرات  مهمة فرق العمليات
تم إشراكه  اءً سو شخصًا ذو خبرة في مجال متخصص من المحاسبة أو التدقيق، يضم فريق العملية  .62أ

يطبق إجراءات التدقيق على العملية. ومع ذلك، ال أو توظيفه من قبل المؤسسة إن وجدت، والذي 
إذا كانت مشاركته في العملية  عمليةمن أعضاء فريق اليعد الشخص الذي يملك مثل هذه الخبرة 

 .تشاورموضوع ال 22أو  26أو  68تتناول الفقرات على تقديم المشورة. و  تقتصر
 
يق العملية ككل، فقد يأخذ ر المتوقعة من فالكفاءة والقدرات المناسبة  عتبارند األخذ بعين اإلع .66أ

 بعض األمور المتعلقة بالفريق: عتبارالشريك في العملية بعين اإل

 من خالل ذات الطبيعة والتعقيد المشابهين بعمليات التدقيق ا يتعلق مالعملية في كمعرفته وخبرته
 المناسبين.التدريب والمشاركة 

  والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةمعرفته للمعايير المهنية 

  والمجاالت في مجال تقنية المعلومات ذات العالقة خبرته التقنية بما في ذلك الخبرة
 المتخصصة للمحاسبة والتدقيق.

 معرفته للصناعات ذات العالقة التي يعمل بها العمالء 

 هنيعلى تطبيق الحكم الم قدرته 

  جراءات  الجودة الخاصة بالمؤسسة رقابةفهمه لسياسات وا 
 
 ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتبار اإل

لإلعفاء من طاع العام، قد تتضمن الكفاءة المناسبة اإلضافية المهارات التي تعد ضرورية في الق .62أ
عمليات وقد تتضمن هذه الكفاءة فهم معين.  إختصاصأحكام تكليف إجراء عملية التدقيق في 

الهيئة التشريعية أو هيئة حاكمة أخرى أو في تقديم تقارير إلى إعداد التقارير المطبقة بما في ذلك 
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لعمليات التدقيق في القطاع العام قد يتضمن النطاق األوسع على سبيل المثال، و المصلحة العامة. 
أو سلطة النظام  وأنون للقا متثالبإجراء عملية تدقيق أو تقييم شامل لإل المتعلقة جوانبالبعض 

 والفساد والكشف عنهما. حتيالأخرى ومنع اإل
 

 أداء العملية
 (61أ)المرجع: الفقرة  التوجيه واإلشراف واألداء

 

 إعالم أعضاء الفريق عن بعض األمور ومنها:يتضمن توجيه فريق العملية  .61أ

  قة والتخطيط لعملية بالمتطلبات األخالقية ذات العال لتزامضرورة اإلمسؤولياتهم التي تتضمن
جرائها   7. 222 معيار التدقيق الدوليبالشكوكية المهنية التي يتطلبها التدقيق وا 

  عندما يشترك في إجراء عملية التدقيق أكثر من شريك واحد.مسؤوليات الشركاء 

 أهدف العمل الذي سيتم إنجازه. 

 طبيعة عمل المؤسسة. 

 القضايا المتعلقة بالمخاطر. 

 تنشأ المشاكل التي قد. 

   ل ألداء العمليةالمنهج المفص. 
 

تتيح النقاشات بين أعضاء فريق العملية الفرصة ألعضاء الفريق األقل خبرة لطرح األسئلة على 
 .عمليةوبذلك يمكن تحقيق التواصل المناسب بين أعضاء فريق الاألعضاء األكثر خبرة 

 
 قل خبرة في فهم أهداف العمل المحدد.يساعد العمل الجماعي والتدريب المناسبين أعضاء الفريق األ .64أ

 
 يتضمن اإلشراف األمور التالية: .61أ

 متابعة تقدم عملية التدقيق. 

 ما إذا كانوا كفاءة وقدرات أعضاء فريق العملية بشكل فردي بما في ذلك  عتبارخذ بعين اإلاأل
تعليمات ين تمامًا للمدركوما إذا كانوا  إلنجاز العمل الموكل إليهميملكون الوقت الكافي 

 وما إذا كان العمل قد تم إنجازه وفقًا للنهج المخطط له لعملية التدقيق.الموجهة إليهم 

 خالل عملية المراجعة والنظر إلى أهميتها وتعديل النهج الناشئة  هامةمعالجة المسائل ال
 على النحو المناسب.المخطط له 

                                                 
جراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية" 222معيار التدقيق الدولي  ٧  . 61، الفقرة "األهداف العامة للمدقق المستقل وا 
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  كثراأل عمليةمن قبل أعضاء فريق ال ألن يتم التشاور أو النظر فيهاتحديد المسائل التي تحتاج 
 خالل عملية المراجعة.خبرة 

 
 المراجعات

 (61مراجعة المسؤوليات )المرجع: الفقرة 
جراءات مسؤولية المراجعة الخاصة ، 6بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة  .61أ تحدد سياسات وا 

كثر قبل أعضاء الفريق األجزه أعضاء الفريق األقل خبرة من نبالشركة على أساس أن العمل الذي أ
 8.خبرة

 
 :النظر فيما إذا تضم المراجعة، على سبيل المثال، .67أ

  وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة العمل قد أنجزكان. 

 نشأت قضايا هامة بحاجة لمزيد من الدراسة. 

  الناتجة اتتاجستنوما إذا تم توثيق وتنفيذ اإلأجريت المشاورات المناسبة. 

  لمراجعة طبيعة وتوقيت ومدى العمل المنجزكان هناك حاجة. 

 التي تم التوصل لها وما إذا تم توثيقه بشكل مناسب. اتستنتاجكان العمل المنجز يدعم اإل 

  التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لدعم تقرير المدقق.كانت األدلة 

 .تم تحقيق أهداف إجراءات العملية 
 

 (67ة الشريك في العملية للعمل المنجز )المرجع: الفقرة مراجع
في مراحل مناسبة أثناء العملية لما يلي من قبل الشريك في العملية  المنتظمةالمراجعات إجراء إن  .68أ

يسمح بمعالجة المسائل الهامة في الوقت المحدد بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ 
 :لتاريخصدار التقرير أو قبل ذلك اإ

  بالمسائل الصعبة أو المستمرة المحددة التي الجوانب الحرجة للحكم وخصوصًا تلك المتعلقة
 ؛تم تحديدها خالل فترة العملية

 ؛ وهامةالمخاطر ال 

 الجوانب األخرى التي يعتبرها الشريك في العملية هامة. 
 

د يقوم بذلك. ومع ذلك، يوثق جميع وثائق التدقيق ولكنه قالشريك في العملية إلى مراجعة  ال يحتاج
 2. 212الشريك في العملية مدى وتوقيت المراجعات، كما يتطلبه معيار التدقيق الدولي 

 

                                                 
 .11، الفقرة 6المعيار الدولي لمراقبة الجودة   ٨

 

 .)ج(2، الفقرة 212معيار التدقيق الدولي   ٩
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كما هو وارد مراجعة اإلجراءات الذي يقوم بالتدقيق خالل العملية إلى قد يطبق الشريك في العملية  .62أ
فيه إجراء تغيير لتحديد مسؤوليات ذي يتم لغاية التاريخ اللمراجعة العمل المنجز  68في الفقرة أ

 الشريك في العملية.
 
ذو الخبرة في أحد المجاالت  العمليةالقة عند توظيف عضو فريق ذات العات عتبار اإل

 (67-61المتخصصة في المحاسبة أو التدقيق )المرجع: الفقرات 
 

في  المتخصصةذوي الخبرة في أحد المجاالت عند توظيف عدد من أعضاء فريق العملية  .22أ
عضو فريق المراجعة بالمنوط عمل للقد يتضمن التوجيه واإلشراف والمراجعة المحاسبة أو التدقيق، 

 األمور التالية:
 وأدوار عضو ذلك البالمنوط  عملالطبيعة ونطاق وأهداف مع ذلك العضو على  تفاقاإل

 لفريق العملية.وطبيعة وتوقيت ومدى التواصل بين ذلك العضو واألعضاء اآلخرين 

  اتستنتاجالنتائج واإلبما في ذلك مالءمة ومعقولية كفاية العمل المنوط بذلك العضو تقييم 
 التي توصل إليها ذلك العضو واتساقها مع أدلة التدقيق األخرى.

 
 (68)المرجع: الفقرة  تشاورال
اخل حول المسائل التقنية واألخالقية الهامة وغيرها من المسائل د يمكن تحقيق التشاور الفاعل .26أ

 عندما: ،مالئماً حيثما كان المؤسسة أو خارجها، 
 بجميع الحقائق ذات العالقة التي ستمكنهم من تقديم تي تمت مشاورتها يتم تزويد الجهات ال

 ؛ وأدلة مثبته

  والخبرة. قدميةاألتتحلى الجهات التي تمت مشاورتها بالمعرفة و 
 
لمؤسسة، على سبيل المثال، عندما تفتقر ألعضاء فريق العملية التشاور خارج ا مالئماً قد يكون  .22أ

من الخدمات االستشارية التي تقدمها  ستفادةويمكنهم اإلالمؤسسة للموارد الداخلية المناسبة. 
خرى أو الهيئات المهنية والتنظيمية أو المنظمات التجارية التي تقدم خدمات رقابة المؤسسات األ

 الجودة ذات العالقة.
 

 ليةمراجعة رقابة جودة العم
 )ج((62ريخ تقرير المدقق )المرجع: الفقرة اتإتمام مراجعة رقابة جودة العملية قبل 

تأخير تقرير المدقق في موعد ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه  722يتطلب معيار التدقيق الدولي .21أ
 ۰۱ .ةسيبدي على أساسها المدقق رأيه حول البيانات الماليالمدقق على األدلة المناسبة الكافية التي 

ايير العملية معلمنشآت المدرجة أو عندما تستوفي البيانات المالية الخاصة باوفي حاالت تدقيق 

                                                 
 .46، الفقرة "تكوين رأي وا عداد التقارير حول البيانات المالية"، 722الدولي معيار التدقيق   ١۱
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مراجعة رقابة جودة العملية، فإن مثل هذه العملية تساعد المدقق في تحديد ما إذا تم الحصول على 
 أدلة مناسبة كافية.

 
إن إجراء يسمح ات مناسبة خالل العملية بشكل منتظم في فتر رقابة جودة العملية ن إجراء مراجعة إ .24أ

مراجعة رقابة جودة العملية في الوقت المحدد في مراحل مناسبة أثناء العملية يسمح بمعالجة 
المسائل الهامة فورًا بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ إصدار التقرير أو قبل ذلك 

 التاريخ.
 
من قبل  26-22عني استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرات العملية يمراجعة رقابة جودة إن إتمام  .21أ

مراجعة ويمكن أن تكتمل وثائق . قتضاء، عند اإل22بالفقرة  لتزاممراجع رقابة جودة العملية واإل
ويضع كجزء من عملية تجميع ملف التدقيق النهائي. رقابة جودة العملية بعد تاريخ تقرير المدقق 

 62.في هذا الصددالمتطلبات ويقدم اإلرشادات  212معيار التدقيق الدولي 
 

 (22المرجع: الفقرة مراجعة رقابة جودة العملية )ومدى طبيعة وتوقيت 
فيها تحديد الحاالت التي تكون للتغيرات في الظروف يسمح للشريك في العملية البقاء متأهبًا  .21أ

ن لم   ة مطلوبة عند بداية العملية.تكن مثل هذه المراجعمراجعة رقابة جودة العملية ضرورية حتى وا 
 
وما إذا  تعقيد عملية التدقيقة العملية، من بين أمور أخرى، على قد يعتمد مدى مراجعة رقابة جود .27أ

ن إجراء مراجعة كون تقرير المدقق غير مالئم في الظروف. أن يكانت المنشأة مدرجة ومخاطرة  وا 
 نحو عملية التدقيق وأدائها.عملية رقابة جودة العملية ال يقلل من مسؤوليات الشريك في ال

 
 (26مراجعة رقابة جودة العملية للمنشآت المدرجة )المرجع: الفقرة 

والتي يمكن أخذها  األمور األخرى المتعلقة بتقييم األحكام الهامة التي أصدرها فريق العمليةتتضمن  .28أ
 للمنشآت المدرجة ما يلي:في مراجعة رقابة جودة العملية  عتباربعين اإل

 المنقح(  161 ۰۱المخاطر الهامة المحددة خال العملية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي(
بما في ذلك تقييم فريق  11262لهذه المخاطر وفقًا لمعيار التدقيق الدولي ستجاباتواإل

 4۰ .224 ستجابته لها وفقًا لمعيار التدقيق الدوليا  و  حتيالالمراجعة لمخاطرة اإل

 ًا فيما يتعلق باألهمية والمخاطر الهامة.األحكام الصادرة، تحديد 

  وحالة األخطاء المصححة وغير المصححة المحددة خالل عملية التدقيق.أهمية 

                                                 
 .61-64، الفقرات 212معيار التدقيق الدولي  ١١
 ."تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها"، )المنقح(  161معيار التدقيق الدولي  ١۱
 .ات المدقق للمخاطر المقيمة""إستجاب، 112معيار التدقيق الدولي  ١٣

 ."مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية"، 242معيار التدقيق الدولي   ٤١
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 األطراف األخرى ، قتضاءتي ستبلغ بها اإلدارة والمسئولين عن الرقابة، وعند اإلالمسائل ال
 كالهيئات التنظيمية.

 

مراجعات رقابة جودة العملية لعمليات على  حسب الظروف،وقد تنطبق المسائل األخرى هذه، 
 تدقيق البيانات المالية للمنشآت األخرى.

 
 (26-22 بالمنشآت الصغيرة )المرجع: الفقراتات الخاصة عتبار اإل

باإلضافة إلى عمليات تدقيق البيانات المالية للمنشآت المدرجة، يتطلب إجراء مراجعة رقابة جودة  .22أ
التي تخضع العمليات و التي تستوفي المعايير التي وضعتها المؤسسة عمليات التدقيق العملية على 

عمليات التدقيق الخاصة قد ال تستوفي أي من وفي بعض الحاالت،  رقابة جودة العملية.لمراجعة 
 بالمنشأة المعايير التي تخضعها لمثل هذه المراجعة.

 
 (26-22ات الخاصة بمنشآت القطاع العام )المرجع: الفقرات عتبار اإل

أو بشكل قانوني )على سبيل المثال المدقق العام للمدقق الذي تم تعيينه قد يكون في القطاع العام،  .12أ
دور مكافئ لدور الشريك  (أي شخص آخر مؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه بالنيابة عن المدقق العام

الظروف،  التدقيق في القطاع العام. وفي مثل هذهعمليات  مسؤوليةفي تحمل كامل في العملية 
وقدرة مراجع  تي تم تدقيقهانفصال عن المنشأة الإلالحاجة إلى ا عتباريؤخذ بعين اإل، قتضاءعند اإل

 مراجع رقابة جودة العملية. إختيار عند رقابة جودة العملية على تقديم تقييم موضوعي
 
وعلى الرغم م. غير شائعة في القطاع العا 28وأ 26إن المنشآت المدرجة المشار إليها في الفقرتين .16أ

ذلك، قد يكون هناك منشآت أخرى تعتبر هامة نظرًا للحجم أو التعقيد أو جوانب المصلحة  من
وتضم األمثلة على ذلك العامة والتي تمتلك بالتالي مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. 

قد ينشأ لعام كما أن التحوالت المستمرة في القطاع االشركات التي تملكها الدولة والمرافق العامة. 
يعتمد عليها تحديد وال يوجد معايير موضوعية محددة عنها أنواع جديدة من المنشآت الهامة. 

يقوم مدققو القطاع العام بتقييم أي المنشآت قد تكون ذات أهمية كبيرة لضمان ومع ذلك، األهمية. 
 إجراء مراجعة رقابة جودة العملية.

 
 (21)المرجع: الفقرة المراقبة 

المؤسسة بتأسيس عملية مراقبة مصممة لتزودها بضمان  6لمعيار الدولي لرقابة الجودة يلزم ا .12أ
 ۰۱ وتعمل بفاعلية.مالئمة وكافية معقول بأن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة 

 

                                                 
 .48، الفقرة 6المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١۱
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 قد يلجأ الشريك في العملية إلىالتي قد تؤثر على عملية التدقيق،  النظر في أوجه القصورعند  .11أ
الموقف والتي يعتبرها الشريك في العملية كافية في سياق التدابير التي اتخذتها المؤسسة لتصحيح 

 عملية التدقيق تلك.
 
ه لم يتم إجراء عملية تدقيق أنبالضرورة  يعنيإن العجز في نظام رقابة الجودة الخاص بالمؤسسة ال  .14أ

نظيمية المطبقة أو أن تقرير المدقق غير قانونية والتوفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات ال محددة
 مناسب.

 
 توثيقال

 (24أ)المرجع: الفقرة  المشاورات توثيق
مشاورات مع المهنيين اآلخرين حول المسائل الصعبة أو المستمرة للالتام والمفصل  توثيقاليساهم  .11أ

 في فهم:

 ؛ والقضية التي تم التشاور بشأنها 

 لصادرة واألساس لهذه القرارات وكيفية تنفيذهانتائج التشاور بما في ذلك القرارات ا. 
 
 



 032معيار التدقيق الدولي  541 

  

يق
تدق

ال
 

 032معيار التدقيق الدولي 
 وثائق التدقيق

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلالمفعول  نافذ) 
 أو بعد ذلك( 0222 ديسمبر 51التي تبدأ في  

 

 قائمة المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 5 .......................................................هذا التدقيق الدولي نطاق معيار

 3-0 ...............................................وثائق التدقيق .......... أهدافو  طبيعة
 4 ...........................................................................تاريخ النفاذ

 1 ...............................................................................الهدف
 6 ............................................................................التعريفات
  المتطلبات

 7 .................................................إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد
الحصول توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم 

 .................................................................................عليها
 

8-53 

 56-54 ...........................................................تجميع ملف التدقيق النهائي
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 5أ .................................................المحدد إعداد وثائق التدقيق في الوقت
توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول 

 .................................................................................عليها
 

 02أ-0أ

 04أ-05أ ...........................................................تجميع ملف التدقيق النهائي
 المحلق: متطلبات خاصة في معايير التدقيق الدولية األخرى فيما يتعلق بوثائق التدقيق

 

 

 
 العامة األهداف"  022في سياق معيار التدقيق الدولي "وثائق التدقيق"  032قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي

جراء عملية تدقيق وفقا    .لمعايير التدقيق الدولية" للمدقق المستقل وا 
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

ة تدقيق بيانات مالية. مسؤولية المدقق المتمثلة في إعداد وثائق التدقيق لعملي يتناول هذا المعيار .5
ويتم تبني هذه الوثائق حسب الضرورة التي تقتضيها الظروف عند تطبيقها على عمليات تدقيق 
المعلومات المالية. ويدرج الملحق معايير التدقيق الدولية األخرى التي تحتوي على متطلبات 

رشادات محددة للتوثيق. وال تقتصر متطلبات التوثيق المحددة بموجب مع ايير التدقيق الدولية وا 
 متطلبات توثيق إضافية. النظامأو  القانونيحدد ياألخرى التطبيق على هذا المعيار. وقد 

 
 وثائق التدقيق  أهدافطبيعة و 

توفر وثائق التدقيق التي تحقق متطلبات هذا المعيار ومتطلبات التوثيق المحددة بموجب معايير  .0
 -يلي: التدقيق الدولية األخرى ذات العالقة ما

 األهداف الكليةحول تحقيق  إستنتاجعلى األساس الذي يستخدمه المدقق للتوصل إلى  أدلة (أ)
 و 5للمدقق؛

على تخطيط وأداء التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  أدلة (ب)
 المعمول بها.

 
 -التالية: هدافك األاألخرى، بما في ذل هدافتخدم وثائق التدقيق عددا  من األ .3

 .مساعدة فريق العملية في تخطيط وأداء عملية التدقيق 

  مساعدة أعضاء فريق العملية المسؤولون عن اإلشراف في سبيل التوجيه واإلشراف على عمل
خالء  0. 002مسؤولياتهم المتعلقة بالمراجعة وفقُا لمعيار التدقيق الدولي  التدقيق، وا 

  يكون مسؤوال  عن عمله.تمكين فريق العملية من أن 

 بسجل للمسائل ذات األهمية المستمرة في عمليات التدقيق المستقبلية. اإلحتفاظ 

 53الجودة  ة ـإجراء مراجعات رقابة الجودة والفحوصات وفقا  للمعيار الدولي لرقاب من تمكينال 
 4.أو كحٍد أدنى المتطلبات الطبيعية المطلوبة

 وفقا  للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات األخرى  التمكين من إجراء فحوصات خارجية
 المعمول بها.

 

                                                 
جراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية العامةاألهداف "  022معيار التدقيق الدولي  5  .55الفقرة ، "للمدقق المستقل وا 

 

 [.57-54، الفقرات ]مالية"البيانات التدقيق لابة الجودة "رق  002معيار التدقيق الدولي   0
"رقابــة الجـودة للشـركات التـي تــؤدي عمليـات تـدقيق ومراجعـة للبيانــات الماليـة وعمليـات الت كيـد األخــرى  5المعيـار الـدولي لرقابـة الجـودة  3

 [.16-11، 41-43، 45، الفقرات ]والخدمات ذات العالقة"
 .0، الفقرة 020معيار التدقيق الدولي   4
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 تاريخ النفاذ

أو  0222 ديسمبر 51تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذالمعيار يعتبر هذا  .4
 بعد ذلك.

 

 الهدف

 -يتلخص هدف المدقق في إعداد وثائق توفر ما يلي: .1

 ؛ وألساس تقرير المدققومناسب  سجل كافٍ  (أ)

أدلة على تخطيط وأداء عملية التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية  (ب)
 والتنظيمية المعمول بها.

 

 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .6

سجل إجراءات التدقيق التي تمت ت ديتها، وأدلة  -(Audit documentation) وثائق تدقيق (أ)
التي توصل إليها المدقق  اتستنتاجالتدقيق ذات العالقة التي تم الحصول عليها، واإل

 "(.workpapers" و"working papers)وتستخدم أحيانا  مصطلحات مثل "

انت وسيلة تخزين أخرى، سواء ك أي مجلد واحد أو أكثر أو -(Audit file) ملف تدقيق (ب)
 ة، تحتوي على سجالت تت لف من وثائق التدقيق الخاصة بعملية محددة.إلكترونيمادية أم 

فرد )سواء كان داخليا  أم خارجيا  بالنسبة للشركة(  -(Experienced auditor)مدقق خبير (ج)
 -يتمتع بالخبرة العملية في التدقيق وفهم معقول لما يلي:

 عمليات التدقيق؛ (5)

 ؛ول بهاة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعممعايير التدقيق الدولي (0)

 ة العمل التي تعمل فيها المنش ة؛ وبيئ (3)

عداد التقارير المالية ذات العالقة بقطاع المنش ة. (4)  مواضيع التدقيق وا 
 

 المتطلبات
 

 إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد
 

 (5: الفقرة أيقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد. )المرجع .7

 
 توثيق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها

 

 شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق
 

يقوم المدقق بإعداد وثائق التدقيق الكافية لتمكين مدقق خبير ال يملك أي ارتباط سابق بعملية  .8
 (57أ-56، أ1أ-0التدقيق من فهم ما يلي: )المرجع: الفقرات أ
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طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها من أجل االمتثال لمعايير التدقيق  (أ)
 ؛(7أ-6الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ )المرجع: الفقرتان أ

 نتائج إجراءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و (ب)

التي تم التوصل إليها فيما  اتستنتاجة التي تنش  أثناء عملية التدقيق، واإلالمسائل الهام (ج)
المهنية الهامة التي تم إصدارها لدى التوصل إلى هذه  واألحكاميتعلق بذلك 

 (55أ-8. )المرجع: الفقرات أاتستنتاجاإل
 

قق تسجيل ما عند توثيق طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي تم أداؤها، يتعين على المد .2
 -يلي:

دة لبنود أو مسائل محددة تم اختبارها؛ )المرجع: الفقرة أ (أ)  ؛(50الخصائص المحد ِّ

 دقيق وتاريخ استكمال هذا العمل؛ والشخص الذي قام بعمل الت (ب)

الشخص الذي قام بمراجعة عمل التدقيق الذي تم أداؤه وتاريخ ونطاق هذه المراجعة.  (ج)
 .(53)المرجع: الفقرة أ

 

وغيرهم، بما  بالحوكمةمع اإلدارة والمكلفين  حول المسائل الهامة النقاشات التي تدورقق يوثق المد .52
في ذلك طبيعة المسائل الهامة التي تمت مناقشتها ووقت حدوث هذه النقاشات والجهة التي تمت 

 (54مناقشتها. )المرجع: الفقرة أ
 

لمدقق فيما يتعلق بمس لة هامة، النهائي ل ستنتاجفي حال حدد المدقق معلومات متعارضة مع اإل .55
 .(51يوثق المدقق كيفية معالجته لهذا التعارض. )المرجع: الفقرة أ

 
 الحياد عن متطلب ذي عالقة

في حال وجد المدقق، في حاالت استثنائية، ب نه من الضروري الحياد عن متطلب ذي عالقة في  .50
راءات التدقيق البديلة التي تم أداؤها تدقيق دولي، يتعين على المدقق توثيق كيفية تحقيق إج معيار

 .(52أ-58لهدف ذلك المتطلب ودواعي هذا الحياد. )المرجع: الفقرتان أ
 

 المسائل التي تنش  بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق

ل إلى  .53 في حال أجرى المدقق، في حاالت استثنائية، إجراءات تدقيق جديدة أو إضافية أو توص 
خ إصدار تقرير المدقق، يتعين على المدقق توثيق ما يلي: )المرجع: جديدة بعد تاري اتإستنتاج
 (02الفقرة أ

 الظروف التي تمت مواجهتها؛ (أ)

وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها إجراءات التدقيق الجديدة أو اإلضافية التي تم أداؤها  (ب)
ل إل اتستنتاجواإل  ؛ ويها وت ثيرها على تقرير المدققالتي تم التوص 

 راء ومراجعة التغييرات التي طرأت على وثائق التدقيق والشخص الذي قام بذلك.وقت إج (ج)
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 تجميع ملف التدقيق النهائي

يقوم المدقق بتجميع وثائق التدقيق في ملف تدقيق واستكمال العملية اإلدارية لتجميع ملف التدقيق  .54
 (00أ-05أ النهائي في الوقت المحدد بعد تاريخ تقرير المدقق. )المرجع: الفقرتان

 

بعد استكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي، يتعين على المدقق عدم حذف أو إلغاء وثائق  .51
 (03بها. )المرجع: الفقرة أ اإلحتفاظتدقيق من أي طبيعة قبل نهاية مدة 

 
حيث يجد المدقق ب نه من الضروري تعديل وثائق  53في الظروف عدا تلك الواردة في الفقرة  .56

قائمة أو إضافة وثائق تدقيق جديدة بعد استكمال عملية تجميع ملف التدقيق النهائي، التدقيق ال
يتعين على المدقق، بصرف النظر عن طبيعة التعديالت أو اإلضافات، توثيق ما يلي: )المرجع: 

 (04الفقرة أ
 األسباب المحددة وراء إجراء هذه التعديالت أو اإلضافات؛ و (أ)

 ديالت أو اإلجراءات والشخص الذي قام بذلك.وقت إجراء ومراجعة هذه التع (ب)
 

*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 (7)المرجع: الفقرة  إعداد وثائق التدقيق في الوقت المحدد

 

يساعد إعداد وثائق تدقيق كافية ومناسبة في الوقـت المحـدد علـى تعزيـز جـودة عمليـة التـدقيق ويسـهل   . 5أ
التـــي تـــم  اتســـتنتاجين ألدلـــة التـــدقيق التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا واإلتلفعـــالالمراجعـــة والتقيـــيم اعمليتـــا 

ومـن المحتمـل أن تكـون الوثـائق التـي تـم التوصل إليهـا قبـل صـياغة تقريـر المـدقق بصـورته النهائيـة. 
 من عمل التدقيق أقل دقة من الوثائق التي تم إعدادها وقت أداء ذلك العمل. نتهاءإعدادها بعد اإل

 
 ءات التدقيق التي تم أداؤها وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليهاتوثيق إجرا

 (8)المرجع: الفقرة  شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق
 

 -يعتمد شكل ومحتوى ونطاق وثائق التدقيق على عوامل مثل العوامل التالية:.   0أ
 حجم ومدى تعقيد المنش ة. 

 طبية إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤها. 

 طر المحددة لألخطاء الجوهريةالمخا. 

 أهمية أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. 

 المحددة ستثناءاتطبيعة ونطاق اإل. 
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  غير قابل للتحديد بسهولة لتوثيق معين  إستنتاجمعين أو أساس  إستنتاجالحاجة إلى توثيق
 العمل الذي تم أداؤه أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.

 يق واألدوات المستخدمة.منهجية التدق 
 
أو وســيلة أخــرى. تتضــمن األمثلــة  إلكترونــيوثــائق التــدقيق علــى ورق أو علــى ورق قــد يــتم تســجيل  .   3أ

   -على وثائق التدقيق ما يلي:
 برامج التدقيق. 

 التحاليل. 

 مذكرات القضايا. 

  للمسائل الهامةملخصات. 

 قرار  .خطابات ت كيد وا 

 قوائم مراجعة. 

 ( فيما يتعلق بالمسائل الهامةلكترونيذلك البريد اإل مراسالت )بما في. 
 

يـات الهامـة والمحـددة( تفاقالمدقق ملخصات أو نسخ من سجالت المنش ة )مثل العقـود واإل يضيفقد 
 إال أن وثائق التدقيق ال تعتبر بديال  عن السجالت المحاسبية للمنش ة. ،كجزء من وثائق التدقيق

 
فـي وثـائق التـدقيق إضافة مسـودات مسـتبدلة مـن أوراق العمـل والبيانـات الماليـة  ال يحتاج المدقق إلى .   4أ

تــم تصــحيط أخطــاء نســخ ســابقة لمســتندات و أوليــة، تعكــس أفكــار غيــر مكتملــة أو  التــيوالمالحظــات 
 أو نسخ طبق األصل للمستندات. في الطباعة أو أخطاء أخرى فيها

 
دقق بحــد ذاتهــا دعمــا  مالئمــا  للعمــل الــذي قــام بــه المــدقق أو ال تمثــل التفســيرات الشــفوية مــن قبــل المــ .   1أ

ــل إليهــا، ولكــن يمكــن اســتخدامها لتفســير أو توضــيط المعلومــات التــي تحتــوي  اتســتنتاجاإل التــي توص 
 عليها وثائق التدقيق.

 
 )أ((8توثيق االمتثال لمعايير التدقيق الدولية )المرجع: الفقرة 

متثــال لمتطلبــات هــذا المعيــار أن تكــون وثــائق التــدقيق كافيــة ومناســبة فــي فــي البدايــة، ســينتج عــن اال.   6أ
تحتوي معايير التدقيق الدولية األخرى على متطلبـات توثيـق محـددة ال تهـدف إلـى توضـيط  ،الظروف

تطبيــق هــذا المعيــار فــي الظــروف الخاصــة لمعــايير التــدقيق الدوليــة األخــرى هــذه. ال تحــد  متطلبــات 
موجــب معــايير التــدقيق الدوليــة األخــرى نطــاق تطبيــق هــذا المعيــار. وعــالوة علــى التوثيــق المحــددة ب

ر تدقيق دولـي معـين اقتـراد عـدم وجـود وثـائق سـيتم يهدف غياب متطلب توثيق في أي معياذلك، ال 
 إعدادها نتيجة لالمتثال لذلك المعيار.

 
ـــد7أ ـــدقيق يمتثـــل لمعـــايير الت ـــى أن الت ـــة عل ـــدقيق أدل ـــائق الت ـــوفر وث ـــيس مـــن .   ت ـــك، ل ـــة. ومـــع ذل قيق الدولي

مهنـــي تـــم  حكـــمالضـــروري أو مـــن الممكـــن بالنســـبة للمـــدقق توثيـــق كـــل مســـ لة تمـــت دراســـتها أو كـــل 
من غير الضروري بالنسـبة للمـدقق التوثيـق بشـكل إصداره في عملية تدقيق ما. وباإلضافة إلى ذلك، 
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االمتثـال بهـا فـي المسـتندات المشـمولة منفصل )كقائمة المراجعة مـثال ( االلتـزام بالمسـائل التـي يظهـر 
 -في ملف التدقيق. ومثال ذلك ما يلي:

 .يظهر وجود خطة تدقيق موثقة بشكل مالئم أن المدقق قام بتخطيط عملية التدقيق 

 خطاب تكليف موقع فـي ملـف التـدقيق أن المـدقق اتفـق علـى شـروط عمليـة التـدقيق  يظهر وجود
 .بالحوكمةع المكلفين ، ممع اإلدارة أو، حيث يكون مناسبا  

  بالشــكل المناســب أن علــى البيانــات الماليــة يظهــر تقريــر المــدقق الــذي يحتــوي علــى رأي مــتحفظ
المــدقق التــزم بمتطلــب التعبيــر عــن رأي مــتحفظ بموجــب الظــروف المحــددة فــي معــايير التــدقيق 

 الدولية.

  يوجـد عـدد مـن الطـرق التـي فيما يتعلق بالمتطلبات التي تنطبـق عمومـا  أثنـاء عمليـة التـدقيق، قـد
 -يمكن أن تبين االمتثال بهذه المتطلبات في ملف التدقيق:

  على سبيل المثال، قد ال يوجد أيـة طريقـة توثـق مـن خاللهـا التشـكك المهنـي للمـدقق. إال أن
وفقـــا  لمعــايير التـــدقيق وثــائق التــدقيق قـــد تــوفر أدلـــة علــى ممارســـة المــدقق للتشـــكك المهنــي 

من هــــذه األدلــــة إجــــراءات محــــددة تــــم أداؤهــــا لتعزيــــز ردود اإلدارة علــــى الدوليــــة. وقــــد تتضــــ
 استفسارات المدقق.

  ـــل شـــريك العمليـــة مســـؤولية التوجيـــه واإلشـــراف وأداء عمليـــة وعلـــى نحـــو مماثـــل، فـــإن تحم 
التـدقيق مــع االمتثــال لمعــايير التــدقيق الدوليــة قــد يـتم إثباتــه عــن طريــق عــدد مــن الطــرق فــي 

علـى توثيـق شـريك العمليـة المشـاركة فـي الوقـت المحـدد فـي يشـتمل هـذا  وثائق التدقيق. وقـد
 351جوانب التدقيق مثل المشاركة في نقاشات الفريق التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي 

   1.)المنقط(

 
 )ج((8توثيق المسائل الهامة واألحكام المهنية الهامة ذات العالقة )المرجع: الفقرة 

علــى أهميــة مســ لة مــا تحلــيال  موضــوعيا  للحقــائق والظــروف. وتتضــمن األمثلــة علــى يتطلــب الحكــم    .  8أ
 -المسائل الهامة ما يلي:

 351 ا هــو موضــط فــي معيــار التــدقيق الــدوليـة )وفقــا  لمـــالمســائل التــي تــؤدي إلــى مخــاطر هامــ 
 .()المنقط(6

  )كل جـوهري عـن البيانـات التعبير الخـاط  بشـاحتمالية نتائج إجراءات التدقيق التي تشير إلى )أ
، أو )ب( وجــود حاجــة إلــى مراجعــة التقيــيم الســابق لمخــاطر األخطــاء الجوهريــة مــن قبــل الماليــة

 المدقق واستجابات المدقق لهذه المخاطر.

                                                 
 .52، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخط  الجوهري من خالل فهم المنش ة وبيئتها")المنقط(   351معيار التدقيق الدولي  5
 

 (.ه)4، الفقرة )المنقط( 351معيار التدقيق الدولي  ٦
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  الظــروف التــي تتســبب فــي وجــود صــعوبة هامــة فــي وجــه المــدقق فــي تطبيــق إجــراءات التــدقيق
 الالزمة.

 ل رأي التـدقيق أو إضـافة فقـرة ت كيـد علـى مسـ لة معينـة فـي تقريـر النتائج التي قد تؤدي إلى تعدي
 المدقق.

 
مــن العوامــل المهمــة فــي تحديــد شــكل ومحتــوى ونطــاق وثــائق التــدقيق الخاصــة بالمســائل الهامــة هــو    .  2أ

األحكـام المهنيـة الصـادرة، مدى الحكم المهني الممارس في ت دية العمل وتقييم النتائج. ويعمل توثيـق 
المـــدقق وتعزيـــز جـــودة الحكـــم. وتســـترعي هـــذه المســـائل  اتإســـتنتاجحيــث تكـــون هامـــة، علـــى تفســـير 

عنايــة خاصــة مـــن المســؤولين عــن مراجعـــة وثــائق التــدقيق، بمـــا فــي ذلــك األشـــخاص الــذين ينفـــذون 
ذلــك عنــد أداء مراجعــة عمليــات التــدقيق الالحقــة عنــد مراجعــة المســائل ذات األهميــة المســتمرة )مثــال 

 ب ثر رجعي للتقديرات المحاسبية(.
 

دقيق إعــداد وثــائق التــ 8تتضــمن بعــض األمثلــة علــى الظــروف حيــث يكــون مــن المناســب وفقــا  للفقــرة .  52أ
 -ما يلي: واألحكام هامةالمتعلقة باستخدام حكم مهني، حيث تكون المسائل 

  ب ما على "دراسة" المدقق لمعلومات أو المدقق عندما ينص متطل ستنتاجإلاألساس المنطقي
 هامة في سياق عملية معينة.عوامل معينة وتعتبر تلك الدراسة 

  المدقق حول معقولية مجاالت األحكام غير الموضوعية )مثل معقولية  ستنتاجإلاألساس
 التقديرات المحاسبية الهامة(.

  آخر )مثل االستفادة بشكل صحة مستند معين عند تنفيذ تحقيق المدقق حول  اتإستنتاجأساس
للحاالت المحددة خالل عملية التدقيق  إستجابةمناسب من خبير أو من إجراءات الت كيد( ك

 والتي قادت المدقق إلى االعتقاد ب ن المستند قد يكون غير صحيط.

 
 )يعـــرف أحيانـــا   بجـــزء مـــن وثـــائق التـــدقيق كملخـــص اإلحتفـــاظقـــد يعتبـــر المـــدقق مـــن المفيـــد إعـــداد و .  55أ

بمذكرات االستكمال( يصف المسائل الهامـة المحـددة خـالل عمليـة التـدقيق وكيـف تمـت معالجتهـا أو 
وقـد يسـهل يتضمن إشارات مرجعية لوثائق تدقيق داعمة أخـرى ذات عالقـة تـوفر معلومـات أخـرى.   

مثــل هــذا الملخــص عمليــات المراجعــة الفحــص الفعالــة والكفــؤة لوثــائق التــدقيق، خاصــة فــي عمليــات 
لتــدقيق الضــخمة والمعقــدة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، قــد يســاعد إعــداد مثــل هــذا الملخــص علــى اعتبــار ا

، فــي ضــوء إجــراءات كــان هنــاك علــى اعتبــار مــا إذاالمــدقق للمســائل الهامــة. كمــا قــد يســاعد المــدقق 
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ذو  أي هــدف لمعيــار التــدقيق الــدولي التــي تــم التوصــل إليهــا، اتســتنتاجالتــدقيق التــي تــم أداؤهــا واإل
قـد يحـول دون تحقيـق المـدقق للهـدف الكلـي العالقة لم يحققه المدقق أو كان غيـر قـادر علـى تحقيقـه 

 للمدقق.
 

 (2)المرجع: الفقرة  تم اختبارها، وتحديد المعد  والمراجعأو مسائل محددة تحديد بنود 
دة تخــدم عــدد مــن األ.  50أ ــن فريــق العمليــة . فعلــى ســبيل المثــال، يمهــدافإن تســجيل الخصــائص المحــد ِّ ك 

ـــــق فـــــي اإل ـــــه ويســـــه ل التحقي وســـــتختلف والتعارضـــــات.  ســـــتثناءاتمـــــن أن يكـــــون مســـــؤوال  عـــــن عمل
دة  إجــراء التــدقيق والبنــد أو المســ لة التــي تــم اختبارهــا. فعلــى ســبيل حســب طبيعــة الخصــائص المحــد ِّ

 -المثال:

 المســتندات المــدقق  فيمــا يتعلــق باختبــار مفصــل لطلبــات الشــراء الصــادرة عــن المنشــ ة، قــد يحــدد
 حسب تواريخها وأرقام طلبات الشراء. المختارة للفحص

 مجموعـةمحـدد مـن  مبلـ علـى  إجراء يقتضـي اختيـار أو مراجعـة كافـة البنـودتطبيق فيما يتعلق ب 
 الخاصـةدفتـر اليوميـة كافـة قيـود )مثـل  لمدقق نطاق اإلجراء ويحدد المجموعة، قد يسجل اةمعين

 .ومية(مبل  محدد من سجل اليب

 قــد يحــدد المــدقق فيمــا يتعلــق بــإجراء يقتضــي أخــذ عينــات منــتظم مــن مجموعــة مــن المســتندات ،
عينــة  )مثــلفتــرة أخــذ العينــات ونقطــة البدايــة و المســتندات المختــارة مــن خــالل تســجيل مصــدرها 

 32إلـــى  إبريـــل 5منتظمـــة مـــن تقـــارير الشـــحن مختـــارة مـــن ســـجل الشـــحن للفتـــرة التـــي تبـــدأ مـــن 
 .في كل مرة( 501مع اختبار التقرير رقم  50341ءا  بالتقرير رقم ، بدسبتمبر

  ستفســـارات مـــن مـــوظفين محـــددين فـــي المنشـــ ة، قـــد يســـجل المـــدقق إفيمـــا يتعلـــق بـــإجراء يقتضـــي
 تواريخ االستفسارات وأسماء ومناصب موظفي المنش ة.

  واألفـراد ذوي  مراقبتهـام ، قـد يسـجل المـدقق العمليـة أو المسـ لة التـي تـتالمراقبـةفيما يتعلق بإجراء
   مسؤولياتهم المختلفة وأين ومتى تم تنفيذ عملية المراقبة.العالقة و 

 
أن يراجــع المــدقق عمــل التــدقيق الــذي تــم أداؤه خــالل مراجعــة  002يقتضــي معيــار التــدقيق الــدولي .  53أ

دقيق الـذي تـم متطلب توثيق اسم الشخص الـذي قـام بمراجعـة عمـل التـضمنا   يدلال  ۷وثائق التدقيق.
علـى حاجــة إلـى شــمول كـل ورقــة عمـل محــددة أدلـة علــى المراجعـة. ومــع ذلـك، يعنــي المتطلــب أداؤه 

 توثيق عمل التدقيق الذي تمت مراجعته والشخص الذي قام بمراجعته والوقت الذي تم فيه مراجعته.
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 (52)المرجع: الفقرة  وغيرهم بالحوكمةتوثيق النقاشات حول المسائل الهامة مع اإلدارة والمكلفين 

ولكنهـا قـد تتضـمن سـجالت مناسـبة أخـرى مثـل السجالت التي يعد ها المدقق ال يقتصر التوثيق على  .  54أ
التي يعد ها موظفو المنش ة والتـي يوافـق عليهـا المـدقق. وقـد يشـتمل األشـخاص  جتماعاتمحاضر اإل

مــــوظفين اآلخــــرين فــــي المنشــــ ة اآلخــــرون الــــذين قــــد ينــــاقم المــــدقق معهــــم المســــائل الهامــــة علــــى ال
 واألطراف الخارجية مثل األشخاص الذين يقدمون استشارة مهنية للمنش ة.

 
 (55توثيق كيفية معالجة التعارضات )المرجع: الفقرة 

ال يـــدل ضـــمنا  متطلـــب توثيـــق كيفيـــة معالجـــة المـــدقق للتعارضـــات فـــي المعلومـــات علـــى أن المـــدقق .  51أ
 غير صحيحة أو مستبدلة.بوثائق  اإلحتفاظيحتاج إلى 

 
 (8خاصة بالمنشآت الصغيرة )المرجع: الفقرة  إعتبارات

مـــن وثــائق عمليــة تـــدقيق عمومــا  بتــدقيق منشــ ة صـــغيرة أقــل شــمولية  الخاصـــةتعتبــر وثــائق التــدقيق  .  56أ
شـريك العمليـة كافـة عمـل  فيهـا منش ة كبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، في حالة إجراء عملية تدقيق يؤدي

أو إصـدار  عنهـا بـالغاإللن تشتمل الوثائق على مسائل قد كـان مـن الضـروري توثيقهـا ليـتم تدقيق، ال
ألعضــاء فريــق العمليــة، أو لتــوفير أدلــة علــى المراجعــة مــن قبــل أعضــاء آخــرين فــي بشــ نها أوامــر 

مناقشــات الفريـــق أو اإلشـــراف تقتضـــي توثيـــق لـــن يكــون هنالـــك مســائل الفريــق )علـــى ســبيل المثـــال، 
فيمـا يخـص إعـداد وثـائق  8يه(. ومع ذلك، يلتزم شريك العملية بالمتطلـب األكثـر أهميـة فـي الفقـرة عل

التدقيق التي يمكن فهمها من قبل مدقق خبير، حيـث قـد تكـون وثـائق التـدقيق خاضـعة للمراجعـة مـن 
 أخرى. أهدافتنظيمية أو  هدافقبل أطراف خارجية أل

 

يــرى مــدقق منشــ ة صــغيرة مــن المفيــد والفعــال تســجيل جوانــب مختلفــة عنــد إعــداد وثــائق التــدقيق، قــد  .  57أ
 للتدقيق معا  في مستند واحد، مع إضافة إشارات مرجعية ألوراق العمل الداعمة حسبما يكـون مناسـبا .
تشتمل األمثلة على مسائل قـد يـتم توثيقهـا معـا  فـي عمليـة تـدقيق منشـ ة صـغيرة فهـم المنشـ ة ورقابتهـا 

ســتر  المحــددة بموجــب معيــار التــدقيق  اتيجية التــدقيق الكليــة وخطــة التــدقيق واألهميــة النســبيةالداخليــة وا 
ــــة والمســــائل الهامــــة التــــي تمــــت مالحظتهــــا أثنــــاء عمليــــة التــــدقيق  ،۸302الــــدولي  والمخــــاطر المقيم 

 التي تم التوصل إليها. اتستنتاجواإل
 

 (50 )المرجع: الفقرة عدم االلتزام ب حد المتطلبات ذات العالقة
. إن متطلبات معايير التدقيق الدولية مصممة لتمكين المدقق من تحقيق األهداف الشاملة المحددة 58أ

في تلك المعايير، وبالتالي األهداف الشاملة للمدقق. وفقا  لذلك، في غير الظروف االستثنائية، 
 قيق.تدعو معايير التدقيق الدولية إلى االمتثال بكل متطلب ذو عالقة بظروف التد

 

                                                 
 .ة النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق"" األهمي 302معيار التدقيق الدولي   ۸
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 ۹. ينطبــق متطلــب التوثيــق علــى المتطلبــات المرتبطــة بــالظروف فقــط. ال يعتبــر متطلــب معــين مرتبطــا  52أ
   -فقط في الحاالت التي:

معيار التدقيق الدولي بالكامـل غيـر ذي عالقـة )علـى سـبيل المثـال إذا لـم يكـن للمنشـ ة وظيفـة  (أ)
ذي  52 0253 )المـنقط( 652 يتدقيق داخلـي، ال يعـد أي مـن محتويـات معيـار التـدقيق الـدول

 عالقة(، أو
أن المتطلب شرطي والشرط غير موجود )على سبيل المثال، متطلبا تعـديل رأي المـدقق حيـث  (ب)

أن هنـــاك عجـــز فـــي الحصـــول علـــى أدلـــة تـــدقيق كافيـــة ومناســـبة، ولكـــن ال يوجـــد مثـــل هـــذا 
 العجز(. 

 
 (53لفقرة )المرجع: ا المسائل التي تنش  بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق

ســتثنائية علــى الحقــائق التــي تصــبط معروفــة بالنســبة للمــدقق بعــد إلتشــتمل األمثلــة علــى الظــروف ا.  02أ
تـاريخ إصـدار تقريـر المـدقق رغـم أنهـا كانـت قائمـة فـي ذلـك التـاريخ والتـي، فـي حـال معرفـة ذلـك فــي 

م المـدقق بتعـديل الـرأي فـي ذلك التاريخ، كان من الممكن أن تؤدي إلى تعديل البيانـات الماليـة أو قيـا
لمســؤوليات المراجعــة وتــتم مراجعــة التغييــرات التــي تطــرأ علــى وثــائق التــدقيق وفقــا   55تقريــر المــدقق.

، مـع شـريك العمليـة الـذي يتحمـل المســؤولية 0۱ (002)المنصـوص عليهـا فـي معيـار التـدقيق الــدولي 
 النهائية عن التغييرات.

 

 (56-54جع: الفقرات )المر  تجميع ملف التدقيق النهائي
جــراءات مــن أجــل إتمــام  (5)يقتضــي المعيــار الــدولي لرقابــة الجــودة .  05أ مــن الشــركات وضــع سياســات وا 

ال تزيد الفترة الزمنيـة المناسـبة التـي يـتم فيهـا إتمـام عمليـة  3۱تجميع ملفات التدقيق في الوقت المحدد.
 4۱ار تقرير المدقق.يوما  بعد تاريخ إصد 62عن  تجميع ملف التدقيق النهائي

 

يعتبــر إتمــام عمليــة تجميــع ملــف التــدقيق النهــائي بعــد تــاريخ إصــدار تقريــر المــدقق عمليــة إداريــة ال  .  00أ
جديــدة. ومــع ذلــك، قــد ُتجــرى  اتإســتنتاجتنطــوي علــى أداء إجــراءات تــدقيق جديــدة أو التوصــل إلــى 
حـال كانـت التغييـرات إداريـة بطبيعتهـا.  تغييرات على وثائق التدقيق أثناء عملية التجميـع النهائيـة فـي

 -وفيما يلي أمثلة على مثل هذه التغييرات:
 .حذف أو إلغاء وثائق مستبدلة 

 .ترتيب أو مقارنة واإلحالة إلى أوراق العمل 

                                                 
 [.07الفقرة ]  022معيار التدقيق الدولي  ۹
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 .اإلعالن عن إتمام قوائم المراجعة المتعلقة بعملية التجميع النهائية 

 قشه واتفق عليها مع األعضاء ذوي العالقة من توثيق دليل التدقيق التي حصل عليه المدقق ونا
 فريق العملية قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق.

 
مـن الشـركات وضـع ) أو كحد  أدنـى المتطلبـات الطبيعيـة(  (5)يقتضي المعيار الدولي لرقابة الجودة .  03أ

جراءات من أجـل  ئق التـدقيق عـادة بوثـا اإلحتفـاظوال تقـل مـدة  1۱بوثـائق العمليـة. اإلحتفـاظسياسات وا 
بهـا بعـد ذلـك، تبـدأ الفتـرة مـن  اإلحتفـاظسـنوات مـن تـاريخ إصـدار تقريـر المـدقق، أو فـي حـال  1عن 

 .56تاريخ إصدار تقرير مدقق المجموعة
 
مــن األمثلــة علــى ظــرف قــد يــرى فيــه المــدقق مــن الضــروري تعــديل وثــائق التــدقيق القائمــة أو إضــافة .  04أ

مــن عمليــة تجميــع الملــف، هــو الحاجــة إلــى توضــيط وثــائق التــدقيق  تهــاءنوثــائق تــدقيق جديــدة بعــد اإل
القائمة الناشئة من المالحظات التي تم اسـتالمها خـالل فحوصـات المراقبـة التـي تـم إجراؤهـا مـن قبـل 

 أطراف داخلية أو خارجية.

                                                 
 [.47، الفقرة ] 5المعيار الدولي لرقابة الجودة  5١

 [.أ65، الفقرة ] 5المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٦
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 الملحق
 (5)المرجع: الفقرة 

 

 علق بوثائق التدقيقمتطلبات خاصة في معايير التدقيق الدولية األخرى فيما يت
فــي ت ثيرهــا علــى تــدقيق البيانــات  يحــدد هــذا الملحــق الفقــرات الــواردة فــي معــايير التــدقيق الدوليــة األخــرى

التـــي تحتـــوي علـــى متطلبـــات أو بعـــد ذلـــك و   0227 ديســـمبر 35اعتبـــارا  مـــن  الماليـــة  للفتـــرات التـــي تبـــدأ
 عــــن اعتبــــار المتطلبــــات والتطبيــــق والمــــادة خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالتوثيق. وال تعتبــــر هــــذه القائمــــة بــــديال  
 التوضيحية األخرى ذوي العالقة في معايير التدقيق الدولية.

  [50-52الفقرات ] -على شروط التكليف بالتدقيق" الموافقة" 052معيار التدقيق الدولي 

  [01-04الفقرتان ] -مالية"البيانات التدقيق ل"رقابة الجودة   002معيار التدقيق الدولي 

  ــــدولي بيانــــات التــــدقيق  عمليــــة فــــي حتيــــالمســــؤوليات المــــدقق المتعلقــــة باإل" 042معيــــار التــــدقيق ال
 (47-44)الفقرات  -مالية"ال

  [02الفقرة ] -"مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية"  012معيار التدقيق الدولي 

  [03الفقرة ] -"بالحوكمةين المكلفأولئك مع  اإلتصال"  062معيار التدقيق الدولي 

  50الفقرة  -مالية"البيانات ال"التخطيط لتدقيق  322معيار التدقيق الدولي 

  ـــدقيق الـــدولي ـــار الت ـــد وتقيـــيم مخـــاطر األخطـــاء الجوهريـــة مـــن خـــالل فهـــم )المـــنقط(  351معي "تحدي
 30الفقرة  -المنش ة وبيئتها"

  [54الفقرة ] -عملية تدقيق" وأداءط "األهمية النسبية في تخطي 302الدولي معيار التدقيق 

  (32-08)الفقرات  -للمخاطر المقيم ة" المدققإستجابة "   332معيار التدقيق الدولي 

  [51الفقرة ] -التدقيق" خالل عمليةالمحددة  البيانات الخاطئة"تقييم  412معيار التدقيق الدولي 

  مــا فــي ذلــك التقــديرات المحاســبية للقيمــة "تــدقيق التقــديرات المحاســبية، ب 142معيــار التــدقيق الــدولي
 03الفقرة  -عالقة"العادلة واإلفصاحات ذات ال

 [08الفقرة ] -"األطراف ذات العالقة" 112دقيق الدولي معيار الت 

  عمليــات تــدقيق البيانـات الماليــة للمجموعــة )بمــا  -خاصــةال عتبـاراتاإل"  622معيـار التــدقيق الــدولي
 12الفقرة  -("العناصرفي ذلك عمل مدققي 

  36]الفقـــرة  -عمــل المـــدققين الــداخليين" إســـتخدام" ( 0253 )المــنقط  652معيــار التــدقيق الـــدولي-
37] 
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تم تعريف التعديالت المتوافقة في  .0283ديسمبر  85نافذة المفعول لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي عند أو بعد وتعتبر 
 .255-241الصفحات من  0280كتاب نسخة عام 



 مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية

  042معيار التدقيق الدولي  852 

  

يق
تدق
 ال

 

  رخر األ والمادة التوضيتحيةالتطبيق 
 1أ-8أ .............................                                                            ..........................................حتيالخصائص اإل

 2أ-2أ ...............التشكك المهني............................................................
 88أ-82أ ............                                          ...............العملية............................المناقشات بين أعضاء فريق 

 02أ-80أ ............................إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة.................
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 حتيالاإل
 

  حتيالالتي تدل على إمكانية اإل الحاات: أمثلة على 3ملحق 
 
 

تييدقيق البيانييات  عملييية فييي حتيييالاإلب المتعلقييةالمييدقق  مسييؤوليات" 042قييراءة معيييار التييدقيق الييدولي  ينبغييي
جراء عملية تيدقيق وفقيا  للمدقق المستقل وا   األهداف العامة "  022معيار التدقيق الدولي ي سياق ف  المالية"

 ." لمعايير التدقيق الدولية
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 ة ـمقدمال
معيار التدقيق الدولي هذانطاق   

في تدقيق البيانات  حتيالاإل المتعلقة بقضاياالمدقق  مسؤولياتمعيار التدقيق الدولي هذا  يتناول .8
ومعيار التدقيق )المعدل( ۱ 853الدولي معيار التدقيق كيفية تطبيق فيتحديدا  ويتوسعة. المالي
 .حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإلفيما يتعلق بمخاطر   332۲الدولي

 
تحتيا رخصائص اإل  

والعامل الذي يميز بين الخطأ.  أو حتيالاإل بسببالبيانات المالية إما  في األخطاء يمكن أن تنشأ .0
 أوجم عن الخطأ في البيانات المالية مقصود النا األساسي كان اإلجراء إذاوالخطأ هو ما  حتيالاإل

 .غير مقصود

 

المدقق معني  ة، غير أنالتدقيق الدولي معايير هدافهو مفهوم قانوني واسع أل حتيالرغم أن اإلو  .3
 البيانات الخاطئةهناك نوعان من و  .الذي يتسبب في خطأ جوهري في البيانات المالية حتيالباإل

والبيانات ي، إحتيالالناتجة عن تقرير مالي  البيانات الخاطئة – المدققب صلةالذات المقصودة 
، في حاات نادرة ،يحدد أو أن المدقق قد يشك. ورغم صولالناتجة عن سوء تخصيص األ الخاطئة
. قد حصل بالفعل حتيالكان اإل إذاما فيبعمل تحديدات قانونية ، إا أنه ا يقوم حتيالوقوع اإل

 ( 1أ-8)المرجع: الفقرة أ

 
والكشف عنه تحتيا مسؤولية منع اإل  

في المنشأة  بالحوكمةين تقع على األشخاص المكلف حتيالإن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف اإل .4
دارتها ، بشكل قوي على بالحوكمةالتي تشرف على أولئك المكلفين و من المهم أن تشدد اإلدارة، و  .وا 
 إرتكاب مبحيث يمكن إقناع األفراد بعد هوردع لحتيامما قد يقلل من فرص وقوع اإل حتيالمنع اإل

وذلك ينطوي على إلتزام بخلق ثقافة من بسبب احتمالية الكشف عنه وفرض العقاب.  حتيالاإل
. بالحوكمةاألمانة والسلوك األخالقي التي يمكن تعزيزها بإشراف نشط من قبل أولئك المكلفين 

التأثير غير  أوتجاوز أنظمة الرقابة حتمالية إ منةمتض بالحوكمةالمكلفين  وتعتبر الرقابة من خالل
المناسب على عملية إعداد التقارير المالية، مثل جهود اإلدارة في إدارة األرباح من أجل التأثير على 

 .إدراك المحللين ألداء وربحية المنشأة
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 مسؤوليات المدقق

الحصول مسؤولية ايير التدقيق الدولية معل وفقا  معينة تدقيق بعملية المدقق الذي يقوم  يقع على عاتق .5
كانت بسبب  واء  من األخطاء الجوهرية، س تخلو بمجملهاالبيانات المالية  بأنعلى تأكيد معقول 

هناك مخاطرة ا يمكن تجنبها من حيث  ،في التدقيق القيود المتأصلةوبسبب  .الخطأ أو حتيالاإل
لتدقيق ل ه يتم التخطيطأنرغم يتم إكتشافها  أن بعض األخطاء الجوهرية في البيانات المالية لن

 .۳معايير التدقيق الدوليةل وفقا   الصحيحوتنفيذه بالشكل 
 

، تكون اآلثار المحتملة للقيود الكامنة كبيرة بشكل 0224كما هو وارد في معيار التدقيق الدولي  .1
ناتج  جوهري خاطئإن مخاطرة عدم الكشف عن بيان خاص في حالة الخطأ الناتج عن ااحتيال.

ناتج عن الخطأ ألن  جوهري خاطئهي أكبر من مخاطرة عدم الكشف عن بيان  حتيالعن اإل
 أوقد ينطوي على خطط متقدمة ومنظمة بشكل دقيق مصممة إلخفائه مثل التزوير،  حتيالاإل

 إلىالمقصودة التي يتم تقديمها  البيانات الخاطئة أواإلخفاق المتعمد في تسجيل المعامالت، 
مدقق. وتكون هذه المحاوات عند اإلخفاء أكثر صعوبة من حيث اكتشافها عندما تصاحبها عملية ال

دليل التدقيق مقنع في حين أنه في  بأنأن يعتقد المدقق  إلىتواطؤ. ويمكن أن يؤدي التواطؤ 
يعتمد على عوامل معينة مثل براعة  حتيالالحقيقة غير صحيح. إن قدرة المدقق على كشف اإل

، ومدى تكرار ونطاق التالعب، ودرجة التواطؤ المعنية، والحجم النسبي للمبالغ حتيالب اإلمرتك
المختلفة المتالعب بها، والمناصب العليا التي يشغلها أولئك األفراد المتورطين. وفي حين أن 

يد ، إا أنه يصعب عليه تحدحتيالاإل رتكابعلى تحديد الفرص المحتملة إل المدقق قد يكون قادرا  
أم  حتيالفي مجاات الحكم مثل التقدير المحاسبي تسبب بها اإل الخاطئةكانت البيانات  إذاما 

 .الخطأ

 
اإلدارة  إحتيالناتج عن  خاطئ جوهريمخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان  فإنعلى ذلك،  عالوة   .2

ألن الموظف  إحتيالناتج عن  خاطئ جوهريهي أكبر من مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان 
غير مباشر بالسجالت  أواإلدارة عادة ما تكون في موضع يمكنها فيه التالعب بشكل مباشر 

المصممة لمنع عمليات  الرقابةتجاوز إجراءات  أوية إحتيالعرض معلومات مالية  أوية المحاسب
 المشابهة من قبل موظفين آخرين.  حتيالاإل

 
مهني أثناء عملية عن الحفاظ على تشكك  مسؤوا  المدقق  ، يكونعند الحصول على تأكيد معقول .1

حقيقة أن إجراءات  ومدركااحتمال تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة  عتبار، آخذا بعين اإلالتدقيق
إن المتطلبات . حتيالاإل الكشف عنفي سياق  فعالةالتدقيق الفعالة إلكتشاف الخطأ قد ا تكون 

لمدقق في تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية الواردة في هذا المعيار ُيقصد منها مساعدة ا
 وفي تصميم إجراءات للكشف عن هذه البيانات الخاطئة.  حتيالبسبب اإل

 
                                                 

جراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية"،  األهداف العامة" 022معيار التدقيق الدولي   ۳ -58أ] الفقراتللمدقق المستقل وا 
 .[50أ

 

4
 58، الفقرة أ022لي التدقيق الدو  معيار    
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 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .88

أولئك  أوأكثر من أفراد اإلدارة  أوهو فعل مقصود من قبل واحد  -(Fraud) حتيالاإل (أ)
الخداع للحصول  إلى أطراف ثالثة، ينطوي على اللجوء أوالموظفين  أو المكلفين بالحوكمة

 غير قانونية.  أومنفعة غير عادلة على 

 إلىالظروف التي تشير  أواألحداث  -(Fraud risk factors) حتيالعوامل مخاطرة اإل (ب)
 . حتيالاإل رتكابإتاحة فرصة إل أو حتيالاإل رتكابإلمعين ضغط  ممارسة أو ما دافع

 

 المتطلبات 
 التشكك المهني

يجب على المدقق أن يتخذ التشكك المهني أثناء التدقيق، مدركا  ، 0225الدولي لمعيار التدقيق  وفقا   .80
الرغم من خبرة المدقق السابقة فيما يتعلق ب ،حتيالإحتمال أنه قد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإل

 .(1أ-2)المرجع: الفقرة أ .المكلفين بالحوكمةو  المنشأةإدارة بأمانة ونزاهة 
 

السجالت والمستندات على أنها قد يقبل ب فإنه ،ذلك خالفلإلعتقاد ب ا  ببن لدى المدقق سوما لم يك .83
ليست  ما وثيقة بأنالمدقق يعتقد  في أنأثناء التدقيق  تسببت ظروف تم تحديدها إذالكن  .حقيقية

ينبغي  فإنهالمدقق،  إلىلكن لم يتم اإلفصاح عنها تم تعديلها  قد أن شروطا  في المستند أوصحيحة 
 ق إجراء المزيد من التحقيقات.على المدق

  

عندما تكون اإلجابات غير متسقة على تساؤات  ينبغي أن يبحث المدقق في أوجه عدم اإلتساق .84
 . بالحوكمةأولئك المكلفون  أواإلدارة 
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 المناقشات بين أعضاء فريق العملية

لعملية وأن يحدد إجراء مناقشات بين أعضاء فريق ا)المنقح(  385يقتضي معيار التدقيق الدولي  .85
. 1أعضاء الفريق الذين ا يشاركون في المناقشات إلىعملية المسائل التي ينبغي إبالغها الشريك 
قابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات يجب أن تركز المناقشات بشكل محدد على كيفية كما 

المالية، بما في ذلك وأين يمكن أن توجد مثل هذه األخطاء في البيانات  حتيالالمالية بسبب اإل
 بأنلمعتقدات أعضاء فريق العملية  إعتبار. وتجري المناقشات دون حتيالكيف يمكن أن يحدث اإل
 .(88أ-82النزاهة. )المرجع: الفقرة أو  ةيتصفون باألمان بالحوكمةاإلدارة وأولئك المكلفون 

 
 إجراءات تقييم المرخاطر واألنشطة ذات العالقة 

فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة لييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة عند تنفيذ إجراءات تق .81
، ينبغي أن ينفذ المدقق 2)المنقح( 385الداخلية للمنشأة، التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي 

ها في إستخدامللحصول على المعلومات بقصد  04-82اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات 
 . حتيالخطاء الجوهرية بسبب اإلتحديد مخاطر األ

 
 

 اإلدارة واآلخرون ضمن المنشأة

 -ات من اإلدارة فيما يتعلق بما يلي:إستفسار يجب على المدقق إجراء  .82

بميا فيي  ؛حتييالتقييم اإلدارة لمخاطرة احتمال وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسيبب اإل (أ)
 (83أ-80)المرجع: الفقرات أ  ذلك طبيعة هذه التقييمات ونطاقها وتكرارها؛

 فييي المنشييأة بمييا فييي ذلييك أييية مخيياطر حتييياللمخيياطر اإل سييتجابةتحديييد واإلالأسييلوب اإلدارة فييي  (ب)
 أوفئيات المعيامالت  أوأرصيدة الحسيابات  أو ،تيم إبالغهيا بهيا أو حيددتها اإلدارة حتيالمعينة لإل

 (84الفقرات أ )المرجع: ؛حتيالاإلفصاحات التي يمكن أن توجد لها مخاطرة اإل

تحديييييد مخيييياطر فيمييييا يتعلييييق بأسيييياليبها فييييي  المكلفييييين بالحوكمييييةمييييع  ،إن وجييييد ،اإلدارة إتصييييال (ج)
 ؛ ولها ستجابةفي المنشأة واإل حتيالاإل

ميييع الميييوظفين فيميييا يتعليييق بيييسرائهم حيييول ممارسيييات العميييل والسيييلوك  ،إن وجيييد ،اإلدارة إتصيييال (د)
 األخالقي.

 

ارة وللرقابة الداخلية ولآلخرين داخل المنشأة حسبما هو ات لإلدإستفسار يجب على المدقق عمل  .81
 مشكوك فيه يؤثر على المنشأة. أوفعلي  إحتيالكان لديهم معرفة بأي  إذامناسب لتحديد ما 
 (82أ-85)المرجع: الفقرات أ

 

  اتإستفسار  ليعميجب على المدقق بالنسبة لتلك المنشست التي يكون فيها قسم تدقيق داخلي،  .82

                                                 
 . 82، الفقرة )المنقح( 385معيار التدقيق الدولي   ٦
 . 04-5الفقرة )المنقح(  385معيار التدقيق الدولي  ٧
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 أوفعلي  إحتيالمعرفة بأي يتمتعون بالكان  إذاما لتحديد  اد المناسبين ضمن المهنةحول األفر 
. )المرجع: حتيال، وللحصول على آرائه حول مخاطر اإليؤثر على المنشأةمزعوم  أومشكوك فيه 

 .(81الفقرة أ
 

 بالحوكمةالمكلفون 

يجب على المدقق الحصول  إنهف، 1مشاركين في إدارة المنشأة المكلفين بالحوكمةما لم يكن جميع   .02
 ستجابةاإلشراف على عمليات اإلدارة لتحديد واإل المكلفين بالحوكمةعلى فهم لكيفية ممارسة 

. )المرجع: في المنشأة والرقابة الداخلية التي أنشأتها اإلدارة لتخفيف هذه المخاطر حتياللمخاطر اإل
 .(08أ-82الفقرة أ

 

معرفة بأي  مكان لديه إذاما لتحديد  المكلفين بالحوكمةلئك ألو  اتإستفسار  عمليجب على المدقق  .08
 لدعمات جزئيا ستفسار . وتجري هذه اإليؤثر على المنشأةمزعوم  أومشكوك فيه  أوفعلي  إحتيال

 اإلجابات على تساؤات اإلدارة.
 

 غير المتوقعة المحددة أوالعالقات غير العادية 

غير المتوقعة التي تم تحديدها في أداء  أوقات غير العادية تشير العال إذام المدقق ما ينبغي أن يقيّ  .00
مخاطر أخطاء جوهرية  إلىاإلجراءات التحليلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بحسابات اإليرادات، 

 . حتيالبسبب اإل
 

 معلومات أخرى

مخاطر  إلىكانت المعلومات األخرى التي يحصل عليها تشير  إذاينبغي أن ينظر المدقق فيما  .03
 .(00. )المرجع: الفقرة أحتيالأخطاء جوهرية بسبب اإل

 

 حتيالتقييم عوامل مخاطر اإل

كانت المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلجراءات  إذاما فيينبغي على المدقق أن يقيم  .04
أكثر من مخاطر  أووجود واحد  إلىاألخرى لتقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة المنفذة تشير 

، إا أنها حتيالوجود اإل إلىبالضرورة  حتيالوفي حين قد ا تشير عوامل مخاطر اإل. لحتيااإل
 إلىقد تشير  فإنهاولذلك  حتيالما كانت توجد ضمن الظروف التي تحدث فيها عمليات اإل كثيرا  

 .(02أ-03. )المرجع: الفقرة أحتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

 تحتيا ء الجوهرية بسبب اإلتتحديد وتقييم مرخاطر األرخطا

، ينبغي على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء )المنقح( 385لمعيار التدقيق الدولي وفقا   .05
لفئات المعامالت  اإلثباتعلى مستوى البيانات المالية وعلى مستوى  حتيالالجوهرية بسبب اإل

 . ۹وأرصدة الحساب واإلفصاحات
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 . 83الفقرة  " اإلتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة" 012معيار التدقيق الدولي    
 . 05الفقرة )المنقح(  385ي معيار التدقيق الدول   ۹
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على افتراض  بناءا  ، يتعين على المدقق حتياللجوهرية بسبب اإلعند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء ا .01
 أومعامالت اإليراد  أوأنواع اإليرادات  أي باإليرادات، تقييم عتراففي اإل إحتيالوجود مخاطر 

الوثائق المطلوبة عندما يخلص المدقق  42نشوء هذه المخاطر. وتحدد الفقرة  إلىتؤدي  اإلثباتات
بالمخاطر  عترافعلى ذلك اإل بناءا  ظروف العملية وا يحدد الطبق في أن اافتراض غير م إلى

 .(32أ-01. )المرجع: الفقرات أحتيالعلى أنها أحد مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

على أنها مخاطر  حتيالينبغي أن يعامل المدقق تلك المخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل .02
لى الحد ال ذي لم يطبق به ذلك، يتعين أن يحصل المدقق على فهم ألنظمة الرقابة هامة وعليه، وا 

ذات العالقة في المنشأة، بما في ذلك أنشطة الرقابة، المرتبطة بهذه المخاطر. )المرجع: الفقرات 
 .(30أ-38أ

 تحتيا رخطاء الجوهرية بسبب اإلالمقّيمة لألمرخاطر لاإلستجابات ل
 الكلية اإلستجابات

يجب على المدقق تحديد اإلستجابات الكلية لتناول المخاطر ، 332دقيق الدوليلمعيار الت وفقا   .01
 .۰8(33. )المرجع: الفقرة أعند مستوى البيانات المالية حتيالالمقيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل

 

عند مستوى  حتيالبسبب اإلالمقّيمة عند تحديد اإلستجابات الكلية لتناول مخاطر األخطاء الجوهرية  .02
 -يانات المالية يجب على المدقق:الب

معرفيية ومهييارات وقييدرات األفييراد الييذين  عتبيياربعييين اإل آخييذا   تعيييين المييوظفين واإلشييراف عليييهم (أ)
سيييييوكل إليييييهم مسييييؤوليات عملييييية هاميييية وتقييييييم المييييدقق لمخيييياطر األخطيييياء الجوهرييييية بسييييبب 

 ؛(35أ-34فيما يخص العملية؛ )المرجع: الفقرات أ حتيالاإل
تليييك  وخصوصيييا   سياسيييات المحاسيييبية مييين قبيييل المنشيييأةوتطبييييق ال إختيييياركيييان  إذاميييا فيتقيييييم  (ب)

إعيداد التقيارير المالييية  إلييىالمتعلقية بالمقياييغ غييير الموضيوعية والمعيامالت المعقييدة قيد يشيير 
 ية الناتجة عن جهود اإلدارة في إدارة األرباح؛ وحتيالاإل

. )المرجيييع: إجيييراءات التيييدقيق نطييياقو طبيعييية وتوقييييت  إختييييارتنبيييؤ فيييي الإدخييال عنصييير عيييدم  (ج)
 .(31الفقرة أ

 

 اإلثباتعند مستوى  حتيالبسبب اإل المقيّمة الجوهرية ءلمخاطر األخطا إستجابةإجراءات التدقيق 

 التي ينبغي على المدقق تصميم وأداء مزيد من إجراءات التدقيق، 332لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   .32
عند مستوى  حتياللألخطاء الجوهرية بسبب اإلة مخاطر المقيمّ لل ونطاقهاتستجيب طبيعتها وتوقيتها 

 .(42أ-32. )المرجع: الفقرات أ88اإلثبات
 

                                                 
 . 5، الفقرة 332معيار التدقيق الدولي    ۰١

 . 1، الفقرة 332معيار التدقيق الدولي   ١١
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 تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةبالمتعلقة  مخاطرلل إستجابةإجراءات التدقيق 

على التالعب بالسجالت المحاسبية بسبب قدرتها  حتيالاإل رتكابخاص إل اإلدارة في وضع إن .38
لذلك تبدو أنها تعمل  خالفا  ية من خالل تجاوز أنظمة الرقابة التي إحتيالاد بيانات مالية وا عد

 إا أن ،وبينما يختلف مستوى مخاطرة تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة من منشأة ألخرى بفاعلية.
 ميع المنشست. وبسبب الطريقة غير المتنبأ بها التي يمكن أنالمخاطرة برغم ذلك موجودة في ج

 وتعتبر بالتالي مخاطرة هامة. حتيالمخاطرة خطأ جوهري بسبب اإل ييحدث فيه هذا التجاوز، فه
 

ينبغي على المدقق تصميم ، بغض النظر عن تقييم المدقق لمخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة .30
  -بهدف: تدقيقإجراءات وأداء 

التيي األخيرى سيتاذ العيام والتعيديالت فيي دفتير األ المسجلةمالئمة القيود في دفتر اليومية  إختبار (أ)
ات، ختبييار وفييي تصييميم وأداء إجييراءات التييدقيق لمثييل هييذه اإل أجريييت عنييد إعييداد البيانييات المالييية؛

   -ينبغي على المدقق:
ات عليى األفيراد المشياركين فيي عمليية إعيداد التقيارير الماليية حيول األنشيطة إستفسار طرح  (8)

 قيود اليومية والتعديالت األخرى؛القة بمعالجة غير العادية المتعل أوغير المناسبة 

 قيود اليومية والتعديالت األخرى التي تجري في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و إختيار (0)

قيييود اليومييية والتعييديالت األخييرى خييالل الفتييرة. )المرجييع: الفقييرات  ختبيياردراسيية الحاجيية إل (3)
 .(44أ-48أ

 إلييىكانييت الظييروف التييي تييؤدي  إذاوتقييييم مييا رافييات نحة التقييديرات المحاسييبية لتحديييد اإلمراجعيي (ب)
. وفيي أداء هيذه المراجعية، حتييال، تمثيل مخياطر أخطياء جوهريية بسيبب اإلتاإلنحراف، إن وجد
   -يتعين على المدقق:

كانييييت األحكييييام والقييييرارات المتخييييذة ميييين قبييييل اإلدارة فييييي إجييييراء التقييييديرات  إذاتقييييييم مييييا  (8)
ن كانيت معقولية كيال عليى حيدة، تشيير  البيانيات مشمولة فييوالالمحاسبية  الماليية، حتيى وا 

انحراف محتمل من قبل إدارة المنشأة يمكن أن يشكل مخاطر أخطياء جوهريية بسيبب  إلى
ن كان الحال كذلكحتيالاإل ينبغيي عليى الميدقق إعيادة تقيييم التقيديرات المحاسيبية  فإنه . وا 

 المأخوذة ككل؛ و

راضييييات اإلدارة المتعلقيييية بالتقييييديرات المحاسييييبية إجييييراء مراجعيييية بييييأثر رجعييييي ألحكييييام وافت (0)
 .(42أ-45الهامة الظاهرة في البيانات المالية للسنة السابقة. )المرجع: الفقرات أ

 خالفيا  التيي  أو بالنسبة للمعامالت الهامة التي تعتبر خارج نطاق السياق العادي ألعمال المنشيأة (ج)
والمعلوميييات األخيييرى التيييي ييييتم  نشيييأة وبيئتهيياعليييى فهيييم الميييدقق للم بنيياءا  لييذلك تبيييدو غيييير عاديييية 

نقيص  أوكيان األسياغ التجياري ) إذاينبغي أن يقيم المدقق ميا  فإنه الحصول عليها أثناء التدقيق
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 أويية إحتيالإمكانيية اليدخول فيهيا للمشياركة فيي إعيداد تقيارير ماليية  إلىوجوده( للمعامالت يشير 
 .(41أ إلخفاء سوء تخصيص األصول. )المرجع: الفقرة

 

للمخيياطر المحييددة المتمثليية فييي تجيياوز اإلدارة ألنظميية  سييتجابةينبغييي أن يحييدد المييدقق، ميين أجييل اإل .33
تلييك المشييار إليهييا بالتحديييد  إلييىإجييراءات تييدقيق أخييرى باإلضييافة  لتنفيييذكييان بحاجيية  إذامييا فيالرقابيية، 

ميييين  اة كجييييزء  أعيييياله )أي عنييييدما يكييييون هنيييياك مخيييياطر إضييييافية محييييددة لتجيييياوز اإلدارة غييييير مغطيييي
 (.  30اإلجراءات المنفذة لتناول المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 

 

 (42)المرجع: الفقرة أ تقييم أدلة التدقيق

عنيييد فيييي نهاييية التيييدقيق ي يييتم أداؤهيييا كانيييت اإلجييراءات التحليليييية التييي إذاميييا فيينبغييي أن يقييييم المييدقق  .34
الماليييية ككيييل متسيييقة ميييع فهيييم الميييدقق للمنشيييأة كانيييت البيانيييات  إذاميييا فيحيييول  شيييامل إسيييتنتاج تكيييوين

. )المرجييع: الفقييرة حتيييالمخيياطر مسييبقة غييير محييددة لألخطيياء الجوهرييية بسييبب اإل إلييىوبيئتهييا تشييير 
 .(52أ

 

. حتيييالاإل إلييىكييان هييذا الخطييأ يشييير  إذامييا فيينبغييي أن يقيييم  فإنييه عنييدما يحييدد المييدقق بيييان خيياطئ .35
ينبغييي أن يقيييم المييدقق المييدلوات الضييمنية لهييذا الخطييأ فيمييا  فإنييه وفييي حييال وجييود مثييل هييذا المؤشيير

 حتيييالأن حادثيية اإل موثوقييية تمثيييالت اإلدارة، مييدركا   يتعلييق بجوانييب أخييرى ميين التييدقيق، وخصوصييا  
 .(58من غير المحتمل أن تكون حادثة منعزلة. )المرجع: الفقرة أ

 

الخطأ هو  بأنان لديه سبب ليعتقد أم ا، وك في حال حدد المدقق بيان خاطئ، سواء كان هاما   .31
 فإنه وأن اإلدارة )وتحديدا اإلدارة العليا( متورطة في ذلك حتياليمكن أن يكون نتيجة لإل أونتيجة 

وأثرها الناجم على طبيعة  حتيالينبغي على المدقق إعادة تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
دراسة  أيضا  مخاطر المقّيمة. كما يتعين على المدقق لل ستجابةوتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق لإل

أطراف  أواإلدارة  أومؤامرة محتملة تتعلق بالموظفين  إلىتشير الحاات  أوكانت الظروف  إذاما في
 .(50. )المرجع: الفقرة أسابقا  ثالثة عند إعادة النظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول عليها 

 

كانت البيانات المالية  إذاما فيتحديد  إلىن غير قادر على التوصل يكو  أوعندما يؤكد المدقق  .32
تقييم المدلوات الضمنية للتدقيق. على المدقق  فإن حتيالتحتوي على أخطاء جوهرية نتيجة لإل

 .(53)المرجع: الفقرة أ
 

 ستمرار في العملية إلعدم قدرة المدقق على ا

تشكك  إستثنائية امشتبه به، ظروف إحتيال أو الإحتيفي حال واجه المدقق، نتيجة خطأ ناجم عن  .31
 -أداء التدقيق، ينبغي على المدقق:ستمرار في اإلفي قدرة المدقق على 

 إذاما "تحديد المسؤوليات المهنية والقانونية الممكن تطبيقها في ظروف كهذه، بما في ذلك  
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شخاص الذين أصدروا األ أوالشخص  إلىيقوم المدقق بتقديم التقارير  بأنكان هناك متطلب 
 السلطات التنظيمية؛ إلىفي بعض الحاات  أو، "خطاب تعيين عملية التدقيق

نسحاب من اإل، حيث يكون من العملية أن ينسحب كان من المناسب إذاما أن ينظر في 
 ؛ ومالئم قانونبموجب  مشروع 

  -وفي حال انسحاب المدقق يجب: 

ب مع المستوى اب التي دعته لإلنسحانسحاب المدقق من العملية واألسبإمناقشة  (8)
 ؛ والمكلفين بالحوكمةمع أولئك اإلداري المناسب و 

 أوالشخص  إلىقانوني بتقديم التقارير  أوكان هناك متطلب مهني  إذا مافيتحديد  (0)
 إلىفي بعض الحاات  أواألشخاص الذين أصدروا كتاب تعيين عملية التدقيق، 

)المرجع: الفقرات  قق من العملية وأسباب ذلك.السلطات التنظيمية حول انسحاب المد
 (52أ-54أ

 

  المكتوبةتمثيالت ال

وعندما يكون مناسبا  أولئك الملكفين  من اإلدارة خطية يجب على المدقق أن يحصل على تمثيالت  .32
  -:بأنها بالحوكمة

 لمنع واكتشافوالمحافظة عليها تعترف بمسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية  (أ)
 ؛حتيالاإل

تشمل أخطاء البيانات المالية قد  بأنللمخاطرة  م اإلدارةأفصحت للمدقق عن نتائج تقيي (ب)
 ؛حتيالنتيجة لإل جوهرية

المشكوك فيه الذي يؤثر على  حتيالاإل أو حتيالأفصحت للمدقق عن معرفتها باإل بأنها (ج)
 -المنشأة و يشمل:

  ؛اإلدارة (8)

  أو ؛ابة الداخليةالموظفين الذين لهم أدوار هامة في الرق (0)

 على البيانات المالية؛ و هامأثر  حتيالحيث من الممكن أن يكون لإل ،اآلخرين (3)

مشكوك فيه  يؤثر  إحتيال أو إحتيالأية ادعاءات بوجود ب معرفتها أفصحت للمدقق عن بأنها (د)
 أومحللون  أوسابقون موظفون  أوعلى البيانات المالية للمنشأة والتي أبلغ عنها موظفون 

 .(52أ -51أ)المرجع: الفقرةآخرون.  أوظمون من

 
 المكلفين بالتحوكمةمع اإلدارة و  تصااتاإل 

إبالغ  قعلى المدق فإن إحتيالحصل على معلومات تفيد باحتمال وجود  أو إحتياا  حدد المدقق  إذا .42
قع من أجل إبالغ أولئك الذين ت المستوى المناسب من اإلدارة إلىهذه األمور في أسرع وقت ممكن 
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والكشف عنه بالمسائل التي تكون ذات صلة  حتيالعلى عاتقهم مسؤولية رئيسية في منع اإل
 .(12بمسؤولياتهم. )المرجع: الفقرة أ

 

 أومشاركين في إدارة المنشأة، وفي حال حدد المدقق  بالحوكمةما لم يكن جميع أولئك المكلفون  .48
  -متعلق بما يلي: إحتيالبوجود  إشتبه

 اإلدارة؛ (أ)

  أوفون الذين يقومون بأدوار هامة في الرقابة الداخلية؛ الموظ (ب)

 ،على البيانات المالية هامأثر  حتيالحيث من الممكن أن يكون لإل ،اآلخرين (ج)
 

في الوقت المناسب. وفي حال  المكلفين بالحوكمةأولئك  إلىينبغي أن يبلغ المدقق هذه المسائل  فإنه
 المكلفين بالحوكمةأولئك  إلىعليه أن يبلغ هذه الشكوك فة، يرتبط باإلدار  إحتيالحدوث المدقق ب إشتبه

إجراءات التدقيق الالزمة إلستكمال التدقيق. )المرجع: الفقرات وتوقيت ونطاق ومناقشتهم بشأن طبيعة 
 .(13أ-18أ

 

المدقق  يبلغينبغي أن  فإنه، "المكلفين بالحوكمة أولئك مع اإلتصال" 012لمعيار التدقيق الدولي  وفقا   .40
ُتعتبر، من وجهة نظر المدقق، ذات صلة  حتيالأي مسائل أخرى متعلقة باإل المكلفين بالحوكمة

 .(14بمسؤولياتهم. )المرجع: الفقرة أ
 

 إبالغ السلطات التنظيمية والتنفيذية 

كانت هناك  إذاما فيينبغي أن يحدد المدقق  فإنه حدوثهب إشتبه أوما  إحتياا  في حال حدد المدقق  .43
طرف خارج المنشأة. ورغم أن الواجب  إلىشتباه به اإل أو حتيالحدوث اإلباإلبالغ عن مسؤولية 

المسؤوليات  فإنالمهني للمدقق في الحفاظ على سرية معلومات العمالء قد يعيق مثل هذا اإلبالغ، 
 .(12أ-15القانونية للمدقق قد تبطل واجب السرية في بعض الظروف. )المرجع: الفقرات أ

 

 التوثيق

فهم المدقق للمنشأة  توثيقاليشمل أن  ۲8على المدقق أن يشمل ما يلي في وثائق التدقيقجب ي .44
 )المنقح(385معيار التدقيق الدولي  خطاء الجوهرية حسبما يتطلبوبيئتها وتقييم المدقق لمخاطر األ

  -:ما يلي 3۱

لية فيما يتعلق  ة بين أعضاء فريق العمالتي تم التوصل لها أثناء المناقش القرارات الهامة (أ)
 ؛ وحتيالألخطاء الجوهرية بسبب اإلعلى االبيانات المالية  بقابلية اشتمال

البيانات المالية  عند مستوى حتيالمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلالمخاطر المحددة والمقيّ  (ب)
 .اإلثبات ومستوى

 

معيار التي يقتضيها  اء الجوهريةمة لألخطستجابات المدقق للمخاطر المقيّ إ توثيقاليشمل يجب أن  .45
 -ما يلي: 3۱ 332المحاسبة الدولي

                                                 
 . 1، والفقرة أ88-1الفقرة  " وثائق التدقيق" 032معيار التدقيق الدولي   ۲١
 . 33، الفقرة )المنقح( 332معيار التدقيق الدولي  ٣١

 . 01، الفقرة 332معيار التدقيق الدولي  ١١
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البيانات عند مستوى  حتيالاء الجوهرية بسبب اإلير المقيمة لألخطياإلستجابات الكلية للمخاط (أ)
وصلة هذه اإلجراءات بالمخاطر المقيمة  ،إجراءات التدقيق ونطاقالمالية وطبيعة وتوقيت 

 ؛ واإلثباتوى عند مست حتياللألخطاء الجوهرية بسبب اإل
بما في ذلك اإلجراءات المصممة لمعالجة مخاطر تجاوز اإلدارة  ،نتائج إجراءات التدقيق (ب)

 ألنظمة الرقابة.

 

والمنظمين  المكلفين بالحوكمةمع اإلدارة و  حتيالت بشأن اإلتصاايجب على المدقق توثيق اإل .41
 وغيرهم.

 

تتعلق  حتيالة أخطاء جوهرية بسبب اإلعندما يكون المدقق قد إستنتج أن اإلفتراض بوجود مخاطر  .42
أن يشمل  وثائق التدقيق على المدقق  فإن ،ظروف العمليةالباإليراد ا ينطبق في ظل  عترافباإل
 .ستنتاجسباب ذلك اإلأل

*** 
 رخر  األ والمادة التوضيتحيةالتطبيق 

 (3)المرجع: الفقرة  تحتيا رخصائص اإل

على  (تخصيص األصول أوية إحتيالعداد تقارير مالية شكل إ  كان على سواء  ) حتيالينطوي اإل. 8أ
ملحوظة للقيام بذلك ووجود تبرير معين لذلك. وفرصة  حتيالاإل رتكابممارسة ضغط إل أو دافع ما

  -على سبيل المثال:و 
  عندما تكون اإلدارة خاضعة ية إحتيالضغوط إلعداد تقارير مالية  أو دوافعيمكن أن توجد

لتحقيق نسبة مستهدفة )وأحيانا غير واقعية(  هاداخل أو المنشأة جلضغوطات من مصادر خار 
أن عواقب إخفاق اإلدارة في تلبية األهداف المالية  وخصوصا   -الدخل المالي أومن األرباح 

سوء تخصيص  إلىيمكن أن تكون كبيرة. وعلى نحو مماثل، فقد يكون لدى األفراد ما يدفعهم 
 شون بطريقة تتجاوز ما يمكن أن توفره أوضاعهم المادية. يعي الذين األفراد تمثلاألصول، 

 الرقابة ا يمكن تجاوز  بأنهعندما يعتقد الفرد  حتيالاإل رتكابيمكن أن توجد فرصة ملحوظة إل
لديه معرفة بنقاط الضعف  أوفي موضع ثقة  (لامث)على سبيل الألن الفرد وذلك الداخلية، 

 المحددة في الرقابة الداخلية. 

  فبعض األفراد يملكون  ي ما. إحتيالفعل  إرتكابأن يكون األفراد قادرون على تبرير يمكن
فعل مضلل عن قصد  إرتكابمجموعة من القيم األخالقية التي تسمح لهم ب أوصفة  أو سلوكا  

في بيئة تفرض ما يكفي من  حتيالاإل إرتكابمنهم ودراية. وحتى األفراد األمناء يمكنهم 
 الضغوط عليهم. 

 
فصاحات إ أوية على أخطاء مقصودة بما في ذلك حذف مبالغ حتيال. ينطوي إعداد التقارير المالية اإل0أ

ويمكن أن تنجم عن جهود اإلدارة التي تبذلها في البيانات المالية لخداع مستخدمي البيانات المالية. 
على إدراكهم ألداء في إدارة األرباح من أجل خداع مستخدمي البيانات المالية من خالل التأثير 



  سؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات الماليةم

  042معيار التدقيق الدولي  828 

  

يق
تدق
 ال

تعديل غير مناسب على  أواألرباح بإجراءات ضيقة النطاق  وقد تبدأ إدارة هذهالمنشأة وربحيتها. 
 إلى دوافعاافتراضات والتغيرات التي تجريها اإلدارة على األحكام. ويمكن أن تقود هذه الضغوط وال

ل ية. ويمكن أن يحدث مثإحتيالالية الحد الذي ينتج عنه إعداد تقارير م إلىزيادة هذه اإلجراءات 
رغبة في زيادة  أوبسبب الضغوط في تلبية توقعات السوق ) هذا الموقف عندما تتخذ اإلدارة

ية إحتيالإعداد تقارير مالية  إلى، مواقف معينة عن قصد منها تؤدي (التعويضات على أساغ األداء
المنشست، يمكن تحفيز اإلدارة لتخفيض حد بعيد. وفي بعض  إلىمن خالل تحريف البيانات المالية 
 األرباح لضمان تمويل البنك.  تضخيم أواألرباح بمبلغ هام لتقليل الضريبة 

 
  -ية من خالل ما يلي:حتياليمكن إعداد التقارير المالية اإل. 3أ

  الوثائق  أوإجراء تغيير في السجالت المحاسبية  أو (التزويرالتزييف )بما في ذلك  أوالتالعب
 التي أعدت منها البيانات المالية. داعمةال

  ،هامةمعلومات  أو معامالت أوالحذف المتعمد ألحداث  أوالتمثيل الخاطئ للبيانات المالية 
 أخرى منها.

  أو طريقة العرض أوالتصنيف  أوبالمبالغ متعمد للمبادئ المحاسبية المتعلقة  تطبيقسوء 
 اإلفصاح.

 

لذلك  خالفا  ية تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التي قد تظهر حتيالمالية اإلما تتضمن التقارير ال كثيرا  . 4أ
 إستخدامب حتيالاإلتجاوز أنظمة الرقابة التي تأنها تعمل بفاعلية، ومن الممكن أن ترتكب اإلدارة 

 -ومنها على سبيل المثال ما يلي: أساليب مختلفة
  ،ن نهاية الفترة المحاسبية للتالعب بالقرب م وخصوصاتسجيل قيود وهمية في دفتر اليومية

 تحقيق أهداف أخرى. أو يةنتائج التشغيلالب
 ستخدمة لتقدير األرصدة المحاسبية.تعديل اإلفتراضات بشكل غير مناسب وتغيير األحكام الم 
  ي تمت أثناء في البيانات المالية باألحداث والمعامالت الت عترافتأخير اإل أوتقديم  أوإغفال

 لتقارير.فترة إعداد ا
  الغ المسجلة في البيانات المالية.عدم اإلفصاح عن حقائق قد تؤثر على المب أوإخفاء 
 األداء المالي للمنشأة. أومالي الدخول في معامالت معقدة مهيكلة لتحريف المركز ال 
 تغيير السجالت والشروط الخاصة بالمعامالت الهامة وغير العادية. 

 
 رقة أصول المنشأة، وكثيرا  ما يقوم به الموظفون بمبالغ صغيرةاألصول س تخصيصيتضمن سوء . 5أ

المدراء الذين هم عادة أكثر قدرة على إخفاء حاات  أيضا  أنه قد يشمل  إاغير هامة،  أو نسبيا
األصول بطرق عدة،  تخصيصومن الممكن أن يتم سوء  التخصيص بطرق يصعب إكتشافها.سوء 

 -بما في ذلك:
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 تحويل المقبوضات  أوى سبيل المثال إختالغ تحصيالت الذمم المدينة سرقة المقبوضات )عل
 حسابات مصرفية خاصة(. إلىلمشطوبة فيما يتعلق بالحسابات ا

  البيع،  أوسرقة المخزون السلعي لإلستعمال الشخصي ملكية فكرية )مثل  أوسرقة أصول فعلية
 بيانات تقنية مقابل دفع أموال(.ء التواطؤ مع منافغ بإفشا أوسرقة الخردة إلعادة بيعها،  أو

  التسبب في أن تدفع المنشأة مقابل بضائع وخدمات لم يتم إستالمها )على سبيل المثال دفعات
رشاوى تدفع للذين يقومون بالبيع لوكالء الشراء للشركة مقابل تضخيم  أولبائعين وهميين 

 دفعات لموظفين وهميين(. أوسعار األ

 أصول المنشأة  إستخدامتعمال الشخصي )على سبيل المثال أصول المنشأة لإلس إستخدام
 قرض لطرف ذي عالقة(. أولقرض شخصي كضمان 

 

مضللة من أجل  أومستندات غير صحيحة  أواألصول سجالت  تخصيصما يرافق سوء  كثيرا  
 تم رهنها بدون تفويض مناسب. أوإخفاء حقيقة أن األصول ناقصة 

 

 ع العام ات الخاصة بمنشست القطاعتبار اإل
، أو أي القانون والتنظيمناتجة عن  حتيالالمتعلقة باإل. يمكن أن تكون مسؤوليات مدقق القطاع العام 1أ

المشمولة بشكل منفصل في تكليف المدقق.  أوعلى منشست القطاع العام  صالحيات أخرى مطبقة
الجوهرية للبيانات وتبعا لذلك، قد ا تقتصر مسؤوليات مدقق القطاع على دراسة مخاطر األخطاء 

 . حتيالمسؤولية أوسع لدراسة مخاطر اإل أيضا  المالية بل قد تشمل 
 

 (84-80)المرجع: الفقرات  التشكك المهني
كانت المعلومات  إذاالتشكك المهني تساؤا  مستمرا  ما الحفاظ على موقف يتطلب التشكك المهني  .2أ

. ويشمل حتيالقد توجد أخطاء جوهرية بسبب اإل بأنهوأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها توحي 
ها كأدلة تدقيق وأنظمة الرقابة على إعدادها إستخدامذلك دراسة موثوقية المعلومات التي سيتم 

، يعتبر موقف المدقق الخاص حتيال. وبسبب خصائص اإلذلك مناسبا  كون يوالحفاظ عليها حيث 
 . حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإلبالتشكك المهني ذو أهمية خاصة عند دراسة مخاطر 

 

المكلفين و  المنشأةإدارة . رغم أنه ا يتوقع من المدقق تجاهل الخبرة السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة 1أ
، إا أن موقف المدقق الخاص بالتشكك المهني ذو أهمية خاصة في دراسة مخاطر بالحوكمة

 ث تغيرات في الظروف. ألنه قد تحد حتيالاألخطاء الجوهرية بسبب اإل
 

قلما يشمل التدقيق الذي يتم أداؤه حسب معايير ، 022كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي . 2أ
يكون خبيرا  في مثل يتوقع منه أن  أوالتدقيق الدولية توثيق المستندات، كما أن المدقق ليغ مدربا  

أن شروطا   أوليست صحيحة  ما وثيقة بأنيعتقد تجعله  حدد المدقق حاات إذالكن  .85هذا التوثيق

                                                 
 أ. 42الفقرة  022معيار التدقيق الدولي   ١١
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لكن لم يتم اإلفصاح عنها للمدقق، فقد تشمل اإلجراءات المحتملة لمزيد من  في المستند تم تعديلها
  -البحث والتقصي ما يلي:

 .التأكيد مباشرة مع طرف ثالث 

 عمل خبير لتقييم صحة الوثيقة. إستخدام 

 
 (85جع: الفقرة )المر  المناقشات بين أعضاء فريق العملية

  

مع أعضاء  حتيال. إن مناقشة قابلية اشتمال البيانات المالية للمنشأة على أخطاء جوهرية بسبب اإل82أ
  -الفريق:

 كيفية تيح الفرصة لعدد أكبر من أعضاء فريق العملية من ذوي الخبرة لمشاركة آرائهم حول ت
وأين يمكن أن توجد مثل هذه  حتيالقابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب اإل

 األخطاء في البيانات المالية. 

  مناسبة على مثل هذه القابلية وتحديد أعضاء فريق العملية  إستجابةتمّكن المدقق من دراسة
 الذين سيقومون بإجراءات تدقيق معينة. 

 الفريق وكيفية  تسمح للمدقق تحديد كيفية المشاركة في نتائج إجراءات التدقيق فيما بين أعضاء
 قد يعلم بها المدقق.  حتيالالتعامل مع أية مزاعم باإل

 
  -اآلتي:ك. قد تشمل المناقشات مسائل معينة 88أ

  أنه يمكن أن توجد أخطاء  يعتقدونتبادل لألفكار بين أعضاء فريق العملية بشأن كيف ومتى
خ رتكابإوكيف يمكن لإلدارة  ،حتيالجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل فاء التقارير المالية وا 

 أصول المنشأة. إستخداموكيف يمكن إساءة  ،يةحتيالاإل
 الظروف التي قد تدل على أن إدارة األرباح والممارسات التي يمكن أن تتبعها اإلدارة  دراسة

 ية.إحتيالتقارير مالية  إلىإلدارة األرباح التي يمكن أن تؤدي 

 التي قد تخلق دوافع  لمعروفة التي تؤثر على المنشأة و ة االعوامل الخارجية والداخلي دراسة
وتدل  حتيالاإل رتكابوتوفر الفرصة إل حتيالاإل رتكابضغوطا  عليهم إل أولإلدارة ولآلخرين 

 .حتيالاإل إرتكابلآلخرين تبرير  أوبيئة تتيح لإلدارة  أوعلى ثقافة 
 أوالنقد  إلىهم إمكانية الوصول مشاركة اإلدارة في اإلشراف على الموظفين الذين ل دراسة 

 تعرض لالختالغ.األصول األخرى التي يمكن أن ت

 أسلوب حياة المدراء  أوتلك التي ا تفسير لها في سلوك  أوأية تغيرات غير عادية  النظر في
 علم فريق العملية. إلىوالتي وصلت الموظفين   أو

 ملية التدقيق فيما يتعلق بقابلية تأكيد على أهمية المحافظة على وضع تفكير مناسب طيلة ع
 .حتيالوجود أخطاء جوهرية بسبب اإل
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 إحتيالعلى احتمال وجود  ،وجدت، إن تقييم أنواع الظروف التي قد تدل. 
 جراءات التدقيق التي إ ونطاقتنبؤ في طبيعة وتوقيت الكيفية إدخال عنصر عدم  النظر في

 سيتم أداؤها.
 لقابلية وجود أخطاء جوهرية في البيانات  ستجابةها لإلختيار إإجراءات التدقيق التي يمكن  دراسة

 ات التدقيق أكثر فاعلية من غيرها.كانت أنواع معينة من إجراء إذاوما  ،حتيالالمالية بسبب اإل
 علم المدقق إلىتناهت  إحتيالدعاءات بوجود إأية  النظر في . 
 تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة عتباراألخذ بعين اإل. 
 

 اءات تقييم المرخاطر واألنشطة ذات العالقةإجر 
 ات لإلدارة إستفسار 

 )أ(( 82)المرجع: الفقرة  حتيالتقييم اإلدارة لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
من  فإنه . وعليه، مسئولة الرقابة الداخلية للمنشأة وعن إعداد البيانات الماليةتحمل اإلدارة  تقبل. 80أ

وأنظمة  حتيالات لإلدارة فيما يتعلق بتقييمها لمخاطرة اإلإستفسار ق عمل المناسب بالنسبة للمدق
تختلف طبيعة ومدى وتكرار تقييم اإلدارة لهذه المخاطرة قد و  ،كتشافهاا  الرقابة المستخدمة لمنعها و 

ففي بعض المنشست قد تجري اإلدارة تقييمات مفصلة على  .وأنظمة الرقابة من منشأة ألخرى
 تنظيما   وفي منشست أخرى قد يكون تقييم اإلدارة أقل ،زء من المتابعة المستمرةكج أوأساغ سنوي 

فعلى  ،إن طبيعة ومدى وتكرار تقييم اإلدارة تتعلق بفهم المدقق لبيئة الرقابة للمنشأة ،وأقل تكرارا  
 قد تدل في بعض الحاات حتيالسبيل المثال حقيقة أن اإلدارة لم تقم بإجراء تقييم لمخاطرة اإل

 . على عدم إعطاء اإلدارة أهمية للرقابة الداخلية
 

 ات الخاصة بالمنشست الصغيرةعتبار اإل
 إحتيالالصغيرة منها، قد ينصب تركيز اإلدارة على مخاطر  . في بعض المنشست، وخصوصا  83أ

 سوء تخصيص األصول.  أوالموظفين 
 

 )ب((82رجع: الفقرة إليها )الم ستجابةواإل حتيالعملية اإلدارة لتحديد مخاطر اإل
دة، قد تشمل عمليات اإلدارة مستويات مختلفة من مراقبة لمنشست ذات المواقع المتعدفي حال ا. 84أ

قطاعات  أومواقع تشغيلية  أيضا  تحدد اإلدارة قد قطاعات األعمال. كما  أوالمواقع التشغيلية 
 فيها.  إحتيالأعمال محددة يكون من المرجح أكثر وجود مخاطر 

 

 (81)المرجع: الفقرة  ات لإلدارة واآلخرين ضمن المنشأةإستفسار ل عم
ات المدقق لإلدارة معلومات مفيدة فيما يتعلق بمخاطر األخطاء الجوهرية إستفسار  يمكن أن تقدم. 85أ

نه من غير المحتمل أن توفر هذه . إا أالموظفين إحتيالفي البيانات المالية الناجمة عن 
مالية الناجمة مفيدة فيما يتعلق بمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الات معلومات ستفسار اإل
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 إلتاحة الفرصة مفيدا  في المنشأة أمرا  ات لآلخرينإستفسار عمل اإلدارة. وقد يكون  إحتيالعن 
 المدقق التي قد ا يتم نقلها بطريقة أخرى.  إلىلألفراد لنقل المعلومات 

 

يتعلق ات فيما إستفسار داخل المنشأة الذين يمكن للمدقق أن يوجه لهم تشمل األمثلة على اآلخرين . 81أ
 -ما يلي: اشتباه به أو إحتيالبوجود 

  في عملية إعداد التقارير المالية.الموظفون العاملون الذين ا يشاركون بشكل مباشر 

  مستويات مختلفة من الصالحيات.ب يتمتعونالموظفون الذين 

 غيييير عاديييية أوتسيييجيل معيييامالت معقيييدة  أومعالجييية  أوشيييرة الموظفيييون المشييياركون فيييي مبا، 
 يتابعون هؤاء الموظفين. أوشرفون وأولئك الذين ي

 .المستشار القانوني الداخلي 

 الشخص المعادل له. أوة الرئيسي مسئول أخالقيات المهن 

  حتيالاألشخاص المكلفين بالتعامل مع اإلدعاءات باإل أوالشخص. 
 

عنييد تقيييييم علييى الميييدقق  فييإنوعلييييه  .حتيييالاإل رتكييابرة فييي أفضييل وضيييع إلاإلدا مييا تكيييون كثيييرا   .  82أ
تخييياذ موقييييف ميييين التشييييكك المهنيييي أن يقييييدر ضييييرورة إثبييييات إبات ستفسييييار إجابيييات اإلدارة علييييى اإل

 ات بمعلومات أخرى. ستفسار اإلجابات على اإل
 

 ات لموظفي التدقيق الداخلي إستفسار عمل 
عليييى   (0283 )المييينقح 182ومعييييار التيييدقيق اليييدولي)المييينقح(  385ليييدوليمعييييار التيييدقيق ا يثبيييت .  81أ

تيييدقيق تليييك المنشيييست التيييي يتيييوفر ليييديها قسيييم للتيييدقيق  المتعلقييية فييييالمتطلبيييات ويقيييدم اإلرشيييادات 
، يمكييين أن حتييييالفيييي سيييياق اإل معيييايير التيييدقيق الدوليييية األخيييرى. وفيييي تنفييييذ متطليييب 81اليييداخلي

   -، بما في ذلك على سبيل المثال:للمهنةددة يستفسر المدقق حول أنشطة مح
 حتيالاكتشاف اإلخالل السنة  مدقق المهنة منفذة، إن وجدت، من قبل أية إجراءات. 

 تلك اإلجراءات. عنية نتائج ناجمة كانت اإلدارة قد استجابت بشكل مرض أل إذاما فب 

 

 (02: الفقرة )المرجع بالحوكمةالحصول على فهم لإلشراف الذي يمارسه المكلفون 

مسيؤولية اإلشيراف عليى أنظمية متابعية المخياطرة والرقابية  ما في منشأة المكلفين بالحوكمةإن على  .  82أ
الشييركات بشييكل  حوكمييةوفييي العديييد ميين البلييدان تييم تطييوير ممارسييات  .المالييية واإلمتثييال للقييانون

 حتييييالأة لمخييياطر اإلبيييدور نشييط فيييي اإلشييراف عليييى تقيييييم المنشيي بالحوكميييةويقيييوم المكلفييون  ،جيييد
واإلدارة قييد تختلييف حسييب  المكلفييين بالحوكمييةوحيييث أن مسييؤوليات ذات الصييلة. والرقابيية الداخلييية 

                                                 
" إستخدام عمل ،  (0283 )المنقح 182و معيار التدقيق الدولي  03، الفقرة أ 1و 1)المنقح( الفقرات  385معيار التدقيق الدولي   81

 .المدققين الداخليين"
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ميين المهييم أن يفهييم المييدقق مسييؤولياته حتييى يسييتطيع أن يحصييل علييى  فإنييه ،المنشييأة وحسييب البلييد
   2۱.فهم لإلشراف الذي يمارسه األفراد المناسبون

 

اإلشراف قد يوفر فهميا متعمقيا فيميا يتعليق بقابليية حيدوث  المكلفين بالحوكمةرسة كيفية ممافهم إن  .  02أ
وكفياءة ونزاهية اإلدارة.  حتييالالداخليية عليى مخياطر اإلمن قبل إدارة المنشأة وكفاية الرقابة  إحتيال

مثييل حضييور اإلجتماعييات حيييث تييتم هييذه عييدة طييرق، ويمكيين للمييدقق الحصييول علييى هييذا الفهييم ب
 .  بالحوكمةات للمكلفين إستفسار عمل  أوراءة محاضر هذه اإلجتماعات وقالمناقشات 

 

 ات الخاصة بالمنشست الصغيرةعتبار اإل
مشيياركون فييي إدارة المنشييأة. وقييد يكييون هييذا  المكلفييين بالحوكمييةفييي بعييض الحيياات، يكييون جميييع  .  08أ

آخييير دور  هيييو الحيييال فيييي منشيييأة صيييغيرة حييييث ييييدير ماليييك منفيييرد المنشيييأة وا يكيييون ألي شيييخص
رقييابي. وفييي هييذه الحيياات، ا يكييون هنيياك عييادة إجييراء ميين طييرف المييدقق ألنييه ا يوجييد إشييراف 

 منفصل عن اإلدارة. 
 

 (03)المرجع: الفقرة  النظر في معلومات أخرى
المعلومييات  فييإن ،تم الحصييول عليهييا ميين تطبيييق اإلجييراءات التحليليييةيييجانييب المعلومييات التييي  إلييى .  00أ

األخطيياء  المنشييأة وبيئتهييا قييد تسيياعد فييي تحديييد مخيياطرحييول تم الحصييول عليهييا ييياألخييرى التييي 
وميات تسياعد ومين الممكين أن تيوفر المناقشيات بيين أعضياء الفرييق معل .حتييالالجوهرية بسيبب اإل

تم الحصول عليهيا مين عملييات يالمعلومات التي  فإنذلك  إلىباإلضافة  في تحديد هذه المخاطر.
ء والحفياظ علييهم ومين الخبيرة المكتسيبة فيي عملييات أخيرى ييتم أداؤهيا لصيالح المدقق لقبيول العميال

قد تكيون مناسيبة لتحدييد  ،على سبيل المثال عمليات لمراجعة المعلومات المالية المرحليةو  ،المنشأة
 .  حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل

 

 (04)المرجع: الفقرة  حتيالتقييم عوامل مخاطر اإل
 من رغمعلى الو  ه يمكن أن يجعل من الصعب إكتشافه.يتم عادة إخفاؤ  حتيالقيقة أن اإلإن ح . 03أ

ضغوط  أوتدل على وجود دوافع  ظروفا   أو من الممكن أن يحدد المدقق أحداثا   فإنه ذلك، 
على سبيل  ".حتيال"عوامل مخاطرة اإل حتيالاإل رتكابتوفير فرصة إل أو حتيالاإل رتكابإل

 -المثال:
 اجيية لتلبييية توقعييات أطييراف أخييرى للحصيييول علييى تمويييل إضييافي لحقييوق الملكييية قيييد إن الح

 ؛حتيالاإل رتكابإل يخلق ضغوطا  

  رتكييييابتييييم تحقيييييق أهييييداف ربيييح غييييير واقعييييية قييييد يخلييييق دافعييييا  إل إذاإن مييينح مكافييييست كبيييييرة 
 ؛ وحتيالاإل

                                                 
، يناقش األشخاص الذين يتصل بهم المدقق 1أ-8، الفقرات أ"ين بالحوكمةالمكلف"اإلتصال مع أولئك  012معيار التدقيق الدولي    ٧١

 عندما ا يكون هيكل الرقابة في المنشأة محددا .
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 حتيالاإل رتكابإن بيئة رقابة غير فعالة قد تخلق فرصة إل. 

 

امل مخاطرة وتختلف أهمية عو  حسب أهميتها. حتيالامل مخاطرة اإلبسهولة ترتيب عو  مكنيا  . 04أ
ظهر الظروف في المنشست حيث ا تُ  ةبعض هذه العوامل موجودمن و  حد كبير. إلى حتيالاإل

 إحتيالكان عنصر مخاطرة  إذاما فيتحديد  فإن ،وتبعا  لذلك مخاطر أخطاء جوهرية.المحددة 
ن سيتم أخذه بالحسبان عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات كا إذاموجودا  وما 

 ممارسة الحكم المهني. يقتضي حتيالالمالية بسبب اإل
 

ية حتيالالمتعلقة بإعداد التقارير المالية اإل حتيالأمثلة على عوامل مخاطر اإل 8يتضمن الملحق . 05أ
 حااتثالثة  على بناءا  هذه  إليضاحيةاوسوء تخصيص األصول. ويتم تصنيف عوامل المخاطر 

  -:حتيالتكون عموما قائمة عند وجود اإل
  ؛ حتيالاإل رتكابممارسة ضغط إل أووجود دافع 

 ؛ وحتيالاإل رتكابوجود فرصة ملحوظة إل 

  ي. إحتيالالقدرة على تبرير فعل 

 

سمح بتبرير فعل ي موقفا   وقد ا يكون من السهل أن يالحظ المدقق عوامل المخاطرة التي تعكغ
رغم أن عوامل . و وبرغم ذلك قد يصبح المدقق على علم بوجود مثل هذه المعلومات .حتيالاإل

واسعة من الحاات التي قد يواجهها  مجموعةتغطي  8المبينة في الملحق  حتيالمخاطرة اإل
 .فقط أمثلة وقد توجد عوامل أخرى فإنها ونالمدقق

 

ذات  حتيالعوامل مخاطرة اإل دراسةلكية للمنشأة تأثير كبير على إن لحجم وتعقيد وخصائص الم . 01أ
عوامل تقيد بشكل عام السلوك المثال في حالة المنشأة الكبيرة، قد يكون هناك  فعلى سبيل الصلة.

  -:مثل ،غير المناسب من قبل اإلدارة
  المكلفين بالحوكمةاإلشراف الفعال من قبل. 

  فعال.داخلي قسم تدقيق 

  مكتوبةيق قواعد سلوك جود وتطبو. 
 

على التي يتم تحديدها  حتيالمن الممكن أن توفر عوامل مخاطرة اإل فإنهعلى ذلك،  وعالوة  
 على الحصول عليهاالتي يتم  مقارنة بتلكمتعمقة مختلفة  آراء معين قطاع أعمالمستوى تشغيل 

 المستوى الواسع للمنشأة.
  

 ات الخاصة بالمنشست الصغيرةعتبار اإل
 أقل أهمية. أوات غير مطبقة عتبار جميع هذه اإل أوقد تكون بعض  ،المنشأة الصغيرة في حال  .02أ

ولكن بدا  من ذلك من  ،قد ا يكون في المنشأة الصغيرة قواعد سلوك مكتوبة ،فعلى سبيل المثال
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ت تصااالمحتمل أنها طورت ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك األخالقي من خالل اإل
لشفوية وحسب المثال الذي تضربه اإلدارة. إن سيطرة فرد واحد على اإلدارة في منشأة صغيرة ا ا

يصال موقف مناسب فيما يتعلق  يدل بشكل عام وفي حد ذاته على فشل اإلدارة في إظهار وا 
من الممكن أن تعوض  فإنهوفي بعض المنشست  ة وعملية إعداد التقارير المالية.بالرقابة الداخلي

غير أن  الموظفين. إحتيالفة وتقلل مخاطرة تفويض اإلدارة عن أساليب رقابة ضعي إلىحاجة ال
سيطرة فرد واحد على اإلدارة يمكن أن يكون ضعفا  محتمال  حيث أنه توجد فرصة لتجاوز اإلدارة 

 ألنظمة الرقابة.
 

 تحتيا تتحديد وتقييم مرخاطر األرخطاء الجوهرية بسبب اإل
 (01)المرجع: الفقرة  باإليرادات عترافإلفي ا حتيالمخاطر اإل

 

باإليرادات  عترافالمتعلقة باإلية حتيالما تنجم األخطاء الجوهرية بسبب التقارير المالية اإل كثيرا  . 01أ
تسجيل  أويرادات السابق ألوانه باإل عترافعلى سبيل المثال اإلو  ،من المبالغة في اإليرادات

على سبيل المثال يرادات بأقل من قيمتها الحقيقية تقدير اإلمن  أيضا  . وقد تنشأ إيرادات وهمية
 فترة احقة بشكل غير مناسب. إلىت من خالل نقل اإليرادا

 

باإليرادات أكبر في بعض المنشست منها في  عتراففي اإل حتياليمكن أن تكون مخاطر اإل. 02أ
التقارير  رتكاباإلدارة إل ضغوط على أومنشست أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن توجد دوافع 

غير المناسب باإليرادات في حال المنشست المدرجة عندما  عترافية من خالل اإلحتيالالمالية اإل
أخرى. وعلى نحو مماثل، يمكن  إلىمن سنة  واألرباح من ناحية نمو اإليرادات مثال  يقاغ األداء 

يرادات في حال المنشست التي تجني باإل عترافكبيرة في اإل إحتيالمخاطر  مثال  أن يكون هناك 
 جزء كبير من اإليرادات من خالل المبيعات النقدية.

 
باإليرادات. فعلى سبيل المثال،  عتراففي اإل إحتيالفتراض القائل بوجود مخاطر اإليمكن دحض  . 32أ

 عترافمتعلقة باإل حتيالعدم وجود مخاطر أخطاء جوهرية بسبب اإل إلىقد يخلص المدقق 
رادات في الحالة التي يوجد فيها نوع واحد من معاملة إيراد بسيطة مثل إيراد اإليجار من باإلي

 ملكية تأجير مفردة.
 

 وفهم أنظمة الرقابة ذات العالقة لدى المنشأة حتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل
 (02)المرجع: الفقرة 

 

أنظمة الرقابة التي تختار تنفيذها  ونطاقعلى طبيعة  بناءا  مكن أن تتخذ اإلدارة أحكاما  من الم. 38أ
وعند تحديد ما هي أساليب الرقابة التي يجب  .۱۱ونطاق المخاطر التي تختار تحملهاوطبيعة 

كتشاف اإل على البيانات المالية أن تحتوي إمكانية مخاطر في اإلدارة  تنظر ،حتيالتنفيذها لمنع وا 
أنه ليغ من اإلدارة يمكن أن تستنتج  ،وكجزء من هذا األمر .لحتياإلاأخطاء جوهرية نتيجة 

األخطاء مخاطر فيما يتعلق بتقليل  والحفاظ عليهالمجدي إقتصاديا  تنفيذ عنصر رقابة معين 
 . الذي ينبغي تحقيقه حتيالاإل بسببالجوهرية 

                                                 
١۱ 
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اإلدارة  قامت تيمن المهم بالنسبة للمدقق الحصول على فهم ألنظمة الرقابة ال فإنهلذلك . 30أ
من الممكن أن  عند القيام بذلك،ألنه ه. واكتشاف حتيالاإللمنع  بتصميمها وتنفيذها والحفاظ عليها

طة بعدم وجود أن اإلدارة اختارت بوعي قبول المخاطر المرتب ،على سبيل المثال ،يعلم المدقق
ن الحصول على هذا ومن الممكن كذلك أن تكون المعلومات التي تتوفر م فصل بين الواجبات.

التي قد تؤثر على تقييم المدقق لمخاطرة  حتيالاإل في تحديد عوامل مخاطرة أيضا   مفيدةالفهم 
 .حتيالحتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية بسبب اإلإ
 

  تحتيا ستجابات للمرخاطر المقّيمة لألرخطاء الجوهرية بسبب اإلإلا
 

 (01)المرجع: الفقرة  الكلية اإلستجابات
بسبب  الجوهريةستجابات الكلية لتناول المخاطر المقّيمة لألخطاء اإلتحديد يتضمن  عموما  . 33أ

يعكغ السلوك اإلجمالي للتدقيق زيادة في مستوى التشكك المهني  أندراسة كيف يمكن  حتيالاإل
 -:يلي أمثلة كمامن خالل 

  فحصيييها دعميييا للمعيييامالت المسيييتندات التيييي سييييتم  ونطييياقطبيعييية  إختييييارحساسيييية زائيييدة فيييي
 الجوهرية.

  إقرارات اإلدارة فيما يتعلق باألمور الجوهرية. أوتعزيز تفسيرات  إلىإدراك زائد للحاجة 

 
ا بطريقية مخطيط لهيالات أكثير عموميية عيدا عين اإلجيراءات المحيددة إعتبيار  كما ينطوي كيذلك عليى
 والتي تُناقش أدناه.  02ات المسائل المدرجة في الفقرة عتبار أخرى. وتتضمن هذه اإل

 
 )أ((  02)المرجع: الفقرة  تعيين الموظفين واإلشراف عليهم

 

بتعييين أفيراد إضيافيين ذوي  حتييالقد يستجيب المدقق لمخاطر محددة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل .  34أ
 بتعييين أفيراد أكثير أو ،ومعرفة متخصصة مثيل الخبيراء الشيرعيين وخبيراء تقنيية المعلوميات مهارات

 خبرة في العملية.
 
وقييدرات أعضيياء  حتييياليعكييغ مييدى اإلشييراف تقييييم المييدقق لمخيياطر األخطيياء الجوهرييية بسييبب اإل . 35أ

 .  فريق العملية الذين يقومون بأداء العمل
 

 )ج(( 02)المرجع: الفقرة  إجراءات التدقيق إختيارعدم قابلية التنبؤ في 
 

 سيتمطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي  إختيار. إن إدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ في 31أ
األفراد داخل المنشأة الذين هم على معرفة بإجراءات التدقيق  يكونقد حيث هو أمر هام أداؤها 

ويمكن إجراء ذلك ية. حتيالاء التقارير المالية اإلالتي تتم عادة في العمليات أكثر قدرة على إخفو 
  -من خالل ما يلي: مثال  
 ثباتات مختارة لم يتم فحصهاأ وذلك  بطريقة أخرى داء إجراءات جوهرية ألرصدة حسابات وا 

 .مخاطرتها أوبسبب أهميتها 

  بخالف ذلك. متوقعال عنتعديل توقيت إجراءات التدقيق 
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 عينات مختلفة. إختيارأساليب  إستخدام 

  ن.في مواقع على أساغ غير معل أوأداء إجراءات التدقيق في مواقع مختلفة 

 
 اإلثبييياتعنيييد مسيييتوى  حتييييالبسيييبب اإل المقيّمييية الجوهريييية ءلمخييياطر األخطيييا إسيييتجابةإجيييراءات التيييدقيق 
 (  32)المرجع: الفقرة 

 

عند مستوى  حتيالمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلإن استجابات المدقق لتناول المخاطر المقيّ . 32أ
 -إجراءات التدقيق بالطرق التالية: ونطاقمن الممكن أن تشمل تغيير طبيعة وتوقيت  اإلثبات

 

 وذلييك للحصييول  ،قييد تكييون هنيياك حاجيية لتغيييير طبيعيية إجييراءات التييدقيق التييي سيييتم أداؤهييا
ومين  الحصيول عليى معلوميات إضيافية مدعمية. أوعلى أدلة تيدقيق أكثير موثوقيية ومالئمية 

علييى و ينهمييا. التييي سيييتم أداؤهييا والجمييع ب الممكيين أن يييؤثر ذلييك علييى نييوع إجييراءات التييدقيق
 -سبيل المثال:

  أو ،أكثيير أهمييية لييبعض األصييول الفحييص الفعلييي أوميين الممكيين أن تصييبح المالحظيية 
بمسييياعدة الحاسيييب اآلليييي لجميييع مزييييد مييين تيييدقيق أسييياليب  إسيييتخدامقيييد يختيييار الميييدقق 

 ة. لكترونياإل المعامالتملفات  أواألدلة بشأن البيانات الواردة في الحسابات الهامة 
 فعليييى سيييبيل  للحصيييول عليييى معلوميييات إضيييافية مدعمييية.لميييدقق إجيييراءات ا وقيييد يصيييمم

قيد تكيون ، حدد المدقق أن اإلدارة تتعرض لضيغوط لتحقييق توقعيات األربياح إذا ،المثال
الدخول فيي اتفاقييات اإلدارة تضخم المبيعات عن طريق  بأنذات عالقة هناك مخاطرة 

دار فييواتير للمبيعييات قبييل بإصيي أوبيياإليراد  عتييرافمبيعييات تشييمل شييروطا تحييول دون اإل
تصيييميم مصيييادقات  ،عليييى سيييبيل المثيييالو  وفيييي هيييذه الحييياات يمكييين للميييدقق، التسيييليم.

 تفاصييل اتفاقييات المبيعيات، لتأكييد أيضيا  المبيالغ المعلقية، بيل  خارجية لييغ فقيط لتأكييد
 نيهفإ ،ذليك إليىباإلضيافة بما في ذلك التياريخ وأيية حقيوق فيي شيروط اإلعيادة والتسيليم. 

ات إستفسيار  إليىمن الممكن أن يجد الميدقق أن إضيافة مثيل هيذه المصيادقات الخارجيية 
اتفاقيييات  اليين فييي المنشييأة فيمييا يتعلييق بييأي تغيييرات فيييالمييوظفين غييير الميي إلييىتوجييه 

 تسليم ستكون فعالة.المبيعات وشروط ال
  أن أداء  إليى وقيد يتوصيل الميدقق لتعديل توقييت اإلجيراءات الجوهريية.قد تكون هناك حاجة

 مييييةأفضييييل مخيييياطرة مقيّ  يتنيييياول بشييييكلبييييالقرب منهييييا  أوفحييييص جييييوهري فييييي نهاييييية الفتييييرة 
 عتبياراإل آخيذا بعيين ،ومين الممكين أن يتوصيل الميدقق .حتيياللألخطاء الجوهرية بسيبب اإل

أن إجييييييراءات التييييييدقيق لتمديييييييد  إا ،التالعييييييب أو المقصييييييودة ألخطيييييياءالمقّيميييييية لمخيييييياطر ال
 فإنييه ،ذلكليي وخالفييا   نهاييية فتييرة ليين تكييون فعاليية. إلييىق ميين تيياريخ مرحلييي دقيات التييإسييتنتاج

واليذي  غيير مناسيب بياإليرادات، ا  إعترافيعلى سبيل المثال خطأ يتضيمن  ،بسبب خطأ متعمد
أن يختيار تطبييق إجيراءات جوهريية يمكن للمدقق  فإنه ،من المحتمل أنه بدأ في فترة مرحلية

 خالل فترة إعداد التقارير. أولك قبل ذ تحدثمعامالت التي على ال
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  فعلييى  .حتيييالاألخطيياء الجوهرييية بسييبب اإل اإلجييراءات المطبقيية تقييييم مخيياطر نطيياقيعكييغ
 علييىت تحليلييية أداء إجييراءا أوزيييادة أحجييام العينييات  ، قييد يكييون ميين المناسييبسييبيل المثييال

ليييي عليييى وكيييذلك قيييد تسييياعد أسييياليب التيييدقيق بمسييياعدة الحاسيييب اآل. مسيييتوى أكثييير تفصييييال  
هيذه  إسيتخدامبات. ويمكن ة وملفات الحسالكترونياإل للمعامالتات أوسع نطاقا إختبار إجراء 

فييرز المعييامالت  أوة الرئيسييية، لكترونيييميين الملفييات اإلعينييات معييامالت  ختييياراألسيياليب إل
 مجموعة كاملة بدا  من عينة. إختبار أوالمحددة، ذات الخصائص 

 

فحص  فإن ،تؤثر على كميات المخزون حتيالرة أخطاء جوهرية بسبب اإلحدد المدقق مخاط إذا. 31أ
ناء أث محددا   هتماما  إ البنود التي تتطلب  أوسجالت المخزون للمنشأة قد يساعد في تحديد المواقع 

عمليات قرار بمراقبة  إلىومن الممكن أن تؤدي هذه المراجعة  بعد الجرد الفعلي للمخزون. أو
إجراء جرد للمخزون في جميع المواقع  أوقع معينة على أساغ غير معلن جرد المخزون في موا

 في نفغ التاريخ.
 

 ،والتأكيداتتؤثر على عدد من الحسابات  حتيالقد يحدد المدقق مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل. 32أ
 أو ستمالكاإلعمليات بمعامالت محددة )مثل  المتعلقةبما في ذلك تقييم األصول والتقديرات 

لتزامات الهامة األخرى المستحقة )مثل التقاعد إل( وامعين التصرف بقطاع أعمال أوإعادة الهيكلة 
 ترتبطومن الممكن أن  إلتزامات اإلصالح البيئي(. أوخرى لتزامات ما بعد انتهاء الخدمة األا  و 

ومات التي بالتقديرات المتكررة. إن المعل المتعلقةالمخاطرة كذلك بتغيرات هامة في اإلفتراضات 
يتم جمعها من خالل الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها قد تساعد المدقق في تقييم معقولية 

إجراء مراجعة بأثر رجعي  كام واإلفتراضات التي بنيت عليها. كما أنتقديرات اإلدارة هذه واألح
متعمقا لمعقولية  لألحكام واإلفتراضات المماثلة لإلدارة المطبقة في الفترات السابقة قد توفر فهما

 األحكام واإلفتراضات التي تدعم تقديرات اإلدارة.
 

مة لألخطاء الجوهرية أمثلة على إجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقيّ  0يحتوي الملحق. 42أ
 أيضا   ويشمل الملحقبما في ذلك أمثلة توضح إدخال عنصر عدم قابلية التنبؤ.  ،حتيالبسبب اإل

التقارير المالية  عنإلستجابات لتقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة أمثلة على ا
باإليرادات وسوء  عترافية الناجمة عن اإلحتيال، بما في ذلك التقارير المالية اإليةحتيالاإل

 .تخصيص األصول
 

  تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابةب للمخاطر المتعلقة إستجابةإجراءات التدقيق 
 )أ(( 30)المرجع: الفقرة اليومية والتعديالت األخرى  القيود

التالعب في عملية إعداد  حتيالما تتضمن األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل كثيرا  . 48أ
غير مصرح بها في دفتر اليومية أثناء السنة  أووذلك بتسجيل قيود غير مناسبة  يةالتقارير المال

على المبالغ الواردة في البيانات المالية من قبل اإلدارة إجراء تعديالت  وأ ،في نهاية الفترة أو
 . التصنيفإعادة عمليات تعديالت و توحيد المن خالل  مثال   ،قيود دفتر اليوميةالظاهرة في غير 
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تعتبر دراسة المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بتجاوز غير مناسب على ذلك،  عالوة  و . 40أ
الرقابة على قيود اليومية هو أمر مهم حيث أن العمليات وأنظمة الرقابة المؤتمتة قد تقلل  ألنظمة

حتمالية أن يتجاوز األفراد هذه إ تتغلب على مخاطر امن مخاطر الخطأ غير المقصود لكنها 
 إلى تلقائيامن خالل تغيير المبالغ التي يتم نقلها  مثال  ت المؤتمتة بشكل غير مناسب، العمليا

تقنية  إستخدامعند و ذلك،  إلىنظام إعداد التقارير المالية. باإلضافة  إلى أودفتر األستاذ العام 
ا يوجد دليل على اإلطالق  أو، قد يكون هناك دليل ضئيل تلقائياالمعلومات لنقل المعلومات 

 ل هذا التدخل في أنظمة المعلومات. على مث
ختيارتحديد و  هدافأل. 43أ وتحديد األسلوب  ختباراألخرى إل تتر اليومية والتعديالالقيود في دف ا 

 -:تكون المسائل التالية مناسبة ،هاإختيار تم يللبنود التي  األساسي المناسب لفحص الدعم

  حتيالإن وجود عوامل مخاطرة اإل –حتيالتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإل 
تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية تم الحصول عليها أثناء يوالمعلومات األخرى التي 

األخرى  تلقيود اليومية والتعديالالمدقق في تعيين الفئات المحددة قد تساعد  حتيالبسبب اإل
 لفحصها. 

  من الممكن أن تقلل أنظمة  -األخرى تقيود اليومية والتعديالأنظمة رقابة تم تنفيذها على
ات األساسية ختبار األخرى مدى اإل تومية والتعديالقيود اليقابة الفعالة على إعداد وترحيل الر 

 أن يكون المدقق قد فحص فاعلية عمل أنظمة الرقابة. ةشريط ،الالزمة

 بالنسبة  -التقارير المالية للمنشأة وطبيعة األدلة التي يمكن الحصول عليها دعملية إعدا
طوات واإلجراءات الخت تتضمن المعالجة الروتينية للمعامالت الجمع بين سللعديد من المنش

من  األخرى كال   تقيود اليومية والتعديالقد تشمل معالجة  اليدوية واآللية. وعلى نحو مماثل،
ستخدم تقنية المعلومات في عملية إعداد وعندما تُ  وأنظمة الرقابة اليدوية واآللية. اإلجراءات

 .لكترونيقط بالشكل اإلاألخرى ف تقيود اليومية والتعديالالتقارير المالية يمكن أن توجد 
 ما يكون للقيود  كثيرا   -األخرى تالتعديال أوية في دفتر اليومية حتيالخصائص القيود اإل

 ومن الممكن أن ،األخرى خصائص فريدة محددة تغير المناسبة في دفتر اليومية والتعديال
ما  ادرا  ن أوغير عادية  أوعالقة  غير ذاتتشمل هذه الخصائص قيودا  )أ( تمت لحسابات 

تستخدم. )ب( قام بها أفراد ا يقومون عادة بإجراء قيود في دفتر اليومية. )ج( مسجلة في 
وصف.  أوليغ لها تفسير  أووصف قليل  أوكقيود بعد اإلقفال ولها تفسير  أونهاية الفترة 

على تحتوي  (هـأثناء إعداد التقارير المالية وليغ لها أرقام حسابات. ) أو)د( تمت إما قبل 
 أرقام تنتهي بشكل متسق. أوأعداد مقربة 

  التعديالت على  أوغير المناسبة اليومية قيود من الممكن تطبيق  –طبيعة وتعقيد الحسابات
)ب( تحتوي على  غير عادية بطبيعتها. أوالحسابات التي )أ( تحتوي على معامالت معقدة 

لألخطاء في الماضي. )د( لم  تقديرات هامة وتعديالت في نهاية الفترة. )ج( كانت عرضة
( تحتوي على معامالت ـهتحتوي على فروقات لم تتم مطابقتها. ) أوتتم مطابقتها في حينه 
لذلك مرتبطة مع مخاطرة محددة لألخطاء الجوهرية بسبب  خالفا  داخل الشركة. )و( 
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عطى مكونات متعددة يجب أن ي أو. في عمليات تدقيق المنشات التي لها مواقع حتيالاإل
 القيود في دفتر اليومية من مواقع متعددة. ختيارالحاجة إل إلى عتباراإل

 قد  -العادي معالجتها خارج سير العمل تتماألخرى التي  تالقيود في دفتر اليومية والتعديال
لنفغ مستوى الرقابة الداخلية مثل القيود في دفتر اليومية  القيود غير النمطية تخضعا 

غ متكرر لتسجيل معامالت مثل المبيعات والمشتريات والمدفوعات المستخدمة على أسا
 النقدية الشهرية.

 

قيود اليومية  إختبارونطاق الحكم المهني عند تحديد طبيعة وتوقيت  إستخدامعلى المدقق . 44أ
ت ية في دفتر اليومية والتعديالحتيالما يتم إجراء القيود اإل كثيرا  ألنه  ونظرا   .ىوالتعديالت األخر 

قيود  إختيارالمدقق عادة  ( من0) )أ( 30، تقتضي الفقرة نهاية  فترة إعداد التقارير ياألخرى ف
األخطاء الجوهرية في البيانات  لكن ألنو  .تاليومية والتعديالت األخرى التي تمت في ذلك الوق

 إرتكابفية مكثفة إلخفاء كي يمكن أن تحدث طيلة الفترة وقد تشمل جهودا   حتيالالمالية بسبب اإل
 ختباركانت هناك حاجة إل إذاما فيتحديد المدقق  منتقتضي ( 3)أ() 30الفقرة  فإن ،حتيالاإل

 األخرى طيلة الفترة. تقيود اليومية والتعديال

 
 )ب((30)المرجع: الفقرة  التقديرات المحاسبية

  

اإلفتراضات  أومن األحكام  تخاذ عددإمسئولة عن الاإلدارة من  تتطلب ،إعداد البيانات المالية إن. 45أ
هذه التقديرات على أساغ ومراقبة المحاسبية الهامة وعن متابعة  تالتي تؤثر على التقديرا

ء متعمدة في التقديرات ية من خالل أخطاحتيالما يتم إعداد البيانات المالية اإل وكثيرا   .مستمر
 أواإلحتياطيات  أوالمخصصات كافة  من من خالل التقليل مثال  ويمكن تحقيق ذلك المحاسبية. 

إما لتحقيق اإلتساق في األرباح على مدى  مصممةتكون  بحيثبنفغ الطريقة المبالغة فيها 
معين من أجل خداع مستخدمي البيانات لتحقيق مستوى أرباح  أوأكثر  أو فترتين محاسبيتين

 : نطباعهم عن أداء وربحية المنشأةإالمالية بالتأثير على 
 

فتراضات اإلدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية ا  جراء مراجعة بأثر رجعي ألحكام و من إ دفاله. إن 41أ
ى كانت هنالك دالة عل إذاما فيتحديد البيانات المالية للسنة السابقة هو في  الظاهرةالهامة 

 التيو األحكام المهنية للمدقق  التشكيك في منهاوا يقصد  انحراف محتمل من ناحية اإلدارة.
 اتخذت في السنة السابقة والتي كانت مبنية على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت.  

 
إجراء مراجعة بأثر رجعي، وتتم تلك المراجعة كإجراء  82 542كما يتطلب معيار التدقيق الدولي .42أ

 تقييم للمخاطر للحصول على معلومات حول فاعلية عملية تقدير اإلدارة للفترة السابقة، وأدلة
إعادة التقييم الالحق للتقديرات المحاسبية للفترة السابقة  –أو حيث أمكن –تدقيق حول النتائج

                                                 
، مية العادلية واإلفصياحات ذات العالقية""تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقيديرات المحاسيبية للقي، 542معيار التدقيق الدولي  ١١

 .2الفقرة 
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المتعلقة بإجراء تقديرات محاسبية للفترة الحالية، وأدلة تدقيق المسائل الهامة مثل شكوك التقدير، 
راء مراجعة التي يمكن أن ُيطلب اإلفصاح عنها في البيانات المالية. وكخطوة عملية، يمكن إج

المدقق ألحكام وافتراضات اإلدارة فيما يخص التحيز الذي يمكن أن يمثل مخاطرة خطأ هام 
مع المراجعة التي يقتضيها معيار التدقيق الدولي  شتراكلهذا المعيار باإل بسبب ااحتيال وفقا  

542. 
 

 )ج(( 30)المرجع: الفقرة  األساغ التجاري للمعامالت الهامة
للمشاركة في إعداد تقارير  لمعامالت الهامةا مؤشرات التي قد توحي أنه تم الدخول فيالتتضمن  .41أ

)التي تعتبر خارج نطاق السياق العادي ألعمال  إلخفاء سوء تخصيص األصول أوية إحتيالمالية 
  -:ما يلي (ذلك تبدو غير عادية بخالفالتي  أو المنشأة

 مثل أن تنطوي المعاملة على كل مفرط )بش كان شكل هذه المعامالت يبدو معقدا   إذا
 أطراف متعددة ا يوجد بينها عالقة(. أومنشست متعددة ضمن مجموعة موحدة 

 ما فيفي المنشأة و  المكلفين بالحوكمةكانت اإلدارة قد ناقشت طبيعة هذه المعامالت مع  إذا
 .وثائق غير كافيةكانت هنالك  إذا

 معاملة محاسبية معينة مما تضعه على  إلىالحاجة  كانت اإلدارة تضع تأكيدا  أكبر على إذا
 المعاملة. إقتصاديات

 بما في ذلك منشست ذات  ،غير مجمعة ذات عالقة كانت المعامالت التي تشمل أطرافا   إذا
 في المنشأة. المكلفين بالحوكمةخاص تمت مراجعتها واعتمادها من قبل  هدف

 أوالمواد ليغ لديها  أطرافا   أوذات عالقة غير محددة  كانت المعامالت تشمل أطرافا   إذا 
 القوة المالية لدعم المعاملة بدون مساعدة من المنشأة التي يتم تدقيقها.

 

 ( 32-34)المرجع: الفقرات  تقييم أدلة التدقيق
تم أداؤها وأدلة يعلى إجراءات التدقيق التي  بناء  و  ،المدقق من 332يتطلب معيار التدقيق الدولي .42أ

ة عند كانت تقييمات مخاطر األخطاء الجوهري إذاما فيتقدير  ،تم الحصول عليهايق التي التدقي
وعية مبنية على حكم وهذا التقييم هو بشكل رئيسي مسألة ن .۲۰تبقى مناسبة اإلثباتمستوى 
من الفهم لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب  ومن الممكن أن يوفر هذا التقييم مزيدا   المدقق.

 3ويحتوي الملحق  مختلفة. أوإجراءات تدقيق إضافية  ءكانت هنالك حاجة ألدا إذاوما  ،حتيالاإل
 . حتيالحتمالية حدوث اإلإ إلىأمثلة على الظروف التي قد تشير 

 

 (34)المرجع: الفقرة  ستنتاج شاملإاإلجراءات التحليلية المتخذة عند قرب نهاية عملية التدقيق لتكوين 
 حتيالاإل بالتي قد تدل على مخاطرة أخطاء جوهرية بسب المحددةت والعالقات إن تحديد اإلتجاها. 52أ

اية في نه ودخال   العالقات غير العادية التي تتضمن إيرادا  وتعتبر  إصدار حكم مهني. يتطلب
                                                 

۲۰ 
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وهذه من الممكن أن تشمل على سبيل المثال مبالغ كبيرة بشكل غير  مالئمة بشكل خاص. السنة
 غير عادية،المعامالت ال أواألخيرة من فترة تقديم التقارير  األسابيعنها خالل تم اإلبالغ عيعادي 

 .لعملياتمن ا التدفق النقدي اتتجاهإدخال  ا يتفق مع  أو
 

 ( 32-35)المرجع: الفقرات  دراسة األخطاء المحددة
وظة للقيام إتاحة فرصة ملح أوه رتكابممارسة ضغط إل أوعلى وجود دافع  حتيال. حيث ينطوي اإل58أ

هي واقعة  حتيالمن غير المرجح أن يكون حادث اإل فإنه، حتيالتقديم تبرير ما لفعل اإل أوبذلك 
بالرغم من أن التأثير  ،من الممكن أن تدل أخطاء متعددة في موقع محدد فإنهمنفصلة. وعليه، 

 . حتيالعلى مخاطرة أخطاء جوهرية بسبب اإل ،التراكمي ليغ جوهريا  
 
على سبيل المثال، يمكن أن تكون فالمحدد على الظروف.  حتيالمد المدلوات الضمنية لإلتعت . 50أ

هامة في حال تورطت فيها اإلدارة العليا. وفي  إحتيالهي حالة  حتيالحالة غير هامة من اإل
 االنظر في موثوقية األدلة التي تم الحصول عليها في السابق حيث أنه مثل هذه الحاات، يمكن

وحول صحة السجالت  التي قدمت تن هناك شكوك حول اكتمال وصحة اإلقراراقد تكو 
أطراف  أواإلدارة  أوموظفين تواطؤ تشمل الاحتمالية  أيضا  كما توجد  لمستندات المحاسبية.وا

 أخرى. 
 

رشادات بشأن على المتطلبات واإل ۲۲ 222ومعيار التدقيق الدولي 08 52معيار التدقيق الدولي .53أ
 . وتقريره المدقق رأيخطاء وأثرها على تقييم األ

 

 (31)المرجع: الفقرة  إكما  عملية التدقيقعدم قدرة المدقق على 
التي يمكن أن تنشأ وقد تشكك في قدرة المدقق على  ستثنائيةتتضمن األمثلة على الظروف اإل . 54أ

  -ستمرار في أداء التدقيق ما يلي:اإل
 يعتبره المدقق ضروريا في هذه الظروف الذي مناسب عندما ا تتخذ المنشأة اإلجراء ال

 بالنسبة للبيانات المالية؛ هاما   حتيال، حتى عندما ا يكون اإلحتياللمعالجة اإل
 

  ات التدقيق إختبار ونتائج  حتيالدراسة المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية بسبب اإلدل تعندما
 أونطاق؛ هام وواسع ال إحتيالوجود مخاطرة كبيرة بوجود  على

 

  كفاءة ونزاهة األشخاص  أونزاهتها  أوعندما يكون لدى المدقق شك كبير بشأن كفاءة اإلدارة
 .المكلفين بالحوكمة

 

وصف الحاات  من غير الممكن بشكل جازم فإنهأ، لتنوع واختالف الظروف التي قد تنش نظرا    .55أ
امل التي تؤثر على ما توصل إليه وتشمل العو  يها اإلنسحاب من العملية مناسبا .التي يكون ف

)مما قد يؤثر على  المكلفين بالحوكمةاألشخاص  أواإلدارة  أحد أعضاء مدلوات مشاركةالمدقق 

 
 [.82-80، الفقرات ]"تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق"  452معيار التدقيق الدولي   ۲١

 

 [.2-1، الفقرتان ]ت المالية""تكوين رأي وا عداد التقارير حول البيانا 222معيار التدقيق الدولي   ۲۲
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رتباط اإلموثوقية تمثيالت اإلدارة(، وكذلك اآلثار على المدقق نفسه نتيجة لإلستمرار في 
 بالمنشأة.

 

تلف هذه المسؤوليات تخقد ات مهنية وقانونية، و في مثل هذه الظروف تقع على المدقق مسؤولي . 51أ
 أويطلب منه تقديم بيان  أومدقق لل يحقففي بعض البلدان، على سبيل المثال، من بلد آلخر. 

في بعض الحاات  أوالتدقيق،  أصدروا كتاب تعييناألشخاص الذين  أوتقرير للشخص 
 ،المتطلبات القانونية دراسة إلىلحاجة للظروف وا ستثنائيةالطبيعة اإل وبسببللسلطات التنظيمية. 

 إذاما فيية عندما يقرر لحصول على المشورة القانونالسعي ل ه من المناسبالمدقق أن فقد يعتبر
 إلىبما في ذلك إمكانية تقديم التقارير  ،إجراء مناسب وعند تحديد معينة عمليةكان سينسحب من 

 .۲۳غيرهم أوالمنظمين  أوالمساهمين 
 

 ت الخاصة بمنشست القطاع العام اعتبار اإل
نسحاب من العملية متوفرا للمدقق اإلقد ا يكون خيار  ،في العديد من الحاات في القطاع العام . 52أ

 .  ةالعام ات المصلحةإعتبار  أوالتفويض  طبيعة بسبب

 (32)المرجع: الفقرة  تمثيالت اإلدارة
م إرشادات حول الموافقة على اإلقرارات المناسبة متطلبات ويقد 4۲512. يضع معيار التدقيق الدولي51أ

من اإلدارة، وحيثما كان مالئما، المسئولون عن الحوكمة في عملية التدقيق. إضافة إلى اإلقرار 
بالوفاء بمسؤوليتهم عن إعداد البيانات المالية، فإنه من المهم، بغض النظر عن حجم المنشأة، أن 

المسئولون عن الحوكمة بمسؤوليتهم عن الرقابة الداخلية التي تم  ،تقر اإلدارة، وحيثما كان مالئما  
 تصميمهما وتطبيقها والمحافظة عليها بهدف منع وكشف أية عملية احتيال. 

 

كشف األخطاء الجوهرية في والصعوبات التي يواجهها المدققون في  حتيالنظرا  لطبيعة اإل. 52أ
من المهم أن يحصل المدقق على تمثيل خطي من  هفإن، حتيالاإلالناتجة عن البيانات المالية 

  -تؤكد فيه أنها أفصحت له عما يلي: المكلفين بالحوكمةو حيث يكون مناسبا  من أولئك  رةاإلدا
على أخطاء جوهرية بسبب البيانات المالية  حتواءإنتائج تقييمها لمخاطرة إمكانية  (أ)

 ؛ وحتيالإلا

 مزعوم يؤثر على المنشأة.  وأمشتبه به  أوفعلي  إحتيال معرفتها بأي (ب)
 

                                                 
 إرشادات حول اإلتصاات مع المدقق السابق المقترح. مجلغ معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينقواعد توفر   ۲٣
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 المكلفين بالتحوكمةمع اإلدارة و  تصااتاإل 
 

 (42)المرجع: الفقرة  اإلدارةت مع تصاااإل
 

إبالغ المستوى من المهم  فإنه، حتيالعدم وجود اإل أو. عندما يحصل المدقق على أدلة تثبت وجود 12أ
ذلك حتى لو كان من المحتمل أن  ويجب أن يتمأسرع وقت ممكن. في المناسب من اإلدارة بذلك 

المثال اختالغ ضئيل من قبل موظف في مستوى  سبيل)على  غير منطقييعتبر األمر أنه 
تأثر تمهني و هي مسألة حكم إلدارة المناسب افي تنظيم المنشأة(. إن تحديد مستوى  متدني

ما يكون وعادة   المشتبه به وضخامته. حتيالبعوامل معينة مثل احتمالية التواطؤ وطبيعة اإل
 يبدو أنهمإلدارة المناسب هو على األقل مستوى واحد أعلى من األشخاص الذين ا مستوى

 .مالمشتبه به حتيالمتورطين في اإل
 

 (42)المرجع: الفقرة  المكلفين بالحوكمةمع  تصااتاإل
 

ويحدد  .ابةكت أوشفويا  المكلفين بالحوكمةمن طرف المدقق مع  تصالاإلمن الممكن أن يتم . 18أ
ما فيعند تحديد  عتبارالعوامل التي يجب على المدقق أخذها بعين اإل 012معيار التدقيق الدولي

الذي تتورط به  حتياللطبيعة وحساسية اإل ونظرا   .5۲كتابة أو شفويا   تصالن سيقوم باإلكا إذا
على المدقق  فإن ،يةأخطاء جوهرية في البيانات المال إلىالذي  يؤدي  حتيالاإل أوليا اإلدارة الع

 ري إبالغ هذه األمور كتابة. من الضرو  وقد يرى أنهفي الوقت المناسب  إبالغ هذه األمور
 
عندما يدرك  المكلفين بالحوكمةمع  تصالاإلفي بعض الحاات، قد يرى المدقق أنه من المناسب . 10أ

ام. وعلى نحو مماثل، خطأ ه إلىاإلدارة بحيث ا يؤدي  إستثناءبيرتبط بموظفين  إحتيالحدوث 
 تفاق إ تصالاإلويدعم عملية على مثل هذه الظروف.  يطلعوا بأن بالحوكمةقد يرغب المكلفون 
ت المدقق في هذا إتصاافي مرحلة مبكرة من التدقيق على طبيعة  بالحوكمةالمدقق والمكلفون 

 الخصوص ونطاقها. 
 
المكلفين  أوأمانة اإلدارة  أوحول نزاهة  ا  ها شكوكالتي يساور المدقق في ستثنائيةاإلفي الحاات  . 13أ

، قد يعتبر المدقق أنه من المناسب الحصول على مشورة قانونية للمساعدة في تحديد بالحوكمة
 إجراء العمل المناسب. 

 
 (40)المرجع: الفقرة  حتيالمسائل أخرى متعلقة باإل

 

التي سيتم مناقشتها مع المكلفين برقابة المنشأة و  حتيالقد تتضمن المسائل األخرى المتعلقة باإل . 14أ
  -:ما يلي على سبيل المثال

 اإلدارة ألنظمة الرقابة المستخدمة لمنع  تبشأن طبيعة ومدى وتكرار تقييما مساور القلق
 البيانات المالية قد تحتوي على أخطاء. بأنوالمخاطرة  حتيالواكتشاف اإل
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  بالشكل المناسب في الرقابة  هامة ونواحي الضعفالفشل اإلدارة في تناول نواحي الضعف
 الداخلية.

 تم تحديده. حتيالبشكل مناسب إل ستجابةفشل اإلدارة في اإل 
 بما في ذلك أسئلة تتعلق بكفاءة ونزاهة اإلدارة. ،تقييم المدقق لبيئة الرقابة للمنشأة 

  لسياسات اإلدارة وتطبيقها إختيارمثل  ،يةإحتيالإجراءات اإلدارة التي قد تدل على تقارير مالية 
 محاسبية قد تدل على جهود اإلدارة إلدارة األرباح من أجل خداع مستخدمي البيانات المالية

 على انطباعهم عن أداء و ربحية المنشأة. ربالتأثي

 أنها خارج سير العمل العادي. تبدو يالمعامالت الت بشأن كفاية واكتمال تفويض مساور القلق 

 
 ( 43)المرجع: الفقرة  السلطات التنظيمية والتنفيذيةت مع تصااإل ا
 حتيالا يسمح بإبالغ اإلقد إن الواجب المهني للمدقق في المحافظة على سرية معلومات العميل  . 15أ

المدقق القانونية تختلف من بلد آلخر،  طرف آخر خارج المنشأة العميلة. إا أن مسؤوليات إلى
المحاكم  أوالقانون  أواوز واجب السرية من خالل التشريع وفي ظروف معينة من الممكن تج

واجب قانوني  ما على المدقق العامل في مؤسسة ماليةيكون  ،في بعض البلدانو  القانونية.
كذلك في بعض البلدان على المدقق كما يتوجب  .الرقابيةالسلطات  إلى إحتيالبإبالغ حدوث 
في اتخاذ  بالحوكمةلتي تفشل فيها اإلدارة والمكلفون السلطات في الحاات ا إلىإبالغ األخطاء 

 . اإلجراءات التصحيحية
 
قد يرى المدقق أنه من المناسب الحصول على المشورة القانونية لتحديد اإلجراء المناسب في  . 11أ

منه التحقق من الخطوات الالزمة في دراسة جوانب  الهدفيكون الذي الظروف المعنية، و 
 المحدد.  حتياللإلالمصلحة العامة 

 ات الخاصة بمنشست القطاع العام عتبار اإل
اكتشافها خالل عملية  يتم مل أو تم في القطاع العام، سواء   حتيالعن اإل اإلبالغتخضع متطلبات  . 12أ

 نظام ذي صلة.  أو لقانون أوالتدقيق، لنصوص محددة في تكليف التدقيق 
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 1الملتحق 
 (05)المرجع: الفقرة أ          

 تحتيا أمثلة على عوام  مرخاطرة اإل
 

المحددة في هذا الملحق هي أمثلة على العوامل التي قد يواجهها المدققون  حتيالإن عوامل مخاطرة اإل
المناسبين  حتيالنوعي اإل عنفيما يلي أمثلة مقدمة بشكل منفصل و . المواقفواسعة من  مجموعةفي 
ة لكل من هذين وبالنسب األصول، إستخدامية وسوء حتيالإلأي التقارير المالية ا - المدقق عتبارإل

على الحاات الثالث التي تكون عادة  بناءا  مزيد من التصنيف لعوامل المخاطرة اليتم إجراء النوعين، 
: )أ( الدوافع/ الضغوط. )ب( الفرص. )ج( حتيالموجودة عندما تحدث أخطاء جوهرية بسبب اإل

مجرد  إا أنها المواقف،واسعة من  مجموعةأن عوامل المخاطرة تغطي  المواقف/التبريرات. بالرغم من
وليست جميع هذه  مختلفة. أود عوامل مخاطرة إضافية وتبعا لذلك يمكن للمدقق أن يحد ،فقط أمثلة

أصغر في المنشست ذات  أووالبعض منها قد يكون ذو أهمية أكبر  ،األمثلة مناسبة في جميع الحاات
ترتيب األمثلة على  كما ا يقصد من ظروف مختلفة. أوذات خصائص ملكية  أو حجام المختلفةاأل

 .تكرار حدوثها أوعوامل المخاطرة المقدمة أن يعكغ أهميتها النسبية 
 

   يةتحتيالعن التقارير المالية اإلعوام  المرخاطرة المتعلقة باألرخطاء الناجمة 
 

   -ية:حتيالخطاء الناجمة من التقارير المالية اإلفيما يلي أمثلة على عوامل المخاطرة المتعلقة باأل
 

 الدوافع /الضغوط
 

في المنشأة مثل  يةالتشغيل أوالصناعية  أوالربحية بالظروف اإلقتصادية  أواإلستقرار المالي يتهدد  .8
 -عليه( ما يلي: ُيستدلكما  أو)

  يصاحب ذلك هوامش متراجعة. ،تشبع السوق أودرجة عالية من المنافسة 

 تغير في  أومنتج ال تقادم أومثل تغيرات في التكنولوجيا  ،السوق لتغيرات سريعة تعرض
 أسعار الفائدة.

 اإلقتصاد ككل. أونخفاضات كبيرة في طلب العمالء وزيادة فشل األعمال إما في الصناعة إ 

  وشيك الحدوث. العدائي ستيالءاإل أوالرهن  حبغ أوخسائر تشغيلية تجعل تهديد اإلفالغ 

 عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية من  أوت نقدية سلبية متكررة من العمليات تدفقا
 بينما يتم اإلبالغ عن أرباح ونمو فيها. ،العمليات

  ربحية الشركات األخرى  أوما تم مقارنتها مع نمو  إذاربحية غير عادية خاصة  أونمو سريع
 في نفغ القطاع.
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   ية جديدة.تنظيم أوقانونية  أومتطلبات محاسبية 
 -توقعات األطراف األخرى نتيجة لما يلي: أووجود ضغوط مفرطة على اإلدارة لتلبية متطلبات 

 

  مستوى اتجاه لمحللي اإلستثمار والمؤسسات اإلستثمارية والدائنين المهمين  أوتوقعات ربحية
بما في ذلك  ،غير واقعية( أواألطراف األخرى الخارجية )وبشكل خاص توقعات جزئية 

تقارير سنوية مفرطة في  أوعلى سيبل المثال نشرات صحفية و  ،وقعات خلقتها اإلدارةت
 التفاؤل.

  حقوق الملكية للمحافظة على وضع  أوالحصول على تمويل إضافي للديون  إلىالحاجة
 المصروفات الرأسمالية. أوبما في ذلك تمويل األبحاث والتطورات الرئيسية  ،تنافسي

 أوتسديد الديون  أوة متطلبات اإلدراج في سوق األوراق المالية قدرة هامشية على تلبي 
 متطلبات مواثيق الديون األخرى.

 فعلية لإلبالغ عن نتائج مالية ضعيفة لمعامالت هامة معلقة مثل  أوثار عكسية محسوسة آ
 منح عقود. أودمج منشست أعمال 

 

باألداء  مهدد المكلفين بالحوكمة أورة داأن الوضع المالي الشخصي لإل إلىالمعلومات المتوفرة تشير 
 -ناجم عما يلي:الالمالي للمنشأة 

 .حصص مالية هامة في المنشأة 

 المكافست وخيارات األسهم وترتيبات األرباح(  ،أجزاء كبيرة من تعويضاتهم )على سيبل المثال
لتدفق ا أوتعتمد على تحقيق أهداف قوية ألسعار األسهم ونتائج التشغيل والمركز المالي 

 .8النقدي

 ضمانات شخصية  لديون المنشأة. 

 

 ،بالحوكمة داف المالية التي حددها المكلفونالموظفين لتلبية األه أوهنالك ضغوط مفرطة على اإلدارة 
 ربحية.أهداف حوافز ال أوذلك المبيعات  بما في

 

 الفرص
التي يمكن  يةحتيالاإل ماليةير الالتقار إعداد عمليات المنشأة الفرص للمشاركة في  أوطبيعة القطاع  تتيح

 -:أن تنشأ مما يلي

 مع منشست ذات  أو ،معامالت هامة ألطراف ذات عالقة ليست ضمن سير العمل العادي
 .تدققهاب شركة أخرى قامت أو لم يتم تدقيقهاعالقة 

 األحكام  على السيطرة على قطاع صناعة معين يتيح للمنشأة فرض قدرة أوقوي  وجود مالي
غير  أوالعمالء مما قد ينجم عنه معامالت غير مناسبة  أوروط على المزودين الش أو

 عادية.

                                                 
اإلدارة المتعلقة بالحوافز مشروطة بتحقيق األهداف المرتبطة فقط بحسابات معينة أو أنشطة مختارة  من الممكن أن تكون خطط  ١

 حتى ولو لم تكن الحسابات أو األنشطة ذات العالقة هامة بالنسبة للمنشأة ككل. ،للمنشأة
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  (8)الملحق  042معيار التدقيق الدولي  828 

  

يق
تدق
 ال

  مصروفات مبنية على تقديرات هامة تتضمن أحكاما  أوإيرادات  أوإلتزامات  أوأصول
 من الصعب تدعيمها. شكوكا   أوشخصية 

  لتي تثير الفترة اتلك القريبة من نهاية  ا سيما ،معقدة جدا   أوغير عادية  أومعامالت هامة
 ".أسئلة صعبة حول مفهوم "المحتوى فوق الشكل

  ات حيث توجد بيئات إختصاصيتم إجراؤها على حدود دولية في  أوعمليات هامة موجودة
 عمل وثقافات مختلفة.

 فيما يتعلق بالعمل. واضحا   وسطاء عمل في معامالت ا يبدو أن لها مبررا   إستخدام 

  ات ذات حماية من إختصاصفي  ا  فروع أوليات شركات تابعة عم أوحسابات مصرفية هامة
 .  واضحا   الضرائب ا تبدو أن لها مبررا  

 

 -هناك متابعة غير فعالة لإلدارة نتيجة ما يلي:
  مجموعة صغيرة على اإلدارة )في منشأة ا يديرها مالكها( بدون أنظمة  أوسيطرة شخص واحد

 رقابة بديلة.

  على عملية إعداد التقارير المالية والرقابة  لمكلفين بالحوكمةاإشراف غير فعال من قبل
 الداخلية.

 
 -غير مستقر، كما يظهر من خالل ما يلي: أوهناك هيكل تنظيمي معقد 

  األفراد الذين لهم حصة مسيطرة في المنشأة. أوصعوبة في تحديد المنظمة 

  وط إدارية للسلطة غير خط أوهيكل تنظيمي معقد بشكل مبالغ فيه يتضمن منشست قانونية
 عادية.

 المكلفين بالحوكمة أوالمستشارين القانونيين  أوير في اإلدارة العليا ينسبة عالية من التغ. 
 

 -لداخلية بها عيوب نتيجة لما يلي:عناصر الرقابة ا
 متابعة غير كافية ألنظمة الرقابة، بما في ذلك أنظمة الرقابة اآللية وأنظمة الرقابة على التقارير 

 المالية المرحلية )حيث يطلب تقديم التقارير الخارجية(.

  تقنية  أوالتدقيق الداخلي  أوموظفين غير فاعلين في المحاسبة  تعيين أومعدات دوران مرتفعة
 المعلومات.

  في  هامةمعلومات غير فعالة، بما في ذلك حاات تتضمن نواحي ضعف  أوأنظمة محاسبة
 الرقابة الداخلية.

 
 لمواقفتبريرات ا

 معاييرها األخالقية من قبل اإلدارة  أوفرض غير فعال لقيم المنشأة  أودعم  أوتنفيذ  أو إتصال
 معايير أخالقية غير مناسبة. أوإيصال قيم  أو

  تحديد تقديرات هامة  أوسياسات محاسبية  إختيارفي مشاركة غير مالية مفرطة من قبل اإلدارة
 .في تلك األمور انشغالها أو
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 إدعاءات ضد  أوالقوانين واألنظمة األخرى،  أواألوراق المالية قوانين  إنتهاكعروف بماض  م
 ات للقوانين واألنظمة.إنتهاك أو إحتيالبوجود  المكلفين بالحوكمة أوإدارتها العليا  أوالمنشأة 

  تجاه األرباح.إ أوزيادة سعر األسهم  أوإلدارة لتحقيق هتمام زائد من قبل اإ 

 أوتحقيق توقعات قوية بإلزام المحللين والدائنين واألطراف األخرى ذات العالقة ب ممارسة اإلدارة 
 غير واقعية.

  في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب. الهامةضعف الفشل اإلدارة في تصحيح نواحي 

 غ عنها ألسباب تتعلق تخفيض األرباح المبلّ لوسائل غير مناسبة  إستخداماهتمام اإلدارة ب
 ة.بالضريب

 .روح معنوية متدنية لإلدارة العليا 

 المدير بين المعامالت الشخصية ومعامالت المنشأة. -ا يميز المالك 

 .نزاع بين المساهمين في منشأة يملكها عدد صغير منهم 

  غير المناسبة على أساغ األهمية  أومحاوات متكررة لإلدارة لتبرير المحاسبة الهامشية
 النسبية.

 السابق متوترة، كما يظهر مما يلي: أوارة والمدقق الحالي العالقة بين اإلد- 

o  إعداد  أوالتدقيق  أوالسابق بشأن أمور المحاسبة  أونزاعات متكررة مع المدقق الحالي
 التقارير.

o  المفروض غير معقولة على الوقت القيود المطالب غير معقولة موجهة للمدقق، مثل
 ر المدقق.إصدار تقري أوبإكمال التدقيق  والمتعلق

o  إلىغير رسمية على المدقق تحد بشكل غير مناسب من الوصول  أوقيود رسمية 
 .المكلفين بالحوكمةال مع بشكل فعّ  تصالاإلالمقدرة على  أوالمعلومات  أواألشخاص 

o وك إدارة مسيطرة عند التعامل مع المدقق، خاصة سلوك يتضمن محاوات للتأثير على يسل
الذين  أواستمرار الموظفين الملحقين في عملية التدقيق  أو ارإختي أونطاق عمل المدقق 

 تتم استشارتهم بشأنها.

 
 األصو   إسترخدامسوء نتيجة ن األرخطاء ععوام  المرخاطرة الناجمة 

 

األصول تصنف كذلك حسب الحاات  إستخدامإن عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من سوء 
: )أ( الدوافع/ الضغوط. )ب( الفرص. )ج( إحتيالندما يكون هناك الثالث الموجودة بشكل عام ع

ية قد حتيالالمواقف/ التبريرات، وبعض عوامل المخاطرة المتعلقة باألخطاء الناجمة من التقارير المالية اإل
على سبيل المثال قد تكون . األصول إستخدامتكون كذلك موجودة عندما تحدث أخطاء ناجمة من سوء 

الة لإلدارة ونواحي الضعف في الرقابة الداخلية موجودة عندما تكون األخطاء بسبب ير الفعّ المتابعة غ
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ما يلي أمثلة على عوامل المخاطرة فيو  األصول موجودة. إستخدامسوء  أوية حتيالالتقارير المالية اإل
 األصول. إستخدامسوء  عنالمتعلقة باألخطاء الناجمة 

 

 الدوافع / الضغوط
 إلىالموظفين الذين لهم إمكانية الوصول  أولتزامات المالية الشخصية ضغوطا  على اإلدارة قد تخلق اإلو 

 هذه األصول. إستخداماألصول األخرى والتي تعتبر عرضة للسرقة إلساءة  أوالنقد 
 

األصول  أوالنقد  إلىقد تدفع العالقات العدائية بين المنشأة والموظفين الذين لهم إمكانية الوصول و 
هذه األصول، فعلى سبيل المثال قد تحدث  إستخدامإساءة  إلىخرى المعرضة للسرقة هؤاء الموظفين األ

 -العالقات العدائية من خالل ما يلي:
  متوقع للموظفين في المستقبل. أوتسريح فعلي 

  خطط المنافع للموظفين. أومتوقعة لتعويضات  أوتغييرات حديثة 

 خرى غير المتفقة مع توقعات الموظفين.الترقيات والتعويضات والمكافست األ 

 

 الفرص 
على سبيل ف. ستخداملسوء اإلظروف معينة من تعرض األصول  أومن الممكن أن تزيد خصائص 

 -د ما يلي:و وج عند ستخدامسوء اإلتزيد فرص  ،المثال
  خاضعة للمعامالت. أومبالغ نقدية كبيرة في الصندوق 

  عليها طلب كبير. أوعالية  قيمة ذات أوبنود مخزون صغيرة الحجم 

  رقائق الحاسب اآللي. أو الماغ أولحاملها أصول سهلة التحويل مثل السندات 

  لم تتحدد ملكيتها. أوأصول ثابتة صغيرة الحجم 

 

 .إستخداممن تعرض هذه األصول لسوء من الممكن أن تزيد الرقابة الداخلية غير الكافية على األصول 
 -بسبب وجود ما يلي: إستخداممكن أن يحدث سوء من الم ،على سبيل المثالف
 

  ات المستقلة.ختبار اإل أوفصل غير كاف  للواجبات 

 .إشراف غير كاف  على مصروفات اإلدارة العليا، مثل السفر والتعويضات األخرى 

  أوإشراف غير كاف  لإلدارة على الموظفين المسئولين عن األصول، على سبيل المثال إشراف 
 افية على المواقع البعيدة.متابعة غير ك

  إلىتصنيف غير مناسب للموظفين الذين يقدمون طلبات والذين لديهم إمكانية الوصول 
 األصول.

 .حفظ غير مناسب للسجالت فيما يتعلق باألصول 
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 .)نظام تفويض وموافقة على العمليات غير مناسب )على سبيل المثال في الشراء 

 األصول الثابتة. أوالمخزون  أواإلستثمارات  أود وسائل حماية فعلية غير كافية للنق 

 .عدم وجود إجراءات مطابقة كاملة وفي حينها لألصول 

  عدم وجود توثيق مناسب وفي حينه للمعامالت، على سبيل المثال مخصصات للبضائع
 المرتجعة. 

 .عدم وجود إجازات إجبارية للموظفين الذين يقومون بأداء مهام رقابة رئيسية 

 ح لموظفي تقنية المعلومات سوء كاف  من قبل اإلدارة لتقنية المعلومات مما يتي فهم غير
 .األصول إستخدام

 السجالت المؤتمتة إلىرقابة غير كافية على الوصول  أنظمةAutomated Records  بما ،
 في ذلك أساليب الرقابة على أنظمة الحاسب اآللي وسجالت األحداث ومراجعتها.

 
 ت تبريراال /المواقف

 

 األصول. إستخدامبسوء تقليل المخاطر المتعلقة  أومتابعة  إلىلحاجة ا إهمال 

 الفشل في  أوأنظمة الرقابة الحالية األصول بتجاوز  إستخدامعلى سوء لرقابة الداخلية ا إهمال
 إتخاذ اإلجراءات التشخيصية المناسبة حول النواحي الضعف في الرقابة الداخلية. 

 طريقة معاملتها للموظفين. أورضا عن المنشأة سلوك يدل على عدم ال 

  األصول. إستخدامسوء  نمط الحياة قد تدل على أوالسلوك تغيرات في 

  من صندوق النثريةالتسامح بشأن السرقات. 
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وهرية مة لألرخطاء الجأمثلة على إجراءات تدقيق ممكنة لتناو  المرخاطر المقيّ 
  تحتيا بسبب اإل

 

 حتيالإجراءات التدقيق الممكنة لتناول المخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإلفيما يلي أمثلة على 
وبالرغم من أن هذه اإلجراءات . األصول إستخدامية وسوء حتيالالناجمة عن إعداد التقارير المالية اإلو 

 أوألنسب قد ا تكون ا فإنهاوتبعا  لذلك  فقط، رد أمثلةمج إا أنها المواقف،واسعة من  مجموعةتغطي 
 ترتيب اإلجراءات المقدمة أن تعكغ أهميتها النسبية.كذلك ا يقصد من  أنها ضرورية في كل حالة. 

 

 اإلثباتمستو  عند ات عتبار إلا
 أوواع حسب أن حتيالاإلاألخطاء الجوهرية بسبب  تختلف اإلستجابات المحددة لتقييم المدقق لمخاطر

، وكذلك حسب أرصدة الحسابات وفئات المحددةالحاات  أو حتيالعوامل مخاطرة اإل مجموعات
 .اإلفصاحات والتأكيدات التي قد تؤثر عليهاالمعامالت و 

 

 

 -:ستجاباتاإلفيما يلي أمثلة محددة على و 
  بيل المثال على سدون اإلعالن عنها.  أوبشكل مفاجئ ات معينة إختبار إجراء  أوزيارة المواقع

إحصاء النقد  أوالمخزون في المواقع التي لم يعلن عن حضور المدقق إليها في السابق  مراقبة
 في تاريخ معين وبشكل مفاجئ.

  نهاية الفترة،  إلىفي تاريخ أقرب  أوطلب إجراءات جرد للمخزون في نهاية فترة إعداد التقارير
بين تاريخ إكمال الجرد ونهاية فترة إعداد  وذلك لتقليل مخاطرة التالعب باألرصدة في الفترة

 التقرير.
 العمالء كبار ب شفويا   تصالاإلعلى سبيل المثال  أسلوب التدقيق في السنة الحالية. تعديل

طلب  أوإرسال طلبات تثبيت خطية لطرف معين ضمن المنظمة  إلىوالمزودين باإلضافة 
 معلومات إضافية ومختلفة.

  لنهاية السنة، والتحقق  أوتعديل حسابات المنشأة في الربع األخير  مفصلة لقيودإجراء مراجعة
 مبلغها. أوغير عادية من ناحية طبيعتها  بأنهامن أي من هذه القيود التي تبدو 

  بالقرب  أوبالنسبة للمعامالت الهامة وغير العادية، خاصة تلك التي تحدث في نهاية السنة
 لعالقة ومصادر الموارد المالية بدعم العمليات.منها، بحث إمكانية قيام األطراف ذات ا

 بمقارنة المبيعات وتكلفة  مثال  ، كالقيام بيانات منفصلة إستخدامجوهرية بإجراءات تحليلية  أداء
 توقعات المدقق.مع  الشهر أو خط العمل أوالمبيعات حسب الموقع 
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  أخطاء جوهرية  ديد مخاطرتحفيها  تمفي النواحي التي  المشاركينإجراء مقابالت مع الموظفين
 أوكانت أنظمة الرقابة تتناولها  إذاوما  ك لمعرفة رأيهم بشأن هذه المخاطر، وذلحتيالاإل بسبب

 كيف تقوم بذلك.

  أكثر من الشركات  أوعندما يقوم مدققون مستقلون آخرون بتدقيق البيانات المالية لواحدة
تناول العمل الالزم أداؤه لضمان بشأن نطاق  مناقشتهميجب  فإنه ،الفروع أواألقسام  أوالتابعة 

عن معامالت وأنشطة بين هذه  ةالناتج حتيالالمخاطر المقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب اإل
 الوحدات بالشكل المناسب.

 المخاطر أصبح عمل الخبير مهما بشكل خاص فيما يتعلق ببند بيان مالي تكون فيه  إذا
يجب اتخاذ إجراءات إضافية متعلقة  فإنه ،عالية حتيالاإلالمقّيمة لألخطاء الجوهرية بسبب 

 أولتحديد أن هذه النتائج معقولة،  هنتائج أوأساليبه  أوفتراضات الخبير إجميع  أوببعض 
 .الهدفتعيين خبير آخر لهذا 

 لبيانات مالية العمومية لتحليل حسابات افتتاحية مختارة في الميزانية  إجراءات تدقيقية تنفيذ
يرات المحاسبية واألحكام لتقييم كيف تم حل بعض المواضيع المعينة المتعلقة بالتقد سابقا  دققت 

 .ل المثال مخصص لمرتجعات المبيعاتعلى سبيو  ،الشخصية

 دراسةمطابقات أخرى أعدتها المنشأة، بما في ذلك  أوتخاذ إجراءات بشأن الحسابات إ 
 انتقالية. فتراتالمطابقات التي أجريت في 

 تحديد الحاات  بهدفها ختبار ستخراج البيانات إلإأساليب عمل بمساعدة الحاسوب مثل  إتباع
 الشاذة في مجموعة بيانات.

 صحة السجالت والمعامالت الناتجة من الحاسوب. إختبار 

 إضافية من مصادر خارج المنشأة التي يتم تدقيقها. السعي للحصول على أدلة تدقيق 
 
 

 ية تحتيالالناتجة عن التقارير المالية اإل ءاألرخطا -المتحددة ستجاباتإلا

الناجمة عن التقارير األخطاء الجوهرية  تقييم المدقق لمخاطرستجابات على اإلفيما يلي أمثلة على 
 -ية:حتيالالمالية اإل

 
 باإليرادات  عترافاإل

 

 بيل المثال على سو بيانات غير مجمعة،  إستخدامإجراءات تحليلية جوهرية تتعلق باإليرادات ب تنفيذ
قطاع العمل أثناء فترة إعداد  أوحسب خط المنتج غ عنها حسب الشهر و يرادات المبلّ مقارنة اإل

وقد تكون أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآللي  السابقة المماثلة.التقارير الحالية مع الفترات 
 وقعة.غير المت أوالمعامالت غير العادية  أوفي تحديد عالقات اإليرادات  مفيدة

 

 ألن المحاسبة  ،التأكيد لدى العمالء على شروط عقود معينة مناسبة وعدم وجود إتفاقيات جانبية
الفترة التي  أوأساغ الحسم كثيرا ما يكون اإلتفاقيات، و  أوما تتأثر بمثل هذه الشروط  كثيرا  المناسبة 
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اييغ القبول وشروط مق عادة ما تكون فإنه ،على سبيل المثالو موثقة بشكل ضعيف. تنتمي لها 
التسليم والدفع وعدم وجود إلتزامات مستمرة مستقبلية على البائعين وحق إعادة المنتج ومبالغ إعادة 

 التعويض مناسبة في هذه الظروف. أوالبيع المضمونة ومخصصات اإللغاء 

 ة من المستشار القانوني في المنشأ أومن موظفي المبيعات والتسويق في المنشأة  ستفساراإل
شروط غير عادية  أوشحنات قرب نهاية الفترة وعن معرفتهم بأية أحكام  أوعن مبيعات 

 مرتبطة بهذه المعامالت.

  أوأكثر في نهاية الفترة لمراقبة البضائع التي يتم شحنها  أوالوجود الفعلي في موقع واحد 
قطع  أوة للمبيعات بضائع معادة تنتظر التنفيذ( وأداء إجراءات أخرى مناسب أوتجهيزها للشحن )

 . Inventory Cutoffالمخزون 

  إختبارا  إجراء إلكترونيبالنسبة للحاات التي يتم من أجلها مباشرة ومعالجة وتسجيل المعامالت 
يرادات مسجلة قد حدثت وأنها اإلمعامالت  بأنكانت توفر التأكيد  إذاألنظمة الرقابة لتحديد ما 
 مسجلة بالشكل المناسب.

 

 خزونكميات الم
  بنود تتطلب اهتماما خاصا  أثناء  أوفحص سجالت المخزون السلعي للمنشأة لتحديد مواقع

 بعده. أوالجرد الفعلي للمخزون 

  إجراء جرد للمخزون في جميع  أومراقبة جرد المخزون في مواقع معينة على أساغ غير معلن
 المواقع في نفغ التاريخ.

 بالقرب منها لتقليل مخاطرة التالعب غير  أود التقارير إجراء جرد للمخزون في نهاية فترة إعدا
 المناسب أثناء الفترة بين الجرد ونهاية فترة إعداد التقارير.

  أداء إجراءات إضافية أثناء مراقبة الجرد، على سبيل المثال إجراء فحص بشكل أقوى لمحتوى
عليها  أوعات مجوفة( بنود مغلقة في صناديق وأسلوب تكديغ البضائع )على سبيل المثال مرب

المواد  أوالتركيز( للمواد السائلة مثل العطور  أوالصنف  أوبطاقات، والجودة )أي النقاوة 
 الكيماوية الخاصة، واإلستعانة بعمل خبير قد يساعد في هذا المجال.

  أوالموقع  أوصنف المخزون  أومقارنة كميات الفترة الحالية مع الفترات السابقة حسب فئة 
 قاييغ أخرى لمقارنة الكميات التي يتم جردها مع سجالت دائمة.حسب م

 على  -أساليب تدقيق بمساعدة الحاسب اآللي إلجراء مزيد من الجرد الفعلي للمخزون إستخدام
 ختبارحسب البند إل أوأنظمة رقابة البطاقة  ختيارسبيل المثال التصنيف حسب رقم البطاقة إل

 حدوث ازدواجية فيه. أوحذف البند  إمكانية ختبارالرقم التسلسلي إل

 

 تقديرات اإلدارة 
 تقديرات مستقلة للمقارنة مع تقديرات اإلدارة. لوضعخبير  إستخدام 

 أفراد خارج اإلدارة ودائرة المحاسبة لدعم قدرة اإلدارة ونيتها لتنفيذ  إلىات ستفسار التوسع في اإل
 خطط مناسبة لتطوير التقديرات.
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 األصو  إسترخدامسوء الناتجة عن  األرخطاء –المتحددة  ستجاباتإلا
 

 التدقيق إستجابة ما يتم توجيهوعادة  مختلفة. ستجاباتإ إلىتؤدي بالضرورة الظروف المختلفة إن 
األصول نحو أرصدة حسابات وفئات  إستخدامبسوء يتعلق  حتيالاإل خطأ جوهري بسببمقّيمة لمخاطرة ل

الموضحة في الفئتين المبينتين أعاله تنطبق في مثل  دقيقالت ستجاباتإرغم أن بعض و  معامالت معينة.
تم التي  ستخدامسوء اإليجب ربط نطاق العمل بالمعلومات المحددة حول مخاطرة  فإنه ،هذه الحاات

 تحديدها.
 

 إستخدامفيما يلي أمثلة على اإلستجابات لتقييم المدقق لمخاطرة األخطاء الجوهرية بسبب سوء و 
 -األصول:

 بالقرب منها. أواألوراق المالية في نهاية السنة  أودية جرد النق 

  ،المطابقة المباشرة للحسابات مع العمالء )بما في ذلك اإلشعارات الدائنة والمبيعات المرتجعة
 وكذلك التواريخ التي تمت فيها المبيعات( للفترة التي يتم تدقيقها.

 .تحليل مرتجعات الحسابات المشطوبة 

 نوع المنتج. أومخزون السلعي حسب المواقع تحليل العجز في ال 

  القطاع  معاييرمقارنة نسب المخزون السلعي الرئيسية معIndustry Norm. 

 .مراجعة المستندات المدعمة للتخفيضات في السجالت الدائمة للمخزون السلعي 

 للعناوين  إجراء مطابقة على الحاسب اآللي بين قائمة البائع مع قائمة للموظفين لتحديد التطابق
 أرقام الهواتف. أو

  أرقام هويات  أوإجراء بحث على الحاسب اآللي لسجالت الرواتب لتحديد العناوين المزدوجة
 الحسابات المصرفية. أوأعضاء السلطة الضريبية  أوالموظفين 

  ا تحتوي على أدلة على  أومراجعة ملفات الموظفين لتحديد الملفات التي تحتوي على أدلة قليلة
 نشاط، على سبيل المثال عدم وجود تقييمات لألداء.ال

  اإلتجاهات غير العادية. أومراجعة الخصم على المبيعات والمبيعات المرتجعة لألنماط 

 .تأكيد الشروط المحددة للعقود مع أطراف أخرى 

 .الحصول على أدلة على أن العقود تنفذ حسب شروطها 

 العادية. مالئمة المصروفات الكبيرة وغير مدى مراجعة 

 .مراجعة التفويض والقيمة المسجلة لقروض اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة 

 .مراجعة مستوى ومالئمة تقارير المصروفات المقدمة من اإلدارة العليا 

  



  حتيال عند تدقيق البيانات الماليةمسؤولية المدقق في إعتبار اإل
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 (42)المرجع: الفقرة أ 

  تحتيا أمثلة على التحاات التي تد  على إمكانية اإل
 

ات التي قد تدل على إمكانية احتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية على الحا فيما يلي أمثلة
 .حتيالناجمة عن اإل

 

 -اإلختالفات في السجالت المحاسبية، بما في ذلك ما يلي:
  مسجلة بشكل غير مناسب  أوفي الوقت المناسب،  أومعامالت غير مسجلة بأسلوب كامل

 سياسة المنشأة. أوالتصنيف  أوالفترة المحاسبية  أوفيما يتعلق بالمبلغ 

  غير مصرح بها. أومعامالت غير مدعمة  أوأرصدة 

 .تعديالت في آخر لحظة تؤثر بشكل جوهري على النتائج المالية 

 ضروري ألداء  أدلة على إمكانية وصول الموظفين لألنظمة والسجالت بما ا يتفق مع ما هو
 واجباتهم المخولة لهم.

  مدعى به. إحتيالمدقق بشأن ال إلىشكاوى  أوتلميحات 
 

 -:ما يلي ي ذلكفالناقصة، بما  أواألدلة المتعارضة 

 .مستندات ناقصة 

  تم إجراء تغيير بها. يبدو أنه قدمستندات 

  ا  عندما يتوقع وجود إلكترونيالمرسلة  أوعدم توفر مستندات عدا عن المستندات المصورة
 مستندات بالشكل األصلي.

  غير مفسرة.مطابقات هامة  أوبنود 

 نسب البيانات المالية  أوتغييرات في اإلتجاهات  أو العمومية تغييرات غير عادية في الميزانية
 والعالقات بينها، على سبيل المثال الذمم المدينة تنمو بشكل  أسرع من اإليرادات.

  الموظفين ناجمة من  أوغير مقنعة من اإلدارة  أوغامضة  أواستجابات غير متسقة
 اإلجراءات التحليلية. أوات ار ستفساإل

 المصادقات.ردود بين سجالت المنشأة و  ةإختالفات غير عادي 

 .أعداد كبيرة من القيود الدائنة وتعديالت أخرى في سجالت حسابات الذمم المدينة 

  مفسرة بشكل غير مناسب بين دفتر األستاذ المساعد للذمم المدينة  أوفروقات غير مفسرة
 بين بيانات العميل ودفتر األستاذ المساعد لحسابات الذمم المدينة. أووحساب المراقبة، 

  إلىغير موجودة في الحاات التي يتم فيها إعادة الشيكات الملغاة  أوشيكات ملغاة ناقصة 
 .الكشف البنكيالمنشأة مع 
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  أصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرة. أومخزون 

  سياسات المنشأة الخاصة  أوتفقة مع ممارسات ناقصة غير م أوة غير متوفرة إلكترونيأدلة
 بااحتفاظ بالسجالت.

  ستجابات أكبر مما هو متوقع.إعدد  أو عاستجابات للمصادقات أقل مما هو متوقعدد 

  تطور األنظمة الرئيسية والتغير في البرامج وأنشطة  إختبارعدم القدرة على تقديم أدلة على
 السنة الحالية.التنفيذ للتغيرات والتطورات في نظام 

 

 -غير عادية بين المدقق واإلدارة، بما في ذلك ما يلي: أوعالقات إشكالية 
 

  اآلخرين  أوالبائعين  أوالعمالء  أوموظفين معينين  أوالمرافق  أوالسجالت  إلىمنع الوصول
 الذين يمكن طلب األدلة منهم.

  موضع خالف. أوضغوط على الوقت غير مناسبة تفرضها اإلدارة لحل مسائل معقدة 

  تهديد اإلدارة ألعضاء فريق العملية، خاصة  أوشكاوى من قبل اإلدارة بشأن إجراءات التدقيق
 لحل اإلختالفات المحتملة مع اإلدارة. أوفيما يتعلق بتقييم المدقق الناقد ألدلة التدقيق 

 .تأخيرات غير عادية من قبل المنشأة في تقديم المعلومات المطلوبة 

 ة من أجل فحصها من خالل لكترونيالملفات اإل إلىفي تسهيل وصول المدقق  عدم الرغبة
 أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآللي. إستخدام

  الموظفين الرئيسين ومرافق عمليات تقنية المعلومات، بما في ذلك موظفي  إلىمنع الوصول
 األمن والعمليات وتطوير األنظمة.

  وقابلية  كتماا  إفصاحات في البيانات المالية لجعلها أكثر تعديل اإل أوعدم الرغبة في إضافة
 للفهم.

 .عدم الرغبة في تناول نواحي الضعف المحددة في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب 

 

 أمور أخرى
 

  بالحوكمةعدم رغبة اإلدارة في السماح للمدقق باإلجتماع بصورة شخصية مع المكلفين. 

  تبدو أنها تختلف عن معايير الصناعة.السياسات المحاسبية التي 

 .تغييرات متكررة في التقديرات المحاسبية ا تبدو أنها ناجمة عن تغيرات في الظروف 

 ات قواعد أخالقيات المهنة للمنشأة.نتهاكتسامح إل 
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 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية

 

 تدقيق البيانات المالية للفترات ل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( 1002ديسمبر  25التي تبدأ في 
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 فيييي سيييياق  "مراعييياة القيييوانين واألنظمييية عنيييد تيييدقيق البيانيييات الماليييية" 150معييييار التيييدقيق اليييدولي  قيييراءة ينبغيييي
جيييراء " 100معييييار التيييدقيق اليييدولي  معيييايير التيييدقيق ل وفقيييا  تيييدقيق عمليييية األهيييدال العامييية للميييدقق المسيييتقل وا 

 ."ةالدولي
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 مقدمةال
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

هيذا مسيؤولية الميدقق فيي مراعياة القيوانين واألنظمية عنيد تيدقيق البيانيات  معيار التدقيق الدولييتناول  .2
لييات التككييد األىيرل التيي يعميل عليميا الميدقق بشيكل محيدد المالية، وال ينطبق هذا المعيار على عم

 منفصل. إلىتيار اإلمتثال لقوانين وأنظمة محددة وتقديم التقارير حول ذلك بشكل  
 

 أثر القوانين واألنظمة
كبييير، وتشييكل هييذا القييوانين واألنظميية  يىتلييل أثيير القييوانين واألنظميية علييى البيانييات المالييية إلييى حييد   .1

حكام بعض القوانين واألنظمة لميا أثير مباشير  التي تىضع لما المنشكة اإلطار القانوني والتنظيمي، وا 
علييى البيانييات المالييية ميين حيييد أنمييا تحييدد المبييالل واإلفصيياحات فييي التقييارير حييول البيانييات المالييية 
 للمنشييكة، ويجييى علييى اإلدارة اإلمتثييال للقييوانين واألنظميية األىييرل أو مجموعيية األحكييام التييي يسييم 
للنشاط القيام بكعمالما بموجبما ولكن ليس لما أثر سلبي عليى البيانيات الماليية للمنشيكة. هنياك بعيض 
المنشآت التي تعمل في صناعة تحكمما قيوانين صيارمة )مثيل البنيوك والشيركات الكيماويية(، كميا أن 

بشيكل عيام هناك البعض اآلىير التيي يتكيون فييه ىاضيعة للعدييد مين القيوانين واألنظمية التيي تتصيل 
بيييالنواحي التشيييغيلية للمنشيييكة )مثيييل تليييك التيييي لميييا عالقييية بالسيييالمة والصيييحة الممنيييية وفيييرض العميييل 
المتسييياوية(. قيييد يييينجم عييين عيييدم اإلمتثيييال للقيييوانين واألنظمييية تراميييات أو مقاضييياة أو تبعيييات أىيييرل 

 للمنشكة قد يكون لما أثر جوهري على البيانات المالية.
 

 (6أ-1ين واألنظمة )المرجع: الفقرات أمسؤولية اإلمتثال للقوان
، ضييييمان أن عمليييييات المنشييييكة تييييتم ألحكييييام بالحوكمييييةإن مسييييؤولية اإلدارة، تحييييت إشييييرال المكلفييييين  .3

القوانين، واألنظمة، بما في ذلك اإلمتثيال ألحكيام القيوانين واألنظمية التيي تحيدد المبيالل واإلفصياحات 
 الواردة في البيانات المالية للمنشكة.

 
 ؤولية المدققمس
إن متطلبات معيار التيدقيق اليدولي هيذا مصيممة لمسياعدة الميدقق فيي تحدييد األىطياء الجوهريية فيي  .4

البيانيييات الماليييية بسيييبى عيييدم اإلمتثيييال للقيييوانين واألنظمييية، وال يتوقيييع منيييه أن يكتشيييل عيييدم اإلمتثيييال 
 لكافة القوانين واألنظمة.

 
معقيول بيكن البيانيات الماليية، ميكىوذة ككيل، ىاليية مين  مسيؤول عين الحضيول عليى تككييدإن المدقق  .5
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وعنييد إجييراء عمليييية تييدقيق للبيانيييات  2كانييت ناجميية عييين الغييأ أو الىطيييك األىطيياء الجوهرييية، سيييواء  
اإلطييار القييانوني والتنظيمييي المنطبييق، وبسييبى الطبيعيية المالييية علييى المييدقق أن يكىييذ فييي اإلعتبييار 

مكين تجنبميا بيكن بعيض األىطياء الجوهريية فيي البيانيات الماليية قيد الذاتية للتدقيق هناك مىياطرة ال ي
جيراء عمليية التيدقيق حسيى معيايير التيدقيق الدوليية ، وفيي 1ال يتم إكتشيافما، حتيى وليو تيم التىطييط وا 

نطيياق القييوانين واألنظميية فيي ن اآلثيييار المحتمليية للتحديييدات الذاتييية عليييى قييدرة المييدقق علييى إكتشيييال 
 أكبر ألسباى مثل ما يلي: األىطاء الجوهرية هي

  هناك العديد من القوانين واألنظمة، التي تتعلق بشكل رئيسي بالنواحي التشغيلية للمنشيكة التيي ال
تييؤثر عييادة علييى البيانييات المالييية، وال توجييد ضييمن أنظميية المعلومييات للمنشييكة الىاصيية ب عييداد 

 التقارير المالية.
 فائيييه، مثيييل التواطيييؤ والتدويييير أو عيييدم التسيييجيل قيييد يتضيييمن عيييدم اإلمتثيييال سيييلوكا  مصيييمما  إلى

المعتمييييد للمعييييامالت أو تجيييياود اإلدارة ألنظميييية الرقابيييية أو سييييوء التمثيييييل المقصييييود الييييذي يييييتمن 
 للمدقق.

  ي نإن ما يحدد ما إذا كان إجراء بشكل عيدم اإلمتثيال هيو أمير فيي النمايية ىاضيع للتحدييد القيانو
 من قبل المحكمة.

 
إلمتثييال بعيييدا  عيين األحييداد والعمليييات المعكوسيية فييي البيانييات المالييية كييان وعييادة كلمييا كييان عييدم ا

 اإلحتمال أقل أن يصب  المدقق على علم بعدم اإلمتثال أو معرفته.
 
يفييييرق هييييذا المعيييييار بييييين مسييييؤوليات المييييدقق فيمييييا يتعلييييق باإلمتثييييال لفئتييييين مىتلفتييييين ميييين القييييوانين  .6

 واألنظمة، كما يلي:
ين واألنظمييية المعتيييرل بميييا بشيييكل عيييام أن لميييا أثيييرا  مباشيييرا  عليييى تحدييييد المبيييالل أحكيييام القيييوان (أ) 

واإلفصييياحات الجوهريييية فيييي البيانيييات الماليييية، مثيييل قيييوانين وأنظمييية الضيييرائى والتقاعيييد )أنظييير 
 ؛ و(23الفقرة 

القييوانين واألنظمييية األىييرل التيييي ليييس لميييا أثيير مباشييير علييى تحدييييد المبييالل واإلفصييياحات فيييي  (ى)
انات الماليية، إال أن اإلمتثيال لميا قيد يكيون أساسييا  للنيواحي التشيغيلية للعميل ولقيدرة المنشيكة البي

فييي اإلسييتمرار فيييي أعمالمييا، أو لتجنييى عقوبيييات كبيييرة )علييى سيييبيل المثييال: اإلمتثييال ألحكيييام 
ك رىصة تشيغيلية أو اإلمتثيال لمتطلبيات الميالءة التنظيميية أو اإلمتثيال لانظمية البيئيية(، وليذل

ف ن عدم اإلمتثال لمذا القوانين واألنظمة قد يكون له أثر جيوهري عليى البيانيات الماليية )أنظير 
 (.24الفقرة 

                                      
جراء " 100معيار التدقيق الدولي  2  .5، الفقرة معايير التدقيق الدولية"ل وفقا  تدقيق عملية األهدال العامة للمدقق المستقل وا 

 .51أ-52أ الفقرات، 100معيار التدقيق الدولي  1
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فيي هيذا المعييار تييم تحدييد مىتليل المتطلبيات لكييل فئية مين فئيات القييوانين واألنظمية الميذكورة أعييالا،  .1
صيييول عليييى أدلييية تيييدقيق كافيييية )أ( مسيييؤولية المييدقق هيييي الح6وبانسييبة للفئييية المشيييار لميييا فيييي الفقيييرة 

ومناسبة فيما يتعلق باإلمتثال ألحكام هذا القوانين واألنظمة، أميا بالنسيبة للفئية المشيار لميا فيي الفقيرة 
)ى( مسييؤولية المييدقق محييدودة ب تىيياذ إجييراءات تييدقيق محييددة للمسيياعدة فييي تحديييد عييدم اإلمتثييال 6

 البيانات المالية.للقوانين واألنظمة الذي قد يكون له أثر جوهري على 
 
تكييوين رأي  لمييدليتطلييى هييذا المعيييار أن يبقييى المييدقق متيقظييا  إلييى إحتمييال أن اإلجييراءات المطبقيية  .8

حول البيانات المالية قيد تجليى إلنتبياا الميدقق حياالت مين عيدم اإلمتثيال المحيددة أو المشيكوك فيميا، 
 1003طلييى معيييار التييدقيق الييدولي والمحافظيية علييى التشييكك الممنييي طيليية عملييية التييدقيق حسييبما يت

 يعتبر ممما  في هذا السياق إذا أىذنا في اإلعتبار مدل القوانين واألنظمة التي تؤثر على المنشكة.
 

 تاريخ النفاذ
 1002ديسييمبر  25تييدقيق البيانييات المالييية للفتييرات التييي تبييدأ فييي ل المفعييول المعيييار نافييذ يعتبير هييذا.  2 

 أو بعد هذا التاريخ.
 

 هدافاأل
 إن أهدال المدقق هي كما يلي: .20

الحصيييول عليييى أدلييية تيييدقيق كافيييية ومناسيييبة فيميييا يتعليييق باإلمتثيييال ألحكيييام هيييذا القيييوانين  (أ) 
واألنظميية المعتييرل بمييا بشييكل عييام أن لمييا أثييرا  مباشييرا  علييى تحديييد المبييالل واإلفصيياحات 

 ؛الجوهرية في البيانات المالية
دة للمسيياعدة فييي تحدييد حيياالت عييدم اإلمتثيال للقييوانين واألنظميية أداء إجيراءات تييدقيق محيد )ى(

 ؛ واألىرل التي قد يكون لما أثر جوهري على البيانات المالية
اإلستجابة بشيكل مناسيى لعيدم اإلمتثيال أو عيدم اإلمتثيال المشيكوك فييه للقيوانين واألنظمية  (ج)

 الذي تم تحديدا أثناء عملية التدقيق.
 تعريفاتال

 هذا المعيار للمصطل  التالي المعني المبين أدناا: لهداأل .22
قيييييام المنشييييكة بكعمييييال حييييذل أو تكليييييل، إمييييا بشييييكل  – (Non-compliance) عييييدم اإلمتثييييال

مقصيييود أو تيييير مقصيييود مميييا يتعيييارض ميييع القيييوانين واألنظمييية السيييائدة، وتشيييمل هيييذا األعميييال 
أو اإلدارة أو  بالحوكمييةبييل المكلفييين معييامالت تييدىل بمييا المنشييكة أو ب سييمما أو نيابيية عنمييا ميين ق
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الموظفين، وال يشتمل عدم اإلمتثال سوء السلوك الشىصي )تير المتعلق بكنشطة عميل المنشيكة( 
 أو إدارة أو موظفي المنشكة. بالحوكمةمن قبل المكلفين 

 المتطلبات
 لإلمتثال للقوانين واألنظمةمراعاة المدقق 

عليى الميدقق فميم ميا )المعدل(  3254حسى معيار التدقيق الدولي من فمم المنشكة وبيئتما  كجدء   .21
 يلي بشكل عام:

اإلطار القانوني والتنظيمي الذي ينطبق على المنشكة والصناعة أو القطاع الذي تعميل بيه  (أ) 
 ؛ والمنشك

 (.1كيفية إمتثال المنشكة لمذا اإلطار )المرجع: الفقرة أ )ى(
 

تييدقيق كافييية ومناسييبة فيمييا يتعلييق باإلمتثييال للقييوانين واألنظميية  علييى المييدقق الحصييول علييى أدليية .23
المعتييرل بميييا بشيييكل عيييام بيييكن لميييا أثيييرا  مباشيييرا  عليييى تحدييييد المبيييالل واإلفصييياحات الجوهريييية فيييي 

 (.8البيانات المالية )المرجع: الفقرة أ
 

م اإلمتثييال للقييوانين علييى المييدقق القيييام بيي جراءات التييدقيق التالييية للمسيياعدة فييي تحديييد حيياالت عييد .24
-2واألنظميية األىييرل التييي قييد يكييون لمييا أثيير جييوهري علييى البيانييات المالييية )المرجييع: الفقرتييان أ

 (:20أ
، فيمييا إذا كانييت بالحوكمييةاإلستفسييار ميين اإلدارة، وحيييد يكييون ذلييك مناسييبا  ميين المكلفييين  (أ) 

 ؛ والمنشكة ممتثلة لمذا القوانين واألنظمة
 إن وجدت، مع السلطات الترىيصية أو التنظيمية.فحص المراسالت،  (ى)

 
على المدقق أثنياء عمليية التيدقيق أن يبقيى متيقظيا  إليى إحتميال أن تطبييق إجيراءات تيدقيق أىيرل  .25

قيييد تجليييى إلنتبييياا الميييدقق حييياالت عيييدم إمتثيييال أو الشيييك فيييي عيييدم اإلمتثيييال للقيييوانين واألنظمييية 
 (.22)المرجع: الفقرة أ

 
، تقيديم إقيرارات بالحوكميةن يطليى مين اإلدارة، وحييد يكيون ذليك مناسيبا  مين المكلفيين على الميدقق أ .26

كتابيية بكنييه تيم اإلفصيياق للميدقق عيين كافية الحيياالت المعروفية بعييدم اإلمتثيال أو الشييك بعيدم اإلمتثييال 
ع: )المرجيي لانظميية والقييوانين التييي يجييى أن تؤىييذ اثارهييا فييي اإلعتبييار عنييد إعييداد البيانييات المالييية.

 (21الفقرة أ
 

عند عدم وجود حاالت عدم إمتثال محددة أو الشك في عدم اإلمتثال ال يطلى مين الميدقق القييام  .21
-21ب جراءات تيدقيق فيميا يتعليق باإلمتثيال للقيوانين واألنظمية عيدا عين تليك المبينية فيي الفقيرات 

26. 

                                      
 .22، فقرة "الجوهري من ىالل فمم المنشكة وبيئتما الىطك"تحديد وتقييم مىاطر  325معيار التدقيق الدولي  4
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 إجراءات التدقيق عند تحديد اإلمتثال أو الشك فيه
 

  الميييدقق عليييى عليييم بمعلوميييات تتعليييق بحالييية عيييدم إمتثيييال أو الشيييك فيييي عيييدم اإلمتثيييال إذا أصيييب .28
 (:23)المرجع: الفقرة أ :للقوانين واألنظمة ف ن على المدقق الحصول على ما يلي

 ؛ وفمم لطبيعة الفعل والظرول التي حدد بما (أ) 
 (.24لمرجع: الفقرة أمعلومات إضافية لتقييم األثر المحتمل على البيانات المالية )ا (ى)

 
علييه مناقشية األمير ميع اإلدارة، وحييد يكيون إذا شك المدقق أنه قد يكون هناك عدم إمتثال في ن  .22

ذا ليم تقيدم اإلدارة، أو كميا هيو مناسيى المكلفيون بالحوكميةذلك مناسبا  ميع المكلفيين   بالحوكمية، وا 
ي رأي المييدقق إن أثيير عييدم اإلمتثييال معلومييات كافييية تييدعم إمتثييال المنشييكة للقييوانين واألنظميية، وفيي

المشكوك فيه قد يكيون جوهرييا  بالنسيبة للبيانيات الماليية، في ن عليى الميدقق أن يكىيذ فيي اإلعتبيار 
 (.26أ-25الحاجة إلى الحصول المشورة القانونية )المرجع: الفقرتان أ

 
فيي ن علييى المييدقق تقييييم إذا لييم يكيين ممكنييا  الحصييول علييى معلومييات كافييية بالنسييبة لعييدم اإلمتثييال  .10

 أثر عدم وجود أدلة تدقيق كافية ومناسبة على رأي المدقق.
 

علييى المييدقق تقييييم إنعكاسييات عييدم اإلمتثييال فيمييا يتعلييق بييالنواحي األىييرل للتييدقيق، بمييا فييي ذلييك  .12
تىيياذ اإلجييراء المناسييى )المرجييع: الفقرتييا ن تقييييم المييدقق للمىيياطرة وموثوقييية اإلقييرارات الكتابييية، وا 

 (.28أ-21أ
 

 إبالغ عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه
 بالحوكمةإبالغ عدم اإلمتثال للمكلفين 

مشاركون في إدارة المنشكة، وليذلك فميم عليى عليم بياألمور المتعلقية  بالحوكمةما لم يكن المكلفين  .11
ميييدقق إبيييالغ فييي ن عليييى ال 5بعيييدم اإلمتثيييال أو المشيييكوك فييييه التيييي قيييام الميييدقق ب بالتميييا مسيييبقا  

األمور المتعلقة بعيدم اإلمتثيال للقيوانين واألنظمية التيي تصيل إليى عليم الميدقق  بالحوكمةالمكلفين 
 أثناء إجراء التدقيق، عدا عندما ال تكون األمور تير ذات تبعات هامة.

 
ري يعتقد بكنيه مقصيود وجيوه 11إذا كان في حكم المدقق أن عدم اإلمتثال المشار إليه في الفقرة  .13

 حينما يكون ذلك ممكنا  من الناحية العملية. بالحوكمةف ن على المدقق ابالغ األمر للمكلفين 
 

مشيياركون فييي عييدم اإلمتثييال فيي ن علييى المييدقق  بالحوكمييةإذا شييك المييدقق أن اإلدارة أو المكلفييين  .14
يق أو ابييالغ األميير إلييى مسييتول السييلطة األعلييى فييي المنشييكة إذا كانييت موجييودة، مثييل لجنيية تييدق

مجلييس إشييرافي، وحيييد ال توجييد سييلطة أعلييى أو إذا كييان المييدقق يعتقييد بكنييه ليين يييتم إتىيياذ إجييراء 

                                      
 .23، الفقرة "بالحوكمةالمكلفين أولئك مع  اإلتصال" 160ار التدقيق الدولي معي 5
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بشييكن اإلتصييال، أو كييان تييير متككييد بالنسييبة للشييىص الييذي سيييقدم لييه التقرييير فيي ن علييى المييدقق 
 النظر في الحصول على المشورة القانونية.

 

 نات الماليةإبالغ عدم اإلمتثال في تقرير المدقق حول البيا
إذا توصييل المييدقق إلييى أن عييدم اإلمتثييال لييه أثيير جييوهري علييى البيانييات المالييية، ولييم يييتم إظمييارا  .15

إبيداء  105بشكل مناسى فيي البيانيات الماليية في ن عليى الميدقق، بموجيى معييار التيدقيق اليدولي 
 .6حول البيانات المالية سلبيرأي متحفظ أو رأي 

 

المييدقق ميين الحصييول علييى أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة  بالحوكمييةالمكلفييون إذا منعييت اإلدارة أو  .16
لتقييم ما إذا كان عيدم اإلمتثيال اليذي قيد يكيون جوهرييا  بالنسيبة للبيانيات الماليية قيد حصيل أو أنيه 
مييين المحتميييل أن يحصيييل فييي ن عليييى الميييدقق إبيييداء رأي ميييتحفظ أو حجيييى اليييرأي حيييول البيانيييات 

 .105طاق التدقيق حسى معيار التدقيق الدولي على تحديد ن المالية بناء  
 

إذا لم يكن الميدقق قيادرا  عليى تحدييد ميا إذا كيان عيدم اإلمتثيال قيد حصيل بسيبى التحدييدات التيي  .11
فيي ن علييى المييدقق تقييييم أثيير ذلييك  بالحوكمييةفرضييتما الظييرول وليييس ميين قبييل اإلدارة أو المكلفييين 

 .105 على رأي المدقق حسى معيار التدقيق الدولي
 

 اإلبالغ عن عدم اإلمتثال للسلطات التنظيمية والتنفيذية
إذا حيييدد الميييدقق أن هنييياك عيييدم إمتثيييال أو شيييك فيييي عيييدم اإلمتثيييال للقيييوانين واألنظمييية فييي ن عليييى  .18

المييدقق أن يحييدد مييا إذا كانييت علييى المييدقق مسييؤولية إبييالغ عييدم اإلمتثييال المحييدد أو الشييك فييي 
 (.10أ-22منشكة )المرجع: الفقرتان: أعدم اإلمتثال ألطرال ىارج ال

 

 الوثائق
على الميدقق أن يضيمن وثيائق التيدقيق عيدم اإلمتثيال المحيدد أو المشيكوك فييه للقيوانين واألنظمية  .12

واألطيرال األىيرل ىيارج  بالحوكميةونتائج المناقشة ميع اإلدارة، وحييد ينطبيق ذليك ميع المكلفيين 
 (.12)المرجع: الفقرة أ 1المنشكة

*** 
 األخرى والمادة التوضيحيةتطبيق ال

 (8-3)المرجع: الفقرات مسؤولية اإلمتثال للقوانين واألنظمة 
، ضييييمان إجييييراء عمليييييات المنشييييكة حسييييى بالحوكمييييةإن مسييييؤولية اإلدارة، مييييع إشييييرال المكلفييييين  .2أ

القوانين واألنظمة، وقد تؤثر القوانين واألنظمة على البيانات الماليية للمنشيكة بطيرق مىتلفية: عليى 
سيبيل المثييال وبيككبر شييكل مباشير قييد تيؤثر علييى اإلفصياحات المحييددة المطلوبية ميين المنشيكة فييي 

                                      
 .8-1، الفقرتان تقرير المدقق المستقل"في الوارد "التعديالت على الرأي  105معيار التدقيق الدولي   6

 .6والفقرة أ 22-8، الفقرات وثائق التدقيق"" 130معيار التدقيق الدولي   1
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لمالييية المنطبيييق، كميييا نمييا قيييد تنشييي  حقوقيييا  البيانييات الماليييية، أو قيييد تحييدد إطيييار إعيييداد التقيييارير ا
لتدامييات معينيية للمنشييكة سيييتم اإلعتييرال ببعضييما فييي البيانييات المالييية للمنشييكة. إضييافة إلييى ذلييك  وا 

 تفرض القوانين واألنظمة عقوبات في حاالت عدم اإلمتثال.
 

للمسيياعدة فييي منييع فيمييا يلييي أمثليية علييى أنييواع السياسييات واإلجييراءات التييي يمكيين للمنشييكة تنفيييذها  .1أ
كتشال عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة:  وا 

 .متابعة المتطلبات القانونية وضمان أن اإلجراءات التشغيلية مصممة لتلبية هذا المتطلبات 
 .وضع وتشغيل أنظمة رقابة داىلية مناسبة 
 .تباعما  تطوير قواعد للسلوك األىالقي واإلعالن عنما وا 
 كل مناسى ويفممون قواعد السلوك األىالقي.ضمان أن الموظفين مدربون بش 
  تىييياذ اإلجيييراءات لمعاقبييية الميييوظفين اليييذين ال متابعييية اإلمتثيييال لقواعيييد السيييلوك األىالقيييي وا 

 يمتثلون لما.
 .تعيين مستشارين قانونيين للمساعدة في متابعة المتطلبات القانونية 
 كة اإلمتثيييال لميييا ضيييمن اإلحتفييياظ بسيييجل للقيييوانين واألنظمييية المممييية التيييي يجيييى عليييى المنشييي

 صناعتما المحددة، وسجل للشكاوي.
 

 في المنشكة الكبيرة قد يتم تكملة هذا السياسات واإلجراءات ب يصال مسؤوليات مناسبة لما يلي:
 .مممة تدقيق داىلي 
 .لجنة تدقيق 
 .مممة إمتثال 

 

 مسؤولية المدقق
كتشيال  للقوانين واألنظمة إىفياء قد ينجم عن عدم إمتثال المنشكة .3أ جوهريية فيي البيانيات الماليية، وا 

عدم اإلمتثال، بغيض النظير عين األهميية الجوهريية، قيد ييؤثر عليى نيواق أىيرل مين التيدقيق، بميا 
 في ذلك على سبيل المثال إعتبار المدقق لنداهة اإلدارة أو الموظفين.

 

تحدييد القيانوني، واليذي ما إذا كيان فعيل ميا يشيكل عيدم إمتثيال للقيوانين واألنظمية هيو أمير يعيود لل .4أ
 هييو عييادة ىييارج اإلىتصيياص الممنييي للمييدقق، وبييالرتم ميين ذلييك قييد يييوفر تييدريى وىبييرة المييدقق
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وفمميييه للمنشيييكة وصيييناعتما أو قطاعميييا أساسيييا  لمعرفييية أن بعيييض األفعيييال التيييي تصيييل إليييى عليييم 
 المدقق قد تشكل عدم إمتثال للقوانين واألنظمة.

 

قيييد يطلييى مييين المييدقق بشييكل محيييدد أن يبلييل كجيييدء ميين تيييدقيق  حسييى متطلبييات قانونيييية محييددة .5أ
البيانات المالية ما إذا كانت المنشكة تتمثل ألحكام معينة للقوانين أو األنظمية، وفيي هيذا األحيوال 

كيفيية تنياول هيذا المسيؤوليات  8002أو معيار التيدقيق اليدولي 1008يتناول معيار التدقيق الدولي
ذليك حييد توجيد متطلبيات قانونيية محيددة قيد يكيون مين الضيروري  في تقريير الميدقق. إليى جانيى

 بالنسبة لىطة التدقيق أن تتضمن إىتبارات مناسبة لإلمتثال ألحكام هذا القوانين واألنظمة.
 

 اإلعتبارات الىاصة بمنشآت القطاع العام
وانين واألنظمية في القطاع العام قد تكيون هنياك مسيؤوليات تيدقيق إضيافية فيميا يتعليق بمراعياة القي .6أ

 الىاصة بتدقيق البيانات المالية، أو قد تمتد إلى نواق  أىرل من عمليات المنشكة.
 

 مراعاة المدقق لإلمتثال للقوانين واألنظمة
 (21)المرجع: الفقرة  الحصول على فمم لإلطار القانوني والتنظيمي

ل المنشييكة لمييذا اإلطييار يمكيين للحصييول علييى فمييم عييام لإلطييار القييانوني والتنظيمييي وكيفييية إمتثييا .1أ
 للمدقق، على سبيل المثال:

 ؛أن يتسىدم الفمم الحالي للمدقق لصناعة المنشكة والعوامل التنظيمية والعوامل األىرل 

 ات التيي تيرد تحديد فمم هيذا القيوانين واألنظمية التيي تحيدد بشيكل مباشير المبيالل واإلفصياح
 في البيانات المالية؛

  مييا أثيير رئيسييي عيين القييوانين واألنظميية األىييرل التييي يتوقييع أن يكييون لاإلستفسييار ميين اإلدارة
 على عمليات المنشكة؛ 

  جييييراءات المنشييييكة فيمييييا يتعلييييق باإلمتثييييال للقييييوانين اإلستفسييييار ميييين اإلدارة بشييييكن سياسييييات وا 
 ؛ وواألنظمة

 ات اإلستفسار من اإلدارة بشكن السياسات واإلجراءات المتبناا لتحديد وتقييم ومحاسيبة مطالبي
 المقاضاة.

 

                                      
 .38، الفقرة "تكوين رأي وا عداد التقارير حول البيانات المالية" 100معيار التدقيق الدولي     8

 .22الفقرة  "،األهدال الىاصةطر أل وفقا  يق البيانات المالية المعدة عمليات تدق –"اإلعتبارات الىاصة  800معيار التدقيق الدولي    2
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علييى تحديييد المبييالل واإلفصيياحات الجوهرييية فييي القييوانين واألنظميية المعتييرل بمييا بشييكل عييام أن لمييا أثييرا  
 (.23)المرجع: الفقرة  البيانات المالية

هنييياك قيييوانين وأنظمييية معينييية راسيييىة بشيييكل جييييد، ومعرفييية للمنشيييكة، وضيييمن صيييناعة أو قطييياع  .8أ
أ(، وميين الممكيين أن تشييمل تلييك 6ييية )كمييا هييو مبييين فييي الفقييرة المنشييكة، وىاصيية بالبيانييات المال

 الىاصة بما يلي على سبيل المثال:
  شكل ومحتول البيانات المالية؛ 
 د تقارير مالية ىاصة بالصناعة؛مواضيع إعدا 
 ؛ ومحاسبة العمليات بموجى عقود حكومية 
  ضريبة الدىل أو تكاليل التقاعد.إستحقاق أو اإلعترال بمصروفات 

 

ن الممكن أن تكون بعض أحكام هذا القوانين واألنظمة ىاصية بشيكل مباشير بتككييدات محيددة م
فييي البيانييات المالييية )علييى سييبيل المثييال إكتمييال بعييض أحكييام ضييريبة الييدىل(، بينمييا قييد يكييون 
اليبعض اآلىيير ىاصييا  بشييكل مباشيير بالبيانييات الماليية المطلوبيية التييي تشييكل مجموعيية كامليية ميين 

هو أن يقوم المدقق بالحصيول عليى أدلية تيدقيق  23الية(، وهدل المتطلى في الفقرة البيانات الم
كافيييية ومناسيييبة فيميييا يتعليييق بتحدييييد المبيييالل واإلفصييياحات فيييي البيانيييات الماليييية إمتثييياال  لاحكيييام 

 المناسبة لمذا القوانين واألنظمة.

والقييوانين واألنظمية األىييرل  قيد يينجم عيين عيدم اإلمتثييال لاحكيام األىييرل لميذا القييوانين واألنظمية
ترامييييات أو مقاضيييياة أو تبعييييات أىييييرل للمنشييييكة، قييييد تحتيييياج تكاليفمييييا أن تحتسييييى فييييي البيانييييات 

 أ.6المالية، إال أنما ال تعتبر أن لما أثرا  مباشرا  على البيانات المالية كما هو مبين في الفقرة 

 (24)المرجع: الفقرة  ىرلالقوانين واألنظمة األ –إجراءات تحديد حاالت عدم اإلمتثال 

قد تحتاج قوانين وأنظمة أىرل معينة إلى إنتباا معين من جانى المدقق ألن لما أثرا  رئيسييا  عليى  .2أ
ى، وقيد يتسيبى عيدم اإلمتثيال للقيوانين واألنظمية التيي 6المنشكة كما هو مبيين فيي الفقيرة عمليات 

يات أو تثير الشيك حيول إسيتمرار المنشيكة عملتلك كن تتوقل بعلى عمليات المنشكة  أساسيا   تأثر 
كمنشييكة ناجحيية، فعلييى سييبيل المثييال عييدم اإلمتثييال لمتطلبييات تييرىيص المنشييكة أو أحقييية أىييرل 
ألداء عملياتميييا مييين الممكييين أن يكيييون لميييا هيييذا التيييكثير )عليييى سيييبيل المثيييال بالنسيييبة لبنيييك عيييدم 

لعديييد ميين القيييوانين واألنظميية التيييي اإلمتثييال لمتطلبييات رأس الميييال أو اإلسييتثمار(. هنيياك أيضيييا  ا
تتعلق بشكل رئيسي بيالنواحي التشيغيلية للمنشيكة التيي ال تيؤثر عيادة عليى البيانيات الماليية وال تيرد 

 في أنظمة معلومات المنشكة الىاصة ب عداد التقارير المالية.
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رل إعتميييادا  عليييى حييييد يمكييين أن تتبييياين تبعيييات إعيييداد التقيييارير الماليييية للقيييوانين واألنظمييية األىييي .20أ
موجميية لجلييى إنتبيياا المييدقق إلييى  24عمليييات المنشييكة فيي ن إجييراءات التييدقيق التييي تتطلبمييا الفقييرة 

 حاالت عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة التي قد يكون لما أثر جوهري على البيانات المالية.
 

 (25)المرجع: الفقرة  عدم اإلمتثال الذي وصل إلى إنتباا المدقق من ىالل إجراءات تدقيق أىرل
إن إجيييراءات التيييدقيق التيييي تطبيييق لتكيييوين رأي حيييول البيانيييات الماليييية قيييد تجليييى إلنتبييياا الميييدقق  .22أ

حاالت عدم إمتثال أو الشك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة، وعلى سبيل المثال مين الممكين 
 أن تشمل إجراءات التدقيق هذا ما يلي:

 ؛قراءة المحاضر 
 ر ميين إدارة المنشييكة والمستشييار القييانوني الييداىلي والمستشييار القييانوني الىييارجي اإلستفسييا

 المقاضاة والمطالبات والتقييمات؛ و بشكن
 .إجراء إىتبارات تحقق لتفاصيل فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات 

 

 (26)المرجع: الفقرة  اإلقرارت الكتابية
ألنظمييية عليييى البيانيييات الماليييية يمكييين أن يىتليييل إليييى حيييد كبيييير فييي ن نظيييرا  ألن أثييير القيييوانين وا .21أ

اإلقييييرارات الكتابييييية تييييوفر أدليييية تييييدقيق ضييييرورية بشييييكن معرفيييية اإلدارة بعييييدم اإلمتثييييال المحييييدد أو 
المشييكوك فيييه للقييوانين واألنظميية، والييذي قييد يكييون أثييرا جوهريييا  علييى البيانييات المالييية، علييى أن 

أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة فييي حييد ذاتمييا، وتبعييا  لييذلك ال تييؤثر علييى  اإلقييرارات الكتابييية ال تييوفر
 .20طبيعة ومدل أدلة التدقيق األىرل التي سيحصل عليما المدقق

 

 إجراءات التدقيق عند تحديد عدم إمتثال أو الشك فيه
 (28)المرجع: الفقرة  دالئل عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة

بوجيود األميور التاليية أو معلوميات حولميا فقيد يكيون ذليك داللية عليى إذا أصب  المدقق على عليم  .23أ
 عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة:

 .تحقيقات من قبل منظمات تنظيمية ودوائر حكومية، أو دفع ترامات أو فرض عقوبات 
  دفعات لىدمات تير محددة أو قروض للمستشيارين أو ألطيرال ذات عالقية أو لميوظفين

 ين.أو لموظفين حكومي

                                      
 .4، الفقرة "الىطية"اإلقرارات  580معيار التدقيق الدولي  20
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  عميييوالت مبيعيييات أو رسيييوم وكيييالء تبيييدو مفرطييية فيميييا يتعليييق بالنسيييبة لتليييك التيييي تيييدقعما
 المنشكة عادة أو تدفع في صناعتما، أو التي تدفع مقابل الىدمات التي إستلمت بالفعل.

 .الشراء بكسعار أعلى أو أقل من سعر السوق إلى حد كبير 
 ات صييييرال تييييدفع لحاملمييييا أو دفعييييات تييييير عادييييية نقييييدا ، أو مشييييتريات علييييى شييييكل شيييييك

 تحويالت لحسابات مصرفية مرقمة.
 .معامالت تير عادية مع شركات مسجلة في مالج  ضريبية 
 .دفعات مقابل بضائع أو ىدمات تمت لغير البلد الذي هو مصدرها 
 .دفعات بدون وثائق رقابة مناسبة على الصرل 
 وفير أثير تيدقيق مناسيى وجود نظام معلومات يىفق سواء بسبى تصميمه أو عرضا  في تي

 أو أدلة كافية.
 .معامالت تير مصرق بما أو مسجلة بشكل تير مناسى 
 .تعليقات عكسية من وسائل اإلعالم 

 

 ى(28)المرجع: الفقرة  األمور الىاصة بتقييم المدقق
 تشمل األمور الىاصة بتقييم المدقق لاثر المحتمل على البيانات المالية ما يلي: .24أ

 الية المحتملة لعدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة بالنسبة للبيانات المالية، بميا فيي التبعات الم
ذليييك عليييى سيييبيل المثيييال فيييرض تراميييات أو عقوبيييات ومطالبيييات بيييالتعويض عييين أضيييرار 

 واإليقان المفروض على العمليات والمقاضاة. أصولوالتمديد بمصادرة 
 فصاق.ما إذا كانت التبعات المالية المحتملة تتطلى اإل 
  ما إذا كانت التبعات المالية المحتملة ىطيرة بحيد تدعو إلى الشك حول العيرض العيادل

 للبيانات المالية، أو ىالفا  لذلك تجعل البيانات المالية مضللة.
 

 (22)المرجع: الفقرة  إجراءات التدقيق
د يمكينمم تقيديم أدلية حييد قي بالحوكميةيمكن للمدقق مناقشة النتائج التي توصيل لميا ميع المكلفيين  .25أ

لمييم نفييس فمييم  بالحوكمييةتييدقيق إضييافية، فعلييى سييبيل المثييال يمكيين أن يؤكييد المييدقق أن المكلفييين 
الحقائق والظرول المتعلقة بالمعامالت أو األحداد التي أدت إلى إحتمال عيدم اإلمتثيال للقيوانين 

 واألنظمة.
 

معلوميات كافيية للميدقق بيكن المنشيكة  بالحوكميةإذا لم تقدم اإلدارة أو حسبما هو مناسى المكلفون  .26أ
فيي الحقيقيية ممتثلية للقييوانين واألنظمية ف نييه يمكين للمييدقق أن يعتبير أن ميين المناسيى التشيياور مييع 
المستشييييارين القييييانوني للمنشييييكة أو مستشييييارها الىييييارجي بشييييكن تطبيييييق القييييوانين واألنظميييية علييييى 
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ذا أعتبيير أن ميين تييير الظييرول، بمييا فييي ذلييك إحتمييال اإلحتيييال واثييارا علييى  البيانييات المالييية، وا 
المناسى التشاور مع المستشار القانوني للمنشكة، أو إذا ليم يقنيع الميدقق بيرأي المستشيار القيانوني 
ف نييه يمكيين للمييدقق أن يعتبيير ان ميين المناسييى إستشييارة المستشييار القييانوني للمييدقق بشييكن مييا إذا 

عييييات القانونييييية المحتمليييية، بمييييا فييييي ذلييييك إحتمييييال كانييييت هنيييياك مىالفيييية للقييييوانين واألنظميييية، والتب
 اإلحتيال، وما هو اإلجراء اآلىر، إن وجد، الذي سيتىذا المدقق.

 

 (12)المرجع: الفقرة  تقييم إنعكاسات عدم اإلمتثال
عليى الميدقق تقيييم إنعاكاسيات عيدم اإلمتثيال فيميا يتعليق بيالنواحي  12كما هو مطلوى في الفقرة  .21أ

ييييييم المييييدقق للمىيييياطرة وموثوقييييية اإلقييييرارات الكتابييييية، وتعتمييييد ، بمييييا فييييي ذلييييك تقاألىيييرل للتييييدقيق
ىفييياء الفعيييل  إنعاكاسيييات حييياالت معينييية مييين عيييدم اإلمتثيييال التيييي حيييددها الميييدقق عليييى إقتيييرال وا 
الىييياص إن وجيييد بكنشيييطة الرقابييية ومسيييتول اإلدارة والميييوظفين المشييياركين، ىاصييية اإلنعاكاسيييات 

 ة في المنشكة.الناجمة من تورط أعلى سلط
 

فيي حيياالت إسييتثنائية يمكيين للميدقق النظيير فيمييا إذا كييان اإلنسيحاى ميين عملييية التييدقيق ضييروريا ،  .28أ
حيد يكون اإلنسحاى ممكنا  بموجى القوانين واألنظمة المنطبقة، وذلك عنيدما ال تتىيذ اإلدارة أو 

فيي ظيل الظيرول، حتيى وليو اإلجراء التصحيحي الذي يعتبيرا الميدقق مناسيبا   بالحوكمةالمكلفون 
ليييم يكييين عيييدم اإلمتثيييال جوهرييييا  بالنسيييبة للبيانيييات الماليييية، وعنيييد إتىييياذ قيييرار حيييول ميييا إذا كيييان 
ذا لييييم يكيييين  اإلنسيييحاى ميييين عملييييية التييييدقيق ضييييروريا  يمكيييين للميييدقق طلييييى المشييييورة القانونييييية، وا 

بميا فيي ذليك بييان  اإلنسحاى من عمليية التيدقيق ممكنيا  يمكين للميدقق النظير فيي إجيراءات بديلية،
 .22عدم اإلمتثال في فقرة األموراألىرل في تقرير المدقق

 

 تقديم التقارير حول عدم اإلمتثال المحدد أو المشكوك فيه 
 (18)المرجع: الفقرة  تقديم التقارير حول عدم اإلمتثال للسلطات التنظيمية والتنفيذية

ة معلومييات العميييل ميين الممكيين أن تحونييل إن مسييؤولية المييدقق الممنييية فييي المحافظيية علييى سييري .22أ
دون إبالغ عدم اإلمتثال المحدد أو المشيكوك فييه للقيوانين واألنظمية لطيرل ىيارج المنشيكة، عليى 
أن مسؤوليات المدقق القانونية تىتليل حسيى اإلىتصياص، وفيي حياالت معينية قيد يعليو التشيريع 

اصيييات عليييى الميييدقق واجيييى أو القيييانون أو المحييياكم عليييى واجيييى السيييرية، وفيييي بعيييض اإلىتص
قيييانوني وهيييو إبيييالغ حيييدود أو الشيييك فيييي حيييدود عيييدم إمتثيييال للقيييوانين واألنظمييية إليييى السيييلطات 
اإلشييرافية، وكييذلك فييي بعييض اإلىتصاصييات علييى المييدقق واجييى إبييالغ األىطيياء إلييى السييلطات 

 اإلجيييييراءات بالحوكميييييةفيييييي الحييييياالت التيييييي ال تتىيييييذ اإلدارة، أو حسيييييبما ينطبيييييق ذليييييك المكلفيييييون 

                                      
 .8، الفقرة "فقرات التككيد والفقرات األىرل في تقرير المدقق المستقل" 106معيار التدقيق الدولي  22
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التصييحيحية، وميين الممكيين أن يعتبيير المييدقق أن ميين المناسييى الحصييول علييى المشييورة القانونييية 
 لتحديد اإلجراءات المناسبة.

 

 اإلعتبارات الىاصة بمنشآت القطاع العام
أن يضييييطر مييييدقق القطيييياع العييييام إلييييى إبييييالغ حيييياالت عييييدم اإلمتثييييال إلييييى السييييلطة ميييين الممكيييين  .10أ

 اآلىر أو تضمينما في تقرير المدقق.التشريعية أو الجماد الحاكم 
 

 (12)المرجع: الفقرة  الوثائق
من الممكن أن تشمل وثائق المدقق الىاصة بالنتائج التي تم التوصل لما بشكن عيدم اإلمتثيال أو  .12أ

 الشك في عدم اإلمتثال للقوانين واألنظمة ما يلي، على سبيل المثال:
 نسخ من السجالت أو الوثائق. 
 أو أطييرال ميين ىييارج  بالحوكمييةاقشييات التييي عقييدت مييع اإلدارة أو المكلفييين محاضيير المن

   المنشكة.



  016 062معيار التدقيق الدولي 

 062معيار التدقيق الدولي 
 بالحوكمةالمكلفين  أولئك مع تاا ال 

 

 تدقيق البيانات المالية ل نافذ المفعول)
 أو بعد ذلك(0222a b ديسمبر 11التي تبدأ في للفترات 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 3-1 ..........................................................هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

 7-4 دور عملية اإلبالغ......................................................................
 8 .............................................................................تاريخ النفاذ
 9 ................................................................................األهداف
 02 ...............................................................................التعريفات
  المتطلبات
 13-11 ......................................................................بالحوكمةالمكلفون 
 17-14 .................................................................هغااإبال الواجب المسائل

 00-18 .........................................................................تاالعملية اإل
 03 .................................................................................التوثيق

  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 8أ-1أ ......................................................................بالحوكمةالمكلفون 

 07أ-2أ .....................المسائل الواجب إبالهغاا............................................
 44أ-08أ ................................................................عملية اإلتاال.........

 41أ التوثيق.................................................................................
ومعايير التدقيق الدولية  1: متطلبات محددة في المعيار الدولي لرقابة الجودة 1الملحق 

 بالحوكمةالمكلفين اإلتاال التي تشير إلى  األخرى
 

 : الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية0الملحق 
 

                                                 
a  إستخدام عمل ( "0213) المنقح في عام  612لتدقيق الدولي تكون التعديالت المتوافقة التي أجريت على هذا المعيار نتيجًة معيار ا

أو بعد ذلك. تم تحديد  0214ديسمبر  11" نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتاي في المدققين الداخليين
 . 211 -248في الافحات  0210التعديالت المتوافقة في دليل عام 

 

b  استخدام عمل ( "0213)المنقح في عام  612متوافقة التي أجريت على هذا المعيار نتيجة معيار التدقيق الدولي تكون التعديالت ال
 أو بعد ذلك.  0214ديسمبر  11" نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتاي في المدققين الداخليين
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في سياق معيار التدقيق  "بالحوكمةالمكلفين أولئك مع  تاال"اإل 062قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" األهداف العامة" 022الدولي   .للمدقق المستقل وا 



  بالحوكمةالمكلفين أولئك مع  اإلتاال

   018 062معيار التدقيق الدولي 

  المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

 

فيمدا  بالحوكمدةمدع المكلفدين  تادالاإلفدي  المتمثلدةيتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية المددقق  .1
. وعلددى رهغددم مددن قابليددة تطبيددق هددذا المعيددار باددرف الن ددر عددن يخددع عمليددة تدددقيق بيانددات ماليددة

 المكلفدين بالحوكمدةات معيندة عنددما يشدارك كافدة إعتبار ، تطبق في المنشأة أو حجماا الحوكمةهيكل 
المدددقق  إتاددالفددي إدارة منشددأة مددا وعلددى منشددوت مدرجددة. ول يحدددد هددذا المعيددار متطلبددات تتعلددق ب

 أيضًا. حوكميإذا كانوا مكلفين بدور بإدارة أو مالكي منشأة ما إل 
 

ماليددة، ولكندد  قددد يكددون قدداباًل البيانددات العمليددة تدددقيق  بشددكل يتناسددق مددعتمددت اددياهغة هددذا المعيددار  .0
للتطبيددق، والتبنددي حسددب الضددرورة التددي تقتضددياا ال ددروف، علددى عمليددات تدددقيق المعلومددات الماليددة 

مسددؤولية اإلشددراف علددى إعددداد وعددر   لحوكمددةالمكلفددين باالتاريخيددة األخددرى عندددما يقددع علددى عدداتق 
 المعلومات المالية التاريخية األخرى.

 
المتبادلددة الفعالددة أثندداء تدددقيق بيانددات ماليددة، حيددع يددوفر هددذا المعيددار إطددار  تاددالتإدراك أهميددة اإل .3

المحددددة التددي سدديتم  المسددائل، ويحدددد بعدد  المكلفددين بالحوكمددةالمدددقق مددع  تاددالتإل مادديمن عمددل
ن بشدددأناا معادددم التاددداإل دددل متطلبدددات هدددذا بادددااإلبدددالغ األخدددرى التدددي سددديتم  مسدددائلال. وا  ، والتدددي تكمم

باإلضدافة إلدى ذلدك فقدد حددد (. 1المعيار، محددة في معايير التدقيق الدوليدة األخدرى )أن در الملحدق 
متطلبددات محددددة فيمددا يتعلددق بدداإلبالغ عددن أوجدد  الضددعف الاامددة فددي  0611معيددار التدددقيق الدددولي 

أخددرى  مسددائل هندداكو ، بالحوكمددةالرقابددة الداخليددة التددي حددددها المدددقق خددالل عمليددة التدددقيق للمكلفددين 
 ولكدددن قدددد يتعدددين إبالهغاددداهغيدددر مطلوبدددة بموجدددب هدددذا المعيدددار أو معدددايير التددددقيق الدوليدددة األخدددرى، 

 علددى مطبقددةمددع المنشددأة أو بموجددب متطلبددات إضددافية  تفدداقاإل عددن طريددق أو ون ددام قددانونبموجددب 
العمليددة، مثددل المعددايير الاددادرة عددن جاددة محاسددبية مانيددة وطنيددة. ل شدديء فددي هددذا المعيددار يحددول 

 (.07أ-04. )المرجع: الفقرات أبالحوكمةأخرى للمكلفين  مسائلإبالغ المدقق بأية دون 
 

 دور عملية البالغ
لدددك، يعتبدددر يركدده هدددذا المعيددار بشدددكل أساسدددي علددى إبدددالغ المددددقق المسددئولين عدددن الحوكمدددة. ومددع ذ .4

 اإلبالغ المتبادل الفاعل مامًا لمساعدة:
المدقق والمسئولين عن الحوكمة في فام المسائل المتعلقة بالتدقيق في السياق وفي تطوير  (أ)

 ؛ وموضوعية المدقق إستقالليةعالقة عمل متينة. وتبنى هذه العالقة مع الحفا  على 

                                                 
 .واإلدارة" بالحوكمةنواحي القاور في الرقابة الداخلية للمكلفين " اإلبالغ عن  061معيار التدقيق الدولي  1



  بالحوكمةين المكلف أولئك مع اإلتاال
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المسئولين عن الحوكمة. فعلى  المدقق في الحاول على معلومات متعلقة بالتدقيق من (ب)
سبيل المثال، قد يقوم المسئولون عن الحوكمة بمساعدة المدقق في فام المنشأة وبيئتاا 
وتحديد ماادر أدلة التدقيق المناسبة وفي توفير المعلومات حول المعامالت أو األحداع 

 ؛ والمحددة
إعداد التقارير المالية  المسئولين عن الحوكمة في الوفاء بمسؤوليتام عن مراقبة عملية (ج)

 وبالتالي تقليل مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية.
 
على الرهغم من أن المدقق مسئول عن اإلبالغ عن المسائل التي يتطلبادا هدذا المعيدار، إل أن اإلدارة  .1

بدالغ مدن مسئولة أيضًا عن إبالغ المسئولين عن الحوكمدة بالمسدائل المتعلقدة بالحوكمدة. ول يعفدي اإل
قبل المدقق اإلدارة مدن هدذه المسدئولية. وعلدى نحدو مماثدل، إن إبدالغ اإلدارة للمسدئولين عدن الحوكمدة 
حددول األمددور التددي ينبغددي علددى المدددقق اإلبددالغ عناددا ل يعفددي المدددقق مددن مسددئولية إبالهغاددم أيضددًا. 

المددقق للمسدئولين ومع ذلك، قد يؤثر توال هذه المسدائل مدن قبدل اإلدارة علدى شدكل وتوقيدت إبدالغ 
 عن الحوكمة.

 
يعددد اإلبددالغ الواضددح الددذ  تتطلبدد  معددايير التدددقيق الدوليددة حددول المسددائل المحددددة جهئددًا ل يتجددهأ مددن  .6

عمليددة التدددقيق. ومددع ذلددك، ل تلددهم معددايير التدددقيق الدوليددة المدددقق باتخدداذ اإلجددراءات بشددكل خدداع 
 الحوكمة. لتحديد أ  مسائل أخرى لتوايلاا إلى المسئولين عن

 
قددد يقيددد القددانون أو الن ددام عمليددة إبددالغ المدددقق للمسددئولين عددن الحوكمددة عددن بعدد  المسددائل. فعلددى  .7

سبيل المثال، قد تمنع القوانين أو األن مدة بشدكل خداع عمليدة اإلبدالغ أو أ  إجدراء  خدر مدن شدأن  
شدددتب  بددد  أو هغيدددر محابددداة التحقيدددق الدددذ  تقدددوم بددد  الجادددة المعنيدددة فيمدددا يتعلدددق بدددأ  عمدددل فعلدددي أو م

ات المدددقق بالسددرية إلتهامددقددانوني. وفددي بعدد  ال ددروف، قددد تكددون الاددراعات المحتملددة معقدددة بددين 
لتهامو   ات  باإلبالغ. وفي مثل هذه الحالت، قد ين ر المدقق في الحاول على المشورة القانونية.ا 

 

 تاريخ النفاذ
* 0222 ديسدمبر 11ة للفتدرات التدي تبددأ فدي تددقيق البياندات الماليدلالمفعدول  نافدذيعتبر هذا المعيار  .8

 أو بعد ذلك.
 

 األهداف

 -:فيما يليتتلخع أهداف المدقق  .2

عطددائام فيمددا يتعلددق بتدددقيق البيانددات امسددؤوليات المدددقق  المكلفددين بالحوكمددةبددالغ إل (أ) لماليددة وا 
 ؛عملية التدقيق المخطط لاما توقيتن رة عامة على نطاق و 

 ؛المكلفين بالحوكمةبعملية التدقيق من  لحاول على معلومات ذات عالقةل (ب)



  بالحوكمةالمكلفين  أولئك مع اإلتاال

 

  002 062معيار التدقيق الدولي 

تنشأ عن عمليدة التددقيق فدي الوقدت المحددد والتدي تعتبدر بمالح ات  المكلفين بالحوكمةتهويد ل (ج)
 هامة وذات عالقة بمسؤوليتام في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية؛ و

 .  المكلفين بالحوكمةالمتبادل بين المدقق و  تاالتشجيع اإلل (د)
 

 عريفاتالت

 -يكون للماطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:معايير التدقيق الدولية،  هدافأل .12

الشدخع )األشدخاع( أو  -(Those charged with governance) المكلفدون بالحوكمدة (أ)
أمددددين علددددى الشددددركة( الددددذين يقددددع علددددى عدددداتقام  علددددى سددددبيل المثددددالالمؤسسددددة )المؤسسددددات( )

تيجي للمنشددأة والواجبددات المتعلقددة بمسددؤولية المنشددأة. وتتضددمن تجدداه اإلسددتراإلاإلشددراف علددى ا
هذه المسؤولية اإلشراف علدى عمليدة إعدداد التقدارير الماليدة. وفيمدا يتعلدق بدبع  المنشدوت فدي 

علدددى المدددو فين اإلداريدددين مثدددل األعضددداء  المكلفدددون بالحوكمدددةبعددد  المنددداطق، قدددد يشدددتمل 
 -عدددددة للقطدددددا  الخددددداع أو العدددددام، أو مالدددددكالتنفيدددددذيين لمجلدددددي رقابدددددة معدددددين فدددددي منشدددددأة تاب

 .8أ-1، أن ر الفقرات ألمناقشة تنو  هياكل الحوكمةمدير 

الشددددخع )األشددددخاع( الددددذ  يتحمددددل المسددددؤولية التنفيذيددددة عددددن  –(Management)اإلدارة  (ب)
القيام بعمليات المنشأة. وفيما يتعلق ببع  المنشوت في بعد  المنداطق، تشدتمل اإلدارة علدى 

 -مثل األعضاء التنفيدذيين فدي مجلدي رقابدة معدين أو مالدك مكلفين بالحوكمةالبع  أو كافة 
 مدير. 

 المتطلبات
 المكلفون بالحوكمة

معد .  تادالفدي المنشدأة ليدتم اإل الحوكمدةيحدد المدقق الشدخع )األشدخاع( المناسدب داخدل هيكدل  .11
 (.4أ-1)المرجع: الفقرات أ

 
 المكلفين بالحوكمةمع مجموعة فرعية من  تاالاإل

كلجنددة تدددقيق أو فددرد مددثاًل،  بالحوكمدةعنددما يتاددل المدددقق مددع مجموعدة فرعيددة مكونددة مددن المكلفددين  .10
 (.7أ-1. )المرجع: الفقرات أالحوكمةمع جاة  تااليحدد المدقق ما إذا كان يحتاج إلى اإل

 
 في إدارة المنشأة المكلفون بالحوكمةعندما يشارك كافة 

فدي إدارة المنشدأة، كمؤسسدة عمدل ادغيرة مدثاًل  ن بالحوكمدةالمكلفدو في بع  الحالت، يشدارك كافدة  .13
حيددع يدددير المنشددأة مالددك واحددد ول يملددك أ  شددخع  خددر دورًا رقابيددًا. فددي هددذه الحددالت، فددي حددال 

يتحمددل مسددؤولية اإلدارة،  المطلوبددة بموجددب هددذا المعيددار للشددخع )األشددخاع( الددذ  مسددائلإبددالغ ال
، فليسددت هندداك حاجددة إلددى إبددالغ ليات رقابيددة أيضدداً حيددع يتحمددل هددذا الشددخع )األشددخاع( مسددؤو 

فدي الفقدرة  مسدائلإلى هذه المرة أخرى للشخع )األشخاع( ذات  في دورهم الرقابي. ويشار المسائل 
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الشددخع )األشدخاع( الددذ  مدع  تاداليشدعر المددقق بالرضددا ألن اإل)ج(. ومدع ذلدك، ينبغددي أن 16
األشددخاع الددذين قددد يتاددل باددم المدددقق باددفتام يعمددل علددى إبددالغ كافددة  مسددؤوليات اإلدارة يتحمددل

 (8الرقابية بالشكل المناسب. )المرجع: الفقرة أ
 

 الواجب إبالغها المسائ 
 مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية

المدددقق فيمددا يتعلددق بتدددقيق البيانددات الماليددة، بمددا فددي عددن مسددؤوليات  المكلفددين بالحوكمددةيبلددا المدددقق  .14
 -ما يلي:ذلك 

التدددي تدددم ادددياهغة والتعبيدددر عدددن رأ  معدددين حدددول البياندددات الماليدددة أن المددددقق مسدددؤول عدددن  (أ)
 ؛ والمكلفين بالحوكمةإعدادها من قبل اإلدارة تحت إشراف 

مدددن مسدددؤولياتام. )المرجدددع:  المكلفدددين بالحوكمدددةل يعفدددي تددددقيق البياندددات الماليدددة اإلدارة أو  (ب)
 (12أ-2الفقرتان أ

 
 ة التدقيق المخطط لامانطاق وتوقيت عملي

ن ددرة عامددة حددول نطدداق وتوقيددت عمليددة التدددقيق المخطددط لامددا.  المكلفددين بالحوكمددةيعطددي المدددقق  .11
 (11أ-11)المرجع: الفقرات أ

 
 نتائج هامة من التدقيق

 (16بما يلي: )المرجع: الفقرة أ المكلفين بالحوكمةيبلا المدقق  .16

ة للممارسدات المحاسدبية فدي المنشدأة، بمدا وجاات ن در المددقق حدول الجواندب النوعيدة الاامد (أ)
. البيانددات الماليدددةحددول  فادداحاتاإلفددي ذلددك السياسددات المحاسددبية والتقددديرات المحاسددبية و 

المددقق لممارسدة  إعتبدار، حيدع يكدون ممكندًا، السدبب وراء بالحوكمةويفسر المدقق للمكلفين 
الماليددة المعمددول بدد ، علددى محاسددبية هامددة، تعدددم مقبولددة بموجددب إطددار عمددل إعددداد التقددارير 

 (17للمنشأة؛ )المرجع: الفقرة أ أناا الممارسة األكثر مالئمة لل روف المعينة

تدتم مواجاتادا خدالل عمليدة التددقيق؛ )المرجدع: الفقدرة الاعوبات الجوهرية، إن وجدت، التي  (ب)
 (18أ

 -في إدارة المنشأة: المكلفين بالحوكمةإل في حال مشاركة  (ج)
ن وجدددت، التددي تنشددأ مددن عمليددة التدددقيق والتددي تمددت مناقشددتاا أو الاامددة، إ مسددائلال (1)

 (12مع اإلدارة؛ و )المرجع: الفقرة أ للتراسلالتي تخضع 

 اإلقرارات الخطية التي يطلباا المدقق؛ و (0)

 حكدددمجددددت، التدددي تنشدددأ مدددن عمليدددة التددددقيق، والتدددي تعتبدددر حسدددب الاألخدددرى، إن و  مسدددائلال )د(   
 (02شراف على عملية إعداد التقارير المالية. )المرجع: الفقرة أالماني للمدقق هامة في اإل
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 المدقق  إستقاللية

 بما يلي:  المكلفين بالحوكمةفي حالة المنشوت المدرجة، يبلا المدقق  .17

بيان بأن فريق العملية واألشخاع اآلخرين في الشركة حسبما هو مناسدب، والشدركة وحيدع  (أ)
جموعدة قدد التهمدوا بالمتطلبدات األخالقيدة ذات العالقدة يكون ذلك ممكنًا، الشركات ضدمن الم

 ؛ وستقالليةفيما يتعلق باإل

األخرى التي تدور بين الشدركة والشدركات ضدمن المجموعدة  مسائلكافة العالقات وال  ( 1) 
. سدتقالليةتطبدق علدى اإلالماني بأنادا قدد  حكم والمنشأة، والتي يرى المدقق حسب 

المتكبدددة خددالل الفتددرة التددي تغطياددا البيانددات الماليددة ويتضددمن هددذا إجمددالي الرسددوم 
فيمدددا يخدددع الخددددمات المتعلقدددة بالتددددقيق والخددددمات هغيدددر المتعلقدددة بالتددددقيق التدددي 

التدي تسديطر عليادا  والعناادرتوفرها الشركة أو الشركات ضمن المجموعة للمنشأة 
 ين بالحوكمدةالمكلفدالمنشأة. وينبغي توهيع هذه الرسوم على فئدات مالئمدة لمسداعدة 

 والمدقق؛  إستقالليةفي تقييم تأثير الخدمات على 

اإلجددراءات الوقائيددة ذات العالقددة التددي تددم تطبيقاددا للددتخلع مددن التاديدددات المحددددة  (0)
 (03أ-01)المرجع: الفقرةأ إلى مستوى مقبول. الحد منااأو  ستقالليةعلى اإل

 تاا عملية ال 
 إتاالإجراء عملية 

)المرجدع:  .تادالتحول الشكل والتوقيت والمحتوى العدام المتوقدع لإ بالحوكمة المكلفينيبلا المدقق  .18
 (36أ-08الفقرات أ

 
 تاالأشكال اإل

النتائج الاامة التي تم التوال إليادا فدي عمليدة التددقيق عنددما بخطيًا  المكلفين بالحوكمةيبلا المدقق  .12
 الخطيدة إلدى التبليغداتل تحتداج  الماندي للمددقق، هغيدر مالئدم. حكدمالشدفو ، حسدب ال تااليكون اإل

 (36أ-08التي نشأت خالل سير عملية التدقيق. )المرجع: الفقرات أ مسائلالحتواء على كافة ال

 

المدقق عنددما يكدون ذلدك مطلوبدًا بموجدب الفقدرة  إستقالليةخطيًا حول  المكلفين بالحوكمةيبلا المدقق  .02
17. 

 
 تاالتتوقيت اإل

 (41أ-42في التوقيت المحدد. )المرجع: الفقرتان أ حوكمةالمكلفين باليبلا المدقق  .01
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 تاالمدى مالئمة عملية اإل

عمليدددة  لاددددفمناسدددبًا  المكلفدددين بالحوكمدددةالمتبدددادل بدددين المددددقق و  تاددداليقددديم المددددقق مدددا إذا كدددان اإل .00
قق ، إن وجددد، علددى تقيدديم المدددالندداجم م المدددقق التددأثيركددذلك، يقدديم  تاددالالتدددقيق. فددي حددال لددم يكددن اإل

دليددل تدددقيق كددافس ومناسددب، ويتخددذ إجددراء لمخدداطر األخطدداء الجوهريددة والقدددرة علددى الحاددول علددى 
 (48أ-46. )المرجع: الفقرات أاً مناسب

 

 التوثيق

إدراجادا فدي  الواجب إبالهغاا بموجب هذا المعيار شفويًا، يتعين على المدقق  مسائلفي حال إبالغ ال .03
خطيدًا،  مسدائلأمدا فدي حدال إبدالغ الالدذ  تدم إبالهغد  بادا.  إلى جانب الوقدت والشدخع وثائق التدقيق
لمرجددع: الفقددرة ا. )0بنسددخة مددن التبليددا كجددهء مددن وثددائق عمليددة التدددقيق الحتفددا  المدددقق يتعددين علددى

 (41أ

*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 (7)المرجع: الفقرة  المكلفون بالحوكمة

المنشدددأة، ممدددا يعكدددي تدددأثيرات مثدددل الخلفيدددات الثقافيدددة أو  حسدددب المنطقدددة أو الحوكمدددةتتبددداين هياكدددل  .1أ
 -الملكية. فعلى سبيل المثال:خاائع الحجم و القانونية المختلفة و 

  في بع  المناطق، يوجد مجلي إشرافي )هغير تنفيذ  كليًا أو جهيئًا( بحيع يكدون منفاداًل
"(. أمددا فددي تويينمكددون مددن مسدد)هيكددل "مددن الناحيددة القانونيددة عددن مجلددي تنفيددذ  )اإلدارة( 

المندداطق األخددرى، تعتبددر كددل مددن الو ددائف اإلشددرافية والتنفيذيددة ضددمن المسددؤولية القانونيددة 
 "(.مكون من مستوى واحدلمجلي منفرد أو وحدو  )هيكل "

  ،منااددب تشددكل جددهءًا ل يتجددهأ مددن الايكددل  المكلفددون بالحوكمددةيحتددل فددي بعدد  المنشددوت
فدددي المنشدددوت األخدددرى، مثدددل بعددد  المنشددددوت أمدددا  القدددانوني للمنشدددأة مثدددل مددددراء الشدددركة.

 .المكلفة بالحوكمةالحكومية، تتحمل جاة ل تشكل جهءًا من المنشأة 

  فددي إدارة المنشددأة. أمددا فددي  بالحوكمددةقددي بعدد  الحددالت، يشددارك بعدد  أو كافددة المكلفددين
 واإلدارة من أشخاع مختلفين. المكلفون بالحوكمةالحالت األخرى، يتألف 

                                                 
 .6وأ، 11-8الفقرات  " وثائق التدقيق" 032معيار التدقيق الدولي   0
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 علددى البيانددات  3لحددالت، يتحمددل المسددئولون عددن الحوكمددة مسددئولية الماددادقةفددي بعدد  ا
 المالية الخااة بالمنشأة )وفي حالت أخرى، تتحمل اإلدارة هذه المسئولية(.

 
مسدؤولية جماعيدة لجادة حاكمدة، مثدل مجلدي اإلدارة أو المجلدي  الحوكمةفي مع م المنشوت، تعتبر  .0أ

ممداثلين. و لجندة إداريدة أو مجلدي حداكمين أو أمنداء أو أشدخاع اإلشرافي أو الشركاء أو المدالكون أ
المدددير مددثاًل  -كالمالددك الحوكمددةقددد يتحمددل شددخع واحددد مسددؤولية  أمددا فددي بعدد  المنشددوت الاددغيرة

مسددؤولية جماعيددة، قددد تقددع  الحوكمددةحيددع ل يكددون هندداك مالددك  خددر، أو أمددين واحددد. عندددما تكددون 
دقيق أو حتددى فددرد معددين مسددؤولية القيددام بمامددات محددددة علددى عدداتق مجموعددة فرعيددة مثددل لجنددة التدد

وبدًل مدن ذلدك، قدد يقدع علدى عداتق مجموعدة فرعيدة أو  .مسؤولياتاالمساعدة الجاة الحاكمة في أداء 
 مسؤوليات معينة ومحددة قانونًا تختلف عن مسؤوليات الجاة الحاكمة. فرد معين

 
لمعيددار تحديددد الشددخع )األشددخاع( فددي كافددة يعنددي مثددل هددذا التنددو  بأندد  مددن هغيددر الممكددن لاددذا ا .3أ

معيندددة. وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك، قدددد يكدددون الشدددخع  مسدددائلعمليدددات التددددقيق الدددذين سددديبلغام المددددقق 
)األشدددخاع( المناسدددب الدددذ  ينبغدددي إبالهغددد  هغيدددر قابدددل للتحديدددد مدددن خدددالل إطدددار العمدددل القدددانوني 

محددددد  الحوكمددةكددون فياددا هيكدددل التدددي ل يالمعمددول بدد  أو  دددروف العمليددة األخددرى، مثدددل المنشددوت 
مسدددبقًا مثدددل بعددد  المنشدددوت المملوكدددة مدددن قبدددل العائلدددة وبعددد  المن مدددات هغيدددر الربحيدددة وبعددد  

مدع الطدرف المعندي  تفداقالمنشوت الحكومية. وفي هذه الحالت، قدد يحتداج المددقق إلدى المناقشدة واإل
يعتبدر فادم  تم إبالهغد ،على الشخع )األشخاع( الذ  سيتم إبالهغ . وعند تحديدد الشدخع الدذ  سدي

أمددرًا ذو  )المعدددل( 311٤والعمليدات فددي المنشددأة وفقدًا لمعيددار التدددقيق الددولي  الحوكمددةالمددقق لايكددل 
ي تدال المسدألةوقد يختلف الشخع )األشدخاع( المناسدب الدذ  سديتم إبالهغد  بالعتمداد علدى  عالقة.
 .اإلبالغ عنااسيتم 

 
محددددة يجددب إبالهغاددا مددن قبددل مجموعددة مددن المدددققين  مسددائل  622يتضددمن معيددار التدددقيق الدددولي  .4أ

مجموعدددة مدددا، يعتمدددد تحديدددد الشدددخع  عناادددرعنددددما تشدددكل المنشدددأة إحددددى  ٥.بالحوكمدددةللمكلفدددين 
. التددي سدديتم اإلبددالغ عناددا والمسددألةعلددى  ددروف العمليددة  العنااددرالددذ  يبلغدد  مدددقق )األشددخاع( 

ذاتاددا داخددل ن ددام الرقابددة الداخليددة ذاتدد   باألعمددالوفددي بعدد  الحددالت، قددد يقددوم عدددد مددن العنااددر 
هددم أنفسددام  العنااددرفددي  المكلفددون بالحوكمددةوباسددتخدام الممارسددات المحاسددبية ذاتاددا. عندددما يكددون 

                                                 
، إن تحمل مسئولية البيانات المالية" حول وا عداد التقارير"تكوين رأ   722من معيار التدقيق الدولي  42كما هو وارد في الفقرة أ  3

ة في هذا السياق تعني امتالك االحية التوال إلى أن  قد تم إعداد كافة البيانات التي تضم البيانات المالية، بما في ذلك الماادق
 المالح ات ذات العالقة.

 

 ." تحديد وتقييم مخاطر الخطأ  الجوهر  من خالل فام المنشأة وبيتاا")المعدل(  311معيار  التدقيق الدولي   4
 ("العنار)بما في ذلك عمل مدققي  للمجموعة عمليات تدقيق البيانات المالية -خااةالعتبارات اإل"  622يق الدولي معيار التدق   1

 .42-46الفقرات 
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 العناادرتكدرار مدن خدالل التعامدل مدع هدذه مجلي إدارة مشترك(، قد يتم تفاد  ال على سبيل المثال)
 اإلبالغ. لادففي الوقت ذات  

 
 (10)المرجع: الفقرة  المكلفين بالحوكمةموعة فرعية من مع مج تاالاإل

التاليددة  مسددائل، قددد يأخددذ المدددقق الالمكلفددين بالحوكمددةمددع مجموعددة فرعيددة مددن  تاددالاإل إعتبددارعنددد  .1أ
 -:عتباربعين اإل

 .المسؤوليات المختلفة للمجموعة الفرعية والجاة الحاكمة 

  اإلبالغ عنااالواجب  المسألةطبيعة. 

 قانونية أو التن يمية ذات العالقةالمتطلبات ال. 

  مددا إذا كانددت ملددك المجموعددة الفرعيددة اددالحية اتخدداذ إجددراء فيمددا يتعلددق بالمعلومددات المبلددا
 عناا، وما إذا كان بإمكاناا توفير معلومات وتفسيرات أخرى قد يحتاج إلياا المدقق.

 
بشدكل كامدل  معيندة معلومداتب عند تحديد مدا إذا كاندت هنداك حاجدة أيضدًا إلدى إبدالغ الايئدة الحاكمدة .6أ

أو مدددوجه، قدددد يتدددأثر المددددقق بتقيددديم المددددقق لمددددى فعاليدددة ومالئمدددة إبدددالغ المجموعدددة الفرعيدددة للايئدددة 
حددول شددروط التكليددف التددي يحددتف   تفدداقياددرا المدددقق باإلذات العالقددة. وقددد  الحاكمددة بالمعلومددات

 ذلك.  نون والن امالقامنع يالمدقق بحق إبالهغاا مباشرة للايئة الحاكمة ما لم 
 

وعلدى توجد لجان تدقيق )أو مجموعات فرعية مماثلة تحمل أسماء مختلفة( في العديدد مدن المنداطق.  .7أ
مددع لجنددة التدددقيق، حيددع توجددد مثددل هددذه  تاددالاإلالددرهغم مددن اخددتالف اددالحيتام وو ددائفام، أاددبح 

الجيددة مدا  الحوكمدةمبداد  . وتقتدرا المكلفين بالحوكمدةالمدقق مع  إتاالاللجنة، عنارًا أساسيًا في 
 -يلي:
  لجنة التدقيق بشكل منت م. إجتماعاتأن تتم دعوة المدقق إلى حضور 

  عالقدة، واألعضداء اآلخدرين فدي  رئيي لجنة التدقيق، عنددما تكدون المسدألة ذات يتواالأن
 لجنة التدقيق مع المدقق بشكل دور .

  ة واحدة في السنة على األقل.أن تجتمع لجنة التدقيق مع المدقق دون حضور اإلدارة مر 
 

 (13)المرجع: الفقرة  في إدارة المنشأة المكلفين بالحوكمةعند مشاركة كافة 
في إدارة المنشدأة، ويدتم تعدديل تطبيدق متطلبدات  المكلفون بالحوكمةفي بع  الحالت، يشارك كافة   .8أ

مددددع الشددددخع  تادددداللتحديددددد هددددذا الموقددددف. وفددددي مثددددل هددددذه الحددددالت، قددددد ل يددددؤد  اإل تاددددالاإل
فدي  )األشخاع( الذ  يتحمدل مسدؤوليات إداريدة إلدى إبدالغ كافدة األشدخاع الدذين قدد يدبلغام المددقق

فعلدددى سدددبيل المثدددال، فدددي شدددركة يشدددارك كافدددة  بادددفتام الرقابيدددة بالشدددكل المناسدددب. الحددالت األخدددرى
عددددن الشددددخع المسدددؤول  علددددى سدددبيل المثدددال) المددددراء  المددددراء فدددي إدارة المنشددددأة، قدددد يكدددون بعدددد
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 علددى سددبيل المثددالالاامددة التددي تمددت مناقشددتاا مددع مدددير  خددر ) مسددائلالتسددويق( علددى هغيددر علددم بال
 الشخع المسؤول عن إعداد البيانات المالية(.

 

 الواجب إبالغها مسائ ال
 (14)المرجع: الفقرة  مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية

ا يتعلق بتدقيق البيانات الماليدة متضدمنة فدي خطداب التكليدف أو ادة ما تكون مسؤوليات المدقق فيمع .2أ
وقددد يعتبددر الخطددي الددذ  يدددون شددروط العمليددة المتفددق علياددا.  تفدداقشدكل مناسددب  خددر مددن أشددكال اإل

الخطدددي  تفددداقبنسدددخة مدددن خطددداب التكليدددف أو شدددكل  خدددر مدددن أشدددكال اإل المكلفدددين بالحوكمدددةتهويدددد 
 -التالية: مسائلمثل ال مسائلق ببام فيما يتعل تاالطريقة مناسبة لإ

  لمعددايير التدددقيق الدوليددة الموجاددة نحددو  أداء عمليددة التدددقيق وفقدداً المتمثلددة فددي مسددؤولية المدددقق
التدددي تقتضدددي معدددايير  مسدددائلحدددول البياندددات الماليدددة. ولدددذلك، تتضدددمن الالتعبيدددر عدددن رأ  مدددا 

ندددات الماليدددة ذات العالقدددة هامدددة تنشدددأ مدددن تددددقيق البيا مسدددائلالتددددقيق الددددولي اإلبدددالغ عنادددا 
 فيما يخع اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية. المكلفين بالحوكمةب

 مسدائلحقيقة أن معايير التدقيق الدولية ل تقتضي من المدقق تاميم إجدراءات باددف تحيدد ال 
 باا.  المكلفين بالحوكمةاإلضافية التي يتم إبالغ 

 أو  قدانونمعيندة بموجدب  مسدائلكندًا، المتمثلدة فدي إبدالغ مسؤولية المدقق، حيع يكون ذلدك مم
مددع المنشددأة أو بموجددب متطلبددات إضددافية معمددول باددا فددي العمليددة، مثددل  تفدداقوذلددك باإل ن ددام

 المعايير الاادرة عن جاة محاسبية مانية وطنية.
 

العمليدددة معمدددول بادددا فدددي مدددع المنشدددأة أو متطلبدددات إضدددافية  إتفددداقأو  األن مدددةقدددد تتددديح القدددوانين أو  .12أ
. فعلددى سددبيل المثددال، )أ( قددد يتدديح المكلفددين بالحوكمددةعلددى نطدداق أوسددع مددع  تاددالالمجددال أمددام اإل

معينددة عندددما تنشددأ مددن الخدددمات التددي توفرهددا شددركة أو  مسددائلمددع المنشدداة المجددال أمددا إبددالغ  إتفدداق
يدف لمددقق مدن عمليدة تددقيق البياندات الماليدة؛ أو )ب( قدد يتديح أمدر تكل شدركة ضدمن المجموعدة عددا

تسترعي انتبداه المددقق نتيجدة لعمدل  خدر مثدل عمليدات تددقيق  مسائلالقطا  العام المجال أمام إبالغ 
 األداء.

 
 (11)المرجع: الفقرة  نطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لاما

 -فيما يتعلق بنطاق وتوقيت عملية التدقيق المخطط لاما إلى: تاالقد يؤد  اإل .11أ
علدددى فادددم عواقدددب عمدددل المددددقق بشدددكل أفضدددل ومناقشدددة قضدددايا  بالحوكمدددة المكلفدددينمسددداعدة  (أ)

األهميددة النسددبية مددع المدددقق وتحديددد أ  مجددالت قددد تتطلددب مددن المدددقق ومفامددوم  المخدداطر 
 اتخاذ إجراءات إضافية؛ و
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 مساعدة المدقق على فهم المنشأة وبيئتها بشكل أفضل. (ب)
 

حول نطااق وتوقياع عملياة التادقيق الم طاط  الحوكمةالمكلفين بمع  تصالإن العناية مطلوبة عند اإل .22أ
 المكلفاين بالحوكماةيتم إضاعا  فعالياة التادقيقا  اصاة عنادما يشاارك بعاف أو كافاة لهما بحيث ال 

فيماا ي اط طبيعاة وتوقياع إاارالاع التادقيق  تصاالسبيل المثالا قد يحاد اإلفعلى في إدارة المنشأة. 
 الل اعلهم متوقعين للغاية.المفصلة من فعالية هذه اإلارالاع من  

 
 -المبلغ عنها ما يلي: مسائلقد تتضمن ال .21أ

   كاناااع نااماااة عااان  كيااا  يحتااارق المااادقق معالااااة الم ااااطر الهاماااة لا طاااال الاوهرياااةا ساااوال
 احتيال أو  طأ.

 .أسلوب المدقق في الرقابة الدا لية ذاع العالقة بالتدقيق 

  6قيق ما.النسبية في سياق عملية تداألهمية مفهوم تطبيق 
 

المكلفااااين قشااااتها مااااع األ اااارم المتعلحااااة بااااالت طيط التااااي قااااد يكااااون ماااان المالئاااام منا مسااااائلتشااااتمل ال .21أ
 -على: بالحوكمة

  حيث يكون لدم المنشأة قسم تدقيق دا ليا كي  يمكن للمادقحين ال اارايين والادا ليين العمال
. ٧لتاادقيق الاادا ليبطريحااة بنءااالة وتكامليااةا بمااا فااي ذلااك أط اساات دام م طااط لاا  لعماال قساام ا

 .تحديم المساعدة المباشرة بهد وطبيعة ونطاق أط است دام م طط ل  للمدقحين الدا ليين 

  المكلفين بالحوكمةواهاع نظر:- 

  للمنشأة الذط يتعين التواصل مع . الحوكمةالش ط )األش اط( المناسب في هيكل 

  واإلدارة. المكلفين بالحوكمةتوزيع المسؤولياع بين 

  سااتراتياياع المنشااأة وم ااااطر العماال ذاع العالقااة التااي قاااد يناات  عنهااا أ طاااال أهاادا  و ا 
 اوهرية.

 بأنهاااا تساااترعي عناياااة  اصاااة  اااالل عملياااة  المكلفاااون بالحوكماااةالتاااي يعتبرهاااا  مساااائلال
 التدقيقا وأط مااالع قد يطلبون بها تنفيذ إارالاع إضافية.

 هامة مع الهيئاع التنظيمية. إتصاالع 

 بأنهاا قاد تاؤثر علاى عملياة تادقيق البيانااع  المكلفاون بالحوكماةالتي يارم  األ رم مسائلال
 المالية.

  وأهميتها فيما يتعلق با )أ( الرقابة الدا لية للمنشأة  المكلفين بالحوكمةمواق  ووعي وتصرفاع 

                                                 
ارال عملية تدقيقمعيار التدقيق الدولي "  6  .األهمية النسبية في ت طيط وا 

 

 ." 12و 22( الفحرة 2221 )المنحح 622معيار التدقيق الدولي   ٧
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على فعاليدة الرقابدة الداخليدة، و)ب(  المكلفين بالحوكمةفي المنشأة، بما في ذلك كيفية إشراف 
 حتيال.إحتمالية حدوع إكشف عن أو ال

  الحوكمددةسددتجابة للتطددورات فددي معددايير المحاسددبة وممارسددات إك المكلفددين بالحوكمددةتاددرفات 
 ذات عالقة. مسائلإدراج األسام المتداولة، و في الشركة وقواعد 

 السابقة مع المدقق. تاالتلإ المكلفين بالحوكمةستجابات إ 
 

قدددد يسددداعد المددددقق علدددى تخطددديط نطددداق وتوقيدددت عمليدددة  لحوكمدددةالمكلفدددين بامدددع  تادددالرهغدددم أن اإل .11أ
التددددقيق، إل أنددد  ل يغيدددر مسدددؤولية المددددقق المتمثلدددة فدددي وضدددع اإلسدددتراتيجية الكليدددة للتددددقيق وخطدددة 
التدددقيق، بمددا فددي ذلددك طبيعددة وتوقيددت ومدددى اإلجددراءات الالهمددة للحاددول علددى دليددل تدددقيق كددافس 

 ومناسب.
 

 (16لمرجع: الفقرة )ا نتائج هامة من التدقيق

مددن أجددل  المكلفددين بالحوكمددةمددن قبددل المدددقق طلددب معلومددات إضددافية مددن قدد يتضددمن إبددالغ النتددائج  .16أ
المكلفدين استكمال دليل التدقيق الذ  تم التوادل إليد . فعلدى سدبيل المثدال، قدد يؤكدد المددقق علدى أن 

 ت أو أحداع محددة.يشاركون  الفام ذات  للحقائق وال روف ذات العالقة بمعامال بالحوكمة
 

 )أ((16جوانب نوعية هامة للممارسات المحاسبية )المرجع: الفقرة 

اددار أحكدام حدول  تسمح أطر عمدل إعدداد التقدارير الماليدة عدادةً  .17أ للمنشدأة بدإجراء تقدديرات محاسدبية وا 
لبنمدداء المفتددوا وا تاددالقددد يشددتمل اإلالممارسددات المحاسددبية واإلفادداحات المتعلقددة بالبيانددات الماليددة. 

حول الجوانب النوعية الاامة للممارسات المحاسبية للمنشأة على إبداء المالح دات حدول قابليدة قبدول 
 .تاالالتي قد يتم تضميناا في هذا اإل مسائلال 0الممارسات المحاسبية الاامة. يحدد الملحق 

 
 )ب((10اعوبات هامة تتم مواجاتاا أثناء التدقيق )المرجع: الفقرة 

 -مثل: مسائلالاعوبات الاامة التي تتم مواجاتاا أثناء عملية التدقيق قد تشتمل  .18أ
 .تأخيرات هامة في توفير اإلدارة للمعلومات المطلوبة 

 .فترة همنية قايرة بشكل هغير ضرور  يتم خاللاا استكمال عملية التدقيق 

 .جاد شامل هغير متوقع مطلوب للحاول على دليل تدقيق كافس ومناسب 

 ات متوقعة.عدم توفر معلوم 

 .القيود المفروضة على المدقق من قبل اإلدارة 

  سددتعداد اإلدارة إلجددراء أو توسدديع عمليددة تقيدديم قدددرة المنشددأة علددى البقدداء كمنشددأة مسددتمرة إعدددم
 عندما يتم طلب ذلك.
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محدددددات علددى النطدداق تقدددود إلددى تعدددديل رأ  مثدددل هددذه الاددعوبات  تشددكلفددي بعدد  ال دددروف، قددد 
 8المدقق.

 
 ((0) )ج(16خاضعة للتراسل مع اإلدارة )المرجع: الفقرة هامة تتم مناقشتاا أو  مسائل

 -مثل: مسائلالاامة التي تتم مناقشتاا أو التي تخضع للتراسل مع اإلدارة على  مسائلتتضمن ال .12أ
  ستراتيجيات العمل التي قد تؤثر علدى مخداطر  روف العمل التي تؤثر على المنشأة وخطط وا 

 ة.األخطاء الجوهري

  المحاسدبة أو  مسدائلمساور القلدق حدول مشداورات اإلدارة مدع المحاسدبين اآلخدرين فيمدا يخدع
 التدقيق.

  التعيدددددين المبددددددئي أو المتكدددددرر للمددددددقق فيمدددددا يتعلدددددق المناقشدددددات أو المراسدددددالت فيمدددددا يخدددددع
 بالممارسات المحاسبية أو تطبيق معايير التدقيق أو رسوم التدقيق أو الخدمات األخرى.

 
 )د((16هامة أخرى ذات عالقة بعملية إعداد التقارير المالية )المرجع: الفقرة  مسائل

المكلفين الاامة األخرى التي تنشأ مدن عمليدة التددقيق والتدي تدرتبط بشدكل مباشدر بد مسائلقد تشتمل ال .02أ
مثدل األخطداء الجوهريدة فدي  مسدائلفيما يخع اإلشراف على عملية إعداد التقارير الماليدة  بالحوكمة

ختالفدددات الجوهريدددة فدددي المعلومدددات التدددي تاددداحب البياندددات الماليدددة المدققدددة التدددي تدددم إلقيقدددة أو االح
 تاحيحاا.

 
 (17)المرجع: الفقرة  المدقق إستقاللية

لمتطلبددات السددلوك األخالقددي المتعلقددة بعمليددات تدددقيق البيانددات الماليددة بمددا فددي  متثددالُيلددهم المدددقق باإل .01أ
 2.ستقالليةذلك تلك المتعلقة باإل

 
األخدددرى واإلجدددراءات الوقائيدددة الواجدددب إبالهغادددا حسدددب  دددروف العمليدددة،  مسدددائلتتبددداين العالقدددات وال .00أ

 -التالية: مسائلولكناا تتناول عمومًا ال

تاديدددددات للماددددلحة التددددي يمكددددن تاددددنيفاا علددددى أناددددا  سددددتقالليةالتاديدددددات التددددي تواجدددد  اإل (أ)
 ؛ والشخاية والمراجعة الذاتية والتأييد والتولف والمضايقة

                                                 
 .التعديالت على الرأ  الوارد في تقرير المدقق المستقل""  721ر التدقيق الدولي معيا ٨
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" 022معيار التدقيق الدولي   ٩  14.الفقرة  " األهداف العامة للمدقق المستقل وا 
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تن يمية واإلجراءات الوقائيدة فدي لئحة لتي تحددها المانة أو تشريع أو اإلجراءات الوقائية ا (ب)
 .المنشأة واإلجراءات الوقائية في األن مة واإلجراءات الخااة بالشركة

 
هغيدر مقادود لمتطلبدات السدلوك نتاداك إ)أ( علدى 17المطلوبة بموجب الفقرة  تاالتقد تشتمل اإل

 قتراح .إتخاذه أو إالمدقق، وأ  إجراء عالجي تم  إستقالليةلعالقة بما أناا ترتبط باألخالقي ذات ا
 

المددقق التدي تطبدق فدي حالدة المنشدوت المدرجدة  إسدتقالليةالمتعلقدة ب تادالمتطلبدات اإل تكدونقد كما  .03أ
فددي حالددة بعدد  المنشددوت األخددرى وخااددة تلددك المنشددوت التددي قددد تعددود بمنفعددة عامددة ذات عالقددة 

  حيددددع توجددددد لددددديام مجموعددددة واسددددعة مددددن عتبددددار اإل تيجددددة لعملاددددم أو حجماددددم أو وضددددعامهامددددة، ن
ومددن األمثلددة علددى المنشددوت التددي ل تاددنف ضددمن المنشددوت المدرجددة، ولكددن  أاددحاب الماددلحة.

يدددة وشدددركات ئتمانالمددددقق المسدددتقل قدددد يكدددون مناسدددبًا، منشدددوت القطدددا  العدددام ومؤسسدددات اإل إتادددال
 تادال. ومن ناحية أخرى، قدد تكدون هنداك حدالت حيدع قدد يكدون اإلتقاعدال منافع التأمين واناديق
 المكلفدددين بالحوكمدددةهغيدددر ذ  عالقدددة، مثدددال ذلدددك عنددددما يدددتم إبدددالغ كافدددة  سدددتقالليةفيمدددا يتعلدددق باإل

بالحقددددائق ذات العالقددددة مددددن خددددالل نشدددداطاتام اإلداريددددة. ومددددن األرجددددح أن يحدددددع هددددذا علددددى وجدددد  
رة مددن قبددل المالددك وعندددما تكددون نسددبة مشدداركة شددركة المدددقق عندددما تكددون المنشددأة مدددا الخاددوع

 والشركات ضمن المجموعة مع المنشأة قليلة عدا عملية تدقيق بيانات مالية.
 

 (3)المرجع: الفقرة  إضافية مسائل
إن قيدام المسدئولين عدن الحوكمددة باإلشدراف علدى اإلدارة يشدمل ضددمان قيدام المنشدأة بتادميم وتطبيددق  .04أ

ابدددة داخليدددة مناسدددبة فيمدددا يتعلددددق بموثوقيدددة إعدددداد التقدددارير الماليدددة وكفددداءة وفعاليددددة والحفدددا  علدددى رق
 للقوانين واألن مة المطبقة. متثالالعمليات واإل

 
اإلضافية التي ل ترتبط بالضدرورة باإلشدراف علدى عمليدة إعدداد  مسائلقد يابح المدقق على علم بال .01أ

فيمددا  المكلفددين بالحوكمددةا هامددة بالنسددبة لمسددؤوليات التقددارير الماليددة ولكناددا مددع ذلددك تميددل إلددى كونادد
تجداه اإلسدتراتيجي للمنشدأة أو واجبدات المنشدأة المتعلقدة بالمسداءلة. وتتضدمن إليخع اإلشراف علدى ا

والقدرارات أو اإلجدراءات الاامدة  الحوكمدةاياكل أو عمليدات فيما يتعلق بعلى سبيل  مسائلمثل هذه ال
 التي تفتقر إلى التفوي  المناسب. ااإلدارة العليمن قبل  المتخذة

 
أم ل، قددد يندداقم المدددقق هددذا  بالحوكمددةاإلضددافية للمكلفددين  مسددائلعنددد تحديددد مددا إذا يتعددين إبددالغ ال .06أ

التي أابح المددقق علدى علدم بادا مدع المسدتوى المناسدب مدن اإلدارة، إل فدي حدال  مسائلالنو  من ال
 ف القائمة.كان من هغير المالئم القيام بذلك في طل ال رو 

 
علدى  المكلفدين بالحوكمدة، قدد يكدون مدن المناسدب للمددقق جعدل ةإضدافي مسدألة عدن بدالغاإلفي حدال  .07أ

 -التالية: بالمسائلعلم 
بالغ مثل هذه  (أ) التددقيق الدذ  يدتلخع فدي  لاددفهو أمر ثدانو  بالنسدبة  المسائلأن تحديد وا 

 تكوين رأ  حول البيانات المالية؛
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كانددت ضددرورية لتكددوين  مسددائل ةبخددالف أيدد بالمسددألةفيمددا يتعلددق إجددراءات  ةلددم يددتم تنفيددذ أيدد (ب)
 رأ  حول البيانات المالية؛ و

 أخرى. مسائللم يتم تنفيذ أية إجراءات لتحديد ما إذا كان هنالك  (ج)
 

 تاا عملية ال 
 (18)المرجع: الفقرة  تاالاإلإجراء عملية 

يددددة التدددددقيق المخطددددط لامددددا يسدددداعد اإلبددددالغ الواضددددح عددددن مسددددؤوليات المدددددقق ونطدددداق وتوقيددددت عمل .08أ
 ال.المتبادل الفعم  تاالعلى وضع أساي لإ تاالتوالمحتوى العام المتوقع لإ

 
 -التالية: مسائلالمتبادل الفعال مناقشة ال تاالالتي قد تساهم في اإل مسائلتتضمن ال .02أ

 المكلفدددين يدددتم تعيدددين كدددل مدددن المددددقق و واضدددحًا،  الاددددف. عنددددما يكدددون تادددالتمدددن اإل الاددددف
حددول القضددايا ذات العالقددة واإلجددراءات  بشددكل أفضددل مددن أجددل إجددراء تفدداهم متبددادل لحوكمددةبا

 .تاالالمتوقعة التي تنشأ من عملية اإل

 تاالتالشكل الذ  سيتم من خالل  إجراء اإل. 

  الددذ  سدديعمل علددى إبددالغ  المكلفددين بالحوكمددةوضددمن  العمليددةالشددخع )األشددخاع( فددي فريددق
 معينة. مسائل

 مسددائلسدديبلغون المدددقق ب المكلفددين بالحوكمددةسدديكون متبددادًل، وبددأن  تاددالق بددأن اإلتوقددع المدددق 
يعتبروناا ذات عالقة بعملية التدقيق، مثل القرارات اإلستراتيجية التدي قدد تدؤثر بشدكل كبيدر علدى 

حتيددال، ومسدداور القلددق إطبيعددة وتوقيددت ومدددى إجددراءات التدددقيق، والشددك بوجددود أو الكشددف عددن 
 اهة أو كفاءة اإلدارة العليا.المتعلقة بنه 

  التي تم إبالغ عناا من قبل المدقق. مسائلتخاذ إجراء واإلبالغ عن الإلالعملية المخااة 

  المكلفدين مدن قبدل التدي تدم اإلبدالغ عنادا  مسدائلاإلبالغ عن الو تخاذ إجراء إلالعملية المخااة
 .بالحوكمة

 
فيادددا،  الحوكمدددةحجدددم المنشدددأة وهيكدددل  ال دددروف، بمدددا فدددي ذلدددك بددداختالف تادددالسدددتختلف عمليدددة اإل .32أ

الواجدب اإلبدالغ عناا.وقدد  مسدائل، ووجاة ن ر المدقق حول أهميدة الالمكلفين بالحوكمةوكيفية عمل 
هغيدر  المكلفين بالحوكمدةبين المدقق و  تاالال إلى أن اإلمتبادل فعم  إتاالتشير الاعوبة في إيجاد 

 (.44من عملية التدقيق )أن ر الفقرة أ للادفمالئم 
 
 ات خااة بالمنشوت الاغيرةإعتبار 

بطريقدة أقدل  المكلفدين بالحوكمدةفي حالة عمليات التدقيق للمنشوت الاغيرة، قد يقوم بالمددقق بدإبالغ  .31أ
 ًا بالايكل من حالة المنشوت المدرجة أو الكبيرة.إلتهام
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 مع اإلدارة التااإل

العددداد  لعمليدددة التددددقيق، بمدددا فدددي ذلدددك  نددداء السددديرمدددع اإلدارة أث مسدددائلقدددد تدددتم مناقشدددة العديدددد مدددن ال .30أ
. وتددددرك مثدددل هدددذه المناقشدددات عنادددا المكلفدددين بالحوكمدددةالتدددي يقتضدددي هدددذا المعيدددار إبدددالغ  مسدددائلال

المسدددؤولية التنفيذيدددة لدددإدارة فيمدددا يخدددع إجدددراء عمليدددات المنشدددأة، وعلدددى وجددد  الخادددوع مسدددؤولية 
 اإلدارة عن إعداد البيانات المالية.

 
، قددد يناقشدداا المدددقق مددع اإلدارة، إل فددي حددال كددان مسددائلعددن هددذه ال ن بالحوكمددةالمكلفدديقبددل إبددالغ  .33أ

التدي تثدار حدول كفداءة ذلك هغير مناسب. فعلى سبيل المثال، قد يكدون مدن المناسدب مناقشدة األسدئلة 
ونهاهدددددة اإلدارة مدددددع اإلدارة. وباإلضدددددافة إلدددددى إدراك المسدددددؤولية التنفيذيدددددة لدددددإدارة، قدددددد توضدددددح هدددددذه 

المبدئيددة حقددائق وقضددايا معينددة وتتدديح لددإدارة فراددة تددوفير معلومددات وتفسدديرات أخددرى.  المناقشددات
مددع  مسددائلرقابددة داخليددة، قددد يندداقم المدددقق ال المنشددأة و يفددةفددي  يكددونوعلددى نحددو مماثددل، عندددما 

 عناا. المكلفين بالحوكمةقبل إبالغ  األفراد المناسبين ضمن المانة
 
 مع األطراف الخارجية تاالاإل

هيئددات تن يميددة  ،أاددحاب البنددوك أفددي تهويددد أطددراف خارجيددة، مثددل  المكلفددون بالحوكمددةيرهغددب  قددد .34أ
معينة، بنسخ من تبليا خطي من المدقق. فدي بعد  الحدالت، قدد يكدون اإلفاداا ألطدراف خارجيدة 
أمددرًا هغيددر شددرعي أو هغيددر مناسددب فددي حددالت أخددرى. فددي حددال تهويددد أطددراف خارجيددة بتبليددا خطددي 

، قددد يكدددون مدددن المادددم فددي ال دددروف أن يدددتم إبددالغ األطدددراف الخارجيدددة بدددأن بالحوكمدددة معدددم للمكلفدددين
التاليددة فددي التبليغددات  مسددائل، مددن خددالل مددثاًل ذكددر العتبددارالتبليددا لددم يكددن معدددًا مددع أخددذهم بعددين اإل

   -:بالحوكمةلخطية المرسلة للمكلفين ا

مدن ، وحيدع يكدون ممكندًا، مدةالمكلفدين بالحوكتم إعداد التبليا لالسدتخدام الحادر  مدن قبدل  (أ)
، ول ينبغددددي العتمدددداد عليدددد  مددددن قبددددل األطددددراف إدارة المجموعددددة ومدددددققي المجموعددددةقبددددل 

 ؛الخارجية

 ل يتحمل المدقق أية مسؤولية أمام األطراف الخارجية؛ و (ب)

 أية قيود مفروضة على اإلفااا أو التوهيع ألطراف خارجية. (ج)
 

 -مثل: مسائلمن المدقق القيام ب ن اميقتضي القانون أو القد في بع  المناطق،  .31أ
  المكلفدددين معيندددة يدددتم إبدددالغ  مسدددائلجادددة معنيدددة بتنفيدددذ القدددوانين بإشدددعار جادددة تن يميدددة أو

عنادددا. علدددى سدددبيل المثدددال، يتعدددين علدددى المددددقق فدددي بعددد  الددددول اإلبدددالغ عدددن  بالحوكمدددة
جدددددراء عدددددن اتخددددداذ إ المكلفدددددون بالحوكمدددددةاألخطددددداء إلدددددى السدددددلطات عنددددددما تتخلدددددف اإلدارة و 

 تاحيحي؛ 
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 أو جاددات  هيئددة تن يميددةإلددى  بالحوكمددةة تددم إعدددادها للمكلفددين تقددديم نسددخ عددن تقددارير معيندد
تمويليددة ذات عالقددة، أو جاددات أخددرى مثددل سددلطة مركهيددة فددي حالددة بعدد  منشددوت القطددا  

 الخاع؛ و

  متوفرة للعامة. بالحوكمةجعل التقارير المعدة للمكلفين 
 

تهويددد طدددرف خددارجي بنسددخة مددن التبليغدددات الخطيددة التددي أرسدددلاا   ددامالقدددانون أو النقتضددي يمددا لددم  .36أ
المكلفددين الحاددول علددى موافقددة سددابقة مددن ، قددد يحتدداج المدددقق إلددى المكلفددين بالحوكمددةالمدددقق إلددى 

 قبل القيام بذلك. بالحوكمة
 

 (02-12)المرجع: الفقرتان  تاالتأشكال اإل
املددة وتقدارير مكتوبددة إضددافة إلدى تبليغددات أقددل عدرو  تقديميددة متكالفعددال علددى  تادالقدد ينطددو  اإل .37أ

عددا تلدك المحدددة فدي الفقدرتين  مسدائلهيكلة، بما في ذلدك المناقشدات. قدد يقدوم المددقق بداإلبالغ عدن 
إمددا شددفويًا أو خطيددًا. وقددد تتضددمن التبليغددات الخطيددة خطدداب تكليددف يددتم تقديمدد  للمكلفددين  02و 12

 .بالحوكمة
 

 تاددالاإل سددواءً علددى سددبيل المثددال،  ) تاددال، قددد يتددأثر شددكل اإلةينددمع مسددألةباإلضددافة إلددى أهميددة  .38أ
بطريقدة مايكلدة أم هغيدر  تادالومدا إذا تدم اإل تاالشفويًا أو خطيًا، مدى التفايل أو اإليجاه في اإل

 -مايكلة( بعوامل مثل:
  المسألةما إذا تم حل .  بشكل مر س

  المسألةما إذا قامت اإلدارة باإلبالغ مسبقًا عن. 

 للمنشأة والايكل القانوني الرقابةوالايكل التشغيلي وبيئة  حجمال. 

  خاع، ما إذا سيدقق المددقق أيضدًا البياندات  هدففي حالة عملية تدقيق بيانات مالية ذات
 العام الخااة بالمنشأة. الادفالمالية ذات 

  لفددين المكالمتطلبددات القانونيددة. فددي بعدد  المندداطق، تددتم كتابددة التبليددا الخطددي المرسددل إلددى
 وفقًا لشكل مناوع علي  بموجب القانون المحلي. بالحوكمة

  بمدددددا فدددددي ذلدددددك الترتيبدددددات التدددددي يدددددتم إجراؤهدددددا فيمدددددا يخدددددع المكلفدددددين بالحوكمدددددةتوقعدددددات ،
 الدورية مع المدقق. تاالتأو اإل جتماعاتإلا

  المكلفين بالحوكمةمقدار التواال والحوار المستمر الذ  يقوم ب  المدقق مع. 

 ت تغييرات هامة على عضوية هيئة حاكمة.ما إذا طرأ 
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، مثددل رئدديي لجنددة التدددقيق، فقددد المكلفددين بالحوكمددةهددام مددع أحددد أعضدداء المسددألة عندددما تددتم مناقشددة  .32أ
لحقدددة بحيددع يحاددل كافدددة  إتاددالتفددي  المسدددألةيكددون مددن المناسددب بالنسدددبة للمدددقق أن يلخددع 

 على معلومات كاملة ومتواهنة. المكلفين بالحوكمة
 

 (01)المرجع: الفقرة  تاالتيت اإلتوق

بدداختالف  ددروف العمليددة. وتشددتمل ال ددروف ذات العالقددة  تاددالتلمناسددب لإسدديختلف التوقيددت ا .42أ
. فعلدددى سدددبيل المكلفدددين بالحوكمدددة، واإلجدددراء المتوقدددع اتخددداذه مدددن قبدددل المسدددألةعلدددى أهميدددة وطبيعدددة 

 -المثال:
 خطدديط فددي عمليددة التدددقيق، وقددد يددتم الت مسددائلالمتعلقددة ب تاددالتعددادة مددا يددتم توضدديح اإل

 على شروط العملية. تفاقتوضيحاا في عملية مبدئية كجهء من اإل

  عدن ادعوبة هامدة تدتم مواجاتادا أثنداء عمليدة التددقيق حالمدا اإلبدالغ قد يكدون مدن المناسدب
قادرين علدى مسداعدة المددقق فدي التغلدب  المكلفون بالحوكمةيكون ذلك ممكنًا في حال كان 

الاددعوبة، أو فددي حددال كددان مددن المحتمددل أن تددؤد  الاددعوبة إلددى رأ  معدددمل.  تلددك علددى
وعلددى نحددو مثيددل، قددد يخاطددب المدددقق المسددئولين عددن الحوكمددة شددفايًا وعلددى نحددو مماثددل، 

بأسدددر  وقدددت ممكدددن حدددول العيدددوب الرئيسدددية فدددي الرقابدددة الداخليدددة التدددي حدددددها المددددقق قبدددل 
   .061۰۱التدقيق الدولي  اإلبالغ عناا بالكتابة كما يتطلب  معيار

 مناسدددبة حيدددع يدددتم إاددددار أحكدددام هامدددة حدددول  سدددتقالليةالمتعلقدددة باإل تادددالتقدددد تعتبدددر اإل
واإلجددراءات الوقائيدددة ذات العالقددة، مثدددال ذلددك قبدددول أن تددوفر العمليدددة  سدددتقالليةتاديدددات اإل

وقتدًا مناسدبًا وفي مناقشة ختامية. وقد تكون المناقشدة الختاميدة خدمات هغير متعلقة بالتدقيق 
إلبالغ النتائج التي تم الحاول علياا من المدقق، بما فدي ذلدك وجادات ن در المددقق حدول 

 الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية المطبقة في المنشأة.

  العدددام والبياندددات  الاددددفقدددد يكدددون مدددن المناسدددب عندددد تددددقيق كدددل مدددن البياندددات الماليدددة ذات
 .تاالتتوقيت اإل الخاع تنسيق الادفالمالية ذات 

 
 -ما يلي: تاالتتتضمن العوامل األخرى التي قد تكون ذات عالقة بتوقيت اإل .41أ

 .الحجم والايكل التشغيلي وبيئة الرقابة والايكل القانوني للمنشأة التي يتم تدقيقاا 

   معينة خالل إطار همني محدد. مسائلقانوني يتمثل في اإلبالغ عن  إلتهامأ 

                                                 
 . 14و أ 2، الفقرات 061معيار التدقيق الدولي  ۰۱
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  بمدددددا فدددددي ذلدددددك الترتيبدددددات التدددددي يدددددتم إجراؤهدددددا فيمدددددا يخدددددع الحوكمدددددةالمكلفدددددين بتوقعدددددات ،
 الدولية مع المدقق.  تاالتأو اإل جتماعاتاإل

  مسدألة معيندةمعيندة، فدال يجدوه أن يحددد المددقق مدثاًل  مسدائلالوقت الذ  يحدد في  المددقق 
ائي، ولكدن تخداذ إجدراء وقدإبقدانون مدا( فدي أقدرب وقدت ليدتم  لتدهاماإل معدد على سدبيل المثدال)

 تخاذ إجراء عالجي.إقد يمكمن من  المسألةاإلبالغ عن 
 

 (00)المرجع: الفقرة  تاالمدى مالئمة عملية اإل

المتبددادل بددين المدددقق  تاددالل يحتدداج المدددقق إلددى تاددميم إجددراءات محددددة مددن أجددل دعددم تقيدديم اإل .40أ
المالح دددات الناتجدددة عدددن  ؛ وبددددًل مدددن ذلدددك، قدددد يكدددون ذلدددك التقيددديم قائمدددًا علدددىالمكلفدددين بالحوكمدددةو 

 -أخرى. وقد تتضمن مثل هذه المالح ات ما يلي: هدافإجراءات التدقيق التي تم تنفيذها أل
  مسدائلكاسدتجابة لل المكلفين بالحوكمدةمدى مالئمة ودقة توقيت اإلجراءات المتخذة من قبل 

ي تمت إثارتادا الاامة الت مسائلمع ال بشكل فعال التي يثيرها المدقق. في حال عدم التعامل
، فقددد يكدون مددن المناسددب للمددقق أن يستفسددر عدن السددبب وراء عدددم السدابقة تاددالتفدي اإل

اتخدداذ اإلجددراء المناسددب، وأن ين ددر فددي إثددارة النقطددة مددرة أخددرى. ومددن شددأن هددذا أن يتجنددب 
بالشدكل المناسدب أو  مسدألةمخاطرة إعطاء انطبا  بأن المدقق مقتنع بأن  قد تمت معالجدة ال

 بعد اآلن. تعد هامةلم  اأنا

 ام مع المدقق.إتاالتفي  المكلفين بالحوكمةنفتاا ال اهر لدى إلا 

  على الجتما  مع المدقق دون حضور اإلدارة. المكلفين بالحوكمةرهغبة ومقدرة 

  التددي يثيرهددا المدددقق علددى أكمددل وجدد ،  مسددائلعلددى فاددم ال بالحوكمددةالقدددرة ال دداهرة للمكلفددين
فدددي القضدددايا والستفسدددار حدددول التواددديات التدددي يدددتم  لفدددين بالحوكمدددةالمكمددددى تحقيدددق مثدددل 

 .لامتقديماا 

 حول شدكل وتوقيدت والمحتدوى العدام  المكلفين بالحوكمةاعوبة في إيجاد تفاهم متبادل مع ال
 .تاالتالمتوقع لإ

   وعددديام  يدددؤثرمشددداركين فدددي إدارة المنشدددأة،  المكلفدددين بالحوكمدددةحيدددع يكدددون كافدددة أو بعددد
الممتددددة علدددى  الحوكمدددةمدددع المددددقق علددى مسدددؤولياتام فدددي  مسدددائليفيدددة مناقشدددة الال دداهر بك

 نطاق أوسع ومسؤولياتام اإلدارية.

 يحقددق المتطلبددات القانونيددة  المكلفددين بالحوكمددةالمتبددادل بددين المدددقق و  تاددالمددا إذا كددان اإل
 والتن يمية المعمول باا.
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  036 062معيار التدقيق الدولي 

المكلفدددين كدددل مدددن المددددقق و الفعدددال متبدددادل ال تادددال، يسددداعد اإل4وفقدددًا لمدددا هدددو مدددذكور فدددي الفقدددرة  .43أ
، المكلفدين بالحوكمدةمشداركة  )المدنقح( 311على ذلك، يحدد معيار التدقيق الدولي . وعالوةً بالحوكمة

التدقيق الدداخلي، إن وجدد، والمددققين الخدارجيين كعنادر مدن عناادر  مانة بما في ذلك تفاعلام مع
مرضدية هغيدر  رقابدةالمتبادل هغير المالئم إلى وجود بيئة  االتقد يشير اإل ۰۰بيئة الرقابة في المنشأة.

كما أن هنداك مخداطرة تتمثدل فدي عددم حادول  المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية. ؤثر على تقييميو 
 المدقق على دليل تدقيق كافس ومناسب من أجل تكوين رأ  حول البيانات المالية.

 
مالئمددددة ول يمكددددن حددددل  المكلفددددين بالحوكمددددةقق و المتبادلددددة بددددين المددددد تاددددالتفددددي حددددال لددددم تكددددن اإل .44أ

 -المشكلة، قد يتخذ المدقق اإلجراءات التالية:

 .تعديل رأ  المدقق على أساي محدد النطاق 

  قانونية حول عواقب الطرق المختلفة لتطبيق اإلجراء. إستشارةالحاول على 

 عليدا فدي هيكدل هيئدة تن يميدة(، أو سدلطة  علدى سدبيل المثدالمع أطراف خارجيدة ) تاالاإل
 علددددى سددددبيل المثددددالالددددذ  يقددددع خددددارج المنشددددأة، مثددددل مددددالكي مؤسسددددة عمددددل مددددا ) الحوكمددددة

 جتما  عام(، أو الوهير المسؤول أو البرلمان في القطا  العام.إالمساهمين في 

 بموجب قانون أو تشريع مالئممسموحًا ب   اإلنسحابنسحاب من العملية حيع يكون إلا. 
 

 (03رة )المرجع: الفق التوثيق
المحاضر المعددة مدن قبدل المنشدأة المحدتف  بادا  نسخة من على الشفوية تاالتقد يشتمل توثيق اإل .41أ

 .تاالكجهء من توثيق عملية التدقيق حيع أن تعتبر هذه المحاضر سجاًل مالئمًا من عملية اإل
  
  

                                                 
۰۰ 

 .77، الفقرة أ)المنقح( 311تدقيق الدولي معيار ال 
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 0الملحق 
 (3)المرجع: الفقرة 

 

ومعااايير التاادقيق الدوليااة األخاارى  0دة متطلبااات محااددة لااي المعيااار الاادولي لرقابااة الجااو 
 المكلفين بالحوكمةمع  تاا التي تشير إلى ال 

 

ومعدددايير التددددقيق الدوليدددة األخدددرى  ۰ 1يحدددد هدددذا الملحدددق الفقدددرات الدددواردة فدددي المعيدددار الددددولي لرقابدددة الجدددودة 
 تعتبدر القائمدة بددياًل . ولبالحوكمدةمحددة للمكلفدين  مسائلالتي تقتضي إبالغ  0227 ديسمبر 31ًا من إعتبار 
 المتطلبات والتطبيق ذو العالقة والمادة التوضيحية األخرى في معايير التدقيق الدولية. إعتبارعن 
  لبيانددات التددي تددؤد  عمليددات تدددقيق ومراجعددة ل"رقابددة الجددودة للشددركات   1المعيددار الدددولي لرقابددة الجددودة

 )أ([32]الفقرة  – عالقة"المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات ال

  بياندات الماليدة"التددقيق عمليدة حتيدال فدي إلعلقة با"مسؤوليات المدقق المت  042معيار التدقيق الدولي –
 .40-42)ج(، 38، 01الفقرات 

  00و، 12، 14الفقدرات ] – ماليدة"ال مراعداة القدوانين واألن مدة عندد تددقيق" 012معيار التدقيق الددولي-
04.] 

 واإلدارة بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القاور في الرقابة الداخلية للمكلفين " 061ق الدولي معيار التدقي" 
 2الفقرة  –

  [.13-10الفقرات ]– التدقيق"عملية  خاللالمحددة  طئةخابيانات اللا"تقييم  412معيار التدقيق الدولي 

  2الفقرة  – الماادقات الخارجية"" 121معيار التدقيق الدولي 

 [7الفقرة ]– "اإلفتتاحيةاألرادة  – األولية"عمليات التدقيق  112لتدقيق الدولي معيار ا 

  07الفقر – "األطراف ذات العالقة"  112معيار التدقيق الدولي 

  أ(، 14)ب(، 13)أ(، 12، 2، )ج(-)ب(7الفقدددرات  – "األحدددداع الالحقدددة" 162معيدددار التددددقيق الددددولي(
17. 

  03 ةالفقر  – شأة المستمرة""المن  172معيار التدقيق الدولي 

  بمدا فددي  للمجموعدة عمليدات تددقيق البيانددات الماليدة–خاادة الات عتبددار اإل"  622معيدار التددقيق الددولي(
 .42الفقرة  – ("العنارذلك عمل مدققي 

  31و 02الفقرة  – " إستخدام عمل المدققين الداخليين"( 0213 )المنقح  612معيار التدقيق الدولي. 

 10الفقددرات ] -فددي تقريددر المدددقق المسددتقل"الددوارد  الددرأ تعددديالت علددى ال"  721قيق الدددولي معيددار التددد ،
 [.08)أ( و12، 14

                                                 
رقابة الجودة للشركات التي تؤد  عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى  " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   ۰

 ." والخدمات ذات العالقة



  بالحوكمةالمكلفين أولئك مع ت اإلتاال

 

  038 (1)الملحق062يار التدقيق الدولي مع

  [.2الفقرة ]– والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل"فقرات التأكيد  "  726معيار التدقيق الدولي 

  الفقدرة  -بلدة والبياندات الماليدة المقارندة"األرقدام المقا - "المعلومات المقارنة 712معيار التدقيق الدولي
18 

  مسددؤوليات المدددقق المتعلقددة بالمعلومددات األخددرى فددي المسددتندات التددي  702معيددار التدددقيق الدددولي "
 .16و 13و 12الفقرات  - تحتو  على بيانات مالية مدققة"
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 (17)أ(، أ16)المرجع: الفقرتان 

 

 سبيةالجوانب النوعية للممارسات المحا
 -مثل: مسائل 17)أ( والتي تمت مناقشتاا في الفقرة أ16التي تقتضياا الفقرة  تاالتقد تشتمل اإل

 
 السياسات المحاسبية

  الحاجدة إلدى مواهندة تكلفدة تدوفير  إعتبدارمدى مالئمة السياسات المحاسبية ل رف معدين للمنشدأة، مدع
البياندات الماليدة للمنشدأة. فدي حدال وجدود مع المنفعة المحتملة التي تعدود علدى مسدتخدمي المعلومات 

تحديدد بندود البياندات الماليدة التدي تتدأثر باختيدار  تاالسياسات محاسبية بديلة مقبولة، قد يتضمن اإل
سياسدددات محاسدددبية هامدددة إضدددافة إلدددى المعلومدددات حدددول السياسدددات المحاسدددبية المسدددتخدمة مدددن قبدددل 

 منشوت مماثلة.

 محاسدبية جديددة.  بيانداتالسياسدات المحاسدبية، بمدا فدي ذلدك تطبيدق ختيار المبدئي والتغييدرات فدي إلا
على: تأثير توقيدت وطريقدة تبندي التغييدر الحاادل فدي السياسدة المحاسدبية علدى  تاالوقد يشتمل اإل

األربدداا الحاليددة والمسددتقبلية للمنشددأة؛ وتوقيددت التغييددر الحااددل فددي السياسددات المحاسددبية فيمددا يتعلددق 
 يدة متوقعة.محاسبية جد ببيانات

  تدددأثير السياسدددات المحاسدددبية الاامدددة فدددي المجدددالت الجدليدددة والناشدددئة )أو تلدددك المتعلقدددة بقطدددا  معدددين
 بشكل خاع، وخااة عندما يكون هناك نقع في التوجي  الموثوق ب  أو إجما  في الرأ (.

 .تأثير توقيت المعامالت فيما يتعلق بالفترة التي يتم فياا تسجيل هذه المعامالت 
 

 التقديرات المحاسبية
  لادددا، تتضدددمن القضدددايا التدددي تمدددت إجدددراء تقدددديرات محاسدددبية للبندددود التدددي تعتبدددر هدددذه التقدددديرات هامدددة

 -على سبيل المثال: ۰ 142مناقشتاا في معيار التدقيق الدولي 

 تحديد اإلدارة للتقديرات المحاسبية. 

 العملية التي تقوم باا اإلدارة إلعداد التقديرات المحاسبية. 

 مخاطر األخطاء الجوهرية. 

  على تحيه محتمل من قبل اإلدارةالمؤشرات. 

 في البيانات المالية.شكوك حول التقديرات عن وجود  اإلفااا 
 

                                                 
 .لك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفااحات ذات العالقة""تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذ 142معيار التدقيق الدولي   ۰
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  042 (0)الملحق062معيار التدقيق الدولي 

 اللااحات عن البيانات المالية
  القضايا المعنيدة واألحكدام الادادرة ذات العالقدة بادياهغة اإلفاداحات عدن البياندات الماليدة الحساسدة

والتعويضددددات والمنشددددأة المسددددتمرة عتراف بدددداإليراد إلاإلفادددداحات المرتبطددددة بددددا بشددددكل خدددداع )مثددددل
 واألحداع الالحقة وقضايا الحالت الطارئة(.

 الحياد والثبات والوضوا الكلي لإفااحات في البيانات المالية 
 

 ذات عالقة مسائ 
 ل الددددعوى هغيددددر التدددأثير المحتمدددل علددددى البياندددات الماليددددة للمخددداطر الاامدددة والعددددرو  والشدددكوك مثدددد

 المبتوت فياا التي يتم اإلفااا عناا في البيانات المالية.

  مدى تأثر البيانات المالية بالمعامالت هغير المألوفة، بما في ذلك المبالا هغيدر المتكدررة المعتدرف بادا
 خالل الفترة، ومدى اإلفااا عن هذه المعامالت بشكل منفال في البيانات المالية.

 ات، بمددا فددي ذلددك األسددي التددي تسددتخدماا لتهامددعلددى القدديم المسددجلة لااددول واإل العوامددل التددي تددؤثر
مدة الحياة المفيدة التي يتم تحديدها لااول الملموسة وهغير الملموسدة. وقدد تفسدر المنشاة في تحديد 

ختيددار العوامددل التددي تددؤثر علددى القدديم المسددجلة وكيددف كددان مددن الممكددن أن تددؤثر إيددة كيف تاددالتاإل
 البديلة على البيانات المالية. راتختيااإل

 رفددع األربدداا المبلددا عناددا،  التددي تادددف إلددىلاخطدداء، مثددل تاددحيح األخطدداء  ختيددار التاددحيح اإل
 األخطاء التي تؤد  إلى تخفي  األرباا المبلا عناا.وليي 
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 اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة 
 واإلدارة بالحوكمةالداخلية للمكلفين 

 

 تدقيق البيانات المالية للفترات ل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك(  a1002ديسمبر  22تبدأ في  التي
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 مقدمةال
 هذا معيار التدقيق الدولي نطاق 

 بالحوكميةأن يبلي  بالكيكل المناسيل المكلفيين يتنياول معييار التيدقيق اليدولي هيذا مسياولية الميدقق  .2
انيات الماليية، التي حددها الميدقق فيي تيدقيق البي 2واإلدارة عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية

وال يفييره هييذا المعيييار مسيياولية إىييافية علييى المييدقق فيمييا يتعلييق بالحصييول علييى فهييم للرقابيية 
دا  إختبارات ألنظمة الرقابة بما يزيد ويتعدى متطلبات معيار التيدقيق اليدولي  الداخلية وتصميم واج

متطلبييييات  1603، يحييييدد معيييييار التييييدقيق الييييدولي 3301ومعيييييار التييييدقيق الييييدولي)الميييينق((  322
فيميا يتعليق  بالحوكميةإىافية ويوفر اإلركاد فيما يتعلق بمسياولية الميدقق اإلتصيال ميم المكلفيين 

 بالتدقيق.
 

يطلييل ميين المييدقق الحصييول علييى فهييم للرقابيية الداخلييية فيمييا يتعلييق بالتييدقيق عنييد تحديييد وتقييييم  .1
ى الميدقق النظير فيي الرقابية ، وعند إررا  تقيممات لهذه المخاطرة علي4مخاطر األخطا  الروهرية

إبيدا  رأ   لهيدفالداخلية من أرل تصميم إررا ات تدقيق مناسبة في ظل الظيروف، ولكين ليي  
حول فاعلية الرقابة الداخلية، ومن الممكن أن يحيدد الميدقق عيوبيا  فيي الرقابية الداخليية ليي  فقيط 

لتدقيق. يحيدد معييار التيدقيق هيذا أثنا  تقييم المخاطرة هذه، ولكن أيىا  في أية رحلة من مراحل ا
 واإلدارة. بالحوكمةأية نواحي قصور محددة يطلل من المدقق اإلبالغ عنها للمكلفين 

 

واإلدارة أميور التيدقيق األخيرى  بالحوكميةال كي  في هذا المعيار يمنيم الميدقق أن يبلي  المكلفيين  .3
 التي حددها المدقق أثنا  التدقيق.

 

 تاريخ النفاذ
ديسيييمبر  22تيييدقيق البيانيييات الماليييية للفتيييرات التيييي تبيييدأ فيييي لهيييذا المعييييار نافيييذ المفعيييول  يعتبييير .4

 أو بعد هذا التاريخ. 1002
 الهدف

واإلدارة بالككل المناسيل عين نيواحي القصيور فيي  بالحوكمةإن هدف المدقق هو إبالغ المكلفين  .2
ي اليييرأ  المهنيييي للميييدقق أنهيييا ذات الرقابيية الداخليييية التيييي حيييددها المييدقق أثنيييا  التيييدقيق، والتيييي فيي

 أهمية كافية لتستحق عنايتهم.

                                      
 .21و 4، الفقرتان الروهر  من خالل فهم المنكأة وبيئتها" الخطأقييم مخاطر "تحديد وت)المنق((  322معيار التدقيق الدولي  2

 .للمخاطر المقيمة"المدقق إسترابة "  330معيار التدقيق الدولي  1

 ."بالحوكمةالمكلفين أولئك "اإلتصال مم  160معيار التدقيق الدولي  3

 اإلركادات بكأن أنظمة الرقابة الخاصة بالتدقيق. 71أ-67ات أ، تقدم الفقر 21، الفقرة )المنق(( 322معيار التدقيق الدولي  4
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 تعريفاتال
 معايير التدقيق الدولية للتعبيرات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: هدافأل .6

يكييون هييذا  – (Deficiency in internal control) القصييور فييي الرقابيية الداخلييية (أ)
 مورودا  عندما:

نفييذة أو مكييغلة بطريقيية بحييي  ال تكييون فيهييا قييادرة تكييون الرقابيية مصييممة أو م (2)
علييييى منييييم أو إكتكيييياف وتصييييحي( األخطييييا  فييييي البيانييييات المالييييية فييييي الوقييييت 

 أو ؛المناسل
ال تكيييون الرقابييية الالزميييية لمنيييم أو إكتكييياف وتصييييحي( األخطيييا  فيييي البيانييييات  (1)

 المالية في الوقت المناسل مورودة.
(  Significant deficiency in internal control) قصيور هيام فيي الرقابية الداخليية (ل)

قصور أو مرموعة من نواحي القصور في الرقابة الداخلية، والتي فيي اليرأ  المهنيي  –
 (.2)المررم: الفقرة أ بالحوكمةللمدقق ذات أهمية كافية لتستحق عناية المكلفين 

 المتطلبات
مييا إذا كييان المييدقق قييد حييدد  علييى المييدقق أن يحييدد، علييى أسييا  عمييل التييدقيق الييذ  تييم أدااه، .7

 (4أ-2)المررم: الفقرات أ .ناحية قصور واحدة أو أكثر في الرقابة الداخلية
 

إذا حييدد المييدقق ناحييية قصييور واحييدة أو أكثيير فييي الرقابيية الداخلييية فييدن علييى المييدقق أن يحييدد،  .9
أو مرتمعيية، عليى أسييا  عمييل التيدقيق الييذ  تييم أدااه، ميا إذا كانييت نييواحي القصيور هييذه، فردييية 

 (22أ-2)المررم: الفقرات أ .تككل نواحي قصور هامة
 

على المدقق أن يبل  كتابة عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية التيي تيم تحدييدها أثنيا   .2
 (17، أ29أ-21)المررم: الفقرات أ .في الوقت المناسل بالحوكمةالتدقيق 

 

تابييية عنيييد المسيييتوى المناسيييل مييين المسييياولية وفيييي الوقيييت عليييى الميييدقق كيييذلك أن يبلييي  اإلدارة ك .20
 (17، أ22)المررم: الفقرات أ :المناسل ما يلي

نييواحي القصييور الهاميية فييي الرقابيية الداخلييية التييي أبليي  عنهييا المييدقق أو ينييو  اإلبييالغ  (أ) 
، إذا إذا كان من غير المناسل اإلبالغ مباكرة لإلدارة في ظيل بالحوكمةعنها للمكلفين 

 (12أ-10، أ24)المررم: أ ؛ وظروفال

التيدقيق التيي نواحي القصور الهامة األخرى في الرقابة الداخليية التيي تيم تحدييدها أثنيا   (ل)
تتم أطراف أخرى باإلبالغ عنها، والتي هيي فيي اليرأ  المهنيي للميدقق ذات أهمية كافيية 

 (16أ-11)المررم: الفقرات أ .لتستحق عناية اإلدارة
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لمييدقق أن يىييمن اإلبييالغ الكتييابي لنييواحي القصييور الهاميية فييي الرقابيية الداخلييية مييا يرييل علييى ا .22
 يلي:

يىاح آلثاره (أ)   (19ا المحتملة؛ و )المررم: الفقرة أوصف لنواحي القصور واج

واإلدارة مييين فهيييم سيييياق اإلبيييالغ، وبكيييكل  بالحوكميييةمعلوميييات كافيييية لتمكيييين المكلفيييين  (ل)
 (30أ-12)المررم: الفقرات أ :خاص ما يلي خاص على المدقق أن يوى( بككل

 ؛التدقيق كان بالنسبة للمدقق أن يبد  رأيا  حول البيانات المالية هدف (2)

كييمل التييدقيق إعتبييار أن يكييون التييدقيق الييداخلي مناسييبا  إلعييداد البيانييات المالييية  (1)
مين أرييل تصييميم إريرا ات تييدقيق مناسييبة فيي ظييل الظييروف، ولكين لييي  لفييره 

 ؛ وفاعلية الرقابة الداخلية إبدا  رأ  حول

األميور المبليي  عنهييا محيدودة بنييواحي القصييور التييي حيددها المييدقق أثنييا  التييدقيق  (3)
والتييي توصييل المييدقق إلييى أن لهييا أهمييية كافييية لتسييتحق اإلبييالغ عنهييا للمكلفييين 

 .بالحوكمة
 

*** 
 األخرى والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (7ابة الداخلية قد تم تحديدها )المرجع: الفقرة تحديد ما إذا كانت نواحي القصور في الرق
عند تحديد ما إذا كان المدقق قد حدد ناحية واحدة أو أكثر من القصور في الرقابية الداخليية فدني   .2أ

يمكيين للمييدقق مناقكيية الحقييائق والظييروف المتعلقيية بالنتييائا التييي توصييل لهييا المييدقق مييم المسييتوى 
كة توفر فرصة للمدقق لتنبيي  اإلدارة فيي الوقيت المناسيل بوريود المناسل من اإلدارة، وهذه المناق

نواحي قصور قيد ال تكيون اإلدارة عليى عليم بهيا فيي السيابق، ومسيتوى اإلدارة اليذ  مين المناسيل 
مناقكة النتائا التي تم التوصل لها مع  هو المستوى الخبير في الرقابة الداخلية واليذ  لي  سيلطة 

عيييول تييم تحديييدها فييي الرقابيية الداخلييية، وفييي بعييه الظييروف قييد إتخيياذ إرييرا  تصييحيحي ألييية 
توصييل لهييا مباكييرة مييم اإلدارة، علييى سييبيل يكييون مناسييبا  بالنسييبة للمييدقق أن ينيياقا النتييائا التييي 

 (10)أنظر الفقرة أ .المثال إذا كانت كثير الكك حول نزاهة اإلدارة
 
ها المدقق مم اإلدارة يمكين للميدقق الحصيول عند مناقكة الحقائق والظروف للنتائا التي توصل ل .1أ

 على معلومات مناسبة أخرى لمزيد من النظر فيها، مثل:
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 .فهم اإلدارة لألسبال الفعلية أو المككوك فيها لنواحي القصور 
  اإلسيتثنا ات النارمية ميين نيواحي القصييور التيي قيد تكييون اإلدارة قيد الحظتهييا، عليى سييبيل

 نعها من قبل أنظمة الرقابة في تقنية المعلومات.المثال األخطا  التي لم يتم م
 .داللة مبدئية إلسترابة اإلدارة للنتائا التي تم التوصل لها 

 
 اإلعتبارات الخاصة بالمنكآت الصغيرة

بينميييا يحتميييل أن المفييياهيم التيييي ترتكيييز عليهيييا األنكيييطة الرقابيييية فيييي المنكيييآت الصيييغيرة مكيييابهة  .3أ
فييدن الكيكل الرسييمي اليذ  تعمييل فيي  سيييختلف، إليى رانييل ذليك قييد للمفياهيم فيي المنكييآت الكبييرة 

ترد المنكآت الصغيرة أن أنكطة رقابية معينة ليست ىرورية بسيبل أنظمية الرقابية التيي تطبقهيا 
اإلدارة، فعلييى سييبيل المثييال ميين الممكيين أن تييوفر السييلطة الوحيييدة اإلدارة لميين( اإلتمييان للعمييال  

ميية رقابيية فعاليية علييى أرصييدة الحسييابات والمعييامالت الهاميية، مقلليية والموافقيية علييى المكييتريات الها
 بذلك أو مزيلة الحارة لمزيد من أنكطة الرقابة التفصيلية.

 
إن عدد الموظفين في المنكآت الصغيرة يكون عادة أقل مما قيد يقليل مين الميدى اليذ  يكيون فيي   .4أ

يييديرها مالكهييا قييد يسييتطيم المالييك فصييل الواربييات عمليييا ، علييى أنيي  فييي المنكييأة الصييغيرة التييي 
الميييدير ممارسييية إكيييراف أكثييير فاعليييية مميييا هيييو فيييي المنكيييأة الكبييييرة، وهيييذا المسيييتوى األعليييى مييين 

 إكراف اإلدارة بحارة ألن يتوازن مقابل اإلحتمال األكبر أن تتراوز اإلدارة أنظمة الرقابة.
 

 (9ل، 6ن )المررم: الفقرتانواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية 
تعتمد أهمية ناحية أو مرموعة نيواحي القصيور فيي الرقابية الداخليية ليسيت فقيط عليى ميا إذا كيان  .2أ

خطأ ما قد حصل، ولكن كذلك على إحتمال إن من الممكن وقوع خطأ والحريم المحتميل للخطيأ، 
ولييذلك قييد تكييون نييواحي قصييور هاميية مورييودة حتييى ولييو لييم يكيين المييدقق قييد حييدد أخطييا  أثنييا  

 التدقيق.
 
تكيييمل األمثلييية عليييى األميييور التيييي يمكييين للميييدقق أن يعتبرهيييا عنيييد تحدييييد ميييا إذا كانيييت ناحيييية أو  .6أ

 مرموعة نواحي قصور في الرقابة الداخلية تككل ناحية قصور هامة ما يلي:
 .إحتمال أن تاد  نواحي القصور إلى أخطا  روهرية في البيانات المالية في المستقبل 
  المطلول ذ  العالقة بالخسارة أو اإلحتيال.تأثر األصل أو 
 .التحديد الكخصي والمعقد للمبال  المقدرة، مثل التقديرات المحاسبية القيمة العادلة 
   البيانات المالية المعرىة لنواحي القصور.مبال 

  حرم النكاط الذ  حد  أو الذ  يمكن أن يحيد  فيي رصييد الحسيال أو فئية المعيامالت
 و نواحي القصور.المعرىة لناحية أ
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 :أهمية أنظمة الرقابة بالنسبة لعملية إعداد التقارير المالية، على سبيل المثال 

o .)أنظمة المتابعة العامة )مثل إكراف اإلدارة 

o .كتكاف اإلحتيال  أنظمة الرقابة على منم واج

o .أنظمة الرقابة على إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة 

o امالت الهامة مم األطراف ذات العالقة.أنظمة الرقابة على المع 

o  أنظمة الرقابة على عملية إعداد التقارير المالية لنهاية الفترة )مثيل أنظمية الرقابية
 على القيود غير المتكررة في دفتر اليومية(.

 .سبل وتكرار اإلستثنا ات التي تم إكتكافها نتيرة للقصور في أنظمة الرقابة 

 أخرى في الرقابة الداخلية. تفاعل القصور مم نواحي قصور 
 
 تكمل الماكرات على نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية ما يلي على سبيل المثال: .7أ

 :أدلة على نواٍح غير فعالة في البيئة الرقابية مثل 

o  دالئيييل عليييى أن معيييامالت هامييية مهتمييية بهيييا اإلدارة مالييييا  ال ييييتم فحصيييها بدقييية
 .بالحوكمةمكلفين بالككل المناسل من قبل ال

o    كييان روهريييا  أم ال لييم يييتم منعيي  ميين  تحديييد ورييود إحتيييال ميين قبييل اإلدارة، سييوا
 قبل الرقابة الداخلية للمنكأة.

o  عييدم قيييام اإلدارة بدتخيياذ إرييرا  تصييحيحي مناسييل بالنسييبة لنييواحي قصييور هاميية
 تم اإلبالغ عنها في السابق.

 حيي  يتوقيم عيادة أن يكيون قيد تيم وىيم  عدم ورود أسلول تقييم للمخاطرة ىمن المنكأة
 مثل هذا اإلسلول.

  أدليية علييى إسييلول تقييييم للمخيياطرة غييير فعييال، مثييل فكييل اإلدارة فييي تحديييد مخيياطرة خطييأ
 روهر  يتوقم المدقق أن يكون أسلول تقييم المخاطرة في المنكأة قد حدده.

  لمثييال عييدم ورييود للمخيياطر الهاميية المحييددة )علييى سييبيل اأدليية علييى إسييترابة غييير فعاليية
 أنظمة رقابية على مثل هذه المخاطرة(.

  أخطيا  إكتكييفتها إرييرا ات المييدقق لييم يييتم منعهيا أو إكتكييافها وتصييحيحها ميين قبييل الرقابيية
 الداخلية.

  إعادة عره بيانيات ماليية صيدرت مين قبيل ليتعك  تصيحي( خطيأ ريوهر  بسيبل الخطيأ
 أو اإلحتيال.



 واإلدارة بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين 

 162معيار التدقيق الدولي    147 

  

يق
تدق

ال
 

  اف على إعداد البيانات المالية.أدلة على عدم قدرة المنكأة على اإلكر 
 
مييين الممكييين أن تكيييون أنظمييية الرقابييية مصيييممة لتعميييل فردييييا  أو مرتمعييية لتمنيييم بكيييكل فعيييال أو  .9أ

، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تتكيون أنظمية 2تكتكف وتصح( األخطا  في البيانات المالية
ية ويدوية مصيممة لتعميل معيا  لمنيم الرقابة على حسابات الذمم المدينة مكونة من أنظمة رقابة آل

أو إكتكاف وتصحي( األخطا  في الرصيد الحسابي، والقصيور فيي الرقابية الداخليية فيي حيد ذاتي  
قيد ال يكيون مهمييا  بكيكل كيياٍف ليكيكل تصييورا  هاميا ، عليى أن مرموعيية مين نييواحي القصيور التييي 

مكونيات الرقابية الداخليية  تاثر على نف  رصيد الحسيال أو اإلفصياح واإلثبيات المناسيل أو أحيد
 قد يزيد من مخاطر األخطا  إلى المدى الذ  ينكأ في  قصور هام.

 
خييياص لعملييييات تيييدقيق  قيييد تحيييدد القيييوانين أو األنظمييية فيييي بعيييه التخصصيييات متطلبيييا  )بكيييكلٍ  .2أ

أو أطييراف أخييرى ذات عالقيية )مثييل  بالحوكمييةالمنكييآت المدرريية( ليقييوم المييدقق بييدبالغ المكلفييين 
ألنظميية( عيين نييوع واحييد محييدد أو أكثيير ميين القصييور فييي الرقابيية الداخلييية التييي حييددها اواىييعي 

المدقق أثنا  التدقيق، وحي  وىعت القوانين أو األنظمة تعبييرات وتعريفيات ألنيواع القصيور هيذه 
اإلبيييالغ فييييدن علييييى المييييدقق  لهييييدفوتطليييل ميييين المييييدقق إسييييتخدام هيييذه التعبيييييرات أو التعريفييييات 

 بيرات والتعريفات عند اإلبالغ حسل المتطلل القانوني والتنظيمي.إستخدام هذه التع
 
حييي  وىييم اإلختصيياص تعبيييرات محييددة ألنييواع القصييور فييي الرقابيية الداخلييية يرييل إبالغهييا إال  .20أ

أنيي  لييم يىييم تعريفييات لهييا فقييد يكييون ميين الىييرور  للمييدقق إسييتخدام حكميية لتحديييد األمييور التييي 
متطليييل القيييانوني أو التنظيميييي، وبيييدررا  ذليييك يمكييين للميييدقق أن سييييتم إبالغهيييا كيييذلك بموريييل ال

يعتبيير أن مييين المناسيييل أن يأخيييذ فييي اإلعتبيييار المتطلبيييات واإلركيييادات فييي هيييذا المعييييار، فعليييى 
مييين المتطليييل القيييانوني أو التنظيميييي أن يرليييل إلنتبييياه المكلفيييين  الهيييدفسيييبيل المثيييال إذا كيييان 

ر رقابة داخلية معينة يرل أن يكونوا على عليم بهيا فقيد يكيون مين المناسيل إعتبيار أمو  بالحوكمة
أن هيييذه األميييور معادلييية بكيييكل عيييام لنيييواحي القصيييور الهامييية التيييي يتطليييل هيييذا المعييييار أن ييييتم 

 .بالحوكمةاإلبالغ عنها للمكلفين 
 
األنظمية قيد تطليل مين الميدقق تبقى متطلبات هذا المعيار قابلية للتطبيق بالرغم من أن القيوانين و  .22أ

 إستخدام عبارات أو تعريفات محددة.

                                      
 .73، الفقرة أ322معيار التدقيق الدولي  2
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 اإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية
 (2)المررم: الفقرة  بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية للمكلفين 

همييية هييذه األمييور، ويسيياعد أ  بالحوكمييةيعكيي  اإلبييالغ عيين نييواحي القصييور الهاميية إلييى المكلفييين  .21أ
 160فييييي الوفييييا  بمسيييياولياتهم اإلكييييرافية، ويحييييدد معيييييار التييييدقيق الييييدولي  بالحوكمييييةالمكلفييييين 

عنيدما يكيون رمييعهم مكياركين  بالحوكميةاإلعتبارات المناسبة فيما يتعلق باإلتصال مم المكلفين 
 .6في إدارة المنكأة

 
بي يمكيين للمييدقق أن ينظيير فيمييا إذا كييان المكلفيييين عنييد تحديييد متييى سيييتم إصييدار اإلبييالغ الكتييا .23أ

مييييين القييييييام بواربييييياتهم اإلكيييييرافية إليييييى رانيييييل ذليييييك بالنسيييييبة للمنكيييييآت المدررييييية فيييييي  بالحوكمييييية
أن يسييتلموا إبييالغ المييدقق الكتييابي قبييل تيياريخ  بالحوكمييةإختصاصييات معينيية قييد يحتيياو المكلفييون 

 هييدافات فيمييا يتعلييق بالرقابيية الداخلييية ألإعتميياد البيانييات المالييية ميين أرييل أدا  بعييه المسيياولي
أخيرى، وبالنسيبة للمنكيآت األخيرى يمكين للميدقق إصيدار اإلبيالغ الكتيابي فيي  أهيدافية أو تنظيم

تيياريخ الحييق، وبييالرغم ميين ذلييك وفييي الحاليية األخيييرة حييي  يكييكل اإلبييالغ الكتييابي للمييدقق عيين 
اإلبييالغ الكتيييابي خاىييم لمتطليييل  نييواحي القصييور الهامييية رييز ا  ميين مليييف التييدقيق النهيييائي فييدن

بيييأن يكميييل الميييدقق ترمييييم مليييف التيييدقيق النهيييائي فيييي الوقيييت المناسيييل، ويبيييين معييييار  7الترييياوز
إن الحيييد الزمنيييي المناسيييل اليييذ  يريييل أن ييييتم خاللييي  إكميييال ترمييييم مليييف  130التيييدقيق اليييدولي

 .9يوما  بعد تاريخ تقرير المدقق 60التدقيق النهائي هو عادة ال يزيد عن 
 
بغه النظر عن توقيت اإلبالغ الكتابي لنواحي القصور الهامة يمكن للمدقق إبالغها كيفويا  فيي  .24أ

إتخيياذ لمسيياعدتهم فييي  بالحوكمييةالبداييية إلييى اإلدارة، وعنييدما يكييون ذلييك مناسييبا  إبالغهييا للمكلفييين 
إريرا  ذليك اإلررا  التصحيحي فيي الوقيت المناسيل لتقلييل مخياطر األخطيا  الروهريية، عليى أن 

 ال يعفي المدقق من مساولية إبالغ نواحي القصور الهامة كتابة، حسبما يتطلل هذا المعيار.
 
إن مسيييتوى التفاصييييل اليييذ  سييييتم بموربييي  إبيييالغ نيييواحي القصيييور الهامييية أمييير يعيييود إليييى الحكيييم  .22أ

عنييد المهنييي للمييدقق فييي ظييل الظييروف، والعوامييل التييي يمكيين للمييدقق أن يأخييذها فييي اإلعتبييار 
 تحديد المستوى المناسل لتفاصيل اإلبالغ تكمل ما يلي على سبيل المثال:

  طبيعيية المنكييأة، فعلييى سييبيل المثييال اإلبييالغ المطلييول لمنكييأة ذات إهتمييام عييام قييد يكييون
 .مختلفا  عن اإلبالغ لمنكأة ليست ذات إهتمام عام

  معقيدة قيد يكيون مختلفيا  حرم وتعقيد المنكأة، فعلى سبيل المثال اإلبيالغ المطليول لمنكيأة
 عن اإلبالغ لمنكأة تدير عمال  بسيطا .

                                      
 .23، الفقرة 160معيار التدقيق الدولي  6

 .24"وثائق التدقيق" الفقرة ، 130معيار التدقيق الدولي  7

 .12أ، الفقرة 130معيار التدقيق الدولي  9
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 .طبيعة نواحي القصور الهامة التي حددها المدقق 
  المنكأة، فعلى سيبيل المثيال قيد تكيون هنياك حارية لمزييد مين التفاصييل إذا  حوكمةتكوين

 يكييملون أعىييا  ليسييت لهييم خبييرة كبيييرة فييي صييناعة المنكييأة أو بالحوكمييةكييان المطلفييون 
 في النواحي التي تأثرت.

  المتطلبات القانونية أو التنظيمية فيميا يتعليق بيدبالغ أنيواع محيددة مين نيواحي القصيور فيي
 الرقابة الداخلية.

 
على علم مسبقا  بنواحي القصور الهامية التيي حيددها الميدقق  بالحوكمةقد تكون اإلدارة والمكلفون  .26أ

ا عييدم تصييحيحها بسييبل التكلفيية أو إلعتبييارات أخيييرى، أثنييا  التييدقيق، وميين الممكيين أنهييم إختييارو 
، بالحوكمييةومسيياولية تقييييم تكيياليف ومنييافم تنفيييذ اإلرييرا  التصييحيحي نقييم علييى اإلدارة والمكلفييين 

بغييه النظيير عيين التكلفيية أو اإلعتبييارات األخييرى التييي  2وتبعييا  لييذلك ينطبييق المتطلييل فييي الفقييرة 
أنهيييا ذات عالقييية عنيييد تحدييييد ميييا إذا كيييان سييييتم  حوكميييةباليمكييين أن تعتبرهيييا اإلدارة والمكلفيييون 

 إصالح نواحي القصور هذه.
 
واإلدارة فييي عملييية تييدقيق  بالحوكمييةإن حقيقيية أن المييدقق قييام بييدبالغ قصييور هييام إلييى المكلفييين  .27أ

سيييابقة ال ينفيييي الحارييية ألن يقيييوم الميييدقق بدعيييادة اإلبيييالغ إذا ليييم يكييين قيييد تيييم بعيييد إتخييياذ إريييرا  
ذا إسيتمر قصيور هيام سيبق إبالغي  تصحيحي، و  يمكين إلبيالغ السينة الحاليية إعيادة الوصيف مين اج

اإلبييالغ السيييابق، أو ببسييياطة اإلكييارة إليييى اإلبيييالغ السييابق، ويمكييين للميييدقق أن يسيييأل اإلدارة، أو 
لماذا ليم ييتم بعيد تصيحي( القصيور الهيام، وعيدم إتخياذ  بالحوكمةحي  يكون ذلك مناسبا  المكلفين 

 عدم ورود إيىاح معقول يمكن أن يمثل في حد  ذات  قصورا  هاما . إررا  في ظل
 

 اإلعتبارات الخاصة بالمنكآت الصغيرة
فيييي حالييية عملييييات تيييدقيق المنكيييآت الصيييغيرة يمكييين للميييدقق أن يتصيييل بطريقييية أقيييل ترتيبيييا  ميييم  .29أ

 مما هي في حالة المنكآت الكبيرة. بالحوكمةالمكلفين 
 

 (20)المررم: الفقرة  رقابة الداخلية لإلدارةإبالغ نواحي القصور في ال
إن المسييتوى المناسييل لييإلدارة هييو عييادة المسييتوى الييذ  علييي  مسيياولية وليي  سييلطة تقييييم نييواحي  .22أ

تخاذ اإلريرا  التصيحيحي اليالزم، وبالنسيبة لنيواحي القصيور الهامية  القصور في الرقابة الداخلية واج
اول التنفيييذ  الرئيسييي أو المسيياول المييالي )أو مييا ميين المحتمييل أن المسييتوى المناسييل هييو المسيي

، وبالنسييبة لنيييواحي بالحوكمييةيعادليي (، حييي  أنيي  يطلييل كييذلك إبييالغ هيييذه األمييور إلييى المكلفييين 
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القصييور األخييرى فييي الرقابيية الداخلييية قييد يكييون المسييتوى المناسييل هييو اإلدارة التكييغيلية التييي لهييا 
ية التيي تيأثرت ولهيا السيلطة إلتخياذ اإلريرا  التصيحيحي عالقة مباكرة بككل أكبر بالنواحي الرقاب

 المناسل.
 

 أ(20)المررم: الفقرة  اإلبالغ عن نواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية لإلدارة
قييد تثييير نييواحي قصييور هاميية معينيية فييي الرقابيية الداخلييية الكييك فييي نزاهيية أو كفييا ة اإلدارة، فعلييى  .10أ

أدلية عليى اإلحتييال أو عيدم اإلمتثيال المتعميد للقيوانين واألنظمية مين  سبيل المثال قيد تكيون هنياك
قبيل اإلدارة، أو قييد تظهيير اإلدارة عييدم قييدرة علييى اإلكييراف علييى إعييداد بيانييات مالييية مناسييبة التييي 
تثيير الكييك حيول كفييا ة اإلدارة، وتبعيا  لييذلك قييد ال يكيون ميين المناسيل إبييالغ هيذه العيييول مباكييرة 

 لإلدارة.
 
المتطلبيييات ويقيييدم اإلركييياد بكيييأن إعيييداد التقيييارير حيييول عيييدم  120دد معييييار التيييدقيق اليييدولييحييي .12أ

اإلمتثييييال المحييييدد أو المكييييكوك فييييي  للقييييوانين واألنظميييية، بمييييا فييييي ذلييييك عنييييدما يكييييون المكلفييييون 
المتطلبيات  140ويحيدد معييار التيدقيق اليدولي، 2هم أنفسهم مكاركون في عدم اإلمتثال بالحوكمة

عنيدما يحيدد الميدقق وريود إحتييال أو إحتييال  بالحوكمةاد فيما يتعلق بدبالغ المكلفين ويقدم اإلرك
 .20مككوك في  تكارك ب  اإلدارة

 
 ل(20)المررم: الفقرة  اإلبالغ عن نواحي القصور األخرى في الرقابة الداخلية لإلدارة

يية ليسييت كبييرة، ولكنهييا قييد أثنيا  التييدقيق قيد يرييدد المييدقق نيواحي قصييور أخيرى فييي الرقابيية الداخل .11أ
تكيييون ذات أهميييية كامنييية لتسيييتحق عنايييية اإلدارة، وتحدييييد ميييا هيييي نيييواحي القصيييور األخيييرى فيييي 
الرقابيية الداخلييية التييي تسييتحق عناييية اإلدارة هييو أميير يعييود للحكييم المهنييي فييي ظييل الظييروف، مييم 

كييأ فييي البيانييات األخييذ فييي اإلعتبييار إحتمييال ورييود أخطييا  والحرييم الممكيين لألخطييا  التييي قييد تن
 المالية نتيرة لهذا القصور.

 

إن اإلبييالغ عييين نيييواحي القصيييور األخييرى فيييي الرقابييية الداخليييية التييي تسيييتحق عنايييية اإلدارة ليييي   .13أ
بحاريية أن يكيييون كتابييييا ، وقيييد يكيييون كيييفويا ، وحيييي  يكيييون الميييدقق قيييد نييياقا ميييم اإلدارة الحقيييائق 

للميييدقق النظييير فيييي اإلبيييالغ الكيييفو  لنيييواحي  والظيييروف للنتيييائا التيييي توصيييل لهيييا الميييدقق يمكييين
القصور األخرى التي تميت ليإلدارة أثنيا  هيذه المناقكيات، وتبعيا  ليذلك ليسيت هنياك حارية إلبيالغ 

 رسمي الحقا .
 

نيواحي القصيور  بدسيتثنا إذا قام المدقق باإلبالغ عن نواحي القصور فيي الرقابية الداخليية ليإلدارة  .14أ
ختيييارت اإلدارة عيييدم تصييحيحها بسيييبل التكلفييية أو ألسييبال أخيييرى فيييدن الهاميية فيييي فتيييرة سييابقة،  واج

                                      
 .(19-11)الفقرات  ""مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية، 120 معيار التدقيق الدولي      2

 .42، الفقرة تدقيق البيانات المالية" في عمليةباإلحتيال  المتعلقة"مساوليات المدقق  140معيار التدقيق الدولي    20
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الميييدقق ليييي  بحارييية إلعيييادة اإلبيييالغ فيييي الفتيييرة الحاليييية، كميييا أنييي  ال يطليييل مييين الميييدقق إعيييادة 
بنيييواحي القصيييور هيييذه إذا كيييان قيييديم إبالغهيييا فيييي السيييابق ليييإلدارة مييين قبيييل المعلوميييات الخاصييية 
أو المنظميين، عليى أني  قيد يكيون مين المناسيل أن يقيوم  خليمهنة التدقيق الداأطراف أخرى مثل 

الميييدقق بدعيييادة اإلبيييالغ عييين نيييواحي القصيييور األخيييرى إذا كيييان هنييياك تغيييير فيييي اإلدارة، أو إذا 
معلوميات ردييدة تغيير الفهيم السيابق للميدقق واإلدارة فيميا يتعليق بنيواحي وصلت إليى عليم الميدقق 

رة بتصيحي( نيواحي القصيور األخيرى فيي الرقابية الداخليية القصور، وبرغم ذلك فدن عدم قييام اإلدا
، بالحوكميةالتي تم اإلبالغ عنها في السابق قد يصب( قصورا  هاما  يتطلل اإلبالغ عني  للمكلفيين 

 وما إذا كانت الحالة كذلك يعتمد األمر على حكم المدقق في ظل الظروف.
 
لعيييوا عليييى تفاصييييل نيييواحي القصيييور أن يط بالحوكميييةفيييي بعيييه الظيييروف قيييد يرغيييل المكلفيييون  .12أ

األخييرى فييي الرقابيية الداخلييية التييي أبليي  عنهييا المييدقق لييإلدارة، أو أن يييتم إعالمهييم بكييكل مييورز 
بطبيعة نواحي القصور األخرى، وبالتناول من الممكين أن يعتبير الميدقق أن مين المناسيل إعيالم 

، وفيييي أ  مييين الحيييالتين يمكييين أنييي  تيييم اإلبيييالغ عييين العييييول األخيييرى ليييإلدارة بالحوكميييةالمكلفيييين 
 كفويا  أو كتابة حسبما هو مناسل. بالحوكمةللمدقق إبالغ المكلفين 

 
 بالحوكمييةإعتبييارات مناسييبة فيمييا يتعلييق باإلتصييال بييالمكلفين  160يحييدد معيييار التييدقيق الييدولي  .16أ

 .  11عندما يكون رميعهم مكاركون في إدارة المنكأة
 

 (20-2)الفقرتان  اع العاماإلعتبارات الخاصة بمنكآت القط
قيييد يكيييون عليييى ميييدققي القطييياع الخييياص مسييياوليات إىيييافية بييياإلبالغ عييين نيييواحي القصيييور فيييي  .17أ

ليييى  الرقابييية الداخليييية التيييي حيييددها الميييدقق أثنيييا  التيييدقيق، وذليييك بطيييرق وعنيييد مسيييتوى تفاصييييل واج
الغ عيين نييواحي أطييراف لييم يييتم التطييرق لهييم فييي هييذا المعيييار، فعلييى سييبيل المثييال قييد يرييل اإلبيي

القصييور الهاميية إلييى السييلطة التكييريعية أو إلييى الرهيية الحاكميية األخييرى، وقييد تطلييل القييوانين أو 
األنظميية أو سييلطة أخييرى كييذلك أن يقييوم مييدققوا القطيياع العييام بيياإلبالغ عيين نييواحي القصييور فييي 

التكيريم أن الرقابة الداخلية بغه النظر عن أهمية اآلثار المحتملة لهيا. إليى رانيل ذليك يتطليل 
يقوم مدققوا القطاع العام اإلبالغ عن أميور متعلقية بالرقابية أكثير إتسياعا  مين نيواحي القصيور فيي 
الرقابة الداخلية التي يطلل هذا المعيار اإلبالغ عنهيا، عليى سيبيل المثيال أنظمية الرقابية المتعلقية 

 ات المن(.باإلمتثال للسلطات التكريعية أو األنظمة أو أحكام العقود أو إتفاقي
 

                                      
 .23، الفقرة 160معيار التدقيق الدولي  22
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 (22)المررم: الفقرة  محتوى اإلبالغ الكتابي لنواحي القصور الهامة في الرقابة الداخلية
عنيد إيىياح اآلثيار المحتملية لنيواحي القصيور الهامية ال يكيون الميدقق بحارية لتحدييد مقيدار هييذه  .19أ

ارير حييي  تقييديم التقيي هييدافاآلثييار، وميين الممكيين رمييم نييواحي القصييور الهاميية فييي مرموعييات أل
يكييون ميين المناسييل إرييرا  ذلييك، كمييا يمكيين للمييدقق أن يىييمن اإلبييالغ الكتييابي إقتراحييات بكييأن 
اإلررا  التصحيحي لنواحي القصيور واإلسيترابات الفعليية أو المقترحية ليإلدارة وبييان حيول ميا إذا 

قيييد تيييم كييان الميييدقق قيييد إتخيييذ أو ليييم يتخيييذ أيييية خطيييوات للتحقيييق فيميييا إذا كانيييت إسيييترابات اإلدارة 
 تنفيذها.

 
مييين الممكييين أن يعتبييير الميييدقق أن مييين المناسيييل أن يكيييمل المعلوميييات التاليييية كسيييياق إىيييافي   .12أ

 لإلبالغ:

  إكيييارة إليييى ليييو أن الميييدقق قيييد قيييام بيييدررا ات أكثييير إتسييياعا  بكيييأن الرقابييية الداخليييية فدنييي  مييين
عنهيا، أو توصيل المحتمل أن المدقق قد حدد مزيدا  من نيواحي القصيور التيي يريل اإلبيالغ 

إلييى أن بعييه نييواحي القصييور التييي تييم اإلبييالغ عنهييا لييم تكيين فييي الحقيقيية بحاريية لإلبييالغ 
 عنها.

 وقييد ال يكييون مناسييبا  بالحوكمييةالمكلفييين  هييدافإكييارة إلييى أن هييذا اإلبييالغ قييد تييم تقديميي  أل ،
 أخرى. هدافأل

 
ديم نسيخة مين اإلبيالغ الكتيابي للميدقق قد تتطلل القوانين واألنظمية أن يقيوم الميدقق أو اإلدارة بتقي .30أ

حييول نييواحي القصييور الهاميية إلييى السييلطات التنظيمييية المناسييبة، وحييي  تكييون الحاليية كييذلك ميين 
 الممكن أن يحدد اإلبالغ الكتابي للمدقق هذه السلطات التنظيمية.
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 033الدولي التدقيق معيار 
 لتدقيق البيانات المالية التخطيط

 ول لتدقيق البيانات المالية للفترات فعنافذ الم)
 (ذلك بعد أو 3332a bديسمبر  55التي تبدأ في 

 

 المحتويات
 ة الفقر  
  مقدمةال

 5 .......................................................معيار التدقيق الدولي هذا نطاق 
 3 ..............................................دور التخطيط وتوقيته....................

 2 ............................................................................تاريخ النفاذ
 4 ................................................................................الهدف

  المتطلبات
 5 .............................................فريق العمليةالرئيسيين في ضعاا  األإشراك 

 6 ...............................................................األنشطة األولية للعملية 
 55-7 .......................................................................أنشطة التخطيط

 53 ........................التوثيق........................................................
 52 ........................................التدقيق األولية اإلضعتبارات اإلاافية في ضعمليات

  خر األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 
 2أ-5أ ......................................دور التخطيط وتوقيته............................
 4أ ........................................إشراك أضعاا  فريق العملية الرئيسيين...........

 7أ-5أ ................................................................األنشطة األولية للعملية
 55أ-8أ .......................................................................أنشطة التخطيط

 52أ-56أ التوثيق................................................................................
 33أ ........................................ قيق األوليةاإلضعتبارات اإلاافية في ضعمليات التد

  واع إستراتيجية تدقيق شاملة ملحق: االضعتبارات في
 

                                                 

 a    ستخدام ضعمل المدققين الداخليينإ )المنقح( " 653ا المعيار نتيجة معيار التدقيق الدولي أجريت التعديالت المتوافقة ضعلى هذ  ،"
أو بعد ذلك. تم تحديد التعديالت  3352ديسمبر  55وتكون نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي في 

 . 255 – 248في الصفحات  3353المتوافقة في دليل ضعام 
 

 b    ستخدام إ ( "3352)المنقح في ضعام  653تكون التعديالت المتوافقة التي أجريت ضعلى هذا المعيار نتيجة معيار التدقيق الدولي
 أو بعد ذلك.  3354ديسمبر  55" نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي في ضعمل المدققين الداخليين
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معييييار التيييدقيق فيييي سيييياق  "لتيييدقيق البيانيييات الماليييية "التخطييييط، 233معييييار التيييدقيق اليييدوليقيييرا ة  ينبغيييي
جرا  ضعملي األهداف العامة"، 333الدولي  .ة تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"للمدقق المستقل وا 
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 ة ـمقدمال
 

 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
وييتم صييا ة مسؤولية المدقق في التخطيط لتدقيق البيانات الماليية.  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .5

فييي ضعمليييات ضعتبييارات اإلاييافية اإليييتم تحديييد كمييا هييذا المعيييار فييي سييياق ضعمليييات التييدقيق المتكييررة. 
 التدقيق األولية بشكل منفصل. 

 

 دور التخطيط وتوقيته
يتاييمن التخطيييط لعملييية التييدقيق واييع إسييتراتيجية التييدقيق الشيياملة للعملييية وتطييوير خطيية تييدقيق.  .3

ويفيد التخطيط الكافي ضعملية تدقيق البيانات الماليية فيي ضعيدة طيرق تتايمن ميا يليي: )المرجيع: الفقيرة 
 (2أ-5أ

 الكافي للجوانب الهامة لعملية التدقيق. هتمامق في تولية اإلمساضعدة المدق 

 .مساضعدة المدقق في تحديد المشاكل المحتملة وحلها في الوقت المناسب 

   دارة ضعملية التدقيق بشكل  مناسب ليتم إجراؤها بطريقة فاضعلة. مساضعدة المدقق في تنظيم وا 

 إلى  ستجابةة من القدرة والكفا ة لإلالمساضعدة في اختيار أضعاا  فريق العملية بمستويات مناسب
 المخاطر المتوقعة وفي تحديد العمل المناسب لهم.

 .رشاد أضعاا  فريق العملية ومراجعة ضعملهم  تيسير توجيه وا 

 قتاا ، في تنسيق العمل الذي أنجزه مدققو العناصر والخبرا .إلالمساضعدة، ضعند ا 
 

 تاريخ النفاذ

 *3332ديسمبر  55التي تبدأ في للفترات قيق البيانات المالية تدلهذا المعيار نافذ المفعول  يعتبر .2
 بعد ذلك.  أو

 

 الهدف

 . في التخطيط لعملية التدقيق بحيث يتم أداؤها بطريقة فعالةالمدقق  يتلخص هدف .4
 

 المتطلبات
 

 إشراك األعضاء الرئيسيين في فريق العملية

فييي فريييق العملييية فييي التخطيييط لعملييية يشييارك كييل ميين شييريك العملييية واألضعاييا  الرئيسيييين ا خييرين  .5
التدقيق، بما في ذلك التخطيط والمشياركة فيي المناقشيات بيين أضعايا  فرييق العمليية. )المرجيع: الفقيرة 

 (4أ
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 األنشطة األولية للعملية

   -يقوم المدقق باألنشطة التالية في بداية ضعملية التدقيق الحالية: .6

فيما يتعلق بإستمرار العالقة مع العميل  333ليأدا  إجرا ات يقتايها معيار التدقيق الدو  (أ)
 ؛۱وضعملية التدقيق المحددة

تقييم اإلمتثال للمتطلبات األخالقية، بما في ذلك اإلستقاللية، كما يقتاي معيار التدقيق  (ب)
 ؛ و۲ 333الدولي

. )المرجع: الفقرات ۳ 353تحقيق فهم لشروط العملية كما يقتاي معيار التدقيق الدولي (ج)
 (. 7أ-5أ

 
 أنشطة التخطيط

نطيياق وتوقيييت واتجيياه التييدقيق، وتييوفر  تواييحإسييتراتيجية تييدقيق شيياملة  ينبغييي ضعلييى المييدقق واييع .7
 التدقيق. خطة  في واعاإلرشادات 

 

 -ما يلي: مراضعاة واع خطة تدقيق شاملة حال ضعلى المدقق فيو  .8

 تحديد خصائص العملية التي تبين نطاقها؛ (أ)

اصة بالعملية للتخطيط لتوقيت التدقيق وطبيعة التحقق من أهداف إضعداد التقارير الخ (ب)
 ت المطلوبة؛تصاالاإل

 دراسة العوامل التي تعتبر، وفق التقدير المهني للمدقق، هامة في توجيه جهود فريق العملية؛ (ج)
كانت المعرفة المكتسبة  إذاما في، ممكناً  ذلك ناك ماتحديد نتائج األنشطة األولية للعملية، وحيث (د)

 رى التي يتم أداؤها للمنشأة من قبل شريك العملية تعتبر مالئمة؛ وفي العمليات األخ
 .(55أ-8التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاق الموارد الالزمة ألدا  العملية. )المرجع: الفقرات أ(  هـ)

 

                                                 
۱

 (.  52-53) ات، الفقر تدقيق البيانات المالية"لرقابة الجودة  "  333لدولي معيار التدقيق ا 
 

۲
 (.55-2، الفقرات )333معيار التدقيق الدولي 
۳

 .(52-2، الفقرات )شيروط التكليف بالتدقييق" الموافقة ضعلى " 353معيار التدقيق الدولي   
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   -لما يلي: ضعلى المدقق واع خطة تدقيق تتامن بياناً  .2

ا، كما هو محدد بموجب معيار طبيعة وتوقيت ونطاق إجرا ات تقييم المخاطر المخطط له (أ)
 4 .)المنقح( 255التدقيق الدولي 

، كما هو إجرا ات التدقيق اإلاافية المخطط لها ضعند مستوى اإلثبات ونطاقطبيعة وتوقيت  (ب)
  5 .223محدد بموجب معيار التدقيق الدولي

التدقيق بحيث تمتثل العملية لمعايير المطلوب تنفيذها و المخطط لها إجرا ات التدقيق األخرى  (ج)
 (53الدولية. )المرجع: الفقرة أ

 

 كيونتحييث بإسيتراتيجية التيدقيق الشياملة وخطية التيدقيق يتعين ضعلى الميدقق أن يقيوم بتحيديث وتغييير  .53
 (52خالل سياق التدقيق. )المرجع: الفقرة أ إلزامية

 

شيييراف أضعايييا  فرييييق العمليييية ومراجعييية  .55 ضعليييى الميييدقق أن يخطيييط لطبيعييية وتوقييييت ونطييياق توجييييه وا 
 (55أ-54أضعمالهم. )المرجع: الفقرات أ

 

 التوثيق
 -:6ضعلى المدقق توثيق ما يلي  .53

 إستراتيجية التدقيق الشاملة؛ (أ)

 و خطة التدقيق؛ (ب)

خطيييية  أوأي تغيييييرات هاميييية تطييييرأ خييييالل ضعملييييية التييييدقيق ضعلييييى إسييييتراتيجية التييييدقيق الشيييياملة  (ج)
 (52أ-56التدقيق، وأسباب هذه التغيرات. )المرجع: الفقرات أ

 

   رات اإلضافية في عمليات التدقيق األوليةاإلعتبا

   -ولية:األتدقيق ال ضعلى المدقق القيام باألنشطة التالية قبل البد  بعملية  .52

فيما يتعلق بقبول العالقة مع العميل  333يقتايها معيار التدقيق الدولي التي جرا اتاإلأدا   (أ)
 و ؛التدقيق المحددة ۷وضعملية

إمتثااًل لمتطلبات  وذلك هناك تغيير في المدققين، يكون مع المدقق السابق، حيث تصالاإل (ب)
 (33)المرجع: الفقرة أ .ذات صلة يةأخالق

*** 

                                                 
 ."الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها تحديد وتقييم مخاطر" )المنقح( 255معيار التدقيق الدولي   4

 

 ."إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة"  223معيارالتدقيق الدولي   5
 

 . 6أو  55-8ائق التدقيق" الفقرات من " وث 323معيار التدقيق الدولي    6
 . 52-53، الفقرات333معيار التدقيق الدولي    ۷
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 خر  األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 
 (3)المرجع: الفقرة  دور التخطيط وتوقيته

 

تختليييف طبيعيييية ونطيييياق أنشييييطة التخطيييييط حسييييب حجييييم وتعقيييييد المنشييييأة والخبييييرة السييييابقة ل ضعاييييا   .5أ
 ئيسيين في فريق العملية في المنشأة والتغيرات في الظروف التي تحدث أثنا  ضعملية التدقيق.الر 

 

وكثيييرًا مييا يبييدأ بعييد  قيق، بييل هييو ضعملييية مسييتمرة ومتكييررةإن التخطيييط ليييح مرحليية منفصييلة ميين التييد .  3أ
ليية التيدقيق حتيى إكميال ضعمفيما يتعلق بي( إكمال ضعملية التدقيق السيابقة ويسيتمر  أو) من وقت قصير

جييييرا ات بعيييي  األتوقيييييت  يشييييمل دراسييييةالتخطيييييط  إال أن الحالييييية. التييييي ينبغييييي تييييدقيق النشييييطة وا 
يشيمل التخطييط الحاجية للنظير  ،ضعليى سيبيل المثيالو مزيد من إجرا ات التيدقيق. البل أدا  كمالها قستإ

 -:اوتقييمهلمخاطر األخطا  الجوهرية قبل تحديد المدقق  وذلك في المسائل التالية،
 إلجرا ات التحليلية التي سيتم تطبيقها ضعلى أنها إجرا ات تقييم للمخاطرا. 

 لحصول ضعلى فهم ضعام لإلطار القانوني والتنظيميي المطبيق ضعليى المنشيأة وكييف تمتثيل المنشيأة ا
 .لذلك اإلطار

 األهمية النسبية. تحديد 

  خبرا .الإشراك 

  .أدا  إجرا ات أخرى لتقييم المخاطر 

 
مييييدقق أن يقييييرر مناقشيييية ضعناصيييير التخطيييييط مييييع إدارة المنشييييأة لتيسييييير أدا  ضعملييييية التييييدقيق يمكيييين لل .  2أ

دارتها )  ضعلى سبيل المثال تنسيق بع  إجرا ات التدقيق المخطط لها مع ضعميل ميوظفي المنشيأة(.و وا 
خطيية التييدقيق تبقييى إسييتراتيجية التييدقيق الشيياملة و  إال أنر ييم أنييه كثيييرًا مييا تحييدث هييذه المناقشييات، و 
 ،خطية التيدقيق أوامن إسيتراتيجية التيدقيق الشياملة  يتم مناقشة مسائل تردوضعندما  سؤولية المدقق.م

مناقشيية ل يمكيين ،فعليى سييبيل المثييال التقييوي  ميين فاضعلييية التييدقيق.العناييية مطلوبيية حتييى ال ييتم تكيون 
ل إجييرا ات مين فاضعلييية التيدقيق بجعي أن تقيو طبيعية وتوقييت إجييرا ات التيدقيق المفصيلة مييع اإلدارة 

 أكثر قابلية للتنبؤ بها. التدقيق 
 

 (5)المرجع: الفقرة  إشراك أعضاء فريق العملية الرئيسيين
 

ا خرين في فريق العملية فيي التخطييط لعمليية التيدقيق  نإشراك شريك العملية واألضعاا  الرئيسيي إن     .4أ
 ۸لية التخطيط.يزيد من فاضعلية وكفا ة ضعمو ضعلى خبرتهم ومعرفتهم المتعمقة يعتمد 

                                                 
، المتطلبات وييوفر إرشيادات حيول مناقشية فرييق العمليية المتعليق بقابليية تعير  53، الفقرة )المنقح( 255يحدد معيار التدقيق الدولي     ۸

 اإلحتيييال ضعنييد المتعلقييةالمييدقق  مسييؤوليات"  343المنشييأة ل خطييا  الجوهرييية فييي البيانييات المالييية. كمييا يييوفر معيييار التييدقيق الييدولي 
ل التركيييز أثنييا  هييذا النقيياب ضعلييى قابلييية تعيير  البيانييات المالييية للمنشييأة ألخطييا  ، إرشييادات حييو 55تييدقيق البيانييات المالييية"، الفقييرة 

 حتيال.إلجوهرية بسبب ا
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 (6)المرجع: الفقرة  األنشطة األولية للعملية
 

في بداية ضعملية التدقيق الحاليية الميدقق فيي  6يساضعد أدا  األنشطة األولية للعملية المحددة في الفقرة  .  5أ
الظروف التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي ضعلى قدرة الميدقق ضعليى التخطييط  أوتحديد وتقييم األحداث 

 دقيق وأدائها. لعملية الت
 
ضعليييى سيييبيل  والتييييوليييية للعمليييية يسييياضعد الميييدقق فيييي التخطييييط لعمليييية التيييدقيق األإن أدا  األنشيييطة  .  6أ

   -المثال:
 .يحتفظ لها المدقق باإلستقاللية والقدرة الالزمتين ألدائها 

  .ال توجد أمور تتعلق بنزاهة اإلدارة قد تؤثر ضعلى ر بة المدقق في اإلستمرار بالعملية 

 ال يوجد سو  تفاهم مع العميل فيما يتعلق بشروط العملية  . 
 

، بميا فيي ذليك اإلسيتقاللية، المالئمية سيتمرارية العمييل والمتطلبيات األخالقييةإضعلى المدقق النظر فيي  . 7أ
خييالل ضعملييية التييدقيق مييع حييدوث الظييروف والتغيييرات فييي األحييوال.  ييير أن أدا  اإلجييرا ات األولييية 

)بما في ذلك اإلسيتقاللية( فيي بدايية  المالئمة ار العميل وتقييم المتطلبات األخالقيةفيما يتعلق بإستمر 
سيييتكمالها قبيييل أدا  األنشيييطة الهامييية األخيييرى لعمليييية التيييدقيق إضعمليييية التيييدقيق الحاليييية يعنيييي أنيييه ييييتم 

قت قصيير مين الحالية. وبالنسبة لعمليات التدقيق المستمرة، كثيرًا ما تتم هذه اإلجرا ات األولية بعد و 
 فيما يتعلق بي( إكمال ضعملية التدقيق السابقة.  أو)

 
 أنشطة التخطيط

 

 (8-7)المرجع: الفقرات  استراتيجية التدقيق الشاملة
 

تساضعد ضعملية واع إستراتيجية تدقيق شاملة المدقق ضعلى تحديد المسائل التالية، مع مراضعاة إكمال  . 8أ
  -إجرا ات المدقق لتقييم المخاطر:

 أضعاا  فريق يتمتعون بالخبرة  إستخداملنواحي تدقيق محددة، مثل  هاإستخداموارد التي سيتم الم
 ؛المعقدة المسائلخبرا  في  إشراك أوالمخاطرة المرتفعة  في مجاالتالمناسبة 

 محددة، مثل ضعدد أضعاا  الفريق المعينين وارد التي سيتم تخصيصها لنواحي تدقيق مقدار الم
ضعمليات  جعة ضعمل المدققين ا خرين في حالن في مواقع هامة، ومدى مرالمراقبة جرد المخزو 
 المخاطرة المرتفعة؛ لمجاالتموازنة التدقيق بالساضعات التي ستخصص  أوتدقيق المجموضعات، 
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  في تواريخ قطع رئيسية  أوهذه الموارد، سواً  في مرحلة تدقيق مرحلية  إستخداممتى سيتم
Cut-Off Dates؛ و 

  جتماضعات إضعقد فيه يتوقع  الوقت الذيمثل  ها واإلشراف ضعليها،وتوجيههذه الموارد ة كيفية إدار
شريك ومدير ال، وكيف يتوقع أن تتم مراجعات هاستخالصإ أوطال  ضعلى معلومات الفريق لإل

تم إكمال مراجعات كان سي إذاما فيخارج الموقع(، و  أوالعملية )ضعلى سبيل المثال في الموقع 
 . عمليةلى الرقابة الجودة ضع

 

 ضعتبارات في واع استراتيجية تدقيق شاملة. اإليورد الملحق أمثلة ضعلى   . 2أ
 

تناول تواع إستراتيجية التدقيق الشاملة، يصبح من الممكن واع خطة تدقيق لما أن يتم  . 53أ
ة اإلضعتبار الحاج بعين آخذينمختلف األمور التي تم تحديدها في إستراتيجية التدقيق الشاملة، 

إستراتيجية التدقيق  إن واع الكفؤ لموارد المدقق. ستخدامل اإلتحقيق أهداف التدقيق من خال إلى
متسلسلتين، ولكنهما  أوبالارورة ضعمليتين منفصلتين  ليستاخطة التدقيق المفصلة و الشاملة 
 .ين بشكل وثيق حيث أن التغيرات في إحداهما قد يترتب ضعليها تغيرات في األخرىتمرتبط

 

 ضعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إلا
 ضعمليةفي ضعمليات تدقيق المنشآت الصغيرة، يمكن أن يقوم بأدا  ضعملية التدقيق بكاملها فريق  . 55أ

صغير جدًا. والعديد من ضعمليات تدقيق المنشآت الصغيرة تشمل شريك ضعملية التدقيق )الذي قد 
بدون أي أضعاا  في فريق  أولعملية )يكون ممارسًا وحيدًا( يعمل مع ضعاو واحد في فريق ا

بين أضعاا  الفريق أسهل. كما أن  تصالفي فريق التدقيق الصغير، يكون التنسيق واإلفالعملية(. 
 أوواع إستراتيجية تدقيق شاملة لتدقيق منشأة صغيرة ليح بحاجة ألن يكون ممارسة معقدة 

ضعلى و  وحجم فريق العملية. مستهلكة للوقت. وهي تختلف حسب حجم المنشأة وتعقيد التدقيق
ضعلى  اً بنا و  ،كمال ضعملية التدقيق السابقةستإ ضعندمذكرة مختصرة معدة ، يمكن لسبيل المثال

براز مراجعة أوراق العمل و  في ضعملية التدقيق التي تم إنجازها وتحديثها في  المحددةالمواايع ا 
عملية استراتيجة تدقيق موثقة لن أن تكو  ،المدير -المناقشات مع المالكأساح الفترة الحالية ضعلى 

 .8 طت المسائل المشار إليها في الفقرة  إذا التدقيق الحالية
 

 (2)المرجع: الفقرة  خطة التدقيق
 

تشمل طبيعة وتوقيت  في أنهاخطة التدقيق أكثر تفصياًل من إستراتيجية التدقيق الشاملة تكون  . 53أ
ويحدث التخطيط إلجرا ات ضعاا  فريق العملية. إجرا ات التدقيق التي سيقوم بأدائها أ  ونطاق

ضعلى سبيل المثال، يتم و خالل سياق التدقيق مع تطور خطة التدقيق للعملية. من التدقيق هذه 
التخطيط إلجرا ات المدقق في تقييم المخاطر في بداية ضعملية التدقيق. يعتمد التخطيط لطبيعة 

ة ضعلى نتيجة تلك اإلجرا ات لتقييم المخاطر. وتوقيت ونطاق إجرا ات التدقيق اإلاافية المحدد
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يمكن أن يبدأ المدقق تنفيذ إجرا ات تدقيق إاافية لبع  فئات  فإنهذلك،  إلىباإلاافة 
المعامالت وأرصدة الحساب واإلفصاحات قبل التخطيط لكافة إجرا ات التدقيق اإلاافية 

 المتبقية. 
 

 (53)المرجع: الفقرة  سياق التدقيقالتغييرات التي تطرأ ضعلى قرارات التخطيط خالل 
 

أدلة التدقيق التي يتم الحصول ضعليها من  أوتغيرات في الظروف  أونتيجة ألحداث  ير متوقعة  . 52أ
وخطة  أن يعدل إستراتيجية التدقيق الشاملة إلىيحتاج المدقق  فقد ،نتائج إجرا ات التدقيق

، التدقيق اإلاافية الناجمة المخطط لها إجرا ات ونطاقبذلك طبيعة وتوقيت  معدالً ، التدقيق
تصل  ة للمخاطر المقّيمة. ويمكن أن يكون هذا هو الحال ضعندمامعدلضعلى أساح الدراسة الوذلك 

ضعلم المدقق تختلف بشكل جوهري ضعن المعلومات المتوفرة ضعندما خطط المدقق  إلىمعلومات 
التي يتم الحصول ضعليها تدقيق الأدلة  يمكن أن تتعار  ،ضعلى سبيل المثالو . جرا ات التدقيقإل

أنظمة  اتإختبار  منتم الحصول ضعليها يمن خالل أدا  إجرا ات أساسية مع أدلة التدقيق التي 
 الرقابة. 

 

 ( 55)المرجع: الفقرة  التوجيه واإلشراف والمراجعة
 

ومراجعة  .  تختلف كل من طبيعة وتوقيت ونطاق التوجيه واإلشراف ضعلى أضعاا  فريق العملية54أ
  -ضعلى ضعدة ضعوامل، منها: ضعملهم بنا ً 

 .حجم وتعقيد المنشأة 

 .مكان التدقيق 

 ( زيادة في ال ضعلى سبيل المثال، ضعادة ما تقتايالمخاطر المقّيمة ل خطا  الجوهرية
زيادة مقابلة في نطاق وتوقيت المخاطر المقّيمة ل خطا  الجوهرية ألحد مجاالت التدقيق 

 ى أضعاا  فريق التدقيق ومراجعة أكثر تفصيال ألضعمالهم(.التوجيه واإلشراف ضعل

  الذين يقومون بأدا  ضعمل التدقيقمختلف أضعاا  الفريق قدرات وكفا ة . 

 
إرشادات إاافية حول توجيه أضعمال التدقيق واإلشراف ضعليها  333ويحتوي معيار التدقيق الدولي

 . 2ومراجعتها
 
 ضعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إلا
 

، ال يتم إثارة أسئلة حول توجيه واإلشراف ضعلى ك العمليةشري من قبل التدقيق بكامله يتم إجرا  إذا . 55أ
شريك ضعملية التدقيق الذي قام . وفي هذه الحاالت، يكون أضعاا  فريق العملية ومراجعة ضعملهم
وجهة ن تكوي إذا كان ضعلى ضعلم بكافة المواايع الجوهرية.شخصيًا بإجرا  جميع نواحي العمل 

أثنا  سير ضعملية التدقيق يمكن أن يخلق مشاكل  تُتخذمة األحكام التي ئحول مال ةمواوضعي نظر
 ير  أووضعندما يشمل األمر مواايع معقدة  ضعملية التدقيق بكاملها.نفح الفرد  يؤديضعملية ضعندما 

                                                 
 (.57-55، الفقرات )333معيار التدقيق الدولي  2
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لتشاور ا فقد يكون من المر وب فيه ،ممارح وحيدمن قبل أدا  التدقيق ويتم  ،ضعادية بشكل خاص
 . مع هيئة التدقيق المهنية أومع مدققين آخرين يتمتعون بخبرة مناسبة 

 
 (53)المرجع: الفقرة  التوثيق

 

يجب أن يسجل توثيق المدقق إلستراتيجية التدقيق الشاملة القرارات الرئيسية التي تعتبر ارورية . 56أ
بالغ األمور الهامة لتخطيط التدقيق ب  فإنه ضعلى سبيل المثالو عملية. فريق ال إلىشكل سليم وا 

يمكن للمدقق تلخيص إستراتيجية التدقيق الشاملة ضعلى شكل مذكرة تحتوي ضعلى القرارات الرئيسية 
 المتعلقة بالنطاق والتوقيت واألدا  الشامل لعملية التدقيق.

 

 تقييم المخاطرإجرا ات  ونطاقطبيعة وتوقيت  بيانخطة التدقيق .  يجب أن يسجل توثيق 57أ
جرا ات التدقيق اإلاافية ضعند مستوى اإلثبات  كما ينبغي أن يسجل  للمخاطر المقيمة. إستجابةوا 

ويمكن التخطيط السليم إلجرا ات التدقيق التي يمكن مراجعتها والمصادقة ضعليها قبل أدائها. 
مصممة وضعلى أن تكون قوائم فحص إلكتمال التدقيق،  أوبرامج تدقيق موحدة  إستخدامللمدقق 

 . للعملية المحددةلتعكح الظروف  ا يلزمكم
 
.  إن سجل التغيرات الهامة التي تطرأ ضعلى استراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق، والتغيرات 58أ

يفسر السبب ورا   إنما ،دقيق وتوقيتها ونطاقها المخطط لهالناجمة ضعلى طبيعة إجرا ات الت
لة وخطة التدقيق التي تم تبنيهما بشكل نهائي للتدقيق. ستراتيجية الشاماإلحدوث التغيرات الهامة و 

 لتغيرات الهامة التي تحدث خالل التدقيق. لالمناسبة  ستجابةاإلكما يعكح 
 

 ضعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إلا
 

يمكن أن تعمل مذكرة مناسبة ومختصرة كاستراتيجية موثقة  فإنه ،55كما نوقب في الفقرة أو  . 52أ
 أوبرامج تدقيق موحدة  إستخداميمكن  فإنه شأة صغيرة. وفيما يخص خطة التدقيق،لتدقيق من

كما  فترا  أنشطة رقابة قليلة ذات صلةساح اأ( مصا ة ضعلى 57)انظر الفقرة أ قوائم فحص
هو من المحتمل أن يكون الواع في منشأة صغيرة ما، شريطة أن يتم تصميمها بحيث تناسب 

 ضعمليات تقييم المدقق للمخاطر.  روف العملية، بما في ذلكظ
 

 (52)المرجع: الفقرة  عتبارات اإلضافية في عمليات التدقيق األوليةإلا
 

متكررة.  ير أنه  أوكانت ضعملية التدقيق أولية أ إن  ر  وهدف تخطيط التدقيق متماثالن، سوا ً  . 33أ
طة المخطط لها ألنه ال يتمتع أن يوسع األنش إلىبالنسبة لعملية التدقيق األولية قد يحتاج المدقق 

ضعتبار ضعند تخطيط العمليات المتكررة. اإلضعادة بالخبرة السابقة في المنشأة التي تُأخذ بعين 
اإلاافية التي يمكن للمدقق  المسائلتشمل  يجب أن فإنه وبالنسبة لعمليات التدقيق األولية،

 -ما يلي: وهي التدقيقوخطة الشاملة إستراتيجية التدقيق  واعأخذها في الحسبان ضعند 
  الترتيبات التي سيتم إجراؤها مع المدقق السابق، ضعلى سبيل المثال مراجعة أوراق ضعمل

 األنظمة. أوالمدقق السابق، ما لم يكن ذلك ممنوضعًا بموجب القانون 
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  ضعداد  أورئيسية )بما في ذلك تطبيق المبادئ المحاسبية  قااياأية معايير التدقيق وا 
بالغ هذه م تتمالتقارير(  ناقشتها مع اإلدارة فيما يتعلق باإلختيار األولي كمدققين، وا 
الشاملة ضعلى إستراتيجية التدقيق  المسائل، وكيفية تأثير هذه المكلفين بالحوكمة إلى المسائل

 وخطة التدقيق.

  للحصول ضعلى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باألرصدة  الالزمةإجرا ات التدقيق
األرصدة  -ضعمليات التدقيق األولية" 553ية )أنظر معيار التدقيق الدولياإلفتتاح

 .۰5(اإلفتتاحية"

 في الشركة اإلجرا ات األخرى التي يتطلبها نظام رقابة الجودة لعمليات التدقيق األولية 
فرد  أوشريك آخر  إشراك في الشركةنظام رقابة الجودة قد يتطلب  ،)ضعلى سبيل المثال

مراجعة  أوقبل البد  في إجرا ات تدقيق هامة  ستراتيجية التدقيق الشاملةاجعة إرئيسي لمر 
 التقارير قبل إصدارها(.

 

                                                 
 .األرصدة اإلفتتاحية" -" ضعمليات التدقيق األولية 553معيار التدقيق الدولي   ۰١
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 ملحق
 (55أ-8وأ 8-7)المرجع: الفقرات 

 عتبارات في وضع إستراتيجية تدقيق شاملةإلا
ية واع إستراتيج التي يمكن للمدقق أخذها بعين اإلضعتبار ضعند المسائليقدم هذا الملحق أمثلة ضعلى 

كذلك ضعلى خطة التدقيق المفصلة للمدقق. تغطي األمثلة  المسائلالعديد من هذه تؤثر و  التدقيق الشاملة.
طلب أدا  بع  وبينما قد يُ  تي تنطبق ضعلى العديد من العمليات.ال المسائلواسعة من  مجموضعةالمقدمة 
مناسبة لكل ضعملية المسائل عتبر جميع ال ت فإنه ،معايير التدقيق األخرىل اً وفقالمشار إليها أدناه المسائل 

 يق والقائمة ليست كاملة الارورة.تدق
 

 خصائص العملية
 تم بموجبه إضعداد المعلومات المالية التي سيتم تدقيقها، بما في ذلك ر إضعداد التقارير المالية الذي إطا

 الحاجة للمطابقة مع إطار آخر إلضعداد التقارير المالية.
 القطا . مثل التقارير التي يفراها منظمو ر الخاصة بالقطا متطلبات إضعداد التقاري 
 .تغطية التدقيق المتوقعة، بما في ذلك ضعدد ومواقع األقسام )المكونات( التي سيتم شمولها 
  المجموضعة. توحيد)أقسامها( مكوناتها التي تحدد كيف سيتم وطبيعة ضعالقات الرقابة بين شركة أم 
 من قبل مدققين آخرين.( المكونات األقسامتدقيق ) مدى 
  معرفة متخصصة. إلىطبيعة قطاضعات األضعمال التي سيتم تدقيقها، بما في ذلك الحاجة 
  فيما يخص العملة  تحويل إلىها، بما في ذلك الحاجة إستخدامالتقارير التي سيتم إضعداد ضعملة

 لمعلومات المالية المدققة.ا
  التوحيد هدافالتدقيق أل إلىة بذاتها باإلاافة تدقيق قانوني للبيانات المالية القائم إلىالحاجة. 
  ن صّح ذلك ما إذا يمكن استخدام ضعمل القسم ما إذا كانت المنشأة تمتلك قسم للتدقيق الداخلي، وا 

لى أي حد، أو يمكن للمدققين الداخليين إستخدامها لتقديم أل را  ال تدقيق وفي أي مجاالت وا 
 المساضعدة المباشرة.

 أوة وكيف يمكن للمدقق الحصول ضعلى أدلة فيما يتعلق بتصميم يالخدم لمؤسساتلالمنشأة  إستخدام 
 ضعمل أنظمة الرقابة التي يتم تطبيقها.

 تم الحصول ضعليها في ضعمليات تدقيق سابقة، ضعلى سبيل يالمتوقع ألدلة التدقيق التي  ستخداماإل
ختبارات أن  ظمة الرقابة.المثال أدلة التدقيق المتعلقة بإجرا ات تقييم المخاطر وا 

 المتوقع ألساليب  ستخدامأثر تقنية المعلومات ضعلى إجرا ات التدقيق، بما في ذلك توفر البيانات واإل
 التدقيق بمساضعدة الحاسب ا لي.
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  تنسيق التغطية والتوقيت المتوقعين لعمل التدقيق مع أية ضعمليات مراجعة للمعلومات المالية المرحلية
 هذه ضعلى التدقيق. المراجعةلحصول ضعليها أثنا  ضعمليات تم ايوأثر المعلومات التي 

 .توفر موظفي وبيانات العميل 

 

 ت تصاااإل طبيعة وتوقيت التدقيق و  التقارير أهداف إعداد
 

 

 المرحلية والنهائية. في الفترات إضعداد التقارير، مثالب الزمني للمنشأة الخاصجدول ال 

  وتوقيت ضعمل التدقيق. ونطاقلمناقشة طبيعة  لحوكمةالمكلفين باتنظيم اإلجتماضعات مع اإلدارة و 

  التي سيتم صدورهافيما يتعلق بنو  وتوقيت التقارير  المكلفين بالحوكمةالمناقشة مع اإلدارة و 
مع  تصالت األخرى الكتابية والشفوية، بما في ذلك تقرير المدقق وكتب اإلدارة واإلتصاالواإل

 .المكلفين بالحوكمة

 العملية. خالل سيرت المتوقعة بشأن واع ضعمل التدقيق تصاالارة فيما يتعلق باإلالمناقشة مع اإلد 

 مكونات( الشركة فيما يتعلق باألنوا  والتوقيت المتوقع للتقارير التي سيتم  أقساممع مدققي  تصالاإل(
 ( المكونات.األقسامتدقيق )يخص ت األخرى فيما تصاالصدورها واإل

 ت بين أضعاا  فريق العملية، بما في ذلك طبيعة وتوقيت تصااللإل ينالطبيعة والتوقيت المتوقع
 .المنجزإجتماضعات الفريق وتوقيت مراجعة العمل 

 متوقعة مع أطراف أخرى، بما في ذلك أية مسؤوليات أخرى ت إتصاالكانت هناك أية  إذاما بيان في
 تعاقدية إلضعداد التقارير ناجمة من التدقيق. أوقانونية 

 

 ة واألنشطة األولية للعملية والمعرفة المكتسبة حول عمليات أخر العوامل الهام
 

 ضعندما يكون ، 233١بما يتفق مع معيار التدقق الدولي  همية النسبيةتحديد المستويات المناسبة ل
 -:ذلك مالئماً 

o  ۲.633فقًا لمعيار التدقيق الدوليتحديد أهمية العناصر وتبليغ مدققي العناصر بها و 

o ي للعناصيييير الرئيسييييية وأصييييناف المعييييامالت وأرصييييدة الحسييييابات واإلفصيييياحات التحديييييد األوليييي
 الهامة.

 حيث توجد مخاطرة أضعلى ل خطا  الجوهرية. التحديد األولي للمجاالت 

                                                 
5

 .النسبية في تخطيط وأدا  ضعملية تدقيق"األهمية "، 233معيار التدقيق الدولي   
، ضعملييات تيدقيق البيانيات الماليية للمجموضعية ) بميا فيي ذليك ضعميل ميدققي العنصير(" -"اإلضعتبيارات الخاصية، 633معيار التدقيق الدولي  ۲

 )ج(.43والفقرة 32-35الفقرات 
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  أثر المخاطرة المقيمة ل خطا  الجوهرية ضعند المستوى الكلي للبيانات المالية ضعلى التوجيه
 واإلشراف والمراجعة.

 اإلحتفاظ بعقل متسائل  إلىبه المدقق ألضعاا  فريق العملية ضعلى الحاجة  األسلوب الذي يؤكد
 وممارسة التشكك المهني ضعند جمع وتقييم أدلة التدقيق.

  تقييم فاضعلية ضعمل الرقابة الداخلية، بما في ذلك  تتامننتائج ضعمليات التدقيق السابقة التي
 ها.طبيعة نواحي الاعف المحددة واإلجرا ات المتخذة لمعالجت

  مناقشة المسائل التي قد تؤثر ضعلى التدقيق مع موظفي الشركة المسؤولين ضعن أدا  خدمات
 أخرى للمنشأة. 

 بما في ذلك أدلة سليمة وتنفيذها والمحافظة ضعليهارقابة داخلية  أدلة ضعلى إلتزام اإلدارة بتصميم ،
 ضعلى التوثيق المناسب لهذه الرقابة الداخلية.

 كان من األفال بالنسبة للمدقق اإلضعتماد ضعلى  إذاما فيكن أن تحدد كمية المعامالت التي يم
 الرقابة الداخلية.

  ُالمنشأة للتشغيل الناجح للعمل. مختلف أقسام عطي للرقابة الداخلية فياألهمية التي ت 

  التي تؤثر ضعلى المنشأة، بما في ذلك التغيرات في تقنية المعلومات و التطورات الهامة في العمل
 العمل والتغيرات في اإلدارة الرئيسية واإلمتالك والدمج ونز  الملكية. وأساليب

  التطورات الهامة في الصناضعة مثل التغيرات في أنظمة الصناضعة والمتطلبات الجديدة إلضعداد
 التقارير.

 .التغيرات الهامة في إطار إضعداد التقارير المالية، مثل التغيرات في معايير المحاسبة 

 ة األخرى ذات العالقة، مثل التغيرات في البيئة القانونية التي تؤثر ضعلى المنشأة.التطورات الهام 

 الموارد وتوقيتها ونطاقها طبيعة

  مراجعي رقابة الجودة ضعلى إختيار فريق العملية )بما في ذلك، حيث يكون ارورياً يجب ،
سناد ضعمل التدقيق ألضعاا  الفريق، بما في ذلك تعيين أضعاا  فر  يق يتمتعون بالخبرة العملية( وا 

 المناسبة في النواحي التي قد يوجد فيها مخاطر أضعلى ل خطا  الجوهرية.

  واع موازنة العملية، بما في ذلك دراسة مقدار الوقت المناسب الذي ينبغي تخصيصه للنواحي
 التي قد توجد فيها مخاطر أضعلى ل خطا  الجوهرية. 
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تحديدد وتقيديم مخداطر الخطدأ الجدوهري مدن خدالل  ")المدنقح(  513عيار التدقيق الددولي رقدم قراءة م ينبغي
جددراء  األهددداف العامددة"  711فددي سددياق معيددار التدددقيق الدددولي  " فهددم المنشددأة وبيئتهددا للمدددقق المسددتقل واء

 .عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية"
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 المقدمة
  ذامعيار التدقيق الدولي هنطاق 

يتعامل معيار التدقيق الدولي هذا مد  مسدئولية المددقق فدي تحديدد وتقيديم مخداطر األخطداء الجوهريدة  .1
 في البيانات المالية من خالل فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية.

 تاريخ النفاذ
ديسدمبر  13أو بعدد  فدي  تنتهيالتي للفترات تدقيق البيانات المالية لمعيار نافذ المفعول ال يعتبر هذا .7

7115.   

 الهدف
 أو حتيددالإلكانددت ناجمدة عددن ا إن هددف المدددقق هدو تحديددد وتقيديم مخدداطر األخطداء الجوهريددة سدواءً  .5

الخطأ عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى اإلثبات من خالل فهم المنشدأة وبيئتهدا بمدا فدي ذلدك 
ات للمخداطر المقيمدة اإلسدتجاباس تصدميم وتطبيدق تدوفير أسد إلدىرقابتها الداخلية األمدر الدذي يد دي 

 لألخطاء الجوهرية.

 التعريفات
 -تحمل المصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه: ،معايير التدقيق الدولية هدافأل .4

غيددر ذلددك( تشدددمل  أوبيانددات تمثيددل مددن قبددل اإلدارة )صددريحة  -(Assertions) التأكيدددات (أ)
 المدققون لدراسة األخطاء المحتملة التي قد تحدث.يستخدمها  البيانات المالية التي

 أوظددروف  أوأحدداث  أومخداطر ناتجدة عددن أوضدا   -(Business risk) مخداطرة العمدل (ب)
 أوعدم القيام بأفعال قد ت ثر بشكل سلبي على قدرة منشأة ما علدى تحقيدق أهددافها  أوأفعال 

 بة.وض  أهداف واستراتيجيات غير مناس أوتنفيذ استراتيجياتها 

 أوالعمليدة التدي يقدوم األشدخام المكلفدون بالرقابدة  -(Internal control) الرقابدة الداخليدة (ج)
المدوظفين بتصدميمها وتطبيقهدا والمحافظدة عليهدا مدن أجدل تدوفير تأكيدد  غيرهم من أواإلدارة 

أهددداف منشددأة مددا فيمددا يتعلددق بموثوقيددة إعددداد البيانددات الماليددة وفعاليددة  معقددول حددول تحقيددق
للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة. وتشير كلمدة "عنصدر الرقابدة"  متثالواإل ءة العملياتوكفا
 أكثر من عناصر الرقابة الداخلية. أولعنصر واحد  أي وجه إلى

إجدراءات التددقيق التدي تدم  -(Risk assessment procedures)إجدراءات تقيديم المخداطر (د)
مدددا فدددي ذلدددك رقابتهدددا الداخليدددة وتحديدددد وتقيددديم أدا هدددا للحصدددول علدددى فهدددم للمنشدددأة وبيئتهدددا ب

أم الخطددددأ عنددددد مسدددددتوى  حتيددددالمخدددداطر األخطدددداء الجوهريددددة سددددواًء كانددددت ناجمددددة عددددن اإل
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 البيانات المالية وعند مستوى اإلثبات. 

مخددداطرة محدددددة ومقيتمدددة ذات أخطددداء جوهريدددة  -(Significant risk) المخددداطر الهامدددة )ه(   
 تدقيق خاصة. راتإعتباتتطلب حسب حكم المدقق 

 المتطلبات
 إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

يجدددب علدددى المددددقق أداء إجدددراءات تقيددديم المخددداطر لتدددوفير أسددداس لتحديدددد وتقيددديم مخددداطر األخطددداء  .3
ال تددوفر إجددراءات تقيدديم  ،الجوهريددة عنددد مسددتوى البيانددات الماليددة وعنددد مسددتوى اإلثبددات. ومدد  ذلددك

 (.3أ -1أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم رأي المدقق. )المرج : الفقرة أ المخاطر بحد ذاتها

 -يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المخاطر ما يلي: .6

واألفددراد المناسددبين ضددمن قسددم التدددقيق الددداخلي )فددي حددال وجددود هددذا  ات مددن اإلدارةإستفسددار  (أ)
حكدددم المددددقق  وآخدددرين داخدددل المنشدددأة مدددن المحتمدددل أن تكدددون لدددديهم معلومدددات حسدددبالقسدددم( 

الخطدأ. )المرجد : الفقدرة  أو حتيالتساعد في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
 (15أ-6أ

 (12أ-14اإلجراءات التحليلية. )المرج : الفقرة أ (ب)

 (11المالحظة والتفتيش. )المرج : الفقرة أ (ج)

م الحصدول عليهدا مدن قبدول كانت المعلومات التي ت إذافيما  عتباريجب على المدقق األخذ بعين اإل .2
 عملية االستمرار ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية. أوالمدقق للعميل 

كاندددت  إذامدددا  إعتبددداريجدددب علدددى شدددريك العمليدددة  ،أدى شدددريك العمليدددة عمليدددات أخدددرى للمنشدددأة إذا .1
 المعلومات التي تم الحصول عليها ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية أم ال.

المعلومددات التدي تدم الحصددول عليهدا مدن خبدرة المدددقق السدابقة مد  المنشددأة  إسدتخداميندوي المددقق  إذا .2
 إذايجدب أن يحددد المددقق مدا  فإنده ،والتي تتعلق بإجراءات التدقيق التي تم أدا ها في تدقيقات سدابقة

سددبة للتدددقيق كانددت قددد حصددلت تغييددرات منددذ التدددقيق السددابق قددد تدد ثر علددى كددون هددذه المعلومددات منا
 .(71أ -12الجاري. )أ

يجددب علددى شددريك العمليددة واألعضدداء الرئيسدديين ااخددرين لفريددق العمليددة مناقشددة حساسددية البيانددات  .11
الماليددددة للمنشددددأة لألخطدددداء الجوهريددددة وتطبيددددق إطددددار تقددددديم التقددددارير الماليددددة المنطبددددق علددددى حقددددائق 

يتم تبادلهدددا مددد  أعضددداء فريدددق وظدددروف المنشدددأة. ويجدددب علدددى شدددريك العمليدددة تحديدددد أي مسدددائل سددد
 .(75أ-71العملية التي لم تتناولها المناقشة. )المرج : الفقرة أ
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 فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
 المنشأة وبيئتها

 -يجب أن يحصل المدقق على فهم لما يلي: .11
ة بما في ذلك إطار عوامل القطا  ذات العالقة والعوامل التنظيمية والعوامل األخرى الخارجي (أ)

 ( 72أ-74إعداد التقارير المالية المطبق. )المرج : الفقرة أ
 -بما في ذلك: ،طبيعة المنشأة  (ب)

 عملياتها؛ (1)
 ملكيتها والهيكل اإلداري فيها؛ (7)

ات في ستثمار ، بما في ذلك اإلات التي تقوم بها المنشأة وتخطط إلجرائهاستثمار أنوا  اإل (5)
 و ؛الخاصة هدافالمنشآت ذات األ

 طريقة هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها؛ (4)

تمكين المدقق من فهدم فئدات المعدامالت وأرصددة الحسدابات واإلفصداحات التدي  إلىوي دي ذلك 
 (54أ-51في البيانات المالية. )المرج : الفقرة أ ستكون متوقعة

  يمبمددا فددي ذلددك أسددباب التغييددر. ويجددب أن يقدد ،ختيددار المنشددأة وتطبيقهددا للسياسددات المحاسددبيةإ (ج)
كاندددت السياسدددات المحاسدددبية للمنشدددأة مناسدددبة لعملهدددا وتتفدددق مددد  إطدددار إعدددداد  إذاالمددددقق فيمدددا 

المالية المطبق والسياسات المحاسبية المستخدمة في القطدا  المناسدب. )المرجد : الفقدرة  التقارير
 (53أ

 إلددىي التددي مددن الممكددن أن تدد دو أهددداف واسددتراتيجيات المنشددأة ومخدداطر العمددل المتعلقددة بددذلك  (د)
 (47أ-56أخطاء جوهرية في البيانات المالية. )المرج : الفقرة أ

 (41أ-45قياس ومراجعة األداء المالي للمنشأة. )المرج : الفقرة أ )ه( 

 الرقابة الداخلية للمنشأة
يجددب أن يحصددل المدددقق علددى فهددم للرقابددة الداخليددة المتعلقددة بالتدددقيق. وعلددى الددرغم مددن أن معظددم  .17

فليسدت جميد   ،لمتعلقة بالتددقيق تكدون علدى األرجدح مرتبطدة بإعدداد التقدارير الماليدةعناصر الرقابة ا
الحكدددم  إلدددىعناصدددر الرقابدددة المرتبطدددة بإعدددداد التقدددارير الماليدددة ذات عالقدددة بالتددددقيق. ويعدددود األمدددر 

مددد  عناصدددر أخدددرى، ذو  شدددتراكباإل أوكدددان عنصدددر الرقابدددة، فرديدددًا  إذا لتحديدددد فيمددداالمهندددي للمددددقق 
 .(27أ -42بالتدقيق. )المرج : الفقرة أ عالقة

 طبيعة ومدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقة
يجددب أن يقدديم المدددقق تصددميم عناصددر  ،عنددد الحصددول علددى فهددم لعناصددر الرقابددة المتعلقددة بالتدددقيق .15
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مدن  ستفسداراإل إلدىمدن خدالل أداء اإلجدراءات باإلضدافة  ،قدد تدم تنفيدذها إذاالرقابدة هدذه ويحددد فيمدا 
 .(23أ-25وظفي المنشأة. )المرج : الفقرة أم

 عناصر الرقابة الداخلية
 بيئة الرقابة

يم يجدب أن يقتد ،يجب أن يحصل المدقق على فهم لبيئة الرقابة. وكجزء من الحصول على هدذا الفهدم .14
 -:إذاالمدقق فيما 

علدى ثقافدة  بإحدداث والمحافظدة ،(المكلفين بالحوكمدة)م  النظرة العميقة ألولئك  ،قامت اإلدارة (أ)
 ؛ واألمانة والسلوك األخالقي

كانت جمي  عوامل القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر قاعدة مناسبة للعناصر األخدرى للرقابدة  (ب)
 .(16أ-26الداخلية، وال ت ثر عليها نواحي الضعف في بيئة الرقابة. )المرج : الفقرة أ

 عملية تقييم مخاطر المنشأة
 -كانت المنشأة تملك عملية لما يلي: إذافيما  يجب أن يحصل المدقق على فهم .13

 تحديد مخاطر العمل المتعلقة بأهداف إعداد التقارير المالية؛ (أ)

 تقدير أهمية المخاطر؛ (ب)

 وحدوثها؛  إحتمالتقييم  (ج)

 .(12القرارات لمعالجة هذه المخاطر. )المرج : الفقرة أ إتخاذ (د)

يجدب  ،يما بعد "عمليدة تقيديم مخداطر المنشدأة"(نفذت المنشأة مثل هذه العملية )المشار إليها هنا ف إذا .16
يحددد المدددقق مخدداطر األخطدداء الجوهريددة  وأن يحصدل المدددقق علددى فهددم لهدا والنتددائ  المتعلقددة بهددا. 

كانددت هندداك مخدداطر ذاتيددة مددن  إذافيجددب أن يقدديم المدددقق فيمددا  ،التددي عجددزت اإلدارة عددن تحديدددها
يم مخدداطر المنشددأة. وفددي حددال وجددود مثددل هددذه النددو  الددذي كددان يجددب تحديددده مددن خددالل عمليددة تقيدد

أسددباب فشددل تلددك العمليددة فددي تحديددد المخدداطرة  فهددم يجددب أن يحصددل المدددقق علددى فإندده ،المخدداطرة
هامدة كاندت هنداك ندواحي ضدعف  تم تحديددها إذا إذاكانت العملية مناسبة لظروفها أم  إذاويقيم فيما 

 مخاطر. في عملية تقييم المنشأة لل في الرقابة الداخلية

يجدب أن ينداقش المددقق مد   فإنده ،كدان لدديها عمليدة خاصدة أولم تنفدذ المنشدأة مثدل هدذه العمليدة  إذا .12
قددد تددم تحديددد مخدداطر العمددل المتعلقددة بأهددداف إعددداد التقددارير الماليددة وكيددف قددد تددم  إذااإلدارة فيمددا 

أو موثقددة أمددرًا مناسددبًا كددان غيدداب عمليددة تقيدديم مخدداطر  إذاتناولهددا. كمددا يجددب أن يقدديم المدددقق فيمددا 
يمثددل نددواحي ضددعف جوهريددة فددي الرقابددة الداخليددة للمنشددأة. )المرجدد : الفقددرة  أوفددي الظددروف محدددد 

 (11أ
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 نظام المعلومات بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة الخاصة بإعداد  التقارير المالية واإلبالغ
  فددي ذلددك أسداليب العمددل ذات العالقددة يجدب علددى المددقق الحصددول علددى فهدم لنظددام المعلومددات، بمدا .11

 -والخاصة بإعداد التقارير المالية، كما يجب فهم النواحي التالية:

 فئات المعامالت في عمليات المنشأة الهامة بالنسبة للبيانات المالية؛ (أ)

 اإلجددراءات ضددمن كددل مددن تقنيددة المعلومددات واألنظمددة اليدويددة التددي يددتم مددن خاللهددا مباشددرة (ب)
دفتدر األسدتاذ  إلدىوتسدجيلها ومعالجتهدا وتصدحيحها حسدب الضدرورة ونقلهدا هذه المعامالت 

 العام واإلبالغ عنها في البيانات المالية؛

سددددجالت المحاسددددبة ذات العالقددددة والمعلومددددات المدعمددددة والحسددددابات المعينددددة فددددي البيانددددات  (ح)
ا الماليددة المسددتخدمة فددي مباشددرة وتسددجيل ومعالجددة واإلبددالغ عددن المعددامالت؛ ويتضددمن هددذ

دفتر األستاذ العام. وقدد تكدون هدذه  إلىتصحيح المعلومات الخاطئة وكيفية نقل المعلومات 
 ؛إلكترونية أوالسجالت إما يدوية 

المعددددامالت الهامددددة بالنسددددبة  إسددددتثناءكيددددف يلددددتقط نظددددام المعلومددددات األحددددداث واألوضددددا  ب (د)
 ؛للبيانات المالية

عدددداد البياندددات الماليدددة للمنشدددأة بمدددا فدددي ذلدددك  عمليدددة إعدددداد التقدددارير الماليدددة المسدددتخدمة إل  )ه( 
 والتقديرات المحاسبية الهامة واإلفصاحات؛ 

عناصدددر الرقابدددة التدددي تحددديط بدددالقيود اليوميدددة بمدددا فدددي ذلدددك القيدددود الغيدددر عاديدددة لتسدددجيل  )و( 
 (25أ-12)المرج : الفقرة أ المعامالت غير المتكررة وغير العادية والتسويات.

علدددى فهدددم لكيفيدددة تبليدددو المنشدددأة أدوار ومسددد وليات إعدددداد التقدددارير الماليدددة  يجدددب أن يحصدددل المددددقق .12
 (23أ-24)المرج : الفقرة أ -بما في ذلك: ،واألمور الهامة المتعلقة بإعداد التقارير المالية

 و؛ المكلفين بالحوكمةبين اإلدارة وأولئك  تتصاالاإل (أ)

 مية.م  السلطات التنظي تتصاالاإلالخارجية مثل  تتصاالاإل (ب)

 أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق

يجددب أن يحصددل المدددقق علددى فهددم ألنشددطة الرقابددة المتعلقددة بالتدددقيق التددي يعتبددر المدددقق مددن أجلهددا  .71
مدددن الضدددروري الحصدددول علدددى فهدددم مدددن أجدددل تقيددديم مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة عندددد  مسدددتوى  هأنددد

تجيب للمخدداطر المقيمددة. وعمليددة اإلثبددات ومددن أجددل تصددميم المزيددد مددن إجددراءات التدددقيق التددي تسدد
التددددقيق ال تتطلددددب فهددددم جميدددد  أنشددددطة الرقابددددة الخاصدددة بكددددل فئددددة هامددددة مددددن المعددددامالت وأرصدددددة 



الل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

  724 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي 

-26لكدددل  إثبدددات خدددام بهدددا. )المرجددد : الفقدددرة أ أوالحسدددابات واإلفصددداحات فدددي البياندددات الماليدددة 
 .(117أ

استجابت المنشدأة للمخداطر الناجمدة  ةييجب أن يفهم المدقق كيف ،عند فهم أنشطة الرقابة في المنشأة .71
 (113أ-115من تقنية المعلومات. )المرج : الفقرة أ

 متابعة عناصر الرقابة
يجب أن يحصل المدقق على فهم لألنوا  الرئيسدية لألنشدطة التدي تسدتخدمها المنشدأة لمتابعدة الرقابدة   .77

علقدة بأنشدطة الرقابدة الخاصدة بعمليدة إعدداد التقدارير الماليدة، بمدا فدي ذلدك تلدك المتب المتعلقةالداخلية 
-116لعناصددددر رقابتهددددا. )المرجدددد : الفقددددرة أ العالجيددددةالتدددددقيق، وكيددددف تباشددددر المنشددددأة اإلجددددراءات 

 .(111أ

مسدددئوليات وظيفدددة  ، ينبغدددي علدددى المددددقق فهدددم طبيعدددة1إذا كدددان لددددى المنشدددأة وظيفدددة تددددقيق داخلدددي .75
)المرجددد : . أو التدددي سددديتم إنجازهددداالمنجدددزة،  ، األنشدددطةالهيكدددل التنظيمدددي للمنشدددأةالتددددقيق الدددداخلي، 

 و  (116أ-112الفقرة أ

يجب أن يحصل المددقق علدى فهدم لمصدادر المعلومدات المتعلقدة بأنشدطة المتابعدة للمنشدأة واألسداس  .74
. )المرجددد : الفقدددرة الهددددفالدددذي بموجبددده تعتبدددر المنشدددأة المعلومدددات أنهدددا موثوقدددة بشدددكل كددداف  لهدددذا 

 .(112أ

 طر األخطاء الجوهرية تحديد وتقييم مخا
 -يجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر األخطاء الجوهرية فيما يلي: .73

 .(171أ-111عند مستوى البيانات المالية؛ )المرج : الفقرة أ (أ)

عنددد مسددتوى اإلثبددات لفئددات المعددامالت وأرصدددة الحسددابات واإلفصدداحات؛ )المرجدد : الفقددرة  (ب)
   .(176أ-177أ

 المزيد من إجراءات التدقيق. وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء

 -يجب أن يقوم المدقق بما يلي: ،الهدفلهذا  .76

تحديد المخاطر مدن خدالل عمليدة الحصدول علدى فهدم للمنشدأة وبيئتهدا بمدا فدي ذلدك عناصدر  (أ)
فئددات المعددامالت وأرصدددة  إعتبددارالرقابددة الخاصددة بتلددك التددي تتعلددق بالمخدداطر ومددن خددالل 

 (171أ-172لمالية؛ )المرج : الفقرة أالحسابات واإلفصاحات في البيانات ا

كانددت تتعلددق بشددكل أكثددر انتشددارًا بالبيانددات الماليددة ككددل،  إذامددا فتقيدديم المخدداطر المحددددة و  (ب)
 ومن المحتمل أن ت ثر على كثير من اإلثباتات؛

                                                 
1

"إستخدام عمل ( المنقح )المنقح  611من معيار التدقيق الدولي )أ(  14يعرف المصطلح "وظيفة التدقيق الداخلي" في الفقرة   
 ألغراض معايير التدقيق الدولية. المدققين الداخليين"

 



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي  723 

 

يق
تدق
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آخدددذًا بعدددين  ،ربدددط المخددداطر المحدددددة مددد  األخطددداء التدددي قدددد تحددددث عندددد مسدددتوى اإلثبدددات (ج)
)المرجدددد : الفقددددرة  و هددددا؛إختبار بددددة ذات العالقددددة التددددي ينددددوي المدددددقق عناصددددر الرقا عتبدددداراإل
 (151أ-172أ

كدان الخطدأ  إذايدة األخطداء بمدا فدي ذلدك إمكانيدة حددوث أخطداء متعدددة وفيمدا إحتمال إعتبار (د)
 المحتمل من الحجم الذي قد ينت  عنه خطأ جوهري. 

 تدقيق خام إعتباراتالمخاطر التي تتطلب 
أن علدددى المددددقق أن يحددددد أي مدددن  أو ،73طر كمدددا هدددي مبيندددة فدددي الفقدددرة كجدددزء مدددن تقيددديم المخدددا  .72

المخاطر التي تم تحديدها هي حسب حكم المددقق مخداطر هامدة. وعندد ممارسدة هدذا الحكدم يسدتثني 
 المدقق أثر عناصر الرقابة التي تم تحديدها والمتعلقة بالمخاطرة.

مددا يلددي علددى  إعتبددارعلددى المدددقق  ،وعنددد ممارسددة الحكددم حددول أي المخدداطر تعتبددر مخدداطر هامددة .71
 -األقل:

 ؛إحتيالكانت المخاطرة مخاطرة  إذا فيما (أ)

 أومحاسددددبية هامددددة تمددددت مدددد خرًا  أوية إقتصددددادكانددددت المخدددداطرة تتعلددددق بتطددددورات  إذافيمددددا  (ب)
 هتمامًا خاصًا؛إ تطورات أخرى، ولذلك تتطلب 

 مدى تعقيد المعامالت؛ (ج)

   األطراف ذات العالقة؛كانت المخاطرة تشمل معامالت هامة م إذافيما  (د)

درجددة الحكددم الددذاتي فددي قيدداس المعلومددات الماليددة المتعلقددة بالمخدداطرة، خاصددة تلددك المتعلقددة  )ه(     
 وبنطاق واس  من عدم اليقين في القياس؛ 

ماذا كانت المخاطرة تشمل معامالت هامة هي خارج سير العمدل العدادي للمنشدأة،  إذافيما  (و)
 (156أ-157غير عادية. )المرج : الفقرة أ التي تبدو خالفًا لذلك أو

عليده أن يحصدل علدى فهدم لعناصدر رقابدة المنشدأة بمدا فدي  ،عندما يقرر المدقق وجود مخاطرة هامة .72
 (152أ-152ذلك أنشطة الرقابة المتعلقة بتلك المخاطرة. )المرج : الفقرة أ

 ناسبة وكافية المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساسية لوحدها أدلة تدقيق م
العملدي الحصدول علدى أدلدة  أومدن غيدر الممكدن  بأندهقد يحكم المدقق  ،فيما يتعلق ببعض المخاطر .51

تدددقيق مناسددبة وكافيددة مددن اإلجددراءات األساسددية فقددط. وقددد تتعلددق مثددل هددذه المخدداطر بتسددجيل غيددر 
تسددددمح  أرصدددددة الحسددددابات حيددددث أوغيددددر مكتمددددل لفئددددات المعددددامالت الروتينيددددة والهامددددة  أودقيددددق 

بددون تددخل. وفدي مثدل هدذه  أوحد كبير مد  تددخل يددوي ضدئيل  إلىخصائصها عادة بمعالجة آلية 
تكون عناصر الرقابة في المنشأة على مثل هدذه المخداطر ذات عالقدة بالتددقيق ويجدب أن  ،الحاالت

 (147أ-141يحصل المدقق على فهم لها. )المرج : الفقرة أ



الل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

  726 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي 

 مراجعة تقييم المخاطر
تقيديم المدددقق لمخداطر األخطدداء الجوهريدة عنددد مسدتوى اإلثبددات خدالل سددير التددقيق عندددما قدد يتغيددر  .51

يتم الحصول على أدلة تدقيق إضافية. وفي األحوال التي يحصل فيهدا المددقق علدى أدلدة تددقيق مدن 
تميددددل أي منهمددددا ألن  ،تددددم الحصددددول علددددى معلومددددات جديدددددة إذا أو ،أداء إجددددراءات تدددددقيق إضددددافية

علدى المددقق إعدادة النظدر  فدإندلة التدقيق التي بندى المددقق فدي األصدل التقيديم عليهدا تتعارض م  أ
 (145في التقييم وتعديل إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها تبعًا لذلك. )المرج : الفقرة أ

 التوثيق
 -:٢ما يلي على المدقق أن يتضمن ضمن وثائق التدقيق .57

 والقرارات الهامة التي تم التوصل إليها؛ 11ي الفقرة المناقشة بين فريق العملية حيث تقتض (أ)

العناصددر األساسددية للفهددم التددي تددم الحصددول عليهددا فيمددا يتعلددق بكددل ناحيددة للمنشددأة وبيئتهددا  (ب)
، بمدددا فدددي ذلدددك كدددل واحدددد مدددن العناصدددر المكوندددة للرقابدددة 11التدددي تدددم تحديددددها فدددي الفقدددرة 

المعلومدات التدي تدم الحصدول علدى  ؛ ومصدادر74-14الداخلية التي تم تحديدها في الفقرة 
جراءات تقييم المخاطر التي تم أدا ها؛  الفهم منها واء

مخدداطر األخطدداء الجوهريددة التددي تددم تحديدددها وتقييمهددا عنددد مسددتوى البيانددات الماليددة وعنددد  (ج)
 و؛ 73مستوى اإلثبات، حسبما تتطلب الفقرة 

قق علدى فهدم حولهدا نتيجدة المخاطر المحددة وعناصر الرقابة ذات العالقة التي حصل المد (د)
 (142أ-144. )المرج : الفقرة أ51-72للمتطلبات في الفقرات 

* * * 
 خر األتوضيحية ال والمادةالتطبيق 

 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
. إن الحصددول علددى فهددم للمنشددأة وبيئتهددا، بمددا فددي ذلددك رقابتهددا الداخليددة )المشددار إليهددا فيمددا بعددد "فهددم 1أ

لمنشددأة"(، هددو عمليددة مسددتمرة وديناميكيددة لجمدد  وتحددديث وتحليددل المعلومددات خددالل عمليددة التدددقيق. ا
ويحدد هذا المفهوم إطارًا مرجعيًا يخطط المددقق ضدمنه لعمليدة التددقيق ويمدارس الحكدم المهندي أثنداء 

 -فعلى سبيل المثال: ،عملية التدقيق
  المالية؛عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات 
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 . 6 أو ، 11-1الفقرات  " وثائق التدقيق"، 751معيار التدقيق الدولي  



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي  722 
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  5؛571تحديد األهمية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي   

 مدددددى مناسدددبة اختيددددار وتطبيدددق السياسددددات المحاسدددبية وكفايددددة إفصددداحات البيانددددات  إعتبدددار
 المالية؛

  تددقيق خدام مناسدبًا، فعلدى سدبيل  إعتبدارتحديد النواحي حيث أنه قد يكدون مدن الضدروري
اإلدارة لفرضددددية المنشددددأة  إسددددتخداممدددددى كددددون المثددددال معددددامالت األطددددراف ذات العالقددددة و 

 المنشأة من المعامالت؛ هدف إعتبار أوالمستمرة 

 ها عند أداء إجراءات تحليلية؛ستخدامتطوير التوقعات إل 

 بمدا فدي ذلدك تصدميم وأداء إجدراءات تددقيق  ،ة لمخاطر األخطداء الجوهريدة المقيمدةاإلستجاب
 وية؛ إضافية للحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكاف

 قدرارات  فتراضداتتقييم كفاية ومناسبة أدلة التددقيق التدي تدم الحصدول عليهدا، مثدل كدون اإل واء
 اإلدارة الشفوية والخطية مناسبة.

يستخدم المدقق المعلومات التي تدم الحصدول عليهدا مدن خدالل إجدراءات تقيديم المخداطر واألنشدطة  .7أ
قدددد  ،ذلدددك إلدددىاء الجوهريدددة. وباإلضدددافة ذات العالقدددة كأدلدددة تددددقيق لددددعم تقيددديم  مخددداطر األخطددد

يحصددل المدددقق علددى أدلددة تدددقيق فيمددا يتعلددق بفئددات المعددامالت وأرصدددة الحسددابات واإلفصدداحات 
واإلثباتات المتعلقة بذلك، وفيما يتعلق بفاعلية عمل أساليب الرقابدة، حتدى بدالرغم مدن أن إجدراءات 

 فإندهات ألسداليب الرقابدة. إختبدار ك أوة التدقيق هذه لم تكن مخططة بشكل محددد كدإجراءات أساسدي
ات ألسدداليب الرقابددة بددالتزامن مدد  إختبددار  أويمكددن للمدددقق كددذلك اختيددار أداء اإلجددراءات األساسددية 
 إجراءات تقييم المخاطر ألن إجراء ذلك يتسم بالكفاءة.

ن اإل .  5أ  إذالمددقق فيمدا الرئيسدي ل عتبداريستخدم المدقق الحكم المهني لتحديد مدى الفهم المطلوب. واء
ن  كان الفهم الذي تم الحصدول عليده كداف  لتحقيدق األهدداف الموضدحة فدي معيدار التددقيق هدذا. واء

 عمق الفهم الكلي المطلوب من المدقق هو أقل مما لدى اإلدارة في إدارة المنشأة.

الهمدا وتلدك الناجمدة مدن الخطدأ وك حتيدالتتضمن المخداطر المقيمدة كدال المخداطر الناجمدة مدن اإل .4أ
  741فدي أن معيدار التددقيق الددولي  حتيدالتظهدر أهميدة اإل ،يتناوله معيار التدقيق هدذا. ومد  ذلدك

ويشددتمل علددى مزيددد مددن المتطلبددات واإلرشددادات فيمددا يتعلددق بددإجراءات تقيدديم المخدداطر واألنشددطة 
ذات العالقددة مددن أجددل الحصددول علددى معلومددات تسددتخدم فددي تحديددد مخدداطر األخطدداء الجوهريددة 

 .4حتيالناجمة عن اإلال
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 ." األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق" 157معيار التدقيق الدولي  
 . 74-17، الفقرات  " مس وليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية" 741معيار التدقيق الدولي   ٤



الل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

  721 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي 

علددى الددرغم مددن أندده ال يطلددب مددن المدددقق أداء كافددة إجددراءات تقيدديم المخدداطر المبينددة أعدداله فددي  .  3أ
إال أنده يطلدب مدن  ،(74-11أثناء الحصول على الفهم المطلوب للمنشأة )راجد  الفقدرات  6الفقرة 

قدد يقدوم المددقق بدأداء إجدراءات المدقق أداء جمي  إجراءات تقييم المخاطر لكل ناحية مدن الفهدم. و 
أخرى حيث قد تساعد المعلومات التي يتم الحصول عليها في تحديدد مخداطر األخطداء الجوهريدة. 

 -وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات:
  مراجعددة المعلومدددات التدددي تدددم الحصدددول عليهدددا مدددن مصدددادر خارجيدددة مثدددل المجدددالت التجاريدددة

المنشدددددورات  أووكددددداالت التقيددددديم  أوالبندددددوك  وأتقدددددارير مدددددن قبدددددل المحللدددددين  أوية قتصدددددادواإل
 المالية.  أوالتنظيمية 

  مددددن خبددددراء التقيدددديم الددددذين  أوات مددددن المستشددددار القددددانوني الخددددارجي للمنشددددأة إستفسددددار إجددددراء
 استخدمتهم المنشأة.

 )أ((6)المرج : الفقرة  دقيق الداخلي وآخرين ضمن المنشأةتوجيه اإلستفسارات لإلدارة وقسم الت

ات مددن ستفسددار اإلصددل المدددقق علددى كثيددر مددن المعلومددات التددي تددم الحصددول عليهددا مددن خددالل يح .  6أ
يمكدن أيضدًا الحصدول علدى معلومدات مدن قبدل  ولين عن إعداد التقارير الماليةاإلدارة وأولئك المسئ

المدقق من خالل توجيده اإلستفسدارات لقسدم التددقيق الدداخلي، فدي حدال كدان يوجدد مثدل هدذا القسدم 
 نشأة، واخرين ضمن المنشأة.ضمن الم

منظددور مختلددف فددي تحديددد مخدداطر األخطدداء الجوهريددة مددن  أوقددد يحصددل المدددقق علددى معلومددات  .  2أ
ات مددن ااخددرين ضددمن المنشددأة والمددوظفين ااخددرين الددذين لهددم مسددتويات مختلفددة ستفسددار اإلخددالل 

   -من الصالحية. فعلى سبيل المثال:
 قد تساعد المدقق في فهدم البيئدة التدي يدتم  لمكلفين بالحوكمةاأولئك  إلىات الموجهة ستفسار اإل

أهميدددة التواصددل الفعتددال فدددي  3761يحدددد معيدددار التدددقيق الدددولي. فيهددا إعددداد البياندددات الماليددة
 .في هذا الصدد بالحوكمةمساعدة المدقق للحصول على المعلومات من أولئك المكلفين 

 أوتسدجيل معدامالت معقددة  أومعالجدة  أوشدرة ات مدن المدوظفين المشداركين فدي مباستفسار اإل 
ختيدددار وتطبيدددق سياسدددات محاسدددبية إغيدددر عاديدددة قدددد تسددداعد المددددقق فدددي تقيددديم مددددى مناسدددبة 

 معينة.

 ات الموجهددددة للمستشددددار القددددانوني الددددداخلي قددددد تددددوفر معلومددددات  حددددول أمددددور مثددددل ستفسددددار اإل
الددذي يدد ثر  حتيددالشددتباه باإلإلا أو حتيددالللقددوانين واألنظمددة والمعرفددة باإل متثددالالمقاضدداة واإل

بعدددد البيددد  والترتيبدددات )مثدددل المشددداري  المشدددتركة( مددد   لتزامددداتإلعلدددى المنشدددأة والضدددمانات وا
 شركاء العمل ومعنى شروط العقد.
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 )ب(.4، الفقرة "بالحوكمة"اإلتصال م  أولئك المكلفين  761معيار التدقيق الدولي  



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي  722 
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 المبيعات أن توفر معلومات حول  يمكن للتفسيرات الموجهة إلى موظفي قسم التسويق أو
المبيعات أو الترتيبات التعاقدية  ويق أو اتجاهاتالتغيرات في استراتيجيات المنشأة للتس

  .المبرمة م  عمال هم

 الموجهة إلى قسم إدارة المخاطر )أو من يقومون بهذا الدور(  يمكن أن توفر اإلستفسارات
التشغيلية والتنظيمية التي يمكن أن ت ثر على إعداد التقارير  معلومات حول المخاطر

  .المالية

 الموجهة إلى موظفي أنظمة المعلومات معلومات حول التغييرات  ساراتيمكن أن توفر اإلستف
 .الرقابة أو النظام، أو مخاطر أخرى تتعلق بأنظمة المعلومات في النظام، أو قصور

 حيددث أن الحصددول علددى فهددم للمنشددأة وبيئتهددا هددي عمليددة مسددتمرة وديناميكيددة، فددإن إستفسددارات .1أ

  .عملية التدقيق المدقق يمكن أن تحدث في مختلف مراحل

 الموجهة إلى قسم التدقيق الداخلي اإلستفسارات
ضددمن  إذا تددوفر لدددى المنشددأة قسددم تدددقيق داخلددي، فددإن اإلستفسددارات الموجهددة لألفددراد المناسددبين .2أ

وتقيدديم  القسددم يمكددن أن تددوفر معلومددات مفيدددة للمدددقق فددي تكددوين فهددم للمنشددأة وبيئتهددا وفددي تحديددد
وأثنداء قيدام قسددم  ياندات الماليدة وعلدى مسدتوى التوكيدد.ة علدى مسدتوى البمخداطر األخطداء الجوهريد

حدول عمليدات المنشدأة  التدقيق الداخلي بدأداء مهامده، فإنده مدن المدرجح أن يحصدل علدى معلومدات
إلى عمله، مثل أوجده قصدور  ومخاطر األعمال الخاصة بها، وقد يتوصل أيضًا إلى نتائ  مستندة

فددي فهددم المدددقق للمنشددأة أو فددي  التددي يمكددن أن تددوفر مدددخالت قيتمددة أو مخدداطر الرقابددة المحددددة
ولذلك يتم توجيده إستفسدارات المددقق . تقييمات مخاطر المدقق أو في الجوانب األخرى من التدقيق

قسدم التددقيق الدداخلي لتعدديل طبيعدة أو توقيدت  سواًء كان المدقق يتوق  أو ال يتوق  إستخدام عمدل
ويمكدن أن تكدون اإلستفسدارات ذات األهميدة  6.سديتم تنفيدذها ت التددقيق التديأو تقليل نطداق إجدراءا

التدقيق الداخلي مد  أولئدك المكلفدين بالرقابدة وبمخرجدات  الخاصة متعلقة بمسائل معينة يثيرها قسم
  .بالقسم عملية تقييم المخاطر الخام

 ائ  يمكددن أن تكددون ذاتعلددى الددردود علددى إستفسددارات المدددقق، أن هندداك نتدد بندداءً بددين أندده و تإذا   .11أ

مدن المالئدم قدراءة  عالقة بإعداد التقارير المالية والتدقيق الخاصين بالمنشأة، فقد يعتبدر المددقق أنده
ذات العالقدددة لقسدددم  التقدددارير ذات العالقدددة لقسدددم التددددقيق الدددداخلي. وتشدددمل األمثلدددة علدددى التقدددارير

إعدددادها لددإلدارة أو ألولئددك  التددي تددم التدددقيق الددداخلي وثددائق وتقددارير اسددتراتيجية وتخطدديط القسددم
  .التدقيق الداخلي المكلفين بالرقابة والتي تصف نتائ  عمليات فحم قسم

إذا قددددم قسدددم التددددقيق الدددداخلي معلومدددات  ،2721إضدددافة إلدددى ذلدددك، ووفقدددا لمعيدددار التددددقيق الددددولي  .11أ
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 .12، الفقرة 741معيار التدقيق الدولي  



الل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

  711 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي 

لمددقق أن يأخدذ هدذا األمدر مزعدوم، فينبغدي علدى ا للمدقق تتعلق بأي احتيال فعلي أو مشتبه به أو
 .حتيالإلاألخطاء الجوهرية الناجمة عن ا عتبار في تحديده لمخاطرإلبعين ا

هددم، فددي  يكددون األفددراد المناسددبون ضددمن قسددم التدددقيق الددداخلي الددذين يددتم توجيدده اإلستفسددارات لهددم .17أ
نفيدددذي الرئيسدددي الت تقددددير المددددقق، مدددن يملكدددون المعرفدددة والخبدددرة والسدددلطة المالئمدددة، مثدددل المددددير

يعتبدر المددقق أنده مدن المالئدم  للتدقيق أو، وفقا للظروف، موظفين آخرين ضمن القسم. ويمكدن أن
  فراد.عقد اجتماعات دورية م  ه الء اال

 أ(()6الخاصة بمنشآت القطا  العام )المرج : الفقرة  عتباراتإلا
الداخلية  ضافية فيما يتعلق بالرقابةغالبًا ما يق  على مدققي منشآت القطا  العام مس وليات إ .15أ

لموجهة إلى األفراد ا وااللتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها. ويمكن أن تساعد اإلستفسارات
لعدم االلتزام بالقوانين  المناسبين في قسم التدقيق الداخلي المدققين في تحديد المخاطر الجوهرية

  إعداد التقارير المالية. رقابة الداخلية علىواألنظمة المعمول بها ومخاطر القصور في ال

 )ب((6)المرج : الفقرة  اإلجراءات التحليلية
قد تحدد اإلجراءات التحليلية التي تم تأديتها كإجراءات لتقييم المخاطر جوانب المنشأة التي لم  . 14أ

لتصميم  يكن المدقق على علم بها وقد تساعد في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية لوض  أساس
وتطبيق الردود على المخاطر المقيمة. وقد تتضمن اإلجراءات التحليلية التي تم تأديتها كإجراءات 
لتقييم المخاطر معلومات مالية وغير مالية، ومنها على سبيل المثال، العالقة بين المبيعات 

 والمساحة المخصصة للبي  أو حجم السل  المباعة.

أحددداث غيددر عاديددة، ومبددالو ونسددب  أوحليليددة فددي تحديددد وجددود معددامالت قددد تسدداعد اإلجددراءات الت .  13أ
 أوأمددور لهددا دالالت بالنسدبة للتدددقيق. وقددد تسداعد العالقددات غيددر العاديددة  إلدىتجاهدات قددد تشددير اء و 

غيدر المتوقعددة التددي قددام المددقق بتحديدددها فددي تحديددد مخداطر األخطدداء الجوهريددة وخاصددة مخدداطر 
 .حتيالعن اإلاألخطاء الجوهرية الناجمة 

عندددما تسددتخدم اإلجددراءات التحليليددة بيانددات مجمعددة عنددد مسددتوى عددال  )وهددذا هددو  فإنددهومدد  ذلددك  .  16أ
نتدددائ  اإلجدددراءات  فدددإنالوضدد  مددد  اإلجدددراءات التحليليدددة التدددي تدددم أدا هدددا كدددإجراء تقيددديم للمخددداطر( 

 فددإن ،وتبعددًا لددذلك كددان هندداك خطددأ جددوهري، إذاالتحليليددة تددوفر فقددط داللددة مبدئيددة واسددعة حددول مددا 
جاندب نتدائ  مثدل  إلدىالمعلومات األخرى التدي جمعدت لتحديدد مخداطر األخطدار الجوهريدة  إعتبار

 هذه اإلجراءات التحليلية قد تساعد المدقق في فهم وتقييم نتائ  اإلجراءات التحليلية. 

 اإلعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة
ها إستخدامعلومات مالية مرحلية أو شهرية التي يمكن قد ال تملك بعض المنشآت الصغيرة م . 12أ

اإلجراءات التحليلية. وفي هذه الظروف، على الرغم من قدرة المدقق على أداء إجراءات  هدافأل
التخطيط لعملية التدقيق أو الحصول على بعض المعلومات عن طريق  هدافتحليلية محدودة أل
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اإلجراءات التحليلية لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء  اإلستفسار، قد يحتاج المدقق للتخطيط ألداء
 الجوهرية عند توافر مسودة مسبقة عن البيانات المادية الخاصة بالمنشأة.

 )ج((6)المرج : الفقرة المالحظة والتفتيش 
كمددا قددد تددوفر معلومددات حددول  ،ات مددن اإلدارة وااخددرينستفسددار اإلعم المالحظددة والتفتدديش قددد تدددت  .   11أ

 -وبيئتها. وتتضمن األمثلة على مثل هذه اإلجراءات ما يلي:المنشأة 

 .عمليات المنشاة 

 .ستراتيجيات المنشأة( والسجالت وأدلة الرقابة الداخلية  المستندات )مثل خطط واء

  التقددارير التددي تعدددها اإلدارة ) مثددل تقددارير اإلدارة الفصددلية والبيانددات الماليددة المرحليددة( وأولئددك
 مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة(. ) المكلفين بالحوكمة

 . مقر المنشأة ومرافق المصن 

 (2)المرج : الفقرة  المعلومات التي تم الحصول عليها في فترات سابقة
جددراءات التدددقيق التددي تددم أدا هددا فددي تدددقيقات سددابقة  .  12أ قددد تددزود الخبددرة السددابقة للمدددقق مدد  المنشددأة واء

 -بمعلومات حول األمور التالية:
 ححت في الوقت المناسب أم ال.كانت قد ص   إذاخطاء السابقة وفيما األ 

 بمدددا فدددي ذلدددك ندددواحي القصدددور فدددي الرقابدددة  وبيئتهدددا والرقابدددة الداخليدددة فيهدددا طبيعدددة المنشددداة (
 .الداخلية(

  عملياتها مندذ الفتدرة الماليدة األخيدرة والتدي قدد تسداعد  أوالتغيرات الهامة التي مرتت بها المنشأة
 الحصول على فهم كاف  للمنشأة وتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية.المدقق في 

كاندت المعلومدات التددي تدم الحصدول عليهدا فددي فتدرات سدابقة مددا  إذايطلدب مدن المددقق تحديددد فيمدا  .  71أ
ويعددود  التدددقيق الجدداري. هدددافتلددك المعلومددات أل إسددتخدامزالددت  ذات عالقددة حيددث ينددوي المدددقق 

ات في بيئة الرقابة مثاًل قد ت ثر على مدى عالقدة المعلومدات التدي تدم الحصدول أن التغير  إلىهذا 
كاندت التغيدرات التدي حددثت قدد تد ثر علدى مددى عالقدة  إذاعليها في السنة السدابقة. ولتحديدد فيمدا 

ات ويدد دي إجددراءات تدددقيق مناسددبة أخددرى مثددل إستفسددار وقددد يجددري المدددقق  ،مثددل هددذه المعلومددات
 ت العالقة. مراجعات للنظم ذا
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 (11)المرج : الفقرة  مناقشة بين فريق العملية
 -إن المناقشة بين فريق العملية لحساسية البيانات المالية للمنشأة لألخطاء الجوهرية: .  71أ

  ،تدددوفر المناقشدددة فرصدددة ألعضددداء فريدددق العمليدددة األكثدددر خبدددرة، بمدددا فدددي ذلدددك شدددريك العمليدددة
 تهم بالمنشأة.على معرف بناءاً للمشاركة في إدراكهم 

 التدي تخضد  لهدا المنشدأة، )تسمح ألعضاء فريق العمل بتبادل المعلومات حول مخاطر العمدل
 حتيدالوكيف وأين يمكن أن تكون البيانات المالية حساسة لألخطاء الجوهريدة الناجمدة عدن اإل

 الخطأ. أو

  يددة فددي كتسدداب أعضدداء فريددق العمليددة فهمددًا أفضددل إلمكانيددة حدددوث أخطدداء جوهر إتسدداعد فددي
وفهدم كيدف يمكدن أن تد ثر نتدائ  إجدراءات  ،البيانات المالية في النواحي المعينة الموكلة إلديهم

التدددقيق التددي ي دونهددا علددى النددواحي األخددرى لعمليددة التدددقيق، بمددا فددي ذلددك القددرارات الخاصددة 
 بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية.

 ارك أعضددداء فريددددق العمليدددة معلومددددات جديددددة تددددم تدددوفر األسددداس الددددذي بموجبددده يتبددددادل ويتشددد
الحصدددول عليهدددا أثنددداء عمليدددة التددددقيق والتدددي يمكدددن أن تددد ثر علدددى تقيددديم مخددداطر األخطددداء 

 إجراءات التدقيق التي تم أدا ها لتتناول هذه المخاطر. أوالجوهرية 

اقشدددة بدددين المزيدددد مدددن المتطلبدددات واإلرشدددادات فيمدددا يتعلدددق بالمن 741يدددوفر معيدددار التددددقيق الددددولي
 .1حتيالأعضاء فريق العملية حول مخاطر اإل

العملدددي دائمدددًا أن تشدددمل المناقشدددة جميددد  األعضددداء فدددي مناقشدددة واحددددة  أولددديس مدددن الضدددروري  .  77أ
ولدديس مددن الضددروري أن يكددون جميدد  أعضدداء فريددق  ،)كعمليددة تدددقيق تددتم فددي مواقدد  متعددددة مددثاًل(
التوصدل إليهدا فدي المناقشدة. وقدد ينداقش شدريك العمليدة العملية على دراية بجمي  القرارات التدي تدم 

مددن ذوي الكفدداءات الخاصددة  أمددورًا مدد  األعضدداء الرئيسددين فددي فريددق العمليددة بمددا فددي ذلددك الخبددراء
 إلدىاعتبدر ذلدك مناسدبًا بينمدا يسدند المناقشدة  إذاوأولئك المسئولين عدن تددقيقات العناصدر  والمعرفة
الددذي يعتبددر ضددروريًا مدد  فريددق العمليددة. وقددد تكددون  تصددالاإلى مددد عتبددارآخددذًا بعددين اإل ،ااخددرين
 موافق عليها من قبل شريك العملية مفيدة. تتصاالخطة لإل

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
تنفددذ العديددد مددن عمليددات التدددقيق  الصددغيرة بشددكل كامددل مددن قبددل شددريك العمليددة )الددذي قددد يكددون  .  75أ

 ،بما أنده قدام بتخطديط التددقيق شخصدياً  ،شريك العملية فإن ،لحاالتممارسًا فردًا(. وفي مثل هذه ا
حساسددددية البيانددددات الماليددددة للمنشددددأة لألخطدددداء الجوهريددددة الناجمددددة عددددن  إعتبددددارهددددو المسددددئول عددددن 

 الخطأ. أو حتيالاإل
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 فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
 المنشأة وبيئتها

 )أ((11)المرج : الفقرة  وامل الخارجية األخرىالقطا  والعوامل التنظيمية والع
 عوامل القطا 

تشددمل عوامددل القطددا  ذات العالقددة ظددروف القطددا  مثددل البيئددة التنافسددية والعالقددات بددين المددزود  .  74أ
 -:عتباروالعميل والتطورات التقنية. ومن األمثلة على األمور التي قد يأخذها المدقق بعين اإل

 في ذلك الطلب والقدرة وتنافس األسعار.بما  ،السوق والمنافسة 

  الفصلية. أواألنشطة الدورية 

 .تقنية المنتجات الخاصة بمنتجات المنشأة 

 .تزويد الطاقة والتكلفة 

إن القطا  الذي تعمل فيه المنشأة قد يتسبب فدي مخداطرة محدددة لألخطداء الجوهريدة الناجمدة عدن  .  73أ
المثدال، قدد تشدمل العقدود طويلدة األجدل تقدديرات هامدة  درجة التنظيم، فعلدى سدبيل أوطبيعة العمل 

مددن  فإندده ،مخدداطر أخطدداء جوهريددة. وفددي مثددل هددذه الحدداالت إلددىلإليددرادات والتكدداليف التددي تدد دي 
 .۹المهم أن يشمل فريق العملية أعضاء لديهم معرفة وخبرة كافية ومناسبة

 العوامل التنظيمية
قة البيئة التنظيمية. وتشمل البيئة التنظيمية، مدن بدين األمدور تتضمن العوامل التنظيمية ذات العال .  76أ

األخرى إطار إعداد التقارير المالية المطبق والبيئة القانونيدة والسياسدية. ومدن األمثلدة علدى األمدور 
 -ما يلي: عتبارالتي قد يأخذها المدقق بعين اإل

 .المبادئ المحاسبية وممارسات القطا  المحددة 
 لقطا  منظم اإلطار التنظيمي. 

  التشري  واألنظمة التي ت ثر بشكل كبير علدى عمليدات المنشدأة بمدا فدي ذلدك أنشدطة اإلشدراف
 المباشرة.

 .)الضرائب )للشركات وجهات أخرى 
  السياسدددات الحكوميدددة التدددي تددد ثر حاليدددًا علدددى أداء عمدددل المنشدددأة مثدددل النقديدددة، بمدددا فدددي ذلدددك

الحددوافز الماليددة )وعلددى سددبيل المثددال بددرام  عناصددر الرقابددة علددى الصددرف األجنبددي والماليددة و 
 المساعدة الحكومية( والتعرفة والقيود التجارية. 
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 .المتطلبات البيئية التي ت ثر على القطا  وأعمال المنشأة 

بعدض  مراعداة القدوانين واألنظمدة عندد تددقيق البياندات الماليدة" 731يتضمن معيار التددقيق الددولي  .  72أ
أو  ۰۱لمتعلقدددة باإلطدددار القدددانوني والتنظيمدددي المطبدددق علدددى المنشدددأة والقطدددا المتطلبدددات المعيندددة ا

 .القطا  الذي تعمل به المنشأة

 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
أيدددة صدددالحية  أوتشدددري  قدددانون، جاندددب  إلدددى ،عندددد إجدددراء عمليدددات تددددقيق لمنشدددآت القطدددا  العدددام .  71أ

متطلبدات سياسدة الحكومدة وقدرارات الهيئدة التشدريعية قدد يكدون هنداك تعليمدات وزاريدة و  فإنده ،أخرى
التي قد ت ثر على عمليات المنشأة. وتعتبر مثل هذه العناصر أمدرًا هامدًا عندد الحصدول علدى فهدم 

 للمنشأة وبيئتها.

 العوامل الخارجية األخرى
أخدذها المددقق تتضمن العوامل الخارجيدة األخدرى التدي تد ثر حاليدًا علدى أعمدال المنشداة والتدي قدد ي .  72أ

عددادة تقيدديم قتصددادالظددروف اإل عتبدداربعددين اإل ية العامددة وأسددعار الفائدددة وتددوفر التمويددل والتضددخم واء
 العملة.

 )ب((11)المرج : الفقرة  طبيعة المنشأة
 -يمكن للمدقق فهم طبيعة المنشأة وفهم بعض األمور مثل: .  51أ

  مكونات أخرى في مواق  متعددة  وأكان للمنشأة هيكل معقد م  شركات تابعة لها  إذافيما
مخاطر األخطاء الجوهرية. ويمكن  إلىمثاًل. وتشمل الهياكل المعقدة عادة مسائل قد ت دي 

منشآت ذات  أوات ستثمار إلا أوالمشاري  المشتركة  أوأن تتضمن مثل هذه المسائل الشهرة 
 خام تمت محاسبتها بالشكل المناسب. هدف

 المنشدددآت األخدددرى. ويسددداعد هدددذا الفهدددم فدددي  أولكين واألشدددخام الملكيدددة والعالقدددات بدددين المدددا
د إذاتحديد فيمدا  ددت وتدم إظهارهدا محاسدبيًا بالشدكل كاندت معدامالت الطدرف ذي العالقدة قدد ح 

 إعتبدداراتالمتطلبددات ويقدددم إرشددادات بشددأن  ۰۰ 331المناسددب. ويضدد  معيددار التدددقيق الدددولي
 المدقق المتعلقة باألطراف ذات العالقة.

عنددد الحصددول علددى فهددم  عتبددارمددن األمثلددة علددى األمددور التددي يمكددن أن يأخددذها المدددقق بعددين اإل   .51أ
 -لطبيعة المنشأة ما يلي:

 مثل: -عمليات المنشأة- 
o  بما في ذلك المشاركة في  ،الخدمات واألسواق أوطبيعة مصادر اإليرادات والمنتجات

 تسويق.، مثل مبيعات اإلنترنت وأنشطة اللكترونيةالتجارة اإل
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o  األنشطة المعرضة  أوإجراء العمليات )على سبيل المثال مراحل وأساليب اإلنتاج
 للمخاطر البيئية(.

o  مصادر خارجية. إلىالتحالفات والمشاري  المشتركة وأنشطة اللجوء 

o .التوزي  الجغرافي وقطاعات الصناعة 

o .موق  مرافق اإلنتاج والمستودعات والمكاتب وموق  وكميات المخازن 

o لعمالء الرئيسيون ومزودو البضائ  والخدمات الهامة وترتيبات التوظيف )بما في ا
 أوخيار المخزون  أوتحادات والتقاعد والمناف  األخرى بعد الخدمة إلذلك عقود ا

 ترتيبات مكافأة الحوافز، واألنظمة الحكومية الخاصة بش ون التوظيف(.

o .أنشطة ومصروفات البحث والتطوير 

o   أطراف ذات عالقة.المعامالت م 

 مثل: -ستثمارات وأنشطة اإلستثمار إلا- 
o التي تم تنفيذها م خرًا. أوالتصرف بأنشطة األعمال المخططة  أو متالكإلا 

o ات والتصرف في األوراق المالية والقروض.ستثمار إلا 

o الرأسمالي. ستثمارأنشطة اإل 

o لمشاري  بما في ذلك شركات األشخام وا ،ات في منشآت غير موحدةستثمار إلا
 الخام الهدفالمشتركة والمنشآت ذات 

 مثل: -التمويل وأنشطة التمويل- 
o   الشركات الفرعية الرئيسية والشركات الزميلة، بما في ذلك الهياكل الموحدة وغير

 الموحدة.

o بما في ذلك الترتيبات المالية خارج الميزانية  ،هيكل الدين والتسهيالت ذات العالقة
 يجار.العمومية وترتيبات اإل

o .)المالكون المنتفعون )المحليون واألجانب وسمعة الشركة وخبرتها 

o األدوات المالية المشتقة. إستخدام 

 مثل: إعداد التقارير المالية- 

o بما في ذلك الفئات الهامة المحددة  ،المبادئ المحاسبية وممارسات القطا  المحددة
اث وتطوير المستحضرات أبح أوات البنوك ستثمار اء للقطا  )مثال على ذلك قروض و 

 الصيدالنية(.

o .ممارسات االعتراف باإليراد 
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o .محاسبة القيم العادلة 

o والمعامالت بالعمالت األجنبية. لتزاماتاألصول واإل 

o  المعقدة، بما في ذلك تلك التي في المجاالت  أومحاسبة المعامالت غير العادية
 يض على أساس المخزون(.الناشئة )مثال على ذلك محاسبة التعو  أوالمثيرة للجدل 

مخددداطر األخطددداء  ،تغيدددر أو ،إلدددىإن التغيدددرات الهامدددة فدددي المنشدددأة مدددن فتدددرات سدددابقة قدددد تددد دي  .57أ
 الجوهرية.

 الخاصة هدافطبيعة المنشآت ذات األ
محدد كالتأثير على  لهدفالخاصة بأنها منشأة م سسة عمومًا  هدافتعرتف المنشأة ذات األ . 55أ

صول المالية أو القيام بأنشطة البحث والتطوير. وقد تأخذ شكل شركة أو تأجير أو توريق األ
 هدافعهدة أو شراكة أو منشأة غير مساهمة. وقد تقوم المنشأة، التي تم إنشاء المنشأة ذات األ

الخاصة نيابًة عنها، بتحويل األصول المالية إلى األخير )على سبيل المثال كجزء من إلغاء 
أصول المنشأة ذات  إستخدامضمن أصول مالية( أو الحصول على الحق في االعتراف بمعاملة تت

الخاصة أو تقديم الخدمات لها بينما تقوم األطراف األخرى بتقديم المال للمنشأة ذات  هدافاأل
 هداف، قد تكون المنشأة ذات األ331الخاصة. وكما يشير معيار التدقيق الدولي هدافاأل

 ۰۱عالقة بالمنشأة. الخاصة في بعض الظروف طرف ذي

تحدد أطر إعداد التقارير المالية غالبا الشروط المفصلة التي تعتبر مكافئة للسيطرة، أو الظروف  . 54أ
الخاصة. ويتطلب تفسير متطلبات هذه  هدافالتي ينظر بموجبها في توحيد المنشأة ذات األ

 الخاصة. هدافت األاألطر معرفة مفصلة باالتفاقيات ذات العالقة التي تضم المنشأة ذا

 )ج((11)المرج : الفقرة  اختيار وتطبيق المنشأة للسياسات المحاسبية
 -إن فهم اختيار وتطبيق المنشأة لسياسات محاسبية قد يشمل أمور مثل: .  53أ

 .األساليب التي تستخدمها المنشأة لمحاسبة المعامالت الهامة وغير العادية 

 مواضي  ناشئة  أولنواحي التي بينها موض  خالف أثر السياسات المحاسبية الهامة في ا
 مجم  عليها. أووالتي ال يتوفر لها إرشادات صادرة عن سلطة مختصة 

 .التغيرات في السياسات المحاسبية للمنشأة 

 ،متى وكيف  معايير إعداد التقارير المالية والقوانين واألنظمة التي هي جديدة بالنسبة للمنشأة
 متطلبات.ستتبنى المنشأة هذه ال

                                                 
 . 2، الفقرة أ 331معيار التدقيق الدولي  ۰٢
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 )د((11)المرج : الفقرة  األهداف واإلستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقة
تقدددوم المنشدددأة بدددإجراء أعمالهدددا فدددي نطددداق القطدددا  والعوامدددل التنظيميدددة والعوامدددل األخدددرى الداخليدددة  .   56أ

بتحديددددد  المكلفددددين بالحوكمددددةأولئددددك  أووالخارجيددددة. ولالسددددتجابة لهددددذه العوامددددل تقددددوم إدارة المنشددددأة 
األهدددداف والتدددي هدددي الخطدددط العامدددة للمنشدددأة. وتعتبدددر هدددذه اإلسدددتراتيجيات األسددداليب التدددي تندددوي 

 المنشأة من خاللها تحقيق أهدافها. وتتغير استراتيجيات وأهداف المنشأة بمرور الوقت.

هدا تشدمل إن مخاطرة العمل أوس  من مخاطرة األخطاء الجوهرية في البيانات المالية بالرغم من أن .  52أ
التعقيدد. كمدا أن عددم إدراك الحاجدة  أواألخطار الجوهرية . وقد تدنجم مخداطرة العمدل مدن التغييدر 

 -في نشوء مخاطرة، وقد ينشأ التغيير على سبيل المثال من: أيضاً للتغيير قد يتسبب 

  خدمات جديدة قد تفشل؛ أوتطوير منتجات 

   أوتطويره بنجاح؛ الخدمة حتى لو تم  أوسوق غير مناسب لدعم المنت 

   ومخاطرة في السمعة. إلتزاماتالخدمة قد ينجم عنها  أوعيوب في المنت 

فهددم مخدداطر العمددل التددي  فددإن بمددا أن معظددم مخدداطر العمددل سدديكون لهددا فددي النهايددة نتددائ  ماليددة .  51أ
لهددا أثدددر علدددى  فدددإن يددة تحديدددد مخددداطر األخطدداء الجوهريدددة، ولددذلكإحتمالتواجدده المنشدددأة تزيددد مدددن 

تقيدديم جميدد  مخدداطر العمددل  أوالمدددقق لدديس مسدد واًل عددن تحديددد  فددإن ،بيانددات الماليددة. ومدد  ذلددكال
 حدوث مخاطر أخطاء جوهرية.  إلىألنه ليست جمي  مخاطر العمل ت دي 

عنددد الحصددول علددى فهددم  عتبددارمددن األمثلددة علددى األمددور التددي يمكددن أن يأخددذها المدددقق بعددين اإل .   52أ
ستراتيجيات وم خاطر العمدل ذات العالقدة للمنشدأة التدي قدد يندت  عنهدا مخداطر األخطداء ألهداف واء

   -الجوهرية في البيانات المالية ما يلي:
  التطورات في القطاعات )قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل المثال

 الخبرة للتعامل م  التغيرات في القطا (. أوليس لدى المنشأة الموظفين 

 ت والخدمات الجديدة )قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل، فعلى سبيل المنتجا
 زائدة على المنتجات(. إلتزاماتالمثال وجود 

 ،على سبيل المثال لم يتم فالتوس  في العمل )قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل
 تقدير الطلب بدقة(. 

 رة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل متطلبات محاسبية جديدة )قد تكون هناك مخاط
 تكاليف زائدة(.  أوغير مناسب،  أوالمثال تنفيذ غير مكتمل 

  متطلبات تنظيمية )قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل المثال وجود
 مخاطرة قانونية زائدة(.
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  بالعمل فعلى سبيل متطلبات تمويل حالية ومتوقعة )قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة
 تمويل بسبب عدم قدرة المنشأة على تلبية المتطلبات(. الالمثال خسارة 

 تقنية المعلومات )قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل  إستخدام
 المثال عدم توافق األنظمة والعمليات(.

  حاسبية جديدة )قد متطلبات م إلىآثار تنفيذ إستراتيجية، وبشكل خام أية آثار ت دي
 أوتكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل المثال التنفيذ الغير مكتمل 

 الغير مناسب(.

مدددن الممكدددن أن يكدددون لمخددداطرة عمدددل نتيجدددة فوريدددة بحددددوث مخددداطرة أخطددداء جوهريدددة فدددي فئدددات  .  41أ
ت الماليدة. فعلدى سدبيل البياندا أوالمعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات عندد مسدتوى اإلثبدات 

المثال قد تزيد مخاطرة العمل الناجمة عدن قاعددة عمدالء مقداولين مدن مخداطرة األخطداء الجوهريدة 
مقددداوالت  إقتصدددادمددد   شدددتراكنفدددس المخددداطرة باإل فدددإن ،المرتبطدددة بتقيددديم الدددذمم المديندددة. ومددد  ذلدددك

عنددد  عتبدداري اإلبشددكل خددام قددد يكددون لهددا نتددائ  علددى المدددى الطويددل، حيددث يأخددذها المدددقق فدد
مخدداطرة العمددل عددن  أندده سددينجم المدددقق إعتبددارتقيدديم مدددى مناسددبة فرضددية المنشددأة المسددتمرة. إن 

( علددددى أمثلددددة علددددى الظددددروف 7فددددي ظددددل ظددددروف المنشددددأة. ويحتددددوي الملحددددق )أخطددددار جوهريددددة 
 واألحداث التي قد تدل على مخاطر أخطاء جوهرية.

عمل وتطوير أساليب لتناولها. وعملية تقيديم المخداطر هدذه تفيدد تقوم اإلدارة عادة بتحديد مخاطر ال .   41أ
 .11أ-12والفقرات أ 13جزءًا من الرقابة الداخلية، وتتم مناقشتها في الفقرة 

 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
تشدمل  المتعلقدة بالمسد ولية العامدة، وقدد هتمامداتأهداف اإلدارة لمنشآت القطا  العام قد تتأثر باإل .  47أ

 .  أو أي صالحية أخرىتشري  القانون أو أهدافًا مصدرها في 

 )ه((11)المرج : الفقرة قياس ومراجعة األداء المالي للمنشأة 
 إن قياسدات األداء سدواءً  .ستقوم اإلدارة وآخرين بقياس ومراجعدة تلدك األمدور التدي يعتبرونهدا هامدة .45أ

 إتخدداذشداة، وهدي بدددورها قدد تحفدز اإلدارة علدى حددث ضددغوطًا علدى المنداخليدة ت   أوكاندت خارجيدة 
يسدداعد  ،إظهددار البيانددات الماليددة بشددكل غيددر صددحيح. وبالتددالي أوإجددراءات لتحسددين أداء العمددل 

كاندددت قدددد نجمدددت عدددن هدددذه الضدددغوط  إذافيمدددا  إعتبدددارالمددددقق علدددى فهدددم قياسدددات أداء المنشدددأة ب
 -حتيدالما فدي ذلدك تلدك الناجمدة مدن اإلب ،إجراءات لإلدارة قد تزيد من مخاطر األخطاء الجوهرية

للحصددول علددى المتطلبددات واإلرشددادات فيمددا يتعلددق بالمخدداطر   741أنظددر معيددار التدددقيق الدددولي 
 .حتيالالناجمة عن اإل
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إن قيددداس ومراجعدددة األداء المدددالي مختلدددف عدددن متابعدددة أسددداليب الرقابدددة )نوقشدددت كعنصدددر رقابدددة  .  44أ
 -ها قد تتداخل:أهدافبالرغم من أن ( 112أ-116داخلية  في الفقرات أ

  كان أداء العمل يحقق األهداف التي  إذاإن قياس ومراجعة األداء موجهة نحو فيما
 أم ال. أطراف أخرى( أووضعتها اإلدارة ) 

  عال للرقابة الداخلية.إن متابعة أساليب الرقابة معنية بالتحديد بالتشغيل الفت 

ألداء معلومددات تمكددن اإلدارة مددن تحديددد العيددوب فددي فددي بعددض الحدداالت تددوفر كددذلك م شددرات ا 
 الرقابة الداخلية.

تشددمل المعلومددات المنتجددة داخليددًا والتددي تسددتخدمها اإلدارة لقيدداس ومراجعددة األداء المددالي والتددي قددد  .  43أ
 -ما يلي: عتباريأخذها المدقق بعين اإل

 تجاهدددات واإلحصدددائيات م شددرات أداء رئيسدددية ) ماليددة وغيدددر ماليددة( والنسدددب الرئيسددية واال
 التشغيلية.

 .تحليالت األداء المالي فترة بعد فترة 

 نحرافدات ومعلومدات حدول القطاعدات وتقدارير أداء علدى إلالموازنات والتوقعات وتحلديالت ا
 أي مستوى آخر. أوالدائرة  أومستوى القسم 

 .قياس أداء الموظفين وسياسات التعويض التشجيعي 

 داء المنافسين.مقارنة أداء المنشأة م  أ 

يمكن للجهات الخارجية كدذلك قيداس ومراجعدة األداء المدالي للمنشدأة. فعلدى سدبيل المثدال قدد تدوفر  .  46أ
معلومددددات مفيدددددة  ئتمددددانإلالمعلومددددات الخارجيددددة مثددددل تقددددارير المحللددددين وتقددددارير وكدددداالت تقيدددديم ا

 تم تدقيقها.ما يتم الحصول على هذه التقارير من المنشأة التي ي . وعادةً ينللمدقق

اتجاهددات غيددر متوقعددة تتطلددب أن تحدددد اإلدارة  أوقددد تلقددي القياسددات الداخليددة الضددوء علددى نتددائ   .  42أ
وتصددحيح  إكتشددافيددتم  التددي شددأنها )بمددا فددي ذلددك فددي الحدداالتبسدببها وتتخددذ اإلجددراء التصددحيحي 

اء علدددى وجدددود بالنسدددبة للمددددقق قدددد تددددل قياسدددات األدو  األخطددداء الجوهريدددة فدددي الوقدددت المناسدددب(.
مخدداطرة أخطدداء فددي معلومددات البيانددات الماليددة ذات العالقددة. فعلددى سددبيل المثددال قددد تدددل قياسددات 

ربددح  أواألداء علددى أن للمنشددأة نمددوًا وربحددًا سددريعين بشددكل غيددر عددادي عنددد مقارنددة ذلددك مدد  نمددو 
أخدرى  معدت مد  عوامدلج   إذاالمنشآت األخرى في نفس القطا . وهذه المعلومات، بشدكل خدام، 

التعدويض التشدجيعي قدد تددل علدى المخداطر المحتملدة بانحيداز  أومثل المكافأة على أساس األداء 
 اإلدارة عند إعداد البيانات المالية.
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 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
ال توجددددد عددددادة لدددددى المنشددددآت األصددددغر عمليددددات لقيدددداس ومراجعددددة األداء المددددالي. وقددددد تكشددددف  .  41أ

تخداذاإلدارة علدى أنهدا تعتمدد علدى م شدرات رئيسدية معيندة لتقيديم األداء المدالي و  ات مدنستفسار اإل  اء
ذا أشارت مثل هذه  فمدن  ،مراجعدة األداء أوغيداب قيداس  إلدىات ستفسدار اإلاإلجراءات المناسبة. واء

 الممكن أن تكون هناك مخاطرة أخطاء متزايدة لم يتم الكشف عنها وتصحيحها.

 (17)المراج : الفقرة  الرقابة الداخلية للمنشأة
يسدداعد فهددم الرقابددة الداخليددة المدددقق فددي تحديددد أنددوا  األخطدداء المحتملددة والعوامددل التددي تدد ثر علددى  .  42أ

مزيددد مددن إجددراءات ال إلددىالحاجددة  مخدداطر األخطدداء الجوهريددة فددي تصددميم طبيعددة وتوقيددت ومدددى
 التدقيق.

 -اتي:يتم عرض مادة التطبيق التالية في أرب  أجزاء كا .  31أ
 .الطبيعة العامة وخصائم الرقابة الداخلية 

  .أساليب الرقابة المتعلقة بالتدقيق 

 .طبيعة مدى فهم أساليب الرقابة ذات العالقة 

 .عناصر الرقابة الداخلية 

 الطبيعة والخصائم العامة للرقابة الداخلية 
 الهدف من الرقابة الداخلية 

مخددداطر العمدددل المحدددددة التدددي تهددددد  لتنددداولومحدددافظ عليهدددا إن الرقابدددة الداخليدددة مصدددممة ومنفدددذة  .  31أ
 -تحقيق أي من أهداف المنشأة التي تتعلق بد:

 موثوقية إعداد التقارير المالية للمنشأة؛ 
 و فاعلية وكفاءة عملياتها؛  

 ها للقوانين واألنظمة التي تنطبق عليها.إمتثال 

 فيها حسب حجم وتعقيد المنشأة.  تختلف الطريقة التي يتم تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
جراءات أبسط لتحقيق أهدافها.  .  37أ  قد تستخدم المنشآت األصغر وسائل رسمية بشكل أقل وعمليات واء

 حدود الرقابة الداخلية
أن تحقيدق أهدداف الة، أن تزود المنشأة فقط بتأكيد معقول بشديمكن للرقابة الداخلية، مهما كانت فعت  .  35أ

بالحددود الذاتيدة للرقابدة الداخليدة، وهدذه تشدمل  حتمدالإعداد التقدارير الماليدة للمنشدأة. ويتدأثر هدذا اإل
القددرارات يمكددن أن يكددون خاطئددًا وأن الرقابددة الداخليددة قددد  إتخدداذالحكددم اإلنسدداني فددي  بددأنالحقددائق 

عنددد  أوك خطددأ فددي التصددميم كددون هنددايقددد  ،تتعطددل بسددبب اإلخفدداق البشددري. فعلددى سددبيل المثددال
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 كمثدددال مكدددان ،رقابدددة فعددداالً القدددد ال يكدددون أسدددلوب  ،أسدددلوب رقابدددة. وعلدددى حدددد سدددواء إلدددىالتحدددول 
( غير مسدتخدمة بفعاليدة ألن إستثناءالرقابة الداخلية )مثال ذلك تقرير  هدافالمعلومات المنتجة أل

 اإلجراء المناسب. إتخاذفي  يفشل أومنها  لهدفالفرد المسئول عن مراجعة المعلومات ال يفهم 

بتجداوز اإلدارة  أوأكثدر  أويمكدن تجندب عناصدر الرقابدة بدالتواط  بدين فدردين  فإندهجانب ذلدك  إلى   .34أ
قدددد تددددخل اإلدارة فدددي اتفاقيدددات جانبيدددة مددد   ،غيدددر المناسدددبة للرقابدددة الداخليدددة. فعلدددى سدددبيل المثدددال

منشددأة ممددا قددد يددنجم عندده اعتددراف غيددر العمددالء تغيددر أحكددام وشددروط عقددود المبيعددات الموحدددة لل
ات التعدددديل فدددي برندددام  حاسدددب آلدددي إختبدددار إضدددعاف  أومناسدددب بددداإليرادات. كمدددا قدددد يدددتم تجددداوز 

 .ئتمانمصممة لتحديد المعامالت التي تتعدى حدود اإل

قددد تصدددر اإلدارة أحكامددًا حددول طبيعددة  ،ذلددك وعنددد تصددميم وتنفيددذ عناصددر الرقابددة إلددىوباإلضددافة    .33أ
 ى عناصر الرقابة التي تختار تنفيذها وطبيعة ومدى المخاطر التي تختار افتراضها.ومد

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
كثيرًا ما يكون للمنشدآت الصدغيرة عددد أقدل مدن المدوظفين ممدا قدد يحدد مدن المددى الدذي يكدون فيده    36أ

 قدددد يكدددون المالدددك ،المالدددكوفدددي المنشدددآت الصدددغيرة التدددي يدددديرها   فصدددل المهدددام عمليدددًا. ومددد  ذلدددك
)المدددير(  أكثددر قدددرة علددى ممارسددة رقابددة أكثددر فعاليددة ممددا يمكددن ممارسددته فددي منشددأة أكبددر. وقددد 

 عام لفصل المهام. تعوض هذه الرقابة المالك عن الفرم المحدودة أكثر بشكل  

بدة ألن نظدام )المدير( أكثر قددرة علدى تجداوز عناصدر الرقا قد يكون المالك فإنهومن ناحية أخرى  32أ
عندددد تحديدددد مخددداطر األخطددداء  عتبدددارالرقابدددة الداخليدددة أقدددل رسدددمية. ويأخدددذ المددددقق هدددذا بعدددين اإل

 .حتيالاإل عنالجوهرية الناجمة 

 عناصر إلىتقسيم الرقابة الداخلية 
 عتبددارإلالعناصددر الخمددس التاليددة إطددارًا مفيدددًا للمدددققين آخددذًا با إلددىيددوفر تقسدديم الرقابددة الداخليددة  .31أ

 -كيف يمكن أن ت ثر على مختلف نواحي الرقابة الداخلية لمنشأة على التدقيق:
 بيئة الرقابة؛ (أ)
 عملية تقييم المخاطر للمنشأة؛ (ب)

 بما في ذلك عمليات المنشاة المتعلقة بإعداد التقارير المالية واإلبالغ؛ ،نظام المعلومات (ج)

 وأنشطة الرقابة؛  (د)
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 متابعة عناصر الرقابة. )ه(  

كيدف مدن  أوتقسديم بالضدرورة كيدف تصدمم وتنفدذ وتحدافظ المنشدأة علدى الرقابدة الداخليدة وال يعكس ال
إطدددارات مختلفدددة  أومصدددطلحات  إسدددتخدامالممكددن أن تصدددنف أي عنصدددر معدددين. ويمكدددن للمددددققين 

لبيان مختلف نواحي الرقابة الداخلية وتأثيرها على التدقيق وليس تلك المستخدمة في معيار التددقيق 
 شريطة أن يتم تناول جمي  العناصر المبينة في معيار التدقيق الدولي هذا. الدولي هذا،

إن مدددادة التطبيدددق المتعلقدددة بعناصدددر الرقابدددة الداخليدددة الخمسدددة بمدددا أنهدددا تدددرتبط بتددددقيق بياندددات ماليدددة  .32أ
( المزيد من التوضيح حول عناصر الرقابة 1أدناه. ويوفر الملحق ) 112أ-26موضحة في الفقرات أ

 خلية.الدا

 خصائم عناصر الرقابة الداخلية اليدوية واالية ذات العالقة بتقييم المدقق للمخاطر
يحتوي نظام الرقابة الداخلية في منشدأة علدى عناصدر يدويدة وعدادة مدا يحتدوي علدى عناصدر آليدة.  .  61أ

ن خصائم العناصر اليدوية  مدن  جاندب مزيدد إلدىاالية ذات عالقة بتقييم المدقق للمخاطر  أوواء
 إجراءات التدقيق المبنية على ذلك.

االيدة فدي الرقابدة الداخليدة كدذلك علدى أسدلوب مباشدرة وتسدجيل  أوالعناصدر اليدويدة  إستخدامي ثر     .61أ
 -ومعالجة المعامالت وتقديم التقارير حولها:

  وقدددددد تشدددددمل عناصدددددر الرقابدددددة فدددددي نظدددددام آلدددددي إجدددددراءات مثدددددل الموافقدددددات وعمليدددددات مراجعدددددة
والمطابقددة ومتابعددة بنددود المطابقددة. وبالتبددادل يمكددن للمنشددأة أن تسددتخدم إجددراءات المعددامالت 

عدددداد التقدددارير حدددول المعدددامالت، وفدددي هدددذه الحالدددة تحدددل  آليدددة لمباشدددرة وتسدددجيل ومعالجدددة واء
 السجالت التي هي بالشكل اإللكتروني محل المستندات الورقية.

  فعلى لجم  بين عناصر الرقابة االية )اوتتكون عناصر الرقابة في نظم تقنية المعلومات من
سددبيل المثددال عناصددر الرقابددة المدمجددة فددي بددرام  الحاسددب االددي( وعناصددر الرقابددة اليدويددة. 

مددددن الممكددددن أن تكددددون عناصددددر الرقابددددة اليدويددددة مسددددتقلة عددددن تقنيددددة  فإنددددهعددددالوة علددددى ذلددددك 
قد تقتصر على  أوومات، المعلومات التي تنتجها تقنية المعل إستخدامالمعلومات، كما يمكنها 

ات. وعنددما سدتثناءاإلمتابعة العمل الفعال لتقنية المعلومدات وعناصدر الرقابدة االيدة ومعالجدة 
إعدددددداد التقدددددارير حددددددول  أومعالجددددددة  أوتسدددددجيل  أوتقنيدددددة المعلومددددددات لمباشدددددرة  إسدددددتخداميدددددتم 

مدددن  فإنددهيددة المعلومددات الماليدددة األخددرى مددن أجدددل تضددمينها فددي البياندددات المال أوالمعددامالت 
الممكددددن أن تشددددمل األنظمددددة والبددددرام  عناصددددر رقابددددة خاصددددة باإلثباتددددات المقابلددددة للحسددددابات 

قد تكون ضرورية جدًا للعمل الفعال لعناصر الرقابة اليدوية التي تعتمد على تقنية  أوالهامة، 
 المعلومات. 

 

ب طبيعدددة وتعقيدددد المنشدددأة لمدددزي  مدددن عناصدددر الرقابدددة اليدويدددة وااليدددة يختلدددف حسددد إسدددتخدامإن 
 المنشأة لتقنية المعلومات. إستخدام
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تعددود تقنيددة المعلومددات بالفائدددة علددى الرقابددة الداخليددة للمنشددأة ألنهددا تتدديح للمنشددأة مددا  ،بشددكل عددام .  67أ
 -يلي:
  التطبيدق بشددكل متسددق لقواعددد عمددل محددددة سددلفًا وأداء حسددابات معقدددة عنددد معالجددة كميددات

 نات؛البيا أوكبيرة من المعامالت 

 تعزيز استمرارية وتوفر ودقة المعلومات؛ 

 تسهيل التحليل اإلضافي للمعلومات؛ 

 جراءاتها؛  زيادة القدرة على متابعة أداء أنشطة المنشأة وسياساتها واء

  والرقابة سيتم تفاديها؛  بأنتقليل المخاطرة 

 مددن فددي ال للمهددام مددن خددالل تنفيددذ عناصددر رقابددة وأزيددادة القدددرة علددى تحقيددق الفصددل الفعتدد
 التطبيقات وقواعد البيانات واألنظمة التشغيلية.

 -تشكل تقنية المعلومات كذلك مخاطر محددة للرقابة الداخلية للمنشأة، بما في ذلك ما يلي: .  65أ
  معالجددددة  أوالبددددرام  التددددي تعددددال  البيانددددات بشددددكل غيددددر دقيددددق  أوعتمدددداد علددددى األنظمددددة إلا

 كالهما. أوالبيانات غير الدقيقة، 

 تغييدرات غيدر مناسدبة  أوإتدالف هدذه البياندات  إلدىول غير المصرح به للبيانات ي دي الوص
تسددجيل غيددر  أوغيددر موجددودة،  أوفيهددا، بمددا فددي ذلددك تسددجيل معددامالت غيددر مصددرح بهددا 

دقيددق للمعدددامالت، وقدددد تدددنجم مخددداطرة معيندددة عنددددما يدددتمكن عددددة مسدددتخدمين مدددن الوصدددول 
 لقاعدة بيانات مشتركة.

  لبياندددات تتعددددى تلدددك لوصدددول للمدددوظفي تقنيدددة المعلومدددات علدددى امتيدددازات إمكانيدددة حصدددول
 الالزمة ألداء المهام الموكلة إليهم، وبذلك يتعطل فصل المهام. 

 .تغييرات غير مصرح بها في البيانات في الملفات الرئيسية 

 . تغييرات غير مصرح بها في األنظمة والبرام 

 البرام . أو عدم إجراء التغييرات الالزمة في األنظمة 

  خل يدوي غير مناسب.تدت 

  البيانات حسبما هو مطلوب. إلىعدم القدرة للوصول  أوخسارة محتملة للبيانات 

قد تكون النواحي اليدوية لألنظمة مناسبة أكثر حيث يكون الحكدم الشخصدي والحصدافة مطلدوبين،  .  64أ
 -مثل ما هو بالنسبة للحاالت التالية:

  غير متكررة. أودية غير عا أومعامالت كبيرة 

  التنب  بها. أوتوقعها  أوظروف يصعب فيها تحديد األخطاء 

 .في الظروف المتغيرة التي تتطلب استجابة رقابية خارج نطاق الرقابة االية الموجودة 
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 .في متابعة فاعلية عناصر الرقابة االية 

ن العناصر االيدة ألنده يمكدن بسدهولة قد تكون العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية أقل موثوقية م .  63أ
ألخطداء البسديطة. ولدذلك ال يمكدن افتدراض لتجاوزها، كما أنها أكثدر عرضدة  أوإهمالها  أوتجنبها 

 -الثبات في تطبيق عنصر رقابي يدوي في الظروف التالية:
  أوفددي الحدداالت التددي يمكددن فيهددا مندد   أومعددامالت متكددررة،  أوعدددد كبيددر مددن المعددامالت 

التنبددد  بهدددا، وذلدددك مدددن خدددالل مقددداييس  أووتصدددحيح األخطددداء التدددي يمكدددن توقعهدددا  إكتشددداف
Parameters .الرقابة المعدة آليًا 

 .أنشطة الرقابة حيث يمكن تصميم وأتمتة الطرق المحددة إلجراء الرقابة بالشكل المناسب 

نظددام معلومددات يختلددف مدددى وطبيعددة المخدداطر للرقابددة الداخليددة اعتمددادًا علددى طبيعددة وخصددائم  .  66أ
 إسدددتخدامعدددن  أوتقنيدددة المعلومدددات  إسدددتخدامالمنشدددأة. وتسدددتجيب المنشدددأة للمخددداطر الناجمدددة عدددن 

العناصددر اليدويددة فددي الرقابددة الداخليددة مددن خددالل وضدد  عناصددر رقابددة فعالددة فددي ظددل خصددائم 
 نظام المعلومات للمنشأة.

 عناصر الرقابة ذات العالقة بالتدقيق
بين أهداف المنشدأة وعناصدر الرقابدة  التدي تقدوم بتنفيدذها لتدوفير تأكيدد معقدول هناك عالقة مباشرة  .  62أ

عناصدددر رقابتهدددا تتعلدددق بإعدددداد التقدددارير الماليدددة  فدددإنبشدددأن تحقيدددق أهدددداف المنشدددأة وتبعدددًا لدددذلك 
، علددى أندده ليسددت جميدد  هدذه األهددداف وعناصددر الرقابددة متعلقددة بتقيدديم المدددقق متثددالوالعمليدات واإل

 للمخاطرة.

مد  عناصدر  شدتراكباإل أوكان عنصر رقابة، فرديًا  إذاإن العوامل ذات العالقة بحكم المدقق فيما  .  61أ
 -أخرى، مناسبًا للتدقيق قد تشمل أمورًا مثل:

 .األهمية النسبية 

 .أهمية المخاطرة ذات العالقة 

 .حجم المنشأة 

 بما في ذلك خصائم تنظيمها وملكيتها. ،طبيعة عمل المنشاة 

 قيد عمليات المنشأة.تشعب وتع 

 .المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة 

 .الظروف وعنصر الرقابة الداخلية المطبق 

  إسددتخدامطبيعددة وتعقيددد األنظمددة التددي هددي جددزء مددن الرقابددة الداخليددة للمنشددأة، بمددا فددي ذلددك 
 منظمات الخدمة.
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  أومن  اليقددوم  بددى مدد  عناصددر أخددر  شددتراكباإل أوعنصددر رقابددة معددين، منفددردًا كددان  إذامددا 
   .وكيف يتم ذلك تصحيح األخطاء الجوهرية أوالكشف عن 

ودقدة المعلومدات التدي تنتجهدا المنشدأة مناسدبة للتددقيق فيمدا  إكتمدالقدد تكدون عناصدر الرقابدة علدى  .  62أ
مددن المعلومددات فددي تصددميم وأداء إجددراءات إضددافية.كما يمكددن أن  سددتفادةكددان المدددقق ينددوي اإل إذا

كاندددت  إذامناسدددبة لعمليدددة التددددقيق  متثدددالتكدددون عناصدددر الرقابدددة الخاصدددة بأهدددداف العمليدددات واإل
 يستخدمها المدقق في تطبيق إجراءات التدقيق. أوتخم بيانات يقيمها 

البيد  غيدر المصدرح  أو ستخداماإل أو متالكقد تشمل الرقابة الداخلية على حماية األصول ضد اإل .  21أ
ن  المددقق لعناصددر  إعتبدداربهدا عناصددر رقابدة خاصددة بإعدداد التقددارير الماليدة وأهددداف العمليدات. واء

 الرقابة هذه تقتصر بشكل عام على تلك الخاصة بموثوقية إعداد التقارير المالية.

عمليدة التددقيق، وعلدى ذلدك فهدي ليسدت للمنشأة عادة عناصر رقابة تتعلدق بأهدداف ليسدت خاصدة ب .  21أ
، فعلدددى سدددبيل المثدددال يمكدددن أن تعتمدددد المنشدددأة علدددى نظدددام متقددددم عتبددداربحاجدددة ألخدددذها فدددي اإل

لعناصر الرقابة االية لتوفير عمليدات كفد ة وفعالدة ) مثدل نظدام عناصدر رقابدة آلدي لخطدوط جويدة 
ون عادة مناسدبة لعمليدة التددقيق. للمحافظة على جداول الطيران(، ولكن عناصر الرقابة هذه ال تك

علددى أي مددن  أوعددالوة علددى ذلددك وبددالرغم مددن أن الرقابددة الداخليددة تنطبددق علددى المنشددأة بكاملهددا 
أسددداليب العمدددل فقدددد ال يكدددون فهدددم الرقابدددة الداخليدددة الخاصدددة بكدددل واحدددد مدددن  أووحدددداتها العاملدددة 

 الوحدات العاملة للمنشأة مناسبًا لعملية التدقيق.

 خاصة بمنشآت القطا  العام إعتبارات
كثيدرًا مددا يكددون علددى مدددققي القطددا  العددام مسد وليات إضددافية فيمددا يتعلددق بالرقابددة الداخليددة، وعلددى  .  27أ

لقواعددد ممارسددة موضددوعة. كمددا يمكددن أن يكددون علددى  متثددالسددبيل المثددال تقددديم التقددارير حددول اإل
 ،لقدانون أو تشدري  أو صدالحية أخدرى المتثمدققي القطا  العام مس وليات إعداد التقارير حول اإل

 وعليه قد تكون مراجعتهم للرقابة الداخلية أوس  وأكثر تفصياًل.

 (15)المرج : الفقرة  طبيعة ومدى فهم عناصر الرقابة ذات العالقة
مجتمعدددًا مددد   أوكدددان عنصدددر الرقابدددة )فرديدددًا  إذافيمدددا  إعتبددداريشددمل تقيددديم تصدددميم عنصدددر رقابدددة ب .  25أ

ن تنفيدددذ  إكتشددداف أوة أخدددرى(، قدددادرًا علدددى منددد  عناصدددر رقابددد األخطددداء الجوهريدددة بشدددكل فعدددال. واء
عنصر رقابة يعني أن عنصر الرقابة موجود وأن المنشدأة تسدتخدمه. ولديس هنداك هددف مدن تقيديم 

عنصددر  بددأنتصددميم عنصددر الرقابددة أواًل. علمددًا  إعتبددارتنفيددذ عنصددر رقابددة غيددر فعددال ولددذلك يددتم 
 في الرقابة الداخلية. قد يعرض نواحي القصور ل غير مناسب الرقابة المصمم بشك

للحصدول علدى أدلدة تددقيق بشدأن تصدميم وتنفيدذ   كوذلدمدا يلدي قد تشمل إجدراءات تقيديم المخداطر  .  24أ
 -عناصر رقابة مناسبة:

 من موظفي المنشأة. ستفساراإل 
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  .مالحظة تطبيق عناصر رقابة معينة 

  .فحم المستندات والتقارير 

  المعامالت من خالل نظام المعلومات الخام بإعداد التقارير المالية. تتب 

 .هدافلوحده ال يكفي لمثل هذه األ ستفساراإل فإن ،وم  ذلك

مدا  ،إن الحصول على فهدم لعناصدر الرقابدة الداخليدة للمنشدأة لديس كافيدًا ليختبدر فعاليتهدا التشدغيلية .  23أ
والتدددي تسددداعد علدددى العمدددل الثابدددت لعنصدددر  (Automationلدددم يكدددن هنددداك شددديء مدددن األتمتدددة )

الحصدول علدى أدلدة تددقيق بشدأن تنفيدذ عنصدر رقابدة يعمدل يددويًا  فدإن ،الرقابة. فعلى سبيل المثال
فددي نقطددة زمنيددة ال يددوفر أدلددة تدددقيق لفاعليددة عمددل عنصددر الرقابددة فددي أوقددات أخددرى خددالل الفتددرة 

الذاتي لمعالجة تقنيدة المعلومدات )أنظدر الفقدرة التي يتم فيها تدقيقها. وبناء على ذلك بسبب الثبات 
كددان عنصددر الرقابددة االددي قددد تددم تنفيددذه يعمددل  إذاأداء إجددراءات التدددقيق لتحديددد فيمددا  فددإن( 67أ
ختبددارلفاعليددة عمددل عنصددر الرقابددة هددذا، كددل ذلددك يعتمددد علددى تقيدديم المدددقق و  إختبددارك عناصددر  اء

ات ختبددار لبددرام . وهندداك المزيددد مددن الوصددف إلالرقابددة مثددل عناصددر الرقابددة علددى التغيددرات فددي ا
 .۰۱ 551الفاعلية التشغيلية لعناصر الرقابة في معيار التدقيق الدولي رقم 

 (14)المرج : الفقرة  بيئة الرقابة -عناصر الرقابة الداخلية
جدددراءات أولئدددك  .  26أ  وكمدددةالمكلفدددين بالحتشدددمل بيئدددة الرقابدددة: الرقابدددة ومهدددام اإلدارة ومواقدددف ومعرفدددة واء

واإلدارة فيمدددا يتعلدددق بالرقابدددة الداخليدددة للمنشدددأة وأهميتهدددا فدددي المنشدددأة. وتحددددد بيئدددة الرقابدددة أسدددلوب 
 المنظمة الذي ي ثر على وعي الرقابة بأفرادها. 

إن عناصددر بيئددة الرقابددة التددي قددد تكددون مناسددبة عنددد الحصددول علددى فهددم لبيئددة الرقابددة تشددمل مددا  .  22أ
   -يلي:

كالعناصدددر األساسددددية التددددي تددد ثر علددددى فاعليددددة -والقدددديم األخالقيددددة إيصدددال وفددددرض النزاهدددة (أ)
دارة ومتابعة الرقابة.  وتصميم واء

أمددورًا مثددل إدارة مسددتويات الكفدداءة لوظددائف معينددة، وكيددف تتددرجم  -تشددملو  االلتددزام بالكفدداءة (ب)
 مهارات ومعرفة أساسية. إلىهذه المستويات 

 -مثل: لمكلفين بالحوكمةاكسمات أولئك  -المكلفين بالحوكمةمشاركة أولئك  (ج)
 يتهم عن اإلدارة.إستقالل 

 .خبرتهم ومكانتهم 

                                                 
۰۱ 
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 .مدى مشاركتهم والمعلومات التي يستلمونها وفحم األنشطة 

 بمددا فددي ذلددك الدرجددة التددي تثددار إليهددا المسددائل الصددعبة وتددتم  ،مدددى مالئمددة تصددرفاتهم
 متابعتها م  اإلدارة وتفاعلهم م  المدققين الداخليين والخارجيين.

 -كسمات مثل أن يكون: -فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي  (د)
 .دارة مخاطر العمل  أسلوب اإلدارة  في تقبل واء

 .جراءات اإلدارة بشأن إعداد التقارير المالية  مواقف واء

 .مواقف بشأن معالجة المعلومات والمهام المحاسبية والموظفين 

تنفيدددذ ومراقبدددة ومراجعدددة أنشدددطة اإلطدددار الدددذي يدددتم ضدددمنه تخطددديط و ك -الهيكدددل التنظيمدددي )ه(
 المنشأة لتحقيق أهدافها.

كيدددددف يدددددتم توزيددددد  السدددددلطة والمسددددد ولية الخاصدددددة باألنشدددددطة  – توزيدددد  السدددددلطة والمسددددد ولية (و)
 التشغيلية وكيف يتم وض  هرم العالقات والتفويض.

السياسددات والممارسددات التددي تتعلددق مددثال  بددالتعيين ك – سياسددات وممارسددات المددوارد البشددرية (ز)
 توجيه والتدريب والتقييم وتقديم المشورة والترقية والتعويض واإلجراءات التصحيحية.وال

 أدلة التدقيق لعناصر بيئة الرقابة
جدراءات تقيديم ستفسدار اإلقد يتم الحصول علدى أدلدة تددقيق ذات عالقدة مدن خدالل الجمد  بدين  .  21أ ات واء

فحدددددم  أوخددددالل مالحظددددة ات مدددددن ستفسددددار اإلالمخدددداطر األخددددرى، فعلددددى سدددددبيل المثددددال تعزيددددز 
الحصدددول علدددى فهدددم مدددن لمددددقق اكدددن يمت الدددذي ات مدددن اإلدارة والمدددوظفين ستفسدددار اإلكالمسدددتندات، 

لمددددوظفين آراءهدددددا حددددول ممارسددددات العمددددل والسددددلوك األخالقدددددي ا بهددددا الطريقددددة التددددي تبلددددو اإلدارة
نفيددذها، مدد  كانددت عناصددر الرقابددة ذات العالقددة قددد تددم ت إذاللمددوظفين، وعلددى المدددقق تحديددد فيمددا 

كاندددت  إذاكاندددت اإلدارة قدددد وضدددعت قواعدددد رئيسدددية للسدددلوك، وفيمدددا  إذا، فيمدددا عتبددداراألخدددذ فدددي اإل
 تتصرف بطريقة تدعم القواعد.  

الدداخلي فيمدا  سدتجابة اإلدارة لنتدائ  وتوصديات قسدم التددقيقإكيفيدة  يمكدن أن يددرس المددقق أيضداً  .22أ
بالتددقيق، بمدا فدي ذلدك مدا إذا تدم  الداخليدة ذات العالقدةيتعلدق بأوجده القصدور المحدددة فدي الرقابدة 

 .من قبل قسم التدقيق الداخلي تقييمها الحقاً  ستجابة وكيفية تنفيذها وما إذا تمإلتنفيذ هذه ا
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 أثر بيئة الرقابة على تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 
مخدداطر األخطدداء الجوهريددة.  إن لددبعض عناصددر بيئددة الرقابددة فددي منشددأة مددا أثددر منتشددر فددي تقيدديم .  11أ

ألن أحددد  المكلفددين بالحوكمددةفعلدى سددبيل المثددال يتددأثر وعدي الرقابددة للمنشددأة بشددكل ملحدوظ بأولئددك 
أدوارهدم هدو موازندة الضدغوطات علدى اإلدارة فيمدا يتعلدق بإعدداد التقدارير الماليدة التدي قدد تنشدأ مدن 

بيئددة الرقابددة فيمددا يتعلددق بمشدداركة  بددرام  التعددويض. ولددذلك تتددأثر فاعليدة تصددميم أوطلبدات السددوق 
 -بأمور مثل: المكلفين بالحوكمةأولئك 

 ية عن اإلدارة وقدرتهم على تقييم إجراءات اإلدارة.ستقاللاإل 

 .فهم معامالت عمل المنشأة 

  كانت البيانات المالية معدة بموجدب إطدار إعدداد التقدارير  إذاالمدى الذي يقيمون إليه فيما
 المالية المطبقة.

يددد ثر مجلدددس إدارة نشدددط ومسدددتقل علدددى فلسدددفة وأسدددلوب عمدددل اإلدارة العليدددا. ومددد  ذلدددك قدددد تكدددون  .   11أ
العناصدددر األخدددرى محددددودة أكثدددر فدددي أثرهدددا. فعلدددى سدددبيل المثدددال وعلدددى الدددرغم مدددن أن سياسدددات 

مددوظفي ماليددة ومحاسددبة وتقنيددة معلومددات قددد  إسددتخداموممارسددات المددوارد البشددرية الموجهددة نحددو 
فدإنهم قدد ال تخفدف مدن ميدل  اإلدارة  ،اطر األخطداء فدي معالجدة المعلومدات الماليدةيخفف من مخد

 العليا الشديد للمبالغة في األرباح.

يمكن أن يكون وجود بيئة رقابة مرضية عاماًل إيجابيًا عندما يقوم المدقق بتقيديم مخداطر األخطداء  .  17أ
ة التدددي تسددداعد علدددى تقليدددل مخددداطرة الجوهريدددة. ومددد  ذلدددك وبدددالرغم مدددن قدددد بيئدددة الرقابدددة المرضدددي

. وبددالعكس قددد تدد ثر نددواحي الضددعف فددي بيئددة الرقابددة حتيددالليسددت رادعددًا مطلقددًا لإل فإنهددا حتيددالاإل
إن عدددم  ،فعلددى سددبيل المثددال. حتيددالعناصددر الرقابددة، وبشددكل خددام فيمددا يتعلددق باإلعلددى فاعليددة 

تدي تبدديها تقنيدة المعلومدات قدد يد ثر قيام اإلدارة بتخصيم  موارد كافية لمعالجة مخاطر األمن ال
بشددكل عكسددي علددى الرقابددة الداخليدددة بالسددماح بددإجراء تغييددرات غيدددر مناسددبة فددي بددرام  الحاسدددب 

بالسماح بمعالجدة معدامالت غيدر مصدرح بهدا. وكمدا هدو موضدح فدي معيدار  أوالبيانات،  أواالي 
وتوقيدت ومددى إجدراءات المددقق ت ثر بيئدة الرقابدة  كدذلك علدى طبيعدة  ، 551التدقيق الدولي رقم 

 .4۰اإلضافية
تكتشددف وتصددحح خطددأ جوهريددًا ولكنهددا قددد تدد ثر علددى تقيدديم  أوال تمندد  بيئددة الرقابددة فددي حددد ذاتهددا  .  15أ

المدقق لفاعلية عناصر الرقابة األخرى )مثدل متابعدة عناصدر الرقابدة وعمدل أنشدطة رقابدة محدددة( 
 ة.وعلى تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهري

                                                 
٤۰ 

 . 5أ -7لفقرة أ، ا551معيار التدقيق الدولي  
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يق
تدق
 ال

 خاصة بمنشآت أصغر إعتبارات
إن بيئة الرقابة في المنشآت الصدغيرة تختلدف علدى األرجدح عدن بيئدة الرقابدة فدي المنشدآت الكبيدرة.  .  14أ

فددي المنشددآت الصددغيرة عضددوا  المكلفددين بالحوكمددةال يجددوز أن يشددمل أولئددك  ،فعلددى سددبيل المثددال
)المدددير( مباشددرة عندددما ال يوجددد مددالكون  وقددد يتددولى دور الرقابددة المالددك ،مددن الخددارج أو مسددتقالً 

غيددابهم. فعلددى  أوآخددرون. كمددا قددد تدد ثر طبيعددة بيئددة الرقابددة علددى أهميددة عناصددر الرقابددة األخددرى 
)مدير( من مخاطر معينة ناجمة عن عددم فصدل  قد تخفف المشاركة النشطة لمالك ،سبيل المثال

أخددرى مثددل مخدداطرة تجدداوز عناصددر ولكنهددا قددد تزيددد مددن مخدداطر  ،المهددام فددي المنشددآت الصددغيرة
 الرقابة.

 علددىفقددد ال تتددوفر أدلددة التدددقيق لعناصددر بيئددة الرقابددة فددي المنشددآت الصددغيرة  ،ذلددك إلددىباإلضددافة  .  13أ
بدين اإلدارة والمدوظفين ااخدرين غيدر رسدمية، ومد   تتصداالاإلشكل وثدائقي، وخاصدة حدين تكدون 

ن لدددى المنشددآت الصددغيرة قواعددد سددلوك مكتوبددة، قددد ال يكددو  ،الددة. فعلددى سددبيل المثددالذلددك تكددون فعت 
مددن ذلددك تقددوم بتطددوير ثقافددة ت كددد علددى أهميددة النزاهددة والسددلوك األخالقددي مددن خددالل  ولكددن بدددالً 

 الشفوية ومن خالل اإلدارة مثاًل.  تتصاالاإل

جدراءات اإلدارة  .  16أ فهدم  )المددير( ذات أهميدة خاصدة فدي المالدك أووتبعًا لدذلك تعتبدر مواقدف ووعدي واء
 المدقق لبيئة الرقابة في منشأة صغيرة.

 (13)المرج : الفقرة:  عملية تقييم المخاطر للمنشأة -عناصر الرقابة الداخلية
ذا  .  12أ تشكل عملية تقييم مخاطر للمنشأة األساس لكيفيدة تحديدد اإلدارة للمخداطر التدي سدتتم إدارتهدا. واء

 ،وف بمدا فدي ذلدك طبيعدة وحجدم وتعقيدد المنشدأةكانت عمليدة تقيديم المخداطر للمنشدأة مناسدبة للظدر 
ن  فإنها كاندت عمليدة تقيديم  إذافيمدا  إعتبدارتساعد المدقق في تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية. واء

 المخاطر للمنشأة مناسبة للظروف هي مسألة حكم.

 (12خاصة بالمنشآت األصغر )المرج : الفقرة  إعتبارات
ية تقييم مخاطر قائمة في منشأة صدغيرة. وفدي مثدل هدذه الحداالت من غير المحتمل أن تكون عمل .  11أ

مددن المحتمددل أن عدددد اإلدارة سددتحدد المخدداطر مددن خددالل المشدداركة الشخصددية المباشددرة فددي  فإندده
ات حددول المخدداطر المحددددة وكيفيددة ستفسددار اإلومددا زالددت  ،العمددل. وبصددرف النظددر عددن الظددروف
 تناولها من قبل اإلدارة أمرًا ضروريًا.

بمددا فددي ذلددك أسدداليب العمددل ذات العالقددة والخاصددة بإعددداد  ،نظددام المعلومددات -ناصددر الرقابددة الداخليددةع
 التقارير المالية واإلبالغ

بمددا فددي ذلددك أسدداليب العمددل ذات العالقددة والخاصددة بإعددداد التقددارير الماليددة واإلبددالغ  ،نظددام المعلومددات
 (11)المرج : الفقرة 

الخدام بأهدداف إعدداد التقدارير الماليدة الدذي يشدمل النظدام المحاسدبي مدن يتكون نظام المعلومات  .  12أ
 -اإلجراءات والسجالت التي صممت وأنشئت من أجل:
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  511 )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي 

  المباشدددرة والتسدددجيل والمعالجدددة وتقدددديم التقدددارير حدددول معدددامالت المنشدددأة ) وكدددذلك األحدددداث
 اصة بذلك؛وحقوق المساهمين الخ لتزاماتوالظروف( وتحمل المس ولية عن األصول واإل

 مثددل الملفدات واإلجددراءات االيدة الم قتددة المتبعددة  ،حدل المعالجددة غيدر الصددحيحة للمعدامالت
 لتسوية البنود الم قتة في حينها؛

  ظهارها محاسبيًا؛ أومعالجة تجاوزات األنظمة  تجنب عناصر الرقابة واء

  األستاذ العام؛ إلىتحويل المعلومات من أنظمة معالجة المعامالت 

 المعدامالت،  إسدتثناءلمعلومات الخاصة بإعداد التقارير الماليدة لألحدداث والظدروف بلتقاط اإ
طفاء األصول والتغيرات في  وإمكانية استعادة الذمم المدينة؛ مثل استهالك واء

  ضدددمان أن المعلومدددات المطلدددوب اإلفصددداح عنهدددا مدددن خدددالل إطدددار إعدددداد التقدددارير الماليدددة
جتهددا وتلخيصددها واإلبددالغ عنهددا بالشددكل المناسددب فددي المطبقددة يددتم تجميعهددا وتسددجيلها ومعال

 البيانات المالية.

 القيود اليومية
قيددود موحدددة فددي دفتددر اليوميددة مطلوبددة علددى أسدداس  إسددتخداميشددمل نظددام معلومددات المنشددأة عددادة  .  21أ

متكرر لتسجيل المعدامالت مدثاًل تسدجيل المبيعدات والمشدتريات والددفعات النقديدة فدي دفتدر األسدتاذ 
كدددالتغيرات فدددي تقدددديرات الدددذمم  لتسدددجيل التقدددديرات المحاسدددبية التدددي تجريهدددا اإلدارة دوريدددًا، أولعدددام ا

 المدينة الغير قابلة للتحصيل.

قيددددود يوميددددة غيددددر عاديددددة لتسددددجيل  إسددددتخدامكمددددا تشددددمل عمليددددة إعددددداد التقددددارير الماليددددة للمنشددددأة  .  21أ
شددددمل األمثلددددة علددددى هددددذه القيددددود توحيددددد المعددددامالت غيددددر المتكددددررة وغيددددر العاديددددة والتسددددويات، وت

التقديرات غير المتكررة مثدل انخفداض  أوالتصرف بها  أوالتسويات والقيود لدم  منشآت األعمال 
مدن  قدد يدتم تحديدد القيدود اليوميدة غيدر العاديدة فإنده ،في أنظمدة األسدتاذ العدام اليدويدةو قيمة أصل. 

مسددتندات المدعمددة. وعندددما تسددتخدم إجددراءات خددالل فحددم دفتددر األسددتاذ العددام ودفتددر اليوميددة وال
عدداد البياندات الماليدة  هدذه القيدود قدد توجدد فقدط بالشدكل اإللكتروندي  فدإنآلية لددفتر األسدتاذ العدام واء
 أساليب التدقيق بمساعدة الحاسب االي. إستخدامومن الممكن تحديدها بسهولة أكبر من خالل 
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يق
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 أساليب العمل ذات العالقة 
 -ليب العمل للمنشأة هي األنشطة المصممة من أجل:إن أسا .  27أ

 نتاج وبي  وتوزي  منتجات وخدمات المنشأة؛  تطوير وشراء واء

 وللقوانين واألنظمة؛  متثالضمان اإل 

 .عداد التقارير المالية  تسجيل المعلومات، بما في ذلك المعلومات المحاسبية واء

الجتهددا واإلبددالغ عنهددا مددن خددالل نظددام ينددت  عددن أسدداليب عمددل المعددامالت التددي تددم تسددجيلها ومع
ن الحصول علدى فهدم ألسداليب عمدل المنشدأة والتدي تشدمل كيفيدة نشدوء المعدامالت  ،المعلومات. واء

يسدداعد المدددقق فددي الحصددول علددى فهددم لنظددام معلومددات المنشددأة المتعلددق بإعددداد التقددارير الماليددة 
 بطريقة مناسبة لظروف المنشأة.

 صغرخاصة بالمنشآت األ إعتبارات
مدددن المحتمدددل أن تكدددون نظدددم المعلومدددات وأسددداليب العمدددل ذات العالقدددة الخاصدددة بإعدددداد التقدددارير  .  25أ

المالية في المنشآت الصغيرة رسمية بشكل أقدل ممدا هدي عليده فدي المنشدآت األكبدر، إال أن دورهدا 
ة أوصدافا هام بنفس المقدار، وقد ال تحتاج المنشآت الصغيرة والتي تتصف إدارتهدا بمشداركة نشدط

قدد  ،السياسدات المكتوبدة. ولدذلك أوالسدجالت المحاسدبية المتقدمدة  أوشاملة لإلجدراءات المحاسدبية 
عتمدادًا إ كمدا قدد يكدون أكثدر  ،يكون فهدم أنظمدة وعمليدات المنشدأة أسدهل مدن تددقيق منشدآت أصدغر

ول علدى الحصد إلدىتبقدى الحاجدة  عتماد على مراجعة الوثائق. ومد  ذلدكاإلات من ستفسار اإلعلى 
 الفهم مهمة.

 (12)المرج : الفقرة  تصالاإل
يشمل إبدالغ المنشدأة عدن أدوار ومسدئوليات إعدداد التقدارير الماليدة واألمدور الهامدة المتعلقدة بإعدداد  .  24أ 

التقدددارير الماليدددة تدددوفير فهدددم لدددألدوار والمسدددئوليات الفرديدددة الخاصدددة بالرقابدددة الداخليدددة علدددى إعدددداد 
ا تشددمل أمددورًا مثددل المدددى الددذي يفهددم الموظفددون ضددمنه كيددف تتعلددق أنشددطتهم التقددارير الماليددة. كمدد

 إلددىات سددتثناءاإلفددي نظددام معلومددات إعددداد التقددارير الماليددة بعمددل ااخددرين ووسددائل اإلبددالغ عددن 
مسددتوى أعلددى مناسددب ضددمن المنشددأة. وقددد يتخددذ اإلبددالغ أشددكااًل مثددل أدلددة السياسددة وأدلددة إعددداد 

ات وأنده يدتم سدتثناءاإلالمفتوحة تساعد في ضمان اإلبالغ عن  تصالاإلقنوات  التقارير المالية. إن
 التصرف بشأنها.

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
أقددل مددن الناحيددة الرسددمية وأسددهل تحقيقدا فددي منشددأة صددغيرة ممددا هددو فددي منشددأة  تصددالاإلقدد يكددون  .  23أ

 دارة بشكل أكبر.أكبر بسبب المستويات األقل عددا، وكذلك وضوح وتوفر اإل
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 (71)المرج : الفقرة  المتعلقة بالتدقيق أنشطة الرقابة -عناصر الرقابة الداخلية
إن أنشطة الرقابة هدي السياسدات واإلجدراءات التدي تسداعد فدي ضدمان تنفيدذ إجدراءات اإلدارة. كمدا  .  26أ

أهدددافًا متنوعددة،  األنظمددة اليدويددة لهددا أوضددمن أنظمددة تقنيددة المعلومددات  إن أنشددطة الرقابددة سددواءً 
الوظيفيدة. وتشدمل األمثلدة علدى أنشدطة الرقابدة  أوويتم تطبيقهدا عندد مختلدف المسدتويات التنظيميدة 

 -المحددة تلك المتعلقة بما يلي:
 .التفويض 
 .مراجعات األداء 

 معالجة المعلومات 

 .عناصر الرقابة الفعلية 

 .فصل المهام 

 -قيق:فيما يلي أنشطة الرقابة المتعلقة بالتد .  22أ
  تلك التي تتطلب معالجتها كونها أنشطة رقابة تتعلق بمخاطر هامة وتلك المتعلقة بمخداطر

كمدا هدو مطلدوب فدي  ،ال توفر لهدا اإلجدراءات األساسدية لوحددها أدلدة تددقيق مناسدبة وكافيدة
 أوعلى التوالي؛  51و 72الفقرة 

  .تلك التي تعتبر مناسبة في حكم المدقق 

 كان نشاط الرقابة مناسبًا للتدقيق يتأثر بالمخاطرة التي قد حددها  إذاول ما إن حكم المدقق ح .  21أ
مددن المحتمددل أن يكددون  بأنددهكددان المدددقق يعتقددد  إذاقددد يددنجم مندده خطددأ جددوهري وفيمددا  بأنددهالمدددقق 
 األساسي. ختبارالفاعلية التشغيلية لعنصر الرقابة في تحديد مدى اإل ختبارمناسبًا إل

يددز المدددقق هددو علددى التحديددد والحصددول علددى فهددم ألنشددطة الرقابددة التددي تتندداول النددواحي قددد يكددون ترك . 22أ
 للحدددوث فيهددا. وعندددما تحقددق أنشددطة الرقابددة إحتمدداالً التددي يعتبددر المدددقق أن األخطدداء الجوهريددة أكثددر 

لدديس مدددن الضددروري الحصددول علدددى فهددم لكددل نشددداط مددن أنشددطة الرقابدددة  فإنددهالمتعددددة نفددس الهددددف 
 بهذا الهدف.المتعلقة 

عددددم وجدددود أنشدددطة تددددقيق تدددم الحصدددول عليهدددا مدددن فهدددم العناصدددر  أوإن معرفدددة المددددقق بوجدددود  .111أ
كدان مدن الضدروري تخصديم عنايدة  إذااألخرى المكوندة للرقابدة الداخليدة تسداعده فدي تحديدد فيمدا 

 إضافية للحصول على فهم ألنشطة الرقابة.

 خاصة بمنشآت أصغر إعتبارات
حتمدددل أن تكدددون المفددداهيم الضدددمنية فدددي أنشدددطة الرقابدددة فدددي المنشدددآت الصدددغيرة مماثلدددة لتلدددك مدددن الم . 111أ

 إلدىالموجودة في المنشآت الكبيرة ولكن قد تختلف الطريقة الرسمية التي يعملدون ضدمنها. وباإلضدافة 
فقددد تجددد المنشددآت الصددغيرة أن أنواعددًا معينددة مددن أنشددطة الرقابددة ليسددت مناسددبة بسددبب عناصددر  ،ذلددك

اإلدارة بصدددددالحية الموافقدددددة علدددددى  إحتفددددداظ فدددددإن ،لرقابدددددة التدددددي تطبقهدددددا اإلدارة. فعلدددددى سدددددبيل المثدددددالا
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يمكدن أن تدوفر رقابدة قويدة علدى أرصددة الحسدابات والمعددامالت  ئتمدانإلالمشدتريات الهامدة مدن حددود ا
 مزيلة الحاجة لمزيد من أنشطة الرقابة التفصيلية.  أوالمهمة مقللة 

أن تكون أنشطة الرقابة المتعلقة بالتدقيق لمنشأة صغيرة مرتبطدة بالفئدات الهامدة مثدل من المحتمل  .  117أ
 اإليرادات والمشتريات ومصروفات التوظيف.

 (71المخاطر الناجمة عن تقنية المعلومات )المرج : الفقرة 
تكدددون  تقنيدددة المعلومدددات علدددى طريقدددة تنفيدددذ أنشدددطة الرقابدددة. ومدددن منظدددور المددددقق إسدددتخداميددد ثر  .  115أ

الددة عندددما تحددافظ علددى  نزاهددة المعلومددات وأمددن البيانددات الرقابددة علددى أنظمددة تقنيددة المعلومددات فعت 
رقابدة الوتشدمل عناصدر الرقابدة العامدة علدى تقنيدة المعلومدات وعناصدر  التي تعالجها هذه األنظمة

 على التطبيقات.
ت واإلجددراءات التددي تتعلددق بالعديددد إن عناصددر الرقابددة العامددة علددى تقنيددة المعلومددات هددي السياسددا .  114أ

من التطبيقات وتددعم العمدل الفعدال لعناصدر الرقابدة علدى التطبيقدات. وتطبدق هدذه العناصدر علدى 
( وبيئدددددات المسدددددتخدم Miniframe( واإلطدددددارات المصدددددغرة )Mainframeاإلطدددددارات الرئيسدددددية )

نزاهددة المعلومددات وأمددن  النهددائي. إن عناصددر الرقابددة العامددة لتقنيددة المعلومددات التددي تحددافظ علددى
 -البيانات تشمل بشكل عام الرقابة على ما يلي:

 .مركز بيانات وعمليات الشبكة 

 وتغيير وصيانة برمجيات النظام. إمتالك 

 . تغيير البرنام 

 .أمن الوصول 

 تطبيقات.الوتطوير وصيانة نظام  إمتالك 

 أعاله. 65وتنفذ بشكل عام للتعامل م  المخاطر المشار إليها في الفقرة أ
آليدددة تعمدددل عدددادة عندددد مسدددتوى عمليدددات  أوعناصدددر الرقابدددة علدددى التطبيدددق هدددي إجدددراءات يدويدددة  .  113أ

. ويمكدددن أن تكدددون عناصدددر الرقابدددة الفرديدددة العمليدددات التطبيقدددات  المنشدددأة وتطبدددق علدددى معالجدددة
تتعلدق  ية بطبيعتها، وهي مصممة لضمان نزاهة السجالت المحاسبية، وتبعًا لدذلكإكتشاف أووقائية 

عددداد التقددارير حددول  عناصددر رقابددة التطبيددق بدداإلجراءات المسددتخدمة لمباشددرة وتسددجيل ومعالجددة واء
البيانددات الماليددة األخددرى. وعناصددر الرقابددة هددذه تسدداعد فددي ضددمان أن المعددامالت  أوالمعددامالت 

حدددددثت وأنهددددا مصددددرح بهددددا ومسددددجلة ومعالجددددة بشددددكل كامددددل ودقيددددق، وتشددددمل األمثلددددة علددددى ذلددددك 
تعديل بيانات المدخالت وفحوصات التتداب  العدددي مدن خدالل المتابعدة اليدويدة لتقدارير فحوصات 

 التصحيح عند نقطة إدخال البيانات. أوات ستثناءاإل
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 (77)المرج : الفقرة  متابعة عناصر الرقابة -عناصر الرقابة الداخلية
ة الداخليدة علدى مددى الوقدت، وهدي إن متابعة عناصر الرقابدة هدي عمليدة تقيديم لفاعليدة أداء الرقابد .116أ

تخدداذتشددمل تقيدديم فاعليددة عناصددر الرقابددة فددي الوقددت المناسددب و  اإلجددراءات التصددحيحية الالزمددة.  اء
الجمدد   أوتقييمددات منفصددلة  أووتحقددق اإلدارة متابعددة عناصددر الرقابددة مددن خددالل أنشددطة مسددتمرة 

اديدة المتكدررة للمنشدأة، وتشدمل اإلدارة بينهما. وكثيرًا ما يتم إدخال أنشطة المتابعة في األنشطة الع
 المنتظمة واألنشطة اإلشرافية.

مددن  تإتصدداالالمعلومددات مددن  إسددتخدامتشددمل أنشددطة اإلدارة الخاصددة بالمتابعددة كددذلك يمكددن أن و  .  112أ
 أومشداكل  إلدىأطراف خارجية مثل شدكاوى العمدالء ومالحظدات واضدعي األنظمدة التدي قدد تشدير 

 بحاجة للتحسين.تلقي الضوء على نواح  

 خاصة بالمنشآت األصغر إعتبارات
 المالددددك أوكثيدددرًا مددددا يدددتم تحقيددددق متابعدددة عناصددددر الرقابدددة فددددي اإلدارة مدددن خددددالل مشددداركة اإلدارة  .  111أ

الوثيقددة فددي العمليددات. وكثيددرا مددا تحدددد المشدداركة الوثيقددة لددإلدارة فددي العمليددات اختالفددات  (المدددير)
 إجراءات تصحيحية للرقابة. إلىفي المعلومات المالية التي ت دي دقة الهامة عن التوقعات وعدم 

 (75وظائف التدقيق الداخلي )المرج : الفقرة 
المددقق  إذا كان لدى المنشأة قسم تدقيق داخلي، فإن الحصول على فهم لهدذا القسدم يسدهم فدي فهدم  .112أ

ذلدك القسدم فدي إشدراف  الدذي يقدوم بدهالددور  للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخليدة، وتحديدداً 
ويمكدن أن يدوفر هدذا الفهدم، إلدى جاندب . المنشأة علدى الرقابدة الداخليدة علدى إعدداد التقدارير الماليدة

)أ( مددن هددذا المعيددار، 6المدددقق فددي الفقددرة  المعلومددات التددي يددتم الحصددول عليهددا مددن إستفسددارات
 .اطر األخطاء الجوهريةوتقييمه لمخ معلومات ذات عالقة مباشرة بتحديد المدقق

في  تتباين أهداف ونطاق قسم التدقيق الداخلي وطبيعة مس ولياته ووضعه ضمن الم سسة، بما .111أ
اإلدارة،  ذلك صالحيات القسم ومسائلته، بشكل كبير وتعتمد على حجم وهيكل المنشأة ومتطلبات

التدقيق الداخلي أو  في ميثاق وحيثما أمكن، أولئك المكلفين بالرقابة. ويمكن توضيح هذه المسائل
  .في البنود والشروط المرجعية

تأكيددد  يمكددن أن تشددمل مسدد وليات قسددم التدددقيق الددداخلي تنفيددذ اإلجددراءات وتقيدديم النتددائ  لتددوفير .111أ
والرقابددة الداخليددة  بخصددوم تصددميم وفاعليددة إدارة المخدداطر بالحوكمددةلددإلدارة وأولئددك المكلفددين 
ن  الددداخلي بدددور هددام فددي  كددان الحددال كددذلك، يمكددن أن يقددوم قسددم التدددقيقوعمليددات الحوكمددة. واء

الماليدة. لكدن يمكدن أن تتركدز مسد وليات  إشراف المنشأة على الرقابة الداخليدة علدى إعدداد التقدارير
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ن كدان الحدال كدذلك، فقدد ال  قتصدادإقسم التدقيق الدداخلي علدى تقيديم  وفاعليدة وكفداءة العمليدات، واء
  اد التقارير المالية للمنشأة.بإعد مباشرة يرتبط عمل القسم

)أ( 6للفقدرة  تساعد إستفسارات المدقق الموجهة لألفراد المناسبين ضمن قسم التددقيق الدداخلي وفقدا  .117أ
ذا حددد المدددقق أن  .مدن هدذا المعيددار المددقق علددى فهدم طبيعددة مسد وليات قسددم التددقيق الددداخلي واء

للمددقق الحصدول علدى فهدم أعمدق  ارير الماليدة للمنشدأة، فديمكنمسد وليات القسدم تدرتبط بإعدداد التقد
لتدددقيق الددداخلي مددن خددالل مراجعددة خطددة ا للنشدداطات المنفددذة أو التددي سدديتم تنفيددذها مددن قبددل قسددم

إن وجدددت، ومناقشددتها مدد  األفددراد المناسددبين فددي  التدددقيق للفتددرة الخاصددة بقسددم التدددقيق الددداخلي،
  .القسم

المالية في  مس وليات قسم التدقيق الداخلي ونشاطات التأكيد بإعداد التقارير إذا ارتبطت طبيعة .115أ
الداخلي لتعديل طبيعة أو  على استخدام عمل قسم التدقيق قادراً  المنشأة، فقد يكون المدقق أيضاً 

مباشرة من قبل المدقق في الحصول  توقيت، أو تقليل نطاق، إجراءات التدقيق التي سيتم تنفيذها
أكثر قدرة على استخدام عمل قسم التدقيق  لة التدقيق. ومن المرجح أن يكون المدققونعلى أد

إلى الخبرة المكتسبة في عمليات  ستناداً إالمثال،  الداخلي في المنشأة عندما يبدو، على سبيل
المخاطر الخاصة بالمدقق، أن لدى المنشاة قسم تدقيق داخلي  التدقيق السابقة أو إجراءات تقييم

والمالئمة مقارنة بحجم المنشأة وطبيعة عملياتها ولها عالقة مباشرة في  ز بالموارد الكافيةمجه
 .بالحوكمةم  أولئك المكلفين  إعداد التقارير

التددقيق الدداخلي  على فهمه األولي لقسم التدقيق الداخلي، استخدام عمل قسدم إذا توق  المدقق، بناءً  .114أ
تنفيدذها، فإنده ي طبدق حينهدا  ليدل نطداق، إجدراءات التددقيق التدي سديتملتعديل طبيعة أو توقيت، أو تق

 (.7115 )المنقح 611معيار التدقيق الدولي

 (، تختلف نشاطات قسم التدقيق7115 )المنقح 611كما نوقش بإسهاب في معيار التدقيق الدولي .113أ

مثل  ارير المالية،الداخلي عن أنظمة الرقابة األخرى التي قد تكون ذات عالقة بإعداد التق
المنشأة بمن   عمليات مراجعة المعلومات المحاسبية لإلدارة التي ت صمم للمساهمة في كيفية قيام

 .األخطاء أو الكشف عنها

فدي مرحلدة  م  األفدراد المناسدبين ضدمن قسدم التددقيق الدداخلي فدي المنشدأة إتصالقامة عالقات إإن  .116أ
العمليدة، يمكدن أن  هدذه خدالل مختلدف مراحدل تصدالقدات اإلمبكرة من العمليدة، والحفداظ علدى عال

للمدقق أن يطل  علدى مسدائل هامدة  يسهل المشاركة الفعالة للمعلومات. فهي توجد بيئة يمكن فيها
مددن الممكددن أن تدد ثر هددذه المسددائل علددى  قددد تتندداهى إلددى علددم قسددم التدددقيق الددداخلي عندددما يكددون

أهميددة تخطدديط وتنفيددذ المدددقق لعمليددة التدددقيق  711وليعمددل المدددقق. ويندداقش معيددار التدددقيق الددد
التنبه للمعلومات التي تشكك فدي موثوقيدة المسدتندات  بدرجة معينة من الشك المهني، بما في ذلك
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علددى ذلددك، يمكددن أن يددوفر  سدديتم اسددتخدامها كأدلددة تدددقيق. وبندداءً  والددردود علددى اإلستفسددارات التددي
للمددققين الدداخليين إلطدال   مختلف مراحل العملية فرصاً الداخلي خالل  م  قسم التدقيق تصالإلا

عتبدار إلعلدى أخدذ هدذه المعلومدات بعدين ا المعلومدات. عندئدذ يكدون المددقق قدادراً  المدقق على هذه
 .تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند

 (74مصادر المعلومات )المرج : الفقرة 
سدددتخدمة فدددي عمليدددة المتابعدددة مدددن خدددالل نظدددام معلومدددات يمكدددن إنتددداج الكثيدددر مدددن المعلومدددات الم .  112أ

ذا افترضدددت اإلدارة أن البياندددات المسدددتخدمة لمتابعدددة المنشدددأة دقيقدددة دون وجدددود أسددداس  المنشدددأة. واء
 إلدىمن الممكن أن توجد أخطاء في المعلومدات والتدي مدن المحتمدل أن تد دي  فإنهلهذا االفتراض 

 -فهم: فإنبشأن أنشطة المتابعة فيها. وتبعًا لذلك ستنتاجات غير صحيحة إلأن تتوصل اإلدارة 
  ومصادر المعلومات المتعلقة بأنشطة متابعة المنشأة؛ 
   ؛للهدفاألساس الذي تعتبر عليه اإلدارة المعلومات على أنها موثوقة بشكل كاف 

 مطلوبين كجزء من فهم المدقق ألنشطة متابعة المنشأة كعنصر للرقابة الداخلية. 

 يم مخاطر األخطاء الجوهريةتحديد وتقي
 )أ((73)المرج : الفقرة  تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية

المخدداطر التددي تتعلددق بشددكل  إلددىتشددير مخدداطر األخطدداء الجوهريددة عنددد مسددتوى البيانددات الماليددة  .  111أ
. إن مخاطر مدن هدذا تاإلثباتاكبير بالبيانات المالية ككل ومن المحتمل أن ت ثر على العديد من 

الندددو  ليسدددت بالضدددرورة أن تكدددون مخددداطر قابلدددة للتحديدددد فدددي إثباتدددات معيندددة عندددد مسدددتوى فئدددات 
تمثدل الظدروف التدي قدد تزيدد مدن  فإنهدا ،المعامالت وأرصدة الحسدابات واإلفصداح. وبدداًل مدن ذلدك

اإلدارة للرقابددددة تجدددداوز  مخدددداطر األخطدددداء الجوهريددددة عنددددد مسددددتوى اإلثبددددات وعلددددى سددددبيل المثددددال
 عتبدارالداخلية. وقد تكون المخاطر عندد مسدتوى البياندات الماليدة علدى وجده الخصدوم مناسدبة إل

 .حتيالإلالمدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن ا
قد تنت  المخاطر عند مستوى البياندات الماليدة بشدكل خدام مدن بيئدة رقابدة ضدعيفة )علدى الدرغم   .112أ

ية المتددهورة(. فعلدى قتصدادبعوامدل أخدرى مثدل الظدروف اإل أيضداً اطر قدد تتعلدق من أن هدذه المخد
إن وجددود نددواحي ضددعف مثددل نقددم الكفدداءة فددي اإلدارة ذا أثددرًا أكثددر انتشددارًا علددى  ،سددبيل المثددال

 البيانات المالية وقد يتطلب استجابة شاملة من قبل المدقق. 
كوكًا حول قابلية تدقيق البياندات الماليدة لمنشدأة. فعلدى سدبيل قد يثير فهم المدقق للرقابة الداخلية ش .  171أ

 -المثال:

 الحد الذي يجعل المدقق يستنت  أن  إلىبشأن نزاهة إدارة المنشأة جادة  هتماماتقد تكون اإل
مخاطرة إعطاء معلومات غير صحيحة في البيانات المالية هو بالشكل الذي ال يمكن معه 

 إجراء تدقيق.
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 أن يستنت  المدقق أنه من  إلىبشأن ظروف وموثوقية سجالت المنشأة  ماماتهتقد تسبب اإل
متحفظ حول البيانات غير غير المحتمل أن تتوفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم رأي 

 المالية.

كاندددت هنددداك  إذامدددا فالمتطلبدددات ويدددوفر اإلرشدددادات لتحديدددد  3۰ 213يضددد  معيدددار التددددقيق الددددولي .  171أ
فتنسددحب  ،كمدا تتطلدب بعدض الحداالت أوحاجددب لرأيده  أورأيده متحفظدًا  إعتبداري حاجدة للمددقق فد

 .  قانون أو تشري  مالئممن العملية عندما يكون ذلك ممكنًا بموجب 

 )ب((73)المرج : الفقرة  تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى اإلثبات
فئدددات المعدددامالت وأرصددددة الحسدددابات تحتددداج مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة عندددد مسدددتوى اإلثبدددات ل .  177أ

ألنهدددا تسددداعد بشدددكل مباشدددر فدددي تحديدددد طبيعدددة  عتبددداروجدددوب أخدددذها بعدددين اإل إلدددىواإلفصددداحات 
وتوقيت ومدى إجدراءات التددقيق اإلضدافية عندد مسدتوى اإلثبدات الدالزم للحصدول علدى أدلدة تددقيق 

قددد يسددتنت   وى اإلثبدداتمناسددبة وكافيددة. وعنددد تحديددد وتقيدديم مخدداطر األخطدداء الجوهريددة عنددد مسددت
المدددقق أن المخدداطر المحددددة تتعلددق بشددكل أكبددر بالبيانددات الماليددة ككددل ومددن المحتمددل أن تدد ثر 

 على العديد من اإلثباتات.

 اإلثباتات إستخدام
 فددإن ،عنددد التوضدديح أن البيانددات الماليددة هددي حسددب إطددار إعددداد التقددارير الماليددة الواجبددة التطبيددق .  175أ

صددريحة فيمددا يتعلددق بدداالعتراف والقيدداس والعددرض واإلفصدداح عددن  أوبإثباتددات ضددمنيًا اإلدارة تقددوم 
 العناصر المختلفة للبيانات المالية واإلفصاحات ذات العالقة. 

األنددوا  المختلفددة لألخطدداء المحتملددة  عتبددارتقدد  اإلثباتددات التددي يسددتخدمها المدددقق لألخددذ بعددين اإل .  174أ
 -ث التالية وقد تتخذ األشكال التالية:التي قد تحدث في البنود الثال

 -فيها عملية التدقيق: تإثباتات حول فئات المعامالت واألحداث للفترة التي أجري (أ)

 المعامالت واألحداث التي تم تسجيلها على أنها حدثت وتخم المنشأة. -الحدوث (1)

 لقد تم تسجيل جمي  المعامالت واألحداث التي كان ينبغي تسجيلها. -كتمالاإل (7)

تم تسجيل المبالو والبيانات األخرى التي تتعلق بالمعامالت واألحداث  -دقةال (5)
 المسجلة بالشكل المناسب.

                                                 
 ."التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل"   213معيار التدقيق الدولي   ٥۰
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 تم تسجيل المعامالت واألحداث في الفترة المحاسبية الصحيحة. -القط  (4)

 تم تسجيل المعامالت واألحداث في الحسابات المناسبة. -التصنيف (3)

 -الفترة: تنتهي اإلثباتات حول أرصدة الحسابات في  (ب)

 وحقوق المساهمين. لتزاماتوجود فوائد لألصول واإل -الوجود (1)

 لتزاماتوتعتبر اإل ،تراقب حقوق األصول أوتحتفظ المنشأة  -لتزاماتالحقوق واإل (7)
 على المنشأة. واجبات

 وحقوق المساهمين. لتزاماتتم تسجيل جمي  األصول واإل -كتمالإلا (5)

وحقوق  لتزاماتية فوائد األصول واإلتشمل البيانات المال -التقدير والتخصيم (4)
تخصيم ناتجة  أوالمساهمين بمبالو مناسبة ويتم تسجيل أية تسويات تقدير 

 بالشكل المناسب.

 -اإلثباتات حول العرض واإلفصاح:  (ج)
األحداث والمعامالت واألمور األخرى المفصح عنها  -لتزاماتالحدوث والحقوق واإل (1)

 والتي حدثت وتخم المنشأة. 
تم إدخال جمي  اإلفصاحات التي كان ينبغي إدخالها في البيانات  -لكتمااإل (7)

 المالية. 
تم عرض ووصف المعلومات المالية بالشكل المناسب وتم  -التصنيف وقابلية الفهم (5)

 بيان اإلفصاحات بوضوح.
يتم اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات األخرى بشكل  -الدقة والتقدير (4)

 . عادل وبمبالو صحيحة

قدد يعبدر عنهدا بشدكل مختلدف شدريطة أن تدتم  أوقد يستخدم المدقق اإلثباتات كما هي مبينة أعداله  .  173أ
تغطيددة جميدد  النددواحي المبينددة أعدداله. فعلددى سددبيل المثددال قددد يختددار المدددقق دمدد  اإلثباتددات حددول 

 المعامالت واألحداث م  اإلثباتات المتعلقة بأرصدة الحسابات.

 شآت القطا  العامخاصة بمن إعتبارات
جانددب اإلثباتددات الموضددحة  إلدى ،عندد القيددام بإثباتددات حدول البيانددات الماليددة لمنشدآت القطددا  العددام .  176أ

 أوتشدري  لقدانون أو قد تثبت اإلدارة عادة أنده تدم تنفيدذ المعدامالت واألحدداث وفقدًا  ،174في الفقرة أ
 بيانات المالية.. وقد تق  هذه اإلثباتات ضمن نطاق تدقيق الأخرىسلطة 
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 عملية تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية
يسددتخدم المدددقق المعلومددات التددي جمعددت مددن خددالل إجددراءات تقيدديم المخدداطر، بمددا فددي ذلددك أدلددة  .  172أ

تدم تنفيدذها كأدلدة  إذاالتدقيق التي تم الحصول عليها عند تقييم تصميم عناصدر الرقابدة وتحديدد مدا 
ويحدددد تقيدديم المخدداطر طبيعددة وتوقيددت ومدددى إجددراءات التدددقيق التددي  تدددقيق لدددعم تقيدديم المخدداطر.

 سيتم أدا ها.

( على أمثلة على الظروف واألحدداث التدي قدد تددل علدى وجدود مخداطر أخطداء 7يحتوي الملحق ) .171أ
 جوهرية.

 )ج((76)المرج : الفقرة  عناصر الرقابة المتعلقة باإلثباتات
 أومكددن للمدددقق تحديددد عناصددر الرقابددة التددي مددن المحتمددل أن تمندد  عنددد إجددراء تقيدديم للمخدداطر ي .  172أ

تكتشدف وتصدحح األخطداء الجوهريدة فددي إثباتدات محدددة، وبشدكل عددام فعلدى المددقق اكتسداب فهددم 
لعناصدددر الرقابدددة وربطهدددا مددد  اإلثباتدددات فدددي نطددداق العمليدددات واألنظمدددة التدددي هدددي موجدددودة فيهدددا، 

جددراء ذلددك مفيددد ألندده كثيددرًا مددا تتندداو  ل أنشددطة الرقابددة الفرديددة فددي حددد ذاتهددا المخدداطرة، وكثيددرًا مددا واء
 تكون أنشطة الرقابة متعددة فقط م  عناصر أخرى للرقابة الداخلية كافية لتناول مخاطرة.

وبددالعكس قددد يكددون لددبعض أنشددطة الرقابددة أثددر محدددد علددى إثبددات فددردي يتضددمنه نددو  معددين مددن  .  151أ
ى سدددبيل المثدددال قدددد تكدددون أنشدددطة الرقابدددة التدددي وضدددعتها أرصددددة الحسدددابات، فعلددد أوالمعدددامالت 

المنشددأة لضددمان أن موظفيهددا يقومددون بالشددكل الصددحيح بجددرد وتسددجيل المخددزون الفعلددي السددنوي 
كتمالتتعلق مباشرة بوجود و   اإلثباتات لرصيد حساب المخزون. اء

لمدا كاندت العالقدة غيدر غيدر مباشدر بإثباتهدا، وك أوقد تكون عناصر الرقابدة متعلقدة بشدكل مباشدر  .151أ
وتصدددحيح األخطددداء فدددي ذلدددك  إكتشددداف أومباشدددرة فقدددد تكدددون تلدددك الرقابدددة أقدددل فاعليدددة فدددي منددد  

اإلثبات، فعلى سبيل المثال إن مراجعة المدير لملخم عن أنشدطة المبيعدات لتداجر معدين حسدب 
قددد تكددون أقددل إيددراد المبيعددات، وتبعددًا لددذلك  إكتمددالالمنطقددة يتعلددق فقددط بشددكل غيددر مباشددر بإثبددات 

فاعلية في تقليل المخاطر لذلك اإلثبات من عناصدر الرقابدة التدي تتعلدق بشدكل مباشدر أكثدر بدذلك 
 اإلثبات كمطابقة مستندات الشحن م  مستندات الفواتير.

 المخاطر الهامة
 (71تحديد المخاطر الهامة )المرج : الفقرة 

غيددر روتينيددة وأمددور حكميددة، والمعددامالت غيددر  كثيددرًا مددا تتعلددق المخدداطر الهامددة بمعددامالت هامددة .  157أ
طبيعتهددا ولدذلك ال تحددث كثيدرًا. وقددد  أوالروتينيدة هدي المعدامالت غيدر العاديددة أمدا بسدبب حجمهدا 

تشددمل األمددور الحكميددة تطددوير التقددديرات المحاسددبية التددي هندداك عدددم تدديقن كبيددر فددي قياسددها. إن 
 فدي أن تتسددبب إحتمداالً عالجدة منهجيدة هددي أقدل المعدامالت الروتينيدة غيدر المعقددة التددي تخضد  لم

 في نشوء مخاطر هامة.
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قدددد تكدددون مخددداطرة األخطددداء الجوهريدددة أكبدددر بالنسدددبة للمخددداطر الخاصدددة بمعدددامالت هامدددة غيدددر  .  155أ
 -روتينية ناجمة عن أمور مثل ما يلي:

 .تدخل أكبر لإلدارة لتحديد المعاملة المحاسبية 

 لبيانات.تدخل يدوي أكبر لجم  ومعالجة ا 

  مبادئ محاسبية معقدة. أوحسابات 

  طبيعددة المعددامالت غيددر الروتينيددة، ممددا قددد يجعددل مددن الصددعب علددى المنشددأة تنفيددذ رقابددة فعالددة
 على المخاطر.

قدددد تكدددون مخددداطر األخطددداء الجوهريدددة أكبدددر بالنسدددبة للمخددداطر المتعلقدددة بدددأمور حكميدددة هامدددة تتطلدددب  . 154أ
 -ن أمور مثل ما يلي:تطوير تقديرات محاسبية، ناجمة ع

   االعتدددراف بددداإليراد خاضدددعة لتفسددديرات  أوقدددد تكدددون المبدددادئ المحاسدددبية للتقدددديرات المحاسدددبية
 تختلف فيما بينها.

  بشددددأن آثددددار األحددددداث  إفتراضدددداتيتطلددددب  أومعقدددددًا  أوقددددد يكددددون الحكددددم المطلددددوب شخصدددديًا
 المستقبلية، فعلى سبيل المثال الحكم بشأن القيمة العادلة.

مخداطر علدى أنهدا   نتائ  المزيد من إجدراءات التددقيق لتحديدد  551يصف معيار التدقيق الدولي  .  153أ
 .6۰هامة

 حتيالالمخاطر الهامة المتعلقة بمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل
مزيددددًا مدددن المتطلبدددات واإلرشدددادات فيمدددا يتعلدددق بتحديدددد وتقيددديم  741يدددوفر معيدددار التددددقيق الددددولي .  156أ

 .حتيالمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل

 2۰(72فهم عناصر الرقابة المتعلقة بالمخاطر الهامة )المرج : الفقرة 
أمددور حكميددة كثيددرًا مددا تكددون أقددل  أوعلددى الددرغم مددن أن المخدداطر المتعلقددة بددأمور هامددة غيددر روتينيددة  . 152أ

التعامدل  إلدىاإلدارة اسدتجابات أخدرى تهددف أن تكون خاضدعة لرقابدة روتينيدة وقدد يكدون لددى  إحتماالً 
كانددت المنشددأة قددد صددممت ونفددذت عناصددر  إذافهددم المدددقق فيمددا  فددإن ،مدد  هددذه المخدداطر. وتبعددًا لددذلك

كانددت اإلدارة  إذاحكميددة يشددمل فيمددا  أورقابددة لهددذه المخدداطر الهامددة الناجمددة عددن أمددور غيددر روتينيددة 
 -ات ما يلي:اإلستجابتشمل هذه  تستجيب لهذه المخاطر وكيفية استجابتها. وقد

 الخبراء.  أومن قبل اإلدارة العليا  فتراضاتأنشطة الرقابة مثل مراجعة اإل 

 .العمليات الموثقة للتقديرات 

  بالحوكمةالموافقة من قبل أولئك المكلفين. 

 

                                                 
 . 71و 13الفقرة   551 معيار التدقيق الدولي   ٦۰
 . 72-73، الفقرات 741معيار التدقيق الدولي   ٧۰
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 عتبددارإ  فدإنحدين توجدد أحددداث تدتم مدرة واحددة مثدل اسددتالم بدالغ بقضدية هامدة  ،.  علدى سدبيل المثدال151أ
 أوالخبددددراء )مثددددل المستشددددار القددددانوني الددددداخلي  إلددددىاسددددتجابة المنشددددأة قددددد يشددددمل أمددددورًا كددددالرجو  

تدم إجدراء تقيديم لألثدر المحتمدل، وكيدف يقتدرح أن يدتم اإلفصداح عدن الظدروف  إذاالخارجي(، وفيما 
 في البيانات المالية.

لألخطاء الجوهرية بشكل مناسب من . في بعض الحاالت، قد ال تستجيب اإلدارة للمخاطر الهامة 152أ
خالل فرض ضوابط على هذه المخاطر. ويعد فشل اإلدارة في فرض مثل هذه الضوابط م شرًا 

 1۰لعيب كبير في الرقابة الداخلية.

 (51)المرج : الفقرة  المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساسية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة وكافية
أرصدددددة  أوخدددداطر األخطدددداء الجوهريددددة مباشددددرة بتسددددجيل فئددددات المعددددامالت الروتينيددددة قددددد تتعلددددق م .  141أ

عددداد  غيدددر  أوموثوقددة. وقدددد تشددمل مخدداطر المعالجدددة غيددر الدقيقددة الماليددة البياندددات الالحسددابات واء
 أومثددل اإليددرادات والمشددتريات والمقبوضددات النقديددة  ،المكتملددة لفئددات المعددامالت الروتينيددة والهامددة

 النقدية للمنشأة. المدفوعات

حددد كبيددر مدد  تدددخل  إلددىحددين تكددون المعددامالت التجاريددة الروتينيددة اليوميددة خاضددعة لمعالجددة آليددة  .  141أ
بددددون تددددخل، قدددد ال يكدددون مدددن الممكدددن أداء إجدددراءات أساسدددية فقدددط فيمدددا يتعلدددق  أويددددوي ضدددئيل 

التددي تددتم فيهددا مباشددرة قددد يعتبددر المدددقق هددذه الحالددة فددي الظددروف  ،بالمخدداطرة. فعلددى سددبيل المثددال
 مقدار كبير من 

إعداد التقارير حولها إلكترونيًا مثدل نظدام متكامدل.  أومعالجتها  أوتسجيلها  أومعلومات المنشأة 
 -وفي هذه الحاالت:

  امالءمتهد/و أويمكن أن تتوفر أدلة التددقيق فقدط بالشدكل اإللكتروندي، وتعتمدد عدادة كفايتهدا 
كتمالا و على فاعلية الرقابة على دقته  ها.اء

  عنهدا أكبددر  الكشدفتغييدر المعلومدات بشدكل غيددر مناسدب دون  أومباشددرة  إحتمدالقدد يكدون
 لم تعمل عناصر الرقابة المناسبة بشكل فعال. إذا

 .۰۹نتائ  إجراءات تدقيق إضافية لتحديد هذه المخاطر  551يوضح معيار التدقيق الدولي .  147أ

 (51ة )المرج : الفقر  مراجعة تقييم المخاطر
عنايددة المدددقق بشددكل جددوهري عددن المعلومددات  إلددىأثندداء التدددقيق قددد تختلددف المعلومددات التددي تددأتي  .  145أ

 بددأنقددد يعتمددد تقيدديم المخدداطر علددى التوقدد   ،التددي بنددي عليهددا تقيدديم المخدداطر. فعلددى سددبيل المثددال
د يحصددل قدد ،ات علددى هددذه العناصددرإختبددار ال. وعنددد إجددراء عناصددر رقابددة معينددة تعمددل بشددكل فعتدد

لم تكن تعمل بشكل فعال في األوقات المناسبة أثناء التددقيق. وعلدى  بأنهاالمدقق على أدلة تدقيق 
                                                 

 .2، الفقرة أقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارية"" اإلبالغ عن نواحي القصور في الر ، 763معيار المحاسبة الدولي   ٨۰
 . 1، الفقرة  551معيار التدقيق الدولي   ۰۹
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تكدرارًا أكبدر ممدا  أووعند أداء إجراءات أساسية قد يكتشف المدقق أخطاًء في المبدالو  ،نحو مماثل
مخداطر والظدروف قدد ال يعكدس تقيديم ال ،يتفق م  تقييم المدقق للمخاطر. وفدي مثدل هدذه الظدروف

الحقيقيددة للمنشدداة بشددكل مناسددب وقددد ال تكددون إجددراءات التدددقيق اإلضددافية المخطددط لهددا فعالددة فددي 
للحصدددول علددى المزيددد مدددن  551الكشددف عددن األخطددداء الجوهريددة. أنظددر معيدددار التدددقيق الدددولي 

 اإلرشادات.

 (57)المرج : الفقرة  التوثيق

الحكددم المهنددي. فعلددى سددبيل  إسددتخدامللمدددقق لتحديددده ب 57 يعددود أسددلوب التوثيددق متطلبددات الفقددرة .  144أ
وفددي تدددقيقات المنشددآت الصددغيرة قددد يددتم دمدد  الوثددائق بتوثيددق المدددقق لإلسددتراتيجية العامددة  ،المثددال

 أوقدد يددتم توثيددق نتدائ  تقيدديم المخدداطر مدثاًل بشددكل منفصددل  ،. وعلدى نحددو مماثددل۱۱وخطدة التدددقيق
. ويتأثر شكل ومدى التوثيق بطبيعة وحجدم وتعقيدد ۱۰اإلجراءاتكجزء من توثيق المدقق لمزيد من 

المنشدأة ورقابتهدا الداخليددة وتدوفر المعلومدات مددن المنشدأة ومنهجيدة التدددقيق والتقنيدة المسدتخدمة فددي 
 نطاق التدقيق. 

ة قددد يكددون التوثيددق للمنشددآت التددي لددديها أعمددال وعمليددات غيددر معقدددة تتعلددق بإعددداد التقددارير الماليدد .  143أ
سددهاًل مددن حيددث الشددكل ومختصددر نسددبيًا. ولدديس مددن الضددروري توثيددق فهددم المدددقق كدداماًل للمنشددأة 
واألمدور المتعلقدة بدذلك. وتشدمل العناصدر الرئيسدية التدي يوثقهدا المددقق تلدك التدي بندى عليهدا تقيدديم 

 مخاطر األخطاء الجوهرية.

سدددتيفاء إتددددقيق. وشدددريطة أن يدددتم قدددد يعكدددس مددددى التوثيدددق خبدددرة وقددددرات أعضددداء فريدددق عمليدددة ال .  146أ
كمدا يتطلدب تددقيق يتدواله فريدق عمليدة مكدون مدن أفدراد ذوي  ،751متطلبات معيار التددقيق الددولي

خبرة أقل توثيقًا أكثر تفصياًل لمساعدتهم في الحصول على فهم مناسب للمنشدأة ممدا يتطلبده فريدق 
 مكون من أفراد ذوي خبراء.

يدددتم نقدددل وتحدددديث بعدددض الوثدددائق حسدددب الضدددرورة لدددتعكس   ،متكدددررة عندددد إجدددراء عمليدددات تددددقيق   .142أ
 عمليات المنشأة. أوالتغيرات في أعمال 

                                                 
 . 2و 2، الفقرات "التخطيط لتدقيق البيانات المالية"  511معيار التدقيق الدولي  ٢۱
 .71، الفقرة 551معيار التدقيق الدولي  ٢۰



 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل فهم المنشأة وبيئتها
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 1المحلق 
 (112أ-26أ ،74-14 ،)ج(4)المرج : الفقرات 

 عناصر الرقابة الداخلية
)ج( 4يوضح هذا الملحق بشكل أوس  عناصر الرقابة الداخلية كما هي موضحة في الفقرات  .1

 بما أنها تتعلق بتدقيق البيانات المالية. ،112أ-26وأ 74-14و

 بيئة الرقابة
 -تشمل بيئة الرقابة العناصر التالية: .7

ال تسددتطي  فاعليددة عناصددر الرقابددة أن تعلددوا عددن  :إيصددال وتنفيددذ النزاهددة والقدديم األخالقيددة (أ)
الها وكيدف يدتم إيصد النزاهة والقديم األخالقيدة لألفدراد الدذين يضدعونها ويدديرونها ويتابعونهدا

إن النزاهدددة والسدددلوك األخالقدددي همدددا نتددداج المعدددايير  وكيدددف يدددتم تعزيزهدددا فدددي الممارسدددة،
األخالقيدة والسددلوكية للمنشدأة، وممددا يشددمله تنفيدذ النزاهددة والقديم األخالقيددة إجددراءات اإلدارة 

الدددخول فددي إجددراءات  إلددىتقليددل الدددواف  واإلغددراءات التددي قددد تدددف  المددوظفين  أوإلزالددة 
غيدر أخالقيدة. وقدد يشدمل إيصدال سياسدات المنشدأة بشدأن  أوغير قانونيدة  أو غير شريفة

المدددوظفين مدددن خدددالل بياندددات  إلدددىالنزاهدددة والقددديم األخالقيدددة إيصدددال المعدددايير السدددلوكية 
 السياسة وقواعد السلوك ومن خالل األمثلة.

 

التي تحدد  . الكفاءة هي المعرفة والمهارات الالزمة إلنجاز األعمالااللتزام بالكفاءة  (ب)
 وظيفة الفرد. 

 

حد كبير  إلىفي المنشأة  بالحوكمة. يتأثر الوعي المكلفين بالحوكمةمشاركة أولئك  )ج( 
ن أهمية المس وليات ألولئك المكلفين بالحوكمةبأولئك  معترف بها  المكلفين بالحوكمة. واء

عة أولئك في قواعد الممارسة والقوانين واألنظمة واإلرشادات األخرى المقدمة لمنف
اإلشراف ب المكلفين بالحوكمةكما تشمل المس وليات األخرى ألولئك  .المكلفين بالحوكمة

ال إلجراءات اإلبالغ عن األفعال غير القانونية وعملية على التصميم والعمل الفعت 
 مراجعة فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.

 

دارة وأسلوبها التشغيلي سلسلة واسعة . تشمل فلسفة اإلفلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي )د(
جراءات اإلدارة بشأن إعداد  ،من الخصائم. فعلى سبيل المثال قد تظهر مواقف واء
من المبادئ المحاسبية  (جريء أومحافظ )ختيار إالتقارير المالية نفسها  من خالل 

خالله المحافظ الذي يتم من  إلىهذا باإلضافة األسلوب المجتهد  أوالبديلة المتاحة 
 تطوير التقديرات المحاسبية. 
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النواحي  عتبار. تتضمن إقامة هيكل تنظيمي مناسب آخذين باإلالهيكل التنظيمي )ه( 
الرئيسية للصالحيات والمس وليات والخطوط المناسبة إلعداد التقارير. ويعتمد كون 

 على حجمها وطبيعة أنشطتها. جزئياً  الهيكل التنظيمي مناسباً 
 

يشمل تفويض الصالحيات والمسئوليات السياسات الصالحيات والمس وليات.  تفويض )و( 
الخاصة بممارسات العمل المناسبة ومعرفة وخبرة الموظفين الرئيسيين والموارد المتوفرة 

الموجهة نحو  تتصاالاإلتشمل السياسات و  فإنها ،ذلك إلىللقيام بالواجبات. إضافة 
نشأة ومعرفة كيفية العالقة المتبادلة الموجودة ضمان فهم جمي  الموظفين ألهداف الم

دراك كيف ومن أجل ماذا سوف  بين إجراءاتها الفردية ومساهمتها في هذه األهداف، واء
 هم مسئولين.إعتبار يتم 

. تظهر سياسات وممارسات الموارد البشرية أمورًا سياسات وممارسات الموارد البشرية )ز( 
نشأة. فعلى سبيل المثال تظهر معايير تعيين أكثر هامة فيما يتعلق بوعي الرقابة لم

م  التركيز على الخلفية التعليمية وخبرة العمل السابقة واالنجازات  –األفراد تأهيالً 
التزام المنشأة باألشخام الكف ين الذين يمكن  -السابقة وأدلة النزاهة والسلوك األخالقي

ر والمس وليات المحتملة وتشمل الوثوق بهم. إن سياسات التدريب التي توصل األدوا
ممارسات مثل المدارس والندوات التدريبية توضح المستويات المتوقعة من األداء ال

والسلوك. وتظهر الترقيات التي تتم من خالل تقييم األداء الدوري التزام المنشأة بتقدم 
 مستويات أعلى من المس ولية. إلىالموظفين الم هلين 

 لمنشأةعملية تقييم المخاطر ل
عملية تقييم المخاطر للمنشأة تشمل الكيفية التي تحدد بها  فإن ،إعداد التقارير المالية هدافأل .5

اإلدارة المخاطر المتعلقة بإعداد البيانات المالية حسب إطار إعداد التقارير المالية الذي ينطبق على 
تجابة لها وإلدارتها والنتائ  وقوعها وتقرر اإلجراءات لالس إحتمالالمنشأة، وتقدر أهميتها وتقيم 

المتعلقة بذلك. فعلى سبيل المثال قد تتناول عملية تقييم المخاطر للمنشأة الكيفية التي تعتبر المنشأة 
تحدد وتحلل التقديرات الهامة المسجلة في البيانات  أو لوجود معامالت غير مسجلة إحتماالً فيه 

 المالية.

 

قارير المالية الموثوقة األحداث والمعامالت والظروف الخارجية تشمل المخاطر المتعلقة بإعداد الت .4
والداخلية التي قد تحدث وت ثر بشكل عكسي على قدرة المنشأة على مباشرة وتسجيل ومعالجة 

عداد البيانات المالية بما يتفق م  إثباتات اإلدارة في البيانات المالية. كما يمكن لإلدارة إصدار  واء
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 أوقد تقرر قبول مخاطرة بسبب التكلفة  أواءات لتتناول مخاطر معينة، إجر  أوبرام   أوخطط 
 -التغير بسبب الظروف مثل ما يلي: أوأخرى. وقد تنشأ المخاطر  إعتبارات

 إلىالتشغيلية  أو. يمكن أن ت دي التغيرات في البيئة التنظيمية تغيرات في البيئة التشغيلية 
 حد كبير. إلىلمختلفة تغيرات في الضغوط التنافسية والمخاطر ا

 فهمًا مختلفًا للرقابة الداخلية. أو. قد يكون للموظفين الجدد تركيزًا الموظفون الجدد 

  يمكن أن تغير التغيرات الهامة والسريعة في نظم المجددة أونظم المعلومات الجديدة .
 المعلومات المخاطرة الخاصة بالرقابة الداخلية.

  بير والسري  في العمليات أن يجهد الرقابة ويزيد من مخاطر . يمكن للتوس  الكالنمو السري
 حدوث تعطل في الرقابة.

 نظم المعلومات من  أو. قد يغير إدخال تقنيات جديدة في عمليات اإلنتاج التقنية الجديدة
 المخاطرة المرتبطة بالرقابة الداخلية.

 معامالت للمنشأة  أو. إن الدخول في مجاالت عمل النماذج والمنتجات واألنشطة الجديدة
 خبرة ضئيلة بها قد يدخل مخاطر جديدة مرتبطة بالرقابة الداخلية.لها 

 قد يصاحب إعادة الهيكلة تخفيضات في الموظفين وتغييرات في إعادة هيكلة الشركة .
 اإلشراف وفصاًل للمهام مما قد يغير من المخاطرة المرتبطة بالرقابة الداخلية.

 ها مخاطر جديدة، إمتالك أومل التوس  في عمليات أجنبية . يحعمليات أجنبية موسعة
ما تكون تلك المخاطر ذات أثر على الرقابة الداخلية، وعلى سبيل المثال مخاطر  وكثيراً 

 معدلة من معامالت صرف العمالت األجنبية. أوإضافية 

 بادئ تغيير الم أو. قد ي ثر تبني مبادئ محاسبية جديدة اإلصدارات المحاسبية الجديدة
 المحاسبية على المخاطر عند إعداد البيانات المالية.

نظام المعلومات بما في ذلك أساليب العمل ذات العالقة والخاصة بإعداد التقارير المالية 
 تصالوال 
يتكون نظام المعلومات من بنية تحتية )عناصر مادية ومعدات الحاسوب( وبرمجيات وأشخام  .3

جراءات وبيانات. وتحقق العد  إستخدامعلى نطاق واس  من  إستفادةيد من نظم المعلومات واء
 تقنية المعلومات.

 
يتكون نظام المعلومات الخام بأهداف إعداد التقارير المالية التي تشمل نظام إعداد التقارير  .6

 -المالية من األساليب والسجالت التي:

 .تحدد وتسجل جمي  المعامالت الصحيحة 
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 مالت بتفاصيل كافية إلتاحة التصنيف المناسب للمعامالت تبين في الوقت المناسب المعا
 إلعداد التقارير المالية.

 .تقاس قيمة المعامالت بأسلوب يتيح تسجيل قيمتها النقدية الصحيحة في البيانات المالية 

  يجب أن تحدد الفترة الزمنية التي حدثت فيها العمليات للسماح بتسجيل المعامالت في
 صحيحة.الفترة المحاسبية ال

  يجب أن تعرض بالشكل المناسب المعامالت واإلفصاحات ذات العالقة في البيانات
 المالية.

 

قرارات مناسبة في إدارة  إتخاذوت ثر نوعية المعلومات التي ينتجها النظام على قدرة المنشأة على  .2
عداد تقارير مالية موثوقة.  ومراقبة أنشطة المنشأة واء

 

فهمًا لألدوار والمس وليات الفردية الخاصة بالرقابة الداخلية على  الذي يوفر تصالاإلقد يأخذ  .1
عداد التقارير المالية والمذكرات.  تقديم التقارير المالية أشكااًل مثل أدلة السياسة وأدلة المحاسبة واء

 من خالل إجراءات اإلدارة.  أوشفويا  أوإلكترونيا  تصالاإلكما يمكن إجراء 

 

 أنشطة الرقابة
يمكن تصنيف أنشطة الرقابة التي قد تكون مناسبة لعملية تدقيق على أنها سياسات  ،بشكل عام .2

جراءات تخم ما يلي:  -واء

 تشمل أنشطة الرقابة هذه مراجعات وتحليالت األداء الفعلي مقابل مراجعات األداء .
وذلك من خالل ربط مجموعات مختلفة من  الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة؛

تحليل للعالقات  إلىباإلضافة  ،م  بعضها البعض -المالية أوالتشغيلية  –انات البي
جراءات استقصائية وتصحيحية، ومقارنة البيانات الداخلية م  الموارد الخارجية  واء

 أداء النشاط. أوللمعلومات، ومراجعة األداء الوظيفي 

 ظم المعلومات هما . إن المجموعتان الواسعتان ألنشطة الرقابة لنمعالجة المعلومات
وعناصر الرقابة العامة  ،عناصر رقابة التطبيق التي تطبق على معالجة التطبيقات الفردية

لتقنية المعلومات هي السياسات واإلجراءات التي تتعلق بالعديد من التطبيقات وتدعم 
العمل الفعال لعناصر رقابة التطبيق من خالل المساعدة في ضمان التشغيل الصحيح 

فحم  التطبيق غير الواضحمر لنظم المعلومات. كما تشمل األمثلة على عناصر المست
الدقة الحسابية للسجالت وعمل ومراجعة الحسابات وموازين المراجعة وعناصر الرقابة 
االية مثل فحوصات التعديل لبيانات اإلدخال وفحوصات التسلسل العددي والمتابعة 

مثلة على عناصر الرقابة العامة لتقنية المعلومات ات. ومن األستثناءاإلاليدوية لتقارير 
 أوالبرام   إلىعناصر رقابة التغير في البرام  وعناصر الرقابة التي تحد من الوصول 

البيانات، وعناصر الرقابة على تنفيذ إصدارات جديدة لمجموعة تطبيقات البرمجيات 



أ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتهاطلختحديد وتقييم مخاطر ا  

 (1)الملحق)المنقح( 513معيار التدقيق الدولي  512 
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مرافق النظام  إستخدام لىإوعناصر الرقابة على برمجيات النظام التي تحد من الوصول 
 السجالت المالية دون ترك سجالت للتدقيق. أوتتابعها والتي يمكن أن تغير البيانات  أو

 عناصر الرقابة التي تشمل:عناصر الرقابة الفعلية .- 

o  األمن الفعلي لألصول، بما في ذلك وسائل الحماية المالئمة مثل التسهيالت اامنة
 .األصول والسجالت إلىللوصول 

o  ملفات برام  وبيانات الحاسوب. إلىالتفويض بالوصول 

o دورية م  المبالو المبينة في سجالت الرقابة )على سبيل المثال المقارنة لجرد و ال
 مقارنة نتائ  النقد واألمن وجرد المخزون م  السجالت المحاسبية(.

 

ذات عالقة من  سرقة األصول  إلىإن مدى مالئمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف 
بموثوقية إعداد البيانات المالية، وتبعًا لذلك يعتمد التدقيق على الظروف، كاألصول 

 حد كبير لالختالس. إلىالحساسة 
 

 حتفاظواإل ها. توكيل أفراد مختلفين بمس وليات التصريح بالمعامالت وتسجيلفصل المهام 
ألي شخم أن  تقليل فرم السماح إلىباألصول في عهدتهم. ويهدف فصل المهام 
 أثناء التنفيذ العادي لمهامه. حتيالاإل أويكون في موقف يرتكب ويخفي األخطاء فيه 

 

 أوقد تعتمد أنشطة رقابة معينة على وجود سياسات عالية المستوى ومناسبة وضعتها اإلدارة  .11
ويض من الممكن التصريح بعناصر رقابة التف فإنه، فعلى سبيل المثال المكلفين بالحوكمةأولئك 

، المكلفين بالحوكمةالتي وضعها أولئك  ستثماربموجب إرشادات موضوعة مثل مقاييس اإل
النز  الرئيسية موافقة  أو متالكوبالتبادل قد تتطلب المعامالت غير الروتينية مثل عمليات اإل

، كالحاالت التي تحتاج   موافقة المساهمين. إلىمحددة من مستوى عال 

 
 متابعة عناصر الرقابة 
إن أحد المس وليات الهامة لإلدارة هي إنشاء رقابة داخلية واإلبقاء عليها على أساس مستمر، إن  .11

كانت تعمل كما هو مقصود منها وأنه يتم تعديلها  إذامتابعة اإلدارة لعناصر الرقابة تشمل فيما 
حسبما هو مناسب وذلك حسب التغيرات في الظروف. كما قد تشمل متابعة عناصر الرقابة 

كانت المطابقات يتم إعدادها في الوقت المناسب، وتقييم  إذانشطة مثل مراجعة اإلدارة فيما أ
موظفي المبيعات لسياسات المنشأة فيما يتعلق بشروط عقود المبيعات  متثالالمدققين الداخليين إل

شراف الدائرة القانونية على اإل  العمل.سياسات ممارسات  أولسياسات المنشأة األخالقية  متثالواء



الل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خطتحديد وتقييم مخاطر الخ  

  511 (1)الملحق )المنقح( 513معيار التدقيق الدولي 

الموظفون الذين ي دون مهام مماثلة في متابعة عناصر الرقابة  أوقد يساهم المدققون الداخليون  .17
منتظم المعلومات حول عمل  الداخلية للمنشأة من خالل تقييمات منفصلة، وهم يوفرون بشكل  

غون المعلومات كما أنهم يبل ،هتمام كبير على تقييم فاعلية الرقابة الداخليةإالرقابة الداخلية، وب
 حول نواحي القوة والضعف والتوصيات لتحسين الرقابة الداخلية.

م  أطراف خارجية  تتصاالاإلالمعلومات من  إستخداممن الممكن أن تشمل أنشطة المتابعة  .15
التحسين. وي يد العمالء  إلىتلقي الضوء على النواحي التي تحتاج  أووالتي قد تدل على مشاكل 

يمكن للهيئات  فإنهجانب ذلك  إلىالشكوى بشأن الرسوم.  أوواتير بدف  فواتيرهم بيانات الف ضمنياً 
ت ثر على عمل الرقابة الداخلية، فعلى  يم  المنشأة فيما يتعلق باألمور الت تصالاإلالتنظيمية 

من  فإنهبشأن الفحوصات من قبل الهيئات التنظيمية للبنوك، كذلك  تتصاالاإلسبيل المثال 
المتعلقة بالرقابة الداخلية من المدققين الخارجيين  تتصاالاإل عتبارأخذ المنشأة في اإلالممكن أن ت

 عند أداء أنشطة المتابعة.



 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية من خالل فهم المنشأة وبيئتها
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 2الملحق 
 (171وأ 41)المرج : الفقرة أ

 

 الظروف واألحداث التي قد تدل على مخاطر أخطاء جوهرية
حيث تغطي  طر أخطاء جوهرية.فيما يلي أمثلة على الظروف واألحداث التي قد تدل على وجود مخا

األمثلة المقدمة سلسلة واسعة من الظروف واألحداث، على أنه ليست كل الظروف واألحداث تتعلق بكل 
 عملية تدقيق، وليس بالضرورة أن تكون قائمة األمثلة كاملة.

  أو، على سبيل المثال بلدان بها تخفيض كبير للعملة ياً إقتصادعمليات في مناطق غير مستقرة 
 يات تضخمية بشكل مرتف .إقتصاد

 .عمليات معرضة ألسواق متقلبة، على سبيل المثال تجارة العقود المستقبلية 

 .عمليات خاضعة لدرجة عالية من التعقيد في األنظمة 

 .مواضي  خاصة بالمنشأة المستمرة والسيولة، بما في ذلك خسارة العمالء المهمين 

 ئتمانإلقيود على توفر رأس المال وا. 

 .تغيرات في القطا  الذي تعمل به المنشأة 

 .تغيرات في سلسلة اإلمداد 

  خطوط عمل جديدة. إلىنتقال إلا أوخدمات جديدة،  أوعرض منتجات  أوتطوير 

   مواق  جديدة. إلىالتوس 

  أحداث أخرى غير عادية. أوإعادة تنظيم  أوكبيرة  إمتالكتغيرات في المنشأة مثل عمليات 

  مال من المحتمل أن يتم بيعها. أع أوقطاعات منشآت 

 .تحالفات معقدة ومشاري  مشتركة 

 الخام وترتيبات تمويل أخرى معقدة. الهدفالميزانية والمنشآت ذات  ستمويل خارج إستخدام 

 .معامالت هامة م  األطراف ذات العالقة 

 .نقم في الموظفين الذين لهم مهارات إعداد تقارير محاسبية ومالية مناسبة 

 ي الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك مغادرة المدراء التنفيذيين الرئيسيين.تغيرات ف 

 .نواحي ضعف في الرقابة الداخلية، خاصة تلك التي ال تتناولها اإلدارة 

 .ستراتيجيتها الخاصة بالعمل  عدم توافق بين إستراتيجية المنشأة الخاصة بتقنية المعلومات واء

 .تغيرات في بيئة تقنية المعلومات 



الل فهم المنشأة وبيئتهاأ الجوهري من خطتحديد وتقييم مخاطر الخ  
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 ركيب أنظمة تقنية معلومات جديدة هامة خاصة بإعداد التقارير المالية.ت 

  الحكومية. أوالنتائ  المالية من قبل الهيئات التنظيمية  أوات بشأن عمليات المنشأة إستفسار 

  مقدار كبير من التسويات في نهاية الفترة. أوأخطاء سابقة في البيانات، وتاريخ من األخطاء 

 غير المنهجية، بما في ذلك معامالت داخل الشركة،  أومليات غير الروتينية مقدار كبير من الع
 ومعامالت ذات إيراد كبير في نهاية الفترة.

  لت على رغبة اإلدارة، على سبيل المثال إعادة تمويل الدين وأصول سيتم  بناءاً معامالت سجت
 بيعها وتصنيف لألوراق المالية القابلة للتداول.

 اسبية جديدة.تطبيق إصدارات مح 

 .قياسات محاسبية تتضمن عمليات معقدة 

  معامالت تتضمن عدم تيقن كبير بالنسبة للقياس، بما في ذلك التقديرات المحاسبية. أوأحداث 

  لتزاماتمقاضاة معلقة و عادة محتملة اء ، على سبيل المثال ضمانات المبيعات والكفاالت المالية واء
 إصالح البيئة.
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 مقدمةال
   معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

يتناول معيار التدقيق الدولي هذا مسؤولية المدقق في تطبييق مفويوا األهميية النسيبية فيي تخطييط  .3
كيفيية تطبييق األهميية  4133وأداء عمليية تيدقيق البيانيات المالييةو ويوعيا معييار التيدقيق اليدولي

و إن و ييدتو ة علييا التييدقيق واألخطيياء مييير الم ييححةأثيير األخطيياء المحييددالنسييبية عنييد تقييييا 
 علا البيانات المالية.

 
 األهمية النسبية في سياق عملية التدقيق

كثييييرا  ميييا تنيييافا أطييير إعيييداد التقيييارير الماليييية مفويييوا األهميييية النسيييبية فيييي سيييياق إعيييداد وعييير   .2
نياقا األهميية النسيبية بتعبييرات البيانات المالييةو وبيالرما مين أن أطير إعيداد التقيارير الماليية قيد ت

 مختلفة فإنوا توعا بشكل عاا أن: 
  األخطيياء فييي البيانييات الماليييةو بمييا فييي ذلييك الحييذا تعتبيير أنوييا موميية نسييبيا  إذا كييان ميين

المتوقع أن تؤثر فرديا  أو في م موعوا علا القرارات اإلقت يادية للمسيتخدمين التيي أتخيذت 
 ؛علا أساس البيانات المالية

 ر بح يييا وطبيعييية كييياا حيييول األهميييية النسيييبية تيييتا فيييي عيييوء ال يييروا المحيطيييةو وتتييي ثاألح
 الخط  أو بم موعوا؛ و

  األحكيياا حييول األمييور الواميية لمسييتخدمي البيانييات المالييية مبينيية علييا إعتبييار اإلحتياطييات
و واألثييير المحتميييل لألخطييياء عليييا 2العامييية مييين المعلوميييات الماليييية للمسيييتخدمين كم موعييية

ن الفرديين المحددين الذين قد تختلا إحتيا ياتوا إليا حيد كبيير لييس مي خوذا  فيي المستخدمي
 اإلعتبار.

 
يييوفر هييذا النقييااو إذا كييان مو ييودا  فييي إطييار إعييداد تقييارير مالييية منطبييق إطييارا  مر عيييا  للمييدقق  .1

ذا لييا يكيين إطييار إعييداد التقييارير المالييية المنطبيي ق يشييمل عنييد تحديييد األهمييية النسييبية للتييدقيقو وا 
توفر للمدقق هيذا اإلطيار  2مناقشة لمفووا األهمية النسبية فإن الخ ائص المشار لوا في الفقرة 

 المر عي.
 
للحكيييييا المونييييييو ويتييييي ثر بيييييإدراك الميييييدقق إن تحدييييييد الميييييدقق لألهميييييية النسيييييبية هيييييو أمييييير يعيييييود  .4

                                      
 ."تقييا البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق" 413معيار التدقيق الدولي    3
ييدل عليا أني   2333اليذ  تتبنيام م ليس معيايير المحاسيبة الدوليية فيي إبرييل  "إطار إعداد وعر  البيانيات الماليية"المثال علا سبيل    2

فيمييا يتعلييق بالمنشيي ة المو ويية نحييو اليييربا حييي  أن المسييتثمرين هييا فييرودو رأس المييال المسيييتثمر فييي نشيياط ذ  مخيياطر فييإن تيييوفير 
 ا ستفي كذلك بمع ا إحتيا ات المستخدمين اآلخرين التي يمكن أن تلبيوا البيانات المالية.البيانات المالية التي تفي بإحتيا اتو
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ق مييين المنطيييق أن إلحتيا يييات المعلوميييات الماليييية لمسيييتخدمي البيانيييات المالييييةو وفيييي هيييذم السييييا
 يفتر  المدقق أن المستخدمين:

لويييييا معرفييييية معقولييييية باألعميييييال واألنشيييييطة اإلقت يييييادية والمحاسيييييبة ورمبييييية فيييييي دراسييييية  (أ)
 ؛المعلومات في البيانات المالية بإ تواد معقول

 بيانات المالية عند مستويات هامة؛يفومون أن  تا إعداد وعر  وتدقيق ال (ب)

عتبييار علييا إسييتخداا التقييديرات وا المبييالب بنيياء  يييدركون الشييكوك الذاتييية فييي قييياس  (ج) لحكييا وا 
 األحدا  المستقبلية؛ و

 في البيانات المالية.علا المعلومات الواردة  يتخذون قرارات إقت ادية معقولة بناء   (د)
 

علا المدقق تطبيق مفووا األهمية النسبية في كيل مين تخطييط وأداء عمليية التيدقيقو وعنيد تقيييا  .1
محييددة علييا التييدقيق وأثيير األخطيياء عنييد الم ييححةو إن و ييدتو علييا البيانييات أثيير األخطيياء ال

 (.3الماليةو وعند تكوين الرأ  في تقرير المدقق. )المر ع: الفقرة أ
 

عنييد تخطيييط عملييية التييدقيق علييا المييدقق إتخيياذ أحكيياا حييول ح ييا األخطيياء التييي سييتعتبر أنوييا  .6
  وهريةو وتوفر هذم األحكاا أسا  لما يلي:

 ؛ديد طبيعة وتوقيت ومدى إ راءات تقييا المخاطرةتح (أ)

 د وتقييا مخاطر األخطاء ال وهرية؛ وتحدي (ب)

 تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إ راءات التدقيق اإلعافية. (ج)
 

إن األهمية النسبية التي تا تحديدها عنيد تخطييط عمليية التيدقيق د تحيدد بالعيرورة المبليب اليذ  
ء مييير الم ييححةو فرديييا  أو فييي م موعويياو علييا أنوييا مييير سيييتا دائمييا  تقييييا أقييل منيي  األخطييا

 وهريييية. وقيييد ت عيييل ال يييروا الخا ييية بيييبع  األخطييياء أن يقيييوا الميييدقق بتقييمويييا عليييا أنويييا 
 وهرييية حتييا ولييو كانييت أقييل ميين األهمييية النسييبيةو وبييالرما ميين أنيي  ليييس ميين العملييي ت ييميا 

هريية فقيط بسيبب طبيعتويا فيإن عليا إ راءات تدقيق إلكتشياا األخطياء التيي يمكين أن تكيون  و 
الميييدقق أن يعتبييير لييييس فقيييط ح يييا ولكييين أيعيييا  طبيعييية األخطييياء ميييير الم يييححةو وال يييروا 

 .1المعينة لحدوثوا عند تقييا أثرها علا البيانات المالية
 

 تاريخ النفاذ
يسيييمبر د 31تيييدقيق البيانيييات الماليييية للفتيييرات التيييي تبيييدأ فيييي لهيييذا المعييييار نافيييذ المفعيييول يعتبييير  .7

 أو بعد ذلك. 2332

                                      
 .36و الفقرة أ413معيار التدقيق الدولي  1
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 الهدف
 إن الودا هو تطبيق مفووا األهمية النسبية بالشكل المناسب عند تخطيط وأداء عملية التدقيق. .8
 

 تعريفال
تعنييي  (Performance materiality) معييايير التييدقيق الدولييية األهمييية النسييبية لييألداء هييدااأل .2

ن األهمييية النسييبية للبيانييات المالييية ككييل ميين أ ييل المبلييب أو المبييالب التييي حييددها المييدقق ب قييل ميي
أن يزيييد إ مييالي األخطيياء مييير الم ييححة  إحتمييالالتقليييل إلييا مسييتوى ميينخف  بشييكل معقييول 

ذا كيان ذليك منطبقيا  تشيير األهمييية  وميير المكتشيفة عين األهميية النسيبية للبيانيات الماليية ككيلو وا 
تييي حييددها المييدقق ب قييل ميين مسييتوى أو مسييتويات النسييبية لييألداء كييذلك إلييا المبلييب أو المبييالب ال

 األهمية النسبية لفئات معينة من المعامالت أو أر دة الحسابات أو اإلف احات.
 

 المتطلبات
 عملية تدقيقلتخطيط التحديد األهمية النسبية واألهمية النسبية لألداء عند 

ذا عند وعع إستراتي ية التدقيق الكليية عليا الميدقق تحدييد األهم .33 يية النسيبية للبيانيات الماليية ككيلو وا 
الحسيابات أو كان هناك في ال روا المحددة للمنش ة فئة واحيدة أو أكثير مين المعيامالت أو أر يدة 

اإلف احات التي يتوقع بشكل معقيول أن تيؤثر األخطياء التيي مبالغويا دون األهميية النسيبية للبيانيات 
خدمين التييي تتخيذ بنياء علييا البيانيات المالييية فيإن علييا الماليية ككيل علييا القيرارات اإلقت ييادية للمسيت

المييدقق أيعييا  تحديييد مسييتوى أو مسييتويات األهمييية النسييبية التييي سيييتا تطبيقوييا علييا هييذم الفئييات ميين 
 (.33أ-2أو اإلف احات )المر ع: الفقرات أالمعامالت أو أر دة الحسابات 

 

تقييييا مخييياطر األخطيياء ال وهرييية وتحدييييد  هييدااعلييا المييدقق تحدييييد األهمييية النسييبية ليييألداء أل .33
 (.32طبيعة وتوقيت ومدى إ راءات تدقيق إعافية. )المر ع: الفقرة أ

 
 التعديل أثناء سير عملية التدقيق

ذا كيييان ذليييك منطبقيييا  مسيييتوى أو  .32 عليييا الميييدقق تعيييديل األهميييية النسيييبية للبيانيييات الماليييية ككيييل )وا 
ميين المعييامالت أو أر ييدة الحسييابات أو )اإلف يياحات(  مسييتويات األهمييية النسييبية لفئييات معينيية

إذا أ با مطلقا  عليا معلوميات أثنياء التيدقيق ت عيل الميدقق يحيدد مبلغيا  )مبيالب( مختلفية مبيدئيا . 
 (.31)المر ع: الفقرة أ

 

ذا كيان ذليك منطبقيا  مسيتوى  .31 إذا تو ل المدقق إليا أن أهميية نسيبية أقيل للبيانيات الماليية ككيل )وا 
سييييييتويات األهمييييييية النسييييييبية أل ييييييناا معينيييييية ميييييين المعييييييامالت أو أر ييييييدة الحسييييييابات أو أو م

اإلف يياحات( ممييا كييان محييددا  مبييدئيا  مناسييب فييإن علييا المييدقق تحديييد مييا هييو العييرور  لتعييديل 
األهميييية النسيييبية ليييألداءو وميييا إذا كانيييت طبيعييية وتوقييييت وميييدى إ يييراءات تيييدقيق إعيييافية تبقيييا 

 مناسبة.
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 التوثيق
عتبييار عنييد إلا المييدقق أن يعييمن وثييائق التوثيييق المبييالب التالييية والعوامييل التييي أخييذت فييي اعليي .34

 :4تحديدها

 ؛(33األهمية النسبية للبيانات المالية ككل )أن ر الفقرة  (أ)

إذا كان ذلك منطبقا  مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معينية مين المعيامالت أو  (ب)
 ؛(33)أن ر الفقرة أر دة الحسابات أو اإلف احات 

 ؛ و(33األهمية النسبية لألداء )أن ر الفقرة  (ج)

 (.31-32)ج( أثناء سير عملية التدقيق )أن ر الفقرتين  –أ  تعديل للبنود )أ( (د)
 

*** 
 األخرى والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (1)المر ع: الفقرة  األهمية النسبية ومخاطرة التدقيق
المالية تكيون األهيداا العامية للميدقق هيي الح يول عليا ت كييد  عند إ راء عملية تدقيق للبيانات .3أ

كانيت بسيبب  معقول بش ن ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء ال وهرييةو سيواء  
اإلحتيال أو الخط و مما يمكن المدقق من إبيداء رأ  حيول ميا إذا كانيت البيانيات الماليية منطبيقو 

ات المالية واإلت ال كما تتطلب  معايير التدقيق الدولييةو حسيب النتيائ  وتقديا التقارير حول البيان
. عليا الميدقق أن يح يل عليا ت كييد معقيول مين خيالل الح يول عليا 1التي تو ل لوا الميدقق

و 6أدلييية تيييدقيق كافيييية ومناسيييبة مييين أ يييل تقلييييل مخييياطرة التيييدقيق إليييا مسيييتوى مييينخف  مقبيييول
  الميدقق رأ  تيدقيق ميير مناسيب عنيدما تكيون البيانيات ومخاطرة التدقيق هي المخاطرة بي ن يبيد

الماليييية تحتيييو  عليييا أخطييياء  وهرييييةو ومخييياطرة التيييدقيق هيييي دالييية مخييياطر األخطييياء ال وهريييية 
و وييييتا إعتبيييار األهميييية النسيييبية ومخييياطرة التيييدقيق طيلييية عمليييية التيييدقيقو 7ومخييياطرة اإلكتشييياا
 وبشكل خاص عند:

 .8وهريةتحديد وتقييا مخاطر األخطاء ال  (أ)

 .2تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إ راءات التدقيق اإلعافية (ب)

                                      
 .6أو  33-8و الفقرات "وثائق التدقيق" 213معيار التدقيق الدولي     4

 .33و الفقرة معايير التدقيق الدولية"ل وفقا  تدقيق  عملية"األهداا العامة للمدقق المستقل وا  راء  233معيار التدقيق الدولي     1

 .37و الفقرة 233معيار التدقيق الدولي    6

 )ج(. 31و الفقرة 233معيار التدقيق الدولي    7

 .ال وهر  من خالل فوا المنش ة وبيئتوا" الخط "تحديد وتقييا مخاطر )المنقا(  131معيار التدقيق الدولي    8

 ."إست ابة المدقق للمخاطر المقيمة" 113لي معيار التدقيق الدو    2
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و وعنييد تكييوين 33تقييييا أثيير األخطيياء مييير الم ييححةو إن و ييدتو علييا البيانييات المالييية (ج)
 .33الرأ  في تقرير المدقق

 
 لألداء عند تخطيط عملية التدقيق تحديد األهمية النسبية واألهمية النسبية

 

 (33)المر ع: الفقرة  لقطاع العاااإلعتبارات الخا ة بمنشآت ا
 

 فييي حاليية منشيي ة القطيياع العيياا كثيييرا  مييا يكييون المشييروعون وواعييعوا األن ميية هييا المسييتخدمون .2أ
الرئيسيييون لبيانيياتوا الماليييةو إلييا  انييب ميين الممكيين إسييتخداا البيانييات المالييية إلتخيياذ قييرارت عييدا 
ذا كيان ذليك  عن القرارات اإلقت اديةو ولذلك فإن تحديد األهمية النسيبية للبيانيات الماليية ككيل )وا 

الحسييابات  منطبقييا  مسييتوى أو مسييتويات األهمييية النسييبية لفئييات معينيية ميين المعييامالت أو أر ييدة
أو اإلف احات( في عمليية تيدقيق للبيانيات الماليية لمنشي ة قطياع عياا يتي ثر بيالقوانين أو األن مية 
أو السلطات األخرىو وكذلك بإحتيا ات المعلومة المالية للمشرعين وال موور فيما يتعليق ببيرام  

 القطاع العاا.
 

 (.33)المر ع: الفقرة  لمالية ككلإستخداا أساس قياس عند تحديد األهمية النسبية للبيانات ا
يتعييمن تحديييد األهمييية النسييبية ممارسيية الحكييا المونيييو وعييادة تطبييق نسييبة مؤييية علييا أسيياس  .1أ

قياس مختار كنقطة بداية عند تحديد األهمية النسيبية للبيانيات الماليية ككيل. تشيمل العواميل التيي 
 تؤثر علا تحديد أساس قياس مناسب ما يلي:

 و المطلوبيياتو حقييوق المسيياهمينو  ييولت المالييية )علييا سييبيل المثييال األعنا يير البيانييا
 اإليراداتو الم روفات(.

  مييا إذا كانييت هنيياك بنييود يميييل إنتبييام مسييتخدمي البيانييات المالييية لمنشيي ة معينيية أن تركييز
تقيييييا األداء الميييالي يمييييل المسيييتخدمون للتركييييز عليييا  بويييداعليويييا )عليييا سيييبيل المثيييال 

 (.األ ولد أو  افي الربا أو اإليرا
  طبيعيية المنشيي ةو وأييين هييي المنشيي ة فييي دورة حياتويياو وال ييناعة والبيئيية اإلقت ييادية التييي

 ؛تعمل بوا المنش ة
  هيكييل ملكييية المنشيي ة وطريقيية تمويلوييا )علييا سييبيل المثييال إذا كانييت المنشيي ة محوليية فقييط

ت والمطالبيا  يولألبالدين وليس باألسوا قيد يعيع المسيتخدمون مزييدا  مين الت كييد عليا ا
 عليوا وليس علا أرباح المنش ة(؛ 

 .التقلب النسبي ألساس القياس 
 
تشييمل األمثليية علييا أسييس القييياس التييي قييد تكييون مناسييبةو إعتمييادا  علييا  ييروا المنشيي ةو فئييات  .4أ

الييييدخل المبلييييب عنيييي  مثييييل الييييربا قبييييل العييييريبة أو إ مييييالي اإليييييراد أو إ مييييالي الييييربا وا  مييييالي 
                                      

 .413معيار التدقيق الدولي  33

 ."تكوين رأ  وا عداد التقارير حول البيانات المالية" 733معيار التدقيق الدولي  33
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و وكثييييرا  ميييا يسيييتخدا اليييربا قبيييل العيييريبة مييين العملييييات  يييول يييافي قيمييية األ الم يييروفات أو
المستمرة للمنشآت المو وة نحو الرباو وعندما يكيون اليربا قبيل العيريبة مين العملييات المسيتمرة 

 متقلبا  قد تكون أسس قياس أخرى أكثر مالئمةو مثل إ مالي الربا أو إ مالي اإليرادات.
 
القيييياس اليييذ  تيييا إختييييارم تشيييمل البيانيييات الماليييية ذات العالقييية عيييادة النتيييائ   فيميييا يتعليييق ب سييياس .1أ

الماليييية للفتيييرات السيييابقة والمراكيييز الماليييية والنتيييائ  الماليييية والمركيييز الميييالي للفتيييرة حتيييا تاريخيييي  
والموازنيييات والتوقعيييات للفتيييرة الحاليييية معدلييية حسيييب التغييييرات الوامييية فيييي  يييروا المنشييي ة )عليييا 

إمييتالك منشيي م هاميية(و والتغيييرات فييي  ييروا ال ييناعة أو البيئيية اإلقت ييادية التييي  سييبيل المثييال
بدايية األهميية النسيبية للبيانيات الماليية تعمل بوا المنشي ةو عليا سيبيل المثيال عنيدما تحيدد كنقطية 

ككيييل لمنشييي ة معينييية بنييياء عليييا نسيييبة مؤيييية مييين اليييربا قبيييل العيييريبة مييين العملييييات المسيييتمرةو 
تسييبب فييي حييدو  إنخفييا  أو زيييادة فييي هييذا الييربا قييد تييؤد  إلييا أن يسييتنت  وال ييروا التييي ت

الميييدقق أن األهميييية النسيييبية للبيانيييات الماليييية ككيييل تحيييدد بشيييكل مناسيييب أكثييير بإسيييتخداا اليييربا 
 العاد  قبل العريبة من العمليات المستمرة بناء علا النتائ  السابقة.

 
ة التييي يقييدا المييدقق تقيياريرم حولويياو وحييي  تكييون البيانييات تتعلييق األهمييية النسييبية بالبيانييات المالييي .6أ

المالية معدة لفترة تقيارير ماليية تزييد أو تقيل عين إثنيا عشير شيورا  كميا هيو الحيال بالنسيبة لمنشي ة 
 ديييدة أو تغيييير فتييرة إعييداد التقييارير المالييية فييإن األهمييية النسييبية تتعلييق بالبيانييات المالييية المعييدة 

 لية تلك.لفترة التقارير الما
 
يتعمن تحديد نسبة مؤية ليتا تطبيقويا عليا أسياس قيياس مختيار ممارسية الحكيا المونييو وهنياك  .7أ

عالقة بين النسبة المئوية وأسياس القيياس المختيار بحيي  أن النسيبية المئويية المطبقية عليا اليربا 
قية عليا إ ميالي قبل العريبة من العمليات المستمرة سيكون عادة أعلا من النسيبة المئويية المطب

اإليرادو فعلا سبيل المثال يمكن أن يعتبر المدقق أن خمسية بالمائية مين اليربا قبيل العيريبة مين 
العملييييات المسيييتمرة مناسيييبة لمنشييي ة مو وييية نحيييو اليييربا فيييي القطييياع ال يييناعيو بينميييا قيييد يعتبييير 

لمنشي ة مييير الميدقق أن واحيد فيي المائية مين إ ميالي اإليييراد أو إ ميالي الم يروفات إني  مناسيب 
 ربحيةو علا أن نسبا  أعلا أو أقل من الممكن أن تعتبر أنوا مناسبة في  ل ال روا.

 
 اإلعتبارات الخا ة بالمنشآت ال غيرة

عنييدما يكيييون ربييا المنشييي ة قبييل العيييريبة مييين العمليييات المسيييتمرة إسييميا  بإسيييتمرار كمييا هيييي مييين  .8أ
الييربا قبييل و حييي  ي خييذ المالييك الكثييير ميين الممكيين أن تكييون حاليية المنشيي ة التييي يييديرها  يياحبوا

العريبة علا شكل أتعاب فيإن أسياس قيياس مثيل اليربا قبيل األتعياب والعيريبة قيد يكيون مناسيبا  
 بشكل أكبر.

 
 لمنشآت القطاع العاااإلعتبارات الخا ة 

فييي عمليييية تييدقيق منشييي ة قطيياع عييياا قييد يكيييون إ مييالي التكلفييية أو  ييافي التكلفييية )الم يييروفات  .2أ
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ناق ييا  اإليييرادات أو اإلنفيياق نقا ييا  المقبوعييات( أسيياس قييياس مناسييب ألنشييطة البييرام و وحييي  
 .أساس قياس مناسب  ولالعامة في عودة منش ة قطاع عاا قد تكون األ  ولتكون األ

 
 مسيتوى أو مسيتويات األهميية النسييبية لفئيات معينية مين المعييامالت أو أر يدة الحسيابات أو اإلف يياحات

 (.33الفقرة )المر ع: 
إن العوامييييل التييييي قييييد تييييدل علييييا و ييييود فئيييية معينيييية واحييييدة أو أكثيييير ميييين المعييييامالت أو أر ييييدة  .33أ

الحسييابات أو اإلف يياحات التييي أخطاؤهييا تقييل عيين األهمييية النسييبية للبيانييات المالييية ككييل والتييي 
ذ بنيياء يمكيين أن يتوقييع بشييكل معقييول أن تييؤثر علييا القييرارات اإلقت ييادية للمسييتخدمين التييي تتخيي

 علا البيانات المالية تشمل ما يلي:
  ميييييا إذا كانيييييت القيييييوانين واألن مييييية أو إطيييييار إعيييييداد التقيييييارير الماليييييية تيييييؤثر عليييييا توقعيييييات

المسييتخدمين فيمييا يتعلييق بقييياس أو اإلف يياح عيين بنييود معينيية )علييا سييبيل المثييال معييامالت 
 (.حوكمةاألطراا ذات العالقة وأتعاب اإلدارة والمكلفين بال

 يياحات الرئيسيييية فيمييا يتعليييق بال ييناعة التيييي تعميييل فيوييا المنشييي ة )علييا سيييبيل المثيييال اإلف 
 تكاليا األبحا  والتطوير لشركة  يددنية(.

  مييا إذا كييان اإلنتبييام مركييزا  علييا ناحييية معينيية ميين أعمييال المنشيي ة التييي يييتا اإلف يياح عنوييا
 متالكوا حديثا (.بشكل منف ل في البيانات المالية )علا سبيل المثال منش ة تا إ

 
فييي ال ييروا المحييددة لمنشيي ة عنييد إعتبييار مييا إذا كانييت هييذم الفئييات ميين المعييامالت أو أر ييدة  .33أ

الحسيييابات أو اإلف ييياحات مو يييودة قيييد ي يييد الميييدقق أنييي  مييين المفييييد الح يييول عليييا فويييا آلراء 
 واإلدارة. حوكمةوتوقعات المكلفين بال

 
 (33ة )المر ع: الفقر  األهمية النسبية لألداء

إن تخطيييط عملييية التييدقيق فقييط إلكتشيياا األخطيياء ال وهرييية الفردييية يت اهييل حقيقيية أن إ مييالي  .32أ
األخطاء الفردية ميير ال وهريية قيد يتسيبب فيي تحرييا البيانيات الماليية بشيكل  يوهر و ود يتيرك 

ة مبلييب هامشييا  ألخطيياء محتمليية مييير مكتشييفة. إن األهمييية النسييبية لييألداء )التييي كمييا هييي معروفيي
أن إ مييالي األخطيياء  إحتمييالواحييد أو أكثيير( محييدد للتقليييل إلييا حييد ميينخف  بشييكل معقييول ميين 

وميييير المكتشيييفة فيييي البيانيييات الماليييية ككيييلو وبالمثيييل األهميييية النسيييبية ليييألداء ميييير الم يييححة 
بمسييييتوى أهمييييية نسييييبية محييييددة لفئيييية معينيييية ميييين المعييييامالت أو أر ييييدة الحسييييابات أو المتعلييييق 

أن إ مييالي األخطيياء مييير  إحتمييالددة للتقليييل إلييا مسييتوى ميينخف  بشييكل معقييول اإلف يياح محيي
الم ححة ومير المكتشيفة فيي تليك الفئية مين المعيامالت أو أر يدة الحسيابات أو اإلف ياح تزييد 
عييين مسيييتوى األهميييية النسيييبية لتليييك الفئييية مييين المعيييامالت أو أر يييدة الحسيييابات أو اإلف يييياحو 

اء ليييس حسييابا  ميكانيكيييا  بسيييطا و ويتعييمن ممارسيية الحكييا المونيييو وتحديييد األهمييية النسييبية لييألد
وهييو يتيي ثر بفوييا المييدقق للمنشيي ة الييذ  يييتا تحديثيي  أثنيياء أداء إ ييراءات تقييييا المخيياطرة وبطبيعيية 



 

يق
تدق

ال
 

 األهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية تدقيق
 

 123معيار التدقيق الدولي    122 

ومدى األخطاء التي تا تحديدها فيي عملييات التيدقيق السيابقةو وبيذلك تتي ثر توقعيات الميدقق فيميا 
 فترة الحالية.يتعلق باألخطاء في ال

 

 (32)المر ع: الفقرة  التعديل أثناء سير عملية التدقيق
إن األهمييية النسييبية للبيانييات ككييل )مييا كييان ذلييك منطبقييا  مسييتوى أو مسييتويات األهمييية النسييبية  .31أ

لفئات معينية مين المعيامالت أو أر يدة الحسيابات أو اإلف ياحات( قيد تحتياج للتعيديل لتغيير فيي 
عملييية التييدقيق )علييا سييبيل المثييال قييرار بالت ييرا ب ييزء رئيسييي ميين عمييل  ال ييروا حييد  أثنيياء

المنشيي ة( أو معلومييات  ديييدة أو تغييير فييي فوييا المييدقق للمنشيي ة وعملياتوييا نتي يية ألداء إ يييراءت 
الماليية الفعليية مين تعيا أثنياء التيدقيق كميا ليو أن النتيائ  إتدقيق إعافيةو فعلا سبيل المثيال إذا 

ن مختلفييية بشيييكل أساسيييي عييين النتيييائ  الماليييية لنوايييية الفتيييرة التيييي إسيييتخدمت المحتميييل أنويييا سيييتكو 
   مبدئيا  لتحديد األهمية النسبية للبيانات المالية ككل فإن علا المدقق تعديل هذم األهمية النسبية.
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 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
لمخااطر األخطااء  ساتااباتياذ اإلمساوولية المادقق فاي تصاميم وتنف معيار التدقيق الادولي هاذايتناول  .5

فاااي تااادقيق  )المعااادل( ۱ 351التااادقيق الااادولي  وفقاااا لمعياااار الاوهرياااة التاااي يااااددها المااادقق ويقّيمهاااا
 .البيانات المالية

 

 تاريخ النفاذ

 9332ديساامبر  51التااي تبادأ فاي للفتارات تادقيق البيانااات المالياة لهاذا المعياار نافااذ المفعاول  يعتبار  .9
   بعد ذلك. أو

 

 لهدفا

الاصاااول علااا  ماااا يكفاااي ماااا أدلاااة التااادقيق المناسااابة ااااول المخااااطر المقّيماااة  إلااا يهااادف المااادقق  .3
 مناسبة لتلك المخاطر.  إستااباتلألخطاء الاوهرية ما خالل تصميم وتنفيذ 

 

 التعريفات

   -معايير التدقيق الدولية، يكوا للمصطلاات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .4

هاااو إااااراء تااادقيق مصااامم للك اااف عاااا  -(Substantive procedure) إااااراء ااااوهر  (أ)
   -. وت مل اإلاراءات الاوهرية اآلتي:اإلثباتاألخطاء الاوهرية عند مستوى 

 ات تفاصيل )فئات المعامالت وأرصدة الاسابات واإلفصااات(؛ وإختبار  (9)

 اإلاراءات التاليلية الاوهرية.  (3)

هااو إاااراء تاادقيق مصاامم لتقياايم الفعاليااة  -(Test of controls) أنظمااة الرقابااة إختبااار (ب)
الك اف عنهاا  أو اإلثبااتالت غيلية ألنظمة الرقابة فاي مناا األخطااء الاوهرياة عناد مساتوى 

 وتصاياها.

 المتطلبات
 الكلية ستجاباتاإل

المخاطر المقّيمة لألخطااء الاوهرياة عناد  لتتناولكلية  إستااباتينبغي عل  المدقق أا يصمم وينفذ  .1
 .(3أ-5البيانات المالية. )المراا: الفقرات أمستوى 

 
 اإلثباتللمخاطر المقي مة لألخطاء الجوهرية عند مستو   إستجابةإجراءات التدقيق 

 إلاا تساتند طبيعتهااا وتوقيتهاا ونطاقهاا  إااراءات تاادقيق إياافيةينبغاي علا  المادقق أا يصاامم وياود   .6
 .(2أ-4وتستايب لها. )المراا: الفقرات أ اتاإلثبالمخاطر المقّيمة لألخطاء الاوهرية عند مستوى 

 

                                                 
۱

 ."" تاديد وتقييم مخاطر الخطأ الاوهر  ما خالل فهم المن أة وبيئتها)المعدل(  351معيار التدقيق الدولي  
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 -:عل  المدقق ،عند تاديد إاراءات التدقيق التي سيتم أداوها .2

لكااال فئاااة معاااامالت  اإلثبااااتأساااباب تقيااايم مخااااطر األخطااااء الاوهرياااة عناااد مساااتوى  دراساااة (أ)
فصاح،    -بما في ذلك: ورصيد اساب وا 

 أومعاااامالت لكااال فئاااة الخصاااائل المااااددة  اتمالياااة وااااود أخطااااء اوهرياااة بساااببإ (5)
 المتأصلة(؛ وأ  المخاطرة إفصاح ) أورصيد اساب 

)أ  مخااطرة  ذات الصالةالرقاباة  أنظماةاإلعتباار  بعايالمخااطر يأخاذ اكاا تقييم  إذا (9)
كانات  إذاماا يفبايث يقتيي ما المدقق الاصول علا  أدلاة تادقيق لتادياد  الرقابة(،

علاااا  الفاعليااااة  عتماااااداإل  الماااادقق ينااااو  كاااااا إذا)أ   أنظمااااة الرقابااااة تعماااال بفاعليااااة
؛ (الت ااغيلية ألنظمااة الرقابااة فااي تاديااد طبيعااة وتوقياات ونطاااق اإلاااراءات الاوهريااة

 .(52أ-2)المراا: الفقرات أ

)المراااا: الفقاارة كلمااا ااداد تقياايم الماادقق للمخاااطر.  الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق أكثاار إقناعاااً  (ب)
 .(52أ

 

 أنظمة الرقابة إختبار

ات ألنظماة الرقاباة للاصاول علا  ماا يكفاي ماا أدلاة التادقيق إختباار دقق تصاميم وأداء يتعيا عل  الم .2
   -:إذاالمناسبة فيما يخل فعالية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة 

توقعااا بعماال أنظمااة  تقياايم الماادقق لمخاااطر األخطااء الاوهريااة عنااد مسااتوى اإلثبااتيتياما  (أ)
عل  الفاعلية الت غيلية ألنظماة الرقاباة  عتماداإلينو  المدقق  ماالرقابة ب كل فعال )أ  ايث

  أوفي تاديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلاراءات الاوهرية(؛ 

إا اإلاااراءات الاوهريااة لوااادها   يمكااا أا تقاادم مااا يكفااي مااا أدلااة التاادقيق المناساابة عنااد  (ب)
 (94أ-93مستوى اإلثبات. )المراا: الفقرات أ

 

ات أنظمااة الرقابااة علاا  المايااد مااا أدلااة التاادقيق إختبااار داء ينبغااي أا ياصاال الماادقق أثناااء تصااميم وأ .2
 (91المدقق عل  فعالية نظام رقابة معيا. )المراا: الفقرة أ إعتمادالمقنعة كلما ااداد 

 

 ات أنظمة الرقابةإختبار طبيعة ونطاق 
 

   -ات أنظمة الرقابة، يتعيا عل  المدقق:إختبار أثناء تصميم وأداء   .53

بهدف الاصول علا  أدلاة تادقيق ااول  ستفسارخرى باإل تراك ما اإلأداء إاراءات تدقيق أ (أ)
   -الفعالية الت غيلية ألنظمة الرقابة، بما في ذلك:

   ؛كيفية تطبيق أنظمة الرقابة في مراال مالئمة خالل الفترة قيد التدقيق (5)

 ؛ والذ  كاا يتم به أداوها الثبات (9)

   (92أ-96أ )المراا: الفقرة وسائل تطبيقها. أو تطبيقها اهة (3)
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هااا تعتمااد علاا  أنظمااة الرقابااة  ياار إختبار كاناات أنظمااة الرقابااة التااي ساايتم  إذامااا فيتاديااد  (ب)
ذا كاا الاال كذلك،  ما اليرور  الاصول عل  أدلاة تادقيق تادعم العمال  فإنهالمبا رة، وا 

 (35أ-33الفعال لتلك األنظمة  ير المبا رة. )المراا: الفقرات أ
 

 أنظمة الرقابة إختبارتوقيت 
 

خاااالل الفتااارة، التاااي يناااو  فيهاااا المااادقق  أوينبغاااي أا يختبااار المااادقق أنظماااة الرقاباااة للوقااات الماااادد،   .55
أدناه، ماا أاال تقاديم أسااا مناساب  51و 59عل  أنظمة الرقابة تلك، ما مراعاة الفقرتيا  عتماداإل
 .(39المدقق المقصود. )المراا: الفقرة أ عتمادإل

 

 الاصول عليها خالل فترة مرالية ما أدلة التدقيق التي يتم إستخدام
 

 فإنااهأنظمااة الرقابااة خااالل فتاارة مراليااة مااا،  عماال فاعليااةاصاال الماادقق علاا  أدلااة تاادقيق اااول  إذا  .59
   -يتعيا عليه:

الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق اااول التغياارات الهامااة التااي تطاارأ علاا  أنظمااة الرقابااة تلااك بعااد  (أ)
 الفترة المرالية؛ و

فية التااي ساايتم الاصااول عليهااا للفتاارة المتبقيااة. )المراااا: الفقاارات تاديااد أدلااة التاادقيق اإليااا (ب)
 (34أ-33أ

 

 أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها خالل عمليات التدقيق السابقة إستخدام
 

الرقابااة التااي  أنظمااةأدلااة التاادقيق ب ااأا فاعليااة عماال  إسااتخدامكاااا مااا المناسااب  إذامااا في تادياادعنااد  .53
ذا كاااا كااذلك،  ،سااابقة يااات تاادقيقعملتم الاصااول عليهااا فااي ياا طااول الفتاارة الامنيااة التااي قااد  فااإاوا 

   -ما يلي:النظر فيعل  المدقق  يتواب فإنه عنصر رقابة، إختباري قبل إعادة تنقي

 ألنظماةفاعلية العناصر األخرى للرقابة الداخلية، بما في ذلك بيئاة الرقاباة ومتابعاة المن اأة  (أ)
 مخاطر؛لمن أة للالرقابة وعملية تقييم ا

 ؛آلية أوانت يدوية ك إذا فيما المخاطر الناامة ما خصائل الرقابة (ب)

 ؛تقنية المعلوماتأنظمة الرقابة العامة لفاعلية  (ج)

فاي تطبياق  ات، بما فاي ذلاك طبيعاة ومادى اإلنارافاها ما قبل المن أةفاعلية الرقابة وتطبيق (د)
 نااك تغيارات فاي المااوظفياكاااا ه إذاماا في، و فاي عمليااات التادقيق الساابقةالملاوظاة الرقاباة 

 ؛توثر ب كل كبير عل  تطبيق الرقابة

؛ كاا عدم واود تغيير فاي عنصار رقاباة معايا ي اكل مخااطرة بسابب الظاروف المتغيارة إذا (  هـ)
 و

 (31)المراا: الفقرة أ عل  الرقابة. عتماداألخطاء الاوهرية ومدى اإل مخاطر (و)
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رقاباااة أنظماااة ب ااأا فاعلياااة عماال  تاادقيق ساااابقة ماااا عملياااة أدلاااة تاادقيق سااتخدامخطااط المااادقق إل إذا .54
الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق مالئمااة تلااك األدلااة مااا خااالل  إسااتمرارإثبااات  يتعاايا عليااه فإنااهماااددة، 
وعلا  المادقق الاصاول علا  أدلاة  تلاك بعاد التادقيق الساابق.الرقاباة  أنظمةتغييرات في  ادوثب أا 

   -تلك:الرقابة الماددة  أنظمةلتأكيد فهم  الفال أوة المراقب اانب إل  إستفساربإاراء  هذه تدقيقال

مالئمااة أدلااة التادقيق مااا التاادقيق السااابق،  إساتمراروفاي اااال كاااا هنااك تغياارات تااوثر علاا   (أ)
 .(36ينبغي أا يختبر المدقق أنظمة الرقابة في التدقيق الاالي. )المراا: الفقرة أ فإنه

أنظماة الرقاباة علا   إختبااريا علا  المادقق يتع فإنهادث مثل هذه التغييرات، تفي اال لم و  (ب)
بعااض أنظمااة الرقابااة فااي كاال  إختبااارتاادقيق، كمااا ينبغااي عليااه  ماارات ثااالثاألقاال فااي كاال 

عليهاا  عتمااداإلاميا أنظمة الرقاباة التاي يناو  المادقق  إختبارعملية تدقيق لتفاد  ااتمالية 
التادقيق التااليتيا. )المراااا:  أنظماة الرقاباة فاي فترتاي إختباارفاي فتارة تادقيق وااادة ماا عادم 

 .(32أ-32الفقرات أ
 

 الرقابة عل  المخاطر الهامة

مخاااطرة  بأنهاااعلاا  أنظمااة الرقابااة علاا  مخاااطرة معينااة اااددها الماادقق  عتمااادخطااط الماادقق لإ إذا .51
 أنظمة الرقابة تلك في الفترة الاالية.  إختبارهامة، يتعيا عليه 

 

 تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة 

كانات األخطااء  إذاماا فيتعيا عل  المدقق عند تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة ذات الصلة أا يقايم ي .56
أا أنظمة الرقابة   تعمل ب اكل فعاال.  إل التي تم الك ف عنها بواسطة اإلاراءات الاوهرية ت ير 

أنظماة  باأاثبات كما أا  ياب األخطااء المكت افة بواساطة اإلااراءات الاوهرياة   تقادم أدلاة تادقيق ت
 .(43الة. )المراا: الفقرة أه فعّ إختبار الرقابة المتعلقة باإلثبات الذ  يتم 

 

عليهاا، ينبغاي علا  المادقق  عتمااداإلام المادقق تانارافاات عاا أنظماة الرقاباة التاي يعاإلك اف تم  إذا .52
   (45الفقرةأ )المراا: ات ماددة لفهم هذه المسائل وعواقبها الماتملة، وياب أا يادد:إستفسار طرح 

علاا  أنظمااة  عتمااادات أنظمااة الرقابااة التااي تاام تأديتهااا أساسااا مناساابا لإإختبااار تقاادم  إذامااا في (أ)
 الرقابة؛

   أوات اإليافية ألنظمة الرقابة يرورية؛ ختبار كانت اإل إذاما في (ب)

اإلااااراءات الاوهرياااة.  إساااتخدامينبغاااي تنااااول المخااااطر الماتملاااة لألخطااااء ب كااااا إذاماااا في (ج)
 .(45الفقرة أ)المراا: 

 

 اإلاراءات الاوهرية

ينبغااااي علاااا  الماااادقق تصااااميم وأداء  فإنااااه بغااااض النظاااار عااااا المخاااااطر المقّيمااااة لألخطاااااء الهامااااة،  .52
لكااال فئاااة هاماااة ماااا المعاااامالت وأرصااادة الاسااااب واإلفصااااح. )المرااااا: الفقااارات  إااااراءات أساساااية

 .(42أ-49أ
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دقة الخارايااة سااتنفذ علاا  أنهااا إاااراءات ينبغااي علاا  الماادقق النظاار فيمااا إذا كاناات إاااراءات المصااا .52
 (15أ-42تدقيق اوهرية. )المراا: الفقرة أ

 
 -:اإلاراءات الاوهرية المتعلقة بعملية إقفال البيانات المالية

المتعلقااااة بعمليااااة إقفااااال و تتيااااما اإلاااااراءات الاوهريااااة الخاصااااة بالماااادقق إاااااراءات التاااادقيق التاليااااة  .93
   -البيانات المالية:

 ؛ و األساسية قة البيانات المالية ما الساالت المااسبيةمطاب أوإتفاق  (أ)

. األخااارى التاااي تاااتم أثنااااء إعاااداد البياناااات المالياااة والتعاااديالتالهاماااة اليومياااة قياااود الفاااال  (ب)
 .(19)المراا: الفقرة أ

 
 للمخاطر الهامة إستاابةاإلاراءات الاوهرية 

 فإنااهإلثبااات تكااوا مخاااطرة هامااة، مقّيمااة عنااد مسااتوى اخطااأ اااوهر  مخاااطرة  بااأاااادد الماادقق  إذا .95
. وعناااادما يتااااألف ماااانه  ةتسااااتايب ب ااااكل مااااادد لتلااااك المخاااااطر  إاااااراءات أساساااايةينبغااااي أا يااااود  

تفاصايل.  إختباارينبغاي أا تتياما تلاك اإلااراءات  فإنه فقط، إاراءات أساسيةالمخاطر الهامة ما 
 .(13)المراا: الفقرة أ

 
 توقيت اإلاراءات الاوهرية 

عل  المادقق تغطياة الفتارة المتبقياة  فإاأداء اإلاراءات الاوهرية في تاريخ مرالي معيا، عندما يتم   .99
   -:ما يلي ما خالل أداء

 أومعترية؛ أنظمة الرقابة للفترة ال إختبار، باإل تراك ما إاراءات أساسية (أ)

 إيافية فقط، في اال ادد المدقق أنها كافية.  إاراءات أساسية (ب)

 

نهايااة الفتاارة. )المراااا: الفقاارات  إلاا مديااد نتااائ  التاادقيق مااا التاااريخ المرالااي لت معقااو ً  تقاادم أساساااً 
 .(12أ-14أ

 

عناادما يااتم الك ااف عااا األخطاااء التااي لاام يتوقعهااا الماادقق عنااد تقياايم مخاااطر األخطاااء الاوهريااة فااي  .93
لمخااطر كااا ينبغاي تعاديل التقيايم ذ  العالقاة ل إذاماا فييتعيا عل  المدقق تقيايم  فإنهتاريخ مرالي، 

النطااااق المخطاااط لاااه لإااااراءات الاوهرياااة التاااي تغطاااي الفتااارة المتبقياااة.  أوالتوقيااات  أوالطبيعاااة  أو
 .(12)المراا: الفقرة أ

 

 كفاية العرض واإلفصاح

كااا العارض الكلاي للبياناات المالياة، بماا فاي  إذاماا فيينبغي أا ياود  المادقق إااراءات تادقيق لتقيايم  .94
إلطااار إعااداد التقااارير الماليااة المعمااول بااه. )المراااا: الفقاارة  تم وفقاااً تاا، ذلااك اإلفصااااات ذات العالقااة

 .(12أ
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 تقييم كفاية أدلة التدقيق ومد  مالئمتها

علاا  أساااا إاااراءات التاادقيق التااي يااتم أدائهااا وأدلااة التاادقيق التااي يااتم الاصااول يتعاايا علاا  الماادقق  .91
ييمات مخااطر األخطااء الاوهرياة عناد مساتوى كانت تق إذاما فيأا يقّيم التدقيق  إستكمالقبل عليها و 

 .(65أ-63اإلثبات تبق  مناسبة. )المراا: الفقرات أ
 

أثنااء ت اكيله  تام الاصاول علا  ماا يكفاي ماا أدلاة التادقيق المناسابة إذاماا فيعل  المدقق أا يساتنت   .96
تبادو أنهاا  كانات إذادراسة اميا أدلة التدقيق ذات الصالة بغاض النظار عماا  أيياً  لرأ  معيا، عليه

 .(69تناقض التأكيدات الواردة في البيانات المالية. )المراا: الفقرة أ أوتدعم 
 

فااي اااال لاام ياصاال علاا  مااا يكفااي مااا أدلااة التاادقيق فيمااا يخاال تأكيااد هااام للبيانااات علاا  الماادقق  .92
ذا لاام يااتمكا مااا الاصااول علاا  مااا يكفااي الماليااة،  أا يااااول الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق إيااافية. وا 

 .  في البيانات المالية يااب الرأ  أو متافظاً  أا يبد  رأياً  عليه فإاأدلة التدقيق المناسبة، ما 
 

 التوثيق

   -:٢ليأا ي مل في وثائق التدقيق ما يعل  المدقق ينبغي   .92

العامة لتناول المخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية عند مساتوى البياناات المالياة  ستااباتاإل (أ)
 التي يتم أدائها؛ إاراءات التدقيق اإليافية قونطات وطبيعة وتوقي

 و؛ صلة هذه اإلاراءات ما المخاطر المقيمة عند مستوى اإلثبات (ب)

وايااااة النتاااائ  ساااتنتااات اياااث   تكاااوا هاااذه اإل، بماااا فاااي ذلاااك نتاااائ  إااااراءات التااادقيق (ج)
   .(63. )المراا: الفقرة أأخرىبطريقة 

 

تم الاصااول يااالرقابااة التااي  أنظمااةاصااة بفاعليااة عماال أدلااة التاادقيق الخ سااتخدامخطااط الماادقق إل إذا  .92
ساتنتااات التاي إلاأا ي امل ياما وثاائق التادقيق عل  المادقق  فإا ،عليها في عمليات تدقيق سابقة
هاا فاي عملياات التادقيق إختبار الرقاباة هاذه التاي تام  أنظماةعلا   عتماداإليتم التوصل لها فيما يتعلق ب

 .السابقة
 

 تتطابق ما الساالت المااسبية األساسية. أوالبيانات المالية تتفق  بأا يويح توثيق المدققيا  .33

*** 
 خر األ والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (1)المراا: الفقرة  الكلية ستجاباتاإل
 

تناول المخاطر المقّيمة لألخطااء الاوهرياة عناد مساتوى البياناات تالكلية ل ستااباتاإل. يمكا أا ت مل 5أ
   -المالية ما يلي:

                                                 
9

 . 6، والفقرة أ55-2فقرات ال "وثائق التدقيق" 933معيار التدقيق الدولي  
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  الافاظ عل  الت كك المهني. إل عل  الاااة  العمليةالتأكيد لفريق 

  خبراء إستخدام أوالخاصة  المهاراتموظفيا ما ذو   أوتعييا موظفيا أكثر خبرة. 

 توفير مايد ما اإل راف. 

  في إختيار إاراءات التدقيق اإليافية التي سيتم أداوها. التنبوإدخال عناصر إيافية ما عدم 

 إاراءات أساسايةأداء  مثل ،إاراءات التدقيق نطاق أوتوقيت  أويرات عامة في طبيعة إاراء تغي 
تعااديل طبيعااة إاااراءات التاادقيق للاصااول علاا  أدلااة  أو فااي نهايااة الفتاارة باادً  مااا تاااريخ مرالااي

 .  تدقيق أكثر إقناعاً 
 

الكلياااة  ساااتااباتلي اإلالبياناااات المالياااة، وبالتاااايتاااأثر تقيااايم مخااااطر األخطااااء الاوهرياااة عناااد مساااتوى  .9أ
بيئاة رقاباة فعالاة للمادقق أا يكاوا لدياه ثقاة أكبار  تتايحويمكاا أا  .بفهم المدقق لبيئاة الرقاباة للمدقق،

 تسامح وبالتااليداخليًا يما المن اأة،  يتم إعدادهاأدلة التدقيق التي  موثوقيةوفي في الرقابة الداخلية 
نااوااي إ  أا  ريخ مرالااي باادً  مااا نهايااة الفتاارة.أداء بعااض إاااراءات التاادقيق فااي تااامااثال بااللماادقق 
لبيئاة رقاباة فعالاة المادقق عل  سبيل المثال، قد يستايب و ذات أثر معاكا. في بيئة الرقابة  القصور

   -ما خالل ما يلي:

 أداء إاراءات تدقيق إيافية في نهاية الفترة بدً  ما تاريخ مرالي.   

 اإلاراءات الاوهرية. ثر  موً  مالاصول عل  أدلة تدقيق أكا 

  عدد المواقا التي سي ملها نطاق التدقيقايادة  . 

 

التأكياااد علااا  علااا  سااابيل المثاااال و العاااام للمااادقق،  األسااالوبأثااار هاااام علااا   عتبااااراتاإل. إا لمثااال هاااذه 3أ
الرقاباااة، وكاااذلك  ألنظماااةات إختباااار يساااتخدم  أسااالوب أواألساساااي(  الاوهرياااة )األسااالوب اإلااااراءات

 .  م ترك(أسلوب ) إاراءات أساسية
 

 اإلثباتللمخاطر المقي مة لألخطاء الجوهرية عند مستو   إستجابةإجراءات التدقيق 
 

 (6)المراا: الفقرة  طبيعة وتوقيت ونطاق إاراءات التدقيق اإليافية
أساالوب التاادقيق المناسااب  لدراسااةيااوفر تقياايم الماادقق للمخاااطر الماااددة عنااد مسااتوى اإلثبااات أساسااًا . 4أ

   -:عل  سبيل المثال، يمكا أا يادد المدقق ما يليو ء إاراءات تدقيق إيافية. وأدا لتصميم

فعالاااة للمخااااطر  إساااتاابةيساااتطيا المااادقق تاقياااق  فقاااطالرقاباااة  ألنظماااةات إختباااار أناااه باااأداء  (أ)
 معيا؛ المقيمة لألخطاء الاوهرية إلثبات
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يساتبعد المادقق أثار  تااليوبالمناساب إلثباتاات مااددة، هاو أمار فقاط  إاراءات أساسيةأداء  اإ (ب)
لماااادقق لتقياااايم إاااااراءات ا أا إلاااا وقااااد يعااااود ساااابب هااااذا  .الرقابااااة مااااا تقياااايم المخاااااطر أنظمااااة

الرقاباااة  أنظماااة إختباااارألا  أورقاباااة فعالاااة مناسااابة لإثباااات،  أنظماااة المخااااطر لااام تاااادد أ 
فاي تادياد علا  فعالياة عمال أنظماة الرقاباة  عتمااداإللذلك   ينو  المدقق ، فعالسيكوا  ير 

 أوطبيعة وتوقيت ونطاق اإلاراءات الاوهرية؛ 

هاو أساالوب  الاوهريااةالرقاباة واإلااراءات  أنظمااةات إختباار  إساتخدامب يعتبار األسالوب الم ااترك (ج)
 . فعال

 

، وبغض النظر عا النه  المختار، يقوم المدقق بتصميم وأداء 52وما ذلك، كما تتطلب الفقرة 
 سي ما أصناف المعامالت ورصيد الاساب واإلفصاح.اإلاراءات الاوهرية لكل صنف رئي

 

وعهااا ( ونالاوهريااةاإلاااراءات  أوالرقابااة  أنظمااة إختبااار)أ   هدفااه إلاا ت ااير طبيعااة إاااراء التاادقيق  .  1أ
وقاد  اإلااراءات التاليلياة(. أوة الاسااب إعااد أوالمصادقة  أو ستفساراإل أوالمراقبة  أوأ  الفال )

 للمخاطر المقّيمة.  ستاابةذات أهمية قصوى في اإليق تدقالإاراءات  طبيعة تكوا
 

 التاريخ الذ  تنطبق عليه أدلة التدقيق. أوالفترة  أو أدائهوقت  إل ي ير توقيت إاراء التدقيق  .  6أ
 

عاادد مالاظااات  أوعينااة عااا الاااام  المقاادار الااذ  ساايتم أداوه، مااثالً  إلاا ي ااير نطاااق إاااراء التاادقيق  .  2أ
   ن اط رقابة معيا.

 

لمخااااطر المقيماااة ا إلااا ونطاقهاااا طبيعتهاااا وتوقيتهاااا  تساااتندإا تصاااميم وأداء إااااراءات تااادقيق إياااافية  .  2أ
صااالة وايااااة بااايا إااااراءات التااادقيق مساااتوى اإلثباااات يقااادم عناااد  وتساااتايب لهاااا لألخطااااء الاوهرياااة

 م المخاطر. يللمدققيا وتقياإليافية 
 

 )أ((2)المراا: الفقرة  للمخاطر المقيمة عند مستوى اإلثبات ستاابةاإل
 الطبيعة 

 

قااد تااوثر المخاااطر المقيمااة للماادقق علاا  كاال أنااواق إاااراءات التاادقيق التااي ساايتم أداوهااا والامااا فيمااا  .  2أ
ماااة مرتفعاااة، يمكاااا أا يوكاااد المااادقق علااا  علااا  سااابيل المثاااال، عنااادما تكاااوا المخااااطرة المقيّ و بينهاااا. 

 فإنااه فااال الوثيقااة. وعااالوة علاا  ذلااك، إلاا افة إكتمااال بنااود عقااد معاايا مااا الطاارف النظياار، باإلياا
علااا  سااابيل و يمكاااا أا تكاااوا بعاااض إااااراءات التااادقيق مناسااابة أكثااار لااابعض اإلثباتاااات ماااا  يرهاااا. 

للمخاااطر  إسااتاابةات أنظمااة الرقابااة أكثاار إختبااار يمكااا أا تكااوا  فإنااه المثااال، فيمااا يتعلااق باااإليراد،
للمخااااطر  إساااتاابةوا اإلااااراءات الاوهرياااة أكثااار المقيماااة لألخطااااء فاااي إثباااات اإلكتماااال، بينماااا تكااا

 في إثبات الادوث. لألخطاء المقّيمة 
 
 إذاعلاا  ساابيل المثااال، و مناساابة فااي تاديااد طبيعااة إاااراءات التاادقيق.  مخاااطرة ماااتقياايم تكااوا أسااباب  .  53أ

بساابب الخصااائل الماااددة لفئااة مااا المعااامالت دوا اعتبااار  متاادنيمسااتوى ب مقّيمااةكاناات مخاااطرة 
المادقق قاد ياادد أا اإلااراءات التاليلياة الاوهرياة لواادها تقادم ماا  فإاذات العالقة،  الرقابةنظمة أل
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بسابب متادني بمساتوى كانت المخاطرة المقيماة  إذايكفي ما أدلة التدقيق المناسبة. وما اهة أخرى، 
التقياايم المتاادني، أنظمااة الرقابااة الداخليااة، وينااو  الماادقق أداء اإلاااراءات الاوهريااة علاا  أساااا ذلااك 

)أ(. وقد يكاوا هاذا هاو الااال 2ات ألنظمة الرقابة تلك كما تقتيي الفقرة إختبار ينبغي أا يود   فإنه
و يار معقادة ياتم معالاتهاا ب اكل  ت ذات خصاائل مواادة علا  نااو معقاولمثال لفئة ماا المعاامال

 روتيني والسيطرة عليها ما قبل نظام المعلومات في المن أة. 
 

   التوقيت
فاااي نهاياااة  أوتااااريخ مرالاااي  فاااي إااااراءات أساساااية أوالرقاباااة  ألنظماااةات إختباااار يمكاااا للمااادقق أداء  .  55أ

أا يقاااارر الماااادقق أا أداء  يااااةإاتمال تااد ،وكلمااااا كاناااات مخاااااطرة األخطاااااء الاوهريااااة أعلاااا  الفتاااارة.
اية الفتارة بادً  ماا في نه أونهاية الفترة  إل ثر فاعلية في تاريخ أقرب كسيكوا أ الاوهريةاإلاراءات 

فاي أوقاات  يار متنباأ بهاا )علا  سابيل المثاال  أوأداء إااراءات تادقيق لام يعلاا عنهاا  أوتاريخ أبكر، 
وهاذا األمار مالئام ب اكل خاال فاي  مواقا مختارة عل  أساا  يار معلاا(.أداء إاراءات تدقيق في 

لمااادقق عناااد تادياااد مخااااطر علااا  سااابيل المثاااال، قاااد يساااتنت  او اتياااال. اإللمخااااطر  ساااتاابةدراساااة اإل
إاااراءات التاادقيق لتمديااد اسااتنتااات التاادقيق مااا تاااريخ مرالااي  بااأاالتالعااب  أواألخطاااء المقصااودة 

 .  فعا ً نهاية الفترة   يكوا  إل 
 

مااا الممكااا أا يساااعد أداء إاااراءات التاادقيق قباال نهايااة الفتاارة الماادقق فااي  فإنااهومااا اهااة أخاارى،  .  59أ
وب أسال وياا أومة في مرالة مبكرة ما التادقيق، وبالتاالي الهاا بمسااعدة اإلدارة الها المسائلتاديد 

 هذه المسائل. لتتناولتدقيق فعال 
 

بعاد ذلاك، علا   أويمكاا أداء بعاض إااراءات التادقيق فقاط فاي نهاياة الفتارة  فإنه ذلك، إل باإليافة  .  53أ
   -سبيل المثال:

 ؛سبيةالبيانات المالية ما الساالت الماا مطابقة 

  و؛ أثناء إعداد البيانات المالية تتمفال التسويات التي 

 أا معاامالت  أوالمن اأة قاد دخلات فاي عقاود بياا  يار مناسابة  باأاكانت هناك مخاطرة  إذا
لهااذه المخاااطر  سااتاابةلإعلاا  الماادقق أداء إاااراءات  فااإالاام يااتم إناااهااا فااي نهايااة الفتاارة 

 الماددة.

أداء  الاااذ  ينبغاااي فياااه وقاااتلاإلياااافية التاااي تاااوثر علااا  دراساااة المااادقق ل ت ااامل العوامااال المالئماااة .  54أ
 -:إاراءات التدقيق ما يلي

 .بيئة الرقابة 

 إتااالف البيانااات  يااتم  اقاااً علاا  ساابيل المثااال قااد فكااوا المعلومااات المناساابة متااوفرة )عناادما ت
ا فااي أوقاااات قااد تاااادث اإلاااراءات التااي سااتتم مراقبتهاا أو ،القديمااة فااي الملفااات اإللكترونيااة

 .(فقط معينة
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 لتلبياااة  مياااخمةكانااات هنااااك مخااااطرة إيااارادات  إذاعلااا  سااابيل المثاااال فالمخااااطرة ) طبيعاااة
المادقق قاد ير اب فاي فاال  فاإابياا  يار صااياة  اقاًا،  إتفاقياتبإبرام توقعات األرباح 

 العقود المتوفرة في تاريخ نهاية الفترة(.

  ة التدقيقأدل ماتتعلق به اللذااالتاريخ  أوالفترة. 

 

 النطاق
 النظاار فااي األهميااة النساابية والمخاااطربعااد الااذ  يعتباار يااروريا تاادقيق الإاااراء  نطاااقد ياايااتم تاد .  51أ

مفاارد مااا خااالل  هاادفد التااي يخطااط الماادقق للاصااول عليهااا. وعنااد تلبيااة مااة ودراااة التأكيااالمقيّ 
إاااراءات  نطاااق ماموعااة مااا اإلاااراءات، يينظاار فااي نطاااق كاال إاااراء علاا  ااادة. ويتسااا عموماااً 

يمكاا أا تكاوا اياادة ااام  فإناه سابيل المثاال، عل ف ما ايادة مخاطر األخطاء الاوهرية.التدقيق 
للمخاااطر المقّيمااة  إسااتاابة، اً أداء إاااراءات تاليليااة اوهريااة علاا  مسااتوى أكثاار تفصاايلي أوالعينااة 

ااااراء تااادقيق معااايا يكاااوا . إ  أا اياااادة نطااااق إمناساااباً  اتياااال، أماااراً اإللألخطااااء الاوهرياااة بسااابب 
 فقط في اال كاا إاراء التدقيق باد ذاته ذو صلة بالمخاطر الماددة. فعا ً 

 

أساااليب التاادقيق بمساااعدة الااسااب اإللكترونااي إاااراء فااال أكثاار  إسااتخدام تاايحمااا الممكااا أا ي .  56أ
قرر المادقق تعاديل والملفات المااسبية اإللكترونية، والذ  قد يكوا مفيدا عندما ي  موً  للمعامالت
وماااا الممكاااا  اتياااال.اإللمخااااطر األخطااااء الاوهرياااة بسااابب  ساااتاابةإلال امثاااك ،نطااااق الفاااال

فارا معاامالت  أومعامالت ما الملفات اإللكترونية الرئيساية هذه األساليب إلختيار عينة  إستخدام
 ماموعة بكاملها بدً  ما عينة. إختبار أو ماددةذات خصائل 

 

 صة بمن آت القطاق العام الخا عتباراتإلا
بالنسبة لعمليات تدقيق من آت القطاق العام، قاد ياوثر تكلياف التادقيق وأ  متطلباات تادقيق خاصاة  .  52أ

 أخرى عل  دراسة المدقق لطبيعة إاراءات التدقيق اإليافية وتوقيتها ونطاقها. 
 

 الخاصة بالمن آت الصغيرة عتباراتإلا
قد   يواد العديد ما أن طة الرقابة التي يمكا تاديادها ماا قبال ، داً في اال المن آت الصغيرة ا .  52أ

عملهاا ماا قبال المن اأة. وفاي هاذه  أوأنه قد ياتم الااد ماا مادى توثياق وااود األن اطة  أوالمدقق، 
الاالة، قد يكوا ما أكثر فاعلية بالنسبة للمدقق أداء إاراءات تادقيق إياافية تكاوا ب اكل رئيساي 

. وفااي بعااض الاااا ت الناادرة ااادا، قااد يكااوا مااا المسااتايل الاصااول أساساايةإاااراءات عباارة عااا 
 العناصر األخرى للرقابة.  أوعل  ما يكفي ما أدلة التدقيق المناسبة بسبب  ياب أن طة الرقابة 

 

 )ب((2تقييم أعل  للمخاطر )المراا: الفقرة 
ماا كمياة ياياد المدقق  فإالمخاطر، عند الاصول عل  أدلة تدقيق أكثر إقناعا بسبب تقييم أعل  ل .  52أ

مااا خااالل المايااد  علاا  ساابيل المثااالموثوقيااة،  أوياصاال علاا  أدلااة تكااوا أكثاار مالئمااة  أواألدلااة 
داعماة ماا ماا خاالل الاصاول علا  أدلاة  أوما التأكيد عل  الاصول عل  أدلة األطراف الثالثاة 

 عدد ما المصادر المستقلة. 
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 أنظمة الرقابة إختبار
 (2أنظمة الرقابة )المراا: الفقرة  إختبارء تصميم وأدا

 

مصاممة  بأنهااالتاي يااددها المادقق  أنظمة الرقابة فقط علا  تلاك األنظماة إختباريتم أداء عمليات    .93أ
ذا كااا ياتم الك ف عنهاا وتصااياها.  أوب كل مناسب لمنا األخطاء الاوهرية في إثبات معيا  وا 

 فإناه ،فاي أوقاات مختلفاة أثنااء الفتارة الخاياعة للتادقيقبيار كااد  إلا رقابة مختلفة  أنظمة إستخدام
 ينبغي النظر في كل منها عل  ادة. 

 

فاعلية عمل أنظمة الرقابة يختلف عا الاصول عل  فهم لتصميم وتنفيذ أنظماة الرقاباة  إختبارإا  .  95أ
فاعلياة  إختبااردقق نفاا أناواق إااراءات التادقيق. لاذلك قاد يقارر الما إساتخداموتقييمهما. إ  أنه ياتم 

 يكاوا تام تنفياذها إذا عمل أنظمة الرقابة في نفاا الوقات الاذ  ياتم فياه تقيايم تصاميمها وتادياد أناه
 .  فعا ً  اً أمر 

 

علاا  ذلااك، ور ام أنااه لاام ياتم تصااميم بعااض إااراءات تقياايم المخاااطر ب اكل مااادد كعمليااات  عاالوةً  .  99أ
تدقيق اول فاعلية عمل أنظمة الرقاباة وتعمال بالتاالي ألنظمة الرقابة، إ  أنها قد تقدم أدلة  إختبار

علاا  ساابيل المثااال يمكااا أا ت اامل إاااراءات تقياايم المخاااطر الخاصااة فألنظمااة الرقابااة.  إختبااارك
   -بالمدقق ما يلي:

 اإلدارة للمواانات. إستخدامب أا  ستفساراإل 

  ًالنظر في مقارنة اإلدارة للمصاريف المقدرة والفعلية  هريا  . 

 ختالفات بيا المبالغ المقدرة والفعلية. اإلة التقارير المتعلقة بتقصي مرااع 

 

تام  إذاماا فيتقدم إاراءات التدقيق هاذه معرفاة ااول تصاميم سياساات إعاداد الموااناات فاي المن اأة و 
أدلاااة تااادقيق ااااول فاعلياااة عمااال سياساااات إعاااداد الموااناااة فاااي مناااا  أييااااً تنفياااذها، لكنهاااا قاااد تقااادم 

 الك ف عنها.  أوة في تصنيف المصاريف األخطاء الاوهري
 

 إختباارألنظماة الرقاباة ياتم أداوه فاي نفاا وقات أداء  إختباارذلك، قاد يصامم المادقق  إل باإليافة  .  93أ
 إختباار هادفأنظماة الرقاباة يختلاف عاا  إختباارما  الهدفنفا المعاملة. ور م أا  في تفاصيلال

ماااا خاااالل أدائهماااا فاااي نفاااا فاااي نفاااا الوقااات يا ختباااار ناااه قاااد ياااتم إناااااا كاااال اإلالتفاصااايل، إ  أ
 علاا  ساابيل المثااال، يمكااا أا يصاامم الماادققف. الهاادفمااادوج  إختبااارب أيياااً ييعاارف وهااو المعاملااة، 
وتقاديم أدلاة تادقيق  تام المصاادقة عليهاا إذاماا فيماا لفاال فااتورة معيناة لتادياد  إختبارويقّيم نتائ  

كاال  هاادفمااا خااالل دراسااة  الهاادفمااادوج  ختباااروتقياايم اإلاوهريااة لمعاملااة معينااة. ويااتم تصااميم 
 عل  ادة.  إختبار

 

فعالااة تااوفر  أساساايةقااد ياااد الماادقق أنااه مااا  ياار الممكااا تصااميم إاااراءات فااي بعااض الاااا ت،  .  94أ
بنفسااااااااااااااااااااااااااااااااها أدلااااااااااااااااااااااااااااااااة تاااااااااااااااااااااااااااااااادقيق كافيااااااااااااااااااااااااااااااااة ومناساااااااااااااااااااااااااااااااابة عنااااااااااااااااااااااااااااااااد مسااااااااااااااااااااااااااااااااتوى 
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تقنيااة المعلومااات و  يااتم  إسااتخدامب أعمالهاااعناادما تااود  المن ااأة  ااادث هااذا. ويمكااا أا ي۳اإلثبااات
. وفاي هاذه عدا عما يتم ما خالل نظام تقنية المعلوماات الافاظ عل  توثيقها أو لمعامالتا توثيق

 ألنظمة الرقابة ذات الصلة.  إختبار)ب( ما المدقق أداء 2الاا ت، تقتيي الفقرة 
 

 (2المن ود )المراا: الفقرة  عتماداإلأدلة التدقيق و 
ا فاعليااة عماال أنظمااة الرقابااة عناادما أ.  يمكااا السااعي للاصااول علاا  مسااتوى أعلاا  مااا التأكيااد ب اا91أ

مااا يكااوا ايااث  وخصوصااارقابااة، الات إختبااار ب ااكل رئيسااي مااا  األساالوب الااذ  يااتم تبنيااهيتكااوا 
 اإلاراءات األساسية.  ناسبة فقط ماالعملي الاصول عل  أدلة تدقيق كافية وم أو ير الممكا 

 

 أنظمة الرقابة إختبارطبيعة ونطاق عمليات 
 

 )أ((53)المراا: الفقرة  ستفسار تراك ما اإلاإلإاراءات تدقيق أخرى ب
 

يااااتم أداء  فإنااااه فاعليااااة عماااال أنظمااااة الرقابااااة. وعليااااه، ختبااااارإللواااااده لاااايا كافيااااًا  ستفسااااارا اإلإ . 96أ
 ستفساااار. وفاااي هاااذا الخصاااول، يمكاااا أا يقااادم اإلارستفساااااناااب اإل إلااا إااااراءات تااادقيق أخااارى 

، ايث تكوا المراقباة مالئماة والمراقبة ستفسارما اإلإعادة األداء تأكيدًا أكبر  أوبالفال  مماوااً 
 فقط في وقت إارائها. 

 

تاوثر طبيعااة عنصار الرقابااة المعايا علاا  ناوق إاااراء التادقيق المطلااوب للاصاول علاا  أدلاة تاادقيق .  92أ
تاااام إثبااااات فاعليااااة العماااال  إذاعلاااا  ساااابيل المثااااال، ف .عماااال بفاعليااااةتالرقابااااة كاناااات  إذا مااااافيب ااااأا 

يمكاا أا يقارر المادقق فاال هااذه المساتندات للاصاول علا  أدلاة تادقيق ب ااأا  فإناهبالمساتندات، 
قاااد   تكاااوا  أوالمساااتندات  قاااد   تتاااوفر هاااذه ،الرقاباااة األخااارى ألنظماااةبالنسااابة فاعلياااة العمااال. و 

قاد   تكاوا هنااك مساتندات لفاعلياة العمال بسابب بعاض العوامال فاي  ،سبيل المثاال فعل  مناسبة.
بعاااض أناااواق األن اااطة الرقابياااة مثااال بسااابب  أوويض الصاااالاية والمساااوولية، بيئاااة الرقاباااة مثااال تفااا

يمكاا الاصاول علا  أدلااة  فإناه ،وفاي هاذه الااا ت رقابياة التاي يوديهاا الااساب اآللاي.األن اطة ال
باإل تراك ما إاراءات تدقيق أخرى مثال المراقباة  ستفسارعلية العمل ما خالل اإلالتدقيق ب أا فا

 أساليب التدقيق بمساعدة الااسب اآللي. إستخدام أو
 

 أنظمة الرقابة  إختبارنطاق 
عندما تكوا هناك اااة ألدلة تدقيق أكثار إقناعاا فيماا يخال فاعلياة نظاام رقاباة معايا، قاد يكاوا  .  92أ

ياافة  إختبااردة نطااق ما المناسب اياا علا  أنظماة الرقاباة، ت امل  عتمااداإلدرااة  إلا الرقاباة. وا 
   -أنظمة الرقابة ما يلي: إختبارعتبار في تاديد نطاق اإلالمسائل التي قد يأخذها المدقق بعيا 

 .تكرار أداء الرقابة ما قبل المن أة خالل الفترة 

  د فيها المدقق عل  فاعلية عمل الرقابةأثناء فترة التدقيق التي يعتم الفترة الامنيةطول.   

  اإلناراف المتوقا عا الرقابة.معدل 

                                                 
۳

 . 33 الفقرة)المنقح(  351معيار التدقيق الدولي  
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 فيمااا يخاال فاعليااة عماال الرقابااةمااة وموثوقيااة أدلااة التاادقيق التااي ساايتم الاصااول عليهااا مالئ 
 عند مستوى اإلثبات.

 متعلقة باإلثبات.أنظمة رقابة أخرى ات إختبار الاصول عل  أدلة تدقيق ما  مدى 
 

 ات. ختبار إر ادات إيافية اول نطاق اإل عل  4 133ر التدقيق الدوليوياتو  معيا
 
 اياااادة مااادىيكاااوا ماااا اليااارور  قاااد    فإناااه ،للمعالااااة بتقنياااة المعلوماااات للثباااات المتأصااالنظاارًا  . 92أ

ماا لام ياتم تغييار البرناام   ثاباتتعمل الرقاباة اآللياة ب اكل  بأا ويمكا التوقا لية.اآلرقابة ال إختبار
وعناادما  الدائمااة التااي يسااتخدمها البرنااام (.البيانااات األخاارى  أوالملفااات  أوي ذلااك الاااداول بمااا فاا)

باة اآللياة تعمال اسابما هاو مقصاود )والاذ  يمكاا عملاه فاي الوقات الاذ  ياتم اياادد المادقق أا الرق
د أا ات لتادياإختباار أداء  فايالمادقق  فقد ينظر ،في تاريخ آخر( أوفيه مبدئيًا تنفيذ عنصر الرقابة 

   -ما يلي:تاديد ات ختبار وما الممكا أا ت مل هذه اإل .بفاعليةالرقابة مستمرة في العمل 
  ؛الرقابة المناسبة ألنظمةأا التغييرات في البرنام    يتم عملها دوا أا تكوا خايعة 

 و؛ ستخدم لمعالاة المعامالتا النسخة المصرح بها للبرنام  تي أ 

  رى فعالة.أنظمة الرقابة العامة األخأا 
 

 تغييرات في البرام  لم تتم كماا هاوتاديد أا ال أيياً ات ختبار كما أنه ما الممكا أا ت مل هذه اإل
فعلااا  سااابيل  صااايانتها. أوم المن اااأة تطبيقاااات ماموعاااة بااارام  دوا تعاااديلها عنااادما تساااتخد لالااااا

لاام  بأناهقيق يمكاا للمادقق فاال ساال إدارة أماا تقنياة المعلوماات للاصاول علا  أدلاة تاد ،المثاال
 وصول  ير مصرح به أثناء الفترة. يادث

 

 )ب((53أنظمة الرقابة  ير المبا رة )المراا: الفقرة  إختبار
 ألنظماةالاصول عل  أدلة تدقيق تادعم العمال الفعاال قد يكوا ما اليرور  في بعض الظروف  . 33أ

مرااعااة مسااتخدم فاعليااة  رإختباااعناادما يقاارر الماادقق و ال، علاا  ساابيل المثااف ياار المبا اارة. الرقابااة 
تكااوا مرااعااة ، تايااد عااا اااد اإلئتماااا المصاارح بااه والتااي مبيعاااتالتفصاايل لتقااارير إسااتثنائية تاارد ب

المسااتخدم والمتابعااة ذات العالقااة همااا عبااارة عااا الرقابااة التااي تكااوا ذات صاالة مبا اارة بالماادقق. 
مثاال أنظمااة الرقابااة العامااة وتوصااف أنظمااة الرقابااة علاا  دقااة المعلومااات الم اامولة فااي التقااارير )

 أنظمة رقابة " ير مبا رة".  بأنهاعل  تقنية المعلومات( 
 
تطبيقياة رقاباة الخاصاة بتنفياذ أدلة التادقيق  فإا ،تقنية المعلوماتبلمعالاة ل المتأصل الثباتبسبب .  35أ

ة للمن ااأة أنظمااة الرقابااة العاماافاعليااة عماال دراسااتها باإل ااتراك مااا أدلااة التاادقيق اااول عنااد آليااة، 
 لة تدقيق هامة ب أا فاعلية عملها. الرقابة عل  التغيير( قد توفر أد أنظمةوب كل خال )

 

                                                 
 ." أخذ عينات التدقيق " 133 معيار التدقيق الدولي  ٤
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 أنظمة الرقابة إختبارتوقيت 
 

 (55المقصودة )المراا: الفقرة  عتماداإلمدة 
 

علا  سابيل فالمادقق،  لهادفما الممكا أا تكوا أدلة التدقيق التاي تخال فقاط نقطاة امنياة كافياة  .  39أ
وماا نااياة  الفعلاي للمن اأة فاي نهاياة الفتارة. الرقاباة علا  اارد المخااوا أنظمة إختبارلمثال عند ا

ات التاي ختباار اإل فاإا معيناة، فتارة خااللرقاباة  نظاامعلا   عتماادنية لإ المدقق كاا لدى إذاأخرى 
تعتبار تارة يمكنها تقديم أدلة تدقيق علا  عمال الرقاباة ب اكل فعاال فاي أوقاات مناسابة خاالل تلاك الف

 ات اإل راف عل  أنظمة الرقابة في المن أة.إختبار ات يمكا أا ت مل ختبار . وهذه اإلمالئمة
 

 )ب(( 59أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها خالل فترة مرالية ما )المراا: الفقرة  إستخدام
الاصااول عليهااا  تتيااما العواماال ذات الصاالة فااي تاديااد إاااراءات التاادقيق اإليااافية التااي ينبغااي . 33أ

   -ة بعد فترة مرالية معينة ما يلي:ياول أنظمة الرقابة التي كانت تعمل خالل الفترة المتبق
 أهمية المخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية عند مستوى اإلثبات. 

 التاي تطارأ  ، والتغيارات الهاماةهاا خاالل الفتارة المرالياةإختبار الرقاباة المااددة التاي تام  أنظمة
 ها، بما في ذلك التغيرات في نظام المعلومات والعمليات والموظفيا. إختبار عليها منذ 

 تلكالرقابة  أنظمةصول عل  أدلة تدقيق ب أا فاعلية عمل ادراة ال  . 

 طول الفترة المتبقية. 

 عتمااادعلاا  اإل بناااءاً الماادقق تخفاايض اإلاااراءات األساسااية اإليااافية  فيااهالااذ  ينااو   الاااد 
 .الرقابة أنظمةعل  

 ة الرقابةبيئ. 
 
ات أنظماااة إختبااار تمديااد  علاا  ساابيل المثااالماااا خااالل يمكااا الاصااول علاا  أدلااة تاادقيق إيااافية  .  34أ

 إ راف المن أة عل  أنظمة الرقابة.  إختبار أوالرقابة خالل الفترة المتبقية 
 

 (53أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها في عمليات التدقيق السابقة )المراا: الفقرة  إستخدام
 

يمكا أا تقدم أدلة التدقيق التي يتم الاصاول عليهاا فاي عملياات التادقيق  فإنهفي بعض الاا ت،  .  31أ
علاا  إلثبااات مالئمتهااا المسااتمرة. ايااث يااود  الماادقق إاااراءات تاادقيق  أخاارى السااابقة أدلااة تاادقيق

مال بالطريقاة سبيل المثال، قد يادد المادقق فاي أداء تادقيق ساابق عنصار رقاباة آلياة معايا كااا يع
ياارات علاا  الرقابااة يتاام إاااراء تغ إذافيمااا المن ااودة. وقااد ياصاال الماادقق علاا  أدلااة تاادقيق لتاديااد 

ات لاإدارة وفاال إستفساار ، ماا خاالل عمال ماثالً فتاوثر علا  فعالياة عملهاا المساتمر،  التي اآللية
دلااة التاادقيق اااول أنظمااة الرقابااة التااي تاام تغييرهااا. ويمكااا أا تاادعم دراسااة أ إلاا الساااالت لإ ااارة 

أدلااة التاادقيق المتوقعااة التااي ساايتم الاصااول عليهااا فااي الفتاارة  تخفاايض أوإمااا ايااادة  التغييااراتهااذه 
 الاالية ب أا فاعلية عمل أنظمة الرقابة. 
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 ((أ)54)المراا: الفقرة  عا عمليات التدقيق السابقة تغيرتأنظمة الرقابة التي 
 

 عملياات التادقيقتم الاصول عليها فاي يمة أدلة التدقيق التي ئ  مالما الممكا أا توثر التغييرات عل . 36أ
ماا الماتمال أا    فإناه ،علا  سابيل المثاالفعليهاا.  عتمااديتوفر بعد ذلاك أساساًا لإالسابقة بايث   

تاادقيق الماة أدلااة ئالمن اأة مااا إسااتالم تقريار اديااد ماا النظااام علاا  مال يمّكاااتاوثر التغيياارات فاي نظااام 
اساااب ب اااكل تي  أوأا التغييااار الاااذ  يتسااابب فاااي اعااال البياناااات تتاااراكم  إ ساااابقة، تااادقيق ماااا عملياااة 

 .مختلف   يوثر عليها
 

 )ب((54أنظمة الرقابة التي لم تتغير عا عمليات التدقيق السابقة )المراا: الفقرة 
 

ت التادقيق الساابقة إا قرار المدقق في أا يعتمد عل  أدلة التدقيق التي ياتم الاصاول عليهاا فاي عملياا . 32أ
  -ألنظمة الرقابة:

 ها آلخر مرة؛ وإختبار التي لم تتغير منذ  (أ)

 التي ليست أنظمة تاد ما المخاطر الهامة؛ (ب)
 

أنظماة الرقاباة  إختباارتاديد الفتارة الامنياة بايا إعاادة  فإاذلك،  إل باإليافة فهي مسألة اكم مهني. 
)ب( أا ياتم ذلاك مارة وااادة علا  األقال كال 54مسألة اكم مهناي، لكاا تقتياي الفقارة  أيياً هذه هي 

 ثالث سنة. 
 

كلمااا  ،الرقابااة أكباار أنظمااةعلاا   عتمااادكاااا اإل أوكلمااا اادت مخاااطرة األخطاااء الاوهريااة  ،ب ااكل عااام . 32أ
قااد ت اامل العواماال التااي و  .ا وااادتإ، تنقيااي أقصاارالفتاارة الامنيااة التااي تكااوا مااا الماتماال أا  كاااا
تم ياأبادًا علا  أدلاة التادقيق التاي  عتماادينام عنها عدم اإل أو ما رقابة نظام رإختبافترة إعادة  ماتقلل 

 -الاصول عليها في عمليات تدقيق سابقة ما يلي:
 

 .بيئة رقابة يعيفة 

  الرقابة. ألنظمةمتابعة يعيفة 

  الرقابة ذات العالقة. أنظمةعنصر يدو  هام في 

  الرقابة. اٍد كبير عل  تطبيق إل تغيرات في الموظفيا توثر 

  تغييرات في الرقابة. إل ظروف متغيرة تدل عل  الاااة 

 رقابة عامة يعيفة لتقنية المعلومات.  أنظمة 
 

علا  أدلاة التادقيق التاي ياتم  عتمااداإلعندما يكوا هناك عدد ما أنظمة الرقابة التي ينو  فيها المدقق  . 32أ
نظمااة الرقاباة تلااك فاي كاال تادقيق يقاادم أبعاض  إختباار فااإاالاصاول عليهاا فااي عملياات تاادقيق ساابقة، 

كاااا مااا  إذامااا فيفاعليااة بيئااة الرقابااة. وهااذا يساااهم فااي القاارار ب ااأا  إسااتمرارمعلومااات داعمااة اااول 
 عل  أدلة التدقيق التي تم الاصول عليها في عمليات التدقيق السابقة.  عتمادالمناسب اإل

 

 (52-56تقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة )المراا: الفقرات 
 

 نااوااي قصااورواااود  إلاا مو اار قااو  قااد ي ااير الخطااأ الاااوهر  الااذ  تك ااف عنااه إاااراءات الماادقق  . 43أ
 في الرقابة الداخلية.  ةاوهري

نارافاااات فاااي طريقاااة تطبياااق اإليااانل مفهاااوم فاعلياااة عمااال أنظماااة الرقاباااة علااا  أناااه قاااد تاااادث بعاااض  .45أ
 ما عوامل مثل التغيرات  الماددةالرقابة  نظمةأوقد تنت  اإلنارافات عا  ألنظمة الرقابة.المن أة 
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فااي كميااة المعااامالت والخطااأ الب اار . وقااد ي ااير الهامااة  الموسااميةفااي المااوظفيا الرئيساايا والتذبااذبات 
علا   عتمااداإلأناه   يمكاا  إلا بالمقارنة ماا المعادل المتوقاا،  ناراف المكت ف، وخصوصاً اإلمعدل 

 مها المدقق. مقدار المخاطر التي يقيّ  إل اإلثبات الرقابة لتخفيض المخاطر عند مستوى 
 

 (52) المراا: الفقرة  اإلاراءات األساسية
 

تصميم وأداء إاراءات أساسية لكل فئاة هاماة ماا المعاامالت بالمدقق  عل  أا يقوم 52تقتيي الفقرة  . 49أ
ويعكااا هااذا  وأرصاادة الاساااب واإلفصاااح، بغااض النظاار عااا المخاااطر المقّيمااة لألخطاااء الاوهريااة.

( إا تقييم المدقق للمخاطر هاي مساألة تقديرياة وقاد   ياادد بالتاالي امياا أ)المتطلب الاقائق التالية: 
( أناه يوااد قياود متأصالة علا  الرقاباة الداخلياة، بماا فاي ذلاك تاااوا بمخاطر األخطاء الاوهرية، و)

 اإلدارة. 
 

 طبيعة ونطاق اإلاراءات األساسية
 

  -الظروف: إل  قق ما يلي، استناداً قد يادد المد . 43أ
  مستوى متدني  إل لتخفيض مخاطر التدقيق  كافياً  فقطسيكوا أداء اإلاراءات التاليلية األساسية

ات إختباار بأدلة تادقيق ماا  يكوا تقييم المدقق للمخاطر مدعوماً  ماعل  سبيل المثال، ايثفمقبول. 
 أنظمة الرقابة. 

  ناسبة فقط.ات التفاصيل هي المإختبار تكوا 

 ختبار الاما بيا اإلاراءات التاليلية األساسية و  يكوا للمخاطر  إستاابةات التفاصيل هو األكثر ا 
 المقّيمة. 

 

اإلاااااراءات التاليليااااة األساسااااية أكثاااار قابليااااة للتطبيااااق علاااا  األعااااداد الكبياااارة مااااا  تكااااوا عموماااااً  .44أ
193 1. وينل معياار التادقيق الادوليالمعامالت التي تميل ألا تكوا قابلة للتنبو عل  مّر الوقت

 ر ادات ب أا تطبيق اإلاراءات التاليلية أثناء عملية تدقيق معينة. اإلعل  المتطلبات ويوفر 
 

علاا  ساابيل المثااال، قااد فات التفاصاايل. إختبااار إا طبيعااة المخاااطر واإلثباتااات ذات صاالة بتصااميم  .41أ
ختياار ماا البناود الاواردة فاي اإلاإلثباات علا  اادوث  أوات التفاصيل المتعلقة بواود إختبار تنطو  

 قد فمبلغ يما البيانات المالية والاصول عل  أدلة التدقيق ذات الصلة. وما اهة أخرى، 
ختيااار مااا البنااود المتوقااا تياامينها اإلات التفاصاايل المتعلقااة بإثبااات اإلكتمااال علاا  إختبااار تنطااو  

 تيمينها.  ماقق والتافي المبلغ ذ  الصلة يما البيانات المالية 
 

ينبغاي اياادة  فإناه عتباار الرقاباة الداخلياة،اإلايث أا تقيايم مخااطر األخطااء الاوهرياة يأخاذ بعايا  .  46أ
ات أنظماة الرقاباة  يار مرياية. إختبار نطاق اإلاراءات األساسية عندما تكوا النتائ  المتأتية عا 

كاا إاراء التادقيق ذو صالة بالمخااطر  اإذفقط  إ  أا ايادة نطاق إاراء تدقيق معيا يكوا مناسباً 
 الماددة. 

                                                 
 ."اإلاراءات التاليلية"  193معيار التدقيق الدولي   ٥
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. إال أن هنرا  حسر  حجرم العينرة ختبراراإل نطاق إلىعادة  ُينظر ،ات التفاصيلإختبار عند تصميم  .  43أ
سررينون هررل ة أخرررت إختياريرر إختبرراروسررا ل  إسررتخدام، بمررا  رري صلرر  مسررا ل أخرررت صات صررلة أيضررا  

 ت. للحصول على مزيد من اإلرشادا ٦معيار التدقيق الدولي أنظر. أم ال أنثر  اعلية
 

 (91النظر  يما إصا نانت إجراءات المصادقة الخارجية ستنفص )المرجع: الفقرة 
تعتبرررر إجرررراءات المصرررادقة الخارجيرررة صات عرقرررة بشرررنل متنررررر عنرررد تنررراول الت نيررردات المتعلقرررة  .  44أ

ب رصررردة الحسرررابات ومنوناتنرررا ولنننرررا ال تقتصرررر علرررى هرررصي البنرررود  قرررط.  علرررى سررربيل المثرررال، قرررد 
أو العقرررود أو المعرررامرت برررين المنشررر ة  تفاقيررراتدقق مصرررادقة خارجيرررة علرررى شرررروط اإليطلررر  المررر

واألطراف األخرت. نمرا يمنرن أداء إجرراءات المصرادقة الخارجيرة للحصرول علرى أدلرة تردقيق حرول 
غيا  بعض الشروط.  على سبيل المثال، قد يسعى الطلر  تحديردا  للحصرول علرى معلومرات بعردم 

ة  قرررد تنرررون صات أهميرررة  يمرررا يتعلرررق بت نيرررد القطرررع ل يرررراد. وتشرررمل الحررراالت جانبيررر إتفاقيرررةوجرررود  
األخرررت حيررد تقرردم إجررراءات المصررادقة الخارجيررة أدلررة ترردقيق صات عرقررة ردا  علررى المخرراطر الترري 

 تم تقييمنا للخط  الجوهري:
 أرصدة البنو  والمعلومات األخرت المتعلقة بالعرقات المصر ية. 

 نة و تراتناأرصدة الصمم المدي. 

 المخزون الصي تحتفظ به األطراف الثالثة  ي المستودعات الجمرنية للمعالجة أو الشحن 

 ي منان آمن أو  متيازسندات حقوق الملنية التي يحتفظ بنا المحامون أو أصحا  اإل 
 نضمان.

 ة المحتفظ بنا للحماية من قبل األطراف الثالثة أو التي تم شراؤها من سماسر  ستثماراتاإل
 األسنم ولنن لم يتم تسليمنا  ي تاريخ الميزانية العمومية.

 المبالغ المستحقة للمقرضين بما  ي صل  شروط الد ع صات العرقة والتعندات التقييدية 

 أرصدة الصمم الدا نة و تراتنا. 
 

ال أن على الرغم من أن المصرادقات الخارجيرة قرد تقردم أدلرة تردقيق صات عرقرة بت نيردات محرددة، إ .  41أ
هنررا  بعررض الت نيرردات الترري تقرردم لنررا المصررادقات الخارجيررة أدلررة ترردقيق أقررل أهميررة.  علررى سرربيل 

سرررترداد أرصررردة إالمثرررال، تقررردم المصرررادقات الخارجيرررة أدلرررة تررردقيق أقرررل أهميرررة  يمرررا يتعلرررق ب منانيرررة 
 الحسابات المدينة عما تقدمه لوجود هصي األرصدة.

 

واحررد تقرردم  رصررة  لنرردفاءات المصررادقة الخارجيررة الترري تررم أداؤهررا قررد يتوصررل المرردقق إلررى أن إجررر  .  03أ
للحصررررول علررررى أدلررررة ترررردقيق حررررول مسررررا ل أخرررررت.  علررررى سرررربيل المثررررال، تتضررررمن غالبررررا  طلبررررات 
المصرررادقة ألرصررردة البنرررو  طلبرررات للحصرررول علرررى معلومرررات متعلقرررة بت نيررردات البيانرررات الماليرررة 

ار المردقق حررول مرا إصا نرران ينبءري أداء إجررراءات علررى قرر  عتبراراتاألخررت. وقرد تررؤثر مثرل هررصي اإل
 المصادقة الخارجية.

                                                 
٦

 .93الفقرة ،   أدلة التدقيق  033معيار التدقيق الدولي   
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تتيااما العواماال التااي قاااد تساااعد الماادقق فاااي تاديااد مااا إذا كااااا ينبغااي أداء إاااراءات المصاااادقة  .  15أ
 الخاراية كإاراءات تدقيق مويوعية:

  قد تكوا الردود أكثر موثوقية إذا قدمها فرد في الاهة  –معرفة الاهة المصادقة بالمويوق
 المصادقة والذ  يملك المعرفة المطلوبة اول المعلومات التي يتم المصادقة عليها.

  ستعدادقدرة و  فعل  سبيل المثال، الاهة المصادقة: –الاهة المصادقة المعنية للرد  ا 

o ؛قد   توافق عل  تامل مسئولية الرد عل  طلب المصادقة 
o  ً؛قد تعتبر الرد مكلفًا ادًا أو يستغرق وقتًا طويال 

o النات  عا الرد؛القانوني الماتمل  لتاامقد يساورها  كوك اول اإل 

o أو ؛قد تااسب المعامالت بعمالت مختلفة 

o  قد تعمل في بيئة ايث الرد عل  طلبات المصادقة   يعتبر اانبًا أساسيًا للمعامالت
 اليومية

 تستايب الاهات المصادقة أو قد تستايب بطريقة عريية أو قد في اا ت كهذه، قد  
 عل  الرد. عتمادتاد ما اإل

  في اال كانت الاهة المصادقة اهة ذات عالقة  –مويوعية الاهة المصادقة المعنية
 بالمن أة، قد تكوا الردود عل  طلبات المصادقة أقل موثوقية.

 

 )ب(( 93البيانات المالية )المراا: الفقرة اإلاراءات األساسية المتعلقة بعملية إقفال 
 

تعتمد طبيعة ومدى فال المدقق للقيود في دفتر اليومية والتسويات األخارى علا  طبيعاة وتعقياد   .  19أ
 .  عملية إعداد التقارير المالية للمن أة ومخاطر األخطاء الاوهرية المرتبطة بذلك

 

 (95لمراا: الفقرة للمخاطر الهامة )ا إستاابةاإلاراءات األساسية 
أداء إاراءات أساسية تستايب ب كل مادد بالمدقق  يقوم بأاما هذا المعيار  95تقتيي الفقرة  . 13أ

إا أدلة التدقيق، في  كل مصادقات خاراية،  التي يادد المدقق أنها مخاطر هامة.  لمخاطرل
دقق في الاصول عل  ستلمها المدقق مبا رة ما اهات المصادقة المعنية قد تساعد المإالتي 

للرد عل  المخاطر الهامة للبياا   أدلة تدقيق بدراة عالية ما الموثوقية والتي يتطلبها المدقق
ادد المدقق أا اإلدارة  إذاسبيل المثال  عل ف اتيال أو الخطأ.إلالخاطئ الاوهر  الناتاة عا ا

يخيم اإلدارة للمبيعات قد تكوا هناك مخاطرة ت فإنه ،تتعرض ليغوط لتلبية توقعات األرباح
المبيعات ذات ال روط  إتفاقياتاإلعتراف ب كل  ير مناسب باإليراد المتعلق بوذلك ما خالل 

 فإنه ،وفي هذه الاا ت إصدار فواتير للمبيعات قبل ال اا.ب أوالتي تمنا اإلعتراف باإليراد 
ط لتأكيد المبالغ  ير فق ليا مصادقات خارايةإاراءات بيل المثال تصميم يمكا للمدقق عل  س

المبيعات، بما في ذلك التاريخ وأية اقوق إعادة  إتفاقياتلتأكيد تفاصيل  أيياً ولكا  المسددة
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الخاراية  المصادقات إاراءاتقد ياد المدقق أا تعايا  ،اانب ذلك إل و روط التسليم. 
المبيعات  تفاقياتإات لموظفيا  ير مالييا في المن أة فيما يتعلق بأية تغييرات في إستفسار ب

 . فعالهو أمر  و روط التسليم
 

 (93-99توقيت اإلاراءات األساسية )المراا: الفقرات 
توفر أدلة التادقيق ماا أداء اإلااراءات األساساية فاي عملياة تادقيق ساابقة أدلاة  ،في معظم الاا ت .  14أ

علااا  ساابيل المثاااال فناءات، إ  أنااه يوااااد اسااتث   تاااوفر أدلااة تااادقيق للفتاارة الاالياااة. أوتاادقيق قليلااة 
يتعلاق بهيكال التورياق  يمكا أا يكوا رأ  قانوني معيا يتم الاصول عليه في عملية تدقيق ساابقة

خاااالل الفتااارة الاالياااة. وفاااي هاااذه  مالئمااااً  الاااذ  لااام ياااادث فياااه تغيااارات Securitizationالماااالي 
ت األساسااية فااي عمليااة أداء اإلاااراءاأدلااة تاادقيق مااا  إسااتخدامالاااا ت، قااد يكااوا مااا المناسااب 

لاام تتغياار تلااك األدلااة ولااام يتغياار المويااوق ذو العالقااة ب ااكل أساسااي، وتااام أداء  إذا تاادقيق سااابقة
 إاراءات التدقيق خالل الفترة الاالية إلثبات مالئمتها المستمرة. 

 

 (99أدلة التدقيق التي يتم الاصول عليها خالل فترة مرالية معينة )المراا: الفقرة  إستخدام
تااريخ  أساساية فايإااراءات يمكا أا يادد المدقق في بعض الاا ت أنه ما الفاعلية بمكاا أداء  .  11أ

ومطابقة المعلومات الخاصة بالرصايد فاي نهاياة الفتارة ماا المعلوماات المقارناة فاي ومقارنة مرالي 
 -:التاريخ المرالي

   ؛لتاديد المبالغ التي تبدو  ير عادية (أ)

 و؛ لمبالغتاقق ما أ  ما هذه الل (ب)

الفتاارة التااي تتخلاال  إختبااارااال أات للتفاصاايل مااا إختبااار  أوإاااراءات تاليليااة أساسااية  ألداء (ج)
 .  ذلك

 

دوا أداء إاااراءات إيااافية فااي تاااريخ  اااق يايااد  أداء اإلاااراءات األساسااية فااي تاااريخ مرالااي إا  .16أ
الفتااارة. وتااااداد  قاااد تكاااوا موااااودة فاااي نهاياااة األخطااااء التاااي  يكت اااف المااادقق  باااأامخااااطرة  ماااا

ينبغااي أداء إاااراءات  كاااا إذامااا فيكلمااا طالاات الفتاارة المتبقيااة. وقااد تااوثر العواماال التاليااة  المخاااطر
 -: ً  أو في تاريخ مرالي أساسية
  الرقابة األخرى ذات العالقة. وأنظمةبيئة الرقابة 

  في تاريخ  اق. يرورية إلاراءات المدقق تعتبرتوفر المعلومات التي 

 إلاراءات األساسية.هدف ا 

  ّمة لألخطاء الاوهرية.المخاطر المقي 

  رصيد الاساب واإلثباتات ذات العالقة. أوطبيعة فئة المعامالت 
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  تراك ما إلإاراءات أساسية با أوقدرة المدقق عل  أداء إاراءات أساسية مناسبة 
 الك ف عادم ال تقليل مخاطرة عأالرقابة لتغطية الفترة المتبقية ما  ألنظمةات إختبار 

  األخطاء المواودة في نهاية الفترة.
 

ينبغي أداء إاراءات تاليلية أساسية فيما يخل الفترة الممتدة كاا  إذاما فيقد توثر العوامل التالية  . 12أ
  -بيا التاريخ المرالي ونهاية الفترة:

 بات يمكا أرصدة الاسا أوكانت أرصدة نهاية الفترة للفئات المعينة ما المعامالت  إذا
 . التنبو بها ب كل معقول فيما يتعلق بالمبلغ واألهمية النسبية والتكويا

 أرصدة  أوكانت إاراءات المن أة لتاليل وتعديل هذه الفئات ما المعامالت  إذا
 .أمور مناسبة هيمااسبية  Cutoffالاسابات في تواريخ مرالية ولتاديد تواريخ قطا 

 باألرصدة  تتعلقيوفر معلومات إعداد التقارير المالية الخال ب كاا نظام المعلومات إذا
  -كافية للسماح بباث: تكواتبقية التي في نهاية الفترة والمعامالت في الفترة الم

في نهاية القيود  أوقيود  ير عادية هامة )بما في ذلك المعامالت  أومعامالت  (أ)
 بالقرب منها(؛ أوالفترة 

 و؛ التذبذبات المتوقعة التي لم تادث أواألسباب األخرى للتذبذبات الهامة  (ب)

 .أرصدة الاسابات أوالتغيرات في تركيب فئات المعامالت  (ج)

 

 (93األخطاء المكت فة في تاريخ مرالي )المراا: الفقرة 
المخطط  إلاراءات األساسيةا نطاق أوتوقيت  أوطبيعة تعديل ينبغي  بأنهالمدقق  عندما يستنت . 12أ

نتياة األخطاء  ير المتوقعة المكت فة في تاريخ مرالي معيا،  المتبقيةالتي تغطي الفترة و  لها
في نهاية في التاريخ المرالي  التي تم أدائهااراءات اإل إعادة أوتمديد  هذا التعديل قد ي مل فإا
 . الفترة

 

 ( 94)المراا: الفقرة  كفاية العرض واإلفصاح
كانت  إذاما في، بما في ذلك اإلفصااات ذات العالقة، يرتبط تقييم العرض العام للبيانات المالية.  12أ

بطريقة تعكا التصنيف والبياا المناسبيا للمعلومات  يتم عريها التي المختلفةالبيانات المالية 
عل   ويتيما هذا المالية واإلييااات الملاقة بها.  كل وترتيب وماتوى البيانات، و المالية

مقدار التفاصيل المعطاة وتصنيف البنود في البيانات سبيل المثال المصطلاات المستخدمة و 
 . وأسا المبالغ المبينة
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 ( 92-91)المراا: الفقرات  تقييم كفاية ومالئمة أدلة التدقيق
  المدقق إاراءات التدقيق وعندما يود هي عملية تراكمية ومتكررة.إا تدقيق البيانات المالية  . 63أ

توقيت  أوتم الاصول عليها قد تاعل المدقق يعدل طبيعة يتي أدلة التدقيق ال فإا المخطط لها،
 إل علم المدقق تختلف  إل وقد تصل معلومات  نطاق إاراءات التدقيق األخرى المخطط لها. أو

  -:اد كبير عا المعلومات التي بني عليها تقييم المخاطرة، فعل  سبيل المثال
 أداء إاراءات أساسية ما مدقق ما خالل دى األخطاء التي يكت فها الما الممكا أا يغير م

 في الرقابة الداخلية. نوااي قصور هامة  اكم المدقق اول تقييم المخاطر، وقد يدل عل

  المفقودة. أواألدلة المتياربة  أوفي الساالت المااسبية  التناقياتيمكا أا يدرك المدقق 

  إل التدقيق  العامة ماااعة مرالة المر في اإلاراءات التاليلية التي يتم أداوها  ت يرقد 
 اوهرية لم تتم معرفتها في السابق.مخاطرة أخطاء 

 

عل   اً بناء يد تقييم إاراءات التدقيق المخطط لها،أا يع إل قد ياتاج المدقق  ،الظروفوفي هذه 
 أوأرصدة الاسابات  أوبعض فئات المعامالت  أومة لاميا للمخاطر المقيّ  ةمعدلال الدراسة

مايد عل  ال)المنقح(  351معيار التدقيق الدولي  وياتو اإلثباتات ذات العالقة. اإلفصااات و 
 . 2تقييم المدقق للمخاطر تنقيحما اإلر ادات ب أا 

 

الخطأ هي واقعة منعالة. لذلك، يعتبر النظر  أواتيال اإل  يمكا للمدقق أا يفترض إا اادثة  . 69أ
 كاا إذاما فيفي تاديد  هاماً  اطر المقّيمة أمراً في كيفية تأثير الك ف عا األخطاء عل  المخ

 . أم   يبق  التقييم مناسباً س
 

 -كافية ومناسبة بالعوامل التالية: كانت إذافيما  تدقيقالدلة أليتأثر اكم المدقق بالنسبة  . 69أ
 أوفرديًا  اً أهمية الخطأ الماتمل في اإلثبات وااتمال أا يكوا له أثر اوهر ، سواء 

 ك ما أخطاء اوهرية أخرى ماتملة في البيانات المالية.باإل ترا
  الرقابة في تناول المخاطر. وأنظمةاإلدارة  إستااباتفاعلية 
  تم الاصول عليها أثناء عمليات التدقيق السابقة فيما يتعلق باألخطاء الم ابهة يالخبرة التي

 الماتملة.
  أوراءات التدقيق هذه اا ت ااتيال إا أظهرت إذاتم أداوها، ينتائ  إاراءات التدقيق التي 

 خطأ ماددة.
 .مصدر وموثوقية المعلومات المتوفرة 
 أدلة التدقيق.في قناق اإل 

                                                 
 . 35، الفقرة ح()المنق 351معيار التدقيق الدولي   ٧



  للمخاطر المقيمة المدقق إستاابة

   319 333معيار التدقيق الدولي 

 .فهم المن أة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية 
 

 (92)المراا: الفقرة  التوثيق
قيد المن أة ورقابتها إا  كل ونطاق توثيق التدقيق هي مسألة اكم مهني وتتأثر بطبيعة واام وتع. 63أ

 الداخلية وتوفر المعلومات ما المن أة ومنهاية التدقيق والتقنية المستخدمة في التدقيق. 
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 بالمنشآتالتدقيق المتعلقة  إعتبارات
  مؤسسات خدميةالتي تستعمل 

 

 تدقيق البيانات الماليةل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( 4002aديسمبر  55التي تبدأ في 

 

 المحتويات
 الفقرة 
  مقدمةال

 5-5 .....................................................معيار التدقيق الدولي هذا.نطاق 
 6 ..........................................................................تاريخ النفاذ

 7 .............................................................................األهداف
 8 ...........................................................................تعريفاتال

  المتطلبات
 52-2 ...الحصول على فهم للخدمات التي تقدمها مؤسسة الخدمة بما في ذلك الرقابة الداخلية

 57-55 ........................................لمخاطر المقيمة لألخطاء الاوهريةل ستاابةاإل
 58 ................التي تستثني خدمات مؤسسة خدمة من الباطن 4والنوع  5تقارير النوع 

للقوانين واألنظمة واألخطاء غير المصححة فيما يتعلق  متثالوعدم اإل اإلحتيال
 ........................................................مؤسسة الخدمةفي باألنشطة 

 
52 

 44-40 .................................................التقارير من قبل مدقق المنشأة إعداد

  األخرى والمادة التوضيحيةالتطبيق 

الحصول على فهم للخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة بما في ذلك الرقابة 
 .............................................................................الداخلية

 
 43أ-5أ

 32أ-42أ ........................................للمخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية ستاابةاإل
 20أ ................التي تستثني خدمات مؤسسة خدمة من الباطن 4والنوع  5النوع  تقارير

يتعلق  للقوانين واألنظمة واألخطاء غير المصححة فيما تثالموعدم اإل حتيالاإل
 .........................................................باألنشطة في مؤسسة الخدمة

 
 25أ

 

                                      
a   4053ديسمبر  55المعيار نافذة المفعول لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي عند أو بعد  هذامع تعتبر التعديالت المتوافقة 

 ." إستخدام عمل المدققين الداخليين")المنقح(  650كنتياة لمعيار التدقيق الدولي 
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 22أ-24أ ............................................تقديم التقرير من قبل المنشأة المستخدمة.
  
 

 

 مؤسسيياتالتييي تسييتعمل  بالمنشييآتالتييدقيق المتعلقيية  إعتبييارات" 204معيييار التييدقيق الييدولي  ينبغييي قييراءة
ايراء  400في سياق معيار التدقيق الدولي  "خدمية  وفقيا  تيدقيق عمليية "األهداف العامة للميدقق المسيتقل وار

 .معايير التدقيق الدولية"
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 مقدمةال

 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
 

عيييار التييدقيق الييدولي هييذا مسييؤولية مييدقق المنشييأة فييي الحصييول علييى أدليية تييدقيق كافييية يتنيياول م .  5
ومناسبة عندما نستخدم المنشأة خدمات مؤسسة خدمية واحيدة أو أكثيرب وبالتحدييد يتوسيع المعييار 

التيدقيق اليدولي  )المينقح( ومعييار 5355 اليدوليبشأن كيفية تطبيق ميدقق المنشيأة معييار التيدقيق 
الحصييول علييى فهييم للمنشييأةب بمييا فييي ذلييك الرقابيية الداخلييية الخاصيية بالتييدقيق الكافييية  عنييد 4330

 إسييتاابةتييدقيق إفييافية  إاييراءات أداءلتحديييد وتقييييم مخيياطر األخطيياء الاوهريييةب وعنييد تصييميم و 
 لهذه المخاطر.

 
 تقييوم العديييد ميين الشييركات بتكليييف بعييل نييواحي أعمالهييا لمصييادر خاراييية مثييل مؤسسييات تقييدم .4

عمييل محيدد تحييت تواييش المنشييأة إليى إسييتبدال كافية وحييدات أو وظييا ف  أداءخيدمات تتييراوي بيين 
الفيريبيب والعدييد مين الخيدمات التيي تقيدمها هيذه المنظميات  متثيالأعمال المنشيأة مثيل مهمية اإل

 مكملة لعمليات المنشأةب على أنش ليس كافة هذه الخدمات متعلقة بالتدقيق.
 

تقدمها مؤسسة خدمة مناسبة لتدقيق البيانات المالية "للمنشأة عنيدما تكيون هيذه إن الخدمات التي  .3
الخدمات وأنظمة الرقابة عليها ازء من نظيام المعلوميات للمنشيأةب بميا فيي ذليك أسياليل األعميال 

التقيارير المالييةب وبييالرغم مين أن معظيم أنظميية الرقابية فيي مؤسسيية  عييدادذات العالقية المناسيبة إل
التقييارير المالييية فقييد تكييون هنيياك أنظميية رقابيية أخيير  قييد  إعييدادالمحتمييل أنهييا تتعلييق ب الخدميية ميين

ب وتعتبير خيدمات مؤسسية الخدمية صيولتكون أيفا  مناسبة للتيدقيقب مثيل الرقابية عليى حمايية األ
بميا فييي ذلييك أسيياليل األعمييال التيي لهييا عالقيية بالتقييارير المالييية إذا ايزءا  ميين معلومييات المنشييأةب 

 ذه الخدمات تؤثر على أي مما يلي:كانت ه
 ؛ف ات المعامالت في عمليات المنشأة التي تعتبر أنها هامة للبيانات المالية للمنشأة (أ)
فيييمن كيييلق مييين تقنيييية المعلوميييات واألنظمييية اليدويييية التيييي تبيييدأ بهيييا معيييامالت  ايييراءاتاإل (ل)

دفتيير  المنشييأة ويييتم تسييايلها ومعالاتهييا وتصييحيحها حسييبما هييو فييروريب وتحويلهييا إلييى
   البالغ عنها في البيانات المالية؛األستاذ العامب وا

السييييياالت المحاسيييييبية ذات العالقيييييةب أميييييا بالشيييييكل اإللكترونيييييي أو الييييييدوي والمعلوميييييات  (ج)
المدعمة والحسابات المحددة في البيانات المالية للمنشأة التي تستخدم للبدء فيي معيامالت 

حولهاب وهيذا يشيمل تصيحيح المعلوميات غيير  المنشأة وتسايلها ومعالاتها وتقديم التقارير
 ؛الصحيحةب وكيفية تحويل المعلومات إلى دفتر األستاذ العام

                                      
 .لمنشأة وبينها"الاوهري من خالل فهم ا الخطأ"تحديد وتقييم مخاطر )المنقح(  355معيار التدقيق الدولي  5
 ."إستاابة المدقق للمخاطر المقيمة" 330معيار التدقيق الدولي  4
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كيفييية التقيياط نظييام المعلومييات للمنشييأة األحييداد والظييروفب عييدا عيين المعييامالت التييي   (د)
 ؛تعتبر هامة للبيانات المالية

نييات المالييية للمنشييأةب بمييا فييي ذلييك البيا عييدادالتقييارير المالييية المسييتخدمة إل إعييدادعملييية  (هـ)
 حات الهامة؛ والتقديرات المحاسبية واإلفصا

أنظميية الرقابيية المحيطيية بييالقيود فييي دفتيير اليوميييةب بمييا فييي ذلييك القيييود غييير القياسييية فييي  (و)
 .عتياديةدفتر اليومية المستخدمة لتسايل المعامالت أو التسويات غير المتكررة وغير اإل

 
العمييل الييذي سييقوم مييدقق المنشييأة بأدا يش فيمييا يتعلييق بالخيدمات التييي تقييدمها  تعتميد طبيعيية وميد  .2

مؤسسيية خدميية علييى طبيعيية وأهمييية هييذه الخييدمات بالنسييبة للمنشييأة ومييد  عالقيية هييذه الخييدمات 
 بالتدقيق.

 
ال ينطبق هذا المعيار على الخدمات المحيددة بالمعالاية التيي تقيدمها المؤسسيات الماليية لحسيال  .5

أو المعامالت المصيري بهيا بشيكل خيا  مين قبيل المنشيأة تحفظ بش في المؤسسة المالية منشأة م
مثييل معالايية معييامالت حسييالق اييارق ميين قبييل البنييك أو معالايية معييامالت أوراق مالييية ميين قبييل 
الوسيييط. إلييى اانييل ذلييك ال ينطبييق هييذا المعيييار علييى تييدقيق المعييامالت النااميية ميين مصييالح 

ت أخييير ب مثيييل شيييركات األشيييخا  والشيييركات المسييياهمة والمشييياريع ماليييية امتالكيييية فيييي منشيييآ
 المشتركة عندما تتم محاسبة المصالح االمتالكية واالبالغ عنها ألصحال المصالح.

 

 تاريخ النفاذ
 *ديسييمبر  55تييدقيق البيانييات المالييية للفتييرات التييي تبييدأ فييي لهييذا المعيييار نافييذ المفعييول يعتبيير  .6

 أو بعد ذلك. 4002
 

 الهدف
 إن أهداف مدقق المنشأة عندما تستخدم المنشأة خدمات مؤسسة خدمة هي كما يلي: .7

الحصييول علييى فهييم لطبيعيية وأهمييية الخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية الخدمييةب وأثرهييا علييى  (أ)
الرقابييية الداخليييية للمنشيييأة المتعلقييية بعمليييية التيييدقيقب وتكيييون كافيييية لتحدييييد وتقيييييم مخييياطر 

 ؛ واألخطاء الاوهرية
 تدقيق تستايل لهذه المخاطر. إاراءات أداءو  تصميم (ل)

 

 تعريفاتال
 معايير التدقيق الدولية التعبيرات التالية لها المعاني المخصصة لها أدناه: هدافأل .8

أنظميية  -(Complementary user entity controls) أنظميية الرقابيية المكمليية للمنشييأة (أ)
ا أن المنشيآت سيتنفذهاب والتيي إذا الرقابة التي تفترل مؤسسة الخدمة عند تصيميم خيدمته

 كان ذلك فروريا  لتحقيق أهداف الرقابة يتم تحديدها في وصف نظامها.
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التقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة في منظمة خدمية )مشيار ليش فيي هيذا المعييار  (ل)
 وهو تقرير يشمل: –( 5بالتقرير نوع 

هيداف الرقابية وأنظمية وصف أعدتش إدارة منظمة الخدمة لنظيام خدمية المنظمية وأ  (5)
 ؛ والرقابة ذات العالقة التي تم تصميمها وتنفيذها في وقت محدد

تقريييير مييين قبيييل ميييدقق الخدمييية بهيييدف إيصيييال تأكييييد معقيييول يشيييمل رأي ميييدقق  (4)
الخدمة حول وصيف نظيام الخدمية للمنظمية وأهيداف الرقابية وأنظمية الرقابية ذات 

ق أهييييداف رقابيييية محييييددةب العالقيييية ومييييد  مال ميييية تصييييميم أنظميييية الرقابيييية لتحقييييي
 وفاعلية عمل أنظمة الرقابة.

تقرير حول وصف وتصميم وفاعلية عمل أنظمة الرقابة في مؤسسة خدمة )مشار ليش فيي  (ج)
 ويشمل هذا التقرير: –( 4هذا المعيار بالتقرير نوع 

وصيييف أعدتيييش إدارة منظمييية الخدمييية لنظيييام منظمييية الخدمييية وأهيييداف الرقابييية لهيييا  (5)
ةب وتصييييميمها وتنفيييييذها فييييي تيييياريخ محييييدد أو طيليييية فتييييرة واألنظميييية ذات العالقيييي

 ؛ ومحددةب وفي بعل الحاالت فاعلية عملها طيلة فترة محددة
 تقرير من قبل مدقق الخدمة بهدف إيصال تأكيد معقول يشمل ما يلي: (4)

رأي ميييييدقق الخدمييييية حيييييول نظيييييام منظمييييية الخدمييييية وأهيييييداف الرقابييييية لهيييييا  .أ
صييييميم أنظميييية الرقابيييية لتحقيييييق واألنظميييية ذات العالقييييةب ومييييد  مال ميييية ت

 أهداف رقابة محددةب وفاعلية عمل أنظمة الرقابة.

 مدقق الخدمة ألنظمة الرقابة ونتا ج ذلك. ختباراتوصف إل .ل
الميدقق الييذي بنياء عليى طلييل مين مؤسسية الخدميية  –(Service auditor) ميدقق الخدمية (د)

 يقدم تقرير تأكيد حول أنظمة الرقابة لمؤسسة الخدمة.

مؤسسيييية طييييرف قخيييير )أو قطيييياع ميييين  – (Service organization) ة الخدمييييةمؤسسيييي (هـ)
تقييدم الخيدمات للمنشيآت التييي هيي ايزء ميين أنظمية المعلوميات لهييذه  مؤسسية طيرف قخير(

 التقارير المالية. إعدادالمنشآت الخاصة ب

 اييراءاتالسياسييات واإل – (Service organization's system) نظييام مؤسسيية الخدميية (و)
نفيذة والميتحفظ بهيا مين قبيل مؤسسية خدمية لتزوييد المنشيآت بالخيدمات التيي المصممة والم

 يغطيها تقرير مدقق الخدمة.
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مؤسسية خدمية تسيتخدمها  – (Subservice organization) مؤسسية الخدمية مين البياطن (ز)
بعييل الخييدمات المقدميية للمنشييآت التييي هييي اييزء ميين نظييام  داءمؤسسيية خدميية أخيير  أل

 التقارير المالية. إعدادة الخاصة بمعلومات المنشآت المستخدم
 

الميدقق اليذي ييدقق البيانيات الماليية لمنشيآت مسيتخدمة  –(User auditor)ميدقق المنشيأة  (ي)
 للخدمات ويقدم التقارير حولها.

 

المنشأة التي تستخدم خدمة مؤسسية خدميةب والتيي  –( User entity) المنشأة المستخدمة (ط)
 يتم تدقيق بياناتها المالية.

 
 باتالمتطل

 مة بما في ذلك الرقابة الداخليةللخدمات التي تقدمها مؤسسة خد فهمالحصول على 
علييى )الميينقح(  3355عنييد الحصييول علييى فهييم للمنشييأة المسييتخدمة حسييل معيييار التييدقيق الييدولي . 2

منشييأة مسييتخدمة خييدمات مؤسسيية خدميية فييي  إسييتخداممييدقق الخدميية الحصييول علييى فهييم لكيفييية 
 (.4أ-5تخدمةب بما في ذلك: )المراع: الفقرتان أعمليات المنشأة المس

طبيعييية الخيييدمات التيييي تقيييدمها مؤسسييية الخدمييية وأهميييية هيييذه الخيييدمات بالنسيييبة للمنشيييأة  (أ)
 – 3)المراييع: الفقييرات أ ؛المسييتخدمةب بمييا فييي ذلييك األثيير علييى الرقابيية الداخلييية للمنشييأة

 (5أ
التقييارير  إعييدادات أو عمليييات الطبيعيية واألهمييية النسييبية للمعييامالت المعالايية أو الحسيياب (ل)

 (6نظمة الخدمة؛ )المراع: الفقرة أالمالية التي تؤثر عليها م
 ؛ ودرايييية التفاعييييل بييييين أنشييييطة مؤسسيييية الخدميييية وتلييييك الخاصيييية بالمنشييييأة المسييييتخدمة (ج)

 (.7)المراع: الفقرة أ
 طبيعية العالقية بيين المنشيأة المسيتخدمة ومؤسسية الخدميةب بميا فيي ذليك األحكيام التعاقديية (د)

 (.55أ-8ذات العالقة لألنشطة التي تقدمها مؤسسة الخدمة )المراع: الفقرات أ
 
)الميينقح(  2355عنييد الحصييول علييى فهييم للرقابيية الداخلييية بالتييدقيق حسييل معيييار التييدقيق الييدولي  50.

تقييييييم تصييييميم وتنفيييييذ أنظميييية الرقابيييية المناسييييبة فييييي المنشييييأة المسييييتخدمة الخاصيييية علييييى المييييدقق 
تقدمها مؤسسية الخدميةب بميا فيي ذليك تليك التيي تطبيق عليى المعيامالت المعالاية بالخدمات التي 

 (.52أ-54من قبل مؤسسة الخدمة )المراع: الفقرات أ
 

 على مدقق الخدمة أن يحدد ما إذا كان فهم كافق لطبيعة وأهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسة  .55

                                      
 .55ب الفقرة )المنقح( 355معيار التدقيق الدولي  3
 .54الفقرة  )المنقح( 355معيار التدقيق الدولي  2
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المسييتخدمة الخاصيية بالتييدقيق تييم الحصييول  الخدميية وقثارهييا علييى أنظميية الرقابيية الداخلييية للمنشييأة
 عليها لتوفير أساس لتحدي وتقييم مخاطر األخطاء الاوهرية.

 
إذا لم يكن مدقق الخدمية قيادرا  عليى الحصيول عليى فهيم كيافق مين المنشيأة المسيتخدمة فيإن عليى  .54

 التالية: اراءاتمدقق المنشأة الحصول على ذلك الفهم من خالل واحد أو أكثر من اإل
 

 ؛ب إذا كان متوفرين4أو النوع  5الحصول على التقرير نوع  (أ)
 

مةب للحصييول علييى معلومييات التعاقييد مييع مؤسسيية الخدمييةب ميين خييالل المنشييأة المسييتخد (ل)
 محددة؛

 

 تييوفر المعلومييات الفييرورية حييول أنظميية الرقابيية إاييراءات أداءزيييادة مؤسسيية الخدميية و  (ج)
 ذات العالقة في مؤسسة الخدمة؛ أو

 

تييوفر المعلوميات الالزميية حيول أنظميية الرقابيية ذات  إاييراءات داءقخير أل مييدقق إسيتخدام (د)
 (.40أ – 55العالقة في مؤسسة الخدمة )المراع: الفقرات أ

 
 لدعم فهم مدقق المنشأة لمؤسسة الخدمة 4أو نوع  5التقرير نوع  إستخدام

ياييل أن يكيييون  4وع أو نييي 5عنييد تحديييد كفايييية ومال ميية أدليية التيييدقيق التييي يوفرهيييا التقرييير نييوع  .53
 المدقق مقتنعا  بما يلي:

 

 ؛ وستقاللية عن مؤسسة الخدمةإلالكفاءة المهنية وا (أ)
 

 (.45)المراع: الفقرة أ 4أو نوع  5مال مة المعايير التي صدر بموابها التقرير نوع  (ل)
 

كأدلييية تيييدقيق ليييدعم فهيييم  4أ و نيييوع  5التقريييير نيييوع  سيييتخدامإذا كيييان ميييدقق المسيييتخدم يخطيييط إل .52
 لمدقق بشأن تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمةب فإن على مدقق المنشأة ما يلي:ا

 

تقييييم مييا إذا كييان وصييف وتصييميم أنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية همييا فييي تيياريخ  (أ)
 ؛مدقق لمنشأة هدافمناسل أو لفترة مناسبة أل

 

شيأة المسيتخدمة بية الداخليية للمنتقييم كفاية ومال مة األدلة التي يقدمها التقرير لفهم الرقا (ل)
 المتعلقة بالتدقيق؛ و

 

تحديييد مييا إذا كانييت أنظمييية الرقابيية المكمليية للمنشييأة المسيييتخدمة التييي حييددتها مؤسسييية  (ج)
ذا كييان األميير كييذلك الحصييول علييى فهييم لمييا إذا  الخدميية مناسييبة للمنشييأة المسييتخدمةب وار

 – 44)المرايع: الفقرتيان أكانت المنشأة المستخدمة صممت ونفذت أنظمة الرقابية هيذه 
 (.43أ
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 للمخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية ستاابةاإل
 على مدقق المنشأة ما يلي: 330لألخطاء المقيمة حسل معيار التدقيق الدولي ستاابةعند اإل .55

تحديد ما إذا كانت أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيميا يتعليق بإثباتيات البيانيات الماليية ذات  (أ)
ذا ليم يكين األمير  ؛وفرة من الساالت المحيتفظ بهيا ليد  المنشيأة المسيتخدمةالعالقة مت وار

 كذلكب
 

 إسيتخدامالتيدقيق للحصيول عليى أدلية تيدقيق كافيية ومناسيبةب أو  إاراءاتمزيد من  أداء (ل)
في مؤسسة الخدمة نيابة عن ميدقق المنشيأة )المرايع:  اراءاتهذه اإل داءمدقق قخر أل

 (.48أ – 42الفقرات أ
 

 أنظمة الرقابة اتإختبار 
عنييدما يشييمل تقييييم مييدقق المنشييأة للمخيياطرة توقعييا  بييأن أنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية تعمييل  .56

بفاعلية فإن على مدقق المنشأة الحصول على أدلة تدقيق بشيأن فاعليية عميل أنظمية الرقابية هيذه 
 التالية: اراءاتمن خالل واحد أو أكثر من اإل

 ؛ب إذا توفرا4أو نوع  5الحصول على تقرير نوع  (أ)
 أو؛ مناسبة ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة إختبارات إاراءات (ل)
ألنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية نيابيية عيين  إختبيياراتمييدقق قخيير الاييراء  إسييتخدام (ج)

 (.30ب أ 42مدقق المنشأة )المراع: الفقرتان أ
 

 سة الخدمة تعمل بفاعليةبة في مؤسكأدلة تدقيق بأن أنظمة الرقا 4التقرير نوع  إستخدام

كأدلييية تيييدقيق بيييأن  4التقريييير نيييوع  سيييتخدام)أ( إل56إذا خطيييط الميييدقق المسيييتخدمب حسيييل الفقيييرة  .57
أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة تعمل بفعالية فإن عليى ميدقق المنشيأة تحدييد ميا إذا كيان تقريير 

ابييةب وذلييك لييدعم تقييييم مييدقق المنشييأة يييوفر أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة بشييأن فاعلييية أنظميية الرق
 مدقق المنشأة لتقييم المخاطرة من خالل ما يلي:

 

تقييم ما إذا كان وصف وتصميم وفاعلية عميل أنظمية الرقابية فيي مؤسسية الخدمية هيي  (أ)
 مدقق المنشأة؛ هداففي تاريخ أو لفترة مناسبة أل

مؤسسييية تحديييد مييا إذا كانييت أنظمييية رقابيية المكمليية للمنشييأة المسيييتخدمة التييي حييددتها لل (ل)
ذا كييان األميير كييذلك الحصييول علييى فهييم مييا  المسييتخدمة مناسييبة للمنشييأة المسييتخدمةب وار

ذا كييان األميير  إذا كانييت المنشييأة المسييتخدمة قييد صييممت ونفييذت أنظميية الرقابيية هييذهب وار
 كذلك إختبار فاعلية عملها؛

نقفييى إأنظميية الرقابيية والييزمن الييذي  إختبيياراتتقييييم مال ميية الفتييرة الزمنييية التييي تغطيهييا  (ج)
 ؛ وأنظمة الرقابة إختبارات أداءمنذ 
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أنظمية الرقابية التيي أاراهيا ميدقق الخدمية ونتيا ج ذليكب كميا  إختبياراتتقييم ما إذا كانت  (د)
هيييي مبينييية فيييي تقريييير ميييدقق الخدميييةب مناسيييبة للثباتيييات فيييي البيانيييات الماليييية للمنشيييأة 

قق المسييتخدم للمخيياطر المسييتخدمةب وتييوفر أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة لييدعم تقييييم المييد
 (.32أ – 35)المراع: الفقرات أ

 
 التي تستثنى خدمات مؤسسة خدمة من الباطن 4والنوع  1تقريرا النوع 

اليذي يسيتثنى الخيدمات التيي تقيدمها  4أو النيوع  5تقرير النيوع  ستخدامإذا خطط مدقق المنشأة إل .58
نات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة فيإن مؤسسة خدمة من الباطنب وكانت هذه الخدمات مناسبة للبيا

علييى مييدقق المنشييأة تطبيييق متطلبييات هييذا المعيييار فيمييا يتعلييق بالخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية 
 (.20الخدمة من الباطن )المراع: الفقرة أ

 
يتعلرق باألنشرطة فري  للقوانين واألنظمة واألخطاء غيرر المصرححة فيمرا متثالوعدم اإل حتيالاإل

 مؤسسة الخدمة
المنشيييأة المسيييتخدمة ميييا إذا أبلغيييت مؤسسييية الخدمييية  إدارةعليييى ميييدقق المنشيييأة أن يستفسييير مييين  .52

للقييوانين واألنظميية أو أخطيياء غييير مصييححة  إمتثييالأو عييدم  إحتيييالالمنشييأة المسييتخدمة عيين أي 
تؤثر عليى البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمةب أو إنهيا خالفيا  ليذلك عليى عليم بهياب وعليى ميدقق 

التييدقيق اإلفييافية  إاييراءاتومييد  أة تقييييم كيفييية تييأثير هييذه األمييور علييى طبيعيية وتوقيييت المنشيي
لمدقق المنشأةب بما في ذلك األثر على إستنتااات مدقق المنشأة وتقرير مدقق المنشيأة )المرايع: 

 (.25الفقرة 
 

 إعداد التقارير من قبل مدقق  المنشأة
إذا  5705ر مدقق المنشيأة حسيل معييار التيدقيق اليدولي على مدقق المنشأة تعديل الرأي في تقري .40

كيييان الميييدقق المنشيييأة غيييير قيييادر عليييى الحصيييول عليييى أدلييية تيييدقيق كافيييية ومناسيييبة فيميييا يتعليييق 
بالخيدمات التيي تقيدمها مؤسسية الخدمية الخاصية بتيدقيق البيانيات الماليية للمنشيأة )المرايع: الفقييرة 

 (.24أ
 

إلييى عمييل مييدقق الخدميية فييي تقرييير المنشييأة الييذي يحتييوي علييى  علييى مييدقق المنشييأة عييدم اإلشييارة .45
ذا كانيييت هيييذه اإلشيييارة  رأي غيييير معيييدلب إذا كانيييت القيييوانين أو األنظمييية تتطليييل إايييراء ذليييكب وار
تطلبهيييا القيييوانين أو األنظمييية فيييإن تقريييير ميييدقق المنشيييأة يايييل أن يبيييين أن اإلشيييارة ال تقليييل مييين 

 (.23دقيق )المراع: الفقرة أمسؤولية مدقق المنشأة بالنسبة لرأي الت
 

إذا كانت اإلشارة إلى عميل ميدقق خدمية مناسيل لفهيم تعيديل عليى رأي ميدقق المنشيأة فيإن تقريير  .44
مييدقق المنشييأة ياييل أن بييين أن هييذه اإلشييارة ال تقلييل ميين مسييؤولية مييدقق المنشييأة بالنسييبة لهييذا 

 (.22الرأي )المراع: الفقرة أ
 

                                      
 . 6قرة ب الففي تقرير المدقق المستقل"الوارد "التعديالت على الرأي  705معيار التدقيق الدولي  5
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*** 
 األخرى ةوالمادة التوضيحيالتطبيق 

 

 الحصول على فهم للخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة بما في ذلك الرقابة الداخلية
 

 (2مصادر المعلومات )المراع: الفقرة 
 

قييد تتييوفر المعلومييات حييول طبيعيية الخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية خدميية ميين ماموعيية متنوعيية  .5أ
 واسعة من المصادر مثل:

 أدلة المنشأ المتسخدمة. 
 نظمةملخصات األ. 

 .األدلة الفنية 
 إتفاقية مستو  الخدمة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة. العقد أو 
  أو السييلطات التنظيمييية حييول أنظميية  مهنيية التييدقيق الييداخليتقييارير مؤسسييات الخدميية أو

 الرقابة في مؤسسة الخدمة.
 .تقارير مدقق الخدمةب بما في ذلك كتل اإلدارةب إذا كانت متوفرة 

 
المعرفة التي يتم الحصول عليها من خالل خبرة المدقق لد  مؤسسة الخدمةب على سيبيل المثيال  .4أ

مين خيالل الخبيرة مين عملييات تيدقيق أخير  قيد تسياعد فيي الحصيول عليى فهيم لطبيعية الخييدمات 
التييي تقييدمها مؤسسيية الخدمييةب وقييد يكييون ذلييك ذا عييون إذا كانييت الخييدمات وأنظميية الرقابيية فييي 

 على هذه الخدمات موحدة إلى حد كبير.مؤسسة الخدمة 
 

 أ(2)المراع: الفقرة  ؤسسة الخدمةطبيعة الخدمات التي تقدمها م
مؤسسيية خدميية مثييل مؤسسيية تعييالج المعييامالت وتحييافظ علييى  إسييتخداميمكيين لمنشييأة مسييتخدمة  .3أ

المسيييييؤولية ذات العالقيييييةب أو التيييييي تسيييييال البيانيييييات الخاصييييية بالمعيييييامالت والعملييييييات. تشيييييمل 
سسييات الخدمييية التيييي تقيييدم هييذه الخيييدمات عليييى سيييبيل المثيييال دوا يير األمانييية فيييي البنيييوك التيييي مؤ 

لخطييط منييافع المييوظفين أو لخطييط أخيير ب وموظفييوا الييرهن فييي البنييوك  صييولتسييتثمر وتخييدم األ
الييييذين يخييييدمون الرهييييون لوخييييرينب ومييييزودوا خدميييية التطبيييييق الييييذين يقييييدمون صييييفقات تطبيقييييات 

 وايا تكمن العمالء من معالاة المعامالت المالية والتشغيلية.البرماياتب وبي ة تكنول
 
 تشمل خدمات مؤسسات الخدمة المتعلقة بالتدقيق ما يلي: .2أ

  .تاديد الساالت المحاسبية للمنشأة المستخدمة 
  صولإدارة األ. 
  .البدء في معامالت أو تسايلها أو معالاتها كوكيل للمنشأة المستخدمة 
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 ة بالمنشأة الصغيرةالخاص عتباراتاإل
قييد تسييتخدم المنشييآت الصييغيرة الخييدمات الخاراييية لمسييك الييدفاتر تتييراوي ميين معالايية معييامالت  .5أ

 إعييدادمعينية )عليى سيبيل المثيال دفيع فيرا ل ايدول المرتبيات( وتادييد سياالتها المحاسيبية إليى 
ستخدامبياناتها الماليةب و  غيرةب وحييد يكيون ذليك مؤسسة الخدمة هذه ال يعفي إدارة المنشيأة الصي ار

 .6من مسؤولياتهم عن البيانات المالية حوكمةمناسبا  المكلفين بال
 

 ل( 2فقرة الطبيعة واألهمية النسبية للمعامالت التي تعالاها مؤسسة الخدمة )المراع: ال
اراءاتيمكن لمؤسسة خدمة وفع سياسات و  .6أ تؤثر عليى األنظمية الداخليية للمنشيأة المسيتخدمةب  ار

هييييي علييييى األقييييل از يييييا  منفصييييلة ماديييييا  وتشييييغيليا  عيييين المنشييييأة  اييييراءاتالسياسييييات واإلوهييييذه 
اييراءاتالمسييتخدمةب وتعتمييد أهمييية أنظميية الرقابيية لمؤسسيية الخدميية بالنسييبة لسياسييات و  المنشييأة  ار

المسييتخدمة علييى طبيعيية الخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية الخدمييةب بمييا فييي ذلييك الطبيعيية واألهمييية 
الت التيي تعالاهيا للمنشيأة المسيتخدمةب وفيي حياالت معينية قيد ال تبيدو المعيامالت النسبية للمعام

المعالاة والحسابات التي تأثرت أنها اوهرية بالنسبة للبيانات المالية للمنشيأة المسيتخدمةب إال أن 
طبيعة المعامالت المعالاية قيد تكيون هاميةب وقيد يحيدد ميدقق المنشيأة أن فهيم أنظمية الرقابية هيذه 

 ي في ظل الظروف.فرور 
 

 (ج 2دراة التفاعل بين أنشطة مؤسسة الخدمة والمنشأة المستخدمة )المراع: الفقرة 
تعتمييد أهمييية أنظميية الرقابيية كمؤسسيية الخدميية بالنسييبة لتلييك الخاصيية بالمنشييأة المسييتخدمة كييذلك  .7أ

ليى الميد  التفاعيل إعلى دراة التفاعيل بيين أنشيطتها وأنشيطة المنشيأة المسيتخدمةب وتشيير دراية 
اليييذي تسيييتطيع فييييش المنشيييأة المسيييتخدمة وتختيييار تنفييييذ أنظمييية رقابييية فعالييية عليييى المعالاييية التيييي 
تاريهيييا مؤسسييية الخدميييةب فعليييى سيييبيل المثيييالب توايييد دراييية تفاعيييل عاليييية بيييين أنشيييطة المنشيييأة 
المستخدمة وأنشطة مؤسسة الخدمة عنيدما تفيول المنشيأة المسيتخدمة المعيامالت وتقيوم مؤسسية 

ايييراء المحاسيييبة لهيييذه المعيييامالتب وفيييي هيييذه الحييياالت قيييد يكيييون مييين العمليييي الخد مييية بمعالاييية وار
بالنسييبة للمنشييأة المسييتخدمة تنفيييذ أنظميية رقابيية فعاليية علييى هييذه المعييامالتب وميين ناحييية أخيير  
عنييييدما تبييييدأ مؤسسيييية الخدميييية أو تسييييال مبييييد يا  وتعييييالج وتييييؤدي المحاسييييبة لمعييييامالت المنشييييأة 

نييياك دراييية تفاعيييل أقيييل بيييين المنظمتيييينب وفيييي هيييذه الحييياالت قيييد ال تسيييتطيع المسيييتخدمة تكيييون ه
المنشييأة المسييتخدمة أو قييد ال تختييار تنفيييذ أنظميية رقابيية فعاليية علييى هييذه المعييامالت فييي المنشييأة 

 المستخدمةب وقد تعتمد على أنظمة رقابة في مؤسسة الخدمة.
 

                                      
اراء  400معيار التدقيق الدولي  6  . 3أ – 4أو  2ب الفقرات معايير التدقيق الدولية"ل وفقا  تدقيق عملية "األهداف العامة للمدقق المستقل وار
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 د( 2المراع: الفقرة )طبيعة العالقة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة 
ميين الممكيين أن ييين  العقييد و إتفاقييية مسييتو  الخدميية بييين المنشييأة المسييتخدمة ومؤسسيية الخدميية  .8أ

 على أمور مثل ما يلي:
  المعلومات التيي سييتم تقيديمها للمنشيأة المسيتخدمة ومسيؤوليات البيدء فيي معيامالت تتعليق

 ؛باألنشطة التي تقوم بها مؤسسة الخدمة
 بهيا  حتفياظالهي يات التنظيميية فيميا يتعليق بشيكل السياالت التيي سييتم اإل تطبيق متطلبيات

 أو إمكانية الوصول لها؛
 ؛داءالتعويلب إن وادب الذي سيقدم للمنشأة المستخدمة في حالة فشل األ 
  ذا كان األمر كيذلك ميا ما إذا كانت مؤسسة الخدمة ستقدم تقريرا  حول أنظمتها الرقابيةب وار

 ؛4أو نوع  5سيكون التقرير نوع ير إذا  كان التقر 
  ميييا إذا كيييان ميييدقق المنشيييأة ليييش حقيييوق اإلطيييالع عليييى سييياالت المنشيييأة المسيييتخدمة التيييي

 الالزمة إلاراء التدقيق؛ و تحتفظ بها مؤسسة الخدمة والمعلومات األخر 
 .ما إذا كانت اإلتفاقية تسمح باإلتصال المباشر بين مدقق المنشأة ومدقق الخدمة 

 
وبيييين مؤسسييية الخدمييية وميييدقق القييية مباشيييرة بيييين مؤسسييية الخدمييية والمنشيييأة المسيييتخدمة هنييياك ع .2أ

الخدميييةب وهيييذه العالقيييات ال تنشيييق الخدمييية وميييدقق الخدميييةب وهيييذه العالقيييات ال تنشيييق بالفيييرورة 
عالقة مباشرة بين مدقق المنشأة ومدقق الخدمةب وعندما ال تكون هناك عالقة مباشيرة بيين ميدقق 

خدميية فييإن اإلتصيياالت بييين مييدقق المنشييأة ومييدقق الخدميية تييتم عييادة ميين خييالل المنشييأة ومييدقق ال
المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة. يمكن كذلك إنشاء عالقة مباشرة بين ميدقق المنشيأة وميدقق 

األخالقييية والخاصيية بالسييريةب ويمكيين لمييدقق المنشييأة علييى سييبيل  عتبيياراتالخدمييةب مييع مراعيياة اإل
 نيابة عن مدقق المنشأة مثل: إاراءات داءخدمة ألمدقق  إستخدامالمثال 

 

 ؛ أوألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة إختبارات (أ)
اوهريية فيي المعيامالت واألرصيدة فيي البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة التيي  إايراءات (ل)

 تحتفظ بها مؤسسة الخدمة.
 

 الخاصة بمنشآت القطاع العام عتباراتاإل
لعام لها بشكل عام حقوق الوصول التي وفعها التشريعب على أنيش قيد تكيون إن منشآت القطاع ا .50أ

هنيياك حيياالت ال تتييوفر فيهيييا حقييوق الوصييولب عليييى سييبيل المثييالب عنيييدما يكييون موقييع مؤسسييية 
الخدمييية موايييود فيييي إختصيييا  مختليييفب وفيييي هيييذه الحييياالت قيييد يحتييياج ميييدقق قطييياع عيييام أن 

ا  المتخلف لتحدييد ميا إذا كيان مين الممكين يحصل على فهم للتشريع الذي ينطبق في اإلختص
الحصول على حقوق وصول مناسبة. يمكن كيذلك أن يحصيل ميدقق القطياع العيام أو يطليل مين 
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حقييوق الوصييول فييي أييية إتفاقيييات تعاقدييية بييين المنشييأة المسييتخدمة المنشييأة المسييتخدمة أن تييدخل 
 ومؤسسة الخدمة.

 
دم ميييدققا  قخييير إلاييييراء إختبيييار ألنظمييية الرقابيييية أو يمكييين كيييذلك لمييييدقق القطييياع العيييام أن يسييييتخ .55أ

 للقوانين واألنظمة أو سلطة أخر . متثالاوهرية فيما يتعلق باإل إاراءات
 

 (50)المراع: الفقرة  فهم أنظمة الرقابة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة خدمة
مؤسسية الخدمية التيي يمكين من الممكن أن تفع المنشيأة المسيتخدمة أنظمية رقابية عليى خيدمات  .54أ

أن يختبرهيييا ميييدقق المنشيييأة والتيييي قيييد تمكييين ميييدقق المنشيييأة أن يسيييتنتج أن أنظمييية رقابييية المنشيييأة 
المسيييتخدمة تعميييل بفاعليييية ليييبعل أو لكافييية االثباتيييات ذات العالقيييةب بغيييل النظييير عييين أنظمييية 

ذا قاميت منشيأة مسيتخدمةب عليى سيبيل ال  إسيتخداممثيالب بالرقابة المواودة في مؤسسة الخدميةب وار
مؤسسيية خدميية لمعالايية اييدول رواتبهييا فإنييش يمكيين للمنشييأة المسييتخدمة وفييع أنظميية رقابيية علييى 
سيتالم معلوميات اييدول الرواتيل التيي قييد تمنيع أو تكتشيف أخطيياء اوهرييةب ومين الممكيين  تقيديم وار

 أن تشمل أنظمة الرقابة هذه ما يلي:
 ارير المعلوميات المسيتلمة مين مؤسسية مقارنة البيانات التي قدمت لمؤسسية الخدمية ميع تقي

 الخدمة بعد أن تكون البيانات قد تمت لمعالاتها.
  إعييادة حسييال عينيية ميين مبييالو اييدول الرواتييل ميين أاييل الدقيية الكتابيييةب ومرااعيية إامييالي

 مبلو ادول الرواتل من أال التأكد من أنش معقول.
 

ألنظمية الرقابية للمنشيأة المسيتخدمة عليى  إختبياراتفي هذه الحالة يمكن لمدقق المنشأة أن ييؤدي  .53أ
معالايية اييدول الرواتييل التييي سييتوفر أساسييا  لمييدقق المنشييأة ألن يتوصييل إلييى أن أنظميية الرقابيية 

 تعمل بفاعلية للثباتات المتعلقة بمعامالت ادول الرواتل.
 
كين لميدقق فيميا يتعليق بيبعل المخياطر بم)المينقح(  ۷355كما أشيير فيي معييار التيدقيق اليدولي  . 52أ

المنشأة أن يحكم أنش ليس من الممكين أو العمليي الحصيول عليى أدلية تيدقيق كافيية ومناسيبة فقيط 
التحقيييقب وهييذه المخيياطر قييد تتعلييق بالتسييايل غييير الييدقيق أو غييير المكتمييل لف ييات  إاييراءاتميين 

ايية مييا تسييمح خصا صييها بالمعالوالتييي كثيييرا   روتينييية وهاميية ميين المعييامالت وأرصييدة الحسيياباتب
الممكيين أن تكيون خصييا   المعالايية اآللييية اآلليية العالييية مييع تيدخل يييدوي قليييل أو بدونيشب وميين 

مواييودة بشييكل خييا  عنييدما تسييتخدم المنشييأة المسييتخدمة مؤسسييات خدمييةب وفييي هييذه الحيياالت 
تكيون أنظمية الرقابية للمنشيأة المسييتخدمة عليى هيذه المخياطر مناسييبة للتيدقيقب ويطليل مين مييدقق 

مييين معييييار  50ب 2حصيييول عليييى فهيييم ألنظمييية الرقابييية هيييذه وتقييمهيييا حسيييل الفقيييرتين المنشيييأة ال
 التدقيق الدولي هذا.

                                      
 .30ب الفقرة )المنقح( 355معيار التدقيق الدولي  ۷
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)المراييع:  ة المسيتخدمةاإلفيافية عنييدما ال يمكين الحصييول عليى فهيمق كييافق مين المنشييأ ايراءاتاإل
 (54الفقرة 

سيييتم إتخاذهييا  54قييرة فردييية أو ماتمعيية فييي الف إاييراءاتإن قييرار مييدقق المنشييأة فيمييا يتعلييق بأييية  .55أ
مييين أايييل الحصيييول عليييى المعلوميييات الالزمييية لتيييوفير أسييياس لتحدييييد وتقيييييم مخييياطر األخطييياء 

 المنشأة لمؤسسة خدمة قد يتأثر بأمور ما يلي: إستخدامالاوهرية فيما يتعلق ب
  المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة؛حام كلق من 
 الخدمات التي تقدمها؛خدمة وتعقيد تعقيد المعامالت في المنشأة المست 
 قخيير مييدقق  إسييتخدامعلييى سييبيل المثييال قييد يقييرر مييدقق المنشييأة ب موقييع مؤسسيية الخدميية

كانيت مؤسسية الخدمية فيي  في مؤسسة الخدمة نيابة عن مدقق المنشيأة إذا إاراءات داءأل
 موقع بعيد؛

 منشييأة بأدليية تييدقيق ( إن تزويييد بفاعلييية مييدقق الاييراءاتمييا إذا كييان يتوقييع أن اإلاييراء )اإل
 كافية ومناسبة؛ و

 .طبيعة العالقة بين المنشأة المستخدمة ومؤسسة الخدمة 
 
يمكن لمؤسسة خدمة أن تعين مدقق خدمة لتقديم التقارير حول وصف وتصيميم أنظمتهيا الرقابيية  .56أ

(. 4( أو حيييول وصيييف وتصيييميم أنظمتهيييا الداخليييية وفاعليييية عملهيييا )التقريييير نيييوع 5)القريييير نيييوع 
أو  ۸3204بمواييل المعيييار الييدولي لعمليييات التأكيييد  4أو نييوع  5يمكيين إصييدار التقريييرين نييوع 

بمواييل معييايير وفييعتها منظميية وفييع معييايير مخوليية أو معتييرف بهييا )والتييي يمكيين أن تحييددها 
 (.4أو النوع  5حسل أسماء مختلفة مثل تقريري النوع 

 
كييان العقييد بييين مؤسسيية خدميية عييام علييى مييا إذا بشييكل  4أو النييوع  5يعتمييد تييوفر تقرييير النييوع  .57أ

ومنشأة مستخدمة يشتمل تقديم هذا التقرير مين قبيل مؤسسية الخدميةب وقيد تختيار مؤسسية الخدمية 
أو نييوع  متييوفرا  للمنشييآت المسييتخدمةب علييى أنييش  5كييذلك ألسييبال عملييية أن تحصييل التقرييير نييوع 

 للمنشآت المستخدمة. 4أو نوع  5في بعل الحاالت قد ال يتوفر التقرير نوع 
 
فييي بعييل الحيياالت قييد تلاييأ المنشييأة المسييتخدمة إلنايياز واحييدق أو أكثيير ميين أعمالهييا أو مهامهييا  .58أ

أو التموييل والمحاسييبة  متثيالالهامية مين خيالل مصيادر خاراييةب مثييل تكلييف مهيام التخطييط واإل
حول أنظمة الرقابية فيي  أو مهمة الرقابة لمؤسسة خدمة واحدة أو أكثرب وحيد قد ال يتوفر تقرير

 اييييراءاتمؤسسيييية الخدميييية فييييي ظييييل هييييذه الظييييروف فقييييد تكييييون زيييييارة مؤسسيييية الخدميييية أكثيييير اإل

                                      
 ."ة في منظمة خدمةعلى أنظمة الرقاب"تقارير التأكيد  3204المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ۸
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فاعلية لمدقق المنشأة المستخدمةب وذلك إلكتسال فهم ألنظمة الرقابة في مؤسسة الخدميةب حييد 
ؤسسييية أنيييش مييين المحتميييل أن يكيييون هنييياك تفاعيييل مباشييير إلدارة المنشيييأة المسيييتخدمة ميييع إدارة م

 الخدمة.
 
تييوفر المعلومييات الالزميية حييول أنظميية الرقابيية  إاييراءات داءمييدقق قخيير أل إسييتخدامميين الممكيين  .52أ

ذا تم إصدار التقريير نيوع  فإنيش يمكين لميدقق المنشيأة  4أو نيوع  5المناسبة في مؤسسة الخدمةب وار
خدميية عالقييات ب حيييد يواييد لمييدقق الاييراءاتهييذه اإل داءمييدقق الخدميية أل إسييتخدامالمسييتخدمة 

قا مة مع مؤسسة الخدمةب وقد ياد مدقق المنشأة المستخدمة اليذي يسيتخدم عميل ميدقق قخير إن 
اإلرشيادات المسييتخدمة اليذي يسييتخدم عميل مييدقق قخير إن اإلرشييادات فيي معيييار التيدقيق الييدولي 

نافعييييةب حيييييد أنهييييا تتعلييييق بفهييييم مييييدقق قخيييير )بمييييا فييييي ذلييييك إسييييتقاللية المييييدقق وكفاءتييييش  ۹600
وميد  هيذا العميلب وعنيد  وتوقييت طبيعيةو مهنية(ب والمشاركة في عميل ميدقق قخير فيي تخطييط ال

 كفاية ومال مة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها.
 
ميين الممكيين أن تسييتخدم منشييأة مؤسسيية خدميية تسييتخدم بييدورها مؤسسيية خدميية ميين البيياطن لتقييديم  .40أ

هييييي اييييزء ميييين نظييييام معلومييييات المنشييييأة  بعييييل الخييييدمات المقدميييية للمنشييييأة المسييييتخدمةب والتييييي
التقيارير الماليييةب وميين الممكين أن تكييون مؤسسيية الخدمية ميين البيياطن  إعييدادالمسيتخدمة الخييا  ب

منشأة منفصلة عن مؤسسة الخدميةب أو قيد تكيون ذات عالقية بمؤسسية الخدمية. قيد يحتياج ميدقق 
لبياطنب وفيي الحياالت التيي المنشأة المستخدمة النظر في أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة مين ا

مؤسسيية خدميية ميين البيياطن واحييدة أو أكثيير فييإن التفاعييل بييين أنشييطة المنشييأة  إسييتخداميييتم فيهييا 
المسيييتخدمة وأنشيييطة مؤسسييية الخدمييية تتوسيييع لتشيييمل التفاعيييل بيييين المنشيييأة المسيييتخدمة ومؤسسييية 

مييية النسييبية الخدميية ومؤسسييات الخدميية ميين البيياطنب ودرايية هييذا التفاعييلب وكييذلك الطبيعيية واأله
الخدميية ومؤسسييات الخدميية ميين البيياطن هييي أهييم العوامييل ألن للمعييامالت التييي تعالاهييا مؤسسيية 

ينظر مدقق المنشأة المستخدمة في تحديد أهمية أنظمة الرقابة لمؤسسة الخدمية ومؤسسية الخدمية 
 من الباطن بالنسبة ألنظمة الرقابة للمنشأة المستخدمة.

 
)المراييع: الفقييرة  لييدعم فهييم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة لمؤسسيية الخدميية 4وع أو نيي 5التقرييير نييوع  إسييتخدام

53-52) 
يمكيين أن يقييوم مييدقق المنشييأة بييإاراء إستفسييارات عيين مييدقق الخدميية ميين مؤسسيية الخدميية المهنييية  .45أ

للمييدقق أو ممارسييين قخييرينب ومييا إذا كييان مييدقق الخدميية خافييعا  إلشييراف تنظيميييب وقييد يكييون 
رسيا  فيي إختصيا  حييد ييتم إتبياع معيايير مختلفية فيميا يتعليق بالتقيارير حيول مدقق الخدمية مما

أنظمية الرقابيية فيي مؤسسيية خدمييةب ويمكين أن يحصييل الميدقق علييى معلومييات عين المعييايير التييي 
 يستخدمها مدقق الخدمة من منظمة وفع المعايير.

 

                                      
ب ("العنصرعمليات تدقيق البيانات المالية للماموعة )بما في ذلك عمل المدققين  –"اإلعتبارات الخاصة  600معيار التدقيق الدولي   ۹

تبين أنش "قد ياد المدقق هذا المعيارب مكيف كما هو فروري في ظل الظروف نافعا  عندما ياعل ذلك المدقق مدققين  4الفقرة 
من معيار التدقيق الدولي  52رين يشاركون في تدقيق البيانات المالية التي هي ليست بيانات مالية للماموعة. "أنظر كذلك الفقرة قخ

600 . 
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وميات حيول المنشيأة المسيتخدمة إلى اانل المعل 4أو النوع  5من الممكن أن يساعد التقرير نوع  .44أ
 مدقق المنشأة في الحصول على فهم لما يلي:

نواحي أنظمة الرقابة في مؤسسة الخدمة التيي قيد تيؤثر عليى معالاية معيامالت المنشيأة  (أ)
 مؤسسات الخدمة من الباطن؛ إستخدامالمستخدمةب بما في ذلك 

ي تيدفق المعيامالت تدفق المعامالت الهامة مين خيالل مؤسسية الخدمية لتحدييد النقياط في (ل)
 يانات المالية للمنشأة المستخدمة؛حيد يمكن أن تحدد أخطاء اوهرية في الب

يانيييييات الماليييييية للمنشيييييأة أهيييييداف الرقابييييية فيييييي مؤسسييييية الخدمييييية المناسيييييبة إلثباتيييييات الب (ج)
 المستخدمة؛ و

ما إذا كانت أنظمة الرقابية فيي مؤسسية الخدمية مصيممة ومنفيذة بالشيكل المناسيل لمنيع  (د)
أخطاء قد ينام عنها أخطياء اوهريية فيي البيانيات الماليية للمنشيأة ومعالاة  أو إكتشاف
 المستخدمة.

 
مدقق المنشأة المستخدمة في الحصيول عليى فهيمق  4أو نوع  5من الممكن أن يساعد التقرير نوع 

ال ييوفر أيية أدلية لفاعليية  5كافق لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الاوهريةب على أن التقريير نيوع 
 ل أنظمة الرقابة ذات العالقة.عم

 
المييؤرف فييي تيياريخ حييالي أو اليذي هييو لفتييرة خييارج فتييرة  4أو النيوع  5مين الممكيين أن التقرييير نييوع  .43أ

للمنشأة المستخدمة من الممكن أن يسياعد ميدقق المنشيأة المسيتخدمة فيي الحصيول التقارير  إعداد
ميية إذا كييان التقرييير معييززا  بمعلومييات علييى فهييم مبييد ي ألنظميية الرقابيية المطبقيية فييي مؤسسيية الخد

ذا كييان وصييف مؤسسيية الخدميية ألنظميية الرقابيية هييو فييي  حالييية إفييافية ميين المصييادر األخيير ب وار
 إايييراءات أداءالتيياريخ الحيييالي أو لفتيييرة تسيييبق بدايييية الفتيييرة التيييي ييييتم بتيييدقيقها فإنيييش يمكييين للميييدقق 

 يلي:مثل ما  4أو النوع  5لتحديد المعلومات في التقرير نوع 
  مناقشيية التغيييرات فيييي مؤسسيية الخدمييية مييع مييوظفي المنشيييأة المسييتخدمة اليييذين هييم فيييي

 ؛وفع يعرفون فيش هذه التغيرات
 لحالية التي تصدرها مؤسسة الخدمة؛ ومرااعة الوثا ق والمراسالت ا 
 .مناقشة التغيرات مع موظفي مؤسسة الخدمة 

 
 (55ع: الفقرة )المرا للمخاطر المقيمة لألخطاء الاوهرية ستاابةاإل

 

مؤسسية خدمية يزييد مين مخياطرة األخطياء الاوهريية فيي المنشيأة المسيتخدمة  إسيتخدامما إذا كان  .42أ
يعتمد على طبيعة الخدمات المقدمة وأنظمة الرقابة على هذه الخيدماتب وفيي بعيل الحياالت قيد 

بشييكل خييا  مؤسسيية خدميية.  مخيياطرة األخطيياء الاوهرييية للمنشييأة المسييتخدمةب و  إسييتخداميقلييل 
إذا كانت المنشأة المستخدمة نفسيها ال تمليك الخبيرة الالزمية للقييام بأنشيطة معينيةب مثيل البيدء فيي 
معييامالت ومعالاتهييا وتسييايلهاب أو ليييس لييديها المييوارد المناسييبة )علييى سييبيل المثييال نظييام تقنييية 

 معلومات(.
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ية للمنشييأة المسييتخدمة قييد عنييدما تحييتفظ مؤسسيية الخدميية بعناصيير هاميية ميين السيياالت المحاسييب .45أ
يكييييون الوصييييول المباشيييير لهييييذه السيييياالت فييييروريا  حتييييى يسييييتطيع مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة 
الحصول عليى أدلية تيدقيق كافيية ومناسيبة تتعليق بعملييات الرقابية عليى هيذه السياالتب أو لتؤكيد 

الفحيي  صييحة المعييامالت واألرصييدة المسييالة فيهيياب أو كليهميياب وقييد يتفييمن هييذا الوصييول إمييا 
الفعلييي للسيياالت فييي مقيير مؤسسيية الخدميية أو اإلسييتفهام عيين السيياالت المحاسييبية المحييتفظ بهييا 
إلكترونييييا  مييين المنشيييأة المسيييتخدمة أو موقيييع قخيييرب أو كيلهميييا. وحييييد يتحقيييق الوصيييول المباشييير 
إلكترونييا  يمكين لمييدقق المنشيأة المسيتخدمة بييذلك الحصيول علييى أدلية فيميا يتعلييق بمال مية أنظميية 

لرقابيية التييي تشييغلها مؤسسيية الخدميية علييى إكتمييال ونزاهيية بيانييات المنشييأة المسييتخدمة التييي تكييون ا
 مؤسسة الخدمة مسؤولة عنها.

 
عند تحديد طبيعة ومد  أدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق باألرصيدة التيي تمثيل  .46أ

عيين المنشييأة المسييتخدمةب يمكيين محييتفظ بهييا أو معييامالت تقييوم بهييا مؤسسيية خدميية نيابيية  أصييول
 التالية من قبل مدقق المنشأة المستخدمة: اراءاتإعتبار اإل

فح  الساالت والوثا ق التي تحفظ بها المنشيأة المسيتخدمة: ييتم تحدييد موثوقيية مصيدر  (أ)
األدليية هييذا ميين خييالل طبيعيية ومييد  السيياالت المحاسييبية والوثييا ق المدعميية التييي تحييتفظ 

ة. في بعل الحاالت قد ال تحتفظ المنشيأة المسيتخدمة بسياالت أو بها المنشأة المستخدم
 وثا ق مستقلة ومفصلة لعمليات محددة تتم نيابة عنها.

 

فحيي  السيياالت والوثييا ق التييي تحييتفظ بهييا مؤسسيية الخدميية: ميين الممكيين تحقيييق وصييول  (ل)
مييدقق المنشييأة المسييتخدمة لسيياالت مؤسسيية الخدميية كاييزء ميين الترتيبييات التعاقدييية بييين 

ومؤسسيية الخدميية. يمكيين كييذلك أن يسييتخدم مييدقق المنشييأة مييدققا  قخيير لمنشييأة المسييتخدمة ا
نيابيية عنييش للحصييول علييى وصييول لسيياالت المنشييأة المسييتخدمة التييي تحييتفظ بهييا مؤسسيية 

 الخدمة.
 

الحصيول عليى مصيادقات علييى األرصيدة والمعيامالت مين مؤسسيية الخدمية: حييد تحييتفظ  (ج)
ة لألرصيييييدة والمعيييييامالت مييييين الممكييييين أن تشيييييكل المنشيييييأة المسيييييتخدمة بسييييياالت مسيييييتقل

مصادقة من مؤسسة الخدمة تؤكد صحة سياالت المنشيأة المسيتخدمة أدلية تيدقيق موثوقية 
المعنيييييةب فعلييييى سييييبيل المثييييال عنييييد إسييييتعمال  صييييولفيمييييا يتعلييييق بواييييود المعييييامالت واأل

ذه مؤسسات خدمة متعددة مثل ميدير إسيتثمار وحيافظ أميينب وتحيتفظ مؤسسيات الخدمية هي
بساالت مستقلة فإنش يمكن لمدقق المنشأة المصادقة على األرصيدة ليد  هيذه المؤسسيات 

 من أال مقارنة هذه المعلومات مع الساالت المستقلة للمنشأة المستخدمة.
 

إذا كانييييت المنشييييأة المسييييتخدمة ال تحييييتفظ بسيييياالت مسييييتقلة فييييإن المعلومييييات التييييي يييييتم 
لخدمية هيي مايرد بييان ميا هيو معكيوس فيي الحصول عليها في المصادقات من مؤسسة ا

الساالت التي تحتفظ بها مؤسسة الخدمةب ولذلك فإن هذه المصيادقاتب ميأخوذة لوحيدهاب 
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ال تشكل أدلة تدقيق موثوقةب وفي هذه الحاالت يمكن أن ينظر مدقق المنشيأة المسيتخدمة 
 فيما إذا كان من الممكن تحديد مصدر بديل لألدلة المستقلة.

 
تحليلية للساالت التي تحيتفظ بهيا المنشيأة المسيتخدمة أو للتقيارير المسيتلمة  ءاتإارا أداء (د)

التحليلييية عنييد اإلثبيياتب  اييراءاتميين مؤسسيية الخدميية: ميين المحتمييل أن تتبيياين فاعلييية اإل
 وستتأثر بمد  وتفصيل المعلومات المتوفرة.

 
لمنفعيييية مييييدققي المنشييييأة تحقيقييييية بطبيعتهييييا  إاييييراءات أداءميييين الممكيييين أن يقييييوم مييييدقق قخيييير بيييي .47أ

متفيق عليهيا مين قبيل  إايراءات أداءالمستخدمةب وقد تتفيمن مثيل هيذه العمليية قييام ميدقق قخير بي
المنشييأة المسييتخدمة ومييدققها وميين قبييل مؤسسيية الخدميية ومييدققهاب وتييتم مرااعيية النتييا ج التييي تييم 

أة المسييتخدمة التييي قييام بهييا مييدقق قخيير ميين قبييل مييدقق المنشيي اييراءاتالتوصييل لهييا ميين خييالل اإل
لتحديد ما إذا كانت تشيكل أدلية تيدقيق كافيية ومناسيبةب إليى اانيل ذليك قيد تكيون هنياك متطلبيات 

 إايراءات أداءتفرفها السلطات الحكومية أو بموال ترتيبات تعاقدية حيد يقيوم ميدقق الخدمية بي
المطلوبية  ايراءاتتحقييق معينية بطبيعتهيا. مين الممكين أن يسيتخدم ميدققو المنشيأة المسيتخدمة اإل

لألرصييدة والمعييامالت التييي تعالاهييا مؤسسيية الخدمييةب وذلييك كاييزء ميين األدليية الالزميية لييدعم قراء 
المسييتخدمة ومييدقق التييدقيق لهييمب وفييي هييذه الحيياالت قييد يكييون ميين المفيييد بالنسييبة لمييدقق المنشييأة 

قيق التييي علييى وثييا ق التييدقيق أو الوصييول إلييى وثييا ق التييد اييراءاتاإل أداءالخدميية أن يتفقييا قبييل 
 سيتم تزويدها لمدقق المنشأة المستخدمة.

 
في بعل الحاالتب وخاصة عندما تتعهد منشأة مستخدمة إلى مصادر خارايية بعيل أو امييع  .48أ

مهامها المالية مثل مؤسسة خدمية فقيد يواايش ميدقق المنشيأة المسيتخدمة وفيعا  حييد يعتميد ايزء 
تحقيييق فييي  إاييراءات أداءتييدعو الحاايية إلييى كبييير ميين أدليية التييدقيق علييى مؤسسيية الخدمييةب وقييد 

مؤسسيية الخدميية ميين قبييل مييدقق المنشييأة المسييتخدمة أو مييدقق قخيير نيابيية عنييشب وميين الممكيين أن 
 إايراءاتب وباإلفافة إلى ذليك مين الممكين أن ييؤدي 4أو نوع  5يقدم مدقق الخدمة التقرير نوع 

قخير ال يغيير مين مسيؤولية ميدقق  تحقيق نيابة عن مدقق المنشيأة المسيتخدمة. إن مشياركة ميدقق
المنشأة المستخدمة في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسيبة لتيوفير أسياس معقيول ليدعم رأي 
مدقق المنشأة المسيتخدمةب وتبعيا  ليذلك فيإن إعتبيار ميدقق المنشيأة المسيتخدمة فيميا إذا كيان قيد تيم 

تحقيييق  إاييراءات داءق بحاايية ألالحصييول علييى أدلييية تييدقيق كافييية ومناسيييبةب ومييا إذا كييان الميييدق
التحقيق التيي يؤديهيا ميدقق  إايراءاتافافية يشمل مشاركة ميدقق المنشيأة المسيتخدمة فيي تواييش 

 قخر واإلشراف عليها أو إعطاء دليل على ذلك.
 

 (56)المراع: الفقرة  أنظمة الرقابة إختبارات
 إختبييياراتنشيييأة المسيييتخدمة أن يصيييمم وييييؤدي ميييدقق الم 50330يتطليييل معييييار التيييدقيق اليييدولي . 42أ

ألنظمييية الرقابييية للحصيييول عليييى أدلييية تيييدقيق كافيييية ومناسيييبة فيميييا يتعليييق بفاعليييية تشيييغيل أنظمييية 
 الرقابة ذات العالقة في ظروف محددةب وفي سياق منظمة الخدمة ينطبق هذا المتطلل عند ما:

                                      
 . 8ب الفقرة 330معيار التدقيق الدولي  50
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أن أنظميية يتفييمن تقييييم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة لمخيياطر األخطيياء الاوهرييية توقعييا  بيي (أ)
الرقابيييية فييييي مؤسسيييية الخدميييية تعمييييل بفاعلييييية )أي أن مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة ينييييوي 
اإلعتماد على فاعلية عمل أنظمة الرقابية فيي مؤسسية الخدمية عنيد تحدييد طبيعية وتوقييت 

 ؛ أوالتحقيق إاراءاتومد  

شيييأة فاعليييية عميييل أنظمييية الرقابييية فيييي المن إختبييياراتالتحقييييق لوحيييدها أو ميييع  إايييراءاتإن  (ل)
 المستخدمة ال تستطيع أن توفر أدلة تدقيق كافية ومناسبة عند مستو  اإلثبات.

 
يمكيين لمييدقق المنشييأة المسييتخدمة اإلتصييال بمؤسسيية الخدميية ميين خييالل  4إذا لييم يتييوفر التقرييير نييوع  .30أ

 إختبيياراتالييذي يشييتمل علييى  4مييدقق خدميية لتييوفير التقرييير نييوع  إسييتخدامالمنشييأة المسييتخدمة لطلييل 
مييدقق قخيير  إسييتخداماعلييية عمييل أنظميية الرقابيية ذات العالقييةب أو يمكيين لمييدقق المنشييأة المسييتخدمة لف
فييي مؤسسيية الخدميية تختبيير فاعلييية عمييل أنظميية الرقابيية هييذه. يمكيين لمييدقق المنشييأة  إاييراءات داءأل

 ألنظميييية الرقابيييية ذات العالقيييية إذا وافقييييت إختبييييارات أداءالمسييييتخدمة كييييذلك زيييييادة مؤسسيييية الخدميييية و 
مؤسسيية الخدميية علييى ذلييك. إن تقييمييات مييدقق المنشييأة المسييتخدمة مبينيية علييى األدليية ماتمعيية التييي 

اراءاتيوفرها عمل مدقق قخر و   مدقق المنشأة المستخدمة الخاصة بش. ار
 

عميييل بفاعليييية كأدلييية تيييدقيق بيييأن أنظمييية الرقابييية فيييي مؤسسييية الخدمييية ت 4التقريييير نيييوع  إسيييتخدام
 (57)المراع: الفقرة 

 

تلبيية إحتياايات عيدة ميدققين مختلفيين لمنشيأة مسيتخدمةب وليذلك فقيد  4قد يقصد من التقريير نيوع  .35أ
أنظميية الرقابيية والنتييا ج المبينيية فييي تقرييير مييدقق الخدميية غييير مناسييبة للثباتييات  إختبيياراتتكييون 

ة ألنظمية المناسيب ختبياراتالتي تعتبر هامة في البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة. ييتم تقيييم اإل
الرقابيية ونتا اهييا لتحديييد أن تقرييير مييدقق الخدميية يييوفر أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة بشييأن فاعلييية 
أنظمييية الرقابييية ليييدعم تقيييييم ميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة للمخييياطرب وبيييإاراء ذليييك يمكييين أن يعتبييير 

 مدقق المنشأة المستخدمة العوامل التالية:
 

 أداءأنظميييية الرقابييييةب والوقييييت الييييذي إنقفييييى منييييذ  إختبيييياراتغطيهييييا الفتييييرة الزمنييييية التييييي ت (أ)
 ؛أنظمة الرقابة إختبارات

نطاق عمل مدقق الخدمية والخيدمات والعملييات التيي تميت تغطيتهياب وأنظمية الرقابية التيي  (ل)
أختيرت واإلختيارات التي أديتب والطريقة التيي تتعليق بهيا أنظمية الرقابية المختبيرة بأنظمية 

 ؛ والرقابة للمنشأ المستخدمة
 

ألنظمييية الرقابييية ورأي ميييدقق الخدمييية حيييول فاعليييية عميييل أنظمييية  ختبييياراتنتيييا ج هيييذه اإل (ج)
 الرقابة.

 

بالنسبة لبعل اإلثباتات كلما كانت الفترة التي يغطيهيا إختبيار محيدد وكانيت الفتيرة التيي إنقفيت  .34أ
ارنيية الفتييرة اإلختبييار أطييول فقييد تكييون أدليية التييدقيق التييي يوفرهييا اإلختبييار أقييلب وعنييد مق أداءمنييذ 

التقييارير المالييية للمنشييأة المسييتخدمة فقييد يسييتنتج مييدقق  إعييدادلفتييرة  4التييي يغطيهييا التقرييير نييوع 
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يوفر أدلية تيدقيق أقيل إذا كيان هنياك تيداخل قلييل بيين الفتيرة  4المنشأة المستخدمة أن التقرير نوع 
تخدمة اإلعتمييياد عليييى والفتيييرة التيييي ينيييوي لهيييا ميييدقق المنشيييأة المسييي 4التيييي يغطيهيييا التقريييير نيييوع 

سيابقة أو الحقية قيد ييوفر الذي يغطيي فتيرة  4تكون الحالة كذلك فإن التقرير نوع التقريرب وعندما 
أدليية تييدقيق إفييافية. فييي حيياالت أخيير  ميين الممكيين أن يحييدد مييدقق المنشييأة المسييتخدمة إنييش ميين 

ق قخيير ألدا هيياب مييدق إسييتخدامألنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية أو  إختبييارات أداءالفييروري 
 وذلك من أال الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن فاعلية عمل أنظمة الرقابة هذه.

 
قييد يكييون كييذلك ميين الفييروري أن يقييوم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة بالحصييول علييى أدليية إفييافية  .33أ

التييي يغطيهييا  بشييأن التغيييرات الهاميية فييي أنظميية الرقابيية المعنييية فييي مؤسسيية الخدميية خييارج الفتييرة
تييدقيق إفييافية ليييتم أداؤهيياب وميين الممكيين أن تشييمل العوامييل  إاييراءاتب أو يحييدد 4التقرييير نييوع 

المناسييبة لتحديييد مييا هييي أدليية التييدقيق اإلفييافية التييي سيييتم الحصييول عليهييا بشييأن أنظميية الرقابيية 
 ما يلي:في منشأة الخدمة التي كانت تعمل خارج الفترة التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة 

 

 خطاء الاوهرية عند مستو  اإلثبات؛أهمية المخاطر المقيمة لأل 
 

  أنظمة الرقابة المحددة التي اختبرت أثناء الفترة المرحلة والتغيرات الهامة فيهيا منيذ اختبارهياب
 م المعلومات والعمليات والموظفين؛بما في ذلك التغيرات في نظا

 

 لية عمل أنظمة الرقابة هذه؛أن فاعدراة الحصول على أدلة التدقيق بش 
 

 .؛طول الفترة المتبقية 
 

  عليى اإلعتمياد  التحقييق بنياء إايراءاتالمد  الذي ينوي بيش ميدقق المنشيأة المتسيخدمة تقلييل
 على أنظمة الرقابة؛ و

 

 .فاعلية بي ة الرقابة ومتابعة أنظمة الرقابة في المنشأة المستخدمة 
 
أنظمية  إختبياراتإفيافيةب عليى سيبيل المثيال بالتوسيع فيي  من الممكن الحصول على أدلة تيدقيق .32أ

 الرقابة على مد  الفترة المتبقيةب أو اختبار متابعة أنظمة الرقابة للمنشأة المستخدمة.
 
التقييارير المالييية للمنشيأة المسييتخدمة فييإن  إعيدادإذا كانيت فتييرة االختبيار لمييدقق الخدميية خيارج فتييرة  .35أ

ليتوصييل إلييى أن أنظميية  ختبيياراتيسييتطيع اإلعتميياد علييى هييذه اإل مييدقق المنشييأة المسييتخدمة ليين
الرقابيية فييي المنشييأة المسييتخدمة تعمييل بفاعلييية ألنهييا ال تييوفر أدليية فييي فتييرة التييدقيق الحالييية علييى 

 أخر . إاراءات أداءفاعلية أنظمة الرقابةب إال إذا تم 
 
مصيممة عليى إفتيرال أنيش سييتم في حياالت معينية قيد تكيون الخدمية التيي تقيدمها مؤسسية خدمية  .36أ

تطبيييق أنظميية رقابيية معينيية ميين قبييل المنشييأة المسييتخدمةب فعلييى سييبيل المثييال قييد تكييون الخدميية 
مصيييممة عليييى إفتيييرال أنيييش سييييكون ليييد  المنشيييأة المسيييتخدمة أنظمييية رقابييية موايييودة لتفيييويل 

يشيييمل المعيييامالت قبيييل أن ترسيييل إليييى مؤسسييية الخدمييية لمعالاتهييياب وفيييي هيييذه الحالييية يمكييين أن 
وصييف منظميية الخدميية ألنظميية الرقابيية وصييفا  ألنظميية الرقابيية المكمليية هييذه للمنشييأة المسييتخدمةب 
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وعلييييى ميييييدقق المنشيييييأة المسيييييتخدمة أن ينظييييير فيميييييا إذا كانيييييت أنظمييييية الرقابييييية المكملييييية للمنشيييييأة 
 المستخدمة مناسبة للخدمة التي تقدم للمنشأة المستخدمة.

 
مة يعتقييد أن تقرييير مييدقق الخدميية قييد ال يييوفر أدليية تييدقيق كافييية إذا كييان مييدقق المنشييأة المسييتخد .37أ

ميدقق  ختبياراتومناسبةب على سبيل المثال إذا كان تقرير مدقق الخدمة ال يحتوي على وصف إل
 إاييراءاتالخدميية ألنظميية الرقابيية ونتييا ج ذلييكب فإنييش يمكيين لمييدقق المنشييأة المسييتخدمة تعزيييز فهييم 

سيييتنتاااتش باإلت صيييال بمؤسسييية الخدمييية مييين خيييالل المنشيييأة المسيييتخدمة لطليييل ميييدقق الخدمييية وار
مناقشة مع مدقق الخدمة بشيأن  نطياق ونتيا ج عميل ميدقق المنشيأة المسيتخدمةب وكيذلك  إاراءات

إذا كان ميدقق المنشيأة المسيتخدمة يعتقيد أن ذليك فيروري فإنيش يمكين لميدقق المنشيأة المسيتخدمة 
 أداءسييتخدمة لطلييل أن يقييوم مييدقق الخدميية بييأن يتصييل بمؤسسيية الخدميية ميين خييالل المنشييأة الم

فييي مؤسسيية الخدمييةب وبالتنيياول وبنيياء علييى طلييل مييدقق المنشييأة المسييتخدمة يمكيين أن  إاييراءات
 .اراءاتيؤدي مدقق المنشأة المستخدمة أو مدقق قخر هذه اإل

 
علوميييات ب بميييا فيييي ذليييك اإلسيييتثناءات والمختبييياراتلميييدقق الخدمييية نتيييا ج اإل 4يحيييدد تقريييير النيييوع  .38أ

األخيييير  التييييي يمكيييين أن تييييؤثر علييييى إسييييتنتااات مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمةب ال تعنييييي تلقا يييييا  
لمييدقق الخدميية أن  4اإلسييتثناءات التييي يشييير لهييا مييدقق الخدميية أو رأي معييدل فييي التقرييير نييوع 

اطر عنيد تقييييم مخيي لميدقق الخدميية لين يكييون مفيييدا  لتيدقيق البيانييات الماليية للمنشييأة 4التقريير نييوع 
 4األخطيياء الاوهريييةب بييل أن اإلسييتثناءات واألميير الييذي يتسييبل فييي رأي معييدل فييي التقرييير نييوع 

لمييدقق الخدميية سيييتم إعتبارهييا فييي تقييييم مييدقق المنشييأة المسييتخدمة إلختبييار أنظميية الرقابيية التييي 
قق يؤديها مدقق الخدمةب وعند إعتبار اإلستثناءات واألمور التي تتسبل في رأي معيدل يمكين لميد

المنشييأة المسييتخدمة مناقشيية هييذه األمييور مييع مييدقق الخدمييةب ويعتمييد هييذا اإلتصييال علييى إتصييال 
المنشيأة المسييتخدمة مييع مؤسسية الخدميية والحصييول عليى موافقيية مؤسسيية الخدمية علييى أن يحييدد 

 اإلتصال.
 

 اإلبالغ عن نواحي النق  في الرقابة الداخلية التي حددت أثناء التدقيق
 

ق المنشأة المسيتخدمة أن يبليو كتابية عين نيواحي الينق  الهامية التيي حيددت أثنياء يطلل من مدق .32أ
ب كما يطليل مين ميدقق المنشيأة 55في الوقت المناسل حوكمةالتدقيق لكل من اإلدارة والمكلفين بال

المستخدمة أن يبليو اإلدارة عنيد مسيتو  مناسيل مين المسيؤولية وفيي الوقيت المناسيل عين نيواحي 
ي الرقابيية الداخلييية التييي حييددت أثنيياء التييدقيقب والتييي هييي فييي الحكييم المهنييي القصييور األخيير  فيي

. يشيييمل األميييور التيييي قيييد 54لميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة ذات أهميييية كافيييية لتسيييتحق عنايييية اإلدارة

                                      
 . 50-2ب الفقرتان واإلدارة" بالحوكمةاإلبالغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين " 465معيار التدقيق الدولي  55
 .50ب الفقرة 465معيار التدقيق الدولي  54
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يحييييددها مييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة أثنيييياء التييييدقيق والتييييي يمكيييين اللبييييالغ عنهييييا إلدارة المنشييييأة 
 فيها ما يلي: حوكمةبال المستخدمة والمكلفين

  أييية متابعيية ألنظميية الرقابيية التييي يمكيين أن يطبقهييا مييدقق المنشييأة المسييتخدمةب بمييا فييي ذلييك
 ؛4أو نوع  5أنظمة الرقابة التي حددت نتياة للحصول على التقرير نوع 

  أو نيوع  5الحاالت حييد يشيار ألنظمية الرقابية المكملية للمنشيأة المسيتخدمة فيي التقريير نيوع
 تم تطبيقها في المنشأة المستخدمة؛ وي ولم 4

  أنظمة الرقابة التي قد تدعوا الحااة لها في مؤسسة الخدمية التيي ال تظهير أنهيا تيم تنفييذهاب
 .4أو التي ال يغطيها بالتحديد التقرير نوع 

 
 (58)المراع: الفقرة  خدمات مؤسسة خدمة من الباطن التي تستثني 4نوع الو  1نوع ال تقارير

إستخدمت مؤسسة خدمة مؤسسة خدمة من الباطن فإن تقريير ميدقق الخدمية مين الممكين إميا  إذا .20أ
أن يشييمل أو ال يشييمل أهييداف الرقابيية لمؤسسيية الخدميية وأنظميية الرقابيية ذات العالقيية فييي وصييف 

التقريير  عيدادمؤسسة الخدمة لنظامها وفي نطاق عملية مدقق الخدميةب ويعيرف هيذه األسيلوبين إل
ذا إستثنى التقرير نيوع ل أو باألسلول الشام أنظمية  4أو نيوع  5أسلول اإلستثناء على التواليب وار

خدمية مين البياطن وكانيت الخيدمات التيي تقيدمها مؤسسية الخدمية مين البياطن الرقابة في مؤسسية 
وكانييييت الخييييدمات التييييي تقييييدمها مؤسسيييية الخدميييية ميييين البيييياطن مناسييييبة لتييييدقيق البيانييييات المالييييية 

نش يطلل من مدقق المنشأة المستخدمة تطبيق متطلبات هيذا المعييار فيميا للمؤسسة المستخدمة فإ
يتعليق بمؤسسية الخدمية مين البياطن. تعتميد طبيعيية وميد  العميل اليذي سييتم أداؤه مين قبيل مييدقق 
المنشييأة المسييتخدمة فيمييا يتعلييق بالخييدمات التييي تقييدمها مؤسسيية خدميية ميين البيياطن علييى طبيعيية 

لمنشيييأة المسيييتخدمةب ومال مييية هيييذه الخيييدمات للتيييدقيقب ويسييياعد وأهميييية هيييذه الخيييدمات بالنسيييبة ل
مييدقق المنشييأة المسييتخدمة علييى تحديييد أثيير مؤسسيية الخدميية ميين البيياطن  2المتطلييل فييي الفقييرة 

 وطبيعة ومد  العمل الذي سيتم أداؤه.
 

ؤسسرة واألخطاء غير المصححة فيمرا يتعلرق باألنشرطة فري م للقوانين واألنظمة متثالوعدم اإل حتيالاإل
 (52)المراع: الفقرة  الخدمة

قد يطلل من مؤسسة الخدمةب بموال أحكام العقد ميع المنشيآت المسيتخدمة أن تفصيح للمنشيآت  .25أ
للقيييوانين واألنظمييية أو األخطييياء غيييير  إمتثيييالأو عيييدم  إحتييييالالمسيييتخدمة التيييي تيييأثرت عييين أي 

عليييى ميييدقق  52الفقيييرة المصيييححة التيييي تعيييزي إلدارة أو ميييوظفي مؤسسييية الخدمييية. كميييا تتطليييل 
المنشيييأة المسيييتخدمة إايييراء إستفسيييارات مييين إدارة المنشيييأة المسيييتخدمة فيميييا يتعليييق ميييا إذا كانيييت 

 إايييراءاتمؤسسييية الخدمييية قيييد أبلغيييت عنهيييا مؤسسييية الخدمييية تيييؤثر عليييى طبيعييية وتوقييييت وميييد  
التييييدقيق اإلفييييافية لمييييدقق المنشييييأة المسييييتخدمة. فييييي حيييياالت معينيييية قييييد يطلييييل مييييدقق المنشييييأة 
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المسييتخدمة معلومييات إفييافية إلاييراء هييذا التقييييمب وقييد يطلييل ميين المنشييأة المسييتخدمة اإلتصييال 
 بمؤسسة الخدمة للحصول على المعلومات الفرورية.

 
 (40)المراع: الفقرة  تقديم التقرير من قبل المنشأة المستخدمة

فية ومناسبة فيميا يتعليق عندما ال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الحصول على أدلة تدقيق كا .24أ
بالخدمات التي تقدمها مؤسسية الخدمية الخاصية بتيدقيق البيانيات الماليية للمنشيأة المسيتخدمة فيإن 

 هناك تحديدا  لنظام التدقيقب ومن الممكن أن تكون كذلك عندما:
  ال يسيييتطيع مييييدقق المنشيييأة المسييييتخدمة الحصييييول عليييى فهييييم كييييافق للخيييدمات التييييي تقييييدمها

 ؛وليس لديش أساس لتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الاوهريةمؤسسة الخدمةب 
  المنشييأة المسييتخدمة توقعييا  بييأن أنظميية الرقابيية فييي مؤسسيية الخدميية تعمييل يشييمل تقييييم مييدقق

بفاعليييةب وال يسييتطيع مييدقق المنشييأة المسييتخدمة الحصييول علييى أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة 
 ؛ بشأن فاعلية تشغيل هذه األنظمة

 تييدقيق الكافييية والمناسييبة متييوفرة فقييط ميين السيياالت التييي تحييتفظ بهييا مؤسسيية تكييون أدليية ال
 الخدمةب وال يستطيع مدقق المنشأة المستخدمة الوصول مباشرة لهذه الساالت.

 
ميييا إذا كيييان الميييدقق يبيييدي رأييييا  متحفظيييا  أو يحايييل اليييرأي يعتميييد عليييى إسيييتنتاج ميييدقق المنشيييأة 

 ة على البيانات المالية هامة أو مؤثرة.المستخدمة فيما إذا كانت اآلثار محتمل
 

 (44-45)المراع: الفقرتان  الخدمةاإلشارة إلى عمل مدقق 

في بعل الحاالت قد تتطلل القوانين أو األنظمة إشارة إلى عمل مدقق الخدمة فيي تقريير ميدقق  .23أ
الحياالت قيد  الشفافية في القطاع العيامب وفيي هيذه هدافالمنشأة المستخدمةب على سبيل المثال أل

 يحتاج مدقق المنشأة المستخدمة إلى موافقة مدقق الخدمة قبل عمل مثل هذه اإلشارة.
 
إن حقيقييية أن المنشيييأة المسيييتخدمة تسيييتخدم مؤسسييية خدمييية ال يغيييير مييين مسيييؤولية ميييدقق المنشيييأة  .22أ

ناسيبة المستخدمة بموال معايير التدقيق الدولية فيما يتعلق بالحصول عليى أدلية تيدقيق كافيية وم
لتوفير أساس معقول ليدعم رأي ميدقق المنشيأة المسيتخدمةب وليذلك فيإن عليى ميدقق الخدمية از ييا  
كأسييياس ليييرأي ميييدقق المنشيييأة المسيييتخدمة حيييول البيانيييات المالييييةب عليييى أنيييش عنيييدما يبيييدي ميييدقق 
المنشييأة المسيييتخدمة رأيييا  معقيييوال  بسييبل رأي معيييدل فييي تقريييير مييدقق الخدمييية فييإن ميييدقق المنشيييأة 

مسيييتخدمة ال يمنيييع مييين اإلشيييارة إليييى تقريييير ميييدقق الخدمييية إذا كانيييت تليييك اإلشيييارة تسييياعد فيييي ال
إيفيياي السييبل للييرأي المعييدل لمييدقق المنشييأة المسييتخدمةب وفييي هييذه الحيياالت قييد يحتيياج مييدقق 

 المنشأة المستخدمة إلى موافقة مدقق الخدمة قبل إاراء هذه اإلشارة.
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في  ئة المحددة خالل عملية التدقيق"" تقييم البيانات الخاط 054قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير  العامة"األهداف  944سياق معيار التدقيق الدولي  للمدقق المستقل وا 

 .التدقيق الدولية"



 تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل التدقيق
 

   678 054معيار التدقيق الدولي 

 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

ى عاان تقياايم تااأثير البيانااات الخاطئااة المحااددة علاا ة الماادققمساالولي معيااار التاادقيق الاادولي هااذايتناااول  .5
ويتنااول معياار عملية التدقيق والبيانات الخاطئة غيار المصاححةإ إن وجادتإ علاى البياناات المالياة. 

ساااتنتا مسااالولية الماااادقق فاااي تواااوين رأت حاااول البيانااااات المالياااة و  744التااادقيق الااادولي ماااا إذا تاااام  ا 
 ويأخاذرياة. الحصول على تأويد معقول بشأن خلاو البياناات المالياة ووال مان البياناات الخاطئاة الجوه

تقياايم الماادقق للبيانااات  عتباااربعااين اإل 744الماادقق المطلااوي حساايي معيااار التاادقيق الاادولي إسااتنتا 
. ويتنااااول معياااار 5لهاااذا المعياااار وفقااااً الخاطئاااة غيااار المصاااححةإ إن وجااادتإ علاااى البياناااات المالياااة 

فاي تخطايط وأداء مسالولية المادقق عان تطبياق مفهاوم األهمياة بصاورة مالئماة  9 694التدقيق الدولي
 عملية تدقيق البيانات المالية.

 

 تاريخ النفاذ
أو  9442 ديسامبر 55تدقيق البيانات المالية للفتارات التاي تبادأ فاي ل يعتبر هذا المعيار نافذ المفعول .9

 بعد ذلك. 
 

 الهدف

 يهدف المدقق إلى تقييم ما يلي: .6

 تأثير البيانات الخاطئة المحددة على عملية التدقيق؛ و (أ)

 ير البيانات الخاطئة غير المصححةإ إنإ وجدتإ على البيانات المالية.تأث (ي)
 

   التعريفات

 لغايات معايير التدقيق الدوليةإ يوون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها: .0

المبلاااااال أو التصاااااانيف أو العاااااار  أو بااااااين  إخااااااتالف -(Misstatement) البيااااااان الخاااااااطئ (أ)
ن المااالي والمبلاال أو التصاانيف أو العاار  أو اإلفصاااا اإلفصاااا الااوارد فااي بنااد مااا فااي البيااا

إلطااار إعااداد التقااارير الماليااة المطبااق. ويمواان أن توااون البيانااات  وفقاااً المطلااوي للبنااد ليوااون 
 (.  5. )المرجع: الفقرة حتيالالخاطئة نتيجة لألخطاء أو اإل

 
بصاورة عادلاةإ مان  وعندما يعبر المدقق عن رأت حول ما إذا وانت البيانات المالية معروضاة

وافاااة الناااواحي الهاماااةإ أو يعطاااي وجهاااة ن،ااار صاااادقة وعادلاااةإ فااا ن البياناااات الخاطئاااة تشااامل 
أيضاااااا التعاااااديالت علاااااى المباااااالل أو التصااااانيفات أو العااااارو  أو اإلفصااااااحات التاااااي تعتبااااار 

                                                 
 .55-54إ الفقرات "تووين رأت وا عداد التقارير حول البيانات المالية" 744معيار التدقيق الدولي  5

 .في تخطيط وأداء عملية التدقيق"النسبية "األهمية إ 694معيار التدقيق الدولي  9
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ضروريةإ بتقدير المدققإ لعر  البيانات المالية بصورة عادلةإ مان وافاة الناواحي الهاماةإ أو 
 عطاء وجهة ن،ر صادقة وعادلة.إل

البياناااات الخاطئاااة التاااي قاااام المااادقق بتجميعهاااا خاااالل  –البياناااات الخاطئاااة غيااار المصاااححة  (ي)
 التدقيق والتي لم يتم تصحيحها

 

 المتطلبات

 تجميع البيانات الخاطئة المحددة
 

الخاطئاة غيار  يقوم المدقق بتجمياع البياناات الخاطئاة المحاددة خاالل عملياة التادقيق عاد تلاك البياناات .5
 (6أ-9)المرجع: الفقرة أ .المهمة

 
 دراسة البيانات الخاطئة المحدد خالل تقدم عملية التدقيق

 

 يحدد المدقق ما إذا وانت إستراتيجية التدقيق العامة وخطة التدقيق بحاجة إلى المراجعة في حال: .3

 إحتماليااةى واناات طبيعااة البيانااات الخاطئااة المحااددة وال،ااروف التااي حصاالت فيهااا تشااير إلاا (أ)
وجود بيانات خاطئة أخرى والتيإ إن تمت تجميعها ماع البياناات الخاطئاة التاي تام تجميعهاا 

 (0خالل عملية التدقيقإ يمون أن تصبح جوهرية؛ أو )المرجع: الفقرة أ

مجموع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق يقتاري مان األهمياة المحاددة  (ي)
 (5. )المرجع: الفقرة أ694قيق الدوليلمعيار التد وفقاً 

 
ققإ بفحص صنف معين من المعاامالت أو أرصادة الحساابات المد طلي على بناءً إذا قامت اإلدارةإ  .7

أو اإلفصاااحات والبيانااات الخاطئااة المصااححة التااي تاام وشاافهاإ فيتعااين علااى الماادقق القيااام باا جراءات 
 (3. )المرجع: الفقرة أيزال موجوداً  تدقيق إضافية لتحديد ما إذا وان البيان الخاطئ ال

 
 وتصحيحها البيانات الخاطئة اإلبالغ عن

 

وافة البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خالل عملية التدقيق فاي الوقات المحادد  باإلبالغيقوم المدقق  .8
ويطلااي الماادقق ماان  .3إلااى مسااتوى اإلدارة المالئاام مااا لاام يح،اار القااانون أو الن،ااام مثاال هااذا األماار

 (2أ-7أ لبيانات الخاطئة. )المرجع: الفقراتإلدارة تصحيح تلك اا
 

فينبغااي علياا  ابلاال عنهااا الماادققإ إذا رفضاات اإلدارة تصااحيح بعاا  أو جميااع البيانااات الخاطئااة التااي  .2
الحصااول علااى تبرياار ألسااباي رفاا  اإلدارة عماال التصااحيحات وينبغااي أن يأخااذ هااذا التبرياار بعااين 

اناااات البيانااااات الماليااااة وواااال خاليااااة ماااان البيانااااات الخاطئااااة الجوهريااااة.  عنااااد تقياااايم مااااا إذا و عتباااااراإل
 (54)المرجع: الفقرة أ

                                                 
 .7إ الفقرة "بالحوومةالمولفين اإلتصال مع أولئك "إ 934معيار التدقيق الدولي  6
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 ثير البيانات الخاطئة غير المصححةأتقييم ت
 

األهمياة المحاددة قبل تقييم تاأثير البياناات الخاطئاة غيار المصاححةإ يجاي علاى المادقق إعاادة تقيايم   .54
ذا واناات ال تازال مالئماة فاي ساياق النتاائي المالياة لفعليااة ليلواد ماا إ 694لمعياار التادقيق الادولي وفقااً 

 (59أ-55للمنشأة. )المرجع: الفقرات أ
 
يحاادد الماادقق مااا إذا واناات البيانااات الماليااة غياار المصااححة جوهريااةإ بشااول منفااردة أو بمجموعهااا.  .55

 :عتبارما يلي باإل أخذوخالل القيام بهذا التحديدإ ينبغي على المدقق 

يانااااات الخاطئااااةإ فيمااااا يتعلااااق بصاااانف معااااين ماااان المعااااامالت أو أرصاااادة حجاااام وطبيعااااة الب (أ)
الحسااابات أو اإلفصاااحات والبيانااات الماليااة وواال وال،ااروف الخاصااة بحصااولها؛ و)المرجااع: 

 (94أ-52وأ 57أ-56الفقرات أ

تااأثير البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة المتعلقااة لفتاارات سااابقة علااى أصااناف المعااامالت أو  (ي)
 (58أو اإلفصاحات ذات الصلة والبيانات المالية وول. )المرجع: الفقرة أ أرصدة الحسابات

 
 التواصل مع المسلولين عن الحوومة

 

ينبغاي علاى المادقق إباالغ المسالولين عان الحوومااة عان البياناات الخاطئاة غيار المصاححة وتأثيرهاااإ  .59
. 4ألمار قااانون أو ن،اااممنفاردة أو مجتمعااةإ علااى الارأت الااوارد فااي تقريار الماادققإ مااا لام يح،اار ذلااك ا

وينبغي عن يحدد إبالغ المدقق البيانات الخاطئة غير المصححة الجوهرياة بشاول منفارد. وينبغاي أن 
 (96أ-95يطلي المدقق تصحيح البيانات الخاطئة غير المصححة. )المرجع: الفقرات أ

 

مصااححة المتعلقااة يقااوم الماادقق باا بالغ المساالولين عاان الحوومااة عاان تااأثير البيانااات الخاطئااة غياار ال .56
بفتاارات سااابقة علااى أصااناف المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو اإلفصاااحات ذات الصاالة والبيانااات 

 المالية وول.
 

 اإلقرار الخطي
 

إ من المسالولين عان الحووماة بشاأن ماا إذا من اإلدارةإ وحيثما وان مالئماً  خطياً  يطلي المدقق إقراراً  .50
خاطئة غير المصاححة تعتبار جوهرياةإ منفاردة أو مجتمعاةإ علاى وان يعتقدون أن تأثيرات البيانات ال

البيانااات الماليااة وواال. ويااتم تضاامين ملخااص لهااذف البنااود أو إرفاقاا  باااإلقرار الخطااي. )المرجااع: الفقاارة 
 (90أ

 

                                                 

 . 6المالح،ة الهامشية  أن،ر 0
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 التوثيق
 (95: )المرجع: الفقرة أ5ينبغي أن يضمن المدقق ما يلي في وثائق التدقيق .55

 (؛ و5منها )الفقرة  أقلالخاطئة غير مهمة إذا وانت القيمة التي تعتبر البيانات  (أ)

وافاة البياناات الخاطئاة التاي تاام تجميعهاا خاالل عملياة التاادقيق وماا إذا تام تصاحيحها )الفقاارات  (ي)
 (؛ و59و 8و 5

الماادقق فيمااا إذا واناات البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة تعتباار جوهريااةإ منفااردة أو  إسااتنتا  ( )
 (.  5)الفقرة  ستنتا مجتمعةإ وأساس ذلك اإل

 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 ()أ(0الفقرة المرجع: ) تعريف البيان الخاطئ

 يمون أن تنتي البيانات الخاطئة عما يلي:  .5أ

 عليها إعداد البيانات المالية؛  بناءً عدم الدقة في جمع ومعالجة البيانات التي يتم  (أ)

 السهو عن قيمة أو إفصاا؛  (ي)

 ق أو تفسير خاطئ واضح لها؛ وتقدير محاسبي غير دقيق ناجم عن تجاهل للحقائ ( )

 إختياااارتقاااديرات اإلدارة المتعلقاااة بالتقاااديرات المحاسااابية التاااي يعتبااار المااادقق غيااار معقولاااة أو  (د)
 تطبيق السياسات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير مالئمة. 

 
 .  حتيالأمثلة على البيانات الخاطئة الناجمة عن اإل 3 904ويقدم معيار التدقيق الدولي

 
 (5)المرجع: الفقرة ميع البيانات الخاطئة المحددة تج
ياار مهمااة وال تحتااا  غيمواان أن يعااين الماادقق قيمااة بحيااي توااون البيانااات الخاطئااة التااي تقاال عنهااا  .9أ

ن المدقق يتوقاع بوضاوا أن مان تجمياع هاذف القايم لان يواون لا  تاأثير جاوهرت علاى ألإلى تجميعها 
آخاار عاان مصااطلح "غياار  لواضااح عاادم أهميتهااا" تعبيااراً ماان ا"وال يعتباار مصااطلح البيانااات الماليااة. 

معنااى  صااغر" تماماااً أجوهريااة". فاااألمور التااي ماان الواضااح عاادم أهميتهااا توااون ذات حجاام مختلااف "
غيااااار ذات قيماااااةإ ساااااواءً  إ وساااااتوون أماااااوراً 694لمعياااااار التااااادقيق الااااادولي وفقااااااً المحااااادد  الجوهرياااااة

                                                 
 .3أو  55-8إ الفقرات "وثائق التدقيق" 964معيار التدقيق الدولي   5

 . 3أ-5إ الفقرات أفي تدقيق البيانات المالية" حتيال"مسلوليات المدقق المتعلقة باإل 904معيار التدقيق الدولي  3
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لااى أيااة معااايير تتعلااق بااالحجم أو الطبيعااة أو ع بناااءً تاام تقااديرها  أخااذت منفااردة أو مجتمعااة وسااواءً 
ناا  البنااد يعتباار  ال،ااروف. وعناادما يوااون هناااك أيااة شااووك حااول وضااوا عاادم أهميااة بنااد أو أوثاارإ ف

 من الواضح عدم أهميت .   عندها بنداً 
 
خاالل عملياة التادقيق وفاي إباالغ اإلدارة لمساعدة المدقق في تقييم تأثير البيانات الخاطئة المجمعة  .6أ

مسلولين عن الحوومة عن البيانات الخاطئةإ فقد يوون مان المفياد التمياز باين البياناات الخاطئاة وال
 الفعلية والبيانات الخاطئة التقديرية والبيانات الخاطئة المقدرة. 

 .البيانات الخاطئة الفعلية هي البيانات الخاطئة التي ليس هناك شك فيها 

 ت الناتجاااة عااان تقاااديرات اإلدارة المتعلقاااة بالتقاااديرات البياناااات الخاطئاااة التقديرياااة فاااي الفروقاااا
وتطبيااق السياسااات المحاساابية التااي  إختيااارالمحاساابية التااي يعتبرهااا الماادقق غياار معقولااة أو 

 يعتبرها المدقق غير مالئمة.

  البياناات الخاطئاة المقاادرة فاي أفضال تقاادير يقاوم باا  المادقق للبياناات الخاطئااة فاي المجموعااة
ر البياناات الخاطئاة المحاددة فاي عيناات التادقيق إلاى وامال المجموعاة التاي والتي تشمل تقدي

علاااى إرشااادات حااول تحدياااد  7 564العيناااات منهااا. ويحتااوت معياااار التاادقيق الاادولي أخااذتاام 
 البيانات الخاطئة المقدرة وتقييم النتائي.

 
  دراسة البيانات الخاطئة المحددة خالل تقدم عملية التدقيق

علااى وجااود بيانااات خاطئااة أخاارىإ علااى ساابيل  دلااة. وتشاامل األان حااادي مسااتقالً قااد ال يوااون البياا .0أ
أو ماااان المثااااالإ عناااادما يحاااادد الماااادقق نشااااوء بيااااان خاااااطئ ماااان خلاااال فااااي ن،ااااام الرقابااااة الداخليااااة 

 غير مالئمة أو طرق تقييم تم تطبيقها بشول واسع من قبل المنشأة.  إفتراضات
 
 وفقااً خالل عملية التدقيق إلى معني الجوهرية المحادد  إذا وصل مجموع البيانات الخاطئة المجمعة .5أ

تجاااوز البيانااات الخاطئااة  حتماليااةإ فقااد يوااون هناااك مسااتوى متاادني مقبااول إل694للمعيااار الاادولي
مجموع البيانات الخاطئة المجمعة خالل عملية التدقيقإ لمفهاوم األهمياة.  أخذغير الموتشفةإ عند 

العيناات ومخااطر عادم  أخاذمخااطر ير الموتشفة بسابي وجاود ويمون أن توجد البيانات الخاطئة غ
 .8العينات أخذ

 
قااد يطلااي الماادقق ماان اإلدارة فحااص صاانف ماان المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو اإلفصاااحات  .3أ

قيمااة البيااان لواي تفهاام اإلدارة بساابي البيااان الخاااطئ الااذت حاددف الماادقق والقيااام باااإلجراءات لتحديااد 
مان المعاامالت أو أرصادة الحساابات أو اإلفصااحات وعمال التعاديالت الخاطئ الفعلي فاي صانف 

                                                 
 .55-50إ الفقرات خذ عينات التدقيق"أ" إ564معيار التدقيق الدولي  7

 .)د(-) (5إ الفقرة 564معيار التدقيق الدولي  8
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علااى تقاادير الماادقق للبيانااات  بناااءً  مااثالً ويمواان عماال هااذا الطلااي المالئمااة علااى البيانااات الماليااة. 
 الخاطئة المحددة في عينة التدقيق إلى وامل المجموعة التي أخذت منها العينة. 

 

 (2-8)المرجع: الفقرات  حهااإلبالغ عن البيانات الخاطئة وتصحي
 

 مهماااً  أمااراً المناسااي اإلدارة يعتباار اإلبااالغ فااي الوقاات المناسااي عاان البيانااات الخاطئااة إلااى مسااتوى  .7أ
بااالغ المادقق فااي يمواان اإلدارة مان تقياايم ماا إذا وانات البنااود عباارة عاان بياناات خاطئاة  أنا حياي  وا 

تخاااذحااال مخالفتهااا الاارأت و  ادةإ يوااون مسااتوى اإلدارة المناسااي هااو اإلجااراءات الالزمااة. وفااي العاا ا 
تخااااذالمساااتوى الاااذت يتحمااال المسااالولية ويملاااك الصاااالحية لتقيااايم البياناااات الخاطئاااة و  اإلجاااراءات  ا 

 الالزمة.
 

يمون أن يمنع القانون أو الن،ام من المدقق من اإلبالغ عان بياناات خاطئاة معيناة إلاى اإلدارةإ أو  .8أ
اإلباالغإ أو  غيرهاإ ضمن المنشأة. فعلى سبيل المثالإ يمون أن تح،ار القاوانين أو اللاوائح تحدياداً 

ني أت إجاااراء آخااارإ يموااان أن يحاااول التحقياااق الاااذت تقاااوم بااا  سااالطة مختصاااة إلاااى فعااال غيااار قاااانو 
ات المااادقق إلتزامااافعلااايإ أو مشاااووك بااا . وفاااي بعااا  ال،اااروفإ يموااان أن يواااون التضااااري باااين 

قانونياة  إستشاارةمعقادا. وفاي هاذف الحااالتإ يموان أن يطلاي المادقق  أمراً باإلبالغ  لتزامبالسرية واإل
 بهذا الصدد. 

 

مااادقق يمونهاااا مااان بلااال عنهاااا الأإن تصاااحيح اإلدارة لوافاااة البياناااات الخاطئاااة بماااا فيهاااا تلاااك التاااي  .2أ
المحاف،ة على دفاتر وسجالت محاسبية دقيقاة ويقلال مان البياناات الخاطئاة الجوهرياة فاي البياناات 
الماليااااة المسااااتقبلية بساااابي التااااأثير التراومااااي للبيانااااات الخاطئااااة غياااار المصااااححة وغياااار الجوهريااااة 

 المتعلقة بفترات سابقة. 
 

ماا إذا تام إعاداد وعار  البياناات المالياةإ مان  من المدقق تقيايم 744يقتضي معيار التدقيق الدولي .54أ
ويشااامل هااذا التقيااايم لمتطلباااات إطااار إعاااداد التقااارير المالياااة المطبااق.  وفقاااً وافااة الجوانااي الهاماااةإ 

دراسة الجواناي النوعياة لممارساات المنشاأة المحاسابية بماا فيهاا ملشارات التحياز المحتمال لتقاديرات 
 المدقق لمبررات اإلدارة لعدم عمل التصحيحات.  إ والتي يمون أن تتأثر بفهم2اإلدارة

 

 (55-54)المرجع: الفقرات  تقييم تأثير البيانات الخاطئة غير المصححة
علااى تقااديرات نتااائي المنشااأة  غالباااً  694لمعيااار التاادقيق الاادولي وفقاااً يعتمااد تحديااد الماادقق لألهميااة  .55أ

بعاااد. لاااذلكإ وقبااال تقيااايم المااادقق لتاااأثير ن النتاااائي المالياااة الفعلياااة قاااد ال تواااون معروفاااة ألالمالياااة 
لمعياار  وفقااً البيانات الخاطئة غير المصاححةإ فقاد يواون مان الضارورت مراجعاة األهمياة المحاددة 

 على النتائي المالية الفعلية. بناءً  694التدقيق الدولي
 

يانااات أهميااة الب يااتم مراجعااةأناا إ وخااالل تقاادم عمليااة التاادقيقإ  694يوضااح معيااار التاادقيق الاادولي .59أ
ن أمواانإ مسااتوى أو مسااتويات أهمياة أصااناف المعااامالت  أو أرصاادة الحسااابات أو المالياة وواال )وا 

                                                 
 .59إ الفقرة 744معيار التدقيق الدولي  2
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فااي حااال إطااالع الماادقق علااى معلومااات خااالل عمليااة التاادقيق يمواان أن تاالدت إلااى  اإلفصاااحات(
وبالتاااليإ فاا ن أت مراجعاة هامااة سااتوون قباال . 54تحدياد الماادقق لقيمااة أخارى )أو قاايم أخاارى( مبادئياً 

قيااايم المااادقق لتااااأثير البياناااات الخاطئااااة غيااار المصااااححة. ولوااانإ إذا أدى تقياااايم المااادقق لألهميااااة ت
ماان هااذا المعيااار( إلااى نشااوء قيمااة )أو  54الفقاارة أن،اار) 694لمعيااار التاادقيق الاادولي وفقاااً المحااددة 

التادقيق ومجاال إجاراءات إ عندئذ يتم إعادة دراسة أهمياة األداء ومالئماة الطبيعاة والتوقيات أقلقيم( 
 التدقيق.  رأتتدقيق مالئمة ووافية يستند إليها  أدلةاإلضافية بهدف الحصول على 

 

يااتم دراسااة واال بيااان خاااطئ منفاارد لتقياايم تااأثيرف علااى أصااناف المعااامالت أو أرصاادة الحسااابات أو  .56أ
تجااوز مساتوى األهمياة للوال الصانف المعاين مان  إحتمالياةاإلفصاحات ذات الصالةإ بماا فاي ذلاك 

 مالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات. المعا
 

جاااوهرتإ ف نااا  مااان غيااار المااارجح إموانياااة تساااويت   أنااا فاااي حاااال تقااادير بياااان خااااطئ منفااارد علاااى  .50أ
إ بيان اإليارادات بصاورة مباالل بهاا جوهريااً بالبيانات الخاطئة األخرى. فعلى سبيل المثالإ في حال 

لو تم تسوية تأثير البياان الخااطئ علاى األربااا  بها حتى فسيوون بيان البيانات المالية وول مبالغاً 
بالوامل من خالل بيان مبالل ب  للمصاريف. وقد يوون من المالئم تسوية البيانات الخاطئة ضامن 

مخااطر وجاود المزياد  عتباارنفس رصيد الحساي أو صنف المعامالتإ لون ينبغي األخاذ بعاين اإل
البيانااات الخاطئااة غياار الجوهريااة  بااأن تسااوية نتا سااتماان البيانااات الخاطئااة غياار الموتشاافة قباال اإل

 .55المتعادلة أمر مالئم
 

ات النوعياة مثال تاأثير عتباار يشمل تحديد ما إذا وان بياان خااطئ للتصانيف يعتبار جوهرياا تقيايم اإل .55أ
التعاقدياة األخارى أو التااأثير علاى بناود السااطر  تفاقياااتالبياان الخااطئ للتصاانيف علاى الادين أو اإل

ويمواان أن توااون هناااك ،ااروف اإلجماليااات الفرعيااة أو التااأثير علااى النسااي الرئيسااية.  المختلفااة أو
يسااتنتي فيهااا لماادقق أن البيااان الخاااطئ للتصاانيف لاايس جوهريااا فااي سااياق البيانااات الماليااة وواالإ 

قد يتجااوز مساتوى أو مساتويات األهمياة فاي تقيايم البياناات الخاطئاة األخارى. فعلاى  أن بالرغم من 
الإ قااد ال يعتباار التصاانيف الخاااطئ بااين بنااود السااطر فااي الموازنااة العموميااة جوهريااا فااي ساابيل المثاا

سياق البيانات المالية وول عندما توون قيمة التصنيف الخاطئ صغيرة بالنسبة لحجم بناود الساطر 
 المعنية في الميزانية العمومية وال يلثر التصنيف الخاطئ على قيمة البيان أو النسي الرئيسية. 

 

مواان أن تاالدت بعاا  ال،ااروف المتعلقااة بالبيانااات الخاطئااة إلااى قيااام الماادقق بتقييمهااا علااى أنهااا ي .53أ
جوهريةإ منفردة أو دراستها مع البيانات الخاطئة األخارى المجمعاة خاالل عملياة التادقيقإ حتاى لاو 

                                                 
 . 59إ الفقرة 694معيار التدقيق الدولي    45
ت من المدقق إعادة تقييم قد يقتضي تحديد عدد من البيانات الخاطئة غير الجوهرية ضمن نفس رصيد الحساي أو صنف المعامال   55

 مخاطر البيانات الخاطئة غير الجوهرية رصيد الحساي أو صنف المعامالت ذلك. 
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ن من مستوى األهمية بالنسبة للبيانات المالياة ووال. وتشامل ال،اروف التاي يموا أقلوانت بمستوى 
 أن تلثر على التقييم الحد الذت يمون للبيانات الخاطئة أن:

 بالمتطلبات التن،يمية؛  لتزامتلثر على اإل 

 بمواثيق الدين أو المتطلبات التعاقدية األخرى؛  لتزامتلثر على اإل 

 لسياساة محاسابية لهاا تاأثير غيار جاوهرت علاى البياناات ختيار أو تطبيق غير صحيح  ترتبط ب
ماان الماارجح أن يوااون لهااا تااأثير جااوهرت علااى لبيانااات الماليااة  أناا ة الحاليااة غياار الماليااة للفتاار 

 للفترات المستقبلية؛ 

  ًقتصااااديةفاااي األربااااا أو التوجهاااات األخااارىإ خصوصاااا فاااي ساااياق ال،اااروف اإل تخفاااي تغيااارا 
 والصناعية العام؛ 

  ات أو التاادفقات تاالثر علااى النسااي المسااتخدمة لتقياايم المروااز المااالي للمنشااأة أو نتااائي العملياا
 النقدية؛ 

 ( إ أهميااة المسااألة بالنساابة مااثالً تاالثر علااى معلومااات القطاااع المعروضااة فااي البيانااات الماليااة
لقطااااع أو جااازء آخااار مااان أعماااال المنشاااأة التاااي تااام تحديااادها علاااى أنهاااا تلعاااي دورا هاماااا فاااي 

 عمليات المنشاة أو ربحيتها(؛ 

  إ من خالل ضامان تلبياة متطلباات مانح العاالوات مثالً لها تأثير على تعوي  اإلدارة المتزايدإ
 أو الحوافز األخرى؛ 

  ة ماع المساتخدمين فيماا يتعلاق بالمراسالت السابقة المعروفتعتبر هامة بالن،ر إلى فهم المدقق
 ؛ مثالً المتوقعة  باألرباا

  ن إ مااا إذا واناات األطااراف الخارجيااة للمعاملااة ماارتبطيمااثالً ببنااود تشاامل أطااراف معينااة )تاارتبط
 بأعضاء من إدارة المنشأة(؛ 

  إ أنا إلطار إعاداد التقاارير المالياة المطباق غيار  وفقاً سهو في المعلومات غير مطلوي تحديدا
بتقااادير المااادققإ مهااام لفهااام المساااتخدمين للمرواااز الماااالي أو األداء الماااالي أو التااادفقات النقدياااة 

 للمنشأة؛ أو 

 عنهااا فااي الوثااائق المحتويااة علااى البيانااات  ياالثر علااى المعلومااات األخاارى التااي ساايتم اإلبااالغ
إ معلوماااات ساااتوون مشااامولة فاااي "نقاااا" وتحليااال اإلدارة" أو "المراجعاااة ماااثالً المالياااة المدققاااة )

لمساتخدمي البياناات  قتصااديةأن تلثر علاى القارارات اإل التشغيلية والمالية"( التي يتوقع منطقياً 
اساااااااة المااااااادقق للمعلوماااااااات األخااااااارى در  79459ويتنااااااااول معياااااااار التااااااادقيق الااااااادوليالمالياااااااة. 

                                                 
 .  على بيانات مالية مدققة" التي تحتوت في المستندات "مسلوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى 794معيار التدقيق الدولي  95
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 باإلبالغ في المستندات المحتوية على البيانات المالية المدققة.  والتي ال يعتبر المدقق ملزماً 
 

موجااودة فااي وافااة عمليااات التاادقيق وماان غياار الماارجح أن توااون أمثلااة فقااط؛ تعتباار هااذف ال،ااروف 
ال يالدت بالضارورة وف مثال تلاك إن وجاود أياة ،ار  وليس من الضارورت أن تواون القائماة موتملاة.

 أن البيان الخاطئ جوهرت.  إستنتا إلى 
 

ويااف ينبغااي دراسااة دالالت البيااان الخاااطئ الااذت يوااونإ أو  56 904يوضااح معيااار التاادقيق الاادولي .57أ
فيمااا يتعلااق بالجوانااي األخاارى ماان عمليااة التاادقيقإ حتااى لااو وااان  حتياااليمواان أن يوااونإ نتيجااة لإ
 رت فيما يتعلق بالبيانات المالية.وهحجم البيان الخاطئ غير ج

 

قااد يوااون للتااأثير المتااراوم للبيانااات الماليااة غياار الجوهريااة وغياار المصااححة المتعلقااة بفتاارات سااابقة  .58أ
تاأثير جاوهرت علاى البياناات المالياة للفتارة الحالياة. وهنااك طارق مقبولاة مختلفاة لتقيايم المادقق لهاذف 

المالياااة للفتااارة الحالياااة. وياااوفر اساااتخدام نفاااس طريقاااة البياناااات الخاطئاااة غيااار المصاااححة للبياناااات 
 التقييم اتساقا بين الفترات. 

 

 ات خاصة لمنشآت القطاع العامإعتبار 
ف ن تقييم ما إذا وان البياان الخااطئ جوهرياا إ منشأة في القطاع العاملتدقيق إجراء عملية في حال  .52أ

م أو ساالطة أخاارى باااإلبالغ عاان مسااائل قااد يتااأثر بمساالوليات الماادقق التااي حااددها القااانون أو الن،ااا
 .  حتيالخاصة بما فيها على سبيل المثال اإل

 

النزاهاة وضامان فاعلياة اإلشاراف لة و والمسااءعلاى ذلاكإ فا ن القضاايا مثال المصالحة العاماة  عالوةً  .94أ
بساابي طبيعتاا . وهااذا هااو الحااال  قااد تاالثر علااى تقياايم مااا إذا وااان البنااد جوهرياااً تحديااداإ التشااريعيإ 

 بالقانون أو الن،ام أو متطلبات السلطات األخرى.  لتزامبالنسبة للبنود التي تتعلق باإل تحديداً 
 

 (59)المرجع: الفقرة  إبالغ المسلولين عن الحوومة
عاااان البيانااااات الخاطئااااة غياااار المصااااححة ووااااان لهاااالالء  فااااي اإلدارةفااااي حااااال إبااااالغ المساااالولين  .95أ

 بناااءً عنهااا ماارة أخاارى لاانفس األشااخاص  فلاايس هناااك داع لإبااالغاألشااخاص مساالوليات حوومااةإ 
أن إباالغ األشاخاص الاذت يتحملاون  على دورهم فاي الحووماة. لوان ال باد أن يواون المادقق مقتنعااً 

علااى دورهاام فااي  بناااءً مساالوليات إداريااة يوفااي إلطااالع وافااة ماان يمواان أن يقااوم الماادقق باا بالغهم 
 .   50الحوومة

 

 اطئة غير المصححة وغير الجوهرية المنفردةإ عندما يوون هناك عدد وبير من البيانات الخ .99أ

جمااااالي التااااأثير النقاااادت للبيانااااات الخاطئااااة غياااار  يمواااان أن يقااااوم الماااادقق باااااإلبالغ عاااان العاااادد وا 
 من تفاصيل ول بيان خاطئ غير مصحح.  المصححة بدالً 

 

                                                 
 .65إ الفقرة 904معيار التدقيق الدولي  65
 .56إ الفقرة 934معيار التدقيق الدولي  05
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ين الخطيااة المطلوبااة إلااى المساالول اإلقااراراتماان الماادقق تقااديم  934يقتضااي معيااار التاادقيق الاادولي .96أ
ويموان أن ينااق" المادقق ماع المسالولين عان  .55مان هاذا المعياار( 50الفقارة  أن،رعن الحوومة )

الحوومة أسباي ودالالت اإلخفاق فاي تصاحيح البياناات الخاطئاة باالن،ر إلاى حجام وطبيعاة البياان 
الخااااطئ المقااادر فاااي ،ااال ال،اااروف المحيطاااة والااادالالت المحتملاااة فيماااا يتعلاااق بالبياناااات المالياااة 

 مستقبلية. ال
 

 (50)المرجع: الفقرة  ةيالخط اإلقرارات
إ ماان المساالولين عاان الحوومااة ألن إعااداد البيانااات الماليااة يقتضااي ماان اإلدارةإ وحيثمااا وااان مالئماااً  .90أ

تعديل البيانات المالية لتصحيح البيانات الخاطئة الجوهريةإ يتعاين علاى المادقق تقاديم إقارار خطاي 
صاححة. وفاي بعا  ال،اروفإ يموان أن ال تعتقاد اإلدارةإ وحيثمااا حاول البياناات الخاطئاة غيار الم

إ مان المسالولون عان الحووماة أن بعا  البياناات الخاطئاة هاي بياناات خاطئاة. ولهااذا واان مالئمااً 
فقاااد يرغباااون ب ضاااافة ولماااات إلاااى إقااارارهم الخطاااي مثااال "نحااان ال نوافاااق علاااى البناااود..... السااابيإ 

ف لألساباي(". غيار أن الحصاول علاى هاذا اإلقارار ال يعفاي ألن )وصا خاطئااً  و...... تشول بيانااً 
 حول تأثير البيانات المالية غير المصححة.  إستنتا المدقق من الحاجة إلى تقديم 

 
 (55)المرجع: الفقرة  التوثيق

 :  عتباريمون أن يأخذ توثيق المدقق للبيانات الخاطئة ما يلي بعين اإل .95أ

 خاطئة غير المصححة؛ دراسة التأثير اإلجمالي للبيانات ال (أ)

تقياايم مااا إذا وااان مسااتوى أو مسااتويات األهميااة ألصااناف معينااة ماان المعااامالت أو أرصاادة  (ي)
 الحسابات أو اإلفصاحاتإ إن وجدتإ قد تم تجاوزها؛ و

 لتاازامتقياايم تااأثير البيانااات الخاطئااة غياار المصااححة علااى النسااي الرئيسااية أو التوجهااات واإل ( )
 إ مواثيق الدين(. مثالً مية والتعاقدية )بالمتطلبات القانونية والتن،ي
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 055معيار التدقيق الدولي 
 

 أدلة التدقيق
 

 للفترات  تدقيق البيانات الماليةل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( a9552ديسمبر  50التي تبدأ في 
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 05أ-96أ .................................................المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق
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"األهييدا   955فييي سييياق معييار التييدقيق الييدولي  "أدليية التيدقيق" 055معيييار التيدقيق الييدولي  ينبغيي قييرا  
جرا    .معايير التدقيق الدولية"ل وفقا  تدقيق عملية العامة للمدقق المستقل وا 

 

                                      
a  وتكون ستخدام عمل المدققين الداخليين"إ ")المنقح(  655 أجريت التعديالت المتوافقة على هذا المعيار نتيجة معيار التدقيق الدولي ،

أو بعد ذلك. تم تحديد التعديالت المتوافقة  9558ديسمبر  50نافذ  المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي في 
 . 200– 243في الصفحات  9559في دليل عام 
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 مةمقدال
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

يوضح معيار التدقيق الدولي هذا ما الذي يشكل أدلة تدقيق في عملية تدقيق للبيانات المالية،  . 5
ويتناول مسؤولية المدقق بشأن تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية 

 ي عليه رأي المدقق.ومناسبة حتى يستطيع التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبن
 
ينطبق هذا المعيار على كافة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها أثنا  التدقيق، وتتناول  .9

 8505معايير التدقيق األخرى نواحي تدقيق محدد  )على سبيل المثال معيار التدقيق الدولي 
معين )على سبيل (، وأدلة التدقيق التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق بموضوع )المنقح(

(، واإلجرا ات المحدد  للحصول على أدلة تدقيق )على سبيل 0759المثال معيار التدقيق الدولي
(، وتقييم ما إذا كان قد تم الحصول على أدلة تدقيق كافية 0958المثال معيار التدقيق الدولي

 (.8850و 9554ومناسبة )معيار التدقيق الدولي
 

 تاريخ النفاذ
ديسمبر  50تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في للمعيار نافذ المفعول ايعتبر هذا  .8

 أو بعد هذا التاريخ. 9552
 

 الهدف
إن هد  المدقق تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق بطريقة تتيح للمدقق الحصول على أدلة تدقيق  .4

 المدقق.كافية ومناسبة ليستطيع التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليها رأي 
 

 تعريفاتال
 معايير التدقيق الدولية للتعبيرات التالية المعاني المحدد  لها أدناه: ألهدا  .0

سجالت القيود المحاسبية األولية  –(Accounting records) السجالت المحاسبية (أ)
والسجالت المدعمة، مثل مراجعات وسجالت التحويالت النقدية اإللكترونية والفواتير 

تر األستاذ العام ودفاتر األستاذ المساعد  والقيود في دفتر اليومية والعقود ودف
والتعديالت األخرى للبيانات المالية التي لم تعكس في قيود دفتر اليومية، والسجالت 
مثل مذكرات األشغال واللوحات الجدولية التي تدعم مخصصات التكلفة والحسابات 

 والمطابقات واإلفصاحات.

                                      
 .الجوهري من خالل فهم المنشأ  وبيئتها" الخطأحديد وتقييم مخاطر "ت)المنقح(   850يار التدقيق الدولي مع 5

 ."المنشأ  المستمر " 075معيار التدقيق الدولي  9

 ."اإلجرا ات التحليلية" 095معيار التدقيق الدولي  8

جرا   955معيار التدقيق الدولي  4  .الدولية" معايير التدقيق وفقا  تدقيق عملية "األهدا  العامة للمدقق المستقل وا 

 ."إستجابة المدقق للمخاطر المقيمة" 885معيار التدقيق الدولي  0
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قياس جود   – (Appropriateness (of audit evidence)) دقيق(مالئمة )أدلة الت (ب)
أدلة التدقيق، أي مالئمتها وموثوقيتها في توفير الدعم لإلستنتاجات التي تبني 

 إستنتاجات المدقق.

المعلومات التي يستخدمها المدقق للتوصل إلى  – (Audit evidence) أدلة التدقيق (ج)
مدقق، وتشمل أدلة التدقيق كال  من المعلومات اإلستنتاجات التي يبني عليها رأي ال

 الوارد  في السجالت المحاسبية التي تدعم البيانات المالية والمعلومات األخرى.

فرد أو منظمة تمتلك الخبر  في مجال  – (Management's expert) خبير اإلدار  (د)
عداد عدا عن المحاسبة أو التدقيق والذي تستخدم المنشأ  عمله لمساعدتها في إ 

 البيانات المالية.

مقياس كمية أدلة  – (Sufficiency(of audit evidence)) كفاية )أدلة التدقيق( (هـ)
التدقيق، وتتأثر كمية أدلة التدقيق بتقييم المدقق لمخاطر األخطا  الجوهرية وكذلك 

 بنوعية أدلة التدقيق هذه.
 

 المتطلبات
 أدلة التدقيق الكافية والمناسبة

الحصول على أدلة  لهد قق تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق مناسبة في ظل الظرو  على المد .6
 (90أ-5)المرجع: الفقرات أ .تدقيق كافية ومناسبة

 

 المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق
عند تصميم وأدا  إجرا ات تدقيق على المدقق إعتبار مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم  .7

 (88أ-96)المرجع: الفقرات أ .دقيقإستخدامها كأدلة ت
 

إذا كانت المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدار   .3
المدقق  ألهدا فإن على المدقق، إلى المدى الضروري، إعتبار أهمية عمل ذلك الخبير 

 (.86-84)المرجع: الفقرات 
 (48أ-87)المرجع: الفقرات أ ؛لخبيرتقييم كفا   وقدرات وموضوعية ذلك ا (أ)
 (47أ-44)المرجع: الفقرات أ ؛ والحصول على فهم لعمل ذلك الخبير (ب)
 (43)المرجع: الفقر  أ .تقييم مالئمة عمل الخبير كأدلة تدقيق لإلثبات المناسب (ج)

 

 عند إستخدام معلومات تنتجها المنشأ  على المدقق تقييم ما إذا كانت المعلومات موثوقة بشكل   .2
 المدقق، بما في ذلك ما يلي حسبما هو ضروري في ظل الظرو : ألهدا كا   

 

كتمال المعل (أ) -42)المرجع: الفقرتان أ ؛ ووماتالحصول على أدلة تدقيق بشأن دقة وا 
 (05أ
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 (.05)المرجع: الفقر  أ .المدقق ألهدا تقييم ما إذا كانت المعلومات صحيحة ومفصلة  (ب)
 

 على أدلة تدقيق إختيار بنود لإلختبار للحصول
ختبارات التفاصيل على المدقق أن يحدد وسائل إختيار  .55 عند تصميم إختبارات ألنظمة الرقابة وا 

 (.06أ-09إجرا ات المدقق )المرجع: الفقرات أ هد البنود لإلختبار التي تعتبر فعالة في تلبية 
 

 عدم اإلتساق في أدلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتها
 إذا: .55

نت أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر واحد غير متسقة مع تلك التي كا (أ)
 أو ؛الحصول عليها من مصدر آخر

 

 .كان المدقق شكوك حول موثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق (ب)
 

فإن على المدقق أن يحدد ما هي التعديالت أو اإلضافات إلى إجرا ات التدقيق التي تعتبر 
ضرورية لحل هذا األمر، وعليه إعتبار أثر هذا األمر إن وجد على النواحي األخرى من 

 (.07التدقيق )المرجع: الفقر  أ
 

*** 
 األخرى والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (6  )المرجع: الفقر  أدلة التدقيق الكافية والمناسبة
الحصول عليها إن أدلة التدقيق ضرورية لدعم رأي المدقق وتقريره، وهي تراكمية بطبيعتها، ويتم  .5أ

بشكل رئيسي من خالل إجرا ات التدقيق التي تتم تأديتها أثنا  التدقيق، على أنه يمكن كذلك 
أن تتضمن معلومات تم الحصول عليها من مصادر أخرى مثل عمليات التدقيق السابقة 

تي )شريطة أن يكون المدقق قد حدد ما إذا كانت تغيرات قد حدثت منذ عملية التدقيق السابقة ال
، أو إجرا ات رقابة جود  لشركة لقبول العميل 6قد تؤثر على مالئمتها لعملية التدقيق الحالية

ستمراريته. باإلضافة إلى مصادر أخرى داخل وخارج المنشأ  تعتبر السجالت المحاسبية  وا 
 للمنشأ  مصدرا  هاما  ألدلة التدقيق، وكذلك المعلومات التي يمكن أن تستخدم كأدلة تدقيق من
الممكن أنها قد تكون قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدار . تشمل أدلة التدقيق كال  من 
المعلومات التي تدعم وتؤكد إثباتات اإلدار  وأية معلومات تناقض هذه اإلثباتات. إلى جانب 
ذلك في بعض الحاالت عدم وجود معلومات )على سبيل المثال رفض اإلدار  تقديم اإلقرارات 

 ( هو أمر يستغله المدقق، ولذلك يشكل أيضا  أدلة تدقيق.المطلوبة
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يتكون معظم عمل المدقق عند تكوين رأي المدقق من الحصول على أدلة تدقيق وتقييمها، ومن  .9أ
الممكن أن تشمل إجرا ات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق الفحص والمالحظة والمصادقة 

عاد  أدا  اإلجرا ات  عاد  الحساب وا  التحليلية، وكثيرا  ما تكون هذه مجتمعة مع بعضها، وا 
باإلضافة إلى اإلستفسار، وبالرغم من أن اإلستفسار قد يوفر أدلة تدقيق هامة، ومن الممكن 
حتى أن ينتج أدلة على وجود خطأ فإن اإلستفسار لوحده ال يوفر أدلة تدقيق كافية على عدم 

 ة على فاعلية عمل أنظمة الرقابة.وجود خطأ جوهري عند مستوى اإلثبات، وال أدل
 

يتم الحصول على تأكيد معقول عندما يحصل  9557كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي .8أ
المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتخفيض مخاطر  التدقيق )أي مخاطر  أن يبدي المدقق 

ا  جوهرية( إلى مستوى منخفض رأيا  غير مناسب عندما تكون البيانات المالية تحتوي على أخط
 بشكل مقبول.

 

إن كفاية ومالئمة أدلة التدقيق بينهما عالقة متبادلة، والكفاية هي مقياس كمية أدلة التدقيق،  .4أ
وكمية أدلة التدقيق الالزمة تتأثر بتقييم المدقق لمخاطر األخطا  الجوهرية )كلما كانت 

كون أدلة التدقيق المطلوبة أكثر(، وكذلك تتأثر المخاطر المقيمة أعلى فإنه من المحتمل أن ت
أدلة التدقيق بنوعية أدلة التدقيق هذه )كلما كانت النوعية أعلى كان المطلوب أقل(، على أن 

 الحصول على أدلة تدقيق أكثر قد ال يعوض عن نوعيتها الضعيفة.
 

ا في توفير الدعم إن المالئمة هي مقياس نوعية أدلة التدقيق، أي مالئمتها وموثوقيته .0أ
لإلستنتاجات التي يبني عليها رأي المدقق. تتأثر موثوقية األدلة بمصدرها وبطبيعتها، وتعتمد 

 على الظرو  الفردية التي يتم بموجبها الحصول عليها.
 

أن يستنتج المدقق ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية  885يتطلب معيار التدقيق الدولي .6أ
ا إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقليل مخاطر  التدقيق إلى . م3ومناسبة

مستوى منخفض بشكل مقبول، وبذلك يستطيع المدقق التوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني 
على مناقشة  955عليها رأي المدقق هو أمر يعود للحكم المهني. يحتوي معيار التدقيق الدولي 

جرا ات التدقيق وعدم محدودية إعداد التقارير المالية بالوقت، والتوازن لهذه األمور مثل طبيعة إ
بين المنفعة والتكلفة، والتي هي عوامل مناسبة عندما يمارس المدقق الحكم المهني فيما يتعلق 

 ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
 

 مصادر أدلة التدقيق
ق بأدا  إجرا ات إلختبار السجالت المحاسبية، على سبيل يتم الحصول على بعض أدلة التدقي .7أ

عاد  اإلجرا ات المتبعة في عملية إعداد التقارير المالية،  المثال من خالل التحليل والمراجعة، وا 
جرا  مطابقة بين األنواع والتطبيقات التي بينها عالقة لنفس المعلومات، ويمكن للمدقق من  وا 
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هذه تحديد إن السجالت المحاسبية متسقة داخليا  وتتفق مع خالل أدا  إجرا ات التدقيق 
 البيانات المالية.

 
يتم الحصول على مزيد من التأكيد عاد  من أدلة التدقيق المتسقة التي تم الحصول عليها من  .3أ

مصادر مختلفة أو التي هي ذات طبيعة مختلفة عن بنود أدلة التدقيق المعتبر  فرديا ، فعلى 
تأكيد المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل عن المنشأ  قد يزيد  سبيل المثال

من التأكيد الذي يحصل عليه المدقق من أدلة التدقيق التي يتم توليدها داخليا ، مثل األدلة 
 الموجود  ضمن السجالت المحاسبية أو محاضر اإلجتماعات أو إقرار اإلدار .

 
قلة عن المنشأ  التي قد يستخدمها المدقق كأدلة تدقيق قد تحتوي إن المعلومات من مصادر مست .2أ

على مصادقات من أطرا  أخرى وتقارير المحللين والبيانات المقارنة الخاصة بالمتنافسين 
 )بيانات أساس القياس(.

 
 إجرا ات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق

يتم الحصول  885ار التدقيق الدوليومعي 850حسبما يتطلبه ويوضحه معيار التدقيق الدولي  .55أ
 على أدلة تدقيق للتوصل إلى إستنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق من خالل أدا  ما يلي:

 ؛ وإجرا ات تقييم المخاطر  (أ)
 إجرا ات تدقيق إضافية تشمل ما يلي: (ب)

إختبارات أنظمة الرقابة عندما تتطلبها معايير التدقيق الدولية، أو عندما يختار  (5)
 ؛ ومدقق إجرا  ذلكال

جرا ات التحقق التحليلية. (9)  إجرا ات تحقق، بما في ذلك إختبارات التفاصيل وا 
 
أدناه كإجرا ات تقييم  90أ-54من الممكن إستخدام إجرا ات التدقيق المبينة في الفقرات أ .55أ

بقت فيه المخاطر  أو إختبارات أنظمة الرقابة أو إجرا ات التحقق، إعتمادا  على السياق الذي ط
يمكن في حاالت معينة أن  885من قبل المدقق، وكما تم إيضاحه في معيار التدقيق الدولي 

توفر أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من عمليات تدقيق سابقة أدلة تدقيق مناسبة حيث 
 .2يؤدي المدقق إجرا ات تدقيق لتثبيت مالئمتها المستمر 

 
ا ات التدقيق التي سيتم إستخدامها بحقيقة أن بعض البيانات قد تتأثر طبيعة وتوقيت إجر  .59أ

المحاسبية ومعلومات أخرى قد تتوفر فقط بالشكل اإللكتروني أو فقط في نقاط أو فترات زمنية 
معينة، فعلى سبيل المثال قد تكون وثائق المصدر مثل أوامر الشرا  والفواتير موجود  فقط 

لمنشأ  التجار  اإللكترونية، أو أن يتم التخلص منها بعد بالشكل اإللكتروني عندما تستخدم ا
 المسح عندما تستخدم المنشأ  أنظمة المعالجة التصويرية لتسهيل التخزين والرجوع لها.
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هناك معلومات إلكترونية معينة قد ال تكون قابلة لإلسترجاع بعد فتر  محدد  من الوقت، على  .58أ
ذا لم تكن ملفات الدعم موجود ، وتبعا  لذلك قد يجد المدقق سبيل المثال إذا تم تغيير الملفا ت، وا 

إن من الضروري نتيجة لسياسات اإلحتفاظ للمنشأ  أن يطلب اإلحتفاظ ببعض المعلومات 
 لمراجعة المدقق أو ألدا  إجرا ات تدقيق في الوقت الذي تكون فيه المعلومات متوفر .

 
 الفحص

كانت داخلية أو خارجية، في الشكل الورقي  لوثائق، سوا   يشمل الفحص فحص السجالت أو ا .54أ
أو الشكل اإللكتروني أو في واسطة أخرى، أو فحص فعلي لألصل، ويوفر فحص السجالت 
والوثائق أدلة تدقيق على درجات مختلفة من الموثوقية، إعتمادا  على طبيعتها ومصدرها في 

نظمة الرقابة على إنتاجها، والمثال على حالة السجالت والوثائق الداخلية، وعلى فاعلية أ
 الفحص المستخدم كإختبار ألنظمة الرقابة هو فحص السجالت من أجل أدلة على التفويض.

 
على وجود أصل، على سبيل المثال وثيقة تشكل إدار   تمثل بعض الوثائق أدلة تدقيق مباشر  .50أ

الضرور  أدلة تدقيق على الملكية أو مالية مثل السهم أو السند، وال يوفر فحص هذه الوثائق ب
القيمة، إلى جانب ذلك قد يوفر فحص عقد منفذ أدلة تدقيق مناسبة لتطبيق المنشأ  للسياسات 

 المحاسبية مثل اإلعترا  باإليراد.
 
الملموسة أدلة تدقيق فيما يتعلق بوجودها، ولكن ليس  األصولمن الممكن أن يوفر فحص  .56أ

، ومن الممكن أن يرافق فحص بنود األصوللتزامات المنشأ  أو تقييم بالضرور  بشأن حقوق وا  
 المخزون الفردية مراقبة جرد المخزون.

 
 المراقبة

تتكون المراقبة النظر إلى عملية أو إجرا  يقوم به آخرون، على سبيل المثال مراقبة المدقق  .57أ
رقابة. توفر المراقبة أدلة تدقيق لجرد المخزون من قبل موظفي المنشأ ، أو مراقبة أدا  أنشطة ال

بشأ، أدا  عملية أو إجرا ، إال أنها محدود  بالنقطة الزمنية في الوقت الذي تحدث فيه المراقبة، 
وبحقيقة أن كون الشي  مراقبا  قد يؤثر على كيفية أدا  العملية أو اإلجرا . أنظر معيار التدقيق 

 .55راقبة جرد المخزونمن أجل مزيد من اإلرشادات بشأن م 055الدولي 
 

 المصادقة الخارجية
تمثل المصادقة الخارجية أدلة تدقيق حصل عليها المدقق كإستجابة مباشر  كتابية للمدقق من  .53أ

طر  آخر )الطر  المصادق( بالشكل الورقي أو بواسطة إلكترونية أو واسطة أخرى، وكثيرا  ما 
اول اإلثباتات المرتبطة بأرصد  محاسبية تكون إجرا ات المصادقة الخارجية مناسبة عند تن

معينة وعناصرها، على أن المصادقات الخارجة ليست بحاجة ألن تكون مقتصر  على األرصد  
المحاسبية فقط، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يطلب المدقق المصادقة على أحكام إتفاقيات 
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طلب المصادقة مصمما  للسؤال أو معامالت للمنشأ  مع أطرا  أخرى، ومن الممكن أن يكون 
ذا كان األمر كذلك ما هي التفاصيل  عما إذا كانت أية تعديالت قد تمت على اإلتفاقية، وا 
الخاصة بذلك. تستخدم إجرا ات المصادقة الخارجية كذلك للحصول على أدلة تدقيق بشأن 

ر على اإلعترا  عدم وجود شروط معينة، على سبيل المثال عدم وجود "إتفاقية جانبية" قد تؤث
 .55من أجل مزيد من اإلرشادات 050باإليراد. أنظر معيار التدقيق الدولي 

 

 إعاد  الحساب
تتكون إعاد  الحساب من فحص الدقة الحسابية للوثائق أو السجالت، ومن الممكن إجرا  إعاد   .52أ

 الحساب يدويا  أو إلكترونيا .
 

 إعاد  األدا 
فيذ المستقل للمدقق إلجرا ات أو أنظمة رقابة كانت قد أجريت في األصل تتضمن إعاد  األدا  التن .95أ

 كجز  من الرقابة الداخلية للمنشأ .
 

 اإلجرا ات التحليلية
تتكون اإلجرا ات التحليلية من تقييمات للمعلومات المالية من خالل تحليل العالقة المعقولة بين كل  .95أ

مل اإلجرا ات التحليلية كذلك حسبما هو ضروري بحث من البيانات المالية وغير المالية، وتش
التقلبات أو العالقات المحدد  التي ال تتفق مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو التي تختل  عن 

 لمزيد من اإلرشادات. 095القيم المتوقعة بمقدار كبير. أنظر معيار التدقيق الدولي
 

 اإلستفسار
لمعلومات المالية وغير المالية من األشخاص المطلعين ضمن المنشأ  يتكون اإلستفسار من طلب ا .99أ

وخارج المنشأ ، ويستخدم اإلستفسار على نطاق واسع طيلة التدقيق إلى جانب إجرا ات التدقيق 
األخرى. من الممكن أن يترواح اإلستفسار من إستفسارات رسمية كتابية إلى إستفسارات غير 

 إلستجابات لإلستفسارات جز ا  ال يتجزأ من عملية اإلستفسار.رسمية شفوية، ويعتبر تقييم ا
 

من الممكن أن توفر اإلستفسارات للمدقق معلومات لم تكن معروفة من قبل أو أدلة تدقيق مؤكد ،  .98أ
وبالتناوب من الممكن أن توفر اإلستجابات معلومات تختل  بشكل جوهري عن المعلومات األخرى 

على سبيل المثال معلومات تتعلق بإحتمال تجاوز اإلدار  ألنظمة  التي حصل عليها المدقق،
 الرقابة. توفر اإلستجابات لإلستفسارات أساس  ألن يعدل أو يؤدي المدقق إجرا ات تدقيق إضافية.

 
بالرغم من أنه كثيرا  ما يكون تأكيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل اإلستفسار ذو  .94أ

ي حالة اإلستفسارات حول نية اإلدار  قد تكون المعلومات المتوفر  لدعم نية أهمية خاصة فإنه ف
اإلدار  محدود ، وفي هذه الحاالت فإن فهم التاريخ السابق لإلدار  لتنفيذ نواياها المبينة 
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واألسباب المبينة لإلدار  إلختيار إجرا  معين وقدره اإلدار  على إتباع إجرا  محدد يمكن أن 
 مناسبة لتأكيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل اإلستفسار. توفر معلومات

 
فيما يتعلق ببعض األمور قد يعتبر المدقق أن من الضروري الحصول على إقرارات كتابية من  .90أ

لتأكيد اإلستجابات لإلستفسارات  حوكمةاإلدار ، وحيث يكون ذلك مناسبا  من المكلفين بال
 .59من أجل مزيد من اإلرشادات 035قيق الدوليالشفوية. أنظر معيار التد

 

 كأدلة تدقيق ستستخدمالمعلومات التي 
 (7)المرجع: الفقر   المالئمة والموثوقية

بينما يتم الحصول على أدلة التدقيق بشكل رئيسي من إجرا ات التدقيق  5كما ورد في الفقر  أ .96أ
معلومات تم الحصول عليها من مصادر  التي تتم أثنا  التدقيق فإنه من الممكن أن تحتوي على

أخرى، على سبيل المثال من عمليات التدقيق السابقة، في حاالت معينة، ومن إجرا ات رقابة 
ستمراريته، وتتأثر جود  كافة أدلة التدقيق بمالئمة  الجود  للشركة من أجل قبول العميل وا 

 وموثوقية المعلومات التي هي مبينة عليها.
 

 المالئمة
إجرا ات التدقيق، وحيث يكون ذلك  هد تتناول المالئمة الصلة المنطقية أو التي تؤثر على  .97أ

مناسبا  اإلثبات الذي هو موضع اإلعتبار، ومن الممكن أن تتأثر مالئمة المعلومات التي 
إجرا ات التدقيق  هد ستستخدم كأدلة تدقيق بإتجاه اإلختيار، فعلى سبيل المثال إذا كان 

بالغة في وجود أو تقييم حسابات الذمم الدائنة فإن إختيار حسابات الذمم الدائنة إختبار الم
المسجلة قد يكون إجرا  تدقيق مالئم، ومن ناحية أخرى عند إختبار ما إذا كان هناك تقليل في 
وجود أو تقييم حسابات الذمم الدائنة فإن إختبار حسابات الذمم الدائنة المسجلة لن يكون 

 أن إختبار هذه المعلومات على أنها دفعات الحقة وفواتير غير مدفوعة وبيانات مناسبا ، إال
 مزودين وتقارير إستالم غير مطابقة قد يكون مناسبا .

 
من الممكن أن توفر مجموعة معينة من إجرا ات التدقيق أدلة تدقيق مالئمة إلثباتات معينة،  .93أ

ئق المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة بعد نهاية ولكن ليس ألخرى، فعلى سبيل المثال فحص الوثا
الفقر  قد يوفر أدلة تدقيق فيما يتعلق بالوجود والتقييم، ولكن ليس بالضرور  القطع )تمييز 

معامالت الفترات السابقة والالحقة(، وبالمثل الحصول على معامالت فتر  محاسبية معينة عن 
أدلة تدقيق فيما يتعلق بإثبات معين، على سبيل المثال، وجود المخزون ليس بديال  للحصول 
على أدلة تدقيق فيما يتعلق بإثبات آخر، على سبيل المثال تقييم ذلك المخزون، ومن ناحية 

ة أو التي هي ذات طبيعة مختلفة كثيرا  ما تكون أخرى فإن أدلة التدقيق من مصادر مختلف
 مناسبة لنفس اإلثبات.
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إن إختبارات أنظمة الرقابة مصممة لتقييم فاعلية عمل أنظمة الرقابة لمنع أو إكتشا  وتصحيح  .92أ
األخطا  الجوهرية عنند مستوى اإلثبات، ويشمل تصميم إختبارات ألنظمة الرقابة للحصول 

اسبة تحديد الشروط )الخصائص أو الصفات( التي تدل على أدا  نظام على أدلة تدقيق من
ختيار وجود أو عدم  رقابة وشروط اإلنحرا  التي تدل على الخروج عن األدا  المناسب، وا 

 وجود هذه الشروط يمكن عندئذ  أن يختبره المدقق.
 
بات، وهي تشمل إن إجرا ات التحقق مصممة إلكتشا  األخطا  الجوهرية عند مستوى اإلث .85أ

جرا ات تحقيق تحليلية، ويشمل تصميم إجرا ات التحقق تحديد الشروط  إختبارات للتفاصيل وا 
 اإلختبار الذي يشكل خطأ في اإلثبات المناسب. بهد الخاصة 

 
 الموثوقية

تتأثر موثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة تدقيق، ولذلك تتأثر أدلة التدقيق نفسها  .85أ
مصدرها وطبيعتها والظرو  التي تم بموجبها الحصول عليها، بما في ذلك أنظمة الرقابة على ب

إعدادها والحفاظ عليها حيث يكون ذلك مناسبا ، ولذلك فإن التعليمات بشأن موثوقية مختل  
أنواع أدلة التدقيق تكون خاضعة إلستثنا ات هامة، وحى ولو تم الحصول على معلومات 

دلة تدقيق من مصادر خارجية عن المنشأ فمن الممكن أن تكون هناك ظرو  إلستخدامها كأ
يمكن أن تؤثر على موثوقيتها، فعلى سبيل المثال قد ال تكون المعلومات التي تم الحصول 
عليها من مصدر مستقل خارجي موثوقة إذا كان المصدر غير مطلع، أو إذا كان خبير اإلدار  

إعترا  بأنه قد تكون هناك إستثنا ات فقد تكون التعميمات  يفتقر للموضوعية، وبينما هناك
 بشأن أدلة التدقيق مفيد :

 

  تزيد موثوقية أدلة التدقيق عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة من خارج
 المنشأ .

  تزيد موثوقية أدلة التدقيق التي تولد داخليا  عندما تكون أنظمة الرقابة، بما في ذلك
 ة على إعدادها واإلحتفاظ بها التي تفرضها المنشأ  فعالة.أنظمة الرقاب

 

  إن أدلة التدقيق التي يحصل عليها المدقق مباشر  )على سبيل المثال مالحظة تطبيق
نظام رقابة( تكون أكثر موثوقية من أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها بشكل غير 

 عن تطبيق نظام رقابة(.مباشر أو باإلستنتاج )على سبيل المثال اإلستفسار 
 

    كانت ورقية أو إلكترونية أو بوسيلة أخرى  إن أدلة التدقيق في الشكل الوثائقي، سوا
أكثر موثوقية من األدلة التي يتم الحصول عليها شفويا  )على سبيل المثال سجل كتابي 

 متزامن إلجتماع أكثر موثوقية من إقرار كتابي الحق لألمور التي تتم مناقشتها(.
 

  إن أدلة التدقيق التي توفرها وثائق أصلية أكثر موثوقية من أدلة التدقيق التي توفرها
النسخ أو الفاكس، أو الوثائق التي تم تصويرها في فيلم وجعلت رقمية، أو خالفا  لذلك 
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حولت إلى الشكل اإللكتروني، والتي تعتمد موثقيها على أنظمة الرقابة على إعدادها 
 واإلحتفاظ بها.

 
مزيدا  من اإلرشادات فيما يتعلق بموثوقية البيانات المستخدمة  095يوفر معيار التدقيق الدولي .89أ

 . 58تصميم إجرا ت تحليلية كإجرا ات التحقق ألهدا 
 
الحاالت حيث يكون للمدقق سبب لإلعتقاد بأن وثيقة قد ال  945يتناول معيار التدقيق الدولي .88أ

 .54لها بدون اإلفصاح عن ذلك التعديل للمدققتكون صحيحة، أو إنه تم تعدي
 

 (3)المرجع: الفقر   موثوقية المعلومات التي ينتجها خبير اإلدار 
 

قد يتطلب إعداد البيانات المالية لمنشأ  خبر  في مجال عاد عن المحاسبة أو التدقيق، مثل  .84أ
لمنشأ  تعيين أو توظي  خبرا  الحسابات االكتوارية أو التقييمات أو البيانات الهندسية، ويمكن ل

في هذه المجاالت للحصول على الخبر  الالزمة إلعداد البيانات المالية، وعدم القيام بذلك 
 عندما تكون هذه الخبر  ضرورية يزيد من مخاطر األخطا  الجوهرية.

 
ر  فإن عندما تكون المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق قد أعدت بإستخدام عمل خبير اإلدا .80أ

من هذا المعيار ينطبق، فعلى سبيل المثال قد يتملك فرد أو منظمة خبر   3المتطلب في الفقر  
في تطبيع النماذج لتقدير القيمة العادلة لألوراق المالية التي ال يوجد لها سوق يمكن 

ذا قام الفرد أو المنظمة بتطبيق هذه الخبر  لعمل تقدير تستخدمة المنشأ   في مالحظاتها، وا 
، ومن 3إعداد بياناتها المالية فإن الفرد أو المنظمة هي خبير  اإلدار ، وعندئذ تنطبق الفقر  

ناحية أخرى إذا قدم ذلك الفرد أو المنظمة بيانات السعر فيما يتعلق بالمعامالت الخاصة والتي 
ر الخاصة هي خالفا  لذلك غير متوفر  لدى المنشأ  التي تستخدمها المنشأ  في أساليب التقدي

من هذا المعيار،  7بها فإن هذه المعلومات إذا إستخدمت كأدلة تدقيق تكون خاضعة للفقر  
 ولكنها ال تكون إستعمال خبير اإلدار  من قبل المنشأ .

 
من هذا المعيار قد  3إن طبيعة وتوقيت ومدى إجرا ات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلب في الفقر   .86أ

 لي:تتأثر بأمور مثل ما ي
 .طبيعة وتعقيد األمر الذي لخبير اإلدار  عالقة به 
 .مخاطر األخطا  الجوهرية في هذا األمر 
 .توفر مصادر بديلة ألدلة التدقيق 
 . طبيعة ونطاق وأهدا  عمل خبير اإلدار 
 .ما إذا كان خبير اإلدار  توظفه المنشأ  أو أنه جهة تستخدمه لتقديم خدمات مناسبة 
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 ه اإلدار  ممارسة الرقابة أو التأثير على عمل خبير اإلدار .المدى الذي تستطيع في 
  ما إذا كان خبير اإلدار  خاضع لمعايير أدا  فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية

 أخرى.
 . طبيعة ومدى أية أنظمة رقابة ضمن المنشأ  على عمل خبير اإلدار 
 . معرفة وخبر  المدقق في مجال خبر  خبير اإلدار 
 بقة للمدقق في عمل ذلك الخبير.الخبر  السا 

 

 أ(3بير اإلدار  )المرجع: الفقر  كفا   وقدرات وموضوعية خ
تتعلق الكفا   بطبيعة ومستوى خبر  خبير اإلدار ، وتتعلق القدر  بمقدر  خبير اإلدار  على  .87أ

 ممارسة هذه الكفا   في ظل الظرو ، ومن الممكن أن تشمل العوامل التي تؤثر على القدر 
على سبيل المثال الموقع الجغرافي وتوفر الوقت والموارد. تتعلق الموضوعية باآلثار المحتملة 
للتحيز أو تضارب المصالح أو تأثير اآلخرين التي قد تكون على الحكم المهني أو التجاري 
لخبير اإلدار ، وتعتبر كفا   وقدرات وموضوعية خبير اإلدار  وأية أنظمة رقابة ضمن المنشأ  
 على عمل ذلك الخبير أنها عوامل مهمة فيما يتعلق بموثوقية أية معلومات ينتجها خبير اإلدار .

 

إن المعلومات الخاصة بكفا   وقدرات وموضوعية خبير اإلدار  قد تأتي من مجموعة متنوعة  .83أ
 من المصادر مثل:

 .الخبر  الشخصية بالعمل السابق لذلك الخبير 
 المناقشات مع ذلك الخبير. 
 .المناقشات مع اآلخرين الذين هم على معرفة بعمل ذلك الخبير 
  المعرفة بمؤهالت ذلك الخبير وعضويته في هيئة مهنية أو إتحاد صناعي وترخيص

 الممارسة أو األشكال األخرى من اإلعترا  الخارجي.
 .األوراق أو الكتب المنشوره التي كتبها ذلك الخبير 
 عد المدقق في الحصول على أدلة تدقيق كافية خبير المدقق، إن وجد، الذي يسا

 ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات التي ينتجها خبير اإلدار .
 
تشمل األمور المتعلقة بتقييم كفا   وقدرات وموضوعية خبير اإلدار  ما إذا كان عمل ذلك  .82أ

المثال  الخبير خاضع لمعايير أدا  فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى، على سبيل
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المعايير األخالقية ومتطلبات العضوية األخرى لهيئة مهنية أو إتحاد صناعي ومعايير اإلعتماد 
 لهيئة ترخيص أو متطلبات تفرضها القوانين واألنظمة.

 
 تشمل األمور األخرى التي قد تكون مناسبة ما يلي: .45أ

 ير له، بما في ذلك أية مالئمة كفا   خبير اإلدار  لألمر الذي سيتم إستخدام عمل الخب
نواحي تخصص ضمن مجال الخبير، على سبيل المثال يمكن أن يتخصص اكتواري 
معين في تأسيس الممتلكات واإلصابات، ولكن يكون لديه خبر  محدد  فيما يتعلق 

 بحسابات التقاعد.
  كفا   خبير اإلدار  فيما يتعلق بالمتطلبات المحاسبية المناسبة، على سبيل المثال

معرفة باإلفتراضات واألساليب، بما في ذلك النماذج حيث ينطبق ذلك، التي تتفق مع ال
 إطار إعداد التقارير المالية المنطبق.

  ما إذا كانت أحداث محتملة أو تغيير في الظرو  أو أدلة التدقيق التي تم الحصول
في  عليها من إجرا ات التدقيق تدل على أنه قد يكون من الضروري إعاد  الننظر

 التقييم المبدئي لكفا   وقدرات وموضوعة خبير اإلدار  أثنا  سير التدقيق.
 

هناك سلسلة واسعة من الحاالت التي تهدد الموضوعية، على سبيل المثال، تهديدات المصلحة  .45أ
الذاتية وتهديدات الدفاع وتهديدات المعرفة وتهديدات المراجعة الذاتية وتهديدات التخوي ، ومن 

ن أن تقلل وسائل الحماية من هذه التهديدات، كما أنه من الممكن خلقها إما بالهياكل الممك
الخارجية )على سبيل المثال مهنة مدقق اإلدار  أو التشريع أو األنظمة( أو من خالل بيئة عمل 

جرا ات رقابة الجود (.  خبير اإلدار  )على سبيل المثال سياسات وا 
 

اية ال تستطيع إستبعاد كافة التهديدات لموضوعية خبير اإلدار ، فإن بالرغم من أن وسائل الحم .49أ
تهديدات مثل تهديدات التخوي  قد تكون أقل أهمية بالنسبة لخبير تستخدمه المنشأ  من خبير 
جرا ات رقابة  توظفه المنشأ ، ومن الممكن أن تكون فاعلية وسائل الحماية مثل سياسات وا 

هديد للموضوعية الذي يحصل لكون الخبير موظفا  في المنشأ  الجود  أكبر، ونظرا  ألن الت
سيكون دائما  موجودا  فإن الخبير الذي تستخدمه المنشأ  ال يمكن إعتباره عاد  أنه أكثر إحتماال  

 أن يكون موضوعيا  من موظفي المنشأ  اآلخرين.
 

يناقش مع اإلدار  وذلك  عند تقييم موضوعية خبير تستخدمه المنشأ  قد يكون من المناسب أن .48أ
الخبير أية مصالح أو عالقات قد تخلق تهديدات لموضوعية الخبير وأية وسائل حماية منطبقة، 
بما في ذلك المتطلبات المهنية التي تنطبق على الخبير، وتقييم ما إذا كانت وسائل الحماية 

 ما يلي:مناسبة. من الممكن أن تشمل المصالح والعالقات التي تخلق التهديدات 
 المصالح المالية 
 .عالقات العمل والعالقات الشخصية 
 .تقديم خدمات أخرى 
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 ب( 3الحصول على فهم لعمل خبير اإلدار  )المرجع: الفقر  
 

يشمل فهم عمل خبير اإلدار  فهم مجال الخبر  المناسب، ومن الممكن فهم مجال الخبر   .44أ
قق له الخبر  في تقييم عمل خبير اإلدار ، أو المناسب في سياق تحديد المدقق ما إذا كان المد

 .50ما إذا كان المدقق بحاجة إلى خبير مدقق لهذا الفرص
 
 من الممكن أن تشمل نواحي مجال خبير اإلدار  المتعلقة بفهم المدقق ما يلي: .40أ

 .ما إذا كان مجال الخبير فيه نواح  من التخصص ضمنه مناسبة للتدقيق 

 ر مهنية أو معايير أخرى أو متطلبات تنظيمية أو قانونية تنطبق.ما إذا كانت أية معايي 

  ما هي اإلفتراضات واألساليب التي يستخدمها خبير اإلدار ، وما إذا كانت مقبولة شكل

 إعداد التقارير المالية. ألهدا عام ضمن مجال ذلك الخبير ومناسبة 

   خبير اإلدار خدمها والمعلومات التي يستالداخلية والخارجية طبيعة البيانات. 
 
في حالة إستخدام المنشأ  لخبير اإلدار  يكون هناك عاد  كتاب إستخدام أو شكل كتابي آخر  .46أ

إلتفاقية بين المنشأ  وذلك الخبير، ومن الممكن أن يساعد تقييم تلك اإلتفاقية على الحصول 
 المدقق التالي:  أهداعلى فهم لعمل خبير اإلدار  قد يساعد المدقق في تحديد مالئمة 

 ؛طبيعة ونطاق وأهدا  عمل ذلك الخبير 

 ؛ ويات الخاصة باإلدار  وذلك الخبيراألدوار والمسؤول 

  طبيعة وتوقيت ومدى اإلتصال بين اإلدار  وذلك الخبير، بما في ذلك شكل أي تقرير

 سيقدمه الخبير.
 
أن تكون هناك إتفاقية كتابية من  في حالة خبير اإلدار  الذي توظفه المنشأ  يكون اإلحتمال أقل .47أ

هذا النوع، واإلستفسار من الخبير أو األعضا  اآلخرين في اإلدار  قد يكون أفضل طريقة ألن 
 يحصل المدقق على الفهم الالزم.
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 ج( 3تقييم مال مة عمل خبير اإلدار  )المرجع: الفقر  

بير اإلدار  كأدلة تدقيق لإلثبات من الممكن أن تشمل اإلعتبارات عند تقييم مالئمة عمل خ .43أ
 المناسب ما يلي:

  تساقها مع أدلة التدقيق األخرى، وما مالئمة ومعقولية نتائج أو إستنتاجات ذلك الخبير وا 
 ؛إذا تم عكسها بالشكل المناسب في البيانات المالية

 عقولية إذا كان عمل ذلك الخبير يتضمن إستخدام إفتراضات وأساليب هامة مالئمة وم
 ؛ذه اإلفتراضات واألساليبه

  كتمال إذا كان عمل ذلك الخبير يتضمن اإلستخدام المهم لبيانات المصدر مالئمة وا 
 ودقة بيانات المصدر تلك.

 
 ب(-أ2المرجع: الفقرتان ) المدقق هدا المعلومات التي تنتجها المنشأ  وتستخدم أل

لمعلومات التي تنتجها المنشأ  التي من أجل أن يحصل المدقق على أدلة تدقيق موثوقية فإن ا .42أ
، فعلى سبيل المثال  تستخدم ألدا  إجرا ات تدقيق بحاجة ألن تكون مكتملة ودقيقة بشكل كا  
فاعلية تدقيق اإليراد بتطبيق أسعار موحد  على سجالت كميات المبيعات تتأثر بدقة معلومات 

كتمال ودقة بيانات كمية المبيعات، وبالمثل إذا كان المدقق ينوي إختبار مجموعة  األسعار وا 
)على سبيل المثال الدفعات( لخاصية معينة )على سبيل المثال التفويض( فإن نتائج اإلختبار 

 ستكون أقل موثوقية إذا كانت المجموعة التي أختيرت منها البنود لإلختبار ليست مكتملة.
 
كتمال هذه المعلوم .05أ ات يمكن أداؤه بالتزامن مع إن الحصول على أدلة تدقيق بشأن دقة وا 

إجرا ات التدقيق الفعلية المطبقة على المعلومات عندما يكون الحصول على أدلة التدقيق هذه 
جز  ال يتجزأ من إجرا ات التدقيق نفسها، وفي حاالت أخرى من الممكن أن يكون المدقق قد 

كتمال هذه المعلومات بإختبار أنظمة  الرقابة على إعداد حصل على أدلة تدقيق على دقة وا 
المعلومات واإلحتفاظ بها، على أنه في بعض الحاالت قد يحدد المدقق أن هناك حاجة ألدلة 

 تدقيق إضافية.
 
تدقيق  هدا في بعض الحاالت قد ينوي المدقق إستخدام المعلومات التي تنتجها المنشأ  أل .05أ

 لهد ياس أدا  المنشأ  أخرى، فعلى سبيل المثال قد ينوي المدقق إستخدام إجرا ات ق
مهنة اإلجرا ات التحليلية، أو إستخدام معلومات المنشأ  المنتجة لمتابعة األنشطة مثل تقارير 

الداخلي، وفي هذه الحاالت تتأثر مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها بما إذا التدقيق 
ق، فعلى سبيل المثال قد ال المدق ألهدا كانت المعلومات دقيقة بشكل  كا   أو إنها مفصلة 

 تكون قياسات األدا  التي تستخدمها اإلدار  دقيقة بشكل كا   إلكتشا  األخطا  الجوهرية.
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 (55)المرجع: الفقر   إختيار بنود لإلختبار للحصول على أدلة تدقيق

تم الحصول يوفر أختيار فعال أدلة تدقيق مناسبة إلى المدى الذي إذا أخذ مع أدلة تدقيق أخرى  .09أ
المدقق، وعند إختيار بنود لإلختبار  ألهدا عليها أو سيتم الحصول عليها ستكون كافية 

أن يقوم المدقق بتحديد مالئمة وموثوقية المعلومات التي سيتم إستخدامها كأدلة  7تتطلب الفقر 
سيتم  تدقيق، والناحية األخرى للفاعلية )الكفاية( هي إعتبار هام عند إختيار البنود التي

 إختبارها، وفيما يلي الرسائل المتوفر  للمدقق إلختيار بنود لإلختبار:
 

 ؛(%555إختيار كافة البنود )فحص  (أ)

 ؛ وإختيار بنود محدد  (ب)

 إختيار عينات التدقيق. (ج)
 

إن تطبيق أي واحد  من مجموعات هذه الرسائل قد يكون مناسبا  إعتمادا  على الظرو  
األخطا  الجوهرية المتعلقة باإلثبات الذي يتم إختباره،  المعينة، على سبيل المثال مخاطر

 والناحية العملية وكفا   مختل  الوسائل.
 

 إختيار كافة البنود 
قد يقرر المدقق أن أكثر ما يكون مناسبا  هو فحص كافة مجموعة البنود التي تشكل فئة  .08

غير  %555دار معامالت أو رصيد حساب )أو طبقة ضمن تلك المجموعة(، والفحص بمق
محتمل في حالة إختبارات أنظمة الرقابة، على أن األكثر شيوعا  هو فحص التفاصيل، ومن 

 مناسبا  على سبيل المثال عندما: %555الممكن أن يكون الفحص بمقدار 
 

  ؛تشكل المجموعة عددا  صغيرا  من بنود ذات قيمة كبير 
 

  ؛ أوأدلة تدقيق كافية ومناسبة األخرىتكون هناك مخاطر  كبير  وال توفر الوسائل 
 

  تجعل الطبيعة المتكرر  لحساب أو عملية أخرى تؤدي تلقائيا  من قبل نظام معلومات
 فعال من ناحية التكلفة. %555الفحص بمقدار

 
 إختيار بنود محدد 

د قد يقرر المدقق إختيار بنود محدد  من مجموعة، وعند إتخاذ هذا القرار تشمل العوامل التي ق .04أ
تكون مناسبة فهم المدقق للمنشأ  والمخاطر المقيمة لألخطا  الجوهرية وخصائص المجموعة 
التي يتم إختبارها، والحكم بإختبار بنود محدود  خاضع لمخاطر  عدم إختيار عينات، ومن 

 الممكن أن تشمل البنود المحدد  المختار  ما يلي:
 ر المدقق إختيار بنود محدد  ضمن مجموعة . قد يقر البنود ذات القيمة العالية أو الرئيسية

ألنها ذات قيمة عالية أو تظهر بعض الخصائص األخرى، على سبيل المثال البنود التي 
تثير الشك أو غير العادية، وبخاصة التي هي عرضة للمخاطر  أو لها تاريخ وجود أخطا  

 فيها.
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 البنود التي تزيد قيمتها . قد يقرر المدقق فحص كافة البنود التي تزيد عن مبلغ معين
المسجلة عن مبلغ معين من أجل التحقق من نسبة كبير  من المبلغ اإلجمالي لفئة 

 معامالت أو رصيد حساب.
 

 قد يفحص المدقق بنودا  للحصول على معلومات حول أمور بنود للحصول على معلومات .
 مثل طبيعة المنشأ  أو طبيعة المعامالت.

 

كون الفحص اإلنتقائي لبنود محدد  من فئة معامالت أو رصيد حساب وسيلة بينما كثيرا  ما ي .00أ
كفؤه للحصول على أدلة تدقيق فإنه ال يشكل إختيار تدقيق، وال يمكن توقع نتائج إجرا ات 
التدقيق المطبقة على بنود مختار  بهذه الطريقة بالنسبة لكافة المجموعة، وتبعا  لذلك فإن 

 حدد  ال يوفر أدلة تدقيق فيما يتعلق ببقية المجموعة.الفحص اإلنتقائي لبنود م
 

 إختيار عينات التدقيق
إن إختيار عينات التدقيق مصمم إلتاحة التوصل إلى إستنتاجات بشأن المجموعة الكاملة على  . 06أ

أساس إختيار عينة مؤخوذ  منها، وتتم مناقشة إختيار عينات التدقيق في معيار التدقيق 
 .08516الدولي

 

 (55)المرجع: الفقر   دم اإلتساق في أدلة التدقيق أو الشكوك في موثوقيتهاع

قد يدل الحصول على أدلة تدقيق من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة أن بندا  فرديا  من  . 07أ
أدلة التدقيق ليس موثوقا  به، مثل عندما تكون أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر 

مع أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من مصدر آخر، وقد تكون الحالة كذلك غير متسقة 
وآخرين  والمدققين الداخليينعلى سبيل المثال عندما تكون اإلستجابات لإلستفسارات من اإلدار  

التي تتم لتأكيد  حوكمةغير متسقة، أو عندما تكون اإلستجابات لإلستفسارات من المكلفين بال
دار  على اإلستفسارات غير متسقة مع إستجابة اإلدار . يتضمن معيار التدقيق إستجابات اإل

متطلب وثائق محدد إذا حدد المدقق معلومات غير متسقة مع اإلستنتاج النهائي  985الدولي
 .57للمدقق فيما يتعلق بمسألة هامة

 

                                      
 .عينات التدقيق"أخذ  " 085معيار التدقيق الدولي  56

 .55، الفقر  "وثائق التدقيق" 985معيار التدقيق الدولي  57



 405معيار التدقيق الدولي   504 

  

يق
تدق

ال
 

 105معيار التدقيق الدولي 
 

 محددةإعتبارات  -أدلة التدقيق 
 مختارةلبنود 

 

 تدقيق البيانات الماليةل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( 9002ديسمبر  54التي تبدأ في للفترات 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  مقدمةال

 5 ........................................................معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 9 ............................................................................تاريخ النفاذ

 3 ................................................................................الهدف

  المتطلبات

 8-5 ..............................................................................المخزون

 59-2 ..................................................................المقاضاة والمطالبات

 53 ...................................................................معلومات القطاعات

  األخرىوالمادة التوضيحية التطبيق 

 51أ-5أ ..............................................................................المخزون

 94أ-51أ ..................................................................المقاضاة والمطالبات

 91أ-91أ ...................................................................معلومات القطاعات
 

 
 

فدي سدياق معيدار  لبندود مختدارة" محدددةإعتبدارات  –"أدلدة التددقيق  405معيار التددقيق الددولي  ينبغي قراءة
 .معايير التدقيق الدوليةل وفقا  تدقيق عملية ل وأداء "األهداف العامة للمدقق المستق 900التدقيق الدولي 

 

 



 مختارةلبنود  محددةإعتبارات  –أدلة التدقيق 
 

   501 405معيار التدقيق الدولي 

 مقدمةال
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

يتناول معيار التدقيق الدولي هذا اإلعتبارات الخاصة التي يجب على المدق مراعاتها عند  . 5
قيق ومعيار التد 3305الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، حسب معيار التدقيق الدولي

ومعايير التدقيق الدولية األخرى ذات العالقة، فيما يتعلق بنواٍح معينة من  4009الدولي
المخزون والمقضاة والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة ومعلومات القطاعات في عملية التدقيق 

 للبيانات المالية.
 

 تاريخ النفاذ
ديسمبر  54لمالية للفترات التي تبدأ في تدقيق البيانات الهذا المعيار نافذ المفعول يعتبر  .9

 أو بعد هذا التاريخ. 9002
 

 الهدف
 إن هدف المدقق هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بما يلي: .3

 

 ؛وجود حالة المخزون (أ)
 

 ؛ ومطالبات التي لها عالقة بالمنشأةإكتمال المقاضاة وال (ب)
 

 سب إطار إعداد التقارير المالية المنطبق.العرض واإلفصاح لمعلومات القطاعات ح (ج)
 

 المتطلبات
 المخزون

إذا كان المخزون هاما  بالنسبة للبيانات المالية فإن على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية  .5
 ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون من خالل ما يلي:

لي، من أجل ما يلي: )المرجع: حضور الجرد الفعلي للمخزون، إال إذا كان ذلك غير عم (أ)
 (:3أ-5الفقرات أ

جراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة نتائج الجرد الفعلي (5) )المرجع:  ؛تقييم تعليمات وا 
 (5الفقرة أ

 (4)المرجع: الفقرة أ ؛مالحظة أداء إجراءات اإلدارة الخاصة بالجرد (9)
 (1)المرجع: الفقرة أ ؛ وفحص المخزون (3)
 (.8أ-1فقرتان أأداء جرد إختباري )المرجع: ال (5)

                                      
 ." إستجابات المدقق للمخاطر المقيمة " 330لدولي معيار التدقيق ا 5

 ". أدلة التدقيق " 400معيار التدقيق الدولي  9
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أداء إجراءات تدقيق السجالت المخزون النهائية للمنشأة لتحديد ما إذا كانت تعكس بدقة   (ب)
 نتائج الجرد الفعلي للمخزون.

 
تاريخ البيانات المالية فإن على المدقق،  إستثناءبإذا تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ  .4

، أداء إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق 5لفقرة باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها ا
بشأن ما إذا كانت التغيرات في المخزون بين تاريخ الجرد وتاريخ البيانات المالية مسجلة 

 (55أ-2مناسب. )المرجع: الفقرات أبالشكل ال
 
قق إذا لم يستطع المدقق حضور الجرد الفعلي للمخزون بسبب ظروف غير مرئية فإن على المد .1

إجراء أو مالحظة بعض عمليات جرد فعلي في تاريخ بدل، وأداء إجراءات تدقيق للمعامالت 
 بين التاريخين.

 
إذا كان حضور الجرد الفعلي غير عملي فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة للحصول  .1

ذا لم يكن من الممكن  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بوجود وحالة المخزون، وا 
. 1043إجراء ذلك فإن على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق حسب معيار التدقيق الدولي 

 (55أ-59)المرجع: الفقرات أ
 
إذا كان المخزون الذي هو في حوزة وتحت رقابة طرف آخر هام بالنسبة للبيانات المالية فإن  .8

فيما يتعلق بوجود وحالة ذلك المخزون، على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
 وذلك بأداء إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

 

طلب المصادقة من طرف آخر فيما يتعلق بكميات وحالة المخزون المحتفظ به نيابة  (أ)
 (54)المرجع: الفقرة أ .عن المنشأة

 

 (51)المرجع: الفقرة  .أداء فحص أو إجراءات تدقيق أخرى في ظل الظروف (ب)
 

 ة والمطالباتالمقاضا
على المدقق تصميم وأداء إجراءات تدقيق من أجل تحديد المقاضاة والمطالبات التي لها عالقة  .2

بالمنشأة، والتي تتسبب في نشوء مخاطرة األخطاء الجوهرية، بما في ذلك )المرجع: الفقرات 
 (.52أ-51أ
ما في ذلك اإلستفسار من اإلدارة، وحيث ينطبق ذلك من اآلخرين ضمن المنشأة، ب (أ)

 ؛المستشار القانوني الداخلي
والمراسالت بين المنشأة ومستشارها  حوكمةمراجعة محاضر إجتماعات المكلفين بال (ب)

 ؛ والقانوني الخارجي
 (90)المرجع: الفقرة أ .مراجعة حسابات التكلفة القانونية (ج)

 

البات التي تم إذا قام المدقق بتقييم مخاطرة خطأ جوهري فيما يتعلق بالمقاضاة أو المط .50
تحديدها، أو عندما تدل إجراءات التدقيق التي يتم أداؤها على أنه قد توجد هناك مقاضاة أو 

                                      
 ". في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي  " 104معيار التدقيق الدولي  3
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مطالبات هامة فإن على المدقق، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلبها معايير التدقيق الدولية 
ويقوم المدقق بذلك األخرى، محاولة اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة، 

من خالل كتاب إستفسار تعده اإلدارة ويرسله المدقق، يطلب فيه من المستشار القانوني 
ذا كان القانون أو األنظمة أو الهيئة القانونية  الخارجي للمنشأة اإلتصال مباشرة مع المدقق، وا 

مباشرة مع المدقق  المهنية ذات العالقة تمنع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة من اإلتصال
 (.94أ-95فإن على المدقق أداء إجراءات تدقيق بديلة: )المرجع: الفقرات أ

 

 إذا: .55
رفضت اإلدارة إعطاء المدقق اإلذن باإلتصال مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة  (أ)

أو مقابلته، أو إذا رفض المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أن يستجيب بالشكل 
 ؛ ولكتاب اإلستفسار أو منع من اإلستجابةالمناسب 

 

جراءات تدقيق بديلة، (ب)  لم يستطع المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأداء وا 
 

 .104فإن على المدقق تعديل الرأي في تقرير المدقق حسب معيار التدقيق الدولي 
 

 اإلقرارات الكتابية
، تقديم إقرارات حوكمةون ذلك مناسبا  المكلفين بالعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة، وحيث يك .59

كتابية بأن كافة حاالت المقاضاة أو المطالبات الفعلية أو الممكنة التي يجب إعتبارها عند إعداد 
البيانات المالية تم اإلفصاح عنها للمدقق ومعاملتها محاسبيا ، واإلفصاح عنها حسب إطار 

 إعداد التقارير المالية المنطبق.
 

 علومات القطاعاتم
على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بعرض معلومات القطاعات  .53

 (91ة المنطبق: )المرجع: الفقرة أواإلفصاح عنها حسب إطار إعداد التقارير المالي
 

الحصول على فهم لألساليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات  (أ)
 (.91ع: الفقرة أ)المرج
 

تقييم ما إذا كان من المحتمل أن ينجم عن هذه األساليب إفصاحات حسب  (5)
 إطار إعداد التقارير المالية المنطبقة.

 

 إختبار تطبيق هذه السياسة حسب يكون مناسبا :   (9)
 

 أداء إجراءات تحليلية أو إجراءات تدقيق مناسبة أخرى في ظل الظروف. (ب)
 
*** 
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 ضيحية األخرىوالمادة التو التطبيق 
 المخزون

 أ(5)المرجع: الفقرة  حضور الجرد الفعلي للمخزون
 

تحدد اإلدارة عادة إجراءات يتم بموجبها إجراء جرد فعلي للمخزون مرة واحدة في السنة على  .5أ
ذا كان ذلك منطبقا  لتأكيد موثوقية نظام  األقل، وذلك ليكون أساسا  إلعداد البيانات المالية، وا 

 لدائم.المخزون ا
 

 يتضمن حضور الجرد الفعلي للمخزون ما يلي: .9أ
 

 جراء جرد إختباري  ؛فحص المخزون للتأكد من وجوده وتقييم حالته، وا 
 

  اقبة نتائج الجرد الفعلي مالحظة اإلمتثال لتعليمات اإلدارة وأداء إجراءات التسجيل ومر
 ؛ وللمخزون

 

 ءات جرد اإلدارة.الحصول على أدلة تدقيق فيما يتعلق بموثوقية إجرا 
 

من الممكن أن تكون هذه اإلجراءات بمثابة إختبار ألنظمة الرقابة أو إجراءات التحقق إعتمادا  
 على تقييم المدقق للمخاطرة واألسلوب المرسوم واإلجراءات المحددة التي تم أداؤها.

 
تصميم وأداء  تشمل األمور المناسبة عند التخطيط لحضور الجرد الفعلي للمخزون )أو عند .3أ

 من هذا المعيار( ما يلي على سبيل المثال: 8-5إجراءات تدقيق حسب الفقرات 
 

 .مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة بالمخزون 
 

 .طبيعة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمخزون 
 

  صدار تعليمات مناسبة للجرد الفعلي ما إذا كان من المتوقع وضع إجراءات مالئمة وا 
 للمخزون.

 

 .توقيت الجرد الفعلي للمخزون 
 

 .ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بنظام مخزون دائم 
 

  المواقع التي يتم اإلحتفاظ بالمخزون فيها، بما في ذلك أهمية المخزون ومخاطر األخطاء
الجوهرية في المواقع المختلفة عند تقرير في أي المواقع سيكون الحضور مناسبا . يتناول 

مشاركة مدققين آخرين، وتبعا  لذلك تكون مناسبة إذا كانت  1005يمعيار التدقيق الدول
 هذه المشاركة هي فيما يتعلق بحضور الجرد الفعلي في موقع بعيد.

                                      
 .("العنصر مدققيمجموعة )بما في ذلك عمل عمليات تدقيق البيانات المالية لل –اإلعتبارات الخاصة  " 100معيار التدقيق الدولي  5
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 1904ما إذا كانت هناك حاجة لمساعدة خبير المدقق. يتناول معيار التدقيق الدولي 
 مناسبة. إستخدام خبير المدقق لمساعدة المدقق في الحصول على أدلة تدقيق

 
جراءات اإلدارة )المرجع: الفقرة   (5أ5تقييم تعليمات وا 

جراءات اإلدارة لتسجيل ومراقبة الجرد الفعلي للمخزون  .5أ تشمل األمور الخاصة بتقييم تعليمات وا 
 ما إذا كانت تتناول ما يلي على سبيل المثال:

 

 جرد الفعلي للمخزون تطبيق أنشطة الرقابة المناسبة، على سبيل المثال جميع سجالت ال
جراءات الجرد  المستعمل، ومحاسبة سجالت الجرد الفعلي للمخزون غير المستعمل، وا 

عادة الجرد.  وا 
 

  التحديد الدقيق لمرحلة إكتمال العمل الجاري والبنود بطيئة الحركة والقديمة والتالفة
 والمخزون الذي تملكه أطراف أخرى، على سبيل المثال بضاعة األمانة.

 

 جراءات المستخدمة لتقدير الكميات الفعلية، حيث ينطبق ذلك، مثل اإلجراءات التي قد اإل
 تدعو الحاجة لها لتقييم الكمية الفعلية لكومة فحم.

 

 .ستالم المخزون قبل وبعد تاريخ القطع  الرقابة على حركة المخزون بين المناطق وشحن وا 
 

 (9أ5 لفقرةمالحظة أداء إجراءات جرد اإلدارة )المرجع: ا
إن مالحظة أداء إجراءات جرد اإلدارة، على سبيل المثال اإلجراءات المتعلقة بالرقابة على  .4أ

حركة المخزون قبل وأثناء وبعد الجرد، تساعد المدقق في الحصول على أدلة تدقيق بأن 
جراءات جردها مصممة ومنفذة بالشكل المناسب، إلى جانب ذلك يمكن  تعليمات اإلدارة وا 

الحصول على نسخ من معلومات القطع، مثل تفاصيل حركة المخزون لمساعدة المدقق  للمدقق
 في أداء إجراءات التدقيق لمحاسبة هذه الحركات في تاريخ الحق.

 
 (3أ5حص المخزون )المرجع: الفقرة ف
يساعد فحص المخزون عند حضور الجرد الفعلي للمخزون المدقق على التأكد من وجود  .1أ

رغم من أن ملكيته قد ال تعود بالضرورة للمنشأة(، وعلى تحديده، على سبيل المخزون )بال
 المثال المخزون، الذي بطل إستعماله والتالف والقديم.

 
 (5أ5جراءات جرد إختباري )المرجع إ
ل تتبع بنود مختارة من سجالت جرد اإلدارة إلى المخزون إن إجراء إختباري، على سبيل المثا .1أ

الفعلي، وتتبع بنود مختارة من المخزون الفعلي إلى سجالت جرد اإلدارة، يوفر أدلة تدقيق بشأن 
 إكتمال ودقة هذه السجالت.

                                      
 ". المدققالتابع خبير الاإلستفادة من عمل  " 190معيار التدقيق الدولي  4
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إلى جانب تسجيل الجرد اإلختباري يساعد الحصول على نسخ من سجالت اإلدارة الخاصة  .8أ
ن المكتمل المدقق على أداء إجراءات تدقيق الحقة لتحديد ما إذا كانت سجالت بجرد المخزو 

 المخزون النهائي للمنشأة تعكس بدقة النتائج الفعلية لجرد المخزون الفعلي.
 

 (4)المرجع: الفقرة  جرد المخزون الفعلي الذي يتم في تاريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية
 

ء الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ أو تواريخ عدا تاريخ البيانات ألسباب عملية يمكن إجرا .2أ
المالية، ويمكن إجراء ذلك بغض النظر عما إذا كانت اإلدارة تجدد كميات المخزون بإجراء جرد 
سنوي للمخزون أو تحتفظ بنظام مخزون دائم، وفي أي من الحالتين تحدد فاعلية تصميم وتنفيذ 

بة على التغيرات في المخزون ما إذا كان إجراء الجرد الفعلي والمحافظة على أنظمة الرقا
التدقيق. يحدد  هدافللمخزون في تاريخ أو تواريخ عدا عن تاريخ البيانات المالية مناسب أل

المتطلبات ويوفر اإلرشادات بشأن إجراءات التحقق التي تم إجراؤها  330معيار التدقيق الدولي
 .1في تاري مرحلي

 
فظ بنظام مخزون دائم يمكن لإلدارة إجراء جرد فعلي أو إختبارات أخرى للتأكد من حيث يحت .50أ

موثوقية المعلومات الخاصة بموثوقية كميات المخزون التي تشملها سجالت المخزون الدائمة 
للمنشأة، وفي بعض الحاالت من الممكن أن تحدد اإلدارة أو المدقق الفروقات بين سجالت 

يات المخزون الفعلية الموجودة، ومن الممكن أن يدل ذلك على أن أنظمة المخزون الدائمة وكم
 الرقابة على التغيرات في المخزون ال تعمل بفاعلية.

 
تشمل األمور التي تؤخذ في اإلعتبار عند تصميم إجراءات تدقيق للحصول على أدلة تدقيق  .55أ

تواريخ الجرد وسجالت المخزون بشأن ما إذا كانت التغيرات في مبالغ المخزون بين تاريخ أو 
 النهائية إنها مسجلة بالشكل المناسب ما يلي:

 

 .ما إذا كانت سجالت المخزون الدائمة معدلة بالشكل المناسب 
 

 .موثوقية سجالت المخزون الدائمة للمنشأة 
 

  أسباب الفروقات الهامة بين المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء الجرد الفعلي
 زون الدائمة.وسجالت المخ

 
 (1)المرجع: الفقرة  حضور جرد المخزون الفعلي غير عملي

في بعض الحاالت قد يكون حضور الجرد الفعلي للمخزون غير عملي، وقد يعود ذلك لعوامل  .59أ
مثل طبيعة وموقع المخزون، على سبيل المثال حيث يحتفظ بالمخزون، على سبيل المثال 

يشكل تهديدات لسالمة المدقق، على أن مسألة عدم  حيث يحتفظ بالمخزون في موقع قد
المالئمة للمدقق ليس كافية لدعم قرار من قبل المدقق أن الحضور غير عملي. إلى جانب 

فإن مسائل الصعوبة والوقت والتكلفة  9001ذلك، وكما تم إيضاحه في معيار التدقيق الدولي
                                      

 .93-99، الفقرتان 330معيار التدقيق الدولي  1

 .58، الفقرة أ" ليةمعايير التدقيق الدو ل وفقا  تدقيق عملية األهداف العامة للمدقق المستقل وأداء  " 900معيار التدقيق الدولي  1
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ف إجراء تدقيق ليس له بديل أو أن التي لها عالقة بذلك ليست أساسا  صحيحا  للمدقق لحذ
 يكون راضيا  عن أدلة تدقيق أقل من مقنعة.

 
في بعض الحاالت حيث يكون الحضور غير عملي من الممكن أن توفر إجراءات تدقيق بديلة،  .53أ

على سبيل المثال فحص وثائق البيع الذي تم الحقا  لبنود مخزون محددة تم الحصول عليها أو 
 د الفعلي للمخزون، أدلة تدقيق كافية ومناسبة بشأن وجود حالة المخزون.شراؤها قبل الجر 

 
على أنه في بعض الحاالت قد ال يكون ممكنا  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما  .55أ

يتعلق بوجود وحالة المخزون، وذلك بأداء إجراءات تدقيق بديلة، وفي هذه الحالة يتطلب معيار 
 .8إن يعدل المدقق الرأي في تقرير المدقق نتيجة لتحديد النطاق 104التدقيق الدولي 

 
 المخزون في عهدة وتحت مراقبة طرف آخر

 أ(8المصادقة )المرجع: الفقرة 
 المتطلبات ويقدم اإلرشادات ألداء إجراءات مصادقة خارجية. 4042يحدد معيار التدقيق الدولي .54أ
 

 ب( 8رة إجراءات التدقيق األخرى )المرجع: الفق

إعتمادا  على الظروف، على سبيل المثال حيث يتم الحصول على معلومات تزيد الشك حول  .51أ
نزاهة وموضوعية الطرف اآلخر، ممن الممكن أن يعتبر المدقق أن من المناسب أداء إجراءات 
تدقيق أخرى بدال  من المصادقة لدى طرف آخر أو باإلضافة إلى ذلك، وتشمل األمثلة على 

 اءات التدقيق األخرى ما يلي:إجر 
  ،حضور أو إعداد الترتيبات لحضور مدقق آخر الجرد الفعلي للمخزون للطرف اآلخر

 إذا كان ذلك عمليا .
  الحصول على تقرير مدقق آخر أو تقرير مدقق خدمة حول مالئمة الرقابة الداخلية

 لشكل المالئم.للطرف اآلخر لضمان أنه تم جرد المخزون بالشكل المناسب وحمايته با
  فحص الوثائق الخاصة بالمخزون الذي تحتفظ به أطراف أخرى، على سبيل المثال

 وصوالت المستودع.
 .طلب المصادقة من أطراف أخرى عند رهن المخزون كضمان 

 

                                      
 .53، الفقرة 104معيار التدقيق الدولي   8

 .المصادقات الخارجية" " 404معيار التدقيق الدولي  2



 مختارةلبنود محددة إعتبارات  –أدلة التدقيق 

 405معيار التدقيق الدولي   553 

  

يق
تدق

ال
 

 المقاضاة والمطالبات
 (2)المرجع: الفقرة  إكتمال المقاضاة والمطالبات

لها عالقة بالمنشأة أثر جوهري على البيانات المالية، وهكذا  قد يكون للمقاضاة والمطالبات التي .51أ
 قد يطلب اإلفصاح عنها أو محاسبتها في البيانات المالية.

 
تشمل اإلجراءات األخرى المناسبة، على سبيل  2باإلضافة إلى اإلجراءات المحددة في الفقرة  .58أ

ت تقييم المخاطرة التي تم أداؤها المثال، إستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها، إجراءا
كجزء من الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها لمساعدة المدقق ليصبح على علم بالمقاضاة 

 والمطالبات التي لها عالقة بالمنشأة.
 
تحديد المقاضاة والمطالبات والتي قد تتسبب  هدافإن أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها أل .52أ

جوهري قد توفر كذلك أدلة تدقيق تتعلق بإعتبارات أخرى ذات عالقة، في نشوء مخاطرة خطأ 
المتطلبات ويقدم  45050مثل تقييم أو قياس المقاضاة والمطالبات، ويحدد معيار التدقيق الدولي 

اإلرشادات المتعلقة بإعتبار المدقق للمقاضاة والمطالبات التي تتطلب تقديرات محاسبية أو 
 بيانات المالية.إفصاحات ذات عالقة في ال

 

 ج( 2مراجعة حسابات المصروف القانوني )المرجع: الفقرة 
إعتمادا  على الظروف يمكن للمدقق أن يحكم أن من المناسب فحص وثائق المصدر ذات  .90أ

 العالقة، مثل فواتير المصروفات القانونية كجزء من مراجعة المدقق لحسابات التكلفة القانونية.
 

 (55-50)المرجع: الفقرتان  ار القانوني الخارجي للمنشأةاإلتصال مع المستش
يساعد اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة في الحصول على أدلة تدقيق  .95أ

ن تقديرات اإلدارة  كافية ومناسبة فيما إذا كانت المقاضاة والمطالبات الهامة المحتملة معروفة، وا 
 ي ذلك التكاليف معقولة.للتبعات المالية، بما ف

 
في بعض األحيان قد يطلب المدقق اإلتصال المباشر مع المستشار القانوني الخارجي للمنشأة  .99أ

يطلب كتاب اإلستفسار العام أن يقوم المستشار  هدفمن خالل كتاب إستفسار عام، ولهذا ال
المدقق، مع تقييم نتيجة الخارجي للمنشأة أن يبلغ المدقق بأية مقاضاة أو مطالبات يعلم بها 

 المقاضاة والمطالبات، وتقدير للتبعات المالية، بما في ذلك التكاليف الخاصة بذلك.
 
إذا أعتبر أن من غير المحتمل أن المستشار القانوني الخارجي سيستجيب بالشكل المناسب  .93أ

نتمى لها المستشار لكتاب اإلستفسار العام، على سبيل المثال إذا كانت الهيئة المهنية التي ي
القانوني الخارجي تحظر اإلستجابة لمثل هذا الكتاب، من الممكن أن يحاول المدقق اإلتصال 

 يشمل كتاب اإلستفسار المحدد ما يلي: هدفالمباشر من خالل كتاب إستفسار محدد، ولهذا ال

                                      
 "تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة". 450معيار التدقيق الدولي   50
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 ؛قائمة بالمقاضاة والمطالبات (أ)
أو مطالبات محددة، وتقديرها للتبعات  حيث يتوفر ذلك تقييم اإلدارة لنتيجة كل مقاضاة (ب)

 ؛ والمالية، بما في ذلك التكاليف
طلب بأن يصادق المستشار القانوني للمنشأة على معقولية تقييمات اإلدارة، وتزويد  (ج)

المدقق بمزيد من المعلومات إذا أعتبر المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أن القائمة 
 غير كاملة أو غير صحيحة.

 
ي أحوال معينة قد يحكم المدقق كذلك أن من الضروري اإلجتماع مع المستشار القانوني ف .95أ

الخارجي لمناقشة النتيجة المحتملة للمقاضاة أو المطالبات، وقد تكون الحالة كذلك، على سبيل 
 المثال حيث:

 .يحدد المدقق أن األمر هو مخاطرة هامة 
 . يكون األمر معقدا 
 دارة والمستشار القانوني الخارجي للمنشأة.يكون هناك خالفا  بين اإل 

 
 تحتاج هذه اإلجتماعات عادة إلذن اإلدارة، وتعقد بحضور ممثل لإلدارة.

 
يطلب من المدقق أن يؤرخ تقرير المدقق بحيث ال يكون  10055حسب معيار التدقيق الدولي  .94أ

بني عليها رأي المدقق قبل التاريخ الذي حصل فيه المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ي
حول البيانات المالية، ومن الممكن الحصول على أدلة التدقيق حول وضع المقاضاة 
والمطالبات حتى تاريخ تقرير المدقق من خالل اإلستفسار من اإلدارة، بما في ذلك المستشار 

يتعلق القانوني الداخلي المسؤول واإلتساق مع الفترات السابقة، ومالئمة اإلفصاحات فيما 
 باإلختالفات.

 
 (53)المرجع: الفقرة  معلومات القطاعات

إعتمادا  على إطار إعداد التقارير المالية المنطبق قد يطلب من المنشأة أو يسمح لها اإلفصاح  .91أ
عن معلومات حول القطاعات في البيانات المالية، ومسؤولية المدقق فيما يتعلق بعرض 

ا تتعلق بالبيانات المالية مأخوذة ككل، وتبعا  لذلك ال يطلب معلومات القطاعات واإلفصاح عنه
من المدقق أداء إجراءات تدقيق ضرورية إلبداء رأي حول معلومات القطاعات المقدمة على 

 أساس أنها قائمة لوحدها.
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 أ(53)المرجع  فهم األساليب التي تستخدمها اإلدارة
مور التي قد تكون لها عالقة عند الحصول على إعتمادا  على الظروف تشمل األمثلة على األ .91أ

فهم لألساليب التي تستخدمها اإلدارة عند تحديد معلومات القطاعات، وما إذا كان من المحتمل 
 أن ينتج عن هذه األساليب إفصاح حسب إطار إعداد التقارير المالية المنطبق ما يلي:

 ستبعاد  المبالغ بين القطاعات. المبيعات والتحويالت والرسوم بين القطاعات وا 
 

  المقارنات مع الموازنات والنتائج األخرى المتوقعة، على سبيل المثال األرباح التشغيلية
 كنسبة مؤية من المبيعات.

 

 والتكاليف بين القطاعات. صولتوزيع األ 
 

  ،وكفاءة اإلفصاحات ذات الصلة بالماضي.التناسق مع الفترات السابقة 
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 لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ المفعول نافذ)
 (أو بعد ذلك 9002 ديسمبر 15ًا من إعتبار 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
 1 ...........................................................معيار التدقيق الدولي هذا.نطاق 

 3-9 .............................التدقيق........ أدلةللحصول على إجراءات المصادقة الخارجية 
 6 ................................................................................تاريخ النفاذ

 5 ....................................................................................الهدف
 4 .................................................................................التعريفات

  المتطلبات
 7 ...............................................................إجراءات المصادقة الخارجية

 2-8 .........................................مصادقةبإرسال طلب للمدقق  السماحرفض اإلدارة 
 16-10 .........................................................إجراءات المصادقة الخارجيةنتائج 

 15 ...........السلبية............................................................. المصادقات
 14 .............................التي تم الحصول عليها............................ دلةييم األتق

 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 

 

 7أ-1أ ...............................................................إجراءات المصادقة الخارجية
 10أ -8أ .........................................مصادقةال طلب للمدقق بإرس السماحرفض اإلدارة 

 99أ -11أ .........................................................إجراءات المصادقة الخارجيةنتائج 
 93أ .....السلبية................................................................... المصادقات

 95أ -96أ ........................التي تم الحصول عليها................................. دلةتقييم األ
 

األهداف " 900في سياق معيار التدقيق الدولي "الخارجية المصادقات" 505الدولي  التدقيق معيار ينبغي قراءة
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية   ."العامة للمدقق المستقل وا 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 أدلةللحصول على  جراءات المصادقة الخارجيةإل إستخدام معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1
. وهو ال يتناول 5009ومعيار التدقيق الدولي 3301تدقيق الدوليلمتطلبات معيار ال وفقاً تدقيق 

 .5013المتعلقة بالتقاضي والمطالبات التي يتناولها معيار التدقيق الدولي اتستفسار اإل
 

 التدقيق أدلةللحصول على  إجراءات المصادقة الخارجية

درها وطبيعتها وتعتمد التدقيق تتأثر بمص أدلةإلى أن موثوقية  500يشير معيار التدقيق الدولي .9
التعميمات  أيضاً . ويشمل ذلك المعيار 6على الظروف المختلفة التي تم الحصول عليها في ظلها

 .5التدقيق أدلةالتالية المطبقة على 

 .يعتبر إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند الحصول عليه من مصادر مستقلة خارج المنشأة 

 مدقق مباشرة أكثر موثوقية من إثبات التدقيق يكون إثبات التدقيق الذي يحصل عليه ال
 .ستنتاجالذي يتم الحصول بصورة غير مباشرة أو باإل

   ،اً إلكترونيأو  كان ورقياً  سواءً يعتبر إثبات التدقيق أكثر موثوقية عند وجود بشكل موثق 
 أو أي شكل آخر. 

 
عتمادو عليه،  وبناءً  التدقيق على شكل  أدلةكون تيمكن أن عملية التدقيق،  على ظروف اً ا 

 دلةيحصل المدقق عليها مباشرة من األطراف المؤكدة أكثر موثوقية من األ مصادقات خارجية
إجراءات . ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المدقق في تصميم وتنفيذ التي تولدها المنشأ داخلياً 

 تدقيق موثوقة وذات عالقة.  أدلةللحصول على  المصادقة الخارجية
 

. فعلى سبيل تدقيق أدلةك المصادقات الخارجيةايير التدقيق الدولية األخرى بأهمية مع تعترف .3
 :المثال

  مسؤولية المدقق عن تصميم وتنفيذ الردود اإلجمالية  330يناقش معيار التدقيق الدولي
لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى البيانات المالية 

وتأدية إجراءات تدقيق إضافية تعتمد طبيعتها وتوقيتها ومداها على المخاطر التي وتصميم 
إضافة  وتعتبر متجاوبة معها. 6تم تقييمها للبيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات

، بغض النظر عن المخاطر التي تم تقييمها 300إلى ذلك، يقتضي معيار التدقيق الدولي 
                                                 

 ."المقيّمةلمخاطر لالمدقق  إستجابة " 330معيار التدقيق الدولي   1

 .التدقيق" أدلة " 500معيار التدقيق الدولي  9

 .ختارة"لبنود م محددةعتبارات إ  –التدقيق  أدلة " 501معيار التدقيق الدولي  3
 .5، الفقرة أ500معيار التدقيق الدولي   6
 .31، الفقرة أ500معيار التدقيق الدولي   5
 .4-5، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي  4
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وهرية، من المدقق تصميم وتنفيذ اإلجراءات الجوهرية لكل صنف للبيانات الخاطئة الج
 أيضاً جوهري من المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات. ويتعين على المدقق 

 .7كإجراءات تدقيق جوهرية إجراءات المصادقة الخارجيةدراسة ما إذا سيتم تنفيذ 

 8إقناعاتدقيق أكثر  دلةأأن يحصل المدقق على  330يقتضي معيار التدقيق الدولي .
أكثر موثوقية أو  أدلةأو يحصل على  دلةوللقيام بذلك يمكن أن يزيد المدقق من كمية األ

مباشرة  دلةصلة أو كالهما. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يبرز المدقق الحصول على األ
 مؤيدة من عدد من المصادر المستقلة. ويشير أدلةمن أطراف ثالثة أو الحصول على 

يمكن أن تساعد  إجراءات المصادقة الخارجيةإلى أن  أيضاً  330معيار التدقيق الدولي
ذات مستوى عالي من الموثوقية والتي يحتاجها  تدقيق أدلةالمدقق في الحصول على 

 حتيالكانت بسبب اإل سواءً المدقق للرد على المخاطر الهامة للبيانات الخاطئة الجوهرية، 
 .9أو الخطأ

 للحصول  مصادقةإلى أن المدقق يمكن أن يصمم طلبات  960التدقيق الدولي يشير معيار
على معلومات مؤدية إضافية كنوع من الرد لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها للبيانات 

 . 10على مستوى اإلثبات حتيالالخاطئة الجوهرية بسبب اإل

 تم الحصول عليها من إلى أن المعلومات المؤيدة التي  500يشير معيار التدقيق الدولي
، يمكن أن تزيد من التأكيد الذي يتم المصادقات الخارجيةمصدر مستقل عن المنشأة، مثل 

الموجودة في السجالت المحاسبية أو من اإلقرارات التي قدمتها  دلةالحصول عليه من األ
 .  11اإلدارة

 تاريخ النفاذ

 ديسمبر 15ية للفترات التي تبدأ في تدقيق البيانات المالنافذ المفعول لهذا المعيار  يعتبر .6
 أو بعد ذلك. 9002

 الهدف

، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات إجراءات المصادقة الخارجية إستخداميهدف المدقق، عند  .5
  أدلة تدقيق أكثر موثوقية وصلة.  للحصول على

 

 التعريفات

 ة لها:لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصص .4

                                                 
 .12-18، الفقرات 330معيار التدقيق الدولي    7
 .)ب(7، الفقرة 330معيار التدقيق الدولي    8
 .53، الفقرة أ330معيار التدقيق الدولي    2
 .في تدقيق البيانات المالية" حتيال"مسؤوليات المدقق المتعلقة باإل 960يار التدقيق الدولي مع 01

 .2أ-8، الفقرات أ500معيار التدقيق الدولي  11
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كرد أدلة تدقيق تم الحصول عليها  –(External confirmation) المصادقة الخارجية (أ)
المصادق( على المدقق بصورة ورقية أو  فخطي مباشر من طرف ثالث )الطر 

 أو بأي صورة أخرى. ةإلكتروني

طلب لكي يرد  -(Positive confirmation request) ةيجابيطلب المصادقة اإل (ب)
إلى ما إذا كان الطرف المصادق موافقا أو  باشرة على المدقق مشيراً الطرف المصادق م

 غير موافق على المعلومات الواردة في الطلب، أو يقوم بتوفير المعلومات المطلوبة.
طلب لكي يرد الطرف  –(Negative confirmation) طلب المصادقة السلبية (ج)

مصادق للمعلومات الواردة المصادق مباشرة على المدقق فقط في حال مخالفة الطرف ال
 في الطلب. 

إخفاق الطرف المصادق في الرد، أو الرد الكامل، على  –(Non-response) عدم الرد (د)
 أو طلب المصادقة العائد دون تسليم. ةيجابيطلب المصادقة اإل

بين المعلومات المطلوب مصادقتها أو  إختالفرد يشير إلى  –(Exception) ستثناءاإل ( هـ)
 في سجالت المنشأة والمعلومات المقدمة من قبل المنشأة المصادقة. الواردة 

 

 المتطلبات
 إجراءات المصادقة الخارجية

يتابع المدقق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية، إجراءات المصادقة الخارجية،  إستخدامعند  .7
 التي تشمل ما يلي: 

 (1جع: الفقرة أ)المر ؛ تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها (أ)

 (9)المرجع: الفقرة أ؛ الطرف المصادق المالئم إختيار (ب)

تصميم طلبات المصادقة، بما فيها تحديد أنه تم معالجة الطلبات بالشكل المالئم  (ج)
وتحتوي على معلومات اإلرجاع للردود التي سيتم إرسالها إلى المدقق؛ و)المرجع: 

 (4أ-3الفقرات أ

عة الطلبات حيثما أمكن، إلى الطرف المصادق. )المرجع: إرسال الطلبات، بما فيها متاب (د)
 (.7الفقرة أ

 

 رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة 
 في حال رفضت اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة، فعلى المدقق أن: .8

 ؛أسبابهامنطقية و يستفسر عن أسباب رفض اإلدارة والبحث أن أدلة تدقيق تثبت صحة  (أ)
 (8مرجع: الفقرة أ)ال

 يقيم دالالت رفض اإلدارة على تقييم المدقق لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ذات  (ب)
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، وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق حتيالالعالقة، بما فيها مخاطر اإل
 (2األخرى؛ و)المرجع: الفقرة 

وقة وذات عالقة. القيام بإجراءات تدقيق بديلة مصممة للحصول على أدلة تدقيق موث (ج)
  (.10)المرجع: الفقرة أ

 

المدقق أن رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب مصادقة غير معقول، أو كان  إستنتجإذا  .2
المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عن طريق إجراءات تدقيق 

. ويجب على 94012لمعيار التدقيق الدولي اً وفق مع المكلفين بالرقابة تصالبديلة، فعلى المدقق اإل
 .70513لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً المدقق  التدقيق ورأي دالالت أيضاً المدقق أن يحدد 

 

 نتائج إجراءات المصادقة الخارجية
 موثوقية الردود على طلبات المصادقة 

مصادقة ما، فعلة إذا حدد المدقق عوامل تؤدي إلى نشوء شكوك حول موثوقية الردود على طلب  .10
 (14أ-11للتأكد من هذه الشكوك. )المرجع: الفقرات أالمدقق الحصول على أدلة تدقيق إضافية 

 

إذا قرر المدقق أن الرد على طلب المصادقة غير موثوق، فعلى المدقق تقييم دالالت تقييم  .11
ى طبيعة وتوقيت ، وعلحتيالمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ذات العالقة، بما فيها مخاطر اإل

 (17ومدى إجراءات التدقيق األخرى ذات العالقة. )المرجع: الفقرة أ
 

 عدم الرد
في حال عدم الرد، يقوم المدقق بعمل إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة تدقيق موثوقة  .19

 (12أ -18وذات عالقة. )المرجع: الفقرات أ
 

 لحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية ل ضرورياً  إيجابيعندما يكون الرد على طلب مصادقة 
 

ضروري للحصول على أدلة تدقيق مالئمة  إيجابيإذا قرر المدقق أن الرد على طلب مصادقة  .13
وكافية، فإن إجراءات التدقيق البديلة لن تزود المدقق بأدلة التدقيق المطلوبة. وفي حال عدم 

 وفقاً الت التدقيق ورأي المدقق فعلى المدقق أن يحدد دالحصول المدقق على هذه المصادقة، 
 (90. )المرجع: الفقرة أ705لمعيار التدقيق الدولي 

 ات ستثناءاإل
على البيانات  ات لتحديد ما إذا كانت تعتبر مؤشراً ستثناءيجب على المدقق التحقق من اإل .16

 (99أ -91الخاطئة. )المرجع: الفقرات أ
 

                                                 
 . 14، الفقرة "بالحوكمةمع المكلفين  اإلتصال"  940معيار التدقيق الدولي  91
 .في تقرير المدقق المستقل"ارد الو "التعديالت على الرأي  705معيار التدقيق الدولي  31
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 المصادقات السلبية
. وعليه، ال يستخدم ةيجابيمن المصادقات اإل إقناعاً  أقلة تدقيق تقدم المصادقات السلبية أدل .15

المدقق طلبات المصادقات السلبية كإجراء تدقيق وحيد وجوهري لتناول مخاطر البيانات الخاطئة 
الجوهرية التي تم تقييمها على مستوى اإلثبات ما لم تكن كافة األمور التالية موجودة: )المرجع: 

 (93الفقرة أ

مدقق بتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية على أنها متدنية وحصوله على قيام ال (أ)
اإلثبات أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة على 

 ذات العالقة؛ 

أن تتألف مجموعة البنود الخاضعة إلجراءات المصادقة السلبية من عدد كبير من  (ب)
 ت وأرصدة الحسابات الصغيرة والمتجانسة؛ الشروط والمعامال

 متدني؛ و إستثناءأن يكون من المتوقع وجود معدل  (ج)

عدم علم المدقق بالظروف أو الشروط التي قد تؤدي إلى رفض مستقبلي طلبات  (د)
 المصادقة السلبية لهذه الطلبات.

 
 تقييم األدلة التي تم الحصول عليها

إجراءات المصادقة الخارجية تقدم أدلة تدقيق موثوقة وذات يقوم المدقق بتقييم ما إذا كانت نتائج  .14
 – 96صلة، أو ما إذا كان من الضروري الحصول على أدلة تدقيق إضافية. )المرجع: الفقرات أ

 (95أ
*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 إجراءات المصادقة الخارجية

 )أ((7: الفقرة )المرجع تحديد المعلومات التي سيتم تأكيدها أو طلبها
 

يتم عمل إجراءات المصادقة الخارجية عادة لمصادقة أو طلب معلومات تتعلق بأرصدة  .1أ
أو عقود أو  إتفاقياتلمصادقة بنود  أيضاً ها إستخدامالحسابات ومكوناتها. ويمكن أن يتم 

  الجانبية". تفاقياتمعامالت بين منشأة وأطراف أخرى أو لمصادقة غياب ظروف معينة مثل "اإل
 
 )ب((7)المرجع: الفقرة  الطرف المصادق المالئم إختيار

توفر الردود على طلبات المصادقة أدلة تدقيق أكثر مالءمة وموثوقية عند إرسال طلبات  .9أ
فعلى سبيل نه مطلع على معلومات ليتم تأكيدها. أالمصادقة إلى طرف مصادق يعتقد المدقق 

مطلع على معلومات عم معامالت أو ترتيبات المثال، يمكن أن يكون مسؤول في مؤسسة مالية 
 تحتاج إلى مصادقة الشخص األكثر مالئمة في المؤسسة المالية ليطلب منه تقديم مصادقة. 
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 )ج((7)المرجع: الفقرة  تصميم طلبات المصادقة
 

يمكن أن يؤثر تصميم طلب المصادقة مباشرة على معدل ردود على المصادقة وعلى موثوقية  .3أ
 التدقيق التي تم الحصول عليها من الردود. وطبيعة أدلة

 
 عند تصميم طلبات المصادقة: عتبارتشمل العوامل التي تؤخذ بعين اإل .6أ

 اإلثباتات التي يتم تناولها. 

 حتيالمخاطر بيانات خاطئة جوهرية معينة تم تحديدها، بما فيها مخاطر اإل. 

 مخطط وعرض عمليات التدقيق والعمليات المشابهة. 

 أو وسيلة أخرى( ةإلكتروني، على صورة ورق أو بطريقة واصل )مثالً طريقة الت. 

  تفويض أو تشجيع اإلدارة ألطراف المصادقة على الرد على المدقق. ويمكن أن يكون
 أطراف المصادقة راغبين فقط في الرد على طلب المصادقة التي يضم تفويض اإلدارة 

 ير المعلومات المطلوبة )مثال، مبلغ قدرة طلب المصادقة المعني على المصادقة على توف
 .فاتورة منفصلة مقابل الرصيد اإلجمالي(

 
الرد على المدقق في جميع الحاالت، إما من طرف المصادقة  ةيجابيتطلب طلبات المصادقة اإل .5أ

من خالل اإلشارة إلى موافقة الطرف المصادق على المعلومات المقدمة أو بالطلب من الطرف 
بالعادة أدلة  يجابيمن المتوقع أن يقدم الرد على طلب المصادقة اإلالمصادق تقديم المعلومات. 

ادقة بالرد على طلب المصادقة دون تدقيق موثوقة. غير أن هناك مخاطرة أن يقوم طرف المص
طلبت  إستخدامالتحقق من صحة المعلومات. ويمكن أن يقلل المدقق من هذه المخاطرة ب

التي ال تحدد المبلغ )أو معلومات أخرى( في طلب المصادقة ويطلب من  ةيجابيالمصادقة اإل
خرى، يمكن أن يؤدي طرف المصادقة تعبئة المبلغ أو توفير المعلومات األخرى. من الناحية األ

بسبب الجهود اإلضافية  أقلهذا النوع من طلبات المصادقة "الفارغة" إلى معدالت ردود  إستخدام
 المطلوبة من أطراف المصادقة. 

 
صحة بعض أو كافة العناوين  إختباريشمل تحديد أن الطلبات قد تم معالجتها بالشكل المالئم  .4أ

 على طلبات المصادقة قبل إرسالها. 
 

 )د((7)المرجع: الفقرة  ابعة طلبات المصادقةمت
 

رد على طلب سابق خالل فترة  إستالميمكن أن يرسل المدقق طلب مصادقة إضافي عند عدم  .7أ
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يرسل المدقق، بعد إعادة التحقق من دقة العنوان األصلي، معقولة. 

 طلبا إضافية أو طلب متابعة. 
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 للمدقق بإرسال طلب مصادقةرفض اإلدارة السماح 
 رفض اإلدارة المعقول

على أدلة التدقيق التي يرغب  للمدقق بإرسال طلب مصادقة قيداً  السماحيعتبر رفض اإلدارة  .8أ
عن أسباب هذا القيد.  ستفسارعلى ذلك اإل بناءً المدقق بالحصول عليها. ويتعين على المدقق 

ني أو مفاوضات مستمرة مع طرف المصادقة ومن األسباب الشائعة لهذا القيد وجود نزاع قانو 
 ويتعين على المدققالمعني والذي قد يتأثر حله بطلب المصادقة ذو التوقيت غير المناسب. 

البحث عن أدلة تدقيق تثبت صحة ومنطقية األسباب بسبب مخاطرة أن يكون السبب وراء 
أو  إحتيالأن تكشف وجود محاولة اإلدارة هو منع المدقق من الوصول إلى أدلة التدقيق يمكن 

 خطأ.
 

 )ب((8)المرجع: الفقرة  دالالت تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية
)ب( انه من المالئم مراجعة تقييم مخاطر 8يمكن أن يستنج المدقق من التقييم الوارد في الفقرة  .2أ

 وفقاً ط لها البيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات وتعديل إجراءات التدقيق المخط
. فعلى سبيل المثال، إذا كان طلب اإلدارة بعدم المصادقة )المنقح( 31516لمعيار التدقيق الدولي 

لمعيار التدقيق  وفقاً التي يقتضي التقييم  حتيالغير منطقي، فقد يشير هذا إلى عامل مخاطر اإل
 .96015الدولي 

 
 )ج((8)المرجع: الفقرة  إجراءات التدقيق البديلة

تكون إجراءات التدقيق البديلة التي يتم القيام بها مشابهة لتلك اإلجراءات المالئمة لعدم  يمكن أن .10أ
 عتبارمن هذا المعيار. وتأخذ هذه اإلجراءات بعين اإل 12أ -18الرد كما هي واردة في الفقرات أ

 )ب( من هذا المعيار. 8نتائج تقييم المدقق الوارد في الفقرة 
 

 الخارجيةنتائج إجراءات المصادقة 
 (10)المرجع: الفقرة  موثوقية الردود على طلبات المصادقة

نه حتى عند الحصول على أدلة تدقيق من مصادر أإلى  500يشير معيار التدقيق الدولي .11أ
تحميل جميع الردود . 14خارجية بالنسبة للمنشأة، فمن الممكن وجود ظروف تؤثر على موثوقيتها

أو التغيير. وتوجد هذه المخاطر بغض النظر عما إذا  يالحتأو اإل عتراضفي طياتها مخاطر اإل
أو غيرها من الوسائل. وتشمل العوامل  ةإلكترونيتم الحصول على الرد بصورة ورقية أو بوسيلة 

 التي تشير إلى الشكوك حول موثوقية الردود ما يلي: 
 الرد من قبل المدقق بصورة غير مباشرة؛ أو إستالم 

  صادقة المطلوب في األساسي.ه من طرف المإستالمعدم 
 

                                                 
 .  31، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها" )المنقح(  315معيار التدقيق الدولي  61
 .96، الفقرة 960معيار التدقيق الدولي  51

 .31، الفقرة أ500معيار التدقيق الدولي  14
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، مخاطر مثالً  لكتروني، عن طريف الفاكس أو البريد اإلةإلكترونيتشمل الردود المستلمة بطريقة  .19أ
بالنسبة للموثوقية ألنه من الصعب إثبات منشأ ومرجعية المجاوب ومن الصعب كشف التغيرات. 

يئة آمنة للردود المستلمة ويمكن تخفف عملية يستخدمها المدقق والمجاوب تعمل على إيجاد ب
ذا كان المدقق مقتنعاً  اً إلكتروني بأن العملية آمنة وتدار حسب األصول، فإن  من المخاطر. وا 

عدة  ةلكترونيموثوقية الردود ذات العالقة تصبح أفضل. ويمكن أن تشمل عملية المصادقة اإل
التشفير  إستخدامالل ، مثال، من خةإلكترونيوسائل لتحقق من هوية مرسل المعلومات بصورة 

جراءات التحقق من صحة الموقع اإل لكترونيوالتوقيع الرقمي اإل  . لكترونيوا 
 

لتنسيق وتقديم الردود على طلب المصادقة، فيمكن أن  ثالثاً  إذا استخدم طرف المصادقة طرفاً  .13أ
 يقوم المدقق بإجراءات لمعالجة مخاطر: 

 أن ال يكون الرد من المصدر الصحيح؛  (أ)

 ن المجاوب مخوال بالرد؛ وأن ال يكو  (ب)

 حتمال تعرض نزاهة وموثوقية اإلرسال إلى الخطر. إ (ج)
 

أو إضافة إجراءات تحديد إمكانية تعديل  500لمعيار التدقيق الدولي وفقاً  يتعين على المدقق .16أ
ويمكن أن يختار .17للتخلص من الشكوك حول موثوقية المعلومات التي ستستخدم كأدلة تدقيق

بطرف  تصالصدر ومحتويات الرد على طلب المصادقة من خالل اإلالمدقق التحقق من م
، لكترونيالمصادقة. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم طرف المصادقة بالرد عن طريق البريد اإل

لتقرير ما إذا كان طرف المصادقة هو من قام باإلرسال أم ال.  به هاتفياً  تصالفيمكن للمدقق اإل
ن طرف المصادقة أرسل الرد أل، قق بطريقة غير مباشرة )مثالً وعند إرجاع الردود إلى المد

 من المدقق( يمكن أن يطلب المدقق من طرف المصادقة الرد خطياً  بالخطأ إلى المنشأة بدالً 
 وبصورة مباشرة للمدقق. 

 
. على المدقق مباشراً  خطياً  ال يلبي الرد الشفهي، بحد ذاته، تعريف المصادقة الخارجية ألنه ليس رداً  .15أ

لكن يمكن للمدقق، عند الحصول على رد شفهي إلى طلب المصادقة، أن يطلب من طرف 
 إستالمعلى الظروف، الرد بصورة خطية ومباشرة على المدقق. وغي حال عدم  اً إعتمادالمصادقة، 
فعلى المدقق البحث عن أدلة تدقيق أخرى تدعم المعومات الواردة في الرد ، 19للفقرة  وفقاً هذا الرد، 

 لشفهي. ا
 

ه. وال تلغي هذه التعليمات إستخداميمكن أن يحتوي الرد على طلب المصادقة تعليمات تحدد  .14أ
 بالضرورة موثوقية الرد كدليل تدقيق. 
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 (11)المرجع: الفقرة  الردود غير الموثوقة
 

انات عندما يستنج المدقق أن الرد غير موثوق، يمكن أن يحتاج المدقق إلى مراجعة تقييم مخاطر البي .17أ
لذلك، حسب معيار  وفقاً الخاطئة الجوهرية على مستوى اإلثبات وتعديل اإلجراءات المخطط لها 

. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشير الرد غير الموثوق إلى عامل )المنقح( 31518التدقيق الدولي
 .96012لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً الذي يقتضي التقييم  حتيالمخاطر اإل

 

 (19لمرجع/ الفقرة )ا عدم الرد
 

 تشمل األمثلة على إجراءات التدقيق البديلة التي يمكن أن يقوم بها المدقق ما يلي: .18أ
  أرصدة الذمم المدينة، فحص مقبوضات نقدية الحقة محددة ووثائق الشحن والمبيعات

 القريبة من نهاية الفترة. 

  ،مراسالت من األطراف فحص عمليات الصرف النقدية الالحقة أو الأرصدة الذمم الدائنة
 الثالثة والسجالت األخرى مثل مالحظات السلع المستلمة. 

 

تتأثر طبيعة ومدى إجراءات التدقيق البديلة بالحساب واإلثبات المعنيين. ويمكن أن يشير عدم الرد  .12أ
. وفي هذه الحاالت، قد على طلب مصادقة إلى مخاطر بيانات خاطئة جوهرية تم تحديدها سابقاً 

مدقق إلى مراجعة مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية التي تم تقييمها على مستوى اإلثبات يحتاج ال
فعلى سبيل )المنقح(.  31590لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً وتعديل إجراءات التدقيق المخطط لها 

لى إ أو عدد أكبر من المتوقع من الردود إلى طلبات المصادقة أقلالمثال، يمكن أن يشير وجود عدد 
 .96091لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً والذي يحتاج إلى التقييم  تم تحديدها سابقاً  إحتيالعامل مخاطر 

 

 تدقيق مالئمة وكافية أدلةللحصول على  ضرورياً  إيجابيعندما يكون الرد على طلب مصادقة 
 (13)المرجع: الفقرة 

 

وهرية تم تقييمها على مستوى في ظروف معينة، يمكن أن يحدد المدقق مخاطر بيانات خاطئة ج .90أ
للحصول على أدلة تدقيق  الخاص بها ضرورياً  يجابياإلثبات يكون الرد على طلب المصادقة اإل

 كافية ومالئمة. ويمكن أن تشمل هذه الظروف:
 .أن تكون المعلومات المتوفرة إلثباتات إدارة الشركة متوفرة فقط خارجة المنشأة 

 المحددة مقل مخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة أو  حتيالأن تمنع عوامل مخاطر اإل
على  عتمادمخاطر التواطؤ التي يمكن أن تشمل الموظفين و/أو اإلدارة، المدقق من اإل

 األدلة المأخوذة من المنشأة. 
 

                                                 
 .31، الفقرة )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي  81
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 .31، الفقرة )المنقح( 315معيار التدقيق الدولي  09
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 (16)المرجع: الفقرة  اتستثناءاإل
 

قة إلى بيانات خاطئة أو ات المشار إليها في الردود على طلبات المصادستثناءيمكن أن تشير اإل .91أ
 وفقاً محتملة في البيانات المالية. وعند تحديد بيان خاطئ، يتعين على المدقق  بيانات خاطئ

ويمكن . 99إحتيالعلى وجود  تقييم ما إذا كان البيان الخاطئ مؤشراً  960لمعيار التدقيق الدولي
ة المماثلين أو من حسابات ات إرشادات حول نوعية الردود من أطراف المصادقستثناءأن توفر اإل

إلى عجز أو عيوب في الرقابة الداخلية للمنشاة على  أيضاً ات ستثناءمماثلة. ويمكن أن تشير اإل
 إعداد التقارير المالية. 

 

بيانات خاطئة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستنج المدقق أن  ستثماراتال تمثل بعض اإل .99أ
تعود إلى أخطاء في التوقيت أو القياس أو أخطاء  الفروقات في الردود على طلبات المصادقة

 كتابية في إجراءات المصادقة الخارجية. 
 

 (15)المرجع: الفقرة المصادقات السلبية 
طرف  إستالمال يشير اإلخفاق في الحصول على رد على طلب مصادقة سلبي صراحة إلى  .93أ

فإن وعليه، واردة في الطلب. المصادقة المعني لطلب المصادقة أو التحقق من دقة المعلومات ال
إقناعا بكثير من  أقلإخفاق طرف المصادقة في الرد على طلب المصادقة السلبي يقدم أدلة تدقيق 

. ومن المرجح أن يرد أطراف المصادقة مع اإلشارة إلى عدم يجابيالرد على طلب المصادقة اإل
ي طلب في صالحهم وغير المرجح موافقتهم مع طلب المصادقة عندما ال تكون المعلومات الواردة ف

لذلك. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يقوم أصحاب حسابات الودائع البنكية  أن يقوم بالرد خالفاً 
في طلب المصادقة، لكن من غير المرجح أن  أقلبالرد إذا اعتقدوا أن أرصدة حساباتهم مدونة بأرقام 

ي الطلب مدون بأرقام اكبر. لذلك، يمكن أن يكون يقوما بالرد في إذا اعتقدوا أن الرصيد الوارد ف
إرسال طلب مصادقة سلبي إلى أصحاب حسابات الودائع البنكية إجراء مفيدا في معرفة ما إذا كانت 

، لكن من غير المرجح أن تكون فاعلة إذا كان المدقق يبحث عن أدلة أقلاألرصدة مدونة بأرقام 
 تتعلق بتدوين أرقام أعلى. 

 

 (14)المرجع: الفقرة  لة التي تم الحصول عليهاتقييم األد
 

عند تقييم نتائج طلبات المصادقة الخارجية المختلفة، يمكن أن يصنف المدقق هذه النتائج كما  .96أ
 يلي:

رد من قبل طرق المصادقة المعني يشير إلى موافقة على المعلومات الواردة في طلب  (أ)
  ؛ ناءإستثالمصادقة أو تقديم المعلومات المطلوبة دون 

 رد يعتبر غير موثوق؛  (ب)

 عدم الرد؛ أو  (ج)

 .إستثناءرد يشير إلى  (د)
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إجراءات التدقيق األخرى التي يمكن  مع عتباراإلعين يمكن أن يساعد تقييم المدقق، عند أخذه ب .95أ
ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق مالئمة وكافية أو ما إذا  إستنتاجالمدقق في يكون قد قام بها، 

لما يقتضيه معيار التدقيق الدولي  وفقاً الحصول على أدلة تدقيق إضافية كان من الضروري 
33023. 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

في عملية  ةفتتاحيمسؤوليات المدقق فيما يتعلق باألرصدة اإل لدولي هذامعيار التدقيق ايتناول  .1
األمور التي  ةفتتاحيوباإلضافة إلى قيم البيانات المالية، تتضمن األرصدة اإلالتدقيق األولية. 

وعندما تتضمن البيانات المالية . لتااماتطوارئ واإلفي بداية الفترة كالتتطلب القيام باإلفصاح 
لية مقارنة، تنطبق أيضًا المتطلبات واإلرشادات الواردة في معيار التدقيق معلومات ما

رشادات إضافية فيما يتعلق  3552ويتضمن معيار التدقيق الدولي 715.1الدولي متطلبات وا 
 باألنشطة قبل البدء بعملية التدقيق.

 
 تاريخ النفاذ

 2552ديسمبر  10ترات التي تبدأ في تدقيق البيانات المالية للفلالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .2
 أو بعد ذلك التاريخ.

 
 الهدف

على  ةفتتاحيينطوي هدف المدقق فيما يتعلق باألرصدة اإل، عند إجراء عملية تدقيق أولية .3
 :الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول ما إذا كانت

ات المالية للفترة محتوية على أخطاء تؤثر بشكل جوهري على البيان ةفتتاحياألرصدة اإل (أ)
 ؛ والحالية

مطبقة بشكل متسق في  ةفتتاحيالتي تعكسها األرصدة اإلالسياسات المحاسبية المناسبة  (ب)
وتم محاسبة التغيرات عليها بشكل مناسب  تتمأو ما إذا البيانات المالية للفترة الحالية، 

 المطبق. عرضها واإلفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية

 التعريفات

 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .8

 العملية التي فيها: – (Initial audit engagement) عملية التدقيق األولية (أ)

 أو ؛لم تدقق البيانات المالية للفترة السابقة (1)

 .دققت البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق (2)
 

 

                                                 
 .األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة" –"المعلومات المقارنة  715معيار التدقيق الدولي  1

 ."تدقيق البيانات الماليةلالتخطيط " 355معيار التدقيق الدولي  2
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أرصدة الحسابات التي توجد في بداية  –(Opening balances) ةفتتاحيألرصدة اإلا (ب)
ثار آللفترة السابقة وتعكس  قفالعلى أرصدة اإل ةفتتاحيالفترة. تعتمد األرصدة اإل

كما والسياسات المحاسبية المطبقة في الفترة السابقة. المعامالت واألحداث للفترة السابقة 
األمور التي تتطلب القيام باإلفصاح في بداية الفترة  ةيفتتاحتتضمن األرصدة اإل

 .لتااماتكالطوارئ واإل

المدقق من شركة تدقيق مختلفة والذي قام  –(Predecessor auditor) المدقق السابق (ج)
 بتدقيق البيانات المالية للمنشأة في الفترة السابقة والذي تم استبداله بالمدقق الحالي.

 

   المتطلبات  
 التدقيق إجراءات

 ةفتتاحياألرصدة اإل

وتقرير المدقق السابق حولها، إن قراءة أحدث البيانات المالية، إن وجدت، ينبغي على المدقق  .0
 بما في ذلك اإلفصاحات. ةفتتاحيباألرصدة اإلوجد، للحصول على معلومات متعلقة 

 

األرصدة  ينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول ما إذا كانت .6
 :عن طريقالبيانات المالية للفترة الحالية تؤثر بشكل كبير على تحتوي على أخطاء  ةفتتاحياإل

 (2أ-1)المرجع: الفقرة أ

الفترة الحالية أو، ما إذا تم إرسال أرصدة اإلقفال للفترة السابقة بشكل صحيح إلى تحديد  (أ)
 ؛حيثما كان مناسبًا، تم إعادة بيانها بشكل صحيح

 ؛ وتعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة ةفتتاحيا إذا كانت األرصدة اإلتحديد م (ب)

 (7أ-3)المرجع: الفقرة أ أداء واحد أو أكثر من األمور التالية: (ج)

عندما تكون البيانات المالية للفترة السابقة مدققة، مراجعة تقارير العمل الخاصة  (1)
  ؛ةفتتاحيصدة اإلبالمدقق السابق للحصول على أدلة فيما يتعلق باألر 

ما إذا كانت إجراءات التدقيق التي تم القيام بها في الفترة الحالية تقدم أدلًة تقييم  (2)
 أو  ؛ةفتتاحيمتعلقة باألرصدة اإل

 .ةفتتاحيالقيام بإجراءات تدقيق محددة للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة اإل (3)
 
تحتوي على أخطاء قد تؤثر  ةفتتاحيإلإذا حصل المدقق على أدلة تدقيق تفيد بأن األرصدة ا .7

القيام بإجراءات التدقيق ينبغي على المدقق بشكل كبير على البيانات المالية للفترة الحالية، 
ذا ها مالئمة في الظروف لتحديد األثر على البيانات المالية للفترة الحالية. إعتبار اإلضافية هذه ب وا 

ينبغي على ي البيانات المالية للفترة الحالية، موجودة ف األخطاءتوصل المدقق أن مثل هذه 
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المدقق إبالغ المستوى المناسب من اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة بهذه األخطاء وفقًا لمعيار 
 805.3التدقيق الدولي

 
 السياسات المحاسبية إتساق

 

ياسات ق مناسبة وكافية حول ما إذا تم تطبيق السينبغي على المدقق الحصول على أدلة تدقي .4
بشكل متسق في البيانات المالية للفترة الحالية وما  ةفتتاحيي األرصدة اإلالمحاسبية المعكوسة ف

بشكل مناسب وتم عرضها واإلفصاح عنها إذا تمت محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية 
 بشكل كافي وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

 اردة في تقرير المدقق السابقالمعلومات ذات العالقة الو 
 

 في حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبل المدقق السابق وكان هناك تعديالً  .2
ينبغي على المدقق تدقيق أثر األمر الذي نتج عنه التعديل في تقييم مخاطر الخطأ على الرأي، 

 4) المنقح(. 310يار التدقيق الدولي في البيانات المالية للفترة الحالية وفقًا لمعالجوهري 
 

عداد التقاريرإستنتاج  ات التدقيق وا 
 ةفتتاحياألرصدة اإل

 

فيما يتعلق باألرصدة وكافية  ةإذا لم يكن المدقق قادرًا على الحصول على أدلة تدقيق مناسب .15
يثما حرأي حول البيانات المالية، ال حجب، ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو ةفتتاحياإل

 (4)المرجع: الفقرة أ 750.5لمعيار التدقيق الدولي ، وفقًا كان مالئماً 
 

البيانات يؤثر بشكل كبير على تحتوي على خطأ  ةفتتاحيمدقق إلى أن األرصدة اإلإذا توصل ال .11
م عرضه أو اإلفصاح بشكل مناسب أو لم يتوأنه لم يتم حساب أثر الخطأ  المالية للفترة الحالية

وفقًا ، حيثما كان مالئمًا، حجب الرأيينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ أو ي، عنه بشكل كاف
 .750لمعيار التدقيق الدولي 

 
 السياسات المحاسبية إتساق
 إذا توصل المدقق إلى أن: .12

السياسات المحاسبية للفترة الحالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق باألرصدة  (أ)
 أو ؛لتقارير المالية المطبقوفقًا إلطار إعداد ا ةفتتاحياإل

                                                 
 .12و 4، الفقرات "تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق" 805دولي معيار التدقيق ال 3

 ." تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها ")المنقح(  310معيار التدقيق الدولي  8

 ."تقلالواردة في تقرير المدقق المس الرأيتعديالت على ال " 750معيار التدقيق الدولي  0
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التغير في السياسات المحاسبية لم يحاسب بشكل مناسب أو يعرض أو يفصح عنه بشكل  (ب)
 وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبقكافي 

 
، حيثما كان مالئمًا، وفقًا لمعيار التدقيق حجب الرأيأو ينبغي على المدقق إبداء رأي متحفظ 

 .750الدولي 
 

 على الرأي الوارد في تقرير المدقق السابقتعديل 
 

تعدياًل على رأي المدقق للفترة السابقة إذا تضمن رأي المدقق السابق فيما يتعلق بالبيانات المالية  .13
ينبغي على المدقق تعديل رأي بحيث يبقى ذو صلة وهامًا بالنسبة للبيانات المالية للفترة الحالية، 

ومعيار التدقيق  750لفترة الحالية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي المدقق حول البيانات المالية ل
 (2. )المرجع: الفقرة أ715الدولي

 

*** 
 التطبيق والمادة التوضييية األخرى

 إجراءات التدقيق

 (6)المرجع: الفقرة ات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص عتبار إلا
 

يمكن أن يحصل التي تنظيمية على المعلومات  قانونية أوقد يكون هناك قيود القطاع العام، في    . 1أ
إحدى منشآت من المدقق السابق. فعلى سبيل المثال، في حال خصخصة عليها المدقق الحالي 

المدقق العام المدقق المعين بشكل نظامي )على سبيل المثال، القطاع العام المدققة سابقًا من قبل 
قد تُقيد إمكانية ، (بة عن المدقق العاممؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه نياأو أي شخص آخر 

أوراق العمل أو المعومات األخرى التي يقدمها المدقق المعين بشكل نظامي الحصول على 
في القطاع الخاص بقوانين أو أنظمية الخصوصية أو السرية. وفي الحاالت للمدقق المعين حديثًا 

على أدلة التدقيق عن طريق صول ، ينبغي الحتفرض فيها قيود على مثل هذه اإلبالغاتالتي 
بالنظر إلى آثار  و، في حال تعذر الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية، وسائل أخرى

 المترتبة على رأي المدقق.
 
إحدى تدقيق  شركة تدقيق في القطاع الخاصب نظامي المدقق المعين بشكل   استعانفي حال   . 2أ

شركة تدقيق غير تلك الشركة بشكل نظامي بتعيين  منشآت القطاع العام، وقام المدقق المعين
هذا تغيرًا فعادة ال يعتبر التي قامت بتدقيق البيانات المالية لمنشأة القطاع العام في الفترة السابقة، 

ترتيبات عتمادًا على طبيعة إ مع ذلك، و لمدقق المعين بشكل نظامي. في المدققين بنظر ا
عملية التدقيق عملية تدقيق أولية من منظور مدقق القطاع  قد تعتبراالستعانة بمصادر خارجية، 

 وبالتالي ينطبق هذا المعيار. مسؤولية المدققاستيفاء الخاص في 
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 )أ((6)المرجع: الفقرة  ةفتتاحياألرصدة اإل
الالامة للحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق تعتمد طبيعة ونطاق إجراءات التدقيق .  3أ

 على األمور التالي: ةفتتاحيدة اإلباألرص

 السياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة. 

  في طبيعة األرصدة الحسابية وأصناف المعامالت واإلفصاحات ومخاطر الخطأ الجوهري
 .البيانات المالية للفترة الحالية

 المتعلقة بالبيانات المالية للفترة الحالية ةفتتاحيأهمية األرصدة اإل. 

  ذا كانت مدققة، ما إذا ما إذا تم تعديل رأي تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة، وا 
 .المدقق السابق

 
قد يتمكن المدقق من الحصول البيانات المالية للفترة السابقة، قام المدقق السابق بتدقيق حال في    .8أ

الل مراجعة أوراق العمل من خ ةفتتاحيعلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإل
 الخاصة بالمدقق السابق.

 
 المدقق الحالي مع المدقق السابق. إتصاالتالمتطلبات المهنية واألخالقية ذات العالقة توجه   . 0أ
 
يمكن الحصول على بعض أدلة التدقيق حول األرصدة ، متداولةال لتااماتألصول واإلفيما يتعلق با  .6أ

تحصيل )دفع( الذمم ات التدقيق للفترة الحالية. فعلى سبيل المثال، كجاء من إجراء ةفتتاحياإل
 وحول خالل الفترة الحالية سيقدم بعض أدلة التدقيق حول وجودها ةفتتاحيالمدينة )الدائنة( اإل

تقدم اية الفترة. ومع ذلك، في حالة المخاون، دفي بواالكتمال والتقييم  لتااماتالحقوق واإل
فيما يتعلق على رصيد اإلقفال للمخاون أدلة تدقيق بسيطة  المطبقة ترة الحاليةإجراءات التدقيق للف

إجراءات التدقيق اإلضافية ضرورية، وقد اليد عند بداية الفترة. وبالتالي، قد تكون بالمخاون في 
 أدلة تدقيق مناسبة وكافية:يقدم واحد أو أكثر من األمور التالية 

 فتتاحيع كميات المخاون اإلبقته مالجرد الفعلي للمخاون ومطا. 

  فتتاحيلى تقييم بنود المخاون اإلعالقيام بإجراءات التدقيق. 

  القطعالقيام بإجراءات التدقيق على الربح اإلجمالي و. 
 
والدين  ستثماراتكالممتلكات والمصانع والمعدات واإلغير المتداولة،  لتااماتبالنسبة لألصول واإل . 7أ

من خالل فحص السجالت المحاسبية بعض أدلة التدقيق على  ، يمكن الحصولطويل األجل
قد يتمكن المدقق . وفي بعض الحاالت، ةفتتاحيالمتضمنة في األرصدة اإلوالمعلومات األخرى 

مع من خالل المصادقة  ةفتتاحيمن الحصول على بعض أدلة التدقيق فيما يتعلق باألرصدة اإل
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وفي حاالت أخرى، . ستثماراتدين طويل األجل واإل، على سبيل المثال في حالة الأطراف ثالثة
 قد يحتاج المدقق إلى القيام بإجراءات تدقيق إضافية.

 
عداد التقاريرإستنتاج  ات التدقيق وا 

 (15)المرجع: الفقرة  ةفتتاحياألرصدة اإل
 

قد تتسبب في حول الظروف التي متطلبات ويقدم إرشادات  750يضع معيار التدقيق الدولي   . 4أ
وحول أي المدقق حول البيانات المالية وحول الرأي المناسب في الظروف جراء تعديل على ر إ

ن عدم قدرة المدقق على عند تعديل رأي المدقق. محتوى تقرير المدقق  الحصول على أدلة وا 
أحد التعديالت التالية على قد تتسبب في  ةفتتاحيتدقيق مناسبة وكافية فيما يتعلق باألرصدة اإل

 الوارد في تقرير المدقق: الرأي

 أو ؛كلن مالئمًا في الظروفرأي، حيثما  حجبرأيًا متحفظًا أو  (أ)

رأيًا متحفظًا أو حجب رأي، حيثما كان مالئمًا، فيما ما لم يمنع القانون أو النظام ذلك،   (ب)
 ورأيًا معداًل فيما يتعلق بالمركا المالي.يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية 

 
 تقارير مدققين موضحة.الملحق يتضمن 

 
 (13)المرجع: الفقرة تعديل على الرأي الوارد في تقرير المدقق السابق 

 

في بعض الحاالت، قد ال يكون التعديل على رأي المدقق السابق ذو صلة أو أهمية للرأي حول    .2أ
، عند وجود قيود على و الحال، على سبيل المثالوقد يكون هذا هالبيانات المالية للفترة الحالية. 

ولكن األمر الذي نتج عنه فرض قيود على النطاق لم يتم حله في الفترة النطاق في الفترة السابقة 
 الحالية.
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 المليق
 (4أ)المرجع: الفقرة 

 آراء معدلةتتضمن ي ين الترير المدققاتق اتتوضيي
 

 :1التوضيح 
 التالي: ما، )أ(8أ تتضمن الظروف الواردة تفي الفقرة

 لمخزون عند بداية الفترة اليالية ولم يتمكن من لفعلي ليصاء ااإلم يراقب المدقق ل
 للمخزون. ةتفتتاييأدلة تدقيق مناسبة وكاتفية تفيما يتعلق باألرصدة اإلاليصول على 

  أدلة تدقيق مناسبة وكاتفية اليصول على درة على قاآلثار الميتملة لعدم التعتبر
لي على األداء الما سائدةر ولكن غيهامة للمخزون  ةتفتتاييتفيما يتعلق باألرصدة اإل

 1.وعلى التدتفقات النقدية للمنشأة

 المركز المالي تفي نهاية السنة معروض بشكل منصف. 

 يمنع القانون والنظام المدقق من إبداء رأي متيفظ تفيما ، نطاق اختصاص ميدد تفي
 ق بالمركز المالي.يتعلق باألداء المالي والتدتفقات النقدية وغير معدل تفيما يتعل

 

 تقرير المدقق المستقل
 [الجهة المعنية]
 

 ۲البيانات المالية تقرير يول
 

في تاريخ  كما بيان المركا الماليوالتي تتضمن  ABCلشركة  مرفقةقمنا بتدقيق البيانات المالية ال
ت النقدية حقوق الملكية وبيان التدفقاوبيان التغيرات في  الشامل وبيان الدخل 2552ديسمبر  31

 للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.وملخص  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
 

 عن البيانات المالية ۳ةمسؤولية اإلدار 
 الدوليةتتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقًا للمعايير 

                                                 
في حكم المددقق، إذا أعتبدرت ااثدار المحتملدة هامدة وسدائدة علدى األداء المدالي والتددفقات النقديدة للمنشدأة، قدد يحجدب المددقق الدرأي     ١

 حول األداء المالي والتدفقات النقدية.
ي الثددداني "تقريدددر حدددول المتطلبدددات ال يعدددد العندددوان الفرعدددي "تقريدددر حدددول البياندددات الماليدددة" ضدددروريًا عنددددما ال ينطبدددق العندددوان الفرعددد ۲

 القانونية والتنظيمية األخرى"
 أو أي مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في نطاق اإلختصاص المحدد.  3
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الية خالية عداد بيانات ملاومها إلسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة وم 8إلعداد التقارير المالية
 أو الخطأ. حتيالعن اإل الناتج الجوهريالبيان الخاطئ من 

 

 مسؤولية المدقق 
 

عتمادًا على عملية التدقيق الخاصة بنا. إ البيانات المالية  تلك تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول
حيث تتطلب منا تلك المعايير التدقيق الخاصة بنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.  ةمليونقوم بإجراء ع

جراء عملية التدقيق للحصول على  تخطيطو االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي  ضمان معقول وا 
 .نت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهريحول ما إذا كا

 

تدقيق حول القيم واإلفصاحات الواردة  أدلةاءات للحصول على إجر على أداء  عملية التدقيق نطويت
بما في ذلك تقييم مخاطر حكم المدقق حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على في البيانات المالية. 

وعند القيام بتقييمات المخاطر تلك، أو الخطأ.  حتيالالناتج عن اإلالخطأ الجوهري للبيانات المالية 
المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها رقابة الداخلية ال عتبارإليأخذ المدقق بعين ا

حول لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس لغاية إبداء الرأي  0بشكل منصف
 على تقييم مالءمة السياساتعملية التدقيق  نطويكما تالخاصة بالمنشأة.  6فعالية الرقابة الداخلية

باإلضافة إلى تقييم  اإلدارة التقديرات المحاسبية التي قامت بهاالمحاسبية المستخدمة ومعقولية 
 العرض الكلي للبيانات المالية.

 

التدقيق الذي حصلنا عليه كاف  ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ  أدلةنحن نؤمن أن 
 الخاص بنا.

 

 األساس للرأي المتحفظ
    

وبالتدالي لدم نشدهد الجدرد الفعلدي للمخداون فدي  1X25يونيدو  35كمدققين للشركة فدي تداريخ تم تعييننا 
ولدم ندتمكن مدن إرضداء أنفسدنا بدالطرق البديلدة بشدأن كميدات المخداون المحدتفظ بهدا لغايدة . ةبداية السدن

، األداء المدالي والتددفقات النقديدةيددخل فدي تحديدد  فتتداحيحيدث أن المخداون اإل. 5X25ديسمبر  31
                                                 

 عندما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي:    4
 "اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ..."

بعين  ، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق8في ظل المالحظة الهامشية رقم    5
رقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة ال عتباراإل

 إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هدففي تلك الظروف وليس ل

الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق  في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية   ٦
الرقابة  عتبارالبيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل

راءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف". أما الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إج
، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق 8في ظل المالحظة الهامشية رقم 

صفة لوضع إجراءات التدقيق الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومن عتباربعين اإل
 .المالئمة في تلك الظروف"
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التعددديالت ضددرورية فيمددا يتعلددق بددربح السددنة المبلدد  عنهددا فددي بيددان لددم نددتمكن مددن تحديددد مددا إذا كانددت 
 وصافي الدخل من األنشطة التشغيلية المبل  عنها في بيان التدفقات النقدية. الشامل الدخل

 

 الرأي المتحفظ
 

رة الدددرأي المدددتحفظ، تعدددرض المدددذكور فدددي األسددداس لفقددد برأيندددا، باسدددتثناء ااثدددار المترتبدددة علدددى األمدددر 
( أو تبدددي نظددرة حقيقيددة ومنصددفة حددول) ،فددي جميددع الجوانددب الهامددةبشددكل منصددف، البيانددات الماليددة 

وأدائها المالي وتددفقاتها النقديدة للسدنة  25×1ديسمبر  31في تاريخ كما  ABCالمركا المالي لشركة 
 قارير المالية.المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد الت

 

 األمر ااخر
 

مددن قبددل مدددقق  5X25ديسددمبر  31للسددنة المنتهيددة بتدداريخ  ABCتددم تدددقيق البيانددات الماليددة لشددركة 
 .1X25مارس  31آخر والذي قام بإبداء رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ 

 

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى تقرير يول
 

مسدؤوليات المددقق األخدرى ذا الفصل من تقرير المدقق اعتمادًا على طبيعدة سيختلف شكل ومحتوى ه]
 [إلعداد التقارير

 [توقيع المدقق]
 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 :2التوضيح 

 (، ما التالي:ب)8تتضمن الظروف الواردة تفي الفقرة أ
 الية ولم يتمكن من لم يراقب المدقق اإليصاء الفعلي للمخزون عند بداية الفترة الي

 للمخزون. ةتفتتايياليصول على أدلة تدقيق مناسبة وكاتفية تفيما يتعلق باألرصدة اإل

  تعتبر اآلثار الميتملة لعدم القدرة على اليصول على أدلة تدقيق مناسبة وكاتفية
على األداء المالي  سائدةللمخزون هامة ولكن غير  ةتفتتاييتفيما يتعلق باألرصدة اإل

 ٧ات النقدية للمنشأة.وعلى التدتفق

 المركز المالي تفي نهاية السنة معروض بشكل منصف. 

  تفيما غير المعدل يعتبر الرأي المتيفظ تفيما يتعلق باألداء المالي والتدتفقات النقدية و
 يتعلق بالمركز المالي مناسبًا تفي الظروف.

 
 

 تقرير المدقق المستقل
 [الجهة المعنية]
 

 8تقرير يول البيانات المالية
 

كما في تاريخ  بيان المركا الماليوالتي تتضمن  ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية  الشامل وبيان الدخل 1×25ديسمبر 31

 وضيحية األخرى.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الت
 

 عن البيانات المالية 2مسؤولية اإلدارة
 

تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقًا للمعايير الدولية 
ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لاومها إلعداد بيانات مالية  ۰1إلعداد التقارير المالية

 أو الخطأ. حتيالالخاطئ الجوهري الناتج عن اإلخالية من البيان 
 مسؤولية المدقق 

 

                                                 
في حكم المددقق، إذا أعتبدرت ااثدار المحتملدة هامدة وسدائدة علدى األداء المدالي والتددفقات النقديدة للمنشدأة، قدد يحجدب المددقق الدرأي   ٧

 حول األداء المالي والتدفقات النقدية.
لماليدددة" ضدددروريًا عنددددما ال ينطبدددق العندددوان الفرعدددي الثددداني "تقريدددر حدددول المتطلبدددات ال يعدددد العندددوان الفرعدددي "تقريدددر حدددول البياندددات ا  ٨

 القانونية والتنظيمية األخرى".
 أو أي مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في نطاق اإلختصاص المحدد.     ٩
قية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي: عندما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقي   ۰١

 "اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ..."
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عتمادًا على عملية التدقيق الخاصة بنا. إ تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
ونقوم بإجراء عملية التدقيق الخاصة بنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. حيث تتطلب منا تلك المعايير 

جراء عملية التدقيق للحصول على ضمان معقول االم تثال لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وا 
 حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري.

 

تنطوي عملية التدقيق على أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم واإلفصاحات الواردة 
اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر  في البيانات المالية. حيث تعتمد

أو الخطأ. وعند القيام بتقييمات المخاطر تلك،  حتيالالخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج عن اإل
الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها  عتباريأخذ المدقق بعين اإل

لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس لغاية إبداء الرأي  11صفبشكل من
الخاصة بالمنشأة. كما تنطوي عملية التدقيق على تقييم مالءمة  ۲1حول فعالية الرقابة الداخلية

 السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى
 تقييم العرض الكلي للبيانات المالية.

 

نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا عليه كاف  ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ 
 الخاص بنا.

 

 في األداء المالي والتدفق النقدي المتحفظ الرأيأساس 
    

الجرد الفعلي للمخاون في  وبالتالي لم نشهد 1X25يونيو  35تم تعييننا كمدققين للشركة في تاريخ 
بداية السنة. ولم نتمكن من إرضاء أنفسنا بالطرق البديلة بشأن كميات المخاون المحتفظ بها لغاية 

يدخل في تحديد األداء المالي والتدفقات النقدية،  فتتاحي. حيث أن المخاون اإل5X25ديسمبر  31
يتعلق بربح السنة المبل  عنها في بيان لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت التعديالت ضرورية فيما 

 وصافي الدخل من األنشطة التشغيلية المبل  عنها في بيان التدفقات النقدية. الشامل الدخل
 

 في األداء المالي والتدفق النقدي الرأي المتحفظ
 

                                                 
ييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق ، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تق15في ظل المالحظة الهامشية رقم  ١١

بعين اإلعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق 
 إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هدفالمالئمة في تلك الظروف وليس ل

 

يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق  في الظروف التي   ۲١
الرقابة  البيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإلعتبار

المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف". أما الداخلية المتعلقة بإعداد 
، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق 2في ظل المالحظة الهامشية رقم 

لمنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق بعين اإلعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد ا
 المالئمة في تلك الظروف"
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كل من يعرض برأينا، باستثناء ااثار المترتبة على األمر المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، 
 يبديانبشكل منصف، في جميع الجوانب الهامة، )أو  وبيان التدفقات النقدية الشامل بيان الدخل

في تاريخ  للسنة المنتهية ABCلشركة  األداء المالي والتدفقات النقديةنظرة حقيقية ومنصفة حول( 
 وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 25×1ديسمبر  31
 

 المركا المالي حولالرأي 
 

بشكل منصف، في جميع الجوانب الهامة، )أو تبدي نظرة حقيقية  يعرض بيان المركا الماليبرأينا، 
وفقًا للمعايير الدولية  25×1ديسمبر  31كما في تاريخ  ABCومنصفة حول( المركا المالي لشركة 

 إلعداد التقارير المالية.
 

 األمر ااخر
 

من قبل مدقق  5X25ديسمبر  31للسنة المنتهية بتاريخ  ABCلشركة تم تدقيق البيانات المالية 
 .1X25مارس  31آخر والذي قام بإبداء رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ 

 
 تقرير يول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 

مدقق األخرى عتمادًا على طبيعة مسؤوليات الإ ]سيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق 

 إلعداد التقارير[

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 لفتراتلتدقيق البيانات المالية ل المفعول نافذ)
 أو بعد ذلك التاريخ( 2552ديسمبر  40التي تبدأ في 
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 24أ-25أ

 
 

 255معيار التدقيق الدوليفي سياق  "اإلجراءات التحليلية" 025الدوليمعيار التدقيق ينبغي قراءة 
جراء "األهداف العامة   ."عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدوليةللمدقق المستقل وا 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

إجراءات  هاإعتبار ة بمن اإلجراءات التحليليالمدقق  إنتفاع معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .4
باإلجراءات  يتناول مسئولية المدقق في قيامهكما  جوهرية )"اإلجراءات التحليلية الجوهرية"(.

 كلي حول البيانات المالية. إستنتا في تكوين  عملية التدقيق التي تساعده قرب نهايةالتحليلية 
إجراءات  هاإعتبار ت التحليلية بباإلجراءا نتفاعاإل)المنقح(  3404ويتناول معيار التدقيق الدولي

رشادات متعلقة بطبيعة  335يتقييم المخاطر. ويتضمن معيار التدقيق الدول إجراءات متطلبات وا 
إجراءات تحليلية وقد تتضمن هذه اإلجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها ردًا على المخاطر المقيمة، 

 2جوهرية.
 

 تاريخ النفاذ

 2552ديسمبر  40تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لعول المف نافذيعتبر هذا المعيار  .2
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 هدفال

 تكمن أهداف المدقق في: .3

مووون اإلجوووراءات التحليليوووة  نتفووواعالحصوووول علوووى أدلوووة تووودقيق موقوقوووة وذات ع قوووة عنووود اإل (أ)
 ؛ والجوهرية

التوي تسواعد المودقق فوي تكووين وأداء اإلجراءات التحليلية قورب نهايوة عمليوة التودقيق و وضع  (ب)
 للمنشأة.حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع فهم المدقق الكلي  ستنتا اإل

 

 اتالتعريف 

تقييمات المعلومات المالية مون  معايير التدقيق الدولية، يقصد بمصطلح "اإلجراءات التحليلية" هدافأل .4
وتشومل اإلجوراءات التحليليوة  ات المالية وغير المالية.بين كل من البيانالمقبولة خ ل تحليل الع قات 

التقلبوووات أو الع قوووات غيووور المتسوووقة موووع المعلوموووات األخووور  ذات تحقيقوووًا يعووود ضوووروريًا لتحديووود أيضوووًا 
 (3أ-4مقدار كبير. )المرجع: الفقرة أالع قة أو المختلفة عن القيم المتوقعة ب

 

                                                 
 .)ب(6، الفقرة "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خ ل فهم المنشأة وبيئتها")المنقح(  340معيار التدقيق الدولي  4
 .41و 6فقرات ، ال"المدقق للمخاطر المقيمة ةإستجاب" 335معيار التدقيق الدولي  2
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   المتطلبات  
 ريةاإلجراءات التحليلية الجوه

التفاصيل،  إختباراتلوحدها أو مع  سواءً  عند وضع وأداء اإلجراءات التحليلية الجوهرية، .0
، ينبغي على المدقق: )المرجع:  3335وفقًا لمعيار التدقيق الدوليإجراءات جوهرية  هاإعتبار ب

 (0أ-4الفقرة أ

بعين  آخذاً  لعمليات تأكيد معينة،اإلجراءات التحليلية الجوهرية المحددة تحديد م ءمة  (أ)
ختباراتو المخاطر المقيمة للخطأ الجوهري  عتباراإل التفاصيل، إن وجدت، لعمليات  ا 

 (44أ-6)المرجع: الفقرة أ ؛التأكيد هذه

توقعات القيم أو النسب المسجلة، تقييم موقوقية البيانات التي يضع من خ لها المدقق  (ب)
وم ءمة المعلومات المتوافرة وطبيعة المصدر وقابلية المقارنة  عتبارآخذًا بعين اإل

 (44أ-42)المرجع: الفقرة أ ؛والرقابة على العملية

 ذات دقة متناهيةعات التوقوضع توقعات للقيم أو النسب المسجلة وتقييم ما إذا كانت  ( )
بوجود بيان عند جمعه مع األخطاء األخر ، لتحديد الخطأ الذي قد يتسبب، وحده أو 

 (40)المرجع: الفقرة أ ؛ ويةالبيانات المال خاطئ جوهري في

المقبولة دون المزيد من تحديد قيمة أي فرق في القيم المسجلة عن القيم المتوقعة  (د)
 (46)المرجع: الفقرة أ .7الفقرة التحقق، كما تتطلبه 

 

 الكلي ستنتا في تكوين اإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد 
 

ة قرب نهاية عملية التدقيق التي تساعد المدقق ينبغي على المدقق وضع وأداء اإلجراءات التحليلي .6
فهم المدقق للمنشأة. حول ما إذا كانت البيانات المالية متسقة مع كلي  إستنتا في تكوين 

 (42أ-47)المرجع: الفقرة أ

 
 لإلجراءات التحليليةنتائج التحقيق 

 

تقلبات أو ع قات غير  اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها وفقًا لهذا المعيار وجودإذا أظهرت  .7
أو مختلفة عن القيم المتوقعة بمقدار كبير ، ينبغي متسقة مع المعلومات األخر  ذات الع قة 

 عن مقل هذه الفروق عن طريق:على المدقق التحقق 

؛ ذات ع قة بردود اإلدارةمن اإلدارة والحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية  ستفساراإل (أ)
 و

 (24أ-25أخر  حسبما تتطلبها الظروف )المرجع: الفقرة أ أداء إجراءات تدقيق (ب)

                                                 
 .41، الفقرة 335معيار التدقيق الدولي   3
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*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 (4المرجع: الفقرة )تعريف اإلجراءات التحليلية 

النظر إلى مقارنات المعلومات المالية للمنشأة مع، على سبيل تتضمن اإلجراءات التحليلية .   4أ
 المقال:

 ت السابقةالمعلومات المقارنة للفترا. 

  سته ك.التنبؤات وتوقعات المدقق كتقدير اإلكالموازنات و النتائج المرتقبة للمنشأة 

 مع  المنشأة إلى الذمم المدينة لها مبيعاتكمقارنة نسبة  معلومات الصناعة المشابهة
 في الصناعة نفسها. ذات حجم مماقل منشآت أخر صناعية أو مع معدالت الال

 

 ات التحليلية أيضًا النظر إلى الع قات، على سبيل المقال:تتضمن اإلجراء.    2أ
  تمتقل لنمط يمكن التنبؤ به اعتمادًا على التي يتوقع أن مكونات المعلومات المالية بين

 هامش الربح اإلجمالي.كمعدالت خبرة المنشأة 

  بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات الصلة كتكاليف الرواتب وعدد
 .الموظفين

 
إجراء حيث تتراوح هذه الطرق من يمكن استخدام العديد من الطرق ألداء اإلجراءات التحليلية. .    3أ

ويمكن أن تطبق . معقدة باستخدام تقنيات إحصائية متطورةإجراء تحلي ت مقارنات بسيطة إلى 
 معلومات.اإلجراءات التحليلية على البيانات المالية الموحدة والعناصر ومكونات ال

 
 (0)المرجع: الفقرة  اإلجراءات التحليلية الجوهرية

التفاصيل  إختباراتفي مرحلة التأكيد عبارة عن د تكون اإلجراءات الجوهرية الخاصة بالمدقق ق  . 4أ
إجراءات التدقيق سيتم  من ويعتمد القرار حول أيأو إجراءات تحليلية جوهرية أو مزيجًا منها. 

على حكم من اإلجراءات التحليلية الجوهرية،  نتفاعاإلما إذا كان سيتم بما في ذلك  ،أداؤها
لتخفيض مخاطرة التدقيق في متوقعة إلجراءات التدقيق المتوافرة على الفعالية والكفاءة الالمدقق 

 مرحلة التأكيد إلى مستو  متدني مناسب.
 

موقوقيتها لتطبيق اإلجراءات قد يستعلم المدقق من اإلدارة عن توافر المعلومات ال زمة و    .0أ
 وقد يكون فاعً  استخداموعن نتائج أي إجراءات تحليلية قامت بها المنشأة.  التحليلية الجوهرية

إلدارة شريطة أن يكون المدقق مقنعًا بأن مقل هذه البيانات معدة البيانات التحليلية التي أعدتها ا
 على النحو المناسب.
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 )أ((0)المرجع: الفقرة ة المحددة للتأكيدات المعنية م ءمة اإلجراءات التحليلي
 

األحجام الكبيرة للمعام ت بشكل عام، تنطبق اإلجراءات التحليلية الجوهرية بصورة أكبر على  .  6أ
ويعتمد تطبيق اإلجراءات التحليلية المخطط يصبح من الممكن التنبؤ بها مع مرور الزمن. التي 
الظروف المعروفة على بين البيانات موجودة ومستمرة في غياب  على التوقع بأن الع قاتلها 

في تقييم المدقق لمد  الفاعلية ستعتمد اإلجراءات التحليلية المحددة على العكس. ومع ذلك، 
خطأ قد يتسبب، وحده أو عند جمعه مع األخطاء األخر ، بوجود بيان خاطئ جوهري كشف 

 .في البيانات المالية
 

بنفس فاعلية اإلجراء التحليلي.  متطورغير الالتنبؤي نموذ  القد يكون حاالت، في بعض ال   . 7أ
بمعدالت دفع قابتة خ ل  معينًا من الموظفين عندما يكون للمنشأة عدداً  فعلى سبيل المقال،

لرواتب للفترة بدرجة فعندها قد يستخدم المدقق هذه البيانات لتحديد التكاليف اإلجمالية لالفترة، 
وتقليل الحاجة من الدقة وبالتالي تقديم أدلة تدقيق ألحد البنود الهامة في البيانات المالية عالية 

المعترف استخدام المعدالت التجارية يمكن التفاصيل على كشف الرواتب.  إختباراتإلى إجراء 
في بشكل فاعل  )كهوامش الربح ألنواع مختلفة من منشآت البيع بالتجزئة( بها على نطاق واسع

 معقولية القيم المسجلة.اإلجراءات التحليلية الجوهرية لتقديم أدلة لدعم 
 

قد تقدم على سبيل المقال،  درجات تأكيد مختلفة.األنواع المختلفة لإلجراءات التحليلية تقدم    . 1أ
، بالنظر إلى مبنى مقسم إلى شققدخل التأجيري من تنبؤ ال التي تتضمن اإلجراءات التحليلية

مزيد قضي على الحاجة إلى توقد وأسعار الشغور، أدلة مقنعة وعدد الشقق التأجيرية  األسعار
المكونات بشكل مناسب. التفاصيل شريطة أن يتم التحقق من  إختباراتالتحقق من خ ل من 

 معدالت هامش الربح اإلجمالي أدلة أقل إقناعاً ومقارنة قد يقدم حساب وعلى خ ف ذلك، 
 مفيدة إذا استخدمت باالقتران مع إجراءات التدقيق األخر .ولكن قد توفر أدلة مساندة 

 
وتقييم المدقق لمخاطرة يتأقر تحديد م ءمة اإلجراءات التحليلية الجوهرية المحددة بطبيعة التأكيد   . 2أ

 جة طلباتمعاللضوابط المفروضة على إذا كانت االخطأ الجوهري. فعلى سبيل المقال، 
التفاصيل بداًل من اإلجراءات  إختباراتقد يعتمد المدقق بصورة أكبر على المبيعات ضعيفة، 

 التحليلية الجوهرية للتأكيدات المتعلقة بالذمم المدينة.
 

التفاصيل في  إختباراتعند إجراء يلية الجوهرية المحددة مناسبة أيضًا قد تعتبر اإلجراءات التحل  . 45أ
تأكيد على سبيل المقال، عند حصول المدقق على أدلة تدقيق فيما يتعلق ب .عملية التأكيد نفسها

على تعمير حسابات قد يطبق المدقق اإلجراءات التحليلية التقييم ألرصدة الذمم المدينة، 
لتحديد قابلية اإليصاالت النقدية ال حقة التفاصيل على  إختباراتالعم ء باإلضافة إلى إجراء 

 نة.تحصيل الذمم المدي
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 ات الخاصة بمنشآت القطاع العامعتبار اإل
في عملية  عتبارقد ال تكون الع قات بين بنود البيانات المالية الفردية التي أخذت بعين اإل  .44أ

عملية تدقيق المنشآت الحكومية أو منشآت ذات ع قة دائمًا في تدقيق المنشآت التجارية 
بيل المقال، قد توجد في العديد من منشآت القطاع على س لقطاع العام غير التجارية األخر ،ا

ألنه ال يمكن رسملة باإلضافة إلى ذلك، العام ع قة مباشرة بين اإليراد والمصروف. 
، قد ال يكون هناك ع قة بين المصاريف المترتبة مقً  رتب على تملك األصولتالمصروف الم

، قد وأيضاً  لغ عنها في البيانات المالية.وقيمة تلك األصول المبعلى المخزون واألصول القابتة 
 قد ومع ذلك، المقارنة. هدافأل في القطاع العام ال تتوافر بيانات أو إحصائيات الصناعة

تغيرات التكلفة لكل كيلومتر من إنشاء  تكون الع قات األخر  ذات ع قة، على سبيل المقال،
 ت المستبعدة.ة مقارنة مع المركبالوكممالطريق أو عدد المركبات ال

 
 )ب(( 0)المرجع: الفقرة موقوقية البيانات 

 

فيها الحصول على التي تتأقر موقوقية البيانات بمصدرها وطبيعتها واعتمادها على الظروف   . 42أ
تعتبر النقاط التالية ذات ع قة عند تحديد ما إذا كانت البيانات وفقًا لذلك،  هذه البيانات.

 الجوهرية:ءات التحليلية وضع اإلجرا هدافموقوقة أل
قد تكون البيانات أكقر موقوقية عند مصدر المعلومات المتوافرة. على سبيل المقال،  (أ)

 4؛من مصادر مستقلة خار  المنشأةالحصول عليها 

قد تحتا  بيانات الصناعة واسعة المعلومات المتوافرة. على سبيل المقال، إمكانية مقارنة  (ب)
تنتج وتبيع منتجات لمنشأة التي اارنتها مع بيانات مقل النطاق ألن يتم استكمالها

 ؛ متخصصة

ما إذا تقررت الميزانيات على طبيعة وم ءمة المعلومات المتوافرة. على سبيل المقال،  ( )
 ؛ وبداًل من أهداف يتعين تحقيقهاأنها نتائج متوقعة 

ة وصحة الضوابط المفروضة على إعداد البيانات، التي تم تصميمها لضمان اكتمال ودق (د)
 والحفاظ عليها. ومراجعتها الرقابة على إعداد الميزانياتعلى سبيل المقال، المعلومات.

 
المفروضة على  ، إن وجدت،لية التشغيلية للضوابطعاالفاختبار  عتباربعين اإلقد يأخذ المدقق  . 43أ

وهرية ردًا الج في أداء اإلجراءات التحليليةالمستخدمة من قبل المدقق إعداد المنشأة للمعلومات 
أكبر في  تكون ققة المدققوعندما تكون هذه الضوابط فاعلة، . على المخاطر التي تم تقييمها

يتم اختبار الفاعلية التشغيلية وبالتالي في نتائج اإلجراءات التحليلية. وقد  موقوقية المعلومات
خر  للضوابط. األ ختباراتالمعلومات غير المالية إلى جانب اإلعلى لضوابط المفروضة ل

 تدر  المنشأة ضوابط علىقد عند فرض ضوابط على معالجة فواتير البيع، فعلى سبيل المقال، 
للضوابط وفي هذه الظروف، قد يختبر المدقق الفاعلية التشغيلية . الوحدة اتمبيع تسجيل

التشغيلية للضوابط الفعالية  إختباراتيعات الوحدة إلى جانب المفروضة على تسجيل مب
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ما إذا  عتباروعلى نحو بديل، قد يأخذ المدقق بعين اإل مفروضة على معالجة فواتير البيع.ال
متطلبات  055يضع معيار التدقيق الدولي  كما ختبار التدقيق.إلالمعلومات قد خضعت كانت 

ا على المعلومات التي سيتم حديد إجراءات التدقيق التي سيتم أداؤهت حولويقدم إرشادات 
 5ي اإلجراءات التحليلية الجوهرية.استخدامها ف

 
 كان)د( ذات ع قة بصرف النظر عما إذا 42أ-)أ(42تعتبر المسائل التي نوقشت في الفقرات أ.  44أ

للمنشأة عند نهاية الفترة البيانات المالية ة الجوهرية على يالتحليلبأداء اإلجراءات  سيقوم المدقق
للفترة المتبقية. اء اإلجراءات التحليلية الجوهرية ألدأو في تاريخ مرحلي وما إذا كان سيخطط 

اإلجراءات التحليلية متطلبات ويقدم إرشادات حول  335يضع معيار التدقيق الدوليكما 
 6التي تم أداؤها في تاريخ مرحلي.الجوهرية 

 
 ) (( 0)المرجع: الفقرة تقييم ما إذا كانت التوقعات دقيقة بما فيه الكفاية 

 

دقيقة بما فيه الكفاية ممكنًا وضع توقعات  حول ما إذا كان بتقييم المدققئل المتعلقة المسامن .  40أ
التي يتسبب، عند دمجه مع البيانات الخاطئة األخر ، في احتواء تحديد البيان الخاطئ ل

 البيانات المالية على خطأ جوهري:
  على سبيل المقال، قد فإلجراءات التحليلية الجوهرية. من ادقة التنبؤ بالنتائج المتوقعة

 في مقارنة هوامش الربح اإلجمالي من فترة ألخر  تساققدر أكبر من اإليتوقع المدقق 
 المصاريف االختيارية كمصاريف البحث أو اإلع ن.في مقارنة عنه 

  ،جراءات قد تكون اإلالحد الذي قد تكون فيه المعلومات مجزئة. فعلى سبيل المقال
جزاء المتعلقة بأعلى المعلومات المالية عند تطبيقها فاعلية أكبر التحليلية الجوهرية ذات 

المتنوعة، عما هي عليه عند فردية للعملية أو على المعلومات المالية لعناصر المنشأة 
 تطبيقها على البيانات المالية للمنشأة ككل.

  .عتبارين اإلقد يأخذ المدقق بععلى سبيل المقال، توافر المعلومات المالية وغير المالية 
كعدد  كالميزانيات أو التقديرات والمعلومات غير المالية المالية ما إذا كانت المعلومات

تحليلية الجوهرية. وفي حال الوحدات المنتجة أو المباعة متوافرة لوضع اإلجراءات ال
في كما هو وارد موقوقية المعلومات  عتباريأخذ المدقق بعين اإلتوافر المعلومات، 

 أع ه. 43أ-42أ الفقرات
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 )د(( 0)المرجع: الفقرة القيمة المقبولة للفرق بين القيم المسجلة والقيم المتوقعة 
 

باألهمية  ،لمزيد من التحققدون ا ،بولةالمقيتأقر تحديد المدقق لقيمة الفرق من التوقعات   .46أ
ن يتسبب البيان أ إحتمالية عتبارمستو  الضمان المرغوب، مع األخذ بعين اإلمع  7تساقواإل

ود خطأ جوهري في الخاطئ، وحده أو عند جمعه مع البيانات الخاطئة األخر ، في وج
المزيد من أدلة  من المدقق الحصول على 335ويتطلب معيار التدقيق الدوليالبيانات المالية. 
التي تم  بزيادة المخاطروفقًا لذلك،  8.كلما كان تقييم المدقق للمخاطر مرتفعاً  التدقيق المقنعة

، تنخفض قيمة الفرق المقبولة دون المزيد من التحقق بهدف تحقيق المستو  المرغوب تقييمها
 9من األدلة المقنعة.

 
 (6)المرجع: الفقرة  كليال ستنتا اإلاإلجراءات التحليلية التي تساعد في تكوين 

 

وفقًا  المصممة والمؤديةتحليلية ات التي تم التوصل إليها من نتائج اإلجراءات الستنتاجاإليراد ب   .47أ
تدقيق العناصر عملية ات التي تم التوصل إليها خ ل ستنتاجالتأكد من صحة اإل 6ةللفقر 

ويعمل هذا على مساعدة المدقق في التوصل إلى  والمكونات الفردية للبيانات المالية.
 يعتمد عليها رأي المدقق.ات معقولة إستنتاج

 
معترف الالخاطئ الجوهري غير  مخاطر البيانراءات التحليلية هذه على قد تتعرف نتائج اإلج . 41أ

من المدقق )المنقح(  340يتطلب معيار التدقيق الدولي بها سابقًا. وفي مقل هذه الظروف،
تقييم المدقق لمخاطر البيان الخاطئ الجوهري وتعديل إجراءات التدقيق المخطط لها مراجعة 

 10وفقًا لذلك.
 

مشابهة لتلك اإلجراءات التي قد  6اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها وفقًا للفقرة  قد تكون  . 42أ
 تستخدم كإجراءات لتقييم المخاطر.

 
 (7)المرجع: الفقرة  نتائج التحقيق لإلجراءات التحليلية

 

خذ مع األمن خ ل تقييم تلك الردود بردود اإلدارة  ذات ع قة تدقيقيمكن الحصول على أدلة  . 25أ
فهم المدقق للمنشأة وبيئتها، إلى جانب أدلة التدقيق األخر  التي تم الحصول  عتباربعين اإل

 عليها خ ل عملية التدقيق.
 

بإجراءات تدقيق أخر ، على سبيل المقال، عندما تكون اإلدارة غير  القيامإلى قد تنشأ الحاجة  . 24أ
تم الحصول ى جانب أدلة التدقيق التي إلأو عندما يكون التفسير، قادرة على تقديم تفسير 

 غير كافيًا. ،عليها والتي تتعلق بردود اإلدارة

                                                 
 .43، الفقرة أ" ية تدقيقاألهمية النسبية في تخطيط وأداء عمل " 325معيار التدقيق الدولي     7

 .)ب(7، الفقرة 335معيار التدقيق الدولي     1

 .42، الفقرة أ335معيار التدقيق الدولي     2

 .34الفقرة  ،)المنقح( 340معيار التدقيق الدولي    54
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 المقدمة
 هذا معيار التدقيق الدولينطاق 

عينات التدقيق في أداء إجراءات  إستخدامالمدقق يقرر عندما  معيار التدقيق الدولي هذا يطبق .5
ختيارو عند وضع وغير اإلحصائية المدقق للعينات اإلحصائية  إستخدامويتناول التدقيق.  عينات  ا 
جراء  التدقيق ختبار و  أنظمة الرقابةات إختبار وا   وتقييم نتائج العينات.ات التفاصيل ا 

 

المدقق في تصميم وأداء مسؤولية الذي يتناول  5055يكمل هذا المعيار معيار التدقيق الدولي .9
إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حتى يتمكن من التوصل إلى 

إرشادات حول  055ويقدم معيار التدقيق الدولي .يستند عليها رأي المدققات معقولة إستنتاج
عينات التدقيق إحدى هذه ها، حيث تعتبر إختبار بنود ليتم  ختيارإلتاحة للمدقق الوسائل الم

 الوسائل.
 

 تاريخ النفاذ
 

 9554ديسمبر  50تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .3
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 الهدف
 

يساعد المدقق في التوصل في توفير أساس يق، عينات التدق إستخداميكمن هدف المدقق، عند  .4
 العينة. منها أختيرت التي المجموعةات حول ستنتاجإل

 

 التعريفات
 

 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .0

تطبيق إجراءات  –(Audit sampling (sampling)) العينات(أخذ عينات التدقيق )أخذ  (أ)
من المواد ذات العالقة   ضمن مجموعةمن البنود  %555عن  التدقيق على ما يقل

ها بهدف تقديم أساس إختيار العينات الفرصة ألن يتم  اتبالتدقيق حيث تملك جميع وحد
 حول المجموعة بأكملها.ات إستنتاجمعقول يعتمد عليه المدقق في توصله إلى 

العينة والتي يرت منها المجموعة الكاملة للبيانات التي أخت –(Population) المجموعة (ب)
 ات حولها.إستنتاجالتوصل إلى  في يرغب المدقق

لى المدقق المعتمد ع إستنتاج إختالفمخاطرة  –(Sampling risk) مخاطر أخذ العينات (ج)
وقد تؤدي في حال خضعت المجموعة الكاملة إلجراء التدقيق نفسه.  ستنتاجالعينة عن اإل

 ات الخاطئة:نتاجستلى نوعين من اإلإ مخاطر أخذ العينات
هي ابة ذات فاعلية أكبر مما قأنظمة الر  تكونأنظمة الرقابة،  إختبارفي حالة  (5)

خطأ في حين أنه موجود عدم وجود التفاصيل،  إختبارأو في حالة  عليه فعالً 
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خاطئة لكونها ات الستنتاجفعاًل. ويعنى المدقق بشكل رئيسي بهذا النوع من اإل
رأي تدقيق غير نها قد تؤدي على األرجح إلى وألتؤثر على فاعلية التدقيق 

 مناسب.

أنظمة الرقابة، تكون األنظمة ذات فاعلية أقل مما هي عليه فعاًل  إختبارفي حالة  (9)
وجود خطأ في حين أنه غير موجود فعاًل. ويؤثر التفاصيل،  إختبارأو في حالة 

يتطلب عمل فاعلية التدقيق حيث أنه سات الخاطئة على ستنتاجهذا النوع من اإل
 ات األولية غير صحيحة.ستنتاجإضافي إليضاح أن اإل

مخاطرة أن يجد  –(Non-sampling risk) غير المتعلقة بأخذ العينات المخاطر األخرى (د)
 (5. )المرجع: الفقرة أمخاطر أخذ العيناتغير متعلق بخاطئ  إستنتاجالمدقق 

 بوضوح. اتنحرافأو اإل يمثل األخطاءال  إنحرافخطأ أو  –(Anomaly) الشذوذ ( هـ)
 (9البنود الفردية التي تشكل مجموعة. )المرجع: الفقرة أ –(Sampling unit) وحدة العينة (و)

التي  على العينات طريقة تطبق –(Statistical sampling) أخذ العينات اإلحصائي (ز)
 تتميز بالخصائص التالية:

 ؛ والعشوائي لبنود العينة ختياراإل (5)
 أخذ قياس مخاطرلتقييم نتائج العينات بما في ذلك  التحتمانظرية اإل إستخدام (9)

 العينات.

 

تعتبر طريقة أخذ العينات التي تتمتع بالخصائص الواردة في أ و ب طريقة أخذ عينات 
 إحصائية.

حيث تضم  عملية تقسيم المجموعة إلى مجموعات فرعية –(Stratification) تصنيفال (ح)
 )غالبًا القيمة النقدية( .المتشابهةالعينات ذات الخصائص  اتكل مجموعة وحد

لضمان أال مبلغ نقدي يحدده المدقق  –(Tolerable misstatement) الخطأ المقبول (ط)
. )المرجع: الفقرة الذي وضعه المدققفي المجموعة المبلغ النقدي الخطأ الفعلي يتجاوز 

 (3أ
عن  إنحرافمعدل  –(Tolerable rate of deviation) مقبولال نحرافاإلمعدل  (ي)

الفعلي  نحرافأال يتجاوز معدل اإلإجراءات الرقابة الداخلية المحددة يضعه المدقق لضمان 
 الذي وضعه المدقق. نحراففي المجموعة معدل اإل
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 المتطلبات

ختيارو  تصميم العينة وحجمها  ختبارالبنود لإل ا 
وخصائص قيق من إجراء التد هدفال ختبارعند تصميم عينة التدقيق، يأخذ المدقق بعين اإل .6

 (4أ-4المجموعة التي ستؤخذ منها العينة. )المرجع: الفقرة أ
 

يحدد المدقق حجم عينة كافي لتقليل مخاطر أخذ العينات إلى مستوى منخفض مقبول. )المرجع:  .1
 (55أ-55الفقرة أ

 
. ختيارالعينات فرصة اإل اتتمنح كل وحدة من وحدبطريقة يختار المدقق بنود من العينة  .8

 (53أ-59الفقرة أ )المرجع:
 

 أداء إجراءات التدقيق
 

 على كل بند من البنود المختارة.، هدفالمناسبة لهذا الالتدقيق،  يؤدي المدقق إجراءات .4
 

على البند المختار، يؤدي المدقق اإلجراء على بند بديل. )المرجع: إن لم ينطبق إجراء التدقيق  .55
 (54الفقرة أ

 
على أحد أو إجراءات بديلة مناسبة، ات التدقيق المصممة، إن لم يتمكن المدقق من تطبيق إجراء .55

المحددة في حالة عن الرقابة  إنحرافالبنود المختارة، ينبغي أن يعالج المدقق ذلك البند على أنه 
 (56أ-50ات التفاصيل. )المرجع: الفقرة أإختبار ات أنظمة الرقابة أو خطأ في حالة إختبار 

 
 ءواألخطا اتنحرا طبيعة وسبب ال 

 

أو أخطاء يتم تحديدها وأن يقوم  اتإنحرافطبيعة وسبب أي أن يحقق في مدقق ينبغي على ال .59
 وعلى الجوانب األخرى لعملية التدقيق.من إجراء التدقيق  هدفالبتقييم أثرها المحتمل على 

 (51)المرجع: الفقرة أ
 

اكتشافه في عينة  الذي تم نحرافيعتبر المدقق الخطأ أو اإل، عندما ظروف نادرة الحدوثفي  .53
ويتأكد ال يمثل المجموعة.  نحرافمن كون الخطأ أو اإلينبغي على المدقق التأكد شذوذًا، التدقيق 

تدقيق مناسبة وكافية إجراءات تدقيق إضافية للحصول على أدلة عن طريق أداء المدقق من ذلك 
 ال يؤثر على باقي المجموعة. نحرافبأن الخطأ أو اإل

 
 خطاءاألعرض 

خطاء التي تم إيجادها في العينة ينبغي على المدقق عرض األات التفاصيل، إختبار ا يتعلق بفيم .54
 (95أ-58على المجموعة. )المرجع: الفقرة أ

 

 التدقيقتقييم نتائج عينات 
 ينبغي على المدقق تقييم: .50

 (99أ-95)المرجع: الفقرة أ ؛ ونتائج العينة (أ)
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ات حول المجموعة التي تم ستنتاجمعقواًل لإل ما إذا كان أخذ عينات التدقيق قد وفر أساساً  (ب)
 (93ها. )المرجع: الفقرة أإختبار 

 
*** 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 التعريفات

 ()د(0المرجع: الفقرة ) غير المتعلقة بأخذ العينات المخاطر األخرى
 

ءات تدقيق إجرا إستخدام غير المتعلقة بأخذ العينات من األمثلة على المخاطر األخرىتتض .5أ
 .إنحرافالفشل في تحديد خطأ أو تفسير أدلة التدقيق بشكل خاطئ أو غير مناسبة أو 

 
 )و((0)المرجع: الفقرة  وحدة العينة

 

على كشوفات بنود مادية )على سبيل المثال: الشيكات المودعة العينات  اتقد تكون وحد .9أ
أو  (مدينيناتير البيع أو أرصدة الأو القيود االئتمانية على البيانات المصرفية أو فو اإليداع 

 نقدية. اتوحد
 

 ((ط)0)المرجع: الفقرة  الخطأ المقبول
 

تجمع األخطاء  التي يسببهامخاطرة لمعالجة اليحدد المدقق الخطأ المقبول عند تصميم العينة،  .3أ
خاطئة جوهريًا وتقديم هامش لألخطاء غير الجوهرية بشكل فردي في جعل البيانات المالية 

هو تطبيق األهمية النسبية لألداء، كما هو كما أن الخطأ المقبول  لمكتشفة المحتملة.غير ا
على إجراء محدد ألخذ العينات. وقد يكون الخطأ  ،3959معيار التدقيق الدولي في محدد

 بنفس القيمة أو بقيمة أدنى من األهمية النسبية لألداء.المحتمل 
 

ختيارو  تصميم العينة وحجمها  ختبارالبنود لإل ا 
 (6)المرجع: الفقرة  تصميم العينة

 

بعض خصائص الحصول على وتقييم أدلة تدقيق حول أخذ عينات التدقيق يساعد المدقق في  .4أ
بالمجموعة التي متعلق  إستنتاجبهدف التوصل أو المساعدة على التوصل إلى البنود المختارة 

خذ العينات اإلحصائي أو غير طريقة أ إتباعتؤخذ منها العينة. وقد تؤخذ عينات التدقيق ب
 .اإلحصائي

 

ومجموعة إجراءات  الهدف المحدد الذي سيتم تحقيقهيراعي المدقق عند تصميم عينة تدقيق،  .0أ
المطلوبة كما أن النظر في طبيعة أدلة التدقيق  التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف.التدقيق 

ستساعد متعلقة بأدلة التدقيق أو الخطأ المحتملة وغيرها من الخصائص ال نحرافوحاالت اإل
وتحديد المجموعة التي سيتم أو الخطأ  نحرافالمدقق في تحديد األمور التي تشكل اإل
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، عند 055من معيار التدقيق الدولي 55ولتلبية متطلبات الفقرةها في أخذ العينات. إستخدام
بأن المجموعة  للحصول على أدلةأخذ عينات التدقيق، يقوم المدقق بأداء إجراءات التدقيق 

 ها عينة التدقيق كاملة.التي أخذت من
 

واضحًا لألمور ، فهمًا 6للهدف من إجراء التدقيق، كما تقتضيه الفقرة  مراعاة المدقق تتضمن .6أ
بهدف إجراء المتعلقة  ،فقط إدراج جميع تلك الشروطيتم ل وذلكًا أو خطًأ إنحرافالتي تشكل 

التفاصيل  إختبارفي فعلى سبيل المثال، ألخطاء. أو عرض ا اتنحراف، في تقييم اإلالتدقيق
ال تعتبر الدفعات كما هو الحال بالنسبة للمصادقة، و  مدينةبوجود حسابات الذمم ال المتعلق

بعد ذلك التاريخ من بوقت قصير  إستالمهاولكن تم قبل تاريخ المصادقة  الزبونالتي يقدمها 
ال يؤثر على الرصيد الزبائن ن حسابات بيالخطأ في الترحيل كما أن  خطًأ. العميل قبل

في تقييم نتائج ذلك خطًأ  إعتباروبالتالي، قد ال يكون مالئمًا اإلجمالي لحسابات الذمم المدينة. 
لعملية قد يكون له أثر هام على جوانب أخرى ، ومع ذلك العينات إلجراء التدقيق المحدد هذا

 للحسابات المشكوك في تحصيلها. صصالمخ أو كفاية حتيالالتدقيق كتقييم مخاطرة اإل
 

ق بتقييم معدل قات الرقابة، يقوم المدإختبار فيما يتعلق ببالنظر إلى خصائص المجموعة،  .1أ
عند فحص عدد ذات العالقة أو بة على فهم المدقق ألنظمة الرقا اً إعتمادالمتوقع  نحرافاإل

ف تصميم عينة التدقيق صغير من البنود من المجموعة. حيث يتم القيام بهذا التقييم بهد
المتوقع مرتفع بشكل  نحراففي حال كان معدل اإلفعلى سبيل المثال، وتحديد حجم العينة. 

فيما يتعلق وعلى نحو مماثل، ات الرقابة. إختبار يقرر عادة المدقق عدم أداء غير مقبول، 
كان الخطأ  في حالالخطأ المتوقع في المجموعة. يقوم المدقق بتقييم ات التفاصيل، إختبار ب

مالئمًا حجم عينة كبير  إستخدام( أو %555الفحص الدقيق )بنسبة  قد يكونمرتفعًا، المتوقع 
 ات التفاصيل.إختبار عند أداء 

 
تصنيف أو قد يرى المدقق مالءمة الالمجموعة التي ستؤخذ منها العينة،  بالنظر إلى خصائص .8أ

 ختيارتصنيف واإلالنقاش حول ال المزيد من 5يعرض الملحق . المبني على القيم ختياراإل
 المبني على القيم.

 
يعتمد على أخذ العينات اإلحصائي أو غير اإلحصائي  منهجما بين  ختيارالقرار حول اإلإن  .4أ

للتفريق بين منهجي أخذ العينات معيارًا سليمًا ال يعتبر حجم العينة حكم المدقق، ومع ذلك 
 حصائي وغير اإلحصائي.اإل

 

 (1رجع: الفقرة )الم حجم العينة
الحجم المطلوب يؤثر مستوى المخاطرة الناشئة عن أخذ العينات والذي يتقبله المدقق على  .55أ

 متدنيًا،  كلما كان حجم العينة أكبر.كان مستوى المخاطرة الذي يتقبله المدقق للعينة. وكلما 
 

ويشير هني. أو من خالل ممارسة الحكم الممعادلة إحصائية يمكن تحديد حجم العينة بتطبيق  .55أ
على تحديد حجم العينة. وعند تشابه الظروف، إلى تأثيرات العوامل المختلفة  9و 5الملحقان
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بغض  3و 9نتيجة لعوامل كتلك الواردة في الملحقين يتشابه األثر المترتب على حجم العينة 
 المنهج اإلحصائي أو غير اإلحصائي. إختيارإذا تم النظر عما 

 

 (8)المرجع: الفقرة  رختباالبنود لإل إختيار
ملك فيها كل وحدة عينة تبنود العينات بطريقة  إختياريتم في حالة أخذ العينات اإلحصائي،  .59أ

على الحكم  عتماداإليتم أما في حالة أخذ العينات غير اإلحصائي،  ها.إختيار احتمالية أن يتم 
ليبني معقول للمدقق توفير أساس ألن الهدف من أخذ العينات هو و بنود العينات.  إختيار يف

عينة  إختيارقيام المدقق بيعد ضروريًا اته حول المجموعة التي تؤخذ منها العينة، إستنتاجعليه 
بنود العينات التي تتمتع بخصائص مماثلة  إختيارعن طريق تمثيلية، لتجنب التحيز، 

 لخصائص المجموعة.
 

تم و . وغير المنتظمالمنتظم ئي و العشوا ختيارهي اإل العينات إختيارإن الطرق الرئيسية في  .53أ
 .4مناقشة كل من هذه الطرق في الملحق رقم 

 

 (55-55)المرجع: الفقرة  أداء إجراءات التدقيق
عندما  وهاالستبدال أداء اإلجراء على بند من األمثلة على الحاالت التي يكون فيها ضروريًا  .54أ

حال اقتناع المدقق بأنه قد تم وفي . أدلة تفويض الدفع إختبارأثناء  ملغي شيك إختياريتم 
االستبدال الذي تم بند يتم فحص ًا، إنحرافبشكل مناسب بحيث ال يشكل ذلك إلغاء الشيك 

 ه بشكل مناسب.إختيار 
 

غير قادرًا على تطبيق إجراءات التدقيق من األمثلة على الحاالت التي يكون فيها المدقق  .50أ
 ع الوثائق المتعلقة بذلك البند.عند ضياهو ه إختيار المصممة على البند الذي تم 

 

إلى جانب هو فحص اإليصاالت النقدية الالحقة اإلجراءات البديلة المناسبة من األمثلة على  .56أ
والبنود التي يعتزمون تسويتها عند عدم استالم رد على طلب األدلة المتعلقة بمصدرها 

 المصادقة اإليجابي.
 

 (59لفقرة )المرجع: ا واألخطاء اتنحرا طبيعة وسبب ال 
 اصيةالعديد منها تملك خ قد يالحظ المدقق أنواألخطاء المحددة،  اتنحرافعند تحليل اإل .51أ

تنوع المعاملة والموقع وخط المنتج والفترة الزمنية. وفي مثل هذه على سبيل المثال، مشابهة، 
أداء التي تمتلك خاصية مشابهة و في المجموعة قد يقرر المدقق تحديد جميع البنود الظروف، 

أو األخطاء  اتنحرافقد تكون هذه اإلباإلضافة إلى ذلك، إجراءات التدقيق على تلك البنود. 
 .حتيالمقصودة وقد تشير إلى احتمالية اإل

 

 (54المرجع: الفقرة ) عرض األخطاء
 

ولكن  ،عرض أخطاء المجموعة للحصول على نظرة شاملة لنطاق األخطاءيتطلب من المدقق  .58أ
 عرض كافيًا لتحديد القيمة التي سيتم تسجيلها.هذا القد ال يكون 
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ومع ستثناؤه عند عرض أخطاء المجموعة. إيمكن أن يتم شذوذ، عندما يصنف الخطأ على أنه  .54أ
ظر إلى األثر المترتب على أي خطأ، إن لم يصحح، إضافًة إلى عرض ينبغي النذلك، 

 األخطاء غير الشاذة.
 

 إنحرافحيث أن معدل  اتنحرافصريح لإلالم العرض ال يلز ات الرقابة، إختبار فيما يتعلق ب .95أ
 3353ويقدم معيار التدقيق الدولي المعروض للمجموعة ككل.  نحرافالعينة هو نفسه معدل اإل

 عن أنظمة الرقابة التي سيعتمد عليها المدقق. اتنحرافاإلحول توقيت الكشف عن شادات إر 
 

 (50)المرجع: الفقرة  عينات التدقيقتقييم نتائج 
 

العينات المرتفع بشكل غير متوقع إلى  إنحرافقد يؤدي ات أنظمة الرقابة، إختبار فيما يتعلق ب .95أ
المزيد من أدلة التدقيق للخطأ الجوهري إاّل في حال الحصول على زيادة في المخاطر المقّيمة 
مرتفعة القد تتسبب قيمة الخطأ ات التفاصيل، إختبار أما فيما يتعلق ب التي تثبت التقييم األولي.

أو رصيد الحساب خاطئ مدقق يعتقد بأن صنف المعامالت بشكل غير متوقع إلى جعل ال
 خطًأ جوهريًا.أدلة تدقيق أخرى تثبت عدم وجود بشكل جوهري، في حال عدم وجود 

 
قدير المدقق الخطأ الشاذ، إن وجدا، تو يعتبر الخطأ المعروض ات التفاصيل، إختبار في حالة  .99أ

الخطأ والخطأ الشاذ، إن وجدا، المعروض وعند تجاوز الخطأ جموعة. األفضل للخطأ في الم
وكلما كان ها. إختبار حول المجموعة التي تم ات ستنتاجالمقبول، ال تقدم العينة أساسًا معقواًل لإل

أن يتجاوز بحتمالية االول كلما زادت مقبالخطأ البين من الخطأ المعروض والخطأ الشاذ قري
وفي حال فاق الخطأ المعروض توقعات المدقق موعة الخطأ المقبول. الخطأ الفعلي في المج

للخطأ المستخدم في تحديد حجم العينة، يتوصل المدقق إلى وجود مخاطرة عينات غير مقبولة 
نتائج إجراءات النظر إلى كما أن بأن الخطأ الفعلي في المجموعة يتجاوز الخطأ المقبول. 

يتجاوز مجموعة تقييم المخاطرة بأن الخطأ الفعلي في اليساعد المدقق على التدقيق األخرى 
 صول على المزيد من أدلة التدقيق.الخطأ المقبول وأنه يمكن تقليص المخاطرة في حال الح

 
ات حول ستنتاجلإلإلى أن أخذ عينات التدقيق ال يقدم أساسًا معقواًل إذا توصل المدقق  .93أ

 :قد المدقق فإنها، إختبار المجموعة التي تم 
 طلب من اإلدارة التحقق من األخطاء التي تم تحديدها واحتمالية وجود المزيد من األخطاء ي

 أو ،والقيام بأي تعديالت ضرورية

  لتحقيق التأكيد المطلوب إجراءات التدقيق اإلضافية تلك  نطاقتكييف طبيعة وتوقيت و
بتوسيع حجم قق ات الرقابة، قد يقوم المدإختبار في فعلى سبيل المثال، بالشكل األمثل. 

 اإلجراءات الجوهرية ذات العالقة.نظام رقابة بديل أو تعديل  إختبارالعينة أو 
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  (8)المرجع: الفقرة أ
 لقيماالمبني على  ختياروال التصنيف

 

 ختيارالتصنيف أو اإلبالنظر إلى خصائص المجموعة التي أخذت منها العينة، يحدد المدقق مالءمة 
تصنيف وأخذ العينات تقنيات ال إستخداملحق إرشادات إلى المدقق حول ويقدم هذا الم .قيمالمبني على ال

 .المبني على القيم
 
 تصنيفال
تقسيمها إلى مجموعات عن طريق المجموعة  بتصنيفإذا قام المدقق يمكن تحسين فعالية التدقيق  .5

ضمن كل ية البنود تقليص تعدد في تصنيفمنفردة تملك خصائص محددة. ويتلخص هدف الفرعية 
 وبالتالي تقليص حجم العينة بدون زيادة مخاطرة العينات.فئة 

ويجيز هذا توجيه المزيد بالقيمة النقدية. ات التفاصيل، يتم عادة تصنيف المجموعة إختبار عند أداء  .9
كثر قد تتضمن أخطاء أالبنود ذات القيمة األكبر، حيث أن هذه البنود  نحومن جهود التدقيق 

يمكن تصنيف المجموعة وفقًا لخاصية وعلى نحو مثيل،  الزيادة في البيان.من حيث  احتماالً 
مخصص الحسابات  إختبارعند تشير إلى مخاطرة أعلى للخطأ، على سبيل المثال، محددة 

 في تحصيلها في تقييم حسابات الذمم المدينة، يمكن تصنيف األرصدة حسب القدم.المشكوك 

للفئة  ضمن الفئة على البنود المكونةالتدقيق المطبقة على عينة البنود يمكن عرض نتائج إجراءات  .3
سيراعي المدقق مخاطرة الخطأ الجوهري فيما حول المجموعة بالكامل،  إستنتاجوللتوصل إلى  فقط.

من البنود  %95قد تشكل فعلى سبيل المثال،  فئات أخرى مكونة للمجموعة بالكامل.يتعلق بأي 
 من من قيمة رصيد الحساب. وقد يقرر المدقق فحص عينة %45صل إلى في المجموعة نسبة ت

بشكل  %45حول نسبة الي  إستنتاجتوصل إلى والويقوم المدقق بتقييم نتائج هذه العينة هذه البنود. 
أو وسيلة أخرى لجمع أدلة )التي ستستخدم بشأنها عينة أخرى المتبقية  %55منفصل عن الي 

 .(غير جوهرية التي قد تعتبر التدقيق أو

يتم عرض الخطأ لكل فئة بشكل رصيد الحساب إلى فئات، في حال تقسيم صنف المعامالت أو  .4
عند تناول األثر المحتمل لألخطاء على لكل فئة األخطاء المعروضة ومن ثم يتم جمع منفصل. 

 إجمالي أصناف المعامالت أو رصيد الحساب.

 المبني على القيم ختيارال
تشكل فاعاًل تحديد وحدة العينة كوحدات نقدية منفردة ات التفاصيل، قد يكون ر إختبا إجراءعند  .0

رصيد حسابات على سبيل المثال،  النقدية المحددة من المجموعة، اتالوحد إختيارالمجموعة. وب
قد يقوم المدقق عندها بفحص البنود المحددة، على سبيل المثال، األرصدة المنفردة الذمم المدينة، 

هي توجيه تحديد وحدة العينة في  منافع هذا المنهجومن  النقدية. اتوي على تلك الوحدالتي تحت
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وقد ينتج عنها أحجام أكبر  إختيارجهود التدقيق إلى البنود ذات القيمة األكبر ألن لديها فرصة 
د العينات )الوار  ختيارإلهذا المنهج باالتساق مع الطريقة المنتظمة  إستخدامويمكن عينات أصغر. 

 العشوائي. ختياراإل إستخدامبالبنود  إختيارعند  أكثر فاعليةكون يو ( 4ذكرها في الملحق 
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 (55)المرجع: الفقرة أ
 ات أنظمة الرقابةختبار العوامل المؤثرة على حجم العينة لأمثلة على 

 

وتفترض هذه مة الرقابة. ات أنظختبار إلحجم العينة حديد عند تينظر فيها المدقق يرد أدناه العوامل التي 
ات أنظمة إختبار المنهج المتبع على  لم يقم بتعديلأن المدقق ، يتعين النظر فيها مجتمعةالعوامل، التي 
 مة.اإلجراءات الجوهرية ردًا على المخاطر المقيّ طبيعة أو توقيت  الرقابة أو تعديل

 

األثر على  العامل
 حجم العينة

 

فيييه الييذي يتنيياول  ي النطيياقفييزيييادة  .5
أنظمييييييية  لمخييييييياطرل الميييييييدقق تقيييييييييم

 .الرقابة ذات العالقة
 

عتييييزم المييييدقق الحصييييول علييييى تأكيييييد إ  كلمييييا زيادة
الفعالييية التشييغيلية ألنظميية الرقابيية أكثيير ميين 

تقييييم المييدقق لمخيياطرة الخطييأ  إنخفييضكلمييا 
كلمييييا زادت الحاجيييية ليييين يكيييييون  والجييييوهري 

تقييييييم وعنييييدما يتضييييمن  .حجييييم العينيييية أكبيييير
عنيييييييد طرة الخطيييييييأ الجيييييييوهري لمخييييييياالميييييييدقق 

توقعيييييًا للفعاليييييية التشيييييغيلية مسيييييتوى اإلثبيييييات 
يتطليييب مييين الميييدقق إجيييراء ألنظمييية الرقابييية، 

وبتعييييادل األمييييور  ات أنظميييية الرقابيييية.إختبييييار 
المييييييدقق علييييييى  إعتمييييييادكلمييييييا زاد األخييييييرى، 

الفعاليييية التشيييغيلية ألنظمييية الرقابييية فيييي تقيييييم 
ات الميدقق إختبيار تسيع نطياق إالمخاطر كلما 

ألنظمييييييية الرقابييييييية )وبالتيييييييالي، ييييييييزداد حجيييييييم 
 العينة(.

   

 .المقبول نحرافزيادة في معدل اإل .9
 

المقبييول كلمييا  نحييرافمعييدل اإل إنخفييضكلمييا  إنخفاض
 .زادت الحاجة لن يكون حجم العينة أكبر

   

 المقبييول نحييرافزيييادة فييي معييدل اإل .3
 .هاإختبار للمجموعة التي سيتم 

  

حيراف المقبيول كلميا زادت كلما زاد معدل اإلن زيادة
الحاجية لين يكييون حجيم العينيية أكبير وبالتييالي 
يقوم المدقق بتقيدير معقيول لمعيدل اإلنحيراف 

 لين العواميلي. وتتضميالفع
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األثر على  العامل
 حجم العينة

 

المتعلقيييية بتنيييياول الميييييدقق لمعييييدل اإلنحيييييراف   
المتوقييييييع فهييييييم المييييييدقق لألعمييييييال )وتحديييييييدًا 

مخيياطر التييي يييتم القيييام بهييا إجييراءات تقييييم ال
لفهييييييييم الرقابيييييييية الداخلييييييييية( والتغيييييييييرات فييييييييي 
الميييييوظفين أو فيييييي الرقابييييية الداخليييييية ونتيييييائج 
إجيييييييراءات التيييييييدقيق المطبقييييييية فيييييييي الفتيييييييرات 
السييييابقة ونتييييائج إجييييراءات التييييدقيق األخييييرى. 
وتسيمح معييدالت اإلنحيراف المتوقعيية ألنظميية 
الرقابيييييية بإنخفيييييياض قليييييييل، أو معييييييدوم، فييييييي 

 المقّيمة للخطأ الجوهري. المخاطرة
   

زيييادة فييي مسييتوى التأكيييد المرغييوب  .4
للمدقق بأن معدل اإلنحيراف الفعليي 
ال يتجاوز معيدل اإلنحيراف المقبيول 

 في المجموعة.
 

كلمييا زاد مسييتوى التأكيييد الييذي يرغييب المييدقق  زيادة 
الحصول عليه بأن تكون نتائج العينية مؤشيرًا 

لمجموعية، على حصول اإلنحراف فعليًا في ا
كلمييييا زادت الحاجيييية ليييين يكييييون حجييييم العينيييية 

 أكبر.
   

زييادة فييي عيدد وحييدات العينيات فييي  .0
 .المجموعة

 

بالنسييييبة للمجموعييييات الكبيييييرة، يكييييون للحجييييم  أثر ال يذكر
الفعلييي للمجموعيية تييأثيرًا بسيييطًا، أو معييدومًا، 
علييى حجييم العينيية. أمييا بالنسييبة للمجموعييات 

ات التيييدقيق الصيييغيرة، قيييد ال يكيييون أخيييذ عينييي
بييينفس فاعليييية الطيييرق البديلييية فيييي الحصيييول 

 على أدلة تدقيق مناسبة وكافية.
 



 أخذ عينات التدقيق

   469 (3)الملحق 035معيار التدقيق الدولي 

 3الملحق 

  (55)المرجع: الفقرة أ
 

 التفاصيلات ختبار العوامل المؤثرة على حجم العينة لأمثلة على 
 

فترض هذه . وتالتفاصيلات ختبار يرد أدناه العوامل التي ينظر فيها المدقق عند تحديد حجم العينة إل
ات أنظمة إختبار العوامل، التي يتعين النظر فيها مجتمعة، أن المدقق لم يقم بتعديل المنهج المتبع على 

 الرقابة أو تعديل طبيعة أو توقيت اإلجراءات الجوهرية ردًا على المخاطر المقّيمة.
 

األثر على حجم  العامل
 العينة

 

تقييييم المييدقق لمخيياطرة زيييادة فييي  .5
 .يالخطأ الجوهر 

 

زاد تقيييييييييم الميييييييدقق لمخييييييياطرة الخطيييييييأ كلميييييييا  زيادة
حجيم  زادت الحاجة لن يكيونالجوهري، كلما 

لمخييياطرة ويتيييأثر تقيييييم الميييدقق عينييية أكبييير. ال
ومخياطرة بالمخياطرة الكامنية الخطأ الجوهري 

فيي حيال ليم يقيم الرقابة. فعلى سيبيل المثيال، 
ال ات أنظميييية الرقابيييية، إختبييييار المييييدقق بييييأداء 

عليييى  قيييييم الميييدقق للمخييياطرت حصيييريمكييين 
فيميا التشغيل الفاعل ألنظمة الرقابة الداخليية 

بهييييدف وبالتييييالي، يتعلييييق باإلثبييييات المحييييدد. 
إلييى مسييتوى ميينخفض تقليييل مخيياطرة التييدقيق 

يسييييتلزم المييييدقق بييييأن تكييييون بشييييكل مقبييييول، 
مخاطر الكشف متدنية وسيعتمد بشيكل أكبير 

وكلميا كانيت أدلية على اإلجراءات الجوهرية. 
لتيييييييدقيق التيييييييي تيييييييم الحصيييييييول عليهيييييييا مييييييين ا

ات التفاصييييييييييييل أكثييييييييييير )أي كلميييييييييييا إختبيييييييييييار 
زادت ، كلمييييييا (مخيييييياطر الكشييييييفت إنخفضيييييي

    الحاجة لن يكون حجم العينة أكبر.
   

اإلجيييييراءات  إسيييييتخدام زييييييادة فيييييي .9
الجوهرييييية األخييييرى الموجييييه نحييييو 

 اإلثبات نفسه.
 

الميييييدقق عليييييى اإلجيييييراءات  إعتميييييادكلميييييا زاد  إنخفاض
ات التفاصيييييل أو إختبييييار ألخييييرى )الجوهرييييية ا

لتقلييييييييييل اإلجيييييييييراءات التحليليييييييييية الجوهريييييييييية( 
مخيييياطرة الكشييييف إلييييى مسييييتوى مقبييييول فيمييييا 

   ضيإنخفيتعلق بالمجموعة المحددة، كلما 
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األثر على حجم  العامل
 العينة

 

التأكيد الذي يتطلبه المدقق مين أخيذ العينيات   
 وبالتالي كلما إنخفض حجم العينة.

   

ة فييييييييييي مسييييييييييتوى التأكيييييييييييد زييييييييييياد .3
المرغييييييوب للمييييييدقق بييييييأن معييييييدل 

الفعليييييييييي ال يتجييييييييياوز  نحيييييييييرافاإل
المقبييييييول فييييييي  نحييييييرافمعييييييدل اإل
 المجموعة.

 

كلمييا زاد مسييتوى التأكيييد الييذي يرغييب المييدقق  زيادة 
الحصول عليه بأن تكون نتائج العينية مؤشيرًا 

فعليًا في المجموعية،  نحرافعلى حصول اإل
حجييييم العينيييية كلمييييا زادت الحاجيييية ليييين يكييييون 

 أكبر.

   

 .الخطأ المقبولزيادة في  .4
 

زادت الخطييييأ المقبييييول، كلمييييا  إنخفييييضكلمييييا  إنخفاض
 الحاجة لن يكون حجم العينة أكبر.

   

زيادة في قيمة الخطأ اليذي يتوقيع  .0
 .المدقق إيجاده في المجموعة

كلمييا زادت قيميية الخطييأ الييذي يتوقييع المييدقق  زيادة
ادت الحاجة لين كلما ز ، إيجاده في المجموعة

يكون حجيم العينية أكبير للقييام بتقيدير معقيول 
قيميييييييية الفعلييييييييية للخطييييييييأ فييييييييي المجموعيييييييية. لل

العوامييييل المتعلقيييية بتنيييياول المييييدقق وتتضييييمن 
لقيمييية الخطيييأ المتوقيييع الحيييد اليييذي تحيييدد فييييه 

ونتييييائج  بشييييكل غييييير موضييييوعيقيييييم البنييييود 
ات إختبييييار إجييييراءات تقييييييم المخيييياطر ونتييييائج 

المطبقية فييي اءات التييدقيق الرقابية ونتييائج إجير 
الفتييرات السييابقة ونتييائج اإلجييراءات الجوهرييية 

 األخرى.
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األثر على  العامل
 حجم العينة

 

تصنيف المجموعة عند  .6
 اإلقتضاء.

عنييييدما يكييييون هنيييياك مييييدى واسييييع )تبيييياين( فييييي  إنخفاض
الحجييم النقييدي للبنيود فييي المجموعيية، قييد يكيييون 

ا يكيون ممكنيًا مفيدًا تصنيف المجموعية. وعنيدم
 تصنيف المجموعة بشكيل 

   

مناسيييب، سييييكون مجميييوع أحجيييام العينيييات مييين   
الفئييات أقييل ميين حجييم العينيية الالزميية للحصييول 
علييييى مسييييتوى محييييدد لمخيييياطر أخييييذ العينييييات، 

 وتؤخذ عينة واحدة من المجموعة بالكامل.
   

عيييييدد وحيييييدات العينيييييات فيييييي  .1
 .المجموعة

ت الكبيييييييرة، يكييييييون للحجييييييم بالنسيييييبة للمجموعييييييا أثر ال يذكر
الفعلييييي للمجموعيييية تييييأثيرًا بسيييييطًا، أو معييييدومًا، 

بالنسييييييييييبة  بالتييييييييييالي،و  علييييييييييى حجييييييييييم العينيييييييييية.
للمجموعات الصغيرة، قيد ال يكيون أخيذ عينيات 
التييييييدقيق بيييييينفس فاعلييييييية الطييييييرق البديليييييية فييييييي 
 الحصييييول علييييى أدليييية تييييدقيق مناسييييبة وكافييييية.

ن عنييد أخييذ عينييات الوحييدات النقدييية، فييإن ولكيي)
لزيييادة فييي القيميية النقديييية للمجموعيية تزيييد مييين ا
بزيييادة معادليية ذلييك جييم العينيية، إال فييي حييال ح

و ،إذا نسييبية فييي أهمييية البيانييات المالييية ككييل  
مستوى أو مستويات األهمية كان ذلك منطبقًا، 

ألصييييناف محييييددة ميييين المعييييامالت أو أرصييييدة 
 .([الحسابات أو اإلفصاحات
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 العينات إختيارطرق 
 

 وتشمل الطرق الرئيسية ما يلي:العينات.  ختيارإل يوجد عدة طرق

جداول ، على سبيل المثال، طبق من خالل منظمات األرقام العشوائيةيالعشوائي ) ختياراإل (أ)
 .(األرقام العشوائية

للحصول م العينة على حجيتم فيه تقسيم عدد وحدات العينات في المجموعة المنتظم،  ختياراإل (ب)
األولى، يتم  05وبعد تحديد نقطة البداية للي ، 05على حد فاصل للعينات، على سبيل المثال

بشكل وعلى الرغم أن نقطة البداية يمكن تحديدها . 05كل وحدة عينة رقمها  إختياربعد ذلك 
منظم  دامإستخإذا ما تم تحديدها بفمن األرجح أن تكون العينة أكثر عشوائيًة غير منتظم، 

 يتوصلالمنتظم،  ختياراإل إستخداموعند أو جداول األرقام العشوائية. أرقام عشوائية محوسب 
الحد الفاصل غير مرتبة بطريقة يتوافق فيها إلى أن وحدات العينات في المجموعة المدقق 

 للعينات مع نمط محدد في المجموعة.

المبني على القيم )كما هو وارد في  ارختيأخذ عينات الوحدات النقدية هو نوع من أنواع اإل (ج)
 ًا في المبالغ النقدية.إستنتاجوالتقييم  ختيارينتج عن حجم العينة واإلحيث فيه  (5الملحق 

وعلى الرغم تقنية منتظمة.  إتباعبدون حيث فيه يختار المدقق العينة غير المنتظم،  ختياراإل (د)
يز مقصود أو قدرة على التنبؤ )على سيتجنب المدقق أي تحتقنية منتظمة،  إستخداممن عدم 

األولى أو  للقيودأو التجنب الدائم  ختيارتجنب صعوبة تحديد البنود أو اإلسبيل المثال، 
أن تملك جميع البنود في المجموعة فرصة ضمان  محاولةوبالتالي  (األخيرة في الصفحة

 نات اإلحصائي.غير المنتظم مالئمًا في منهج أخذ العي ختياروال يعد اإل. ختياراإل

 إستخداممن المجموعة. وال يمكن البنود المتجاورة  قوالب إختيارالذي يتضمن  القوالب إختيار ( هـ) 
بطريقة يتوقع في أخذ عينات التدقيق ألن غالبية المجموعات مرتبة  ختيارهذا النوع من اإل

مختلفة عن السلسلة ذات خصائص مشابهة لبعضها البعض ولكن فيها أن تكون البنود في 
البنود إجراء تدقيق مالئم  قالبفحص  إعتبارالرغم من وعلى البنود األخرى في المجموعة. 

عندما يعتزم المدقق عينات مالئمة  إختياره تقنية إعتبار إال أنه من النادر ، في بعض الحاالت
 على العينة. اً إعتمادات حول المجموعة بالكامل ستنتاجالتوصل للعديد من اإل
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 للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة 
 

 تدقيق البيانات المالية للفترات التيلالمفعول  نافذ)
 أو بعد ذلك( 9552 ديسمبر 50تبدأ في  
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"تييدقيق التقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك التقييديرات المحاسييبية  045معيييار التييدقيق الييدولي قييراءة  ينبغييي
 األهيييدال العامييية "  955فيييي سيييياق معييييار التيييدقيق اليييدولي  للقيمييية العادلييية واإلفصييياحات ذات العالقييية"

جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" للمدقق  .المستقل، وا 



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

   448 045معيار التدقيق الدولي 

 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

مسييؤوليات المييدقق المتعلقيية بالتقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك  دقيق الييدولي هييذامعيييار التيييتنيياول  .5
التقيييديرات المحاسيييبية للقيمييية العادلييية واإلفصييياحات ذات العالقييية فيييي عمليييية تيييدقيق البيانيييات الماليييية. 

 ۱ )المينق(( 250على وجي  التحدييد ليتنياول ييفيية تطبييق معييار التيدقيق اليدولي ويتوسع هذا المعيار 
ة فيمييا يخييت التقييديرات ومعييايير التييدقيق الدولييية األخييرى ذات العالقيي 9225ومعيييار التييدقيق الييدولي 

رشيييادات  ول أخطييياء التقيييديرات المحاسيييبية حيييالمحاسيييبية. يميييا يشيييتمل هيييذا المعييييار عليييى متطلبيييات وا 
 المختلفة والمؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة.

 
 طبيعة التقديرات المحاسبية

هيذا المعييار، يشيار  هيدال يمين قيا  بع  بنود البيانات المالية بدقة، بل يمين تقديرها فقط. وألال .9
يعيية وموثوقييية المعلومييات المتييوفرة إلييى بنييود البيانييات المالييية هييذا بالتقييديرات المحاسييبية. وتختلييل طب

. يوك التقيديرشيتقيدير محاسيبي عليى نطياق واسيع، مميا ييؤثر عليى درجية  إعدادلإلدارة من أجل دعم 
بييدورها علييى مخيياطر الخطير الجييوهرد فييي التقيديرات المحاسييبية، بمييا فييي  شيييوك التقيديروتيؤثر درجيية 

 (55أ-5ذلك قابلية تعرضها لتحيز مقصود أو غير مقصود من قبل اإلدارة. )المرجع: الفقرات أ
 

التقييارير المالييية  علييى إطييار عمييل إعييداد عتمييادقيييا  التقييديرات المحاسييبية باإل ميين هييدلالقييد يتبيياين  .2
ن هيدل القييا  ليبع  التقيديرات المحاسيبية هيو  المعمول ب  والبنيد الميالي اليذد ييتم اإلبيال. عني . وا 

التقييييدير إعييييداد معامليييية أو حييييدة أو حاليييية واحييييدة أو أيثيييير تييييؤدد إلييييى الحاجيييية إلييييى  بنتيجييييةالتنبييييؤ 
العديييييد ميييين التقييييديرات  المحاسييييبي. أمييييا فيمييييا يتعلييييق بالتقييييديرات المحاسييييبية األخييييرى، بمييييا فييييي ذلييييك

لقيميية العادليية، فيي ن هييدل القيييا  مختلييل، ويييتم التعبييير عنيي  فيمييا يتعلييق بقيميية معامليية المحاسييبية با
إلييى الوييرول السييا دة فييي تيياريخ القيييا ، مثييل سييعر السييوق  سييتنادحالييية و بنييد فييي البيييان المييالي باإل

ال، قييد يقتضييي إطييار عمييل إعييداد . فعلييى سييبيل المثيياتلتزامييالمقييدر لنييوي معييين ميين األصييول أو اإل
ية بييين أطييرال إفتراضييإلييى معامليية حالييية  سييتنادالتقييارير المالييية المعمييول بيي  قيييا  القيميية العادليية باإل

عليييى يشيياب  ذلييك( فييي معامليية بالمشيياريين فيييي السييوق أو مييا مطلعييين وراغبييين )يشييار إليييهم أحيانييًا 
 ۳أو الحق.أسا  تجارد، بداًل من تسوية معاملة في تاريخ سابق 

 
التقدير المحاسبي والمبلي  المعتيرل بي  أصياًل أو المفصي( عني  فيي البيانيات  نتيجةإن وجود فرق بين  .4

 ة عليى وجي  الخصيوت عليىحاليال وتنطبيق هيذاالمالية ال يمثل بالضرورة خطر في البيانيات الماليية. 

                                                 
 .هم المنشرة وبي تها""تحديد وتقييم مخاطر الخطر الجوهرد من خالل ف) المنق((  250معيار التدقيق الدولي  ۱
 .ستجابة المدقق للمخاطر المقيمّة"إ"   225معيار التدقيق الدولي   ٢

 قد توجد تعريفات مختلفة للقيمة العادلة في أطر عمل إعداد التقارير المالية. ۳
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دا مييًا باألحييداة أو رثر تمييت مالحوتهييا تتيي نتيجييةلقيميية العادليية، حييية أن أد با التقييديرات المحاسييبية
 البيانات المالية. هدالالحاالت التي تحدة بعد تاريخ تقدير القيا  أل

 

 تاريخ النفاذ
أو  9552 ديسيمبر 50تدقيق البيانات المالية للفتيرات التيي تبيدأ فيي لالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .0

 بعد ذلك.
 

 الهدف

 -افية ومناسبة حول ما إذا:يتلخت هدل المدقق في الحصول على أدلة تدقيق ي .4

يانيييت التقيييديرات المحاسيييبية، بميييا فيييي ذليييك التقيييديرات المحاسيييبية للقيمييية العادلييية فيييي البيانيييات  (أ)
 بها أو اإلفصاح عنها، معقولة أم ال؛ و عترالتم اإل المالية، سواءً 

د يانت اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية مال مة أم ال، في سياق إطيار عميل إعيدا (ب)
 التقارير المالية المعمول ب .

 

 التعريفات

 -ييون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناا:معايير التدقيق الدولية،  هدالأل .7

فييي غييياب لمبليي  نقييدد التقريبييي  التقييدير -(Accounting estimates) التقييدير المحاسييبي (أ)
ياسي  بالقيمية العادلية حيية يستخدم هذا المصطل( للتعبيير عين مبلي  تيم ق وسا ل دقيقة للقيا .

وللتعبيييير أيضيييًا عييين مبيييال  أخيييرى تقتضيييي التقيييدير. وحيييية أن هيييذا  توجيييد شييييوك فيييي التقيييدير
المعيييار يتنيياول التقيييديرات المحاسييبية التيييي تنطييود علييى قييييا  بالقيميية العادلييية فقييط، يسيييتخدم 

 لذلك مصطل( "التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة".

 Auditor's point estimate or) ميييدى مبيييال  الميييدققأو التقيييدير النقطيييي للميييدقق  (ب)

auditor's range)- ليييي ، أو ميييدى المبيييال ، عليييى التييييوالي المشيييتقة مييين أدلييية التييييدقيق المب
 لتستخدم في تقييم التقدير النقطي لإلدارة.

فصيياحات  قابلييية تعيير  -(Estimation uncertainty)التقييدير شيييوك (ج) تقييدير محاسييبي وا 
 ر مالزم إلى الدقة لدى قياسهم.فتقاإلذات عالقة 

ميييين قبييييل اإلدارة فييييي إعييييداد  فتقييييار إلييييى الحيييييادإلا -(Management bias) تحيييييز اإلدارة (د)
 وعر  المعلومات.

المبلي  اليذد تختيارا  -(Outcome of an accounting estimate) (   التقدير النقطي لإلدارة)ه 
 يانات المالية يتقدير محاسبي.ب  أو اإلفصاح عن  في الب عترالإلاإلدارة من أجل ا

المبل  النقدد الفعلي اليذد ينيتع عين تسيوية المعاملية )المعيامالت( أو  -تقدير محاسبي نتيجة(   )و 
 الحدة )األحداة( أو الحالة )الحاالت( المعنية التي يتناولها التقدير المحاسبي.
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 المتطلبات 
 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة

واألنشييطة ذات العالقيية ميين أجييل الحصييول علييى فهييم للمنشييرة  لقيييام بيي جراءات تقييييم المخيياطرعنييد ا .8
  250وبي تهييييا، بمييييا فييييي ذلييييك الرقابيييية الداخلييييية للمنشييييرة، وفقييييًا لمييييا يقتضييييي  معيييييار التييييدقيق الييييدولي

يتعييين علييى المييدقق الحصييول علييى فهييم لمييا يلييي ميين أجييل تييوفير أسييا  لتحديييد وتقييييم 4، )الميينق((
 (59األخطار الجوهرية في التقديرات المحاسبية: )المرجع: الفقرة أ مخاطر

بالتقييديرات المحاسييبية، بمييا فييي ذلييك متطلبييات إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية ذو العالقيية  (أ)
 (50أ-52اإلفصاحات ذات العالقة. )المرجع: الفقرات أ

تيييؤدد إليييى الحاجييية إليييى  ييفييية تحدييييد المنشيييرة لهيييذا المعيييامالت واألحيييداة والحييياالت التيييي قيييد (ب)
أو اإلفصيياح عيين التقييديرات المحاسييبية فييي البيانييات المالييية. ولييدى الحصييول علييى  عتييرالاإل

ستفسير الميدقق مين اإلدارة حيول التغيييرات التيي تطيرأ فيي الويرول التيي قيد تيؤدد هذا الفهم، ي
ميية. )المرجييع: إلييى تقييديرات محاسييبية جديييدة أو الحاجيية إلييى مراجعيية التقييديرات المحاسييبية القا 

 (95أ-54الفقرات أ

اإلدارة للتقييديرات المحاسييبية والحصييول علييى فهييم للبيانييات التييي تسييتند إليهييا هييذا  إعييدادييفييية  (ج)
 (92أ-99التقديرات، بما في ذلك: )المرجع: الفقرتان أ

الطريقة، بما في ذليك حيية يييون النميوذج قياباًل للتطبييق، المسيتخدمة فيي إعيداد تقيدير  (5)
 (94أ-94رجع: الفقرات أمحاسبي؛ )الم

 (98أ-97أنومة الرقابة ذات العالقة؛ )المرجع: الفقرتان أ (9)

 (25أ-92ما إذا استخدمت اإلدارة خبيرًا أم ال؛ )المرجع: الفقرتان أ (2)

 (24أ-25ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية؛ )المرجع: الفقرات أ اتفتراضاإل (4)

لفتييرة السييابقة علييى طييرق إعييداد مييا إذا طييرأ أو يييان ميين المفتيير  أن يطييرأ تغيييير ميين ا (0)
ذا يان الحال يذلك، فلماذا؛ و )المرجع: الفقرة أ  (27التقديرات المحاسبية، وا 

ذا يييييان الحييييال يييييذلك، مييييا إذا (4) . شيييييوك التقييييديرييييييل قامييييت اإلدارة بتقييييييم تييييرثير  ، وا 
   (28)المرجع: الفقرة أ

 

فيي البيانيات الماليية للفتيرة السيابقة،  التقيديرات المحاسيبية المشيمولة نتيجيةيتعين عليى الميدقق مراجعية  .2
وترخييذ طبيعيية ونطيياق مراجعيية الفتييرة الحالييية.  هييدلأو، حييية ييييون ممينييًا، إعييادة التقييدير الالحقيية ل

طبيعيية التقييديرات المحاسييبية، ومييا إذا سييتيون المعلومييات التييي تييم الحصييول  عتبييارالمييدقق بعييين اإل
ر األخطياء الجوهريية فيي التقيديرات المحاسيبية التيي عليها من المراجعية مرتبطية بتحدييد وتقيييم مخياط

                                                 
 . 59-55و 4-0، الفقرات )المنق(( 250عيار التدقيق الدولي م  ٤
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يييتم إعييدادها فييي البيانييات المالييية للفتييرة الحالييية. ومييع ذلييك، ال تهييدل عملييية المراجعيية إلييى التسيياؤل 
حول مدى صحة األحيام الصادرة في الفترات السابقة التي استندت إلى المعلومات المتيوفرة فيي ذليك 

 (44أ-22الوقت. )المرجع: الفقرات أ
 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية

، )المينق(( 250عند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية وفقًا لما يقتضيي  معييار التيدقيق اليدولي  .55
 المرتبطة بتقدير محاسبي معين. شيوك التقديريقيم المدقق درجة  0
 

حاسبية التيي تيم التحدييد عليى أنهيا يحدد المدقق، حسب تقديرا، ما إذا يانت أد من هذا التقديرات الم .55
 .(05أ-47، تؤدد إلى مخاطر هامة. )المرجع: الفقرات أشيوكتنطود على 

 
 لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة ستجابةإجراءات اإل

 (09إلى مخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة، يحدد المدقق ما يلي: )المرجع: الفقرة أ ستنادإلبا .59

بتطبيييق متطلبييات إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي  المتعلييق مييا إذا قامييت اإلدارة  (أ)
 (04أ-02بالتقدير المحاسبي بالشيل المناسب؛ و)المرجع: الفقرات أ

مييا إذا يانييت الطييرق المسييتخدمة فييي إعييداد التقييديرات المحاسييبية مال ميية وتييم تطبيقهييا بانتوييام،  (ب)
التقيديرات المحاسيبية أو فيي طريقية إعيدادها وما إذا يانت التغييرات، إن وجدت، الحاصيلة فيي 

 (08أ-07من فترة سابقة، مناسبة في الورول القا مة. )المرجع: الفقرتان أ
 
، 4225لمخاطر األخطياء الجوهريية المقيّمية، وفقيًا لميا يقتضيي  معييار التيدقيق اليدولي  ستجابةعند اإل .52

طبيعيية التقييدير المحاسييبي:  عتبييارعييين اإلينفييذ المييدقق أميير واحييد أو أيثيير ميين األمييور التالييية،  خييذًا ب
 (45أ-02)المرجع: الفقرات أ

تحدييد ميا إذا تيوفر األحييداة التيي تحيدة حتييى تياريخ إصيدار تقريير المييدقق أدلية تيدقيق تتعلييق  (أ)
 (47أ-49بالتقدير المحاسبي. )المرجع: الفقرات أ

ليهييا. وعنييد القيييام بييذلك، ييفييية إعييداد اإلدارة للتقييدير المحاسييبي والبيانييات التييي يسييتند إ إختبييار (ب)
 (75أ-48يقيم المدقق ما إذا: )المرجع الفقرات أ

يانيييت طريقييية القييييا  المسيييتخدمة مناسيييبة فيييي الويييرول القا مييية؛ و)المرجيييع: الفقيييرات  (5)
 (74أ-75أ

                                                 
 . 90، الفقرة )المنق(( 250معيار التدقيق الدولي   0
 . 0، الفقرة  225معيار التدقيق الدولي   4
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فيييي المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة معقولييية فيييي ضيييوء أهيييدال القييييا   اتفتراضييييانيييت اإل (9)
 (82أ-77معمول ب . )المرجع: الفقرات أإطار عمل إعداد التقارير المالية ال

الفعاليييية التشيييغيلية ألنومييية الرقابييية عليييى ييفيييية إعيييداد اإلدارة للتقيييدير المحاسيييبي، إليييى  إختبيييار (ج)
 (84أ-84جانب اإلجراءات الجوهرية المناسبة. )المرجع: الفقرات أ

: هيييدلالوضيييع تقيييدير نقطيييي أو ميييدى للمبيييال  مييين أجيييل تقيييييم التقيييدير النقطيييي ليييإلدارة. ولهيييذا  (د)
 (25أ-87)المرجع: الفقرات أ

أو طييييرق تختلييييل عيييين تلييييك التييييي تسييييتخدمها اإلدارة،  اتإفتراضييييسييييتخدم المييييدقق إذا إ (5)
أو طيييرق اإلدارة ييفيييي لوضيييع التقيييدير النقطيييي  اتفتراضييييحصيييل الميييدقق عليييى فهيييم إل

المتغييرات ذات العالقية ولتقيييم  عتبيارللمدقق أو مدى مبال  المدقق، مع األخذ بعيين اإل
 (29ة فروقات هامة عن التقدير النقطي لإلدارة. )المرجع: الفقرة أأي

مييدى، يتعييين علييى المييدقق تحديييد نطيياق  إسييتخدامأنيي  ميين المناسييب المييدقق  إسييتنتع إذا (9)
يافيية النتييا ع التييي  إعتبييارإلييى أدليية التييدقيق المتييوفرة إلييى أن يييتم  سييتنادهييذا المييدى، باإل

 (20أ-22ت أتقع ضمن المدى معقولة. )المرجع: الفقرا
 

لمخاطر األخطاء الجوهريية المقيّمية وفقيًا  ستجابةأو عند اإل 59عند تحديد المسا ل المحدد في الفقرة  .54
يانييت هنيياك حاجيية إلييى مهييارات أو معرفيية متخصصيية فيمييا يتعلييق ، ينويير المييدقق فيمييا إذا 52للفقييرة 

أدليية تييدقيق يافييية  بجانييب واحييد أو أيثيير ميين جوانييب التقييديرات المحاسييبية ميين أجييل الحصييول علييى
 (555أ-24ومناسبة. )المرجع: الفقرات أ

 
 للمخاطر الهامة  ستجابةإجراءات جوهرية األخرى لإل

 شيوك التقدير

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية التي تؤدد إلى مخياطر هامية، وباإلضيافة إليى اإلجيراءات الجوهريية  .50
، يتعيييين عليييى ۷ 225التيييدقيق اليييدولي  األخيييرى التيييي تيييم اتخاذهيييا مييين أجيييل تحقييييق متطلبيييات معييييار

 (559المدقق تقييم األمور التالية: )المرجع: الفقرة أ

أو نتيا ع بديلية والسيبب وراء رفضيها، أو ييفيية معالجية اإلدارة  اتفتراضاإلدارة إل إعتبارييفية  (أ)
 (554أ-552عند إعداد التقدير المحاسبي. )المرجع: الفقرات أ لشيوك التقدير

الهاميية المسييتخدمة ميين قبييل اإلدارة معقوليية أم ال. )المرجييع: الفقييرات  اتفتراضييإلمييا إذا يانييت ا (ب)
 (552-557أ
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يق
تدق

ال
 

نية اإلدارة في تنفيذ إجراءات عمل محددة وقدرتها عليى القييام بيذلك، حيية يييون ذليك مرتبطيًا  (ج)
الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة أو التطبيق المال م إلطيار عميل إعيداد  اتفتراضمعقولية اإلب

 (555التقارير المالية المعمول ب . )المرجع: الفقرة أ
 

علييى التقييديرات المحاسييبية شيييوك التقييدير لييم تعييالع اإلدارة، حسييب تقييدير المييدقق، تييرثيرات  فييي حييال .54
الشييل المناسيب، يتعيين عليى الميدقق، إذا اسيتلزم األمير، تحدييد ميدى بالتي تؤدد إلى مخياطر هامية 
 (559أ-555تقدير المحاسبي. )المرجع: الفقرتان: أيتم من خالل  تقييم معقولية ال

 
 والقيا  عترالمعايير اإل

فيما يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية التيي تيؤدد إليى مخياطر هامية، يتعيين عليى الميدقق الحصيول عليى  .57
 -أدلة تدقيق يافية ومناسبة حول ما إذا يان:

ية فييييي البيانيييييات الماليييييية؛ و بالتقييييديرات المحاسيييييب عتيييييرالأو عييييدم اإل عترالقييييرار اإلدارة بييييياإل (أ)
 (554أ-552)المرجع: الفقرتان أ

 (550أسا  القيا  المختار للتقديرات المحاسبية )المرجع: الفقرة أ (ب)
 

 وفقًا لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .
 

 تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء

إليى أدلية التيدقيق، يانيت التقيديرات المحاسيبية فيي البيانيات  سيتناد، باإليتعين على المدقق تقييم ما إذا .58
المالية إما معقولة في سياق إطار عمل إعداد التقارير المالية المعميول بي  أو تيم التعبيير عنهيا بشييل 

 (552أ-554خاطئ. )المرجع: الفقرات أ
 

 اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية

حييول مييا إذا يانييت اإلفصيياحات فييي  صييول علييى أدليية تييدقيق يافييية ومناسييبةيتعييين علييى المييدقق الح .52
البيانيييات الماليييية المتعلقييية بالتقيييديرات المحاسيييبية وفقيييًا لمتطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية 

 (595أ-595المعمول ب . )المرجع: الفقرتان أ
 

يتعيييين عليييى الميييدقق تقيييييم ميييدى فيميييا يتعليييق بالتقيييديرات المحاسيييبية التيييي تيييؤدد إليييى مخييياطر هامييية،  .95
فييي البيانييات المالييية فييي سييياق إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية  شيييوك التقييديرمال ميية اإلفصيياح 

 (592أ-599المعمول ب . )المرجع: الفقرتان أ
 

 مؤشرات على تحيز محتمل من قبل اإلدارة
رة لييييدى إعييييداد التقييييديرات يتعييييين علييييى المييييدقق مراجعيييية األحيييييام والقييييرارات الصييييادرة ميييين قبييييل اإلدا .95

وال تشييل المحاسبية من أجل تحديد ما إذا يانت مؤشرات على وجود تحييز محتميل مين قبيل اإلدارة. 
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التوصييييل إلييييى  هييييدالالمؤشييييرات علييييى وجييييود تحيييييز محتمييييل ميييين قبييييل اإلدارة بحييييد ذاتهييييا أخطيييياء أل
 (590أ-594ن أحول معقولية التقديرات المحاسبية المختلفة. )المرجع: الفقرتا إستنتاجات

 
 اإلقرارات الخطية

،  وحيثميا ييان مناسيبًا حيية يعتقيد أول يك يتعين على المدقق الحصول على إقرارات خطية من اإلدارة .99
الهامة المستخدمة من قبلها فيي إعيداد التقيديرات المحاسيبية معقولية  اتفتراضبرن اإل المليفين بالرقابة

 (597أ-594أم ال. )المرجع: الفقرتان أ
 
 ثيقالتو 

 -:۸يجب على المدقق أن يضمن ضمن وثا ق التدقيق ما يلي .92

المدقق حول معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصياح عينهم اليذد ييؤدد إليى  إستنتاجاتأسا   (أ)
 مخاطر هامة؛ و

 (598المؤشرات إلى وجود تحيز محتمل من قبل اإلدارة، إن وجدت. )المرجع: الفقرة أ (ب)
 

*** 
 

 ية األخرىالتطبيق والمادة التوضيح
 (9)المرجع: الفقرة  طبيعة التقديرات المحاسبية

 ، فييي ن بعييي  بنيييود البيانيييات الماليييية يميييين تقيييديرها فقيييط.العميييلألنشيييطة مالزمييية  شييييوكإثييير وجيييود     .5أ
للمنشيرة، أو أسيا  أو  عنصيرأو  إلتزامقد تؤدد الخصا ت المحددة ألصل أو وباإلضافة إلى ذلك، 

بنيييود ير بنيييد مييين إليييى الحاجييية إليييى تقيييد ،ميييل إعيييداد التقيييارير المالييييةطريقييية القييييا  بموجيييب إطيييار ع
معينية للقييا  واإلفصياحات المطلوبية وتحدد بع  أطر إعداد التقارير الماليية طرقيًا البيانات المالية. 

في البيانات المالية، بينما هناك أطر عمل إلعداد التقيارير الماليية أقيل تحدييدًا. وينياقل الملحيق بهيذا 
فصاحات القيمة العادلة بموجب أطر عمل إعداد التقارير المالية المختلفة.المعيا  ر قياسات وا 

 
متدنييية نسييبيًا وقييد تييؤدد إلييى مخيياطر أقييل ل خطيياء  شيييوكتنطييود بعيي  التقييديرات المحاسييبية علييى .   9أ

 -الجوهرية، مثل:
 .التقديرات المحاسبية الناش ة في المنشآت التي تشترك في أنشطة عمل معقدة 

 .التقديرات المحاسبية التي يتم إعدادها وتحديثها عادة ألنها ترتبط بمعامالت روتينية 

                                                 
 .4، والفقرة أ55-8الفقرات  ،" وثا ق التدقيق" 925معيار التدقيق الدولي   ۸
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  التقييديرات المحاسييبية المشييتقة ميين بيانييات متييوفرة بسييهولة، مثييل البيانييات المتعلقيية برسييعار الفا ييدة
انييات أسييعار صييرل األوراق المالييية المتبادليية. وقييد يشييار إلييى مثييل هييذا البيانييات بالبيالصييادرة أو 

 "الجديرة بالمالحوة" في سياق تقدير محاسبي للقيمة العادلة.

  التقييديرات المحاسييبية للقيميية العادليية حييية أن طريقيية القيييا  المحييددة بموجييب إطييار عمييل إعييداد
اليذد يقتضيي القييا   لتزامالتقارير المالية المعمول ب  بسيطة وسهلة التطبيق على األصل أو اإل

 بالقيمة العادلة.

 أن النمييييوذج المسييييتخدم لقيييييا  التقييييدير المحاسييييبي يرات المحاسييييبية للقيميييية العادليييية حييييية التقييييد
أو الميدخالت الخاصية بيالنموذج جيديرة  اتفتراضيمعرول أو مقبول عمومًا، شريطة أن تيون اإل

 بالمالحوة.
 

ما تييون مرتفعية نسيبيًا، خاصية عنيد شييوك.    فيما يتعلق بيبع  التقيديرات المحاسيبية، قيد تييون هنياك 2أ
 -هامة، ومثال ذلك ما يلي: اتإفتراضقا مة على 

 .التقدير المحاسبي المتعلق بنتيجة المقاضاة 

 .التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة ل دوات المالية المشتقة غير المتداولة بين العامة 

 التقيييديرات المحاسيييبية للقيمييية العادلييية يسيييتخدم  بشيييرنها نميييوذج متخصيييت متطيييور عليييى مسيييتوى 
 ال يمين مالحوتها في السوق. بشرنهاومدخالت  اتإفتراضالمنشرة أو هناك 

 
إلى طبيعة التقدير المحاسبي والحد اليذد توجيد عنيدا طريقية أو  ستنادباإل شيوك التقديرتختلل درجة   . 4أ

المسيتخدمة فيي  اتفتراضيلإل اليذاتينموذج مقبول عمومًا مستخدم إلعداد التقدير المحاسبي، والطابع 
إعداد التقدير المحاسبي. وفي بع  الحاالت، قيد تييون شييوك التقيدير المرتبطية بالتقيدير المحاسيبي 

فييي إطيار عميل إعيداد التقييارير الماليية المعميول بيي   عتيراليثييرة جيدًا بحيية ال يييتم تحقييق معيايير اإل
 وال يمين إعداد التقدير المحاسبي.

 
التييي تقتضييي القيييا  بالقيميية العادليية علييى شيييوك فييي التقييدير. .   ال تنطييود يافيية بنييود البيانييات المالييية 0أ

قد تيون هذا حال بع  بنود البيانيات الماليية حيية توجيد سيوق نشيطة ومفتوحية فعلى سبيل المثال، 
ة ييييالتييي تحييدة عنيييدها التبييادالت الفعلييية، ح سيييعاراألوموثوقيية حييول  المنيييالتييوفر معلومييات سييهلة 

أفضل دليل تدقيق للقيمة العادلة. ومع ذلك، قد توجيد شييوك  وجود عرو  أسعار منشورة هو يعتبر
ن يانييت طريقيية التقييييم والبيانييات واضييحة تمامييًا. فعلييى سييبيل المثييال، قييد يتطلييب فييي التقييدير  حتييى وا 

صييية فيييي البور  ةتقييييين األوراق الماليييية المعروضييية فيييي سيييوق نشيييطة ومفتوحييية بسيييعر السيييوق المدرجييي
فيمييا يتعلييق بالسييوق أو خاضييعة لقيييود بشييرن قابلييية تييداولها. هاميية  الحصييتالتعييديل فييي حييال يانييت 

العاميية السيا دة فييي ذليك الوقييت، مثيل عييدم تييوفر  ةقتصياديوباإلضيافة إلييى ذليك، قييد تيؤثر الوييرول اإل
 السيولة في سوق معينة، على شيوك التقدير.
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مطلوبييية، عيييدا عييين  تتضيييمن األمثلييية األخيييرى عليييى الحييياالت التيييي تييييون فيهيييا التقيييديرات المحاسيييبية.    4أ
 -التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة، ما يلي:

 .مخصت الديون المشيوك فيها 

 تقادم المخزون. 
 الضمان اتإلتزام. 
 طريقة االستهالك أو العمر المفيد ل صول. 
  سترداداإمعين حية توجد شيوك حول إميانية  ستثمارإلالمخصت مقابل القيمة المسجلة. 

  األجلنتيجة العقود طويلة. 

 التياليل الناش ة من التسويات واألحيام في المقاضاة. 
 

مطلوبية ميا ضيافية عليى حياالت قيد تييون فيهيا التقيديرات المحاسيبية للقيمية العادلية اإلاألمثلية  تتضمن.   7أ
 -يلي:

 األدوات المالية المعقدة غير المتداولة في سوق نشطة ومفتوحة. 

 المدفوعات القا مة على الحصت. 

 يات أو المعدات المحتفو بها من أجل التصرل بهاالممتل. 

  أعمال، بما في ذلك الشهرة واألصول غير  إندماجمعينة مستملية في  اتإلتزامأصول أو
 .الملموسة

  إعتباربين األطرال المستقلة دون  اتإلتزامالمعامالت التي تنطود على تبادل أصول أو 
 مختلل خطوط األعمال.نقدد، مثل تبادل غير نقدد لمرافق المصنع في 

 
يشييتمل التقييدير علييى أحيييام قا ميية علييى المعلومييات المتييوفرة عنييد إعييداد التقييارير المالييية. وفيمييا يتعلييق   . 8أ

حيول المسيا ل المشييوك فيهيا وقيت  اتإفتراضيبالعديد من التقيديرات المحاسيبية، ف نهيا تتضيمن وضيع 
بالحيييياالت أو المعييييامالت أو األحييييداة  إجييييراء التقييييدير. ويقييييع علييييى عيييياتق المييييدقق مسييييؤولية التنبييييؤ

ييون لها ترثير هام، فيي حيال يانيت معروفية وقيت التيدقيق، عليى أفعيال اإلدارة أو التي قد  المستقبلية
 المستخدمة من قبلها. اتفتراضاإل
 

 تحيز اإلدارة
ن التقييديرات تييدعو أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية عييادة إلييى الحيادييية أد االبتعيياد عيين التحيييز. وا    . 2أ

المحاسبية غيير دقيقية، ويميين أن تتيرثر بحييم اإلدارة. وقيد يشيتمل هيذا الحييم عليى تحييز مقصيود أو 
مييثاًل(. وتيييزداد قابليييية  تحفيييز مييين أجيييل تحقيييق نتيجييية مرجيييوةنتيجييية الغييير مقصيييود ميين قبيييل اإلدارة )

ادا. ويعتبييير ليييدى إعييد الشخصيييتعيير  تقييدير محاسيييبي لتحيييز ميين قبيييل اإلدارة مييع إضيييفاء الطييابع 
حتماليييةالتحيييز غييير المقصييود ميين قبييل اإلدارة و  وجييود تحيييز مقصييود ميين قبييل اإلدارة مالزمييين فييي  ا 

القييرارات غييير الموضييوعية المطلوبيية عييادة عنييد إعييداد تقييدير محاسييبي. وفيمييا يتعلييق بعمليييات التييدقيق 
أثنيياء عملييية تييدقيق المسييتمرة، تييؤثر المؤشييرات علييى وجييود تحيييز محتمييل ميين قبييل اإلدارة تييم تحديييدا 
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الفتييرات السييابقة علييى التخطيييط ونشيياطات تحديييد وتقييييم المخيياطر التييي يقييوم بهييا المييدقق فييي الفتييرة 
 الحالية.

 
قييد يييتم تحديييد و يتشييال تحيييز ميين قبييل اإلدارة علييى مسييتوى حسيياب معييين. إقييد ييييون ميين الصييعب .  55أ

بية أو يافية التقيديرات المحاسيبية، أو ا فيي مجميل مجموعيات التقيديرات المحاسيإعتبار  التحيز فقط عند
وعليى اليرغم مين أن بعي  أوجي  تحييز اإلدارة ميالزم عند مالحوت  في عدد مين الفتيرات المحاسيبية. 

فيي القيرارات غييير الموضيوعية، فقييد ال تييون هنيياك نيية ميين قبيل اإلدارة عنييد اتخياذ مثييل هيذا األحيييام 
يييون هنياك نيية للتضيليل، يعتبير تحييز اإلدارة  بتضليل مسيتخدمي البيانيات الماليية. وميع ذليك، حيية

 يًا بطبيعت .إحتيال
 
 ات خاصة بمنشآت القطاي العامإعتبار 

حصصيًا هاميًا مين األصيول المتخصصيية التيي ال يوجيد بشيرنها مييوارد  قيد تمليك منشيآت القطياي العييام.  55أ
للقيميية الحالييية، أو  القيييا  بالقيميية العادليية أو أسيي  أخييرى هييدالمعلومييات سييهلة المنييال وموثوقيية أل

دمع بينهما. ال تولد األصول المتخصصة المحتفو بها عادة تدفقات نقدية وليي  ليديها سيوق نشيطة. 
ولذلك، يقتضي القيا  بالقيمة العادلة عمومًا التقدير وقيد يييون ذليك معقيدًا، وفيي بعي  الحياالت قيد 

 ال ييون ذلك ممينًا على اإلطالق.
 

 (8)المرجع: الفقرة  نشطة ذات العالقةإجراءات تقييم المخاطر واأل 
فيييي هيييذا المعييييار  8ة تسييياعد إجيييراءات تقيييييم المخييياطر واألنشيييطة ذات العالقييية التيييي تقتضييييها الفقييير .  59أ

المييدقق فييي تحديييد توقييع حييول طبيعيية ونييوي التقييديرات المحاسييبية التييي قييد تمتليهييا المنشييرة. ويتمثييل 
هيييم اليييذد تيييم الحصيييول عليييي  يافييييًا لتحدييييد وتقيييييم مخييياطر األوليييي للميييدقق فيميييا إذا ييييان الف عتبييياراإل

األخطييياء الجوهريييية فيميييا يتعليييق بالتقيييديرات المحاسيييبية، ولتخطييييط طبيييية وتوقييييت ونطييياق إجيييراءات 
 التدقيق األخرى.

 
 )أ(( 8)المرجع: الفقرة  الحصول على فهم لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب 

صول على فهم لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  الميدقق فيي تحدييد .  يساعد الح52أ
   -ما إذا يانت على سبيل المثال:

 بالتقديرات المحاسبية أو طرقًا لقياسها. ۹عترالتحدد شروطًا معينة لإل 

  نوايياليى إميثاًل تحدد شروطًا معينة تسيم( أو تقتضيي القييا  بالقيمية العادلية، مين خيالل الرجيوي 
  معين.  إلتزامفيما يخت أصل أو  تنفيذ إجراءات عمل معينةب المتعلقةاإلدارة 

  إفصاحات مطلوبة أو مسموح بها.تحدد 

                                                 
زانية العمومية أو بيان الدخل. ال في المي عترالتقتضي معوم أطر عمل إعداد التقارير المالية دمع البنود التي تحقق معايير اإل  ۹

بمثل هذا البنود، بما  عتراليعالع اإلفصاح عن السياسات المحاسبية أو إضافة مالحوات إلى البيانات المالية حالة تخلل عن اإل
 في ذلك التقديرات المحاسبية.
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يما يزود الحصول على مثل هذا الفهم المدقق برسا  للتحاور مع اإلدارة حول ييفية تطبيق اإلدارة 

ار المدقق حول ما إذا تم تطبيقها بالشيل لهذا المتطلبات ذات العالقة بالتقدير المحاسبي، وقر 
 المناسب أم ال.

 
التقيديرات النقطيية حيية توجيد قد توفر أطر عمل إعداد التقارير المالية إرشيادات ليإلدارة حيول تحدييد  . 54أ

التقيييدير النقطيييي المختيييار أن يييييون وتقتضيييي بعييي  أطييير عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية ميييثاًل بيييدا ل. 
 وقييد تقتضييي أطيير العمييل األخييرى 55.إحتماليييةحيييم اإلدارة حييول النتيجيية األيثيير البييديل الييذد يعييي  

بع  الحاالت، قد تيون اإلدارة قادرة عليى . وفي حتمالإلقيمة متوقعة مخصومة مرجحة با إستخدام
إعيداد تقيدير نقطيي إعداد تقدير نقطي مباشرة. أما في الحاالت األخرى، فقيد تييون اإلدارة قيادرة عليى 

 أو النتا ع البديلة التي تستطيع من خاللها تحديد تقدير نقطي. اتفتراضعد النور في اإلموثوق ب
 

هامية يييون  ات فتراضيقد تقتضيي أطير عميل إعيداد التقيارير الماليية اإلفصياح عين معلوميات تتعليق ب . 50أ
وك على ذلك، عند وجود درجة عاليية مين شيي وعالوةً عندها التقدير المحاسبي حساسًا بشيل خات. 

بتقييدير محاسييبي فييي البيانييات  عترالبيياإلالتقييدير، ال تسييم( بعيي  أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية 
 على البيانات المالية. المالية، ولين قد تيون إفصاحات معينة مطلوبة في المالحوات

 
  الحصول على فهم حول ييفية تحديد اإلدارة للحاجة إلى تقديرات محاسبية

 ب(() 8)المرجع: الفقرة 
 

يانيت تيؤدد معاملية أو حيدة أو اإلدارة مسيؤولية تحدييد ميا إذا يتطليب مين  إعداد البيانات المالية إن.  54أ
بيافيية التقيديرات المحاسييبية الالزميية  عتيرالحالية إلييى الحاجية إلييى إعيداد تقييدير محاسييبي، وبرني  تييم اإل

 ير المالية المعمول ب .وفقًا إلطار عمل إعداد التقار  واإلفصاح عنها في البيانات المالية
 

إلييييى الحاجيييية إلييييى إعييييداد تقييييديرات  تحديييييد اإلدارة للمعييييامالت واألحييييداة والوييييرول التييييي تييييؤدد إن  .57أ
 -:يستند على األرج( إلى محاسبية

 . معرفة اإلدارة لعمل المنشرة والقطاي الذد تعمل في 

 .معرفة اإلدارة بتنفيذ إستراتيجيات العمل في الفترة الحالية 

  يييون ممينيًا، الخبيرة المترايمية ليإلدارة فيي مجيال إعيداد البيانيات الماليية للمنشيرة فيي فتيرات حية
 سابقة.

 
يفيييية تحدييييد اإلدارة للحاجييية إليييى تقيييديرات فيييي هيييذا الحييياالت، قيييد يحصيييل الميييدقق عليييى فهيييم حيييول ي

إلدارة عنيدما تييون عمليية امين اإلدارة. أميا فيي حياالت أخيرى،  ستفسيارعن طريق اإل وذلك محاسبية
، قييد يييؤدد المييدقق إجييراءات عمييل إدارة مخيياطر رسيميأيثير تنويمييًا، مثييال ذلييك عنيدما ييييون لييإلدارة 

                                                 
 قدير النقطي المحدد بهذا الطريقة.قد تستخدم أطر عمل إعداد التقارير المالية المختلفة مصطلحات مختلفة لوصل الت  55
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تقيييييل المرييياور الموو ييية  حيييو الويييرق والممارسيييات التيييي تتبع يييا اإلدارة مييي   وييي  المراوعييية الدوريييية 
لييادة تقييدير التقييديرات المحاسييبية ح سييا الوييرورة  للظييروا التييي تييىدا تليير التقييديرات المحاسييبية واا

ًا هامييًا بال سييبة للمييدقق، راصيية التقييديرات المحاسييبية تلتبييار ويعييدا اسييت ما  التقييديرات المحاسييبية لييادة 
  اتلتاامالمتعلقة باإل

 
ت  ف ييل المييدقق للم وييئة وبيلت ييا الييذا يييتل الحصييو  لليييا  ت يياي  داي توييرايات تقييييل المريياور، تليير    81 

تل الحصييو  للي ييا  ت يياي سييير لملييية التييدقيق تسييالد  فييي تحديييد وا ييا  دليية التييدقيق الريير  التييي ييي
 الظروا  و التغييرات في الظروا التي قد تىدا تلر الحاوة تلر تلداد تقدير محاسبي 

 
 -ات حو  ما تذا:تستسسار ات الموو ة تلر اإلدارة حو  التغييرات في الظروا ستسسار إلقد تتوم  ا   84 

 ة م  المعامالت التي قد تىدا تلر تلداد تقدير محاسبي وار ت الم وئة في   واع وديد 

  تغيرات وروو المعامالت التي قد تىدا تلر تلداد تقدير محاسبي 

  تغيرت السياسات المحاسيبية المتعلقية بالتقيديرات المحاسيبية،  تيوية للتغييرات التيي وير ت للير
 ك متولبات توار لم  تلداد التقارير المالية المعمو  با  و غير ذل

  حيييدتت تغيييييرات ت ظيميييية  و تغيييييرات  رييير  ريييارة  وييياق سييييورة اإلدارة تقتويييي مييي  اإلدارة
 مراوعة  و تلداد تقديرات محاسبية وديدة 

  حيدتت حيا ت  و  حيداد ودييدة قييد تيىدا تلير الحاوية تليير تليداد تقيديرات محاسيبية وديييدة  و
 ة معدل

 
ت والحيداد والحيا ت التيي قيد تيىدا تلير الحاوية تلير قد يحدد المدقق  ت اي لملية التدقيق المعيامال   05 

)المييي ق    580يت ييياو  معييييار التيييدقيق اليييدولي تليييداد تقيييديرات محاسيييبية فويييلت اإلدارة فيييي تحدييييدها  
الحا ت التي يحدد في ا المدقق مراور الرواي الووهرية التي  رسقت اإلدارة في تحدييدها، بميا فيي 

ور  بييير فييي الرقابيية الدارلييية فيمييا يتعلييق بعمليييات تقييييل المريياور ذلييك تحديييد مييا تذا  ييا  ه يياك قصيي
  88الراصة بالم وئة

 
 ات راصة بالم وآت الصغيرةتلتبار 

ت  الحصييو  لليير ف ييل حييو  الم وييآت الصييغيرة  قيي  تعقيييدًا لييادة بمييا     ويياوات لمل ييا محييدودة    08 
الميييدير ميييتاًل، -واحيييد،  الماليييك ومعامالت يييا  قييي  تعقييييدًا  وباإلويييافة تلييير ذليييك، يحيييدد ليييادة وييير 

 ات تبعًا لذلك ستسسار الحاوة تلر تلداد تقدير محاسبي وقد ير ا المدقق للر اإل
 

                                                 
  81، السقرة)الم ق   580معيار التدقيق الدولي  88



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

  485 045معيار التدقيق الدولي 

 )ج((8)المرجع: الفقرة  الحصول على فهم حول كيفية إعداد اإلدارة للتقديرات المحاسبية
داد التقددارير الماليددة مددن أجددل اإلدارة  تحديددد عمليددات إعدد إعددداد البياتددات الماليددة أيطددام يت لدد  مددن إن.  22أ

إعددداد التقددديرات المحاسددبية، بمددا فددي ذلددك الرقابددة الدا ليددة المتاسددبة. وتعددتمل  ددذ  العمليددات علددى مددا 
 -يلي:

 بمدا فدي ذلدك  درق التقددير أو عمليدات التقدديرالسياسدات المحاسدبية المتاسدبة وتحديدد  إ تيدار ،
 ممكتام. ، حيث يكونالتماذج بما في ذلكالتقييم المتاسبة، 

 ذات العالقة التي تؤثر على التقديرات المحاسبية. اتفتراطوطع وتحديد البياتات واإل 

  المراجعددة الدوريددة لل ددرو  التددي قددد تددؤدر إلددى التقددديرات المحاسددبية أو إعددادة تقدددير التقددديرات
 المحاسبية حس  الطرورة.

 

الحصددول علددى فهددم حددول كيفيددة إعددداد  عتددد عتبددارتعددتمل المسددالل التددي قددد يم ددذ ا المدددقق بعددين اإل. 22أ
 -اإلدارة للتقديرات المحاسبية على األمثلة التالية:

  كاتددت تتعددمأتددواا الحسددابات أو المعددامالت التددي تددرتب  بهددا التقددديرات المحاسددبية )مثددل مددا إذا 
أو مددا إذا كاتددت تتعدم مددن معدامالت ريددر متكددررة أو مدن تسددجيل معدامالت روتيتيددة أو متكدررة 

 ة(.رير مملوف

 اسدددت دمت اإلدارة أسدددالي  القيدددا  المعتدددر  بهدددا فدددي  كيددد  ، إن كدددان الحدددال كدددذلك،و مدددا إذا
 تقدير محاسبي معين.إعداد 

  ن  ما إذا تم إعداد التقديرات المحاسدبية بتدا م علدى البياتدات المتدوفرة فدي تداريل مرحلدي معدين، وا 
األحدددداث والمعدددامالت  تدددمثير عتبددداركدددان الحدددال كدددذلك، مدددا إذا وكيددد  أ دددذت اإلدارة بعدددين اإل

 والتغييرات الحاصلة في ال رو  التي تحدث بين ذلك التاريل وتهاية الفترة.
 

 ((1)ج()8التماذج )المرجع: الفقرة  إست دام ريقة القيا ، بما في ذلك 
قدددد يحددددد  ددار عمدددل إعددداد التقدددارير الماليدددة المعمددول بددد   ريقددة قيدددا  تقددددير فددي بعدددا الحددا ت، .  24أ

  في قيدا  تقددير بالقيمدة العادلدة. إ  أتد  فدي العديدد إست دامن، مثل تموذج معين ليتم محاسبي معي
من الحا ت   يحدد إ ار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب   ريقدة القيدا ، أو قدد يحددد  رقدام 

 بديلة للقيا .
 

ها فدددي إسدددت دامة معيتدددة ليدددتم .  عتددددما   يحددددد إ دددار عمدددل إعدددداد التقدددارير الماليدددة المعمدددول بددد   ريقددد20أ
فددي الحصددول علددى فهددم  عتبددارال ددرو  القالمددة، تتطددمن المسددالل التددي قددد يم ددذ ا المدددقق بعددين اإل

 -لل ريقة أو، حيث يكون ممكتام، للتموذج المست دم في إعداد التقديرات المحاسبية، على ما يلي:

  ريقة معيتة. إ تياردير  عتد الذر يتم تق لتااماإلدارة ل بيعة األصل أو اإل إعتباركيفية  
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  طرق شا عة ما إذا يانت المنشرة تعمل في عمل أو قطاي أو بي ة معينة حية يوجد
 في إعداد نوي معين من التقديرات المحاسبية. ستخداماإل

 
 داخلييياً  التييي طييورت فيهييا اإلدارة مييثالً  قييد توجييد مخيياطر أيبيير ل خطيياء الجوهرييية، يمييا فييي الحيياالت.  94أ

طريقية  إسيتخدامعين  فيهيا تحييدالحياالت التيي المحاسيبي أو    فيي إعيداد التقيديرإسيتخدام ًا ليتمنموذج
 في قطاي أو بي ة معينة. ستخدامشا عة اإل

 
 ((9)ج()8أنومة الرقابة ذات العالقة )المرجع: الفقرة 

ذات العالقيية .  تشييتمل المسييا ل التييي قييد يعتبرهييا المييدقق فييي الحصييول علييى فهييم حييول أنوميية الرقابيية 97أ
 -على خبرة ويفاءة األشخات الذد يعّدون التقديرات المحاسبية، وأنومة الرقابة المرتبطة بما يلي:

  فييييي وضييييع التقييييديرات ودقيييية البيانييييات المسييييتخدمة  إرتبيييياطييفييييية تحديييييد اإلدارة ليمييييال ومييييدى
 المحاسبية.

  والميييييدخالت  اتفتراضيييييالتقيييييديرات المحاسيييييبية، بميييييا فيييييي ذليييييك اإلعليييييى مصيييييادقة الو مراجعييييية
من قبل مستويات مناسبة من اإلدارة و، حية يييون ممينيًا، مين قبيل  المستخدمة في وضعها،

 .بالحويمةالميلفين 

  األشيييخات األشيييخات اليييذين يلزميييون المنشيييرة بالمعيييامالت ذات الصيييلة و فصيييل المهيييام بيييين
ؤوليات بالشييل تعييين المسي يانبما في ذلك ما إذا عن إعداد التقديرات المحاسبية، المسؤولين 
طبيعيية المنشييرة ومنتجاتهييا وخييدماتها )فمييثاًل، فييي حاليية مؤسسيية  عتبيياربعييين اإل يرخييذ المناسييب

العالقية وويفية مسيتقلة مسيؤولة عين تقيدير وتصيديق  ومالية يبيرة، قيد يتضيمن فصيل المهيام ذ
 يييرتبط الخاصيية بالمنشييرة المجهييزة ميين قبييل أفييراد التسييعير بالقيميية العادليية للمنتجييات المالييية ال

 تعويضهم بمثل هذا المنتجات(.
 
علييى الوييرول. فعلييى  عتمييادقييد تييرتبط أنوميية رقابيية أخييرى ب عييداد التقييديرات المحاسييبية وذلييك باإل.   98أ

سبيل المثال، في حال استخدمت المنشرة نماذج محددة إلعداد التقديرات المحاسيبية، قيد تضيع اإلدارة 
جيييراءات محيييددة حيييول هيييذا النمييياذ ج. وقيييد تشيييتمل أنومييية الرقابييية ذات العالقييية ميييثاًل تليييك سياسيييات وا 

 -األنومة المطبقة على ما يلي:
  معين. هدلنموذج معين ل إختيارتصميم وتطوير أو 

 النموذج. إستخدام 

  من سالمة النموذج.الدورد  والتحققالصيانة 
 

 ((2)ج()8اإلدارة للخبراء )المرجع: الفقرة  إستخدام
قييد تووييل المنشييرة، أفييرادًا يتمتعييون بييالخبرة واليفيياءة الالزميية إلعييداد التقييديرات  قييد تملييك اإلدارة، أو . 92أ

النقطية المطلوبة. ومع ذليك، قيد تحتياج اإلدارة فيي بعي  الحياالت إليى إشيراك خبيير مين أجيل إعيداد 
 -أو المساعدة في إعداد التقديرات النقطية. وقد تنشا هذا الحاجة بسبب:
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 أو الهييدرويربون  المعيادنحتيياطي إي تقتضي التقدير، مثل قيا  الطبيعة الخاصة للمسرلة الت
 ستخراجية.إلا في الصناعات

  الطبيعيية الفنييية للنميياذج المطلوبيية لتحقيييق المتطلبييات ذات العالقيية إلطييار عمييل إعييداد التقييارير
 المالية المعمول ب ، يما قد ييون الحال في قياسات معينة بالقيمة العادلة.

 عتيادييية للحاليية أو المعامليية أو الحييدة الييذد يقتضييي تقييديرًا إلالوفيية أو غييير الطبيعيية غييير المر
 محاسبيًا.

 
 ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار 

ميدير قيادر  -عيادة عليى ماليك الويرول التيي تقتضيي تقيديرًا محاسيبياً  تنطيودفي المنشآت الصيغيرة، .  25أ
بعيي  الحيياالت إليييى فييي نييياك حاجيية مييع ذلييك، قييد تيييون هإعييداد التقييدير النقطييي المطليييوب. و  علييى

المييدير فييي مرحليية مبيييرة ميين عملييية التييدقيق حييول طبيعيية أد تقييدير  -خبييير. إن النقييال مييع المالييك
 -محاسيييبي ويميييال التقيييديرات المحاسيييبية المطلوبييية وميييدى مال مييية عمليييية التقيييدير قيييد يسييياعد الماليييك

 خبير ما. إستخدامالمدير في تحديد الحاجة إلى 
 
 ((4)ج()8لمرجع: الفقرة )ا اتفتراضاإل

جيييزءًا ال يتجيييزأ مييين التقيييديرات المحاسيييبية. وتتضيييمن المسيييا ل التيييي قيييد يعتبرهيييا  اتفتراضيييتشييييل اإل.  25أ
 -ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية األمثلة التالية: اتفتراضالمدقق في الحصول على فهم حول اإل

 هامة. اتإفتراضى يونها التي تميل إل اتفتراض، بما في ذلك اإلاتفتراضة اإلعطبي 

 عتبيارذات عالقية وياملية )أد تيم األخيذ بعيين اإل اتفتراضيييفية تقييم اإلدارة لما إذا يانت اإل 
 يافة المتغيرات ذات العالقة(.

 مطابقة داخليًا.المستخدمة  اتفتراضحية ييون ممينًا، ييفية تحديد اإلدارة برن اإل 

 حييول  اتفتراضييقييع ضييمن سيييطرة اإلدارة )مثييل اإلمرتبطيية بمسييا ل ت اتفتراضييمييا إذا يانييت اإل
برامع الصيانة التي قد تؤثر على تقدير العمر المفيد ألصل معيين(، ويييل تتوافيق ميع خطيط 
العميييل الخاصييية بالمنشيييرة والبي ييية الخارجيييية لهيييا، أو ميييا إذا يانيييت مرتبطييية بمسيييا ل تقيييع خيييارج 

عيييييدالت الوفييييييات أو األعميييييال حيييييول أسيييييعار الفا يييييدة أو م اتفتراضيييييسييييييطرة اإلدارة )مثيييييل اإل
 القضا ية أو التنويمية المحتملة أو قابلية تغير أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية(.

 اتفتراضطبيعة ونطاق الوثا ق، إن وجدت، التي تدعم اإل. 
 



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

 

  045ولي معيار التدقيق الد 482 

  

يق
تدق

ال
 

من قبل خبير من أجل مساعدة اإلدارة في إعداد التقديرات  اتفتراضقد يتم إعداد أو تحديد اإل
 اإلدارة. اتإفتراضها من قبل اإلدارة، إستخدام، عند اتفتراضبية. وتصب( هذا اإلالمحاس

 
علييى أنهييا مييدخالت، عنييدما تسييتخدم اإلدارة نموذجييًا  اتفتراضييفييي بعيي  الحيياالت، قييد يشييار إلييى اإل.  29أ

إلعييداد تقييدير محاسييبي مييثاًل، رغييم أن مصييطل( "مييدخالت" قييد يسييتخدم أيضييًا لإلشييارة إلييى البيانييات 
 محددة. اتإفتراضالصلة التي تطبق عليها  ذات

 
تحتود على أنواي مختلفة من المعلومات التي تم الحصيول عليهيا مصيادر  اتإفتراضقد تدعم اإلدارة .  22أ

بعييي  الحييياالت، قيييد ييييييون وفيييي هيييا وموثوقيتهيييا. إرتباطداخليييية وخارجيييية، حيييية قيييد يختليييل ميييدى 
ة مين مصيادر خارجيية )مثيل سيعر الفا يدة المعلين قا مًا بشيل موثوق عليى معلوميات مطبقي فترا اإل

ل السييابقة عنيي  أو غيرهييا ميين البيانييات اإلحصييا ية( أو داخلييية )مثييل المعلومييات التاريخييية أو الوييرو 
أيثير ذاتيية، مثيال ذليك عنيدما  فتيرا التي مرت بها المنشرة(. أما في الحاالت األخيرى، قيد يييون اإل

 ارجية تحصل منها على معلومات.ال تملك المنشرة أية خبرة أو مصادر خ
 
، أو تتوافيييق ميييع، ميييا سيسيييتخدم اتفتراضيييفيييي حالييية التقيييديرات المحاسيييبية بالقيمييية العادلييية، تعيييي  اإل.  24أ

األطرال المطلعين والراغبين في معاملية عليى أسيا  تجيارد )المشيار إلييهم أحيانيًا بيي "المشياريين فيي 
. يمييا سييتتباين إلتييزامادليية عنيد تبييادل أثييل أو تسيوية السيوق" أو مصييطل( ميييافئ( فيي تحديييد القيميية الع

الييذد يييتم تقييميي ، وطريقيية التقييييم المسييتخدمة  لتييزامحسييب خصييا ت األصييل أو اإلمحييددة  اتإفتراضيي
 )مثل أسلوب السوق أو أسلوب الدخل( ومتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .

 
أو المييييدخالت ميييين حييييية  اتفتراضيييية بالقيميييية العادليييية، تختلييييل اإلفيمييييا يتعلييييق بالتقييييديرات المحاسييييبي.  20أ

 -مصادرها وأسسها ياآلتي:
أو الميدخالت التيي تعيي  ميا سيسيتخدم المشياريون فيي السيوق  اتفتراضييتم تطوير تلك اإل (أ)

إلييى بيانيات السيوق التيي تيم الحصيول عليهيا ميين  سيتنادمعيين باإل إلتيزامفيي تسيعير أصيل أو 
رة المبليييي  عنهييييا )المشييييار إليهييييا أحيانييييًا بييييي "المييييدخالت الجييييديرة مصييييادر مسييييتقلة عيييين المنشيييي

 بالمالحوة" أو مصطل( ميافئ(. 

أو الميييدخالت التيييي تعيييي  األحييييام الخاصييية بالمنشيييرة حيييول  اتفتراضيييييييتم تطيييوير تليييك اإل (ب)
 سيتنادباإل لتيزامالتي سيستخدمها المشريون في السوق فيي تسيعير األصيل أو اإل اتفتراضاإل

لومات المتوفرة من ول الويرول القا مية )المشيار إليهيا أحيانيًا بيي "الميدخالت إلى أفضل المع
 غير الجديرة بالمالحوة" أو مصطل( ميافئ(.

 
ومع ذلك، ال ييون التمييز واضحًا دا ميًا بيين )أ( و)ب( ليدى التطبييق العمليي. وباإلضيافة إليى ذليك، 

المختلفيية المسييتخدمة ميين قبييل  اتفتراضييميين بييين عييدد ميين اإل ختيييارقييد يسييتلزم األميير ميين اإلدارة اإل
 مختلل المشاريين في السوق.

 

ة أم ال، يأو المييدخالت جييديرة بالمالحويي اتفتراضيييييؤثر نطيياق الطييابع الييذاتي، مثييل مييا إذا يانييت اإل . 24أ
 على درجة شيوك التقدير وبالتالي تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية لتقدير محاسبي معين.
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 ((0)ج()8حاصلة في طرق إعداد التقديرات المحاسبية )المرجع: الفقرة التغييرات ال
 

عنييد تقييييم ييفييية إعييداد اإلدارة للتقييديرات المحاسييبية، يتعييين علييى المييدقق فهييم مييا إذا يييان هنالييك أو .  27أ
ييييان مييين المفتييير  أن يييييون هنييياك تغييييير عييين الفتيييرة السيييابقة فيييي الطيييرق المسيييتخدمة فيييي إعيييداد 

للتغييييرات فييي البي يية أو  إسييتجابةحاسييبية. وقييد تحتيياج طريقيية تقييدير محييددة إلييى تغيييير التقييديرات الم
الويييرول التيييي تيييؤثر عليييى المنشيييرة أو للتغيييييرات فيييي متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية 
المعمييول بهييا. فييي حييال قامييت اإلدارة بتغيييير الطريقيية المتبعيية فييي إعييداد التقييديرات المحاسييبية، ميين 

لهييذا  إسييتجابةالجديييدة مناسييبة أيثيير، أو أنهييا بحييد ذاتهييا أن تسييتطيع اإلدارة إوهييار أن الطريقيية  المهييم
التغييرات. فعلى سبيل المثال، فيي حيال غّييرت اإلدارة أسيا  إعيداد التقيديرات المحاسيبية مين أسيلوب 

 اتضييإفترانمييوذج معييين، يتحييدى المييدقق مييا إذا يانييت  إسييتخدامالتقييدير حسييب أسييعار السييوق إلييى 
 .ةقتصادياإلدارة حول السوق معقول في ضوء الورول اإل

 
 ((4)ج()8شيوك التقدير )المرجع: الفقرة 

تتضمن األمثلة عليى المسيا ل التيي قيد يعتبرهيا الميدقق ليدى الحصيول عليى فهيم حيول ميا إذا و، إن .   28أ
 -ترثير شيوك التقدير ما يلي:تقيم اإلدارة  ، ييلحصل ذلك

  أو النتيييا ع البديلييية مييين خيييالل  اتفتراضييي، يييييل نويييرت اإلدارة فيييي اإلذليييكحصيييل ميييا إذا و، إن
المتعلقيييية بتقييييدير  اتفتراضييييلتحديييييد تييييرثير التغييييييرات الحاصييييلة فييييي اإل إسييييتجابةإجييييراء تحليييييل 

 محاسبي.

 .ييل تحدد اإلدارة التقدير المحاسبي عندما يشير التحليل إلى عدد من السيناريوهات الناتجة 

  ة تراقييييب نتيجيييية التقييييديرات المحاسييييبية المعييييّدة فييييي الفتييييرة السييييابقة، ومييييا إذا مييييا إذا يانييييت اإلدار
 استجابت اإلدارة بالشيل المناسب لنتيجة إجراء المراقبة ذلك.

 
 (2)المرجع: الفقرة  مراجعة التقديرات المحاسبية للفترة السابقة

رل بي  فيي البيانيات الماليية ستختلل نتيجية تقيدير محاسيبي معيين عيادة عين التقيدير المحاسيبي المعتي.  22أ
وليييدى أداء إجيييراءات تقيييييم المخييياطر لتحدييييد وفهيييم اليييدواعي وراء هيييذا الفروقيييات، قيييد للفتيييرة السيييابقة. 

 -يحصل المدقق على:
  معلومات تتعلق بفعالية عملية التقدير للفترة السيابقة مين قبيل اإلدارة، والتيي قيد يحييم الميدقق مين

 عملية الحالية التي تقوم بها اإلدارة.خاللها على الفعالية المحتملة لل

 .أدلة تدقيق مرتبطة ب عادة تقدير التقديرات المحاسبية للفترة السابقة في الفترة الحالية 

  أدلييية تيييدقيق حيييول مسيييا ل، مثيييل شييييوك التقيييدير، التيييي قيييد يتعيييين اإلفصييياح عنهيييا فيييي البيانيييات
 المالية.
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تحدييييد فيييي  فيييي الفتيييرة الحاليييية ة للفتيييرة السيييابقة الميييدققيميييا قيييد تسييياعد مراجعييية التقيييديرات المحاسيييبي.  45أ
التقيديرات المحاسيبية، أو تشييير إليى وجيود، لتحيييز الويرول أو الحياالت التيي تزيييد مين قابليية تعيير  

ويسيياعد المييدقق المتمثييل فييي الشيييويية المهنييية فييي تحديييد هييذا الوييرول أو محتمييل ميين قبييل اإلدارة. 
 ونطاق إجراءات التدقيق األخرى. الحاالت وفي تحديد طبيعة وتوقيت

 
فتراضيييإجيييراء مراجعييية بيييرثر رجعيييي ألحييييام و  ۲5945.  يميييا يقتضيييي معييييار التيييدقيق اليييدولي45أ اإلدارة  اتا 

ويتم إجراء تلك المراجعة يجزء من المتطلب اليذد يقتضيي مين  المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة.
لتقديرات المحاسيبية فيميا يخيت وجيود حياالت تحييز المدقق تصميم وأداء إجراءات من أجل مراجعة ا

لمخييياطر هيمنييية اإلدارة عليييى أنومييية   سيييتجابة، يحتييييالقيييد تمثيييل مخييياطرة أخطييياء جوهريييية بسيييبب اإل
الرقابيية. ويمسييرلة عملييية، قييد يييتم تنفيييذ مراجعيية المييدقق للتقييديرات المحاسييبية الخاصيية بييالفترة السييابقة 

مع المراجعة التي يقتضييها معييار التيدقيق اليدولي  رتباطمعيار باإلي جراء لتقييم المخاطر وفقًا لهذا ال
945. 

 
التقيديرات المحاسيبية التيي تيم  لتليكقد يقرر المدقق برن هناك حاجة إلى إجراء مراجعة أيثير تفصيياًل .  49أ

 على أنها تحتود عليى نسيبة مرتفعية مين شييوك التقيدير، أو تدقيق الفترة السابقةعملية خالل  التحديد
تلك التقديرات المحاسبية التي تغيرات بشييل يبيير مين الفتيرة السيابقة. ومين ناحيية أخيرى، فيميا يتعليق 
بالتقديرات المحاسبية التي تنشر من تسجيل معامالت روتينية أو متيررة، قد يقرر المدقق بيرن تطبييق 

 .المراجعة هداللتقييم المخاطر هو أمر ياٍل ألاإلجراءات التحليلية ي جراءات 
 

فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية بالقيمة العادلية والتقيديرات المحاسيبية األخيرى القا مية عليى الويرول .  42أ
اختالل أيثر بين مقدار القيمية العادلية المعتيرل بي  فيي البيانيات  يوهرالحالية في تاريخ القيا ، قد 

ويعييود هييذا إلييى أن  الفتييرة الحالييية. هييدللنتيجيية أو المبليي  الييذد أعيييد تقييديرا الالمالييية للفتييرة السييابقة و 
قيمية فيي نقطية زمنيية معينية، هدل القيا  لمثل هذا التقديرات المحاسبية يتعامل مع توقعيات حيول ال

وليييذلك، قييد يرييييز وسيييريع حييية تتغيييير البي يية التييي تعميييل فيهييا المنشييرة. التييي قييد تتغيييير بشيييل يبييير 
بتحدييد وتقيييم مخياطر األخطياء يون ذات عالقية المدقق المراجعة على الحصول على معلومات قد ت

الجوهرييية. فعلييى سييبيل المثييال، فييي بعيي  الحيياالت، قييد ال يميييل الحصييول علييى فهييم حييول التغييييرات 
المشاريين في السوق التي أثيرت عليى نتيجية تقيدير محاسيبي بالقيمية العادلية  اتإفتراضالحاصلة في 

التدقيق. وفي حال حصل ذليك، قيد ييتم توجيي   هدالأل توفير معلومات ذات عالقةللفترة السابقة إلى 
المدقق لنتيجة التقيديرات المحاسيبية بالقيمية العادلية للفتيرة السيابقة بشييل أيبير نحيو فهيم فعاليية  إعتبار

عملية التقدير السابقة التي قامت بها اإلدارة، أد سجل أداء اإلدارة الذد يمين أن يحيم الميدقق بنياء 
 المحتملة للعملية الحالية لإلدارة. علي  على الفعالية
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إن وجييود فييرق بييين نتيجيية تقييدير محاسييبي والمبليي  المعتييرل بيي  فييي البيانييات المالييية للفتييرة السييابقة ال .  44أ
إذا نشيير الفييرق ميين قييد يمثييل خطير ميع ذلييك، يمثيل بالضييرورة خطيير فييي البيانيات المالييية للفتييرة السييابقة. 

أو اسييتيمال البيانييات المالييية للفتييرة السييابقة بصييورتها النها ييية، نييد معلومييات لييم تييين متييوفرة لييإلدارة ع
عنيييد إعيييداد البيانيييات الماليييية.  عتبيييارالتيييي قيييد يييييون مييين المتوقيييع الحصيييول عليهيييا وأخيييذها بعيييين اإل

وتحتيييود العدييييد مييين أطييير عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية عليييى إرشيييادات حيييول التميييييز بيييين التغيييييرات 
تغيييييرات ال تتيييرلل منهيييا، والمعالجييية الالمحاسيييبية التيييي تتيييرلل مييين أخطييياء و  الحاصيييلة فيييي التقيييديرات

 المحاسبية المطلوب إتباعها.
 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
 (55)المرجع: الفقرة  شيوك التقدير

 -قد تترثر درجة شيوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي معين بعوامل مثل:.  40أ
 دا التقدير المحاسبي على الحيم.الحد الذد يعتمد عن 

 اتفتراضالتقدير المحاسبي للتغييرات الحاصلة في اإل إستجابة. 

 اتفتراضوجود أساليب قيا  معترل بها قد تحد من شيوك التقدير )رغم أن الطابع الذاتي لإل 
 المستخدمة يمدخالت قد تؤدد إلى شيوك في التقدير(.

  من أجل ت التي تم الحصول عليها من أحداة سابقة البيانا إرتباططول فترة التنبؤ، ومدى
 التنبؤ برحداة مستقبلية.

 .مدى توفر البيانات الموثوقة من مصادر خارجية 

  الحد الذد يعتمد عندا التقدير المحاسبي على مدخالت جديرة بالمالحوة أو غير جديرة
 بالمالحوة.

 
 على قابلية تعر  التقدير للتحيز. قد تؤثر درجة شيوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي معين

 
 -تتضمن المسا ل التي يعتبرها المدقق في تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ما يلي:  .44أ

 .الحجم الفعلي أو المتوقع للتقدير المحاسبي 

   الييذد يتوقييع المبليي  المسييجل للتقييدير المحاسييبي )أد التقييدير النقطييي لييإلدارة( فيمييا يتعلييق بييالمبل
 يلها.المدقق تسج

 .ما إذا استخدمت اإلدارة خبيرًا في إعداد التقديرات المحاسبية 

 .نتيجة مراجعة التقديرات المحاسبية للفترة السابقة 
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 (55)المرجع: الفقرة  شيوك تقدير مرتفعة ومخاطر هامة
 -تتضمن األمثلة على تقديرات محاسبية قد تحتود على نسبة مرتفعة من الشيوك ما يلي: . 47أ

 يرات المحاسييبية المعتمييدة بشيييل يبييير علييى الحيييم، مثييل األحيييام حييول نتيجيية دعييوى غييير التقييد
مبتوت فيها بعد أو مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المسيتقبلية المعتميدة عليى أحيداة غيير مؤييدة 

 ستحدة في المستقبل.

 أساليب القيا  المعترل بها  ستخدامالتقديرات المحاسبية التي ال يتم حسابها ب. 

  التقديرات المحاسبية التي تشير فيها نتيا ع مراجعية الميدقق لتقيديرات محاسيبية مماثلية تيم إعيدادها
فييي البيانييات المالييية للفتييرة السييابقة إلييى فييرق جييوهرد بييين التقييدير المحاسييبي األصييلي والنتيجيية 

 الفعلية.

 مسييتوى المنشييرة  التقييديرات المحاسييبية بالقيميية العادليية التييي يسييتخدم بشييرنها نمييوذج مطييور علييى
 ومتخصت للغاية أو التي ال يوجد بشرنها مدخالت جديرة بالمالحوة.

 
أن ينتع عن  خطر جوهرد بسيبب شييوك التقيدير  إحتماليةقد يملك تقدير محاسبي يبدو غير جوهرد .  48أ

المرتبطييية بالتقيييدير؛ أد حجيييم المبلييي  المعتيييرل بييي  أو المفصييي( عنييي  فيييي البيانيييات الماليييية حيييية أن 
 قدير المحاسبي قد ال يشير تقدير محاسبي معين إلى شيوك التقدير المتعلقة ب .الت
 

.  في بع  الورول، تيون شيوك التقدير مرتفعة جدًا بحية ال يميين إعيداد تقيدير محاسيبي معقيول. 42أ
بالبنييد فييي البيانييات المالييية، أو  عتييرالولييذلك، قييد يحييول إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية دون اإل

 عتييرالوجييب اإليييا  البنييد بالقيميية العادليية. وفييي هييذا الحيياالت، ال تييرتبط المخيياطر الهاميية بمييا إذا تق
تيوجي قياسي  بالقيمية العادلية فحسيب، بيل تيرتبط أيضيًا بميدى مال مية أو ميا إذا  بتقدير محاسبي معين

التقييارير اإلفصيياحات. وفيمييا يتعلييق بمثييل هييذا التقييديرات المحاسييبية، قييد يقتضييي إطييار عمييل إعييداد 
الماليييية اإلفصييياح عييين التقيييديرات المحاسيييبية وشييييوك التقيييدير المرتفعييية المرتبطييية بهيييا )أنوييير الفقيييرات 

 (.592أ-595أ
 

قرر المدقق أن تقديرًا محاسبيًا يؤدد إلى مخاطرة هامة، يتعين على المدقق الحصيول عليى فهيم  إذا .  05أ
   ۱۳رقابة.خول أنومة الرقابة في المنشرة، بما في ذلك أنشطة ال

 
قييد تشيييل شيييوك التقييدير المتعلقيية بتقييدير محاسييبي معييين شيييًا هامييًا حييول قييدرة .  فييي بعيي  الحيياالت، 05أ

المتطلبيات وييوفر إرشيادات  54 075يحيدد معييار التيدقيق اليدولي المنشرة على البقاء يمنشرة مسيتمرة.
 في مثل هذا الورول.
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 (59)المرجع: الفقرة  مقيّمةلمخاطر األخطاء الجوهرية ال ستجابةإجراءات اإل
مين المييدقق تصييميم وأداء إجيراءات تييدقيق تتسيم بطبيعيية وتوقيييت  225يقتضيي معيييار التيدقيق الييدولي . 09أ

لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمية فيميا يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية عليى  ستجابةونطاق سريعي اإل
عليى إجيراءات  550أ-02ينصب ترييز الفقرات أ 50يل من مستوى البيانات المالية ومستوى الترييد.

 محددة على مستوى الترييد فقط. إستجابة
 

 )أ((59)المرجع: الفقرة  تطبيق متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية
بالتقييديرات المحاسييبية  عتييرالميين أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية شييروطًا معينيية لإلتحييدد العديييد   .02أ

تييييون مثيييل هيييذا المتطلبيييات معقيييدة قيييد  التقيييديرات المحاسيييبية واإلفصييياحات المطلوبييية.وطرقيييًا إلعيييداد 
الييذد تيييم الحصييول علييي  عنيييد أداء إجييراءات تقيييييم إليييى الفهييم  سييتنادوتقتضييي تطبيييق حييييم مييا. وباإل

التي قد تييون عرضية لسيوء المخاطر، تصب( متطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  
 تفسيرات متفاوتة محور ترييز المدقق. التطبيق أو

 
بالشييييل المعميييول بييي  إن تحدييييد ميييا إذا طبقيييت اإلدارة متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية .  04أ

فهييم المييدقق للمنشييرة وبي تهييا. فعلييى سييبيل المثييال، قييد ينطييود قيييا  المناسييب يعتمييد إلييى حييد مييا علييى 
أعميييال، عليييى  إنيييدماجغيييير الملموسييية المسيييتملية فيييي  القيمييية العادلييية ليييبع  البنيييود، مثيييل األصيييول

 ات خاصة تترثر بطبيعة المنشرة وعملياتها.إعتبار 
 

.  فييي بعيي  الحيياالت، قييد يسييتلزم األميير إجييراءات تييدقيق إضييافية، مثييل فحييت الحاليية المادييية الحالييية 00أ
ل إعيييداد ن أجيييل تحدييييد ميييا إذا طبقيييت اإلدارة متطلبيييات إطيييار عميييألصيييل معيييين مييين قبيييل الميييدقق، مييي

 بالشيل المناسب أم ال. المعمول ب  التقارير المالية
 

يقتضيييي تطبيييييق متطلبييييات إطييييار عمييييل إعييييداد التقييييارير المالييييية المعمييييول بيييي  أن ترخييييذ اإلدارة بعييييين .  04أ
فعليى سيبيل المثيال، قيد التغييرات الحاصلة فيي البي ية أو الويرول التيي تيؤثر عليى المنشيرة.  عتباراإل

التييدفقات النقدييية  إسييتخدامإلييى أن  اتلتزاميية لف يية معينيية ميين األصييول أو اإليشييير طييرح سييوق نشييط
 لم يعد مناسبًا بعد اآلن. لتزاملمثل هذا األصل أو اإلالمخصومة في تقدير القيمة العادلة 

 
 )ب((59)المرجع: الفقرة  الثبات في الطرق وأسا  التغييرات

علييى الفتييرة  عتميياداسييبي، أو فييي طريقيية إعييدادا باإلالمييدقق لتغيييير حاصييل فييي تقييدير مح إعتبييارإن .  07أ
السيييابقة، مهيييم ألن تغيييييرًا غيييير قيييا م عليييى تغييييير فيييي الويييرول أو معلوميييات جدييييدة يعتبييير عشيييوا يًا. 

                                                 
 . 4-0، الفقرتان  225معيار التدقيق الدولي  50
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وينتع عن التغييرات العشوا ية في تقدير محاسبي معين بيانات مالية متعارضة مع ميرور الوقيت وقيد 
 أو قد تيون مؤشرًا على تحيز محتمل من قبل اإلدارة.تؤدد إلى خطر في البيانات المالية 

 
.  إن اإلدارة قادرة عادة على إيجاد سبب جيد إلحداة تغيير في تقدير محاسبي معيين أو طريقية إعيداد 08أ

ن ميا يشييل سيببًا جييدًا،  عتميادتقدير محاسبي من فترة ألخرى وذلك باإل عليى تغييير فيي الويرول. وا 
إلدارة فيمييا يخييت وجييود تغيييير فييي وييرول تضييمن إحييداة تغيييير فييي ومييدى مال ميية دعميي  لحجيية ا

 التقدير المحاسبي أو طرقة إعدادا هي مسا ل قا مة على إصدار األحيام.
 

 (52)المرجع: الفقرة  لمخاطر األخطاء الجوهرية المقيمّة ستجابةإجراءات اإل
ييان إجيراء فردييًا  اليذد سييتخذا، سيواءً  52اليوارد فيي الفقيرة  ستجابةإن قرار المدقق المتعلق ب جراء اإل. 02أ

 -، ليستجيب لمخاطر األخطاء الجوهرية قد يترثر بمسا ل مثل:أو مجموعة من اإلجراءات
 .طبيعة التقدير المحاسبي، بما في ذلك ما إذا نشر من معامالت روتينية أم غير روتينية 

 )المييدقق بردليية تييدقيق يافييية  الفّعيي بشيييلٍ  مييا إذا يييان ميين المتوقييع أن يييزود اإلجييراء )اإلجييراءات
 ومناسبة.

  مخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة، بما في ذلك ما إذا يانت المخاطرة المقيّمة مخاطرة هامية أم
 ال.

 
 عنيييد تقيييييم معقوليييية مخصيييت اليييديون المشيييوك فيهيييا، قيييد يييييون اإلجيييراء الفعيييالعليييى سيييبيل المثيييال، . 45أ

نقدييية الالحقيية إلييى جانييب إجييراءات أخييرى. عنييدما تيييون بالنسييبة للمييدقق هييو مراجعيية التحصيييالت ال
حيية شيوك التقدير المرتبطة بتقدير محاسبي مرتفعة، مثل تقدير محاسبي قا م عليى نميوذج الملييية 

للمخيياطر  سييتجابةفقييد ييييون هييذا الييدمع بييين إجييراءات اإل ال يوجييد بشييرن  مييدخالت جييديرة بالمالحويية،
 جل الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة.الزمًا من أ 52المقيّمة في الفقرة 

 
إرشيييادات إضيييافية توضييي( الويييرول التيييي قيييد يييييون فيهيييا ييييل إجيييراء مييين  20أ-49تيييوفر الفقيييرات أ.  45أ

 مناسبًا. ستجابةإجراءات اإل
 

 )أ((52األحداة التي تجرد حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق )المرجع: الفقرة 
قد ييون تحديد ما إذا يانت األحداة التي تجرد حتى تاريخ إصيدار تقريير الميدقق تيوفر أدلية تيدقيق .  49أ

 -ييون من المتوقع من هذا األحداة:مناسبة عندما  إستجابةتتعلق بالتقدير المحاسبي 
 أن تحدة؛ و 

 .توفر أدلة تدقيق تتوافق أو تتعار  مع التقدير المحاسبي 
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التددي تيددرى حتددخ تدداريت رصدددار تقريددر المدددقق أحيا دداي أدلددة تدددقيق  افيددة وم اسددبة قددد تددوفر اثحدددا  .  36أ
بطدل اسدتعمال  حول تقدير محاسبي معين. فعلخ سبيل المثال، قد يوفر بيع مخدوون  امدل مدن م دت  

فددي بعدد   بعددد  يايددة ال تددر  بوقددت قصددير أدلددة تدددقيق تتعلددق بتقدددير صددافي قيمتدد  القابلددة للتحقيددق.
 ت ادددا حايدددة رلدددخ ت  يدددذ ريدددرا ات تددددقيق رلدددافية شلدددخ التقددددير المحاسدددبي، ادددرطية الحدددا ت، قدددد  

 الحصول شلخ أدلة تدقيق  افية وم اسبة حول اثحدا .
 

.  فيما يتعلق ببع  التقديرات المحاسبية، من غير المحتمل أن توفر اثحدا  التي تيرى حتدخ تداريت 34أ
دير المحاسدبي. فعلدخ سدبيل المثدال، تتطدور الأدرو  أو رصدار تقرير المدقق أدلدة تددقيق تتعلدق بالتقد

اثحددددا  المتعلقدددة بدددبع  التقدددديرات المحاسدددبية فدددي فتدددر  ممتدددد  فقدددط. وباإللدددافة رلدددخ ذلدددك،  تييدددة 
ليدددد  القيددداص الخدددار بالتقدددديرات المحاسدددبية بالقيمدددة العادلدددة، قدددد   تع دددص المعلومدددات التدددي يدددت  

  أو الأدرو  القاممدة فدي تداريت الميوا يدة العموميدة، وبالتدالي الحصول شلييا بعد  ياية ال تدر  اثحددا
 رسددتيابةريددرا ات  36فإ يددا قددد   تددرتبط بقيدداص التقددديرات المحاسددبي بالقيمددة العادلددة. وتحدددد ال قددر  

 أخرى لمخاطر اثخطا  اليوهرية التي قد يتخذها المدقق.
 

دير المحاسدبي رلدخ قيدا  اإلدار  بعمليدة غيدر .  في بع  الحا ت، قدد تادير اثحددا  التدي ت داق  التقد30أ
فعالددة فددي رشددداد التقددديرات المحاسددبية، أو رلددخ أن ه دداك تحيددو مددن قبددل اإلدار  فددي رشددداد التقددديرات 

 المحاسبية.
 

رغ  أن المدقق قد يقرر شدد  ت  يدذ هدذا اثسدلوم فيمدا يتعلدق بتقدديرات محاسدبية محددد ، يتعدين شلدخ .  33أ
 مددددا يتعددددين شلددددخ المدددددقق أدا  ريددددرا ات تدددددقيق  3۱. 035عيددددار التدددددقيق الدددددولي بم لتددددوا المدددددقق اإل

 افددة اثحدددا  التددي تيددرى بددين تدداريت  أنمصددممة للحصددول شلددخ أدلددة تدددقيق  افيددة وم اسددبة شلددخ 
قدد تد   البيا ات المالية وتاريت تقرير المدقق الدذى يقتلدي التعدديل، أو اإلفصداي، فدي البيا دات الماليدة

وبمددا أن قيدداص العديددد مددن التقددديرات  ٨۱وتدد ع ص فددي البيا ددات الماليددة بالادد ل الم اسددم. ٧۱تحديدددها 
المحاسدددبية، شددددا شدددن التقدددديرات المحاسدددبية بالقيمدددة العادلدددة، تعتمدددد شددداد  شلدددخ  تييدددة الأدددرو  أو 

ذو شالقدة   035المعامالت أو اثحدا  المستقبلية، فإن شمل المدقق بمويدم معيدار التددقيق الددولي
 خار. با ل

 

 ات خاصة بالم اآت الصغير رشتبار 
ش د ويود فتر  طويلة بدين تداريت الميوا يدة العموميدة وتداريت تقريدر المددقق، قدد تاد ل مرايعدة المددقق .  3٧أ

فعالة للتقديرات المحاسدبية شددا التقدديرات المحاسدبية بالقيمدة العادلدة.  رستيابةلألحدا  في هذه ال تر  
لخ وي  الخصور في بع  الم اآت الصغير  المدار  مدن قبدل المالدك، وقد ت ون هذه هي الحال ش

 رسمية شلخ التقديرات المحاسبية.الصبغة الب تتس خاصة ش دما   تملك اإلدار  ريرا ات رقابة 

                                                 
 ."اثحدا  الالحقة"  035معيار التدقيق الدولي  3۱
 . 3، ال قر  035معيار التدقيق الدولي  ٧۱
 . ٨، ال قر  035معيار التدقيق الدولي  ٨۱



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

 

  045ولي معيار التدقيق الد 425 

  

يق
تدق

ال
 

 )ب((52ييفية إعداد اإلدارة للتقدير المحاسبي )المرجع: الفقرة  إختبار
مناسييبة  إسييتجابةللتقييدير المحاسييبي والبيانييات التييي يسييتند إليهييا ييفييية إعييداد اإلدارة  إختبييار.  قييد ييييون 48أ

عندما ييون التقدير المحاسبي تقديرًا محاسبية بالقيمة العادلة مطيور حسيب نميوذج يسيتخدم ميدخالت 
 -قد ييون مناسبًا عندما، على سبيل المثال:جديرة وأخرى غير جديرة بالمالحوة. يما 

 ن المعالجييية الروتينيييية للبيانيييات مييين قبيييل النويييام المحاسيييبي يييييون التقيييدير المحاسيييبي مشيييتقًا مييي
 للمنشرة.

  تقتيييرح مراجعييية الميييدقق لتقيييديرات محاسيييبية مماثلييية معيييّدة فيييي البيانيييات الماليييية للفتيييرة السيييابقة أن
 العملية المتبعة في الفترة الحالية من قبل اإلدارة تميل إلى يونها فعالة.

 أن ييل موعة يبيرة من البنود ذات الطبيعية المماثلية حيية ييون التقدير المحاسبي قا مًا على مج
 منها على حدا ال يعتبر هامًا.

 
 -ر المحاسبي على سبيل المثال على:ييفية إعداد اإلدارة للتقدي إختبارقد ينطود .  42أ

 الحييد الييذد تيييون عنييدا البيانييات التييي يسييتند إليهييا التقييدير المحاسييبي دقيقيية ويامليية وذات  إختبييار
فتراضيهيذا البيانيات و   سيتخدام، وما إذا تم تحديد التقدير المحاسيبي بالشييل المناسيب بعالقة  اتا 
 اإلدارة.

 وموثوقيية البيانيات أو المعلوميات الخارجيية، بميا فيي ذليك تليك التيي  إرتبياطمصدر وميدى  إعتبار
بي تييم الحصييول عليهييا ميين خبييراء خييارجيين يعملييون مييع اإلدارة للمسيياعدة فييي إعييداد تقييدير محاسيي

 معين.

  إعيييادة حسييياب التقيييدير المحاسيييبي، ومراجعييية المعلوميييات حيييول تقيييدير محاسيييبي معيييين مييين أجيييل
 .الثبات الداخلي

 .النور في مراجعة وعمليات المصادقة التي تقوم بها اإلدارة 
 
 ات خاصة بالمنشآت الصغيرة إعتبار 

مين المنشيآت يونهيا أقيل تنويميًا  في المنشيآت الصيغيرة، تمييل عمليية إعيداد التقيديرات المحاسيبية إليى.  75أ
اليبيييييرة. قييييد ال تملييييك المنشييييآت الصييييغيرة ذات مشييييارية الفعاليييية ميييين قبييييل اإلدارة توصيييييفات شيييياملة 
ن ليييم تمليييك  لإلجيييراءات المحاسيييبية أو السيييجالت المحاسيييبية المعقيييدة أو السياسيييات الميتوبييية. حتيييى وا 

رة علييى تييوفير أسييا  يمييين أن يختبيير المنشييرة عملييية رسييمية، فيي ن هييذا ال يعنييي أن اإلدارة غييير قيياد
 بناء علي  التقدير المحاسبي. المدقق

 
 ((5)ب()52تقييم طريقة القيا  )المرجع: الفقرة 

ر الماليية المعميول بي  طريقية للقييا ، في ن تقيييم ميا إذا يانيت عندما ال يحدد إطار عمل إعداد التقاري.  75أ
 مناسبًا في الورول هو مسرلة حيم مهني. الطريقة المستخدمة، بما في ذلك أد نموذج مطبق،

 
 -قد يعتبرها المدقق مثاًل ما إذا:تتضمن المسا ل التي ، هدل.  لهذا ال79أ
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 .يان األسا  المنطقي لإلدارة فيما يخت الطريقة المختارة معقواًل 

 قاميت اإلدارة بييالتقييم بشيييل ييياٍل وبييالتطبيق المناسييب للمعييايير، إن وجييدت، التييي يحييددها إطييار 
 لدعم الطريقة المختارة.عمل إعداد التقارير المالية 

 الييذد يييتم تقييديرا ومتطلبييات  لتييزاميانييت الطريقيية مناسييبة فييي الوييرول نوييرًا لطبيعيية األول أو اإل
 إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  ذو العالقة بالتقديرات المحاسبية.

 والقطاي والبي ة التي تعمل فيها المنشرة. يانت الطريقة مناسبة فيما يتعلق بمؤسسة العمل 
 

قيييد تحيييدد اإلدارة الطيييرق المختلفييية التيييي ينيييتع عنهيييا مجموعييية مييين التقيييديرات فيييي بعييي  الحييياالت، .  72أ
وفييي هييذا الحيياالت، فيي ن الحصييول علييى فهييم حييول ييفييية تحقيييق اإلدارة فييي  المختلفيية بشيييل يبييير.

 ي تقييم مدى مال مة الطريقة المختارة.األسباب وراء هذا الفروقات قد يساعد المدقق ف
 

 النماذج إستخدامتقييم 
في بع  الحاالت، خاصة عنيد إعيداد تقيديرات محاسيبية بالقيمية العادلية، قيد تسيتخدم اإلدارة نموذجيًا  . 74أ

وقييد يعتمييد مييا إذا يييان النمييوذج المسييتخدم مناسييبًا فييي الوييرول علييى عييدد ميين العوامييل، مثييل  معينييًا.
المحييدد الييذد يييتم  لتيزاملييك القطيياي اليذد تعمييل فييي ، واألصييل أو اإل5ة وبي تهييا، بميا فييي طبيعية المنشيير

 قياس .
 

ات التاليية ذات عالقية عليى الويرول، بميا فيي ذليك ميا إذا ييان عتبيار يعتمد الحد الذد تيون عندا اإل . 70أ
وفييي بعيي  يييية. فييي قطيياي معييين، أو نموذجييًا محميييًا بحقييوق مل سييتخدامالنمييوذج متييوفرًا تجاريييًا لإل

ختبارالحاالت، قد تستخدم المنشرة خبيرًا لتطوير و   نموذج معين. ا 
 

النميوذج، عليى  إختبيارعلى الورول، تتضمن المسا ل التيي قيد يعتبرهيا الميدقق أيضيًا فيي  عتماد.  باإل74أ
 -سبيل المثال، ما إذا:

  مييا زال ضييمان أن  ، إلييى جانييب إجييراء مراجعييات دورييية لإسييتخدامتييم التحقييق ميين النمييوذج قبييل
 -تشتمل عملية التقييم للمنشرة على تقييم ما يلي: مال مًا لالستعمال المراد. قد 

 .السالمة النورية والتيامل الرياضي للنموذج، بما في ذلك مدى مال مة معالم النموذج 

 تساق ويمال مدخالت النموذج مع ممارسات السوق.إ 

 .نتيجة النموذج مقارنة بالمعامالت الفعلية 

 جراءات مناسبة للرقابة على التغيير. يان هنالك  سياسات وا 

  ختبارتم فحت و ، خاصية عنيدما تييون الميدخالت صيحت  إثبياتالنموذج بشيل دورد من أجل  ا 
 غير موضوعية.
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 ديرات المحاسيييبية بالقيمييية تيييم إجيييراء تعيييديالت عليييى مخرجيييات النميييوذج، بميييا فيييي ذليييك حالييية التقييي
التيييي سيسيييتخدمها المشييياريون فيييي  اتفتراضيييالتعيييديالت اإل العادلييية، وميييا إذا يانيييت تعيييي  هيييذا

 السوق في ورول مماثلة.

  تييم توثيييق النمييوذج بالشيييل المناسييب، بمييا فييي ذلييك التطبيقييات المخصصيية والمحييددات والمعييالم
 الر يسية للنموذج، والمدخالت المطلوبة ونتا ع أد تحليل إثبات تم إجراؤا.

 
 ((9)ب()52ارة )المرجع: الفقرة المستخدمة من قبل اإلد اتفتراضاإل

المسييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة إلييى المعلوميييات المتاحيية فقيييط للميييدقق  اتفتراضييييسييتند تقيييييم المييدقق لإل . 77أ
اإلدارة فيي سيياق  اتإفتراضيوقت إجراء عملية التيدقيق. وييتم أداء إجيراءات التيدقيق التيي تتعاميل ميع 

   بحد ذاتها. اتفتراضتقديم رأد حول اإل هدلتدقيق البيانات المالية للمنشرة، ولي  ل
 

المسيتخدمة مين قبيل اإلدارة،  اتفتراضي.  تتضمن المسا ل التي قد يعتبرهيا الميدقق فيي تقيييم معقوليية اإل78أ
   -على سبيل المثال، ما يلي:

  معقولة.المختلفة  اتفتراضاإل بدتما إذا 

 داخليًا. معتمدة على بعضها البع  ومتوافقة اتفتراضما إذا يانت اإل 

 أخييرى، إمييا فيمييا  اتإفتراضييمييع  رتبيياطهييا معييًا أو باإلإعتبار معقوليية عنييد  اتفتراضييمييا إذا بييدت اإل
 يتعلق بذلك التقدير المحاسبي أو بالتقديرات المحاسبية األخرى.

 السيوق  اتإفتراضيتعي   اتفتراضفي حالة التقديرات المحاسبية بالقيمة العادلة، ما إذا يانت اإل
 مالحوة بالشيل المناسب.الجديرة بال

 
التي تستند إليهيا التقيديرات المحاسيبية النتيجية التيي تتوقعهيا اإلدارة مين أهيدال  اتفتراضقد تعي  اإل.  72أ

ستراتيجيات محددة. وفي هيذا الحياالت، قيد ييؤدد الميدقق إجيراءات التيدقيق مين أجيل تقيييم معقوليية  وا 
 -متوافقة مع ما يلي: اتفتراضيانت هذا اإلوذلك من خالل النور فيما إذا  اتفتراضهذا اإل

 للمنشرة. ةقتصاديالعامة والورول اإل ةقتصاديالبي ة اإل 

 .خطط المنشرة 

 التي تم تحديدها في فترات سابقة، في حال يانت مرتبطة. اتفتراضاإل 

  عنييييدا هييييذا  تعتبييييرخييييو  تجربيييية، أو وييييرول سييييابقة خاضييييتها المنشييييرة، إلييييى الحييييد الييييذد قييييد
 مؤشرًا على ورول أو أحداة مستقبلية. ريخيةالمعلومات التا

 أحرى مستخدمة من قبل اإلدارة تتعلق بالبيانات المالية. اتإفتراض 
 

المسييتخدمة علييى نييية وقييدرة اإلدارة علييى تنفيييذ إجييراءات عمييل معينيية.  اتفتراضييقييد تعتمييد معقولييية اإل . 85أ
محيددة وقيد يقتضيي إطيار  اتإلتزامي ذات العالقية برصيول أو والمقاصيدوعادة ما توثق اإلدارة الخطط 
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ورغيم أن نطياق أدلية التيدقيق التيي سييتم الحصيول عليهيا حيول  عمل إعداد التقارير المالية منهيا ذليك.
 -نية وقدرة اإلدارة هو مسرلة حيم مهني، قد تتضمن إجراءات المدقق ما يلي:

 .مراجعة تاريخ اإلدارة المتعلق بتنفيذ مقاصدا المذيورة 

 الميتوبييية وغيرهيييا مييين الوثيييا ق، بميييا فيييي ذليييك، حيييية يييييون ممينيييًا، الموازنيييات  مراجعييية الخطيييط
 .جتمايالمصادق عليها رسميًا أو التفويضات أو محاضر اإل

 من اإلدارة حول دواعي اتخاذ إجراء عمل معين. ستفساراإل 

 .مراجعة األحداة التي تجرد بعد تاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ تقرير المدقق 

 للمنشيرة، بميا فيي  ةقتصيادياإلعليى تنفييذ إجيراء عميل معيين فيي طيل الويرول  ةقيدرة المنشير تقييم
 ذلك المدلوالت الضمنية على تعهداتها القا مة.

 
 عتبيارومع ذلك، قد ال تسم( أطر معينة إلعداد التقارير المالية برخذ مقاصد وخطيط اإلدارة بعيين اإل

ك فيي التقيديرات المحاسيبية بالقيمية العادلية ألن هيدل عند إعداد تقدير محاسيبي. وعيادة ميا يحيدة ذلي
 تلك المستخدمة من قبل المشاريين في السوق. اتفتراضقياسهم يقتضي أن تعي  اإل

 
المسيييتخدمة مييين قبيييل  اتفتراضيييقيييد تتضيييمن المسيييا ل التيييي قيييد يعتبرهيييا الميييدقق فيييي تقيييييم معقوليييية اإل.  85أ

الموضيييحة  اتفتراضيييقيمييية العادلييية، إضيييافة إليييى تليييك اإلاإلدارة ذات الصيييلة بالتقيييديرات المحاسيييبية بال
 -أعالا، حية ييون ذلك ممينًا، ما يلي:

  ن حصيل ذليك، دمجيت اإلدارة ميدخالت خاصية بالسيوق حية ييون األمير ذو عالقية، ميا إذا، وا 
 .اتفتراضفي وضع اإل

 أو  متوافقية ميع وييرول السيوق الجيديرة بالمالحوية وخصيا ت األصييل اتفتراضيميا إذا يانيت اإل
 الذد يتم قياس  بالقيمة العادلة. لتزاماإل

 الخاصية بالمشياريين فيي السيوق ذات عالقية وموثوقية، ويييل  اتفتراضيما إذا يانت مصيادر اإل
المختلفيييية الخاصيييية  اتفتراضييييلتسييييتخدمها عنييييد وجييييود عييييدد ميييين اإل اتفتراضيييياختيييارت اإلدارة اإل

 بالمشاريين في السوق. 

 المسييتخدمة فييي،  اتفتراضييحصييل ذلييك، نوييرت اإلدارة فييي اإل حييية ييييون مناسييبًا، مييا إذا و، إن
 المقارنة. اتلتزامأو المعلومات حول، المعامالت أو األصول أو اإل

 
باإلضييافة إلييى ذلييك، قييد تتييرلل التقييديرات المحاسييبية بالقيميية العادليية ميين مييدخالت جييديرة بالمالحويية .  89أ

رات المحاسييبية بالقيميية العادليية إلييى مييدخالت عنييدما تسييتند التقييديومييدخالت غييير جييديرة بالمالحويية. 
 -غير جديرة بالمالحوة، تتضمن المسا ل التي قد يعتبرها المدقق ييفية دعم اإلدارة لما يلي:

 .تحديد خصا ت المشاريين في السوق ذات العالقة بالتقدير المحاسبي 
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  التييي  اتفتراضييإلها الخاصيية لييتعي  وجهيية نورهييا حييول ااتإفتراضييالتعييديالت التييي أجرتهييا علييى
 سيستخدمها المشاريون في السوق.

 .ما إذا دمجت أفضل المعلومات المتوفرة في الورول القا مة 

  اتلتزاميالمعيامالت أو األصيول أو اإل عتبيارها بعين اإلاتإفتراضحية ييون ممينًا، ييل أخذت 
 المقارنة.

 
ر أن يحتياج تقيييم الميدقق في حيال وجيود ميدخالت غيير جيديرة بالمالحوية، فمين المحتميل بشييل أيبي

مين أجيل الحصيول عليى  52للمخياطر المقيّمية فيي الفقيرة  إسيتجابةإليى دمجي  بي جراءات  اتفتراضلإل
أدليية تييدقيق مناسييبة ويافييية. وفييي هييذا الحيياالت، قييد يسييتلزم األميير ميين المييدقق أداء إجييراءات تييدقيق 

المحاسييبي ميين قبييل مسييتويات  أخييرى مثييل فحييت الوثييا ق الداعميية للمراجعيية والمصييادقة علييى التقييدير
 .بالحويمةمناسبة في اإلدارة و، حية ييون ممينًا، من قبل الميلفين 

 
ًا هاميًا واحيدًا إفتراضيالداعمية لتقيدير محاسيبي معيين، قيد يحيدد الميدقق  اتفتراضيعند تقيييم معقوليية اإل. 82أ

ذا حصيييل ذليييك، قيييد يشيييير إليييى أن التقيييدير المحاسيييبي يمليييك نسيييبة مر  تفعييية مييين شييييوك أو أيثييير. وا 
إضييافية للمخيياطر الهاميية  إسييتجابةالتقييدير، وبالتييالي قييد يييؤدد إلييى مخيياطرة هاميية. وهنيياك إجييراءات 

 .550أ-559موضحة في الفقرات أ
 
 )ج((52الفعالية التشغيلية ألنومة الرقابة )المرجع: الفقرة  إختبار

ة إعيداد اإلدارة للتقيدير المحاسيبي إجيراء الفعالية التشيغيلية ألنومية الرقابية عليى ييفيي إختبارقد يشيل .  84أ
 -دارة مصممة بشيل جيد ومنفذة، مثال ذلك:مناسب عندما تيون عملية اإل إستجابة

  توجد أنومة الرقابة لمراجعة التقديرات المحاسبية والمصادقة عليهيا مين قبيل المسيتويات المناسيبة
 .بالحويمةمينًا، من قبل الميلفين في اإلدارة و، حية ييون م

 .التقدير المحاسبي مشتق من المعالجة الروتينية للبيانات من قبل النوام المحاسبي للمنشرة 
 

 -الفعالية التشغيلية ألنومة الرقابة مطلوب عندما: إختبارإن .   80أ
يتضمن تقييم المدقق لمخاطر األخطاء الجوهرية عند مستوى الترييد توقعًا برن أنومة الرقابة  (أ)

 بشيل فعال؛ أوعلى العملية تعمل 

 ۱۹ال توفر اإلجراءات الجوهرية لوحدها أدلة تدقيق مناسبة ويافية عند مستوى الترييد. (ب)
 

                                                 
 . 8، الفقرة 225معيار التدقيق الدولي  ۱۹
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 ات خاصة بالمنشآت الصغيرةإعتبار 
اإلجيراء الشييلي قد توجد أنومة رقابة على عملية إعداد تقدير محاسبي في المنشآت الصغيرة، ولين .  84أ

ة إلى ذلك، قد تحيدد المنشيآت الصيغيرة أن أنواعيًا معينية مين الذد تعمل من خالل  يختلل. وباإلضاف
أنوميية الرقابيية غييير ضييرورية بسييبب مشييارية اإلدارة الفعاليية ل عملييية إعييداد التقييارير المالييية. ومييع 

الصيغيرة جيدًا، قيد ال توجيد العدييد مين أنومية الرقابية التيي يميين أن يحيددها  ذلك، في حالية المنشيآت
الميدقق للمخياطر المقيّمية جوهريية بطبيعتهيا،  إسيتجابةن المحتميل أن تييون ميالميدقق. ولهيذا السيبب، 

األخيرى الييواردة فيي الفقييرة  سييتجابةواحييد أو أيثير ميين إجيراءات اإل إسيتجابةحيية يييؤدد الميدقق إجييراء 
52  . 

 
 )د((52مدى للمبال  )المرجع: الفقرة  وضع تقدير نقطي أو

 إسييتجابةل  مين أجييل تقييييم التقييدير النقطييي لييإلدارة إجييراء قيد يشيييل وضييع تقييدير نقطييي أو مييدى للمبييا.  87أ
 -مناسب عندما، على سبيل المثال:

 .ال ييون تقدير محاسبي معين مشتقًا من المعالجة الروتينية للبيانات من قبل النوام المحاسبي 

  ابقة إليى لتقديرات محاسبية مماثلة تم إعدادها في البيانات المالية للفتيرة السيتشير مراجعة المدقق
 أن  من المحتمل أن تيون العملية التي تقوم بها اإلدارة للفترة الحالية فعالة.

  تيون أنومة الرقابة للمنشرة في أو على عملية اإلدارة لتحديد التقديرات المحاسيبية غيير مصيممة
 بشيل جيد أو غير منفذة بشيل مال م.

 خ إصيييدار تقريييير الميييدقق ميييع التقيييدير تتعيييار  األحيييداة أو المعيييامالت بيييين نهايييية الفتيييرة وتييياري
 النقطي لإلدارة.

  تطيويرها فيي إسيتخدامييون هناك مصادر بديلة لبيانات ذات عالقة متاحة للميدقق والتيي يميين 
 تقدير نقطي أو مدى للمبال .

 

ن يانت أنومة الرقابة في المنشرة مصممة بشيل جيد ومنفذة بشيل مال م، في ن وضيع تقيدير .  88أ حتى وا 
فعييال أو يفييؤ للمخيياطر المقيّميية. أمييا فييي الحيياالت  إسييتجابةأو مييدى للمبييال  قييد يشيييل إجييراء نقطييي 

األخرى، قد ينور المدقق في هذا األسلوب يجزء مين تحدييد ميا إذا يانيت هنياك حاجية إليى إجيراءات 
ن يان الحال يذلك، طبيعة ونطاق هذا اإلجراءات.  إضافية وا 

 

إلييى  سييتناد  المييدقق فييي وضييع إمييا تقييدير نقطييي أو مييدى للمبييال  باإل.  قييد يتبيياين األسييلوب الييذد يتبعيي82أ
األمر الذد يعتبر أيثر فعاليية فيي طيل الويرول. فعليى سيبيل المثيال، قيد يضيع الميدقق مبيد يًا تقيديرًا 

لتحدييد ميدى للمبيال   اتفتراضينقطيًا تمهيديًا، ومن ثّم يقييم ميدى اسيتجابت  للتغيييرات الحاصيلة فيي اإل
  تقييييم التقييدير النقطييي لييإلدارة. وبييداًل ميين ذليك، قييد يبييدأ المييدقق ميين خييالل وضييع مييدى م سييتخداييتم ب

 تحديد تقدير نقطي إن أمين. هدالللمبال  أل
 

تقييدير محاسييبي، بالمقارنيية مييع مييدى للمبييال ، تعتمييد علييى عييدة عوامييل،  تطييوير.  إن قييدرة المييدقق علييى 25أ
لبيانات المتاحية وشييوك التقيدير التيي ينطيود عليهيا بما في ذلك النموذج المستخدم، وطبيعة ونطاق ا
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التقييدير المحاسييبي. وباإلضييافة إلييى ذلييك، قييد يتييرثر قييرار وضييع تقييدير نقطييي أو مييدى للمبييال  ب طييار 
  بعيد دراسية إسيتخدامعمل إعداد التقارير المالية المعمول ب ، الذد قد يحدد التقدير النقطي الذد يتم 

قيميية متوقعيية مخصييومة  إسييتخدام)مثييل ، أو يحييدد طريقيية قيييا  محييددة البديليية اتفتراضييالنتييا ع واإل
 (.مرجحة باالحتمال

 
 -عدد من الطرق، مثال ذلك من خالل:.  قد يضع المدقق تقديرًا نقطيًا أو مدى للمبال  من خالل 25أ

 مطييور  مليييية أو نمييوذج فييي قطيياي معييين، أو نمييوذج سييتخدامنمييوذج، متييوفر تجاريييًا لإل إسييتخدام
 دقق مثاًل.ل الممن قب

  والنتيا ع البديلية بشييل إضيافي مين خيالل ميثاًل تقيديم مجموعية  اتفتراضاإلدارة لإل إعتبارتطوير
 .اتفتراضمختلفة من اإل

  توويييل أو إشييراك شييخت يتمتييع بخبييرة متخصصيية فييي وضييع أو تنفيييذ النمييوذج، أو فييي تييوفير
 ذات عالقة. اتإفتراض

 حييييداة المقارنيييية األخييييرى أو، حييييية ييييييون ذلييييك ذو الرجيييوي إلييييى الوييييرول أو المعييييامالت أو األ
 المقارنة.  اتلتزامعالقة، الرجوي إلى األسواق للحصول على األصول أو اإل

 
 ((5)د()52أو طريقة اإلدارة )المرجع: الفقرة  اتإفتراضفهم 

تلييك  أو طريقيية تختلييل عيين اتإفتراضييالمييدقق تقييديرًا نقطيييًا أو مييدى للمبييال  ويسييتخدم  يطييورعنييدما .  29أ
 اتفتراضيي( مين الميدقق الحصيول علييى فهيم يياٍل لإل5)د()52التيي تسيتخدمها اإلدارة، تقتضيي الفقييرة 

أو الطريقيية المسييتخدمة ميين قبييل اإلدارة فييي إعييداد التقييدير المحاسييبي. وميين شييرن هييذا الفهييم أن يييزود 
سيييب. الميييدقق بمعلوميييات قيييد تييييون ذات عالقييية بوضيييع الميييدقق لتقيييدير نقطيييي أو ميييدى للمبيييال  منا

وباإلضافة إلى ذلك، يساعد هذا الفهم المدقق على فهم وتقييم أد فروقيات هامية عين التقيدير النقطيي 
مختلفية ولينهيا مياف ية فييي  اتإفتراضيليإلدارة. فعليى سيبيل المثيال، قيد ينشير فييرق ألن الميدقق اسيتخدم 

عيين حقيقيية أن  وقييد ييشييل هييذا المسييتخدمة ميين قبييل اإلدارة. اتفتراضييالصييحة بالمقارنيية مييع تلييك اإل
معينيية، وهييو بييذلك خاضييع لنسييبة مرتفعيية ميين شيييوك  اتفتراضييإل سييتجابةالتقييدير المحاسييبي بييال  اإل

التقدير، مما يشير إلى أن التقدير المحاسيبي قيد يشييل مخياطرة هامية. وبيداًل مين ذليك، قيد ينشير فيرق 
مييدقق ميين المجييدد علييى الوييرول، قييد يييرى ال عتمييادباإلنتيجيية لخطيير فييادح مرتيييب ميين قبييل اإلدارة. 

المسيتخدمة وصيحتها  اتفتراضيمع اإلدارة حيول أسي  اإل إجراء نقال ستنتاجاتلدى التوصل إلى اإل
 واالختالل، إن وجد، في األسلوب المتبع في إعداد التقدير المحاسبي.

 
 ((9)د()52تضييق نطاق مدى المبال  )المرجع: الفقرة 

ميين أجييل تقييييم معقولييية التقييدير النقطييي مييدى للمبييال   تخدامإسييعنييدما يسييتنتع المييدقق أنيي  ميين المال ييم . 22أ
( أن يشيييتمل الميييدى عليييى يافييية 9)د()52ليييإلدارة )ميييدى المبيييال  الخيييات بالميييدقق(، تقتضيييي الفقيييرة 

"النتييا ع المعقوليية" بييداًل ميين يافيية النتييا ع الممينييية. إن مييدى المبييال  ال يمييين أن يشييتمل علييى يافييية 
 هيدالدًا، حية أن هذا المدى قيد يييون واسيعًا جيدًا لييي يييون فعيااًل ألالنتا ع الممينة ليي ييون مفي
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نيدما يييون ضييق النطياق بشييل ييياٍل ع وفعياالً  اً ميدى المبيال  الخيات بالميدقق مفييد ويييونالتيدقيق. 
 يمّين المدقق من االستنتاج ما إذا يان هناك خطر في التقدير المحاسبي أم ال.

 
 الييذد يقييل عيين األداءتييم تضييييق نطاقيي  ليييي يصييب( مسيياٍو أو أقييل ميين  عمومييًا، يعتبيير المييدى الييذد. 24أ

ومييع  تقييييم معقولييية التقييدير النقطييي لييإلدارة. هييدالمسييتوى األهمييية النسييبية للبيانييات المالييية مال مييًا أل
ذليك، وفيي قطاعيات معينيية عليى وجي  الخصيوت، قييد يييون مين غيير الممييين تضيييق نطياق المييدى 

بالتقييدير المحاسييبي. إال أنيي  قييد  عتييرال. وال يحييول هييذا بالضييرورة دون اإللييييون أقييل ميين هييذا المبليي 
يشير إلى أن شيوك التقدير المرتبطة بالتقدير المحاسيبي تيؤدد إليى مخياطرة هامية. وتوضي( الفقيرات 

 إضافية للمخاطر الهامة. إستجابةإجراءات  550أ-559أ
 

لنتييا ع التييي تقييع ضييمن المييدى معقوليية ميين يمييين تضييييق نطيياق المييدى إلييى وضييع تيييون فييي  يافيية ا.  20أ
 -خالل:

 طرفي المدى التي يحيم المدقق أنها من غير المحتمل أن تحدة؛ والتي تقع على النتا ع  إزالة (أ)

إليييى أدلييية التييدقيق المتيييوفرة، إليييى أن يتوصيييل  سيييتناداالسييتمرار فيييي تضيييييق نطييياق المييدى، باإل (ب)
هييو نتييا ع معقوليية. وفييي بعيي  الحيياالت المييدقق إلييى أن يافيية النتييا ع التييي تقييع ضييمن المييدى 
المييدى إلييى أن تشييير أدليية التييدقيق إلييى النييادرة، قييد ييييون المييدقق قييادرًا علييى تضييييق النطيياق 

 تقدير نقطي.

 (54)المرجع: الفقرة  ةمطلوب أو المعرفة المتخصصةما إذا يانت المهارات  إعتبار

ميين طبيعيية وتوقيييت ونطيياق المييوارد الالزميية  عنييد تخطيييط عملييية التييدقيق، يتعييين علييى المييدقق التحقييق. 24أ
اليييذين يتمتعيييون وقيييد يتضيييمن هيييذا، حسيييب الضيييرورة، مشيييارية األشيييخات  95إلجيييراء عمليييية تيييدقيق.

مين شيريك  995بمهارات أو معرفة متخصصة. وباإلضافة إلى ذلك، يقتضي معييار التيدقيق اليدولي 
، وهيم ليسيوا يجيزء مين فرييق العمليية جيينالعملية أن ييون مقتنعًا بيرن فرييق العمليية، وأد خبيراء خيار 

وأثنييياء سيييير عمليييية  5۲يتمتعيييون جميعيييًا بالقيييدرات واليفييياءة والوقيييت المناسيييبين إلجيييراء عمليييية التيييدقيق.
تدقيق التقديرات المحاسيبية، قيد يحيدد الميدقق، فيي ضيوء خبيرة الميدقق وويرول العمليية، الحاجية إليى 

يتعلييق بجانييب واحييد أو أيثيير ميين جوانييب التقييديرات  مهييارات أو معرفيية متخصصيية ليييتم تطبيقهييا فيمييا
 المحاسبية.

 

                                                 
 (.ه)8، الفقرة "التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 255التدقيق الدولي  معيار  95
 [.54، الفقرة ]تدقيق البيانات المالية"ل"رقابة الجودة  995معيار التدقيق الدولي   5۲
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المييدقق لمييا إذا يييان المهييارات أو المعرفيية المتخصصيية  إعتبييار.  تتضييمن المسييا ل التييي قييد تييؤثر علييى 27أ
 -مطلوبة، على سبيل المثال ما يلي:

 مثييل  المنشييرة ذد الصييلة فييي نشيياط عمييل أو قطيياي معييين عنصييرأو  لتييزامطبيعيية األصييل أو اإل(
 الرواسب المعدنية، األصول الزراعية، األدوات المالية المعقدة(.

 .نسبة مرتفعة من شيوك التقدير 

  وجيود حسيابات معقيدة أو نمياذج متخصصية عنيد تقيدير القييم العادلية ميثاًل عنيد عيدم وجيود سيوق
 جديرة بالمالحوة.

 د العالقييية بالتقيييديرات ميييدى تعقييييد متطلبيييات إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بييي  ذ
المحاسييبية، بميييا فييي ذليييك ميييا إذا يانييت هنييياك مجيياالت مييين المعيييرول أنهييا خاضيييعة لتفسيييير أو 

   غير متوافقة أو متطورة. مختلفةممارسة 

 للمخاطر المقيّمة. ستجابةاإلجراءات التي ينود المدقق تنفذها عند اإل 
 

جيييود شيييوك فيييي التقييدير، مييين غييير المحتميييل أن فيمييا يتعلييق برغلبيييية التقييديرات المحاسيييبية، حتييى بو .  28أ
تيييون المهييارات أو المعرفيية المتخصصيية مطلوبيية. فعلييى سييبيل المثييال، ميين غييير المحتمييل أن تيييون 

 عند تقييم مخصت ديون مشيوك فيها.المهارات أو المعرفة المتخصصة ضرورية بالنسبة لمدقق 
 

المتخصصييية المطلوبييية عنيييدما تييييون المسيييرلة  ميييع ذليييك، قيييد ال يمليييك الميييدقق المهيييارات أو المعرفييية.  22أ
التدقيق وقد تحتاج إليى الحصيول عليهيا مين خبيير تيدقيق. و المعنية تقع ضمن مجال عدا المحاسبة أ

الحاجية إليى تووييل أو  المتطلبيات وييوفر إرشيادات حيول تحدييد ۲9 495يحدد معيار التيدقيق اليدولي
 المدقق. عمل خبير مإستخداإشراك خبير المدقق ومسؤوليات المدقق عند 

 
باإلضافة إلى ذلك، في بعي  الحياالت، قيد يتوصيل الميدقق إليى أني  مين الضيرورد الحصيول عليى . 555أ

مهييارات أو معرفييية متخصصيية تتعليييق بمجيياالت محيييددة فيييي المحاسييبة أو التيييدقيق. وقييد ييييتم تووييييل 
ة الميدقق أو إشيرايها األفراد الذد يتمتعون بمثل هذا المهيارات أو المعرفية المتخصصية مين قبيل شيري

ميين مؤسسيية خارجييية خييارج شييرية المييدقق. وعنييدما يييؤدد هييؤالء األفييراد إجييراءات تييدقيق فييي العملييية، 
فييي نهم يشييييلون جيييزءًا مييين فرييييق العمليييية، وبالتيييالي فهيييم خاضيييعون لمتطلبيييات معييييار التيييدقيق اليييدولي 

995. 
 

األفراد الذين يتمتعيون بمهيارات أو معرفية  على فهم وخبرة المدقق في العمل مع الخبير أو عتماد. باإل555أ
التقيارير  سيا ل مثيل متطلبيات إطيار عميل إعيداد متخصصة، قد يعتبر المدقق من المناسب مناقشة م

 التدقيق. رهداللتحديد ما إذا يان عملهم ذو عالقة بالمالية المعمول ب  مع األفراد المعنيين 
 

                                                 
 .ستخدام عمل خبير المدقق"إ"  495معيار التدقيق الدولي  ۲9
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  055 045معيار التدقيق الدولي 

 (50)المرجع: الفقرة  امةللمخاطر اله ستجابةإجراءات جوهرية أخرى لإل
عند تدقيق التقيديرات المحاسيبية التيي تيؤدد إليى مخياطر هامية، ينصيب تريييز اإلجيراءات الجوهريية  .559أ

 -األخرى للمدقق على تقييم ما يلي:

ييفية تقييم اإلدارة لترثير شيوك التقدير على التقدير المحاسبي، وترثير مثل هذا الشيوك  (أ)
 بالتقدير المحاسبي في البيانات المالية؛ و عترال مة اإلالذد قد يقع على مدى مال

 مدى مال مة اإلفصاحات ذات العالقة. (ب)
 

 شيوك التقدير
 )أ((50اإلدارة لشيوك التقدير )المرجع: الفقرة  إعتبار

عييييدد ميييين الطييييرق،   سييييتخدامأو النتييييا ع البديليييية للتقييييديرات المحاسييييبية ب اتفتراضييييقييييد تقيييييم اإلدارة اإل. 552أ
حيييدى الطيييرق الممينيييية المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة هيييي تنفييييذ تحليييييل  ادعتميييباإل عليييى الويييرول. وا 
تحدييد يييل يتبياين المبلي  النقييدد لتقيدير محاسيبي معيين بيياختالل . وقيد ينطيود هيذا علييى سيتجابةلإل
لنتييا ع، التييي توصييل السيييناريوهات لإلييى وضييع عييدد ميين  سييتجابةاإل. وقييد يييؤدد تحليييل اتفتراضيياإل

 دى للنتا ع من قبل اإلدارة، مثل السيناريوهات "المتشا مة" و"المتفا لة".أحيانًا يم
 

معينية. وبيداًل  اتإفتراضيأن تقديرًا محاسيبيًا غيير مسيتجيب للتغيييرات فيي  ستجابةقد يوهر تحليل اإل. 554أ
حييية أصييب( فيمييا بعييد واحييد أو أيثيير  فتييرا ميين ذلييك، قييد يوهيير أن التقييدير المحاسييبي مسييتجيب إل

 ناية المدقق.محور ع
 

( هييي سييتجابةلييي  المقصييود اإلشييارة إلييى أن طريقيية معينيية لمعالجيية شيييوك التقييدير )مثييل تحليييل اإل .550أ
أو نتييا ع بديليية يحتيياج إلييى إجرا يي   اتفتراضيياإلدارة إل إعتبييارأيثيير مال ميية ميين طريقيية أخييرى، أو أن 

مير المهيم هيو ميا إذا قامييت مين خيالل عمليية مفصيلة مدعومية بوثيا ق شياملة. وبييداًل مين ذليك، إن األ
ريقية المحيددة التيي ييتم اإلدارة بتقييم ييل قد تيؤثر شييوك التقيدير عليى التقيدير المحاسيبي، وليي  الط

أو النتيييا ع البديلييية، فقيييد  اتفتراضيييوبالتيييالي، عنيييدما ال تنوييير اإلدارة فيييي اإل .القييييام بيييذلك مييين خاللهيييا
ول، وطليب اليدعم، ييفيية قيامهيا بمعالجية تيرثيرات يستلزم األمر من المدقق إجراء نقال ميع اإلدارة حي

 شيوك التقدير على التقدير المحاسبي.
 

ليييى جانيييب مراجعييية الميييدقق قييد تسيييتخدم . 554أ المنشيييآت الصيييغيرة وسييا ل بسييييطة لتقيييييم شييييوك التقييدير. وا 
البديلية أو النتيا ع  اتفتراضياإلدارة لإل إعتبيارقد يحصل على أدلة تدقيق أخرى من فللوثا ق المتاحة، 

النتييا ع  عتبييارقييد ال تملييك اإلدارة الخبييرة إلميين اإلدارة. وباإلضييافة إلييى ذلييك،  ستفسييارميين خييالل اإل
البديلية أو معالجيية شيييوك التقييدير المتعلقيية بالتقييدير المحاسيبي. وفييي هييذا الحيياالت، قييد يشييرح المييدقق 
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إال أن ذليك قيد ال يغيير تعلقة بيذلك. لإلدارة العملية أو الطرق المختلفة المتاحة للقيام بها، والوثا ق الم
 مسؤوليات اإلدارة المتمثلة في إعداد البيانات المالية.

 
 )ب((50الهامة )المرجع: الفقرة  اتفتراضاإل

مسيييتخدم فيييي إعيييداد تقيييدير محاسيييبي هاميييًا فيييي حيييال وجيييود تفييياوت معقيييول فيييي  إفتيييرا قيييد يعتبييير . 557أ
 المحاسبي.سيؤثر بشيل جوهرد على قيا  التقدير  فترا اإل

 

الهامييية المشيييتقة مييين معرفييية اإلدارة مييين خيييالل العملييييات  اتفتراضيييقيييد ييييتم الحصيييول عليييى دعيييم لإل. 558أ
دارة المخيياطر.  وحتييى فييي غييياب المسييتمرة التييي تقييوم بهييا اإلدارة فيمييا يخييت التحليييل اإلسييتراتيجي وا 
قييادرًا علييى تقييييم  عمليييات محييددة رسييميًا، يمييا قييد ييييون حييال المنشييآت الصييغيرة، قييد ييييون المييدقق

ات والمناقشييات مييع اإلدارة، إلييى جانييب إجييراءات تييدقيق أخييرى فييي ستفسييار ميين خييالل اإل اتفتراضيياإل
 سبيل الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة.

 

-77التيي قاميت اإلدارة ب عيدادها موضيحة فيي الفقيرات أ اتفتراضيات المدقق فيي تقيييم اإلإعتبار إن . 552أ
 .82أ
 

 )ج((50)المرجع: الفقرة  إلدارةنية وقدرة ا

التييي قامييت اإلدارة ب عييدادها ونييية وقييدرة اإلدارة جميعهييا  اتفتراضييات المييدقق المتعلقيية باإلإعتبييار إن . 555أ
 .85و أ 52موضحة في الفقرتان أ

 
 (54)المرجع: الفقرة  وضع مدى للمبال 

ا قامت بمعالجة ترثيرات شيوك التقيدير عليى د إعداد البيانات المالية، قد تيون اإلدارة مقتنعة برنهنع. 555أ
التقدير المحاسبي التي قد تؤدد إلى مخاطر هامية بالشييل المناسيب. وفيي بعي  الويرول، قيد ييرى 

 -المدقق أن جهود اإلدارة غير مال مة. وقد ييون الحال يذلك، عندما، حسب تقدير المدقق:

 ل تقيييم الميدقق لييفيية معالجية اإلدارة ال يمين الحصول على أدلة تدقيق يافية ومناسبة من خيال
 لترثيرات شيوك التقدير.

  التحييرد بشيييل أيبيير عيين نسييبة شيييوك التقييدير المرتبطيية بتقييدير محاسييبي، ميين الضييرورد ييييون
مثيييال ذليييك عنيييدما يييييون الميييدقق عليييى درايييية بالتفييياوت اليبيييير فيييي نتيييا ع التقيييديرات المحاسيييبية 

 المماثلة في ورول مماثلة.

 المحتمييل الحصييول علييى أدليية تييدقيق أخييرى، ميين خييالل مراجعيية األحييداة التييي  ييييون ميين غييير
 تجرد حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق مثاًل.

   .قد توجد مؤشرات على وجود تحيز من قبل اإلدارة في إعداد التقديرات المحاسبية 
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 .20أ-87ات أموضحة في الفقر  هدلات المدقق في تحديد مدى للمبال  لهذا الإعتبار إن  .  559أ
 

 والقيا  عترالمعايير اإل
 )أ((57بالتقديرات المحاسبية في البيانات المالية )المرجع: الفقرة  عترالاإل

عندما تعترل اإلدارة بتقدير محاسبي في البيانات المالية، ينصيب تريييز تقيييم الميدقق عليى ميا إذا  .  552أ
الخاصيية ب طييار  عتييراللبييي معييايير اإليييان قيييا  التقييدير المحاسييبي موثوقييا بشيييل ييياٍل بحييية ي

 عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .

 

بهييا، ينصييب ترييييز تقييييم المييدقق علييى مييا  عتييرالفيمييا يتعلييق بالتقييديرات المحاسييبية التييي لييم يييتم اإل .  554أ
 الخاصيية ب طييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي  فعيياًل. عتييرالإذا تمييت تلبييية معييايير اإل
بتقدير محاسبي، وتوصل الميدقق إليى أن هيذا المعالجية مناسيبة، قيد  عترالوحتى في حال عدم اإل

تنشير حاجيية إلييى اإلفصياح عيين الوييرول فييي المالحويات الخاصيية بالبيانييات الماليية. يمييا قييد يقييرر 
فقيرة تريييد عليى المدقق أن هناك حاجة إلى لفت انتبياا القيارإ إليى شييوك هامية مين خيالل إضيافة 

المتطلبيات وييوفر إرشيادات حيول  2۲ 754ويحدد معيار التدقيق اليدولي  سرلة في تقرير المدقق.الم
 مثل هذا الفقرات.

 
 )ب((57أس  قيا  التقديرات المحاسبية )المرجع: الفقرة 

فيميا يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية بالقيميية العادلية، تفتير  بعي  أطيير عميل إعيداد التقيارير المالييية  .  550أ
إميييا ليقتضيييي أو يسيييم( بقياسيييات قيمييية العيييادل قيييد ييييتم قياسيييها بشييييل موثيييوق يمتطليييب سيييابق أن ال

فصيياحات القيميية العادليية. وفييي بعيي  الحيياالت، قييد يييتم التغلييب علييى هييذا القرينيية عنييدما ال يوجييد  وا 
مثاًل طريقة أو أسا  مناسب للقيا . وفي هذا الحياالت، ينصيب تريييز تقيييم الميدقق عليى ميا إذا 

القيمية العادلية المحيددة بموجيب إطيار   سيتخداماإلدارة في التغلب على القرينة المتعلقة ب يان أسا 
 عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  مناسبًا أم ال.

 
 (58)المرجع: الفقرة  تقييم معقولية التقديرات المحاسبية وتحديد األخطاء

ليهييا، قييد يتوصييل المييدقق إلييى أن األدليية تشييير إلييى إلييى أدليية التييدقيق التييي تييم الحصييول ع سييتنادإلبا .  554أ
تقييدير محاسييبي يختلييل عيين التقييدير النقطييي لييإلدارة. عنييدما تييدعم أدليية التييدقيق تقييديرًا نقطيييًا، فيي ن 
الفرق بين التقدير النقطي للمدقق والتقدير النقطيي ليإلدارة يشييل خطير. وعنيدما توصيل الميدقق إليى 

مييدقق يييوفر أدليية تييدقيق يافييية ومناسييبة، ليين يييتم تقييدير نقطييي مييدى المبييال  الخييات بال إسييتخدامأن 
ال يقييل لييإلدارة يقييع خييارج نطيياق مييدى المبييال  الخييات بالمييدقق بردليية تييدقيق. وفييي هييذا الحيياالت، 
 الخطر عن الفرق بين التقدير النقطي لإلدارة والنقطة األقرب لمدى المبال  الخات بالمدقق.

  
                                                 

 ."ات األخرى في تقرير المدقق المستقلفقرات الترييد والفقر "  754معيار التدقيق الدولي  2۲
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إلييى تقييييم غييير  سييتنادرًا محاسييبيًا، أو طريقية إعييدادا، عيين الفتييرة السيابقة باإلعنيدما تغييير اإلدارة تقييدي .  557أ
أدلية التيدقيق إليى إليى  سيتنادد يتوصل الميدقق باإلقموضوعي يشير إلى وجود تغيير في الورول، 

وجود خطر في التقدير المحاسبي نتيجة لتغييير عشيوا ي مين قبيل اإلدارة، أو قيد يعتبيرا مؤشيرًا عليى 
 (.590أ-594ل من قبل اإلدارة )أنور الفقرتان أتحيز محتم

 
تقييييم المييدقق لتييرثير  هييدالإرشييادات حييول تمييييز األخطيياء أل 4۲ 405يييوفر معيييار التييدقيق الييدولي  .  558أ

األخطيياء غييير المصييححة علييى البيانييات المالييية. وفيمييا يتعلييق بالتقييديرات المحاسييبية، فيي ن الخطيير، 
 -طر، قد ينشر نتيجة لما يلي:أو خ إحتياليان ناجمًا عن  سواءً 

  أخطاء حقيقية(.حولها أخطاء ال يوجد شك( 

  التيييي يعتبرهيييا الميييدقق غيييير فروقيييات ناشييي ة مييين أحييييام اإلدارة المتعلقييية بالتقيييديرات المحاسيييبية
أو تطبيق السياسيات المحاسيبية التيي يعتبرهيا الميدقق غيير مال مية )أخطياء  إختيارمعقولة، أو 

 .(قا مة على أحيام شخصية

  على شيل مجموعات، حية ينطود ذليك عليى التنبيؤ باألخطياء أفضل تقدير للمدقق ل خطاء
سييييتخالت العينييييات منهييييا إالمحييييددة فييييي عينييييات التييييدقيق فييييي المجموعييييات يامليييية التييييي يييييتم 

 )األخطاء المتنبر بها(.
 

في بع  الحاالت التي تنطود على تقديرات محاسبية، قد ينشر خطر نتيجة لدمع بين هذا 
 الورول، مما يجعل التحديد المنفصل أمرًا صعبًا أو مستحياًل.

 
واإلفصياحات ذات العالقية المشيمولة فيي مالحويات البيانيات إن تقييم معقولية التقديرات المحاسبية  .  552أ

يييان يقتضيييها إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي  أو تييم اإلفصيياح عنهييا  المالييية، سييواءً 
ات المطبقييية عنيييد تيييدقيق تقيييدير محاسيييبي عتبيييار بشييييل أساسيييي عليييى نفييي  أنيييواي اإل طوعيييًا، ينطيييود

 معترل ب  في البيانات المالية.
 

 اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية
 (52)المرجع: الفقرة  اإلفصاح وفقاً إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب 

إلطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب  إفصاحًا مناسيبًا  يتضمن عر  البيانات المالية وفقاً  .  595أ
عيييين المسييييا ل الجوهرييييية. وقييييد يسييييم( أو يحييييدد إطييييار عمييييل إعييييداد التقييييارير المالييييية المعمييييول بيييي  
إفصاحات متعلقة بالتقديرات المحاسبية، وقيد تفصي( بعي  المنشيآت طوعيًا عين معلوميات إضيافية 

 -لمالية. وقد تتضمن هذا اإلفصاحات على ما يلي:في المالحوات المرفقة بالبيانات ا
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 المستخدمة. اتفتراضاإل 

 . طريقة التقدير المستخدمة، بما في ذلك أد نموذج معمول ب 

   طريقة التقدير. إختيارأسا 

 .ترثير أد تغييرات تطرأ على طريقة التقدير تختلل عن الفترة السابقة 

 الضمنية لشيوك التقدير. مدلوالتالمصادر وال 
 

تعتبير هييذا اإلفصياحات ذات عالقيية بالنسيبة للمسييتخدمين فييي فهيم التقييديرات المحاسيبية المعتييرل بهييا 
وهنيياك حاجيية إلييى الحصييول علييى أدليية تييدقيق حييول مييا إذا أو المفصيي( عنهييا فييي البيانييات المالييية، 

 يانت اإلفصاحات معدة وفقًا لمتطلبات إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب .
 

قييد يقتضييي إطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي  إعييداد إفصيياحات فييي بعيي  الحيياالت، . 595أ
محددة تتعليق بالشييوك. فعليى سيبيل المثيال، تينت بعي  أطير عميل إعيداد التقيارير الماليية عليى ميا 

 -يلي:

 الر يسيييية ومصييييادر شيييييوك التقييييدير األخيييرى التييييي تنطييييود علييييى  اتفتراضيييياإلفصييياح عيييين اإل
. اتلتزامييهاميية تييؤدد إلييى إجييراء تعييديل جييوهرد علييى المبييال  المسييجلة ل صييول واإل مخيياطرة

مصطلحات مثل "المصادر الر يسيية لشييوك التقيدير"   ستخداموقد يتم وصل هذا المتطلبات ب
 أو "التقديرات المحاسبية الحرجة".

  المستخدمة في تحديد المدى. اتفتراضمدى النتا ع المحتملة واإلاإلفصاح عن 

  اإلفصيياح عيين معلومييات تتعليييق برهمييية التقييديرات المحاسييبية بالقيمييية العادليية بالنسييبة للوضيييع
 المالي وأداء المنشرة.

 جييراءات المنشييرة إفصيياحات نوعييية مثييل التعيير  لل مخيياطر وييييل تنشيير، وأهييدال وسياسييات وا 
بقة تطيرأ إلدارة المخاطرة والطرق المسيتخدمة فيي قييا  المخياطرة وأد تغيييرات عين الفتيرة السيا

 على هذا المفاهيم النوعية.

 إلييى المعلومييات  سييتنادإفصيياحات نوعييية مثييل الحييد الييذد تتعيير  عنييدا المنشييرة للمخيياطرة، باإل
المقدميييية داخليييييًا لمييييووفي اإلدارة الر يسييييية فييييي المنشييييرة، بمييييا فييييي ذلييييك المخيييياطرة اال تمانييييية 

 ومخاطرة السيولة ومخاطرة السوق.
 

لمرجع: ا) المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي تؤدد إلى مخاطر هامة اإلفصاحات عن شيوك التقدير
 (95الفقرة 

ن يييان اإلفصيياح وفقييًا  .  599أ فيمييا يتعلييق بالتقييديرات المحاسييبية التييي تنطييود علييى مخيياطر هاميية، حتييى وا 
إلطييار عمييل إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بيي ، قييد يتوصييل المييدقق إلييى أن اإلفصيياح عيين شيييوك 

ن تقيييم الميدقق لميدى مال مية اإلفصياح التق دير غير مال يم فيي ضيوء الويرول والحقيا ق المعنيية. وا 
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مييدى النتييا ع المحتمليية للتقييدير المحاسييبي  إرتبيياطن شيييوك التقييدير يييزداد فييي األهمييية يلمييا ازداد عيي
 (.24باألهمية النسبية )أنور المناقشات ذات العالقة في الفقرة أ

 

قييد يعتبيير المييدقق ميين المناسييب تشييجيع اإلدارة علييى وصييل الوييرول المتعلقيية فييي بعيي  الحيياالت، . 592أ
 90 750فييي بشيييوك التقييدير فييي المالحوييات حييول البيانييات المالييية. ويييوفر معيييار التييدقيق الييدولي

الميدقق عنيدما يعتقيد الميدقق أن إفصياح اإلدارة عين شييوك  ليرأد إرشادات حول الميدلوالت الضيمنية
 المالية هو أمر غير مال م أو مضلل.التقدير في البيانات 

 
 (95)المرجع: الفقرة  تحيز محتمل من قبل اإلدارةوجود مؤشرات على 

والتيي تيؤدد إليى  قد يصب( المدقق على دراية باألحيام والقرارات التي تصيدرها اإلدارةأثناء التدقيق، . 594أ
المؤشييرات علييى اسييتنتاج  وجييود مؤشييرات حييول تحيييز محتمييل ميين قبييل اإلدارة. وقييد تييؤثر مثييل هييذا

جييراءات اإل ذات العالقيية مييا زاال  سييتجابةالمييدقق فيمييا يخييت مييا إذا يييان تقييييم المييدقق للمخيياطر وا 
الميييدلوالت الضيييمنية فيميييا يتعليييق بسيييا ر عمليييية التيييدقيق.  إعتبيييارمناسيييبين، وقيييد يحتييياج الميييدقق إليييى 

انيييات الماليييية يييييل خاليييية مييين وباإلضيييافة إليييى ذليييك، قيييد تيييؤثر عليييى تقيييييم الميييدقق ميييا إذا يانيييت البي
 4۲. 755األخطاء الجوهرية، يما هو موض( في معيار التدقيق الدولي

 

تتضمن األمثلة على مؤشرات وجود تحيز محتميل مين قبيل اإلدارة فيميا يتعليق بالتقيديرات المحاسيبية . 590أ
 -ما يلي:

 يم غير موضيوعي يتمثيل التغييرات في تقدير محاسبي، أو طريقة إعدادا، حية قامت اإلدارة بتقي
 في وجود تغيير في الورول.

 الخاصييية بالمنشيييرة فيييي التقيييديرات المحاسيييبية بالقيمييية العادلييية عنيييدما تييييون  اتفتراضييياإل إسيييتخدام
 السوق الجديرة بالمالحوة. اتإفتراضمتعارضة مع 

 تنتع تقديرًا نقطيًا مفيدًا ألهدال اإلدارة.هامة  اتإفتراضأو بناء  إختيار 

 دير نقطي قد يشير إلى نمط تشاؤم أو تفاؤل.تق إختيار 
 

 (99)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية
علييى طبيعيية واألهمييية  عتميياداإلقييرارات الخطييية. وباإل إسييتخدام۲۷ 085معيييار التييدقيق الييدولي يتنيياول .  594أ

عتيرل بهيا النسبية ونطاق شيوك التقدير، قد تشتمل اإلقرارات الخطيية خيول التقيديرات المحاسيبية الم
 -أو المفص( عنها في البيانات المالية على إقرارات:

                                                 
 .في تقرير المدقق المستقل"الوارد تعديالت على الرأد ال "  750معيار التدقيق الدولي   ٢٢

 ."رير حول البيانات الماليةتيوين رأد وا عداد التقا "   755معيار التدقيق الدولي  ٦٢
 ."اإلقرارات الخطية"  085معيار التدقيق الدولي  ٢۲
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 والنمياذج ذات العالقية، المسيتخدمة  اتفتراضيحول مدى مال مة عمليات القيا ، بما في ذلك اإل
مييين قبيييل اإلدارة فيييي تحدييييد التقيييديرات المحاسيييبية فيييي سيييياق إطيييار عميييل إعيييداد التقيييارير الماليييية 

 العمليات. المعمول ب ، وبالتوافق مع تطبيق

 عميل محيددة بالنيابية تعي  بشيل مناسب نية وقدرة اإلدارة على تنفيذ إجراءات  اتفتراضبرن اإل
 ، حية ييون ذلك ذو عالقة بالتقديرات المحاسبية واإلفصاحات.عن المنشرة

  برن اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية تامة ومناسيبة بموجيب إطيار عميل إعيداد التقيارير
 ية المعمول ب .المال

  برنييي  ال يوجيييد أد حيييدة الحيييق يقتضيييي إجيييراء تعيييديل عليييى التقيييديرات المحاسيييبية واإلفصييياحات
 المشمولة في البيانات المالية.

 
. فيميييا يتعليييق بالتقيييديرات المحاسيييبية غيييير المعتيييرل بهيييا أو المفصييي( عنهيييا فيييي البيانيييات الماليييية، قيييد 597أ

 -تشتمل اإلقرارات الخطية على إقرارات حول:
 أو  عتيييرالميييدى مال مييية األسييي  المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة فيييي تحدييييد عيييدم تلبيييية معيييايير اإل

 (554اإلفصاح بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول ب . )أنور الفقرة أ

 سيييتخدامميييدى مال مييية األسييي  المسيييتخدمة مييين قبيييل اإلدارة فيييي التغليييب عليييى القرينييية المتعلقييية ب  
المنصوت عليها بموجيب إطيار عميل إعيداد التقيارير الماليية المعميول بي  الخيات القيمة العادلة 

بالمنشيرة فيمييا يخيت التقييديرات المحاسيبية التييي ليم يييتم قياسيها أو اإلفصيياح عنهيا بالقيميية العادليية 
 (.550)أنور الفقرة أ

 
 (92)المرجع: الفقرة  التوثيق

دارة المحيدد أثنياء عمليية التيدقيق يسياعد الميدقق . إن توثيق المؤشرات عليى تحييز محتميل مين قبيل اإل598أ
جيييراءات اإل ذات العالقييية مازاليييت  سيييتجابةفيييي التوصيييل إليييى ميييا إذا ييييان تقيييييم الميييدقق للمخييياطر وا 

مناسييبة، وفييي تقييييم مييا إذا يانييت البيانييات المالييية ييييل خالييية ميين األخطيياء الجوهرييية. أنويير الفقييرة 
وجييييييود تحيييييييز محتمييييييل ميييييين قبييييييل اإلدارة. ىللحصييييييول علييييييى أمثليييييية حييييييول المؤشييييييرات عليييييي 590أ
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 الملحق
 (5)المرجع: الفقرة أ

 

فقياسات و   القيمة العادلة ضمن أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير الماليةصاحات ا 
 

إن الهدل من هذا الملحق هو توفير نقال عام فقط حول القياسات واإلفصاحات بالقيمة العادلة ضمن 
 المالية الواردة في الخلفية والسياق. أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير

 
تقتضي أو تسم( أطر العمل المختلفة إلعداد التقيارير الماليية بي جراء مجموعية متنوعية مين القياسيات  .5

واإلفصيياحات بالقيميية العادليية فييي البيانييات المالييية. يمييا تتبيياين ميين حييية مسييتوى التوجييي  الييذد تييوفرا 
لتزامييعلييى أسييا  أصييول و  فصيياحات ذات العالقيية. وتييوفر بعيي  أطيير عمييل إعييداد القيييا  أو اإل اتا 

توجيهيييية، بينميييا تيييوفر أطييير أخيييرى إرشيييادات عامييية، وال تيييوفر بعضيييها أيييية التقيييارير الماليييية إرشيييادات 
بالقطياي فيميا  مرتبطيةلقييا  واإلفصياح معينة لإرشادات نها يًا. وباإلضافة إلى ذلك، توجد ممارسات 

 يخت القيم العادلة.
 

ات القيميية العادليية فييي أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية، أو فيمييا يتعلييق برصييول أو قييد تختلييل تعريفيي .9
أو إفصاحات مختلفة ضمن إطار عمل معين. فعليى سيبيل المثيال، يعيرل معييار المحاسيبة  اتإلتزام

 ، بييينإلتييزامتسييوية  القيميية العادليية علييى أنهييا "المبليي  الييذد يمييين مبادليية األصييل بيي ، أو ۲۷22الييدولي
عليى مطلعين وراغبين في معاملة على أسا  تجارد". وينطيود مفهيوم القيمية العادلية عموميًا  أطرال
حالية، بداًل مين تسيوية فيي تياريخ سيابق أو مسيتقبلي. وبالتيالي، قيد تييون عمليية قييا  القيمية معاملة 

د . وباإلضيييافة إليييى ذليييك، قيييالمقيييدر اليييذد يميييين أن تحيييدة عنيييدا المعاملييية السيييعرالعادلييية بحثيييًا عييين 
تستخدم أطر عمل مختلفة إلعداد التقارير المالية مصطلحات مثل "القيمية الخاصية بمنشيرة معينية" و 
"قيميية المنفعيية" أو مصييطلحات مماثليية، ولينيي  قييد يقييع مييع ذلييك ضييمن مفهييوم القيميية العادليية فييي هييذا 

 المعيار.
 
عادلية التيي تحيدة ميع ميرور قد تعالع أطر عمل إعداد التقارير المالية التغييرات في قياسات القيمة ال .2

الوقييت بطييرق مختلفيية. فعلييى سييبيل المثييال، قييد يقتضييي إطييار عمييل معييين إلعييداد التقييارير المالييية أن 
معينيية فييي حقييوق المليييية مباشييرة،  اتإلتزامييألصييول أو  تيينعي  التغييييرات فييي قياسييات القيميية العادليية

. وفيي بعي  أطير العميل، يتيرثر بينما قد تنعي  هذا التغيييرات فيي اليدخل بموجيب إطيار عميل  خير
المحاسييييبة بالقيميييية العادليييية أو ييفييييية تطبيقهييييا بنييييية اإلدارة علييييى تنفيييييذ  إسييييتخدامتحديييييد مييييا إذا سيييييتم 

 محدد. إلتزامإجراءات عمل معينة فيما يتعلق برصل أو 
 
فصيياحات معينيية للقيميية العادليية فييي .4  قييد تقتضييي أطيير عمييل مختلفيية إلعييداد التقييارير المالييية قياسييات وا 

ن أطر عمل إعداد التقارير المالية قد:  -البيانات المالية وتحدد أو تسم( بها بدرجات متفاوتة. وا 

                                                 
 .والقيا " عترال"األدوات المالية: اإل 22معيار المحاسبة الدولي  ۲۷
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  تحدد متطلبات القيا  والعر  واإلفصاح عين معلوميات معينية مشيمولة فيي البيانيات الماليية أو
 ؛تيميليةمعلومات مفص( عنها في المالحوات على البيانات المالية أو معروضة يمعلومات 

 أو عنيييد تلبيييية المنشيييرة  إختييييارعليييى  القييييم العادلييية بنييياءً   سيييتخدامسيييم( بييي جراء قياسيييات معينييية بت
 معايير معينة فقط؛

  تقيييم مسيتقل أو طيرق محيددة  إسيتخدامتحدد طريقة معينة لتحديد القيمة العادلة، ميثاًل مين خيالل
 التدفقات النقدية المخصومة؛ ستخدامإل

 قيد تييون أو ال  ختيارمة العادلة من عدة طرق بديلة )معايير اإلطريقة لتحديد القي  ختيارتسم( ب
 محددة بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية(؛ أوتيون 

  ها يونهيا أدلية بيالعرل إسيتخدامال توفر إرشادات حول قياسات أو إفصياحات القيمية العادلية عيدا
 أو الممارسة، يممارسة القطاي مثاًل.

 
 اتلتزاميإلا صيول أو ليا  القيمة العادلة د التقارير المالية أن  يمين قتفتر  بع  أطر عمل إعدا .0

يقتضيييي أو يسيييم( بقياسيييات أو إفصييياحات القيمييية العادلييية. وفيييي يمتطليييب سيييابق إميييا  بشييييل موثيييوق
معييين سييعر سييوق  إلتييزامقييد يييتم التغلييب علييى هييذا القرينيية عنييدما ال يملييك أصييل أو بعيي  الحيياالت، 

القيمية العادلية لي  بشييل معقيول غيير تعتبير الطيرق األخيرى لتقيدير معرو  فيي سيوق نشيطة وحيية 
مناسبة أو غير مجدية. وقد تحيدد بعي  أطير عميل إعيداد التقيارير الماليية هرميًا للقيمية العادلية يمييز 

فيييي التوصيييل إليييى قييييم عادلييية تتيييراوح بيييين تليييك التيييي تنطيييود  سيييتخدامبيييين الميييدخالت المخصصييية لإل
سيواق النشيطة وتليك إلى األسعار المعروضية واأل ستنادإلالمالحوة" بابوضوح على "مدخالت جديرة ب

التيي  اتفتراضي"المدخالت غير الجديرة بالمالحوة" التي تنطود على أحيام خاصة بالمنشرة حول اإل
 قد يستخدمها المشاريون في السوق.

 

التقييييم، أو  علييى معلوميياتتقتضييي بعيي  أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية تعييديالت محييددة ومعينيية  .4
 ةمعييييين. فعلييييى سييييبيل المثييييال، قييييد تقتضييييي محاسييييب إلتييييزاممتعلقيييية فقييييط برصييييل أو  ات أخييييرىإعتبييييار 

تييييياليل اإلقفييييال إجييييراء تعييييديالت علييييى قيميييية سييييوق مقيّميييية مثييييل تعييييديالت ية سييييتثمار الممتليييييات اإل
حيو مماثيل، بوضع موقع المليية وغيرها من المسيا ل. وعليى نوالتعديالت المتعلقة  المخفضة المقدرة،

إذا لم تين سوق أصل معين سوقًا نشطة، قد تنشر حاجة إلى تعديل قوا م األسيعار المنشيورة لتتوصيل 
وعلييى سييبيل المثييال، قييد ال تعتبيير أسييعار السييوق المعروضيية إلييى قيييا  أيثيير مال ميية للقيميية العادليية. 

السييوق غييير ميينوم مؤشييرًا علييى القيميية العادليية فييي حييال وجييود نشيياط غييير منييتوم فييي السييوق، أو أن 
الترايمييي لوحييدات التييداول للعييدد صييغيرة ميين الوحييدات بالنسييبة  التييداول برحجييامبطريقيية جيييدة، أو يييتم 

القا مييية. وبالتيييالي، قيييد تحتييياج أسيييعار السيييوق هيييذا إليييى تعيييديل. وقيييد تنشييير حاجييية إليييى مصيييادر بديلييية 
قيد في بع  الحياالت،  للمعلومات حول السوق من أجل إجراء هذا التعديالت. وباإلضافة إلى ذلك،
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فيي اليدين( إليى  سيتثماريحتاج ضمان مخصت )عندما ييتم تخصييت الضيمان ألنيواي معينية مين اإل
 معين. إلتزاما في تحديد القيمة العادلة أو التخفي  الممين لقيمة أصل أو إعتبار 

 
رينيية بييرن فييي معوييم أطيير عمييل إعييداد التقييارير المالييية، ينطييود مفهييوم قياسييات القيميية العادليية علييى ق .7

تقلييت حجيم عملياتهيا المنشرة هي عبارة عين منشيرة مسيتمرة دون أد نيية أو حاجية إليى تصيفيتها أو 
عليى شيروط عيسيية. وليذلك، فيي هيذا الحالية، لين تييون القيمية العادلية  جوهريًا، أو تنفيذ معاملة بناءً 

جبريية أو بييع جبيرد  ضيطرارية أو تصيفيةإهي المبل  اليذب قيد تسيتمل  أو تدفعي  المنشيرة فيي معاملية 
 ةقتصياديالعامية أو الويرول اإل ةقتصياديبرسعار مخفضة. ومن ناحية أخرى، قد تتسبب الويرول اإل

بنياء  سيولة في السوق وتقتضي أن يتم التنبيؤ بالقيمية العادلية توفرالخاصة بقطاعات معينة إلى عدم 
مييع ذلييك، قييد تحتيياج منشيييرة علييى األسييعار الرايييدة، األسييعار التييي ميين المحتمييل أن تصييب( رايييدة. و 

عنيد تحدييد القييم العادلية  عتبيارأو التشيغيلي الحيالي بعيين اإل قتصياددوضيعها اإلمعينة إلى أن ترخذ 
هييا فييي حييال يييان ذلييك محييددًا أو مسييموحًا بيي  بموجييب إطييار عمييل إعييداد التقييارير اتإلتزامألصييولها أو 

ة القيييام بييذلك. فعلييى سييبيل المثييال، قييد المالييية الخييات بهييا، وقييد يحييدد أو ال يحييدد هييذا اإلطييار ييفييي
ييييون تخطيييط اإلدارة للتصييرل فييي أصييل معييين علييى أسييا  متسيياري ميين أجييل تحقيييق أهييدال عمييل 

 محددة مرتبطًا بتحديد القيمة العادلة لذلك األصل.
 

 شيوع قياسات القيمة العادلة
أيثيير فييريثر فييي أطيير  مسييتخداأصييبحت القياسييات واإلفصيياحات القا ميية علييى القيميية العادليية شييا عة اإل .8

عمييل إعييداد التقييارير المالييية. وقييد تحييدة القيييم العداليية فييي، وتييؤثر علييى تحديييد، البيانييات المالييية فييي 
 -عدد من الطرق، بما في ذلك القيا  ما يلي بالقيمة العادلة:

  القابليية للتييداول بسييهولة ميين أجييل اتلتزامييمحييددة، مثييل األوراق المالييية أو اإل اتإلتزامييأصييول أو 
 برسعار السوق الحالية إما بشيل روتيني أو دورد. تسوية واجب بموجب أداة مالية،

 والقيييا  وعيير  أدوات مالييية  عتييرالعنييد محاسييبة اإلمثييال ذلييك، محييددة ميين المنشييرة.  عناصيير
ميزات حقيوق الملييية، مثيل سيند قابيل للتحوييل مين قبيل حاملي  إليى أسيهم عاديية   ستخدامب معينة

 من المصدر.

 أعميييال. فعليييى سيييبيل المثيييال، يعتميييد التحدييييد  إنيييدماجمحيييددة مسيييتملية فيييي  اتإلتزاميييو أصيييول أ
أعمييال علييى قيييا  القيميية العادليية ل صييول  إنييدماجاألولييي للشييهرة الناشيي ة ميين شييراء منشييرة فييي 

 الممنوح. عتبارالقابلة للتحديد المستملية والقيمة العادلة لإل اتلتزامواإل

  ة بالقيمة العادلة عليى أسيا  ميرة واحيدة فقيط. قيد تقتضيي بعي  محددة معدل اتإلتزامأصول أو
قييا  بالقيمية العادلية لقييا  تعيديل أجيرد عليى أصيل  إسيتخدامأطر عمل إعيداد التقيارير الماليية 

لتخفييي   إختبيار إجييراء أو مجموعية مين األصييول يجيزء مين تحديييد تخفيي  قيميية األصيل، مثيل
إليى القيمية العادلية لمنشيرة تشيغيلية محيددة أو  ستنادإلأعمال با إندماجفي قيمة الشهرة المستملية 
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الخاصية  اتلتزاميوحدة إعداد تقارير، حية يتم تخصيت قيمتها بعد ذلك لمجموعية األصيول واإل
 مسجلة.الشهرة الشتقاق شهرة ضمنية لتتم مقارنتها بإبالمنشرة أو الوحدة من أجل 

 يا  ف ة أو مجموعة من األصيول أو . في بع  الورول، يدعو قاتلتزاممجاميع األصول واإل
المختلفيية فييي تلييك الف يية أو  اتلتزامييإلييى تجميييع القيييم العادليية لييبع  األصييول أو اإل اتلتزاميياإل

المجموعية. فعليى سيبيل المثييال، بموجيب إطيار عمييل إعيداد التقيارير الماليية، قييد ييتم تحدييد قيييا  
ات القييرو  التييي تتييرلل منهييا علييى القيميية العادليية لييبع  ف يي عتمييادحافويية قييرو  متنوعيية باإل

 الحافوة.

  المعلومييييات المفصيييي( عنهييييا فييييي المالحوييييات علييييى البيانييييات المالييييية أو المعروضيييية يمعلومييييات
 بها في البيانات المالية. عترالتيميلية، دون اإل
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 لمقدمةا
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

األطيييراف ذات مسيييؤوليات الميييدقق المتعلقييية بعالقيييات ومعيييامالت  معييييار التيييدقيق اليييدولي هيييذايتنييياول  .5
مل هيذا المعيييار ليشيينطيياق يتسييع علييى وجييخ الخصيو ، فييي عمليية تييدقيق للبيانييات الماليية. و  العالقية

ومعيييار التييدقيق  9 335ومعيييار التييدقيق الييدولي)الميينقح(  3515كيفييية تطبيييق معيييار التييدقيق الييدولي
 القييات ومعييامالت األطييراف ذاتفيمييا يتعلييق بمخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية بع 3 925الييدولي
 العالقة.

 

 العالقة األطراف ذاتطبيعة عالقات ومعامالت 

فيييي مثيييل هيييذ  و  العاديييية. العميييل ممارسييياتباتبيييا  اف ذات العالقييية عيييامالت األطييير العدييييد مييين م تنفيييذ .9
بشيكل  لجوهريية فيي البيانيات المالييةألخطياء ااعليى مخياطرة  الظروف، قد ال تنطيوي هيذ  المعيامالت

قييد تييؤدي طبيعيية عالقييات ميين المعييامالت المماثليية مييع األطييراف عييير ذات العالقية. ومييع ذلييك،  أكبير
ًا لألخطياء الجوهريية إرتفاعية فيي بعيا الظيروف إليى مخياطر أكثير العالقيذات  األطيرافومعيامالت 

 في البيانات المالية من المعامالت مع األطراف عير ذات العالقة. فعلى سبيل المثال:

  العالقية مين خيالل مجموعية شياملة ومعقيدة مين العالقيات والهياكيل،  تعمل األطيراف ذاتقد
 .بهامماثل في تعقيد المعامالت الخاصة  إرتفا مع 

  قد تكون نظم المعلومات عير فعالة في تحديد أو تلخي  المعامالت واألرصدة القائمية بيين
 العالقة لديها. ذاتمنشأة معينة واألطراف 

  العالقة بموجب شروط وبنود السيوق العادييةف فعليى  األطراف ذاتقد ال يتم إجراء معامالت
 لعالقة دون مقابل.ا د يتم إجراء بعا معامالت األطراف ذاتسبيل المثال، ق

 

 مسؤوليات المدقق
تفيييرا العدييييد مييين أطييير إعيييداد بميييا أن األطيييراف ذات العالقييية عيييير مسيييتقلة عييين بع يييها اليييبعا،  .3

 العالقيييية األطييييراف ذاتخاصيييية لمحاسييييبة عالقييييات ومعييييامالت وأرصييييدة التقييييارير المالييييية متطلبييييات 
طبيعتهييا والتييأثيرات الفعلييية أو ميين أجييل تمكييين مسييتخدمي البيانييات المالييية ميين فهييم  واإلفصيياح عنهييا

مثيل هيذ   المعميول بيخ وحيي  يفيرا إطيار إعيداد التقيارير الماليية المحتملة لها على البيانات الماليية.
لمخياطر  ةسيتجابالمتطلبات، يقع على عاتق الميدقق مسيؤولية أداء إجيراءات تيدقيق لتحدييد وتقيييم واإل

ألطيراف محاسيبة عالقيات أو معيامالت أو أرصيدة ا األخطاء الجوهرية الناشئة من إخفاق المنشأة في
 العالقة واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقًا لمتطلبات إطار العمل. ذات

 

                                                 
 .الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها" الخطأ"تحديد وتقييم مخاطر )المنقح(   351معيار التدقيق الدولي  5

 .ستجابة المدقق للمخاطر المقيمّة"إ"  335معيار التدقيق الدولي   9

 .في عملية تدقيق للبيانات المالية" حتيال"مسؤوليات المدقق المتعلقة باإل 925معيار التدقيق الدولي  3
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ن فرا إطار إعداد التقارير المالية المعمول بيخ  .2 بياألطراف حيد أدنيى مين المتطلبيات المتعلقية حتى وا 
فهيييم حيييول ليييك إليييى الحصيييول عليييى العالقييية أو ليييم يفيييرا أيييية متطلبيييات، يحتيييا  الميييدقق رعيييم ذ ذات

ليى ميا إذا كانيت العالقة بالمنشأة يكفي ليكون قادرًا على التوصيل إ األطراف ذاتعالقات ومعامالت 
 (5مرجع: الفقرة أيالت: )اليالبيانات المالية، إلى الحد الذي تتأثر فيخ بتلك العالقات والمعام

 (9)المرجع: الفقرة أ تحقق العرا العادل )عند تطبيق أطر العرا العادل(ف أو (أ)

 (3(. )المرجع: الفقرة أمتثالاإل أطرعير م للة )عند تطبيق  (ب)
 

بتقيييييم الميييدقق لوجيييود  األطيييراف ذات العالقيييةوباإل يييافة إليييى ذليييك، ييييرتبط فهيييم عالقيييات ومعيييامالت  .1
 ألن  925،4وفقيًا لميا يقت ييخ معييار التيدقيق اليدوليحتيال عامل واحد أو أكثر من عوامل مخاطرة اإل

 يكون أكثر سهولة من خالل األطراف ذات العالقة. حتيال اإلتكاب عملية ر إ
 

نظيرًا إليى القييود الكامنية المفرو ية عليى عمليية تيدقيق معينية، هنياك مخياطرة ال يمكين تجنبهيا تتمثييل  .2
ن كانيييت عمليييية  فيييي أن بعيييا األخطييياء الجوهريييية فيييي البيانيييات الماليييية ال يمكييين اكتشيييافها، حتيييى وا 

وفييي سييياق األطييراف ذات  5مييؤداة بالشييكل المناسييب وفقييًا لمعييايير التييدقيق الدولييية.التييدقيق مخططيية و 
اكتشياف األخطياء  عليىالعالقة، تكون التأثيرات المحتملة للقيود الكامنة المفرو ة على قيدرة الميدقق 

 أكبر لألسباب التالية:الجوهرية 

  العالقة، خاصية  اف ذاتاألطر قد ال تكون اإلدارة على علم بوجود كافة عالقات ومعامالت
بيخ للمتطلبيات المتعلقية بياألطراف  في حال عدم تحديد إطيار إعيداد التقيارير الماليية المعميول

 العالقة. ذات

  فرصة أكبير للتيرمر أو اإلخفياء أو التالعيب مين قبيل  األطراف ذات العالقةقد تتيح عالقات
 اإلدارة.

 
كميا يقت يي معييار  ع ممارسية التشيكك المهنييبناء على ذليك، يعتبير تخطييط وأداء عمليية التيدقيق مي .7

وجيود عالقيات ومعيامالت  حتمالييةهاميًا بشيكل خيا  فيي هيذا السيياق، نظيرًا إل 9556التدقيق الدولي
ن المتطلبييات الييواردة فييي هييذا المعيييار مصييممة  بيياألطراف ذاتخاصيية  العالقيية عييير مفصييح عنهييا. وا 

األطيراف جوهرية المرتبطية بعالقيات ومعيامالت لمساعدة المدقق في تحديد وتقييم مخاطر األخطاء ال
 للمخاطر المقيّمة. ةستجابالعالقة، وفي تصميم إجراءات تدقيق من أجل اإل ذات

 

 تاريخ النفاذ

 *9552ديسييمبر  51تيدقيق البيانييات الماليية للفتيرات التييي تبيدأ فيي لالمفعيول  نافييذذا المعييار يعتبير هي .8
   أو بعد ذلك التاريخ.

                                                 
 . 92، الفقرة 925 معيار التدقيق الدولي 2
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" العامة"األهداف  955معيار التدقيق الدولي  1  .19أ-15أ، الفقرة للمدقق المستقل وا 
 .51، الفقرة 955معيار التدقيق الدولي  2
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 األهداف

 هداف المدقق فيما يلي:تتلخ  أ  .2

بصيييرف النظييير عييين تحدييييد إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ للمتطلبيييات المتعلقييية  (أ)
الحصييول علييى فهييم حييول عالقييات  يتمثييل هييدف المييدقق فيييالعالقيية أم ال،  بيياألطراف ذات

 العالقة يكفي ليكون قادرًا على ما يلي: األطراف ذاتومعامالت 

، إن وجييييدت، الناشييييئة ميييين عالقييييات ومعييييامالت تيييييالحتمييييييا عوامييييل مخيييياطرة اإل (5)
العالقة المرتبطية بتحدييد وتقيييم مخياطر األخطياء الجوهريية الناجمية  األطراف ذات

 ف وحتيالعن اإل

مييا إذا كانييت التوصييل إلييى  أدليية التييدقيق التييي تييم الحصييول عليهييا، باالسييتناد إلييى (9)
 ات والمعامالت:إلى الحد الذي تتأثر فيخ بتلك العالقالبيانات المالية، 

 تحقق العرا العادل )في حال تطبيق أطر العرا العادل(ف أو .أ

 (ف ومتثالعير م للة )في حال تطبيق أطر اإل .ب

حي  يحدد إطار إعداد التقارير الماليية المعميول بيخ المتطلبيات المتعلقية باإل افة إلى ذلك،  (ب)
يق كافيية ومناسيبة الحصيول عليى أدلية تيدق يتمثيل هيدف الميدقق فييالعالقية،  باألطراف ذات

العالقية ومحاسيبتها واإلفصياح عنهيا بالشيكل  األطيراف ذاتحول تحديد عالقيات ومعيامالت 
 المناسب في البيانات المالية وفقًا لذلك اإلطار.

 

 التعريفات

 معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدنا : هدافأل .55

معامليية يييتم إجراؤهييا بنيياء  –(Arm's length transaction) علييى أسيياا تجيياريمعاملية  (أ)
راعيب ومشيترر راعيب عيير ميرتبطين ببع يهما اليبعا ويعميالن على بنود وشروط بين بائع 

 .أف ل المصالحتحقيق  إلىبشكل مستقل عن بع هما البعا ويسعيان 

 (7أ-2: الفقرة أطرف يكون إما: )المرجع –(Related party) عالقةالطرف ذو ال (ب)

 ذا عالقة وفقًا لما هو محدد في إطار إعداد التقارير المالية المعمول بخف أو طرفاً  (5)

المتطلبيييات  الحيييد األدنيييى مييين حيييي  يحيييدد إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ (9)
 :أو ال يحدد أية متطلبات العالقة باألطراف ذاتالمتعلقة 

أم  كل مباشيربشيتمتع بسيطرة أو تيأثير هيام، سيواء خرى تشخصًا أو منشأة أ .أ
 للتقيياريرالمعييدة  عييير مباشيير ميين خييالل وسيييط واحييد أو أكثيير، علييى المنشييأة

 الماليةف
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الماليييية بسييييطرة أو تيييأثير هيييام  للتقييياريرمنشيييأة أخيييرى تتمتيييع المنشيييأة المعيييدة  .ب
د أو أكثيرف يبشكل مباشر أو عير مباشر مين خيالل وسييط واحي عليهاف سواءً 

 أو

مييع المنشييأة المعييدة للتقييارير المالييية مشييتركة  تقييع تحييت سيييطرةمنشييأة أخييرى  . 
 من خالل:

 مسيطرة مشتركةفملكية  .5

 مالكين مكونين من أفراد عائلة مقربينف أو .9

 إدارة رئيسية مشتركة. .3
 

مع ذلك، ال تعتبر المنشيرت التيي تقيع تحيت سييطرة مشيتركة مين قبيل الدولية 
إال  )أي الحكومة الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية( مرتبطية ببع يها اليبعا

قاميت بمشياركة المصيادر إليى حيد ي معيامالت هامية أو شياركت فيفي حيال 
 هام مع بع ها البعا.

 المتطلبات
 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة

 351كجاء من إجراءات تقييم المخياطر واألنشيطة ذات العالقية التيي يقت يي معييار التيدقيق اليدولي  .55
خيييالل عمليييية التيييدقيق، ينبغيييي أن  تأديتهيييا مييين قبيييل الميييدقق 7 259ومعييييار التيييدقيق اليييدولي)المييينقح( 

ميييين أجييييل  57-59ييييؤدي المييييدقق إجيييراءات التييييدقيق واألنشييييطة ذات العالقييية المحييييددة فييييي الفقيييرات 
بتحديد مخاطر األخطاء الجوهريية المرتبطية بعالقيات ومعيامالت  ذات صلةالحصول على معلومات 

 (8أ العالقة. )المرجع: الفقرة األطراف ذات
 

 األطراف ذات العالقة بالمنشأةفهم عالقات ومعامالت 

ومعيييار )الميينقح(  351فريييق العملييية الييذي يقت يييخ معيييار التييدقيق الييدولي نقييا  ينبغييي أن يشييتمل  .59
خييا  لقابلييية تعييرا البيانييات المالييية لخطييأ جييوهري نيياجم عيين  إعتبييارعلييى  8 925التييدقيق الييدولي

العالقية بالمنشيأة. )المرجيع: الفقرتيان  األطراف ذاتت ومعامالت أو خطأ قد ينتج عن عالقا إحتيال 
 (55أ-2أ

 

 ينبغي أن يسأل المدقق اإلدارة عن األمور التالية: .53

الفتيييرة السييابقةف )المرجيييع: بالمنشييأة، بميييا فييي ذلييك التغييييرات عيين  هوييية األطييراف ذات العالقييية (أ)
 (52أ-55الفقرات أ

 ذات العالقةف وطبيعة العالقات بين المنشأة وهذ  األطراف  (ب)

مييا إذا أجييرت المنشييأة أييية معييامالت مييع هييذ  األطييراف ذات العالقيية خييالل الفتييرة، وفييي حييال  ( )
 المعامالت. هدفحصل ذلك، يستفسر المدقق عن نو  و 

                                                 
 .52الفقرة ، 925ف معيار التدقيق الدولي 1، الفقرة )المنقح( 351معيار التدقيق الدولي   7

 .51، الفقرة 925ف معيار التدقيق الدولي 55، الفقرة )المنقح( 351معيار التدقيق الدولي  8
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ينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة واألشخا  اآلخرين الذي يعملون في المنشيأة وييؤدي إجيراءات  .52
عتبيير مناسييبة ميين أجييل الحصييول علييى فهييم حييول أنظميية الرقابيية، إن تقييييم المخيياطر األخييرى التييي ت

 (95أ-51وجدت، التي و عتها اإلدارة من أجل: )المرجع: الفقرات أ

العالقيية ومحاسييبتها واإلفصيياح عنهييا وفقييًا إلطييار  األطييراف ذاتتحديييد عالقييات ومعييامالت  (أ)
 إعداد التقارير المالية المعمول بخف

و  عليهييياف والمصييادقةت هاميية مييع األطيييراف ذات العالقيية تصييريح إجييراء معييامالت وترتيبيييا (ب)
 (95)المرجع: الفقرة أ

 والمصيييادقةالعميييل العاديييية  دون إتبيييا  ممارسييياتتصيييريح إجيييراء معيييامالت وترتيبيييات هامييية  ( )
 عليها.

 
 الوثائق وأمراجعة السجالت  العالقة عند باألطراف ذاتالبقاء متيقظًا للمعلومات المتعلقة 

للترتيبييات أو دقق متيقظييًا أثنيياء عملييية التييدقيق عنييد فحيي  السييجالت أو الوثييائق ينبغييي أن يبقييى الميي .51
العالقية ليم تحيددها أو  لألطيراف ذاتتدل على وجود عالقات ومعيامالت المعلومات األخرى التي قد 

 (93أ-99تفصح عنها اإلدارة مسبقًا للمدقق. )المرجع: الفقرتان أ
 

األميييور التاليييية بحثيييًا عييين مؤشيييرات عليييى وجيييود  وينبغيييي أن يفحييي  الميييدقق عليييى وجيييخ الخصيييو 
 العالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقًا للمدقق: لألطراف ذاتعالقات ومعامالت 

 المصادقات البنكية والقانونية التي تم الحصول عليها كجاء من إجراءات المدققف (أ)

 و فبالحوكمةمحا ر اجتماعات المساهمين ومحا ر اجتماعات المكلفين  (ب)

 السجالت أو الوثائق األخرى التي يرى المدقق أنها  رورية في ظروف  المنشأة. ( )

 

العمييل العادييية عنييد أداء إجييراءات  دون إتبييا  ممارسيياتإذا حييدد المييدقق معييامالت هاميية تييم إجراؤهييا  .52
إجييراءات التييدقيق األخييرى، ينبغييي أن يسييأل المييدقق  عيين طريييقأو  51التييدقيق التييي تقت يييها الفقييرة 

 (91أ-92رة عن األمور التالية: )المرجع: الفقرتان أاإلدا

 (92طبيعة تلك المعامالتف و )المرجع: الفقرة أ (أ)

جيييع: الفقيييرة ميييا إذا كانيييت األطيييراف ذات العالقييية مشيييتركة فيييي تليييك المعيييامالت أم ال. )المر  (ب)
 (97أ

 
 العالقة مع فريق العملية باألطراف ذاتمشاركة المعلومات المتعلقة 

الميييدقق المعلوميييات ذات العالقييية التيييي حصيييل عليهيييا فيميييا يخييي  األطيييراف ذات ينبغيييي أن يشيييارك  .57
 (98العالقة بالمنشأة مع أع اء فريق العملية. )المرجع: الفقرة أ
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 العالقة األطراف ذاتتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت 

فييي تحديييد وتقييييم  والمتمثييل)الميينقح(  351دوليلييدى تحقيييق المتطلييب الييذي يقت يييخ معيييار التييدقيق اليي .58
ينبغيييي أن يحيييدد ويقييييم الميييدقق مخييياطر األخطييياء الجوهريييية المرتبطييية  9مخييياطر األخطييياء الجوهريييية،

مخياطر  تشيكلالعالقة ويحدد ميا إذا كانيت أي مين تليك المخياطر  األطراف ذاتبعالقات ومعامالت 
العالقييية الهامييية  األطيييراف ذاتع معيييامالت وليييدى تحدييييد ذليييك، ينبغيييي أن يتعاميييل الميييدقق مييي هامييية.

علييى أنهييا تييؤدي إلييى ظهييور  للمنشييأة العمييل العادييية دون إتبييا  ممارسيياتالمحييددة التييي تييم إجراؤهييا 
 مخاطر هامة.

 

لمتعلقيية بوجييود طييرف ذي )بمييا فييي ذلييك الظييروف ا حتيييال فييي حييال وجييد المييدقق عوامييل مخيياطرة اإل .52
ءات تقييييييم المخيييياطر واألنشييييطة ذات العالقيييية المرتبطيييية لييييدى أداء إجييييرا( مهيييييمنتييييأثير  لديييييخعالقيييية 

عنييد تحديييد وتقييييم  عتبيياربعييين اإل العالقيية، فينبغييي أن يأخييذ المييدقق تلييك المعلومييات بيياألطراف ذات
. )المرجيع: الفقيرة 925وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  حتيال اإلمخاطر األخطاء الجوهرية الناجمة عن 

 (35أ-92أو  2أ
 

 العالقة األطراف ذاتلمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت  ةتجابسإجراءات اإل

الميدقق للمخياطر  ةإسيتجابفيي  المتمثيل 335كجاء من المتطلب الذي يقت ييخ معييار التيدقيق اليدولي .95
يقييوم المييدقق بتصييميم وأداء إجييراءات تييدقيق إ ييافية ميين أجييل الحصييول علييى أدليية تييدقيق  10المقيّميية،
 األطيراف ذاتناسبة حول مخاطر األخطاء الجوهرية المقيّمة المرتبطية بعالقيات ومعيامالت كافية وم
-95وينبغيي أن تشيتمل إجيراءات التيدقيق هيذ  عليى تليك اإلجيراءات التيي تقت ييها الفقيرات  العالقة.

 (32أ-35. )المرجع: الفقرات أ92
 

ليم ييتم تحدييدها أو اإلفصياح  التيي عالقيةذي  هياممعامالت األطيراف ذات العالقية أو طيرف تحديد 
 عنها مسبقاً 

 لألطيييراف ذاتالميييدقق ترتيبيييات أو معلوميييات تشيييير إليييى وجيييود عالقيييات ومعيييامالت  وجيييدفيييي حيييال  .95
العالقييية ليييم تحيييددها أو تفصيييح عنهيييا اإلدارة مسيييبقًا للميييدقق، فينبغيييي أن يحيييدد الميييدقق ميييا إذا كانيييت 

 مالت.تؤكد على وجود تلك العالقات أو المعا السابقةالظروف 
 

ليم تحيددها  في حال وجد المدقق معامالت خاصية بياألطراف ذات العالقية أو بطيرف هيام ذي عالقية .99
 مسبقًا للمدقق، فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي: أو تفصح عنها اإلدارة

 (31ف )المرجع: الفقرة أأع اء فريق العملية اآلخرين بالمعلومات ذات الصلة فوراً إبالغ  (أ)

                                                 
 .91، الفقرة )المنقح( 351معيار التدقيق الدولي   2 

 .2-1، الفقرتان 335معيار التدقيق الدولي  55
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 المتعلقيية بيياألطراف ذاتداد التقييارير المالييية المعمييول بييخ المتطلبييات حييي  يحييدد إطييار إعيي (ب)
 العالقة، ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي:

طيراف ذات عالقية يطلب مين اإلدارة تحدييد كافية المعيامالت التيي تيم إجراؤهيا ميع أ (5)
 و ليجري المدقق تقييمًا آخرًا لهاف تم تحديدها مؤخراً 

نظميية رقابيية المنشييأة علييى عالقييات ومعييامالت عيين السييبب وراء فشييل أ ستفسيياراإل (9)
األطييراف ذات العالقيية فييي التمكييين ميين تحديييد عالقييات ومعييامالت األطييراف ذات 

 العالقة أو اإلفصاح عنهاف 

تحدييدها  ة ومناسبة فيما يتعلق بمعامالت أطيراف ذات عالقية تيمأداء إجراءات تدقيق فعال ( )
 (32: الفقرة أأو معامالت طرف هام ذي عالقةف )المرجع مؤخراً 

وجود معامالت لألطيراف ذات العالقية  إحتماليةالمخاطرة التي تتمثل في إعادة النظر في  (د)
األخرى أو طرف هيام ذي عالقية ليم تحيددها أو تفصيح عنهيا اإلدارة مسيبقًا للميدقق، وأداء 

 إجراءات تدقيق إ افية حسبما تقت ي ال رورةف و

بييل اإلدارة كييان متعمييدًا )وبالتييالي دلييياًل علييى وجييود فييي حييال تبييين أن عييدم اإلفصيياح ميين ق)ه(     
(، فينبغييي أن يقييّيم المييدقق المييدلوالت المتعلقيية حتيييال مخيياطرة خطييأ جييوهري نيياجم عيين اإل

 (37بعملية التدقيق. )المرجع: الفقرة أ
 

 العمل العادية دون إتبا  ممارساتها العالقة التي تم إجراؤ  ف الهام ذيمعامالت الطر 

العميل العاديية،  دون إتبيا  ممارسيات العالقة التي تم إجراؤها يبمعامالت الطرف الهام ذفيما يتعلق  .93
 ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي:

 ، إن وجدت، وتقييم ما إذا:السابقةيات تفاقتفح  العقود واإل (أ)

 إحتمالييييةإليييى يشيييير بالمعاملييية  ة( المتعلقيييإلييييخ فتقيييار)أو اإلت المبيييادأل األساسيييية كانييي (5)
ييية أو إلخفيياء سييوء توايييع إحتيييال أجييل االشييتراك فييي إعييداد تقييارير مالييية  إجرائهييا ميين
 (32أ-38)المرجع: الفقرتان أ 55األصولف

 كانت بنود المعامالت متوافقة مع تو يحات اإلدارةف و (9)

تمييييت محاسييييبة المعييييامالت واإلفصيييياح عنهييييا بالشييييكل المناسييييب وفقييييًا إلطييييار إعييييداد  (3)
 التقارير المالية المعمول بخف و

عليهيييا بالشيييكل  والمصيييادقةل عليييى أدلييية تيييدقيق حيييول تصيييريح إجيييراء المعيييامالت الحصيييو  (ب)
 (25أ-25المناسب. )المرجع: الفقرتان أ

                                                 

 ) (.39، الفقرة 925معيار التدقيق الدولي  55
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بنييود مكافئية لتلييك اإلجييراءات السييائدة فييي  بموجييبالعالقيية  األطيراف ذاتالتأكييدات علييى إجييراء معييامالت 
 معاملة على أساا تجاري

 

 اء معاملية لطيرف ذي عالقية بموجيبات المالية يشير إلى إجر تأكيدًا في البيانفي حال أوردت اإلدارة  .92
، فينبغي أن يحصل الميدقق عليى أدلية تيدقيق بنود مكافئة لتلك السائدة في معاملة على أساا تجاري
 (21أ-29كافية ومناسبة حول ذلك التأكيد. )المرجع: الفقرات أ

 
 واإلفصاح عنهات العالقة ألطراف ذاالمحددة ل معامالتالعالقات و البة محاس طريقة تقييم

ينبغييي أن يقيييم المييدقق  755،12لييدى تكييوين رأي حييول البيانييات المالييية وفقييًا لمعيييار التييدقيق الييدولي .91
 (22)المرجع: الفقرة أ األمور التالية:

واإلفصياح عنهيا ألطيراف ذات العالقية المحيددة ل معيامالتالعالقيات و الما إذا تميت محاسيبة  (أ)
 (27إعداد التقارير الماليةف و )المرجع: الفقرة أ بالشكل المناسب وفقًا إلطار

 العالقة: األطراف ذاتما إذا كانت تأثيرات عالقات ومعامالت  (ب)

تحييول دون تحقيييق البيانييات المالييية للعييرا العييادل )فييي حييال تطبيييق أطيير العييرا  (5)
 العادل(ف أو

 (.متثالتجعل البيانات المالية م للة )في حال تطبيق أطر اإل (9)
 

 خطيةاإلقرارات ال

العالقييية،  بييياألطراف ذاتحيييي  يحيييدد إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ المتطلبيييات المتعلقييية  .92
بًا، مييين المكلفيييين ينبغيييي أن يحصيييل الميييدقق عليييى إقيييرارات خطيييية مييين اإلدارة و، حيييي  يكيييون مناسييي

 (22أ-28)المرجع: الفقرتان أ :فيما يخ  بالحوكمة

األطيييراف ذات العالقييية بالمنشيييأة وكافييية عالقيييات  قييييامهم باإلفصييياح إليييى الميييدقق عييين هويييية (أ)
 التي يعلمون بهاف و األطراف ذات العالقةومعامالت 

قيامهم بمحاسبة تلك العالقات والمعامالت واإلفصاح عنها بالشكل المناسب وفقيًا لمتطلبيات  (ب)
 إطار العمل.

 
 بالحوكمةمع المكلفين  تصا اإل 

بشيأن ينبغيي أن يتصيل الميدقق معهيم  13إدارة المنشيأة،فيي  بالحوكميةكافية المكلفيين  في حال مشاركة .97
المسييائل الهاميية الناشييئة أثنيياء عملييية التييدقيق فيمييا يخيي  األطييراف ذات العالقيية بالمنشييأة. )المرجييع: 

 (15الفقرة أ
 

                                                 
 .51-55، الفقرات البيانات المالية"حول  وا عداد التقارير"تكوين رأي  755 معيار التدقيق الدولي  59

 . 53، الفقرة "بالحوكمةالمكلفين أولئك تصال مع إل"ا 925معيار التدقيق الدولي   35
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 التوثيق

ينبغييي أن يييورد المييدقق فييي وثييائق التييدقيق أسييماء األطييراف المحييددة ذات العالقيية وطبيعيية عالقييات  .98
 14العالقة. األطراف ذات

*** 
      التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 مسؤوليات المدقق
 العالقيية بياألطراف ذاتحييدًا أدنيى مين المتطلبيات المتعلقية  ت يعأطير إعيداد التقيارير الماليية التيي 

 (2)المرجع: الفقرة 
 ألطراف ذاتبييياإن إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية اليييذي ي يييع حيييدًا أدنيييى مييين المتطلبيييات المتعلقييية   . 5أ

الطرف ذو العالقية ولكين ذليك التعرييف يمليك نطاقيًا محيدودًا العالقة هو اإلطار الذي يعّرف معنى 
الواردة في هذا المعيار، وبالتالي قيد ينطبيق متطليب ( 9)ب()55في الفقرة  الواردأكثر من التعريف 

ت ومعييامالت علييى عالقيا األطيراف ذات العالقيةيقت يي اإلفصيياح عين عالقيات ومعييامالت معيين 
 أقل بكثير.

 
 )أ((2)المرجع: الفقرة  أطر العرا العادل

العالقية إليى فشييل  األطيراف ذاتقيد تيؤدي عالقيات ومعييامالت  51فيي سيياق إطيار العيرا العييادل،.   9أ
يق العرا العيادل فيي حيال أن الواقيع االقتصيادي ميثاًل ليم يينعكا بالشيكل البيانات المالية في تحق
 فيييي حيييال قيييد ال ييييتم تحقييييق العيييرا العيييادلالماليييية. فعليييى سيييبيل المثيييال، المناسيييب فيييي البيانيييات 

محاسييبة عملييية بيييع ملكييية معينيية ميين قبييل المنشييأة لمسيياهم مسيييطر بسييعر أعلييى أو أقييل ميين قيميية 
السوق العادلة على أنها معاملة تنطوي على ربح أو خسارة في الوقت الذي قد تشكل فييخ مسياهمة 

 عملية دفع لربح سهم معين.استعادة لرأا المال أو أو 
 

 )ب((2)المرجع: الفقرة  متثالأطر اإل
األطيراف ذات العالقية تيؤدي إليى ، يعتمد ما إذا كانت عالقات ومعيامالت متثالفي سياق إطار اإل   .3أ

عليييى الظيييروف  755ماليييية م يييللة كميييا هيييو مو يييح فيييي معييييار التيييدقيق اليييدولي وجيييود بيانيييات 
ن كيانمثيال، الخاصية للعملييية. فعليى سييبيل ال  عييدم اإلفصياح عيين معيامالت األطييراف ذات حتييى وا 

العالقييية فيييي البيانيييات الماليييية ممتيييثاًل إلطيييار العميييل والقيييانون أو النظيييام المعميييول بيييخ، فقيييد تكيييون 
إيراداتهيا العائيدة مين  للغايية مين نسيبة هاميةحصيول المنشيأة عليى البيانات المالية م للة فيي حيال 

عييدم اإلفصياح عين تلييك الحقيقية. وميع ذلييك، مين النييادر عالقية ميع معيامالت ميع األطييراف ذات اللا

                                                 
 .2والفقرة أ 55-8، الفقرات "وثائق التدقيق" 935معيار التدقيق الدولي   52

 .متثال)أ( معنى إطاري العرا العادل واإل53قرة الفتعّرف ، 955معيار التدقيق الدولي  15
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معيين وتكيون م ييللة  إمتثييالمعييدة ومعرو ية وفقيًا إلطيار  جيدًا أن ينظير الميدقق فييي بيانيات ماليية
 .57أن إطار العمل مقبول 95552في حال قرر المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي

 

 ب(()55)المرجع: الفقرة  العالقة يتعريف الطرف ذ
رعم ميين الييمفهييومي السيييطرة والتييأثير الهييام. وعلييى  .   تنيياق  العديييد ميين أطيير إعييداد التقييارير المالييية2أ

 مصطلحات مختلفة، إال أنها تو ح عمومًا ما يلي: إستخداممناقشتها لتلك المفاهيم ب إحتمالية
ن أجيييل اليييتحكم بالسياسيييات الماليييية والتشيييغيلية لمنشيييأة معينييية مييي القيييدرة عليييىالسييييطرة هيييي  (أ)

 الحصول على منافع من أنشطتهاف و

خ مييين خيييالل ملكيييية عليييى أسييياا األسيييهم أو قيييانون أو إكتسيييابالتيييأثير الهيييام )اليييذي يمكييين  (ب)
تشيغيلية القرارات المتعلقة بالسياسات الماليية وال صنع ية( هو القدرة على المشاركة فيإتفاق

 لمنشأة معينة، ولكنخ ال يعّد سيطرة على تلك السياسات.
 

 قد يدل وجود العالقات التالية على وجود سيطرة أو تأثير هام:   . 1أ
 مباشرة أو عير مباشرة أو الفوائد المالية األخرى في المنشأة. لحقوق ملكية حيااات (أ)

حيييااات المنشييأة لحقييوق ملكييية مباشييرة أو عييير مباشييرة أو فوائييد مالييية أخييرى فييي منشييرت  (ب)
 أخرى.

أو اإلدارة الرئيسييييية )أي أع يييياء اإلدارة الييييذين  بالحوكمييييةأن يكييييون جيييياءًا ميييين المكلفييييين  ( )
 يتمتعون بصالحية ومسؤولية تخطيط وتوجيخ ومراقبة أنشطة المنشأة(.

 الفقرة الفرعية ) (. أي شخ  مشار إليخمن عائلة  فردًا مقرباً أن يكون  (د)

 أن يحظى بعالقة عمل هامة مع أي شخ  مشار إليخ في الفقرة الفرعية ) (.)ه(   
 

 مهيمناً ات العالقة التي تملك تأثيرًا األطراف ذ
طرة أو تيييأثير هيييام، فيييي قيييد تعميييل األطيييراف ذات العالقييية، باالسيييتناد إليييى قيييدرتها عليييى ممارسييية سيييي   .2أ

 ذليك السيلوك ذا صيلة إعتبيارويعيّد  إدارتهيا. عليى المنشيأة أو مهييمنمارسة تأثير بم منصب يخولها
، كميا هيو مو يح بشيكل أكثير حتييال ناجمة عين اإلعند تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ال

 .35أ-92تفصياًل في الفقرتان أ
 

 الخا  كأطراف ذات عالقة هدفالمنشرت ذات ال
منشيأة ألن المنشيأة قيد طرفيًا ذا عالقية بال 58خيا  هيدفقيد تكيون منشيأة ذات  في بعا الظروف،  . 7أ

ن كانت تملك عددًا قلييالً  تكون مسيطر  هيدفمين حقيوق ملكيية المنشيأة ذات ال عليها فعليًا، حتى وا 
 الخا  أو ال تملك أيًا منها.

                                                 
 )أ(.2، الفقرة على شروط التكليف بالتدقيق" الموافقة" 955معيار التدقيق الدولي   52
 .59، الفقرة أ755معيار التدقيق الدولي  75

 الخا . هدفالإرشادًا حول طبيعة المنشأة ذات  32أ-33توفر الفقرتان أ ،)المنقح( 351معيار التدقيق الدولي  58
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 إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة ذات العالقة
)المرجييع: الفقييرة  العالقيية األطييراف ذاتمخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية بعالقييات ومعييامالت 

55) 
 ات خاصة بمنشرت القطا  العامإعتبار 

 

عالقية بيأمر  أطيراف ذاتق القطيا  العيام فيميا يتعليق بعالقيات ومعيامالت قد تتأثر مسؤوليات مدق.    8أ
ات مفرو ية عليى منشيرت القطيا  العيام وناشيئة مين القيانون أو إلتااميالتكليف بعمليية التيدقيق، أو ب
عليييى ذليييك، قيييد ال تقتصييير مسيييؤوليات ميييدقق القطيييا  العيييام عليييى  وبنييياءً النظيييام أو سيييلطة أخيييرى. 

بييل قييد العالقيية،  األطييراف ذاتوهرييية المرتبطيية بعالقييات ومعييامالت معالجيية مخيياطر األخطيياء الج
والنظيييام للقيييانون  متثيييالوسيييع نطاقيييًا أال وهيييي معالجييية مخييياطر عيييدم اإلتت يييمن أي يييًا مسيييؤولية أ

ع متطلبيات محيددة فيميا يخي  تنفييذ التي ت والسلطة األخرى الذين يحكمون جهات القطا  العام 
وباإل يافة إليى ذليك، قيد يحتيا  ميدقق القطيا  العيام إليى  القة.مع األطراف ذات الع تجارية أعمال
 بعالقيات ومعيامالت األطييراف ذات الماليية فييي القطيا  العيام المتعلقيةمتطلبيات إعيداد التقيارير  أخيذ

 .عتباربعين اإل في القطا  الخا  المطبقة العالقة التي قد تختلف عن تلك
 

 لمنشأةالعالقة با فهم عالقات ومعامالت األطراف ذات
 (59نقا  بين فريق العملية )المرجع: الفقرة إجراء 

 تت من المسائل التي قد تتم مناقشتها بين أع اء فريق العملية ما يلي:    .2أ

 سيييجل  إسيييتخدامطبيعييية ونطييياق عالقيييات ومعيييامالت المنشيييأة ميييع األطيييراف ذات العالقييية )ب
ثيييخ بعييد كيييل عمليييية تيييدقيق المييدقق الخيييا  بييياألطراف ذات العالقييية المحييددة اليييذي ييييتم تحدي

 مثاًل(.

 إحتمالييييةيخييي  تركييييا عليييى أهميييية ممارسييية التشيييكك المهنيييي خيييالل عمليييية التيييدقيق فيميييا ال 
 العالقة. مرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذاتحدو  أخطاء جوهرية 

  لألطييراف ذاتظييروف أو أو ييا  المنشييأة التييي قييد تييدل علييى وجييود عالقييات أو معييامالت 
هيكيل تنظيميي وجيود دها اإلدارة أو تفصح عنها للميدقق )عليى سيبيل المثيال، العالقة لم تحد

عيير مدرجية فيي خيا  مين أجيل إجيراء معيامالت ال هيدفالنشيرت ذات مال إستخداممعقد أو 
 .مالئم(عير نظام معلومات  إستخدام المياانية العمومية أو

  العالقة. طراف ذاتلألالسجالت أو الوثائق التي قد تدل على وجود عالقات أو معامالت 

  فصياحًا مناسيبين فيميا يخي   بالحوكميةأهمية أن ترفيق اإلدارة أو المكلفيين بيالتعريف محاسيبة وا 
إطييييار إعييييداد التقييييارير المالييييية  تحديييييد) فييييي حييييال العالقيييية  األطييييراف ذاتعالقييييات ومعييييامالت 

المتمثليية فييي  العالقيية(، والمخيياطر ذات العالقيية اف ذاتطر متعلقيية بيياألالمتطلبييات للميول بييخ المع
 إهمال اإلدارة ألنظمة الرقابة ذات العالقة.
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ذات ًا خاصيًا لكيفيية تيورط األطيراف إعتبيار حتييال باإل افة إلى ذليك، قيد يت يمن النقيا  فيي سيياق اإل  .55أ
 على سبيل المثال:. حتيالالعالقة في عملية اإل

  إدارة خييا  لتسييهيل  هييدفسييتغالل اإلدارة المسيييطر عليهييا ميين قبييل منشييرت ذات إكيييف يمكيين
 األرباح.

  لييدى ع ييو رئيسييي فييي كيييف قييد يييتم ترتيييب المعييامالت بييين المنشييأة وشييريك تجيياري معييروف
 .بشكل عير صحيح تسهيل توايع أصول المنشأة اإلدارة من أجل

 
 )أ((53)المرجع: الفقرة  هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة

ية المعمول بخ المتطلبات المتعلقة بياألطراف ذات العالقية، تمييل إطار إعداد التقارير المال عندما يحدد . 55أ
ألن نظيم معلوميات المنشيأة ليددارة إليى كونهيا متيوفرة بسيهولة  تليك األطيرافالمعلومات المتعلقة بهوية 

لتمكيين المنشيأة مين ستحتا  إلى تسجيل ومعالجة وتلخي  عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة 
وتميييل اإلدارة بالتييالي إلييى امييتالك حاسييبة واإلفصيياح التييي يفر ييها إطييار العمييل. تحقيييق متطلبييات الم

وفيمييا يتعلييق بالعمليييات المتكييررة، يييرات عيين الفتييرة السييابقة. املة بيياألطراف ذات العالقيية والتغقائميية شيي
ات أساسييًا لمقارنيية المعلومييات التييي ترفقهييا اإلدارة بسييجل المييدقق حييول األطييراف ذات ستفسييار تييوفر اإل

 العالقة المدونة في عمليات التدقيق السابقة. 
 

عندما ال يحدد إطار إعداد التقارير الماليية المعميول قد ال تملك المنشأة نظم المعلومات تلك مع ذلك، .  59أ
مين المحتميل أال تكيون اإلدارة وفي مثل هذ  الظيروف،  .المتعلقة باألطراف ذات العالقةبخ المتطلبات 

ات ستفسيار ينطبق متطليب طيرح اإلوعلى الرعم من ذلك،  األطراف ذات العالقة. بوجود كافة على علم
 العالقية األطراف التي تحقق تعرييف الطيرف ذيألن اإلدارة قد تكون على علم ب 53المحدد في الفقرة 

ات المييدقق حييول هوييية األطييراف ذات إستفسييار تميييل فييي مثييل هييذ  الحاليية، المو ييح فييي هييذا المعيييار. 
إليى تكيوين جياء مين إجيراءات تقيييم المخياطر واألنشيطة ذات العالقية التيي ييتم أداؤهيا  نشأةالعالقة بالم

 من أجل الحصول على معلومات حول األمور التالية:)المنقح(  351وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 
  ملكية المنشأة والهياكل الرقابية لديهاف 

 ف ولتنفيذها تنفذها المنشأة والتي تخططالتي  ستثماراتأنوا  اإل 

 .طريقة تنظيم المنشأة وكيفية تمويلها 

 
حيييي  تمييييل اإلدارة بشيييكل أكبييير إليييى عالقيييات السييييطرة المشيييتركة، المتعلقييية ب الخاصييية فيييي الحالييية

ات الميدقق إستفسيار معرفتها بتلك العالقات في حال أن لها أهميية اقتصيادية بالنسيبة للمنشيأة، تمييل 
اهييا علييى مييا إذا كانييت األطييراف التييي تجييري معهييا المنشييأة إلييى كونهييا أكثيير فعالييية فييي حييال تركي

 طراف ذات عالقة.لمصادر إلى حد هام، هي عبارة عن أمعامالت هامة أو تشارك ا
 

أن يقيوم فرييق عمليية  255عملية تدقيق مجموعية معينية، يقت يي معييار التيدقيق اليدوليفي سياق  . 53أ
ذات العالقيية معييدة ميين قبييل إدارة المجموعيية  المجموعية بتاويييد كييل مييدقق عنصيير بقائميية بيياألطراف
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وعنيييدما تكيييون المنشيييأة  52.يعليييم فرييييق عمليييية المجموعييية بوجودهيييا عالقييية أطيييراف أخيييرى ذاتوأي 
ات الميدقق ستفسيار أساسيًا مفييدًا إلهيذ  المعلوميات عبارة عين عنصير  يمن مجموعية معينية، تيوفر 

 نشأة.الموجهة إلى اإلدارة حول هوية األطراف ذات العالقة بالم
 

كما قد يحصل المدقق على بعيا المعلوميات المتعلقية بهويية األطيراف ذات العالقية بالمنشيأة مين .  52أ
 ات الموجهة إلى اإلدارة أثناء قبول أو استمرار العملية.ستفسار خالل اإل

 
 (52)المرجع: الفقرة  أنظمة رقابة المنشأة على عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة

األشييخا  اآلخييرين الييذين يعملييون فييي المنشييأة هييم أولئييك الييذين يميلييون إلييى امييتالك معرفيية  إن.    51أ
حييول عالقييات ومعييامالت األطييراف ذات العالقيية بالمنشييأة، وأنظميية الرقابيية علييى تلييك العالقييات 

 وقد يت من أولئك األشخا ، إلى الحد الذي ال يشكلون فيخ جاءًا من اإلدارة:والمعامالت. 
  فلحوكمةبان المكلفو 

  أو معالجييييية أو تيييييدوين  بطيييييرح مييييين خالليييييخاليييييذين يشيييييغلون منصيييييبًا يقوميييييون الموظفيييييون
دون إتبييا  ممارسييات العمييل العادييية فييي المعييامالت التييي تعتبيير هاميية والتييي يييتم تنفيييذها 

 لمنشأة، وأولئك األشخا  الذين يشرفون أو يراقبون هؤالء الموظفينفا

 فمهنة التدقيق الداخلي 

 وني الداخليف والمستشار القان 

 أو شخ  يشغل منصبًا مماثاًل. بالسلوك األخالقي لتااممسؤول اإل 
 

قيد  بالحوكميةأن اإلدارة و، حيي  يكيون مناسيبًا، المكلفيين  إفتيراايتم إجراء عملية التدقيق عليى    .  52أ
المالييية أقييروا وفهمييوا بييأنهم يتحملييون مسييؤولية إعييداد البيانييات المالييية وفقييًا إلطييار إعييداد التقييارير 

المعمييول بييخ، بمييا فييي ذلييك حييي  يكييون مرتبطييًا العييرا العييادل لهييا، ومسييؤولية الرقابيية الداخلييية 
، أنهييا  ييرورية للتمكييين ميين إعييداد بالحوكمييةالتييي تييرى اإلدارة و، حييي  يكييون مناسييبًا، المكلفييين 

نيياء وب 95أم خطييأ. إحتيييال بيانييات مالييية خالييية ميين األخطيياء الجوهرييية، سييواء كانييت ناجميية عيين 
عنيييدما يحيييدد اإلطيييار المتطلبيييات المتعلقييية بييياألطراف ذات العالقييية، يقت يييي إعيييداد عليييى ذليييك، 

، تصيييميم وتنفييييذ وتطبييييق أنظمييية بالحوكميييةالبيانيييات الماليييية مييين اإلدارة، تحيييت إشيييراف المكلفيييين 
ميية علييى عالقييات ومعييامالت األطييراف ذات العالقيية بحييي  يييتم تحديييدها ومحاسييبتها رقابيية مالئ
ليييدى أدائهيييم  بالحوكميييةويقيييوم المكلفيييون بالشيييكل المناسيييب وفقيييًا ليييذلك اإلطيييار.  عنهيييا واإلفصييياح
أنظميييية الرقابيييية تلييييك. ب المتعلقييييةبمراقبيييية كيفييييية ا ييييطال  اإلدارة بمسييييؤولياتها  اإلشييييرافيلييييدورهم 

العالقية قيد يحيددها اإلطيار، قيد يحصيل  باألطراف ذاتوبصرف النظر عن أية متطلبات متعلقة 

                                                 
 ،("العنصيرللمجموعة )بميا فيي ذليك عميل ميدققي عمليات تدقيق البيانات المالية  –خاصة ال عتباراتاإل" 255معيار التدقيق الدولي    25

 (.ه)25الفقرة 
 .9، الفقرة أ955معيار التدقيق الدولي   95
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ليييدى أدائهيييم ليييدورهم اإلشيييرافي عليييى معلوميييات مييين اإلدارة تمكييينهم مييين فهيييم  بالحوكميييةالمكلفيييون 
 .والمبادأل األساسية لها طبيعة عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة بالمنشأة

 
لمتمثيل فيي الحصيول عليى فهيم حيول ا)المينقح(  351لدى تحقيق متطلب معيار التدقيق اليدولي .    57أ

بالتقلييييل مييين  المتعلقيييةخصيييائ  بيئييية الرقابييية  عتبيييارميييدقق بعيييين اإلخيييذ القيييد يأ 95،الرقابيييةبيئييية 
 العالقة، مثل: األطراف ذاتمخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعالقات ومعامالت 

 بالشيكل  تطبيقهياإليى ميوظفي المنشيأة و التي يتم إبالعها السلوك األخالقي الداخلية،  قواعد
تجييري فيهيا المنشييأة أنواعيًا محييددة مين معييامالت  تحكييم الظيروف التييي قيد والتيي، المناسيب

 العالقة. األطراف ذات

 عين مصيالح اإلدارة  مفتيوح فيي الوقيت المحيددالسياسات واإلجيراءات المتعلقية باإلفصياح ال
 العالقة. في معامالت األطراف ذات بالحوكمةفين والمكل

 إلفصييياح عييين تعييييين المسيييؤوليات داخيييل المنشيييأة فيميييا يخييي  تحدييييد وتيييدوين وتلخيييي  وا
 العالقة. األطراف ذاتمعامالت 

  حييول  بالحوكمييةاإلفصيياح فييي الوقييت المحييدد والنقييا  الييذي يييدور بييين اإلدارة والمكلفييين
العميييل  دون إتبيييا  ممارسييياتالعالقييية الهامييية التيييي ييييتم إجراءهيييا  األطيييراف ذاتمعيييامالت 

لتليييك  األساسييييةبتطبييييق المبيييادأل  بالحوكميييةقيييام المكلفيييون العاديييية، بميييا فيييي ذليييك ميييا إذا 
المعييامالت بالشييكل المناسييب )ميين خييالل الحصييول علييى استشييارة ميين مستشييارين مهنيييين 

 خارجيين مثاًل(.

  عليييى معيييامالت الطيييرف ذي العالقييية التيييي تنطيييوي عليييى  للمصيييادقةاإلرشيييادات الوا يييحة
 بالحوكميةمالحظ في المصالح، مثل موافقة لجنة فرعيية تابعية للمكلفيين ت ارب فعلي أو 

 ة من أفراد مستقلين عن اإلدارة.ومكون

  حي  يكون ذلك ممكنًا.قسم التدقيق الداخليالمراجعات الدورية من قبل ، 

 لخاصيية بيياألطراف اإلجييراء المترقييب الييذي تتخييذ  اإلدارة ميين أجييل حييل ق ييايا اإلفصيياح ا
مين الميدقق أو مستشيار قيانوني خيارجي الحصيول عليى استشيارة ذات العالقة، مين خيالل 

 مثاًل.

  جراءات متعلقة بالكشف عن الفساد، حي  يكون ذلك ممكنًا.وجو  د سياسات وا 
 
قيييد تكيييون أنظمييية الرقابييية المطبقييية عليييى عالقيييات ومعيييامالت األطيييراف ذات العالقييية داخيييل بعيييا     .58أ

 المنشرت عير كافية أو عير قائمة لعدد من األسباب مثل:
  عيييييامالت األطيييييراف ذات العالقييييية التيييييي توليهيييييا اإلدارة لتحدييييييد عالقيييييات وم القليليييييةاألهميييييية

 واإلفصاح عنها.

 بالحوكمةإلى اإلشراف المناسب من قبل المكلفين  فتقاراإل. 

                                                 
 .52 ، الفقرة)المنقح( 351معيار التدقيق الدولي  95
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  التجاهيييل المتعميييد ألنظمييية الرقابييية تليييك ألن اإلفصييياحات المتعلقييية بييياألطراف ذات العالقييية قيييد
 معلوميييات حساسييية، مثيييل وجيييود معيييامالت يشيييترك فيهيييا أفيييرادتكشيييف معلوميييات تعتبرهيييا اإلدارة 

 .ائلة الذي يشغلون مناصب إداريةالع

  فهم عير كيافر مين قبيل اإلدارة للمتطلبيات المتعلقية بياألطراف ذات العالقية التيي يفر يها إطيار
 إعداد التقارير المالية المعمول بخ.

 .عياب متطلبات اإلفصاح بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعمول بخ 
 

كافيية أو عيير قائمية، قيد يكيون الميدقق عيير قيادر عليى الحصيول عندما تكون أنظمة الرقابة هذ  عير 
على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة. وفي حال كيان الحيال 

الميدلوالت المتعلقية بعمليية  751،99، وفقًا لمعيار التدقيق الدولي عتباركذلك، قد يأخذ المدقق بعين اإل
 لك الرأي الوارد في تقرير المدقق.التدقيق، بما في ذ

 
ية على إهمال اإلدارة ألنظمة الرقابية التيي قيد يبيدو أنهيا تعميل حتيال عادة ما ينطوي إعداد التقارير اإل . 52أ

وتكييون مخيياطرة إهمييال اإلدارة ألنظميية الرقابيية أكبيير فييي حييال كييان لييددارة عالقييات تنطييوي  93بفعالييية.
ارة ألن هيذ  العالقيات قيد تيوفر ليددراف الذين تتعامل معهم المنشأة على سيطرة أو تأثير هام مع األط

المصييالح المالييية لييددارة  تشييكل. فعلييى سييبيل المثييال، قييد إحتيييالحييوافا وفرصييًا أكبيير الرتكيياب عملييية 
المنشيييأة بشيييكل ليييدى أطيييراف معينييية ذات عالقييية حيييوافا إلهميييال أنظمييية الرقابييية مييين خيييالل )أ( توجييييخ 

ما يؤدي إلى إجراء معامالت لصيالح هيذ  األطيراف، أو )ب( التيرمر ميع هيذ  يتعارا مع مصالحها م
 المحتملة ما يلي: حتيال . وتت من األمثلة على عمليات اإلبأعمالهماألطراف أو التحكم 

  المبييادأل و ييع بنييود اائفيية للمعييامالت مييع األطييراف ذات العالقيية حييي  تكييون مصييممة لتمثيييل
 .ر صحيحعيلهذ  المعامالت بشكل  األساسية

 مبييالأ أعلييى أو  إسييتخدامب ميين أو إلييى اإلدارة أو اآلخييرين يإحتيييال بشييكل  تنظيييم نقييل األصييول
 أقل من قيمة السوق.

 الخا ، التي  هدفالت معقدة مع األطراف ذات العالقة، مثل المنشرت ذات المعام إجراء 
 يح.لتمثل الو ع المالي أو األداء المالي للمنشأة بشكل عير صحيتم تنظيمها 

 

 ات خاصة بالمنشرت الصغيرةإعتبار 
 

تمييييل أنشيييطة الرقابييية فيييي المنشيييرت الصيييغيرة إليييى كونهيييا أقيييل رسيييمية وقيييد ال تمليييك هيييذ  المنشيييرت   .95أ
ميدير مين -عمليات موثقية للتعاميل ميع عالقيات ومعيامالت األطيراف ذات العالقية. وقيد يقليل ماليك

نسييبة حييدو  هييذ  ميين يرفييع  قييدقيية أو بعييا المخيياطر الناشييئة ميين معييامالت األطييراف ذات العال
فييي كافيية الجوانييب الرئيسييية للمعييامالت. وفيمييا يتعلييق بهييذ   الفعاليية ميين خييالل المشيياركة المخيياطر

المنشيييرت، قيييد يحصيييل الميييدقق عليييى فهيييم حيييول عالقيييات ومعيييامالت األطيييراف ذات العالقييية، وأيييية 

                                                 
 .في تقرير المدقق المستقل"الوارد "التعديالت على الرأي  751لدولي معيار التدقيق ا 99
 .2أو  35، الفقرتان 925معيار التدقيق الدولي  39



 األطراف ذات العالقة

  198 115دقيق الدولي معيار الت

إجييراءات أخييرى، ة إلييى جانييب ميين اإلدار  ستفسييارميين خييالل اإل، يقهييا عليهيياأنظمية رقابيية قييد يييتم تطب
 أنشطة اإلشراف والمراجعة التي تقوم بها اإلدارة وفح  الوثائق المتوفرة ذات العالقة.مثل مراقبة 

 

 )ب((52عليها )المرجع: الفقرة  والمصادقةتصريح إجراء معامالت وترتيبات هامة 
 

ة مناسييبة )سييواء كييان ينطييوي التصييريح علييى ميينح إذن ميين قبييل طييرف أو أطييراف يتمتعييون بسييلط  .95أ
لتجيييري المنشيييأة معيييامالت محيييددة وفقيييًا أو المسييياهمين فيييي المنشيييأة(  بالحوكميييةاإلدارة أو المكلفيييين 

علييى قبييول  وتنطييوي المصييادقةقائميية علييى حكييم ذاتييي أم ال. لمعييايير محييددة مسييبقًا، سييواء كانييت 
لتييي ميينح التصييريح بنيياء حققييت المعييايير ا بعييد أنأولئييك األطييراف للمعييامالت التييي أجرتهييا المنشييأة 

 والمصييادقة علييى عليهييا. وتت ييمن األمثليية علييى أنظميية الرقابيية التييي قييد ت ييعها المنشييأة لتصييريح
دون إتبييا  معييامالت وترتيبييات هاميية مييع أطييراف ذات عالقيية أو معييامالت وترتيبييات هاميية  إجييراء

 ما يلي: العمل العادية ممارسات
  تليك المعيامالت والترتيبيات التيي تحتيا  إليى تصيريح أنظمة الرقابة المتعلقة بالمراقبية لتحدييد

 .ومصادقة

 بالحوكمييةدارة أو المكلفييين اإلعلييى بنييود وشييروط المعييامالت والترتيبييات ميين قبييل  المصييادقة 
 حي  يكون ممكنًا، من قبل المساهمين.أو،

 

 قالبقاء متيقظًا للمعلومات المتعلقة باألطراف ذات العالقة عند مراجعة السجالت والوثائ
 (51السجالت أو الوثائق التي قد يفحصها المدقق )المرجع: الفقرة 

 

.   قيييد يفحييي  الميييدقق أثنييياء عمليييية التيييدقيق السيييجالت أو الوثيييائق التيييي قيييد تيييوفر معلوميييات حيييول 99أ
 عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة، ومثال ذلك:

  المصييييادقات إلييييى مصيييادقات األطييييراف الخارجييييية التييييي يحصييييل عليهييييا المييييدقق )باإل ييييافة
 .المصرفية والقانونية(

 .إقرارات  ريبة الدخل الخاصة بالمنشأة 

  التنظيمية. الهيئاتالمعلومات التي تاود المنشأة بها 

 .سجالت المساهمين لتحديد المساهمين الرئيسيين في المنشأة 

 بالحوكمةمن اإلدارة والمكلفين  التي يتم الحصول عليها بيانات التعارا في المصالح. 

 المنشأة وتلك المتعلقة بخطط معاشات التقاعد. إستثماراتالسجالت المتعلقة ب 

 بالحوكمةالمبرمة مع اإلدارة الرئيسية أو المكلفين يات تفاقالعقود واإل. 

 العمل العادية للمنشأة. دون إتبا  ممارساتيات الهامة التي يتم إبرامها تفاقالعقود واإل 

 شارين المهنيين لدى المنشأة.فواتير ومراسالت محددة من المست 

  المنشأة. تطبقهاسياسات التأمين على الحياة التي 
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 .العقود الهامة التي تم التفاوا عليها مرة أخرى من  قبل المنشأة خالل الفترة 

  قسم التدقيق الداخليتقارير. 

  ألوراق المالييييية )مثييييل النشييييراتتنظيمييييية لييييالمنشييييأة لييييدى هيئيييية الوثييييائق المرتبطيييية بإيييييداعات 
 التو يحية(

 

الترتيبات التي قد تدل عليى وجيود عالقيات أو معيامالت لألطيراف ذات العالقية ليم ييتم تحدييدها أو 
 .(51)مرجع: الفقرة  اإلفصاح عنها مسبقاً 

 

 هيدافًا رسميًا أو عير رسمي بين المنشيأة وطيرف آخير واحيد أو أكثير ألإتفاق.  يت من ترتيب معين 93أ
 مثل:

 مناسبة.الل وسائط أو هياكل إنشاء عالقة عمل من خ 

 .إجراء أنوا  معينة من المعامالت بموجب بنود وشروط محددة 

  معينة أو دعم مالي.توفير خدمات 
 

تت يييمن األمثلييية عليييى الترتيبيييات التيييي قيييد تيييدل عليييى وجيييود عالقيييات أو معيييامالت لألطيييراف ذات 
 العالقة لم تحددها أو تفصح عنها اإلدارة مسبقًا للمدقق ما يلي:

 مع أطراف أخرى. قانونياً  مشاركة في شراكات عير منظمةال 

  بعيييدة عيين ممارسيياتيييات لتييوفير خييدمات ألطييراف معينيية بموجييب بنييود وشييروط إتفاقإبييرام 
 العمل العادية للمنشأة.

  والعالقات مع الكفيل.ال مانات 
 

 (52العمل العادية )المرجع: الفقرة  منفذة دون إتبا  ممارساتتحديد معامالت هامة 
 

تنفيييييذها دون إتبيييييا  إن الحصييييول علييييى معلومييييات إ يييييافية حييييول المعييييامالت الهاميييية التيييييي يييييتم  . 92أ
، إن حتييالطرة اإلاالعمل العادية للمنشأة تمّكن المدقق من تقييم ما إذا كانيت عواميل مخي ممارسات

يحيييدد إطيييار إعيييداد  نيييخ أي يييًا مييين تحدييييد مخييياطر األخطييياء الجوهريييية عنيييدمامكّ وجيييدت، متيييوفرة وت
 األطراف ذات العالقة.التقارير المالية المعمول بخ المتطلبات المتعلقة ب

 

 العمل العادية ما يلي: دون إتبا  ممارسات.  قد تت من األمثلة على المعامالت التي يتم إجراؤها 91أ
 ،ستمالكات.إلمثل عمليات إعادة هيكلة الشركات أو ا معامالت حقوق الملكية المعقدة 

 قييوانين  ييعيفة فيمييا يتعلييق  تملييكخييار  تقييع فييي منيياطق الع منشييرت فييي إجييراء معييامالت ميي
 بالشركات.

  الحصيول إيجار المباني أو تقديم خدمات إدارية من قبل المنشأة لطيرف آخير فيي حيال عيدم
 .على أي مقابل

  ذات خصومات أو عوائد  خمة بشكل عير مألوف.معامالت بيع 
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  عمليات بيع مع التعهد بإعادة الشراء.إجراء معامالت مع ترتيبات مدورة مثل إجراء 

  مدتها. إنتهاءالمعامالت التي يتم إجراؤها بموجب عقود يتم تغيير بنودها قبل 
 

 )أ((52العمل العادية )المرجع: الفقرة  المنفذة دون إتبا  ممارساتفهم طبيعة المعامالت الهامة 
 

العميييل العاديييية  دون إتبيييا  ممارسيييات المنفيييذةعييين طبيعييية المعيييامالت الهامييية  ستفسيييارينطيييوي اإل  .92أ
للمعيييامالت والبنيييود والشييروط التيييي تيييم  حييول المبيييادأل األساسيييةللمنشييأة عليييى الحصييول عليييى فهيييم 

 إجراء تلك المعامالت بموجبها.
 

 )ب((52األطراف ذات العالقة )المرجع: الفقرة  تورط إحتماليةعن  ستفساراإل
 

العميل العاديية لييا مين  منفيذة دون إتبيا  ممارسياتمية قد يشيترك طيرف ذو عالقية فيي معاملية ها.  97أ
من خيالل التيأثير بشيكل عيير مباشير  فقط، بل هاكونخ طرفًا فيل ير مباشرة على المعاملةخالل التأث

 .حتيالوقد يدل مثل هذا التأثير على وجود عامل مخاطرة اإلعن طريق وسيط معين أي ًا. 
 

 (57)المرجع: الفقرة  العالقة مع فريق العملية مشاركة المعلومات المتعلقة باألطراف ذات
.  تت من المعلومات ذات الصلة المتعلقة باألطراف ذات العالقة التي قد تتم مشاركتها بيين أع ياء 98أ

 :ما يليفريق العملية 

 .هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة 

 .طبيعة عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة 

 إعتبييارت الهاميية أو المعقييدة لألطييراف ذات العالقيية التييي قييد تقت ييي العالقييات أو المعييامال 
مييين  بالحوكميييةتيييدقيق خيييا ، وخاصييية المعيييامالت التيييي تشيييارك فيهيييا اإلدارة أو المكلفيييون 

 الناحية المالية.

 

  قات ومعامالت األطراف ذات العالقةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية المرتبطة بعال
 (52)المرجع: الفقرة  مهيمنتأثير بطرف ذي عالقة لديخ المرتبطة  يال حتعوامل مخاطرة اإل

 

شخ  واحد أو مجموعة صغيرة مين األشيخا  دون وجيود أنظمية  خاللتعتبر هيمنة اإلدارة من   .92أ
وتت يييمن المؤشيييرات عليييى وجيييود تيييأثير  92.حتييييالرقابييية تعوي يييية عييياماًل مييين عواميييل مخييياطرة اإل

 ما يلي:يمارسخ طرف ذو عالقة  مهيمن

 بالحوكمةتخذتها اإلدارة أو المكلفين إالطرف ذو العالقة على قرارات عمل هامة  إعترا. 

 العالقة للحصول على الموافقة النهائية. لة المعامالت الهامة إلى الطرف ذيإحا 

                                                 
 .5، الملحق 925معيار التدقيق الدولي  92
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 العمييل عييروا حييول  بالحوكمييةإلدارة والمكلفييين بييين ا عييدم التشيياورتشييارو قليييل أو  هنيياك
 رحها الطرف ذو العالقة.المقترحة التي يط

  المعييامالت التييي يشييترك فيهييا الطييرف ذو العالقيية )أو والمصييادقة علييى نييادرًا مييا تييتم مراجعيية
 ع و مقرب من عائلة الطرف ذو العالقة( بشكل مستقل.

 

أي ييًا فيي بعييا الحيياالت فيي حييال لعييب الطيرف ذو العالقيية دورًا قياديييًا  المهيييمنالتيأثير  وقيد ينشييأ
 أة واستمر في لعب ذلك الدور في إدارة المنشأة.في تأسيا المنش

 

علييى  مهيييمن. عنييد تييوفر عوامييل المخيياطر األخييرى، قييد يييدل وجييود طييرف ذي عالقيية يتمتييع بتييأثير 35أ
 . فعلى سبيل المثال:حتيالمخاطر هامة لألخطاء الجوهرية الناجمة عن اإل

  ا أو المستشيارين المهنييين اإلدارة العليي فييقد يشير معدل الدوران المرتفع بشكل عيير عيادي
 العالقة. الطرف ذي أهدافية تخدم إحتيال أو  تطبيق ممارسات عير أخالقيةإلى 

  مة دون وجود مبيرر وا يح ليذلك إليى أن الطيرف وسطاء في معامالت ها إستخدامقد يشير
يملييك مصييلحة معينيية فييي تلييك المعييامالت ميين خييالل الييتحكم بهييؤالء الوسييطاء العالقيية قييد  ذا
 ية.إحتيال  هدافأل

 أو االنهماك في اختييار دلة على المشاركة المفرطة من قبل الطرف ذي العالقة قد تشير األ
 ية.إحتيالإعداد تقارير  إحتماليةالسياسات المحاسبية أو تحديد التقديرات الهامة إلى 

لمخرراطر األخطرراء الجوهريررة المرتبطررة بعالقررات ومعررامالت األطررراف ذات  ةسررتجابإجررراءات اإل
 (95)المرجع: الفقرة  لعالقةا
 

 ةسيتجابتعتمد طبيعة وتوقيت ونطياق إجيراءات التيدقيق اإل يافية التيي قيد يختارهيا الميدقق مين أجيل اإل  .35أ
لمخاطر األخطياء الجوهريية المقيّمية المرتبطية بعالقيات ومعيامالت األطيراف ذات العالقية عليى طبيعية 

 91تلك المخاطر وظروف المنشأة.
 

مثليية علييى إجييراءات التييدقيق الجوهرييية التييي قييد يؤديهييا المييدقق عنييدما يقيييم مخيياطرة هاميية تت ييمن األ.  39أ
واإلفصياح عنهيا الشيكل  العالقية الخاصيةطيراف ذات معيامالت األتتمثل في عدم قيام اإلدارة بمحاسبة 

طيأ( ميا أم خ إحتييال كانيت ناجمية عين  وفقًا إلطار إعداد التقيارير الماليية المعميول بيخ )سيواءً  المناسب
 يلي:

                                                 
حييدد معيييار إرشييادًا إ ييافيًا حييول اعتبييار طبيعيية وتوقيييت ونطيياق إجييراءات التييدقيق اإل ييافية. وي 335يييوفر معيييار التييدقيق الييدولي   19

سييتجابة المناسيبة لمخيياطر األخطياء الجوهريية المقيّميية الناجمية عيين إلالمتطلبييات وييوفر إرشييادًا حيول إجيراءات ا 925التيدقيق اليدولي
 .حتيالاإل
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 جوانييب محييددة للمعييامالت التييي يييتم إجراؤهييا مييع وسييطاء كييالبنوك أو  ومناقشيية علييى تأكيييدال
شيييركات المحامييياة أو الكفيييالء أو اليييوكالء حيييي  يكيييون ذليييك ممكنيييًا وعيييير محظيييورًا بموجيييب 

 القانون أو النظام أو قواعد السلوك األخالقي.

 ددة للمعييامالت مييع األطييراف ذات العالقيية أو البنييود أو المبييالأ المحيي هييدافالتأكيييد علييى األ
)قييد يكييون إجييراء التييدقيق هييذا أقييل فعالييية عنييدما يييرى المييدقق أن المنشييأة تميييل إلييى التييأثير 

 تهم للمدقق(.إستجابعلى األطراف ذات العالقة فيما يخ  

  حييي  يكييون ممكنييًا، قييراءة البيانييات المالييية أو المعلومييات المالييية األخييرى ذات العالقيية، إن
أجيل الحصيول عليى أدلية حيول محاسييبة كانيت متيوفرة، المتعلقية بياألطراف ذات العالقية ميين 

 المعامالت الواردة في السجالت المحاسبية لألطراف ذات العالقة.

 

نتيجية لوجيود  إحتييال ناجمية عين  الجوهرييةخطياء هامية تتعليق باألفي حال قام المدقق بتقييم مخياطرة  . 33أ
، قد يقوم المدقق، باإل افة إلى المتطلبات العامة التيي يقت ييها مهيمنثير طرف ذي عالقة يتمتع بتأ

ميين أجييل الحصييول علييى فهييم حييول  كالتالييية الييذكر، بييأداء إجييراءات تييدقيق 925معيييار التييدقيق الييدولي
وتحديييد عالقييات العمييل التييي قييد أنشييأها الطييرف ذو العالقيية بشييكل مباشيير أو عييير مباشيير مييع المنشييأة 

 اء إجراءات تدقيق جوهرية مناسبة أخرى:الحاجة إلى أد
 جراء نقا  معهم بالحوكمةمن اإلدارة والمكلفين  ستفساراإل  .وا 

 من الطرف ذي العالقة. ستفساراإل 

 .فح  العقود الهامة المبرمة مع الطرف ذي العالقة 

 أو قواعيد خارجيية محيددة لمعلوميات  نترنيتإجراء بحو  أساسية مناسبة مين خيالل شيبكة اإل
 ال مثاًل.األعم

 بها. حتفاظمراجعة تقارير الكشف عن الفساد التي يقدمها الموظفون حي  يتم اإل 
 

عليييى نتيييائج إجيييراءات تقيييييم المخييياطر التيييي يؤديهيييا الميييدقق، قيييد ييييرى الميييدقق مييين المناسيييب  عتميييادباإل . 32أ
العالقية أنظمية الرقابية عليى عالقيات ومعيامالت األطيراف ذات  إختبيارالحصول على أدلة تدقيق دون 

في المنشأة. ومع ذلك، قد يكون من عير الممكن في بعا الظروف الحصول على أدلة تدقيق كافيية 
فيمييا يخيي  مخيياطر األخطيياء الجوهرييية المرتبطيية ومناسيبة ميين خييالل إجييراءات التييدقيق الجوهرييية فقييط 

داخييييل عنييييدما تكييييون المعييييامالت بعالقييييات ومعييييامالت األطييييراف ذات العالقيييية. فعلييييى سييييبيل المثييييال، 
يتم طرح أو تدوين أو معالجة أو إعداد قدر هام مين المجموعة التي تتم بين المنشأة وعناصرها كثيرة و 

نظييام متكامييل، قييد يقييرر المييدقق بأنييخ ميين   ييمنلكترونييي إالمعلومييات المتعلقيية بهييذ  المعييامالت بشييكل 
األخطياء الجوهريية  عير الممكن تصميم إجراءات تدقيق جوهرية فعالة قيد تقليل بحيد ذاتهيا مين مخياطر

هيييذ  المعيييامالت إلييى مسيييتوى متيييدنر مقبيييول. وفييي هيييذ  الحالييية، لييدى تحقييييق متطليييب معييييار المرتبطيية ب
الفعالييية التشييغيلية حييول الييذي يقت ييي الحصييول علييى أدليية تييدقيق كافييية ومناسييبة  335التييدقيق الييدولي



 األطراف ذات العالقة

 115عيار التدقيق الدولي م 133 

  

يق
تدق

ال
 

المنشأة على كمال ودقة تيدوين أنظمة رقابة  إختباريتعين على المدقق  92ألنظمة الرقابة ذات العالقة،
 عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة.

 

عالقة التي لم يتم تحديدها أو اإلفصياح  ف هام ذيتحديد معامالت األطراف ذات العالقة أو طر 
 عنها مسبقاً 

لفقيرة إليى فرييق العمليية )المرجيع: ا ميؤخراً عن المعلومات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المحيددة اإلبالغ 
 )أ((99

 
إليييى أع ييياء فرييييق العملييييية وري عييين أي أطييييراف ذات عالقييية تيييم تحدييييدها مييييؤخرًا إن اإلبيييالغ الفييي. 31أ

تنتاجات التيي اآلخرين يساعدهم في تحديد ما إذا كانيت هيذ  المعلوميات تيؤثر عليى النتيائج أو االسي
ًا، بمييا فييي ذلييك مييا إذا إجييراءات تقييييم المخيياطر التييي تييم أداؤهييا مسييبق علييى يييتم التوصييل إليهييا بنيياءً 

 كانت مخاطر األخطاء الجوهرية تحتا  إلى إعادة تقييم.
 

أو طييرف هييام ذي عالقيية األطييراف ذات العالقيية المحييددة مييؤخرًا اإلجييراءات الجوهرييية المتعلقيية بمعييامالت 
 ) ((99المرجع: الفقرة )

 

مييييدقق فيمييييا يتعلييييق بمعييييامالت تت ييييمن األمثليييية علييييى إجييييراءات التييييدقيق الجوهرييييية التييييي قييييد يؤديهييييا ال. 32أ 
 أو طرف هام ذي عالقة ما يلي: مؤخراً األطراف ذات العالقة المحددة 

  ات تتعلق بطبيعة عالقات المنشيأة ميع األطيراف ذات العالقية المحيددة حيديثًا، بميا إستفسار طرح
فييييي ذلييييك )حييييي  يكييييون مناسييييبًا وعييييير محظييييور بموجييييب القييييانون أو النظييييام أو قواعييييد السييييلوك 

 ل خيييار  المنشيييأة والتيييي يفتيييرا بيييأنهم يملكيييونعييين األطيييراف التيييي تعمييي ستفسييياراإلي( األخالقييي
معرفة هامة حول المنشأة وأعمالها، مثل المستشيار القيانوني أو اليوكالء الرئيسييين أو الممثلييين 

 الرئيسيين أو المستشارين أو الكفالء أو شركاء العمل المقربين اآلخرين.

 ية الخاصييية بالمعيييامالت ميييع األطيييراف ذات العالقييية المحيييددة إجيييراء تحلييييل للسيييجالت المحاسيييب
 الحاسوب.بمساعدة أساليب تدقيق  إستخدامحديثًا. وقد يتم تسهيل إجراء مثل هذا التحليل ب

  وتقيييم ميا إذا تميت ميؤخراً التأكيد عليى بنيود وشيروط معيامالت األطيراف ذات العالقية المحيددة ،
ل المناسييييب وفقييييًا إلطييييار إعييييداد التقييييارير المالييييية محاسييييبة المعييييامالت واإلفصيييياح عنهييييا بالشييييك

 المعمول بخ.
 

 )ه((99عدم اإلفصاح المتعمد من قبل اإلدارة )المرجع: الفقرة 
 

فيميا يخي  مسيؤوليات الميدقق  925في معيار التدقيق الدولي ات الواردةالمتطلبات واإلرشاد تكون . 37أ
ذات صيلة عنيدما يظهير أن اإلدارة ليم تفصيح  الييةية تدقيق للبيانيات المفي عمل حتيال المتعلقة باإل

بشكل متعمد عن معامالت األطيراف ذات العالقية أو طيرف هيام ذي عالقية. كميا قيد يأخيذ للمدقق 
اإلدارة  ةإسييتجابمييا إذا كييان ميين ال ييروري إعييادة تقييييم موثوقييية إجييراءات  عتبييارالمييدقق بعييين اإل

 دارة للمدقق.ات المدقق واإلقرارات التي قدمتها اإلستفسار إل
 

                                                 
 )ب(.8، الفقرة 335معيار التدقيق الدولي 29
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 العمل العادية ممارسات المنفذة دون إتبا  لطرف الهام ذو العالقةالمحددة لمعامالت ال
 

 (93هام ذي العالقة )المرجع: الفقرة المبادأل األساسية لمعامالت طرف تقييم 
 

العميل  دون إتبا  ممارسيات تنفيذهالمعاملة طرف هام ذي عالقة يتم  المبادأل األساسية لدى تقييم . 38أ
 األمور التالية: عتبارالعادية للمنشأة، قد يأخذ المدقق بعين اإل

 :ما إذا كانت المعاملة 

o .)معقدة للغاية )قد تشتمل مثاًل على عدة أطراف ذات عالقة داخل مجموعة موحدة 

o  تحتيييوي عليييى بنيييود عيييير عاديييية للتبييييادل التجييياري، مثيييل أسيييعار أو أسيييعار فائييييدة أو
 .عاديةير  مانات أو شروط تسديد ع

o .تفتقر إلى سبب منطقي وا ح إلجرائها 

o .تت من أطرافًا ذات عالقة عير محددة مسبقًا 

o .معالجة بطريقة عير مألوفة 

  وميييا إذا قاميييت  بالحوكميييةميييا إذا قاميييت اإلدارة بمناقشييية طبيعييية تليييك المعاملييية ميييع المكلفيييين
 بمحاسبتها.

 بييداًل ميين إيييالء ل محاسييبية معينيية مييا إذا كانييت اإلدارة ت ييع تركييياًا أكبيير علييى طريقيية تعاميي
 لمعاملة.لاألساسية االقتصادية  للجوانبالعناية الالامة 

 
اإلدارة عير متوافقة بشكل جوهري مع بنود معاملة الطرف ذي العالقية،  تو يحاتفي حال كانت 

النظيييير فييييي موثوقييييية تلييييك التفسيييييرات  97 155يتعييييين علييييى المييييدقق وفقييييًا لمعيييييار التييييدقيق الييييدولي
 رارات المتعلقة بالمسائل الهامة األخرى.واإلق

 

لتلك المعاملة من منظيور الطيرف ذي العالقية، حيي   المبادأل األساسية المدقق فهم يحاولكما قد  . 32أ
. بشييكل أف ييل والسييبب وراء تنفيييذها قتصييادي للمعاملييةإلى فهييم الواقييع اقييد يسيياعد ذلييك المييدقق عليي

مييع طبيعيية  ةعييير متوافقيي ف ذي العالقيية التييي تبييدوميين منظييور الطيير وقييد تشييكل المبييادأل األساسييية 
 .حتيالأعمالخ عاماًل من عوامل مخاطرة اإل

 

 )ب((93عليها )المرجع: الفقرة  والمصادقةتصريح معامالت الطرف الهام ذي العالقة 
 

أو، حيي  يكيون ممكنيًا، المسياهمين  بالحوكميةمين قبيل اإلدارة أو المكلفيين  والمصادقةإن التصريح  .  25أ
العمييل العادييية قييد يييوفر  منفييذة دون إتبييا  ممارسيياتفيمييا يخيي  معييامالت طييرف هييام ذي عالقيية 

حسيييب األصيييول مييين قبيييل المسيييتويات المناسيييبة داخيييل  تليييك المعيييامالت إعتبيييارحيييول أدلييية تيييدقيق 
ن وجيود معيامالت بنودها وشروطها بالشكل المناسب في البيانات المالية. وانعكاا المنشأة  ذات وا 

                                                 
 .55، الفقرة "أدلة التدقيق" 155معيار التدقيق الدولي 79
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، فييي عييياب التفسيييرات المنطقييية المبنييية ليية لييم تخ ييع للتصييريح والمصييادقة المييذكورينطبيعيية مماث
، قييد ييدل علييى وجيود مخيياطر أخطياء جوهرييية ناجميية بالحوكميةعليى نقييا  ميع اإلدارة أو المكلفييين 

وفي هذ  الظروف، قد يحتا  الميدقق إليى أن يكيون متيقظيًا لمعيامالت أخيرى خطأ. أو إحتيال عن 
لتوصيل إلييى عيير كيافيين للوحيدهما  والمصيادقةوميع ذليك، قيد يكيون التصيريح لية. ذات طبيعية مماث

 ويعييود ذلييك إلييى أنعييير متييوفرة حتيييال مييا إذا كانييت مخيياطر األخطيياء الجوهرييية الناجميية عيين اإل
 قد يكونان عير فعالين في حال وجود ترمر بين األطيراف ذات العالقية أو فيي والمصادقةالتصريح 

 لطرف ذي عالقة.خا عة لتأثير مهمين حال كانت المنشأة 
 

 ات خاصة بالمنشرت الصغيرةإعتبار 
 

 والمصيادقةويات مختلفة مين السيلطة توفرها مستقد ال تملك منشأة صغيرة نفا أنظمة الرقابة التي  .  25أ
علييى ذلييك، عنييد تييدقيق منشييأة صييغيرة، قييد يعتمييد المييدقق  وبنيياءً  فييي منشييأة كبيييرة. قييد تتييوفر التييي

عليى أدلية التيدقيق المتعلقية بصيحة معيامالت طيرف هيام ذي  والمصيادقةعلى التصريح بدرجة أقل 
العمييل العادييية. وبييداًل ميين ذلييك، قييد يقييرر المييدقق أداء إجييراءات  منفييذة دون إتبييا  ممارسيياتعالقيية 

التأكييييد عليييى جوانيييب محيييددة للمعيييامالت ميييع  وتيييدقيق إ يييافية مثيييل فحييي  الوثيييائق ذات الصيييلة أ
 في المعامالت. المدير -مشاركة المالكمدى قة، أو مراقبة األطراف ذات العال

 

التأكييدات عليى إجييراء معيامالت األطيراف ذات العالقيية وفقياً لبنيود مكافئيية لتليك البنيود السييائدة فيي معامليية 
 (92)المرجع: الفقرة  على أساا تجاري

 

مقارنية سيعر معاملية لطيرف ذي كيفيية تيوفر أدلية التيدقيق بسيهولة فيميا يخي   إحتماليةعلى الرعم من   .29أ
عالقة بسعر معاملة مماثلة ييتم إجراؤهيا عليى أسياا تجياري، فهنياك عموميًا صيعوبات عمليية تحيّد مين 

كافيية الجوانييب األخييرى للمعامليية مكافئيية لتلييك  علييى أنقييدرة المييدقق علييى الحصييول علييى أدليية تييدقيق 
، رعم أن المدقق قيد يكيون قيادرًا عليى الجوانب المتعلقة بمعاملة على أساا تجاري. فعلى سبيل المثال

التأكييد  التأكيد على إجراء معاملة لطيرف ذي عالقية بسيعر السيوق، إال أنيخ قيد يكيون مين عيير الممكين
علييى مييا إذا كانييت البنييود والشييروط األخييرى للمعامليية )مثييل الشييروط االئتمانييية أو المصييروفات الطارئيية 

وبالتالي، قد عليها عمومًا بين األطراف المستقلة.  تفاقم اإلأو الرسوم المحددة( مكافئة لتلك التي قد يت
تنشييأ مخيياطرة تتمثييل فييي أن تأكيييد اإلدارة علييى إجييراء معامليية لطييرف ذي عالقيية بموجييب بنييود مكافئيية 

 شكل خطأ جوهريًا.دة في معاملة على أساا تجاري قد يلتلك البنود السائ
 

صيييحة التأكييييد عليييى إجيييراء معاملييية لطيييرف ذي ة إثبيييات يقت يييي إعيييداد البيانيييات الماليييية مييين اإلدار  .  23أ
عالقة بموجب بنود مكافئية لتليك البنيود السيائدة فيي معاملية عليى أسياا تجياري. وقيد يت يمن دعيم 

 اإلدارة لذلك التأكيد ما يلي:
  مقارنة بنود معاملة الطرف ذي العالقة بتلك البنود الواردة في معاملة مطابقة أو مماثلية ميع

 أكثر عير ذي عالقة.طرف واحد أو 
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  إشييراك خبييير خييارجي فييي تحديييد قيميية السييوق والتأكيييد علييى بنييود وشييروط السييوق المتعلقيية
 بالمعاملة.

  مقارنة بنود المعاملة ببنود سوق معروفة فيما يخ  معامالت مماثلة يتم إجراؤهيا فيي سيوق
 مفتوحة.

 

 ثر من األمور التالية:تقييم دعم اإلدارة لهذا التأكيد على واحد أو أك يشتملقد .  22أ
 .النظر في مدى مالئمة العملية التي تقوم بها اإلدارة لدعم التأكيد 

  ،ختبيارو التحقق من مصدر البيانات الداخلية والخارجيية التيي تيدعم التأكييد البيانيات لتحدييد  ا 
رتباطمدى دقتها وكمالها و   ها.ا 

  ات هامة يستند إليها التأكيدإفترا تقييم مدى معقولية أية. 
 

. تقت ييي بعييا أطيير إعييداد التقييارير المالييية اإلفصيياح عيين معييامالت األطييراف ذات العالقيية التييي ال 21أ
ييييتم إجراؤهيييا بموجيييب بنيييود مكافئييية لتليييك السيييائدة فيييي المعيييامالت عليييى أسييياا تجييياري. وفيييي هيييذ  
الظييروف، فييي حييال عييدم إفصيياح اإلدارة عيين معامليية لطييرف ذي عالقيية فييي البيانييات المالييية، قييد 

لتليك السيائدة فيي معاملية عليى بر ذلك تأكييدًا  يمنيًا عليى إجيراء المعاملية بموجيب بنيود مكافئية يعت
 أساا تجاري.

 

 ألطراف ذات العالقة واإلفصاح عنهاالمحددة ل معامالتالعالقات و التقييم طريقة محاسبة 

 (91)المرجع: الفقرة  ات األهمية النسبية في تقييم األخطاءإعتبار 
 

ميين المييدقق النظيير فييي كييل ميين حجييم وطبيعيية خطييأ معييين،  215عيييار التييدقيق الييدولييقت ييي م . 22أ
تعتميييد أهميييية  ال وقيييد 98والظيييروف الخاصييية لحدوثيييخ، عنيييد تقيييييم ميييا إذا كيييان الخطيييأ جوهرييييًا أم ال.

علييى المبلييأ المسييجل للمعامليية فقييط بييل علييى عوامييل المعامليية بالنسييبة لمسييتخدمي البيانييات المالييية 
 صلة، مثل طبيعة عالقة الطرف ذي العالقة.محددة أخرى ذات 

 

 )أ((91)المرجع: الفقرة  تقييم اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات العالقة
 

يعنيييي تقييييييم اإلفصيييياحات المتعلقيييية بيييياألطراف ذات العالقييية فييييي سييييياق متطلبييييات اإلفصيييياح التييييي   .27أ
تيييم تلخيييي  وعيييرا الحقيييائق  ميييا إذا إعتبييياريقت ييييها إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بيييخ 

بحييي  والظييروف الخاصيية بعالقييات ومعييامالت األطييراف ذات العالقيية بالمنشييأة بالشييكل المناسييب 
وقد تكون اإلفصاحات المتعلقة بمعيامالت األطيراف ذات العالقية عيير تكون اإلفصاحات مفهومة. 

 مفهومة في حال:

                                                 
فييي معييييار  52)أ(. تيييوفر الفقييرة أ55، الفقييرة عملييية التييدقيق" خييياللالمحييددة  البيانييات الخاطئيية"تقيييييم  215 معيييار التييدقيق الييدولي   98

 إرشادًا حول الظروف التي قد تؤثر على تقييم خطأ معين. 215التدقيق الدولي
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حة أو معبييير الماليييية عيييير وا ييي وتيييأثيرات المعاملييية عليييى البيانيييات كانييت المبيييادأل األساسيييية (أ)
 بشكل خاطئف أو عنها

البنييييود أو الشييييروط الرئيسييييية أو العناصيييير المهميييية  عييييدم اإلفصيييياح بالشييييكل المناسييييب عيييين (ب)
 األخرى للمعامالت الالامة لفهمها.

 

 (92)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية
 

ات خطييية ميين المكلفييين تت ييمن الظييروف التييي قييد يكييون ميين المناسييب فيهييا الحصييول علييى إقييرار  . 28أ
 ما يلي: بالحوكمة

  عندما يصيادقون عليى معيامالت محيددة ألطيراف ذات عالقية )أ( تيؤثر بشيكل جيوهري عليى
 البيانات المالية، أو )ب( تشترك فيها اإلدارة.

  للميدقق فيميا يخي  تفاصييل معيامالت معينية ألطيراف  بيإقرارات شيفهية محيددة يدلونعندما
 ذات عالقة.

 األطراف ذات العالقة أو معامالتهمم مصالح مالية أو مصالح أخرى لدى كون لهعندما ت. 
 

.  كمييا قييد يقييرر المييدقق الحصييول علييى إقييرارات خطييية تتعلييق بتأكيييدات محييددة قييد أصييدرتها اإلدارة، 22أ
ييييات جانبيييية عييييير إتفاققرار بيييأن معيييامالت األطيييراف ذات العالقييية المحيييددة ال تنطيييوي عليييى اإلكييي

 مفصح عنها.
 

 (97)المرجع: الفقرة  بالحوكمةمع المكلفين  ا تصاإل 
فيميييا يتعليييق بييياألطراف ذات العالقييية  92إن اإلبيييالغ عييين المسيييائل الهامييية الناشيييئة أثنييياء عمليييية التيييدقيق .15أ

حيول طبيعية وطريقية حيل هيذ   بالحوكميةو يع فهيم مشيترك ميع المكلفيين  علىبالمنشأة يساعد المدقق 
 سائل الهامة المتعلقة باألطراف ذات العالقة:المسائل. وفيما يلي أمثلة على الم

  ًكيان متعميدًا أم عيير متعميد( مين قبيل اإلدارة إليى الميدقق حيول معيامالت  عدم اإلفصياح )سيواء
 بالحوكميةالمكلفيين  إنتبيا األطراف ذات العالقة أو طرف هام ذي عالقة، األمر الذي قيد يلفيت 

 ا على علم بها مسبقًا.عالقات ومعامالت طرف هام ذي عالقة لم يكونو إلى 

  طرف هام ذي عالقة لم ييتم تصيريحها أو المصيادقة عليهيا بالشيكل المناسيب، لتحديد معامالت
 مشتبخ بها.إحتيال األمر الذي قد يؤدي إلى وجود عملية 

 بطريقيية محاسييبة واإلفصيياح عيين معييامالت طييرف هييام ذي مييع اإلدارة فيمييا يتعلييق  تفيياقعييدم اإل
 د التقارير المالية المعمول بخ.عالقة وفقًا إلطار إعدا

 للقانون أو األنظمة المعمول بها التيي تحظير أو تقييد أنواعيًا محيددة مين معيامالت  متثالعدم اإل
 األطراف ذات العالقة.

 .الصعوبات في تحديد الطرف الذي يسيطر فعليًا على المنشأة 

                                                 
 اشئة أثناء عملية التدقيق.، إرشادًا إ افيًا حول طبيعة المسائل الهامة الن8، الفقرة أ935يوفر معيار التدقيق الدولي  92
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 955فييييي سيييياق معيييييار التيييدقيق الييييدولي  "األحييييداث الالحقييية" 065قييييراعة معييييار التييييدقيق اليييدولي  ينبغيييي
جراع  العامة"األهداف   .عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية"للمدقق المستقل وا 
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   045 065لدولي معيار التدقيق ا

 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

مسييلوليات المييدقق المتعلقيية باألحييداث الالحقيية التييي تحصييل فييي  معيييار التييدقيق الييدولي هييذايتنيياول  .5
 (5عملية تدقيق للبيانات المالية. )المرجع: الفقرة أ

 

 األحداث الالحقة

نييات المالييية ب حييداث معينية تحصييل بعييد تيياريخ إصييدارها. وتطيير العديييد ميين أطيير إعييداد قيد تتيي ار البيا .9
وتحيييدد هيييذ  األطييير عيييادة نيييوعين مييين  5التقيييارير الماليييية إليييد هيييذ  األحيييداث عليييد وجييي  ال صيييو .

 األحداث هما:

 في تاريخ إصدار البيانات المالية؛ و التي نط تاألحداث التي توفر أدلة حول الحاالت  (أ)

 التي توفر أدلة حول الحاالت التي نط ت بعد تاريخ إصدار البيانات المالية.األحداث  (ب)
 

بيي ن المييدقق قييد أ ييذ بعييين أن تيياريخ إصييدار تقرييير المييدقق يعلييم القييار   معيييار التييدقيق الييدولي ويبييين
   9ت اير األحداث والمعامالت التي يعلم بها والتي حصلت حتد ذلك التاريخ. عتباراإل

 

 تاريخ النفاذ

أو  9552 ديسيمبر 50تدقيق البيانات المالية للفترات التيي تبيدأ فيي لالمفعول  نافذهذا المعيار  تبريع .3
 بعد ذلك التاريخ.

 

 األهداف

 تتمال أهداف المدقق فيما يلي: .4

الحصيول عليد أدلية تيدقيق كافيية ومناسيبة حيول ميا إذا كانيت األحيداث الحاصيلة بيين تيياريخ  (أ)
لبيانييات المالييية التييي تتطلييب تعييديل او صييدار تقرييير المييدقق إصييدار البيانييات المالييية وتيياريخ إ

أو اإلفصيييان عنهيييا تييينعكا بالطيييكل المناسيييب فيييي تليييك البيانيييات الماليييية وفقيييًا إلطيييار إعيييداد 
 التقارير المالية المعمول ب ؛ و

بعييد تيياريخ إصييدار  علييد علييم بهييا المييدقق يصييب بالطييكل المناسييب للحقييائق التييي  سييتجابةاإل (ب)
 للتقرير.لتاريخ، لكانت قد أدت إلد تعديل  ي ذلك اعلم بها المدقق فو لالتقرير والتي 

 

                                                 
 طريقية التعاميل ميع كيل مين األحيداث "إعيداد التقيارير المالييةفتيرة  "األحيداث بعيد 55المحاسبة الدولي  يتناول معيارعلد سبيل الماال،    5

)المطيار إليهيا "بنهايية فتيرة اإلبيال " فيي  ر البيانيات المالييةفي البيانات الماليية والتيي تحصيل بيين تياريخ إصيدا اإليجابية اإليجابية وغير
   ( والتاريخ الذي تتم في  المصادقة علد إصدار البيانات المالية.ذلك المعيار

 .35، الفقرة أتقارير حول البيانات المالية"الوا عداد "تكوين رأي   155معيار التدقيق الدولي  9
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   التعريفات

 معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات المبينة أدنا  المعاني التالية: هدافأل .0

تياريخ نهايية  –(Date of the financial statements) تياريخ إصيدار البيانيات الماليية (أ)
 البيانات المالية. في تمت تغطيتهاآ ر فترة 

 Date of approval of the financial) تيياريخ المصييادقة علييد البيانييات المالييية (ب)

statement)– البيانيات الماليية،  تتي لف منهياي تم فيي  إعيداد كافية البيانيات التيي التاريخ الذ
بسييلطة  بمييا فييي ذلييك اإليذيياحات ذات العالقيية، وت كيييد األطيي ا  المعنيييين الييذي يتمتعييون

 (9  البيانات. )المرجع: الفقرة أتحمل مسلولية هذ رف بها علدمعت

التياريخ اليذي يذيع   –(Date of the auditor's report) تياريخ إصيدار تقريير الميدقق (ج)
. )المرجيع: 155المدقق علد التقريير المتعليق بالبيانيات الماليية وفقيًا لمعييار التيدقيق اليدولي 

 (3الفقرة أ

 –(Date of the financial statements are issued ) لييةتياريخ إصيدار البيانيات الما (د)
والبيانيييات الماليييية المدققييية لاطيييراف ال ارجيييية.  تقريييير الميييدققتيييوفير فيييي  ييييتم التييياريخ اليييذي 

 (0أ-4أ المرجع: الفقرتان)

األحيييداث التيييي تحصيييل بيييين تييياريخ إصيييدار  –(Subsequent event) األحيييداث الالحقييية ه(   )
بعيد تياريخ  يصب  المدقق علد عليم بهيااريخ تقرير المدقق، والحقائق التي البيانات المالية وت

 إصدار تقرير المدقق.
 

 المتطلبات
 األحداث الحاصلة بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق

فية بي ن كاللحصول عليد أدلية تيدقيق كافيية ومناسيبة ينبغي أن يلدي المدقق إجراعات تدقيق مصممة  .6
األحييداث الحاصييلة بييين تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية وتيياريخ إصييدار تقرييير المييدقق والتييي تتطلييب 

توقيييع مييين الميييدقق أداع . وميييع ذليييك، ال ي  اإلفصيييان عنهيييا قيييد تيييم تحدييييدهالبيانيييات الماليييية أو تعيييديل ا
سيتنتاجات إقًا المسائل التي وفرت إجيراعات التيدقيق المطبقية مسيبب فيما يتعلقجراعات تدقيق إذافية إ

 (6مرذية حولها. )المرجع: الفقرة أ
 

ن تيياريخ ميي الممتييدةبحيييث تغطييي الفتييرة  6ينبغييي أن يييلدي المييدقق اإلجييراعات التييي تقتذيييها الفقييرة  .1
وينبغييي أن ين يير  رييير المييدقق، أو أقييرب فتييرة ممكنيية.حتييد تيياريخ إصييدار تقإصييدار البيانييات المالييية 

طبيعيية ونطيياق إجييراعات التييدقيق هييذ ، والتييي تتذييمن األمييور  المييدقق فييي تقييييم الم يياطر لييد  تحديييد
 (5أ-1لتالية: )المرجع: الفقرتان أا

   الحصول علد فهم حول أية إجراعات وذعتها اإلدارة لذمان تحديد األحداث الالحقة. (أ)

حييول مييا إذا حصييلت أييية أحييداث  المكلفييين بالحوكمييةسييلال اإلدارة و، حيييث يكييون مناسييبًا،  (ب)
 (2لد البيانات المالية. )المرجع: الفقرة أالحقة قد تلار ع
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المكلفييييين ، إن وجييييدت، المنعقييييدة بييييين مالييييك المنطيييي ة واإلدارة و جتماعيييياتقييييراعة محاذيييير اإل (ج)
عيين المسييائل التييي تمييت مناقطييتها  ستفسياربعييد تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية واإل بالحوكمية
 (55الفقرة أ)المرجع:  محاذر  اصة بها بعد.ال تتوفر  إجتماعاتفي أية 

 قراعة أحدث بيانات مالية مرحلية الحقة  اصة بالمنط ة، إن وجدت. (د)
 

فييي حييال حييدد المييدقق أحييدااًا تتطلييب تعييديل البيانييات المالييية أو اإلفصييان عنهييا فييي البيانييات المالييية  .5
يينعكا كيل حيدث فينبغي أن يحيدد الميدقق ميا إذا  ، 1و 6الفقرتان  إلجراعات الملداة بموجبنتيجة ل

 طكل المناسب في هذ  البيانات المالية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول ب .بال

 

 اإلقرارات ال طية

تزويييد  بييرقرار  المكلفييين بالحوكمييةميين ينبغييي أن يطلييب المييدقق ميين اإلدارة و، حيييث يكييون مناسييبًا،  .2
حيداث الحاصيلة بعيد حيول تعيديل أو اإلفصيان عين كافية األ 0553قيق اليدولي طي وفقيًا لمعييار التيد

تييياريخ إصيييدار البيانيييات الماليييية والتيييي يقتذيييي إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييول بييي  تعيييديلها أو 
 اإلفصان عنها.

 

قبل تاريخ إصدار البيانات لكن تاريخ إصدار تقرير المدقق و  الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد
  المالية

أيية إجيراعات تيدقيق تتعليق بالبيانيات الماليية بعيد تياريخ  ن يلديب ال يقع علد عاتق المدقق أي التزام  .55
قبيل تيياريخ بعييد تياريخ إصيدار التقرييير و  ومييع ذليك، فيي حييال عليم المييدقق بحقيقية ميا، .التقرييرإصيدار 

للتقريير،  ير لكانت قيد أدت إليد تعديلي إصدار البيانات المالية، لو أن  علم بها في تاريخ إصدار التقر 
 (55المدقق بما يلي: )المرجع: الفقرة أ فينبغي أن يقوم

 .المكلفين بالحوكمةمع مناقطة المس لة مع اإلدارة وحيث يكون مناسبًا،  (أ)

ذا كان الحال كذلك، (ب)  تحديد ما إذا تحتاج البيانات المالية إلد تعديل، وا 

 في البيانات المالية.الطريقة التي تنوي اإلدارة تناول المس لة  عن ستفساراإل (ج)

 

 يام اإلدارة بتعديل البيانات المالية، ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي:في حال ق .55

  روف علد التعديل.الإجراعات التدقيق الالزمة في  ل  تطبيق (أ)

 :59ما لم تنطبق ال روف الواردة في الفقرة  (ب)

 1و 6إجراعات التيدقيق المطيار إليهيا فيي الفقرتيان  تطبيقفترة ينبغي أن يمدد المدقق  (5)
 ر تقرير المدقق الجديد؛ وحتد تاريخ إصدا

                                                 
 .ات ال طية""اإلقرار  055معيار التدقيق الدولي  3



 األحداث الالحقة

 065معيار التدقيق الدولي   043  

  

يق
تدق

ال
 

وذيع حول البيانات المالية المعدلة. وينبغي عيدم  اً جديد اً تقرير  ينبغي أن يقدم المدقق (9)
 علد البيانات المالية المعدلة. تاريخ المصادقةل سابقالمدقق الجديد  تقريرتاريخ ل

 

حصيير تعييديل البيانييات  ميينعييداد التقييارير المالييية اإلدارة القييانون أو الن ييام أو إطييار إ  يمنييععنييدما ال  .59
منييييع الماليييية بالتيييي ايرات علييييد األحييييداث الالحقييية أو األحييييداث التييييي تييييلدي إليييد التعييييديل وعنييييدما ال ي  

فيسيم  للميدقق ذلك التعيديل، بي من حصير مصيادقتهماألط ا  المسلولون عن المصادقة علد ذلك 
ذلك التعيديل. ( بي5)ب()55ة يها الفقير بحصر إجراعات التدقيق المتعلقة باألحيداث الالحقية التيي تقتذي

 وفي هذ  الحاالت، ينبغي أن يقوم المدقق إما:

بييذلك التعيييديل بحيييث ييييدل عليييد أن  اً بتعييديل تقريييير المييدقق ليطيييمل تاري ييًا إذيييافيًا محصيييور  (أ)
بتعييييديل البيانييييات المالييييية باألحييييداث الالحقيييية محصييييورة  فقييييط  المتعلقييييةإجييييراعات المييييدقق 

 (59بالبيانات المالية؛ أو )المرجع: الفقرة أ رفقالمفي اإليذان ذي العالقة  الموذ 

أو فقييرات  4ل يطييتمل علييد بيييان فييي فقييرة ت كيييد علييد مسيي لة ميياتقرييير جديييد أو معييد   بتقييديم (ب)
المسييائل األ يير  يطييير إلييد أن إجييراعات المييدقق المتعلقيية باألحييداث الالحقيية محصييورة فقييط 

 لعالقة المرفق بالبيانات المالية.نات المالية كما هو موذ  في اإليذان ذي ابتعديل البيا

  

قيييد ال يتعيييين عليييد اإلدارة بموجيييب القيييانون أو الن يييام أو إطيييار إعيييداد التقيييارير فيييي بعيييا المنييياطق،  .53
و جدييد. وميع تقريير معيد ل أ تقديمالمالية إصدار بيانات مالية معدلة، وبالتالي، ال يحتاج المدقق إلد 

الماليية فيي ال يروف التيي يعتقيد الميدقق ب نهيا تحتياج إليد لبيانيات ذلك، فيي حيال عيدم تعيديل اإلدارة ل
 (54أ-53سيحصل ما يلي: )المرجع: الفقرتان أتعديل، 

غيي أن يعيد ل الميدقق اليرأي كميا يقتذيي ويد المنط ة بعيد بتقريير الميدقق، ينبفي حال عدم تز  (أ)
 تقرير المدقق؛ أو ومن ام  يقدم 0 150معيار التدقيق الدولي 

فييي حييال ينبغييي أن يطييعر المييدقق اإلدارة و، طيي ة مسييبقًا بتقرييير المييدقق، د المنفييي حييال تزوييي (ب)
، بعيييدم المكلفيييين بالحوكميييةأن يطيييعر فيييي إدارة المنطييي ة،  المكلفيييين بالحوكميييةكافييية مطييياركة 

إصييييدار البيانييييات المالييييية لاطييييراف ال ارجييييية قبييييل إجييييراع التعييييديالت الالزميييية. وفييييي حييييال 
ت الالزمية، فينبغيي أن يت يذ الميدقق اإلجيراع المناسيب جراع التعديالرها بعد ذلك دون إإصدا
 (56أ-50علد تقرير المدقق. )المرجع: الفقرتان أ عتماداإلمنع  محاوالً 

 

                                                 
 ."فقرات الت كيد والفقرات األ ر  في تقرير المدقق المستقل" 156أن ر معيار التدقيق الدولي  4

 .في تقرير المدقق المستقل"الوارد "التعديالت علد الرأي  150معيار التدقيق الدولي  0
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 الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد إصدار البيانات المالية

 ات تيدقيقأيية إجيراع أداعأي التزام فيميا ي ي   إصدار البيانات المالية بعد ال يقع علد عاتق المدقق .54
تتعلق بهذ  البيانات. ومع ذلك، في حال علم المدقق بحقيقة ميا بعيد إصيدار البيانيات الماليية، ليو أني  

لتقريير، فينبغيي أن يقيوم الميدقق   لعلم بها في تاريخ إصدار تقرير المدقق، لكانت قيد أدت إليد تعديلي
 بما يلي:

 ؛بالحوكمةكلفين الممع مناقطة المس لة مع اإلدارة و، حيث يكون مناسبًا،  (أ)

 ؛ وتحديد ما إذا تحتاج البيانات المالية إلد تعديل؛ و إذا كان الحال كذلك (ب)

 حول الطريقة التي تنوي اإلدارة تناول المس لة في البيانات المالية. ستفساراإل (ج)

 

 (51لبيانات المالية، ينبغي أن يقوم المدقق بما يلي: )المرجع: الفقرة أتعديل اإلدارة لفي حال  .50

 إجراعات التدقيق الالزمة في  ل ال روف علد التعديل. يقتطب (أ)

ت يييذتها اإلدارة لذيييمان إعيييالم أي طييي   اسيييتلم البيانيييات الماليييية إمراجعييية ال طيييوات التيييي  (ب)
 وتقرير المدقق المتعلق بها بالحالة القائمة. مسبقاً الصادرة 

 :59ما لم تنطبق ال روف الواردة في الفقرة  (ج)

 1و 6يق المطييار إليهييا فييي الفقرتييان تنفيييذ إجييراعات التييدقفتييرة ينبغييي أن يمييدد المييدقق  (5)
تيياريخ ل غييير سييابق، ووذييع تيياريخ للتقرييير الجديييد حتييد تيياريخ تقرييير المييدقق الجديييد

 المصادقة علد البيانات المالية المعدلة؛ و

 توفير تقرير جديد حول البيانات المالية المعدلة. (9)

تقرييير  بتقييديمم المييدقق بتعييديل التقرييير أو ، يقييو 59عنييدما تنطبييق ال ييروف الييواردة فييي الفقييرة (د)
 .59جديد وفقًا لما تقتذي  الفقرة 

 

ت كيييد علييد ينبغيي أن يذييع المييدقق فيي التقرييير الجديييد أو المعيد ل فقييرة ت كيييد عليد مسيي لة مييا أو فقيرة  .56
 البيانيات الماليية ينياقش بطيكل أكاير توسيعاً إيذان مرفق بوجود تطير إلد المس لة )المسائل( األ ر  

 السبب وراع تعديل البيانات المالية الصادرة سابقًا والتقرير السابق الذي أصدر  المدقق.

 

مييين أجيييل ذيييمان إعيييالم أي طييي   اسيييتلم البيانيييات  الالزميييةفيييي حيييال عيييدم ات ييياذ اإلدارة لل طيييوات  .51
مييدقق وعييدم تعييديل البيانييات المالييية فييي ال ييروف التييي يعتقييد الالقائميية المالييية الصييادرة سييابقًا بالحاليية 

فييييي حييييال مطيييياركة كافيييية المكلفييييين ب نهييييا تحتيييياج إلييييد تعييييديل، فينبغييييي أن يطييييعر المييييدقق اإلدارة و، 
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المسييتقبلي  عتميياد، ب نيي  سيييحاول منييع اإلالمكلفييين بالحوكمييةأن يطييعر  6دارة المنطيي ة،فييي إ حوكمييةبال
الالزمية رغيم  لهيذ  ال طيوات المكلفيين بالحوكميةت ياذ اإلدارة أو إعلد تقريير الميدقق. وفيي حيال عيدم 

عليد تقريير الميدقق.  عتميادذلك اإلطعار، فينبغي أن يت يذ الميدقق اإلجيراع المناسيب لمحاولية منيع اإل
 (.55)المرجع: الفقرة أ

*** 
      التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 

 (5)المرجع: الفقرة  معيار التدقيق الدولي هذا نطاق

لمدققة في واائق أ ير  صيادرة فيي وقيت الحيق إلصيدار البيانيات عندما يتم تذمين البيانات المالية ا  . 5أ
يحتييياج المالييية، فقييد يقييع علييد عيياتق المييدقق مسييلوليات إذييافية تتعلييق باألحييداث الالحقيية التييي قييد 

ل المتطلبييات القانونييية أو التن يمييية التييي تنطييوي علييد عييرا األوراق المييدقق إلييد الن يير فيهييا، مايي
قييد العييام فييي المنيياطق التييي يييتم فيهييا عييرا األوراق المالييية. فعلييد سييبيل الماييال،  كتتييابالمالييية لإل

النهائييية. وقييد تتذييمن  كتتيياباإليتعييين علييد المييدقق أداع إجييراعات تييدقيق إذييافية حتييد تيياريخ وايقيية 
والتييي يييتم أدالهييا حتييد تيياريخ نفيياذ  1و 6تلييك اإلجييراعات المطييار إليهييا فييي الفقرتييان هييذ  اإلجييراعات 

انيييت مييين أجيييل تقيييييم ميييا إذا ك كتتييياب، وقيييراعة وايقييية اإلالنهائيييية أو تييياريخ قرييييب منييي  كتتييياباإلة وايقييي
 1بها عمل المدقق. يرتبطمتوافقة مع المعلومات المالية التي المعلومات األ ر  الواردة فيها 

 
 التعريفات

 )ب((0)المرجع: الفقرة  تاريخ المصادقة علد البيانات المالية

( المكلفيين بالحوكميية، يحيدد القيانون أو الن ييام األفيراد أو الجهيات )مايل اإلدارة أو لمنياطقفيي بعيا ا.   9أ
المسيييلولين عييين التوصيييل إليييد أن كافييية البيانيييات التيييي تتييي لف منهيييا البيانيييات الماليييية، بميييا فيييي ذليييك 

فيييي منييياطق  اأمييي حات ذات العالقييية، قيييد تيييم إعيييدادها، كميييا يحيييدد عمليييية المصيييادقة الالزمييية.اإليذيييا
فال ين  القانون أو الن ام علد عملية المصادقة وتتبع المنط ة إجراعاتها ال اصية فيي إعيداد  ر ،أ 

هيكلييي اإلدارة والرقابيية لييديها. وفييي  عتبييارآ ييذة بعييين اإلبياناتهييا المالييية وصييياغتها بالطييكل النهييائي 
ن أمييرًا مطلوبييًا. بعييا المنيياطق، تعتبيير المصييادقة النهائييية علييد البيانييات المالييية ميين قبييل المسيياهمي

أدليية   نيي  تييم الحصييول علييدالمييدقق ب يسييتنت  لكيييالزميية  تلييك المصييادقةوفييي هييذ  المنيياطق، ال تعييد 
ن تييياريخ المصيييادقة عليييد . رأي الميييدققتيييدقيق كافيييية ومناسيييبة حيييول البيانيييات الماليييية ليسيييتند إليهيييا  وا 

 د في  األط ا  الذين يتمتعون لمعايير التدقيق الدولية هو أقرب تاريخ يحد هدافالبيانات المالية أل

                                                 
 . 35، الفقرة "المكلفين بالحوكمةأولئك مع  تصال"اإل 596معيار التدقيق الدولي   6
جراع عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" العامةاألهداف " 955أن ر معيار التدقيق الدولي   1  .9، الفقرة للمدقق المستقل وا 
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بسييلطة معتييرف بهييا بيي ن كافيية البيانييات التييي تتيي لف منهييا البيانييات المالييية، بمييا فييي ذلييك اإليذيياحات 
 تحملهم مسلولية تلك البيانات المالية. قد أكدواأولئك األط ا   وب نذات العالقة، قد تم إعدادها 

 
 )ج((0)المرجع: الفقرة  تاريخ تقرير المدقق

حصييل فييي  المييدقق علييد أدليية تييدقيق سييابق للتيياريخ الييذي وذييع تيياريخ علييد تقرييير المييدقق  ال يمكيين   .3أ
رأي  حول البيانات المالية بميا فيي ذليك األدلية عليد أن كافية البيانيات التيي  يبني عليهاكافية ومناسبة 

ا وأن األطيي ا  تتيي لف منهييا البيانييات المالييية، بمييا فييي ذلييك اإليذيياحات ذات العالقيية، قييد تييم إعييداده
وبنياع عليد  5الذين يتمتعون بسلطة معترف بها قد أكد وا عليد تحملهيم مسيلولية تليك البيانيات الماليية.

هييو لييد البيانييات المالييية وفقييًا لمييا ذلييك، ال يمكيين أن يسييبق تيياريخ تقرييير المييدقق تيياريخ المصييادقة ع
تقرييير إصييدار بييين تيياريخ  نطيي ت بسييبب قذييايا إدارييية)ب(. وقييد تنقذييي فتييرة زمنييية 0فييي الفقييرة  محييدد

 )ج( والتاريخ الذي تم في  تقديم تقرير المدقق للمنط ة.0المدقق المحدد في الفقرة 
 

 )د((0)المرجع: الفقرة  تاريخ إصدار البيانات المالية
وفيي بعيا ال يروف، قيد يعتمد تاريخ إصدار البيانيات الماليية عموميًا عليد البيئية التن يميية للمنطي ة.   . 4أ

ن تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية هييو التيياريخ الييذي يييتم فييي  إيييداعها لييد  سييلطة تن يمييية معينيية. يكييو 
وحيييث أنيي  ال يمكيين إصييدار البيانييات المالييية المدققيية دون تقرييير المييدقق، فييال يجييب أن يكييون تيياريخ 

، بييل فقييط أو قبييل ذلييك التيياريخ تقرييير المييدقق إصييدار هييو نفييا تيياريخإصيدار البيانييات المالييية المييدقق 
 .أو بعد ذلك التاريخ تاريخ تقديم تقرير المدقق للمنط ة نفاأيذًا أن يكون يجب 

  
 ات  اصة بمنطآت القطاع العامإعتبار 

قيد يكيون تياريخ إصيدار البيانيات الماليية هيو تياريخ عيرا البيانيات الماليية فيما يتعلق بالقطاع العيام، .   0أ
 .للعامة اإلعالن عنهاالسلطة التطريعية أو التاريخ الذي يتم  أمامالمدققة وتقرير المدقق المتعلق بها 

 
   بين تاريخ إصدار البيانات المالية وتاريخ إصدار تقرير المدقق الحاصلةاألحداث 

 (2-6)المرجع: الفقرات 
عليييد  6التيييي تقتذييييها الفقيييرة  قيييد تطيييتمل إجيييراعات التيييدقيقعليييد تقيييييم الميييدقق للم ييياطر،  عتميييادباإل.   6أ

تنطيييوي عليييد مراجعييية أو ا تبيييار ل عليييد أدلييية تيييدقيق كافيييية ومناسيييبة حييييث ت الزمييية للحصيييو إجيييراعا
السييجالت المحاسييبية أو المعييامالت التييي تحصييل بييين تيياريخ إصييدار البيانييات المالييية وتيياريخ إصييدار 

إليييد اإلجيييراعات التيييي قيييد  1و 6وتذييياف إجيييراعات التيييدقيق التيييي تقتذييييها الفقرتيييان تقريييير الميييدقق. 
الحصييول علييد أدليية تييدقيق فيمييا كأ يير  قييد تييوفر أدليية حييول أحييداث الحقيية ) هييدافمييدقق أليلديهييا ال

                                                 
فيييي عمليييية إعيييداد تقيييارير حيييول  نقطييية. فيييي بعيييا الحييياالت، يحيييدد القيييانون أو الن يييام أيذيييًا 45، الفقيييرة 155معييييار التيييدقيق اليييدولي    5

 الية من المتوقع أن تنتهي عندها عملية التدقيق.البيانات الم
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ًا ميييين تيييياريخ إصييييدار البيانييييات المالييييية، ماييييل إجييييراعات اإلقفييييال أو إعتبييييار يتعلييييق ب رصييييدة الحسييييابات 
 تحصيالت الحقة لحسابات الذمم المدينة(.اإلجراعات المتعلقة ب

 
ق معينية فيي هيذا السيياق حييث يتعيين عليد الميدقق القييام بهيا وفقيًا عليد إجيراعات تيدقي 1تن  الفقرة .   1أ

األحيييداث الالحقييية التيييي يقيييوم بهيييا الميييدقق عليييد ب المتعلقييية . وميييع ذليييك، قيييد تعتميييد إجيييراعات6للفقيييرة 
الحيد اليذي تيم فيي  إعيداد السيجالت المحاسيبية المعلومات المتوفرة، كميا قيد تعتميد بطيكل  يا  عليد 

وعنيدما تكيون السيجالت المحاسيبية غيير محداية، وبالتيالي ليم ييتم ات الماليية. منذ تاريخ إصيدار البياني
محاذييير دا ليييية أم  ارجيييية(، أو عنيييدما ال ييييتم إعيييداد  هيييدافأل إعيييداد بيانيييات ماليييية مرحليييية )سيييواعً 

فحيييي  ، فقييييد تت ييييذ إجييييراعات التييييدقيق ذات العالقيييية طييييكل المكلفييييين بالحوكمييييةاإلدارة أو  إجتماعيييات
أماليية علييد بعييا  5وتييوفر الفقييرة أالمتييوفرة، بمييا فييي ذلييك كطييوفات الحسييابات.  الييدفاتر والسييجالت

 ات.ستفسار في سياق هذ  اإل عتبارالمسائل اإلذافية التي قد ي  ذها المدقق بعين اإل
 
، قييد ييير  المييدقق ميين الييالزم والمناسييب القيييام 1باإلذييافة إلييد إجييراعات التييدقيق التييي تقتذيييها الفقييرة .   5أ

 تالية:باألمور ال

 والتقييييارير اإلدارييييية ذات العالقيييية األ يييير  ةالنقدييييي اتقييييراعة أحييييدث الموازنييييات وتنبييييلات التييييدفق 
 تاريخ إصدار البيانات المالية؛ ال اصة بالمنط ة لفترات تلي

 فهية أو ال طيييييييييية السيييييييييابقة الموجهييييييييية الطييييييييي اتستفسيييييييييار ، أو توسييييييييييع نطييييييييياق اإلستفسييييييييياراإل 
 تعلق بالمقاذاة والمطالبات؛ أولمستطار القانوني للمنط ة فيما يإلد ا

  اإلقيرارات ال طيية التيي تغطيي أحيدااًا الحقية معينية ذيرورية ليدعم  تعتبيرالن ر فيي ميا إذا قيد
 أدلة تدقيق أ ر  وبالتالي الحصول علد أدلة تدقيق كافية ومناسبة.

 
 )ب((1)المرجع: الفقرة  ستفساراإل

أييية أحييداث الحقيية قييد  حصييول عيين مكلفييين بالحوكمييةالمناسييبًا، اإلدارة و، حيييث يكييون  سييلاللييد     . 2أ
قد يستفسر المدقق حول الوذع الحالي للبنيود التيي تميت محاسيبتها عليد  تلار علد البيانات المالية،

 ت محددة حول المسائل التالية:إستفسار وقد يطرن أساا أنها بيانات أولية أو غير قاطعة 

 و ذمانات جديدة.ما إذا تم التوقيع علد تعهدات أو اقتراذات أ 

  ستمالك لاصول أو الت طيط لها.إعمليات بيع أو  تنفيذما إذا تم 

  إصدار أدوات دين، مال إصيدار أسيهم أو سيندات  تم في رأا المال أوما إذا حصلت زيادات
 تفاقية دم  أو تصفية أو الت طيط لها.إ، أو إبرام دين جديدة

  بسبب حريق أو فيذان. ما إذا تلفتما إذا تم توزيع أية أصول من قبل الحكومة أو 
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 الحاالت الطارئة.ما إذا طرأت أية مستجدات فيما يتعلق ب 

  ي عتَزم إجرالها.ما إذا تم إجراع أية تعديالت محاسبية غير عادية أو 

  ميد  مالئمية حيول تاير التسيالل بحيث ما إذا حصلت أية أحداث أو من المحتمل أن تحصل
فعلييد سييبيل قييد تكييون الحاليية، ة فييي البيانييات المالييية، حسييبما المسييت دمالسياسييات المحاسييبية 

فرذيييية المنطييي ة ميييد  صيييحة فيييي حيييال أدت مايييل هيييذ  األحيييداث إليييد التسيييالل حيييول المايييال، 
 المستمرة.

  ليييواردة فيييي البيانيييات اأيييية أحيييداث مرتبطييية بقيييياا التقيييديرات أو الم صصيييات ميييا إذا حصيييلت
 المالية.

  األصول.بلية استرداد حصلت أية أحداث مرتبطة بقاما إذا 

 
 )ج((1 ع: الفقرة)المرج جتماعاتمحاذر اإلقراعة 
 ات  اصة بمنطآت القطاع العامإعتبار 

بيدعاو  السيلطة التطيريعية ذات السجالت الرسيمية المتعلقية  فيما يتعلق بالقطاع العام، قد يقرأ المدقق .  55أ
سيجالت رسيمية  اصية بهييا  إعيدادييتم  التييي ليم اليدعاو ويستفسير عين المسيائل المتناولية فيي  العالقية
 بعد.

 
 قبل تاريخ إصدار البيانات الماليةلكن الحقائق التي يعلم بها المدقق بعد تاريخ إصدار تقرير المدقق و 

 (55)المرجع: الفقرة  مسلولية اإلدارة اتجا  المدقق
موافقيية اإلدارة  طييروط التكليييف بالتييدقيق تتذييمن، 955كمييا هييو موذيي  فييي معيييار التييدقيق الييدولي.  55أ

البيانييات المالييية، والتييي قييد تصييب  اإلدارة علييد علييم عليد إعييالم المييدقق بالحقييائق التييي قييد تييلار عليد 
 2بها  الل الفترة الممتدة من تاريخ إصدار تقرير المدقق وحتد تاريخ إصدار البيانات المالية.

 

 )أ((59)المرجع: الفقرة  وذع تاريخ مزدوج

ريير ليطيمل تاري يًا إذيافيًا )أ(، بتعيديل التق59ق، فيي ال يروف الموذيحة فيي الفقيرة عندما يقيوم الميدق. 59أ
ميين قبييل لهييا الالحييق  التعييديليبقييد تيياريخ التقرييير حييول البيانييات المالييية قبييل بييذلك التعييديل،  محصييوراً 

نييات سيتكمال عميل التييدقيق المتعليق بهيذ  البياإاإلدارة دون تغييير ألن ذليك التيياريخ يعليم القيار  بوقييت 
 دمين بييي ن وميييع ذليييك، ييييتم وذيييع تييياريخ إذيييافي فيييي تقريييير الميييدقق مييين أجيييل إعيييالم المسيييت المالييية.

إجييراعات المييدقق الالحقيية لييذلك التيياريخ كانييت محصييورة بييذلك التعييديل الالحييق علييد البيانييات المالييية. 
 وفيما يلي توذي  لذلك التاريخ اإلذافي:

 

                                                 
 .93، الفقرة أعلد طروط التكليف بالتدقيق" الموافقة " 955معيار التدقيق الدولي  2
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ًا مين إعتبيار ويبيدأ ، نرد فيي اإليذيان سيتاناع ميا و ر)تاريخ إصدار تقرير الميدقق(، ب
 (.نموذ  في اإليذان التعديل ال)تاريخ استكمال إجراعات التدقيق المحصورة ب

 

 (53)المرجع: الفقرة  ال تعديل علد البيانات المالية من قبل اإلدارة
التقيييارير فييي بعيييا المنييياطق، قيييد ال يتعييين عليييد اإلدارة بموجيييب القيييانون أو الن ييام أو إطيييار إعيييداد   .53أ

وعيييادة ميييا تكيييون الحالييية كيييذلك عنيييدما يكيييون إصيييدار البيانيييات الماليييية إصيييدار بيانيييات ماليييية معدلييية. 
 وطيكًا، طريطة أن يتم تذمين إفصاحات مناسبة في تلك البيانات.المالية للفترة التالية 

 

 ات  اصة بمنطآت القطاع العامإعتبار 

عنيييدما ال تعيييد ل اإلدارة  53جيييراعات المت يييذة وفقيييًا للفقيييرة اإل تطيييتملفيميييا يتعليييق بالقطييياع العيييام، قيييد .  54أ
عليد اإلبيال  بطيكل منفصيل إليد السيلطة التطيريعية، أو الجهية ذات العالقية األ ير   البيانات الماليية

 المدلوالت علد الحدث الالحق في البيانات المالية وتقرير المدقق. عن، في هرم تسلسل اإلبال 
 

   )ب((53الفقرة )المرجع:  علد تقرير المدقق عتماداإل نعم لمحاولةإجراعات المدقق 
ن قيييام   .50أ اإلدارة بعيييدم إصيييدار ر برطيييعاقيييد يحتييياج الميييدقق إليييد أداع التزاميييات قانونيييية إذيييافية حتيييد وا 

 البيانات المالية وقد وافقت اإلدارة علد هذا الطلب.
 

لهيا بعيدم إصيدارها لاطيراف ال ارجيية، فيرن البيانات المالية رغم إطعار المدقق  عندما تصدر اإلدارة.  56أ
البيانييات المالييية تعتمييد علييد الحقييوق حييول علييد تقرييير المييدقق  عتمييادإجييراعات عمييل المييدقق لمنييع اإل

ستطيارة إعليد ذليك، قيد يير  الميدقق مين المناسيب الحصيول عليد  وااللتزامات القانونية للمدقق. وبناعً 
 قانونية.

 

 بعد إصدار البيانات الماليةالحقائق التي يعلم بها المدقق 
 (50)المرجع: الفقرة  ال تعديل علد البيانات المالية من قبل اإلدارة

 ات  اصة بمنطآت القطاع العامإعتبار 
بيانيييات ماليييية معدلييية بموجيييب  منطيييآت القطييياع العيييام إصيييدار يح ييير عليييدفيييي بعيييا المنييياطق، قيييد   .51أ

اإلبيال  إليد الجهية  فييإجيراعات عميل الميدقق  لتتمايالقانون أو الن ام. وفي مال هيذ  ال يروف، قيد 
 التطريعية المناسبة.

 

 (51)المرجع: الفقرة  علد تقرير المدقق عتمادمنع اإل محاوالً الذي يت ذ  المدقق  جراعاإل
ت ييياذ إقيييد أ فقيييوا فيييي  المكلفيييين بالحوكميييةحييييث يكيييون مناسيييبًا،  ،بييي ن اإلدارة و عنيييدما يعتقيييد الميييدقق. 55أ

علييد تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية الييذي تييم إصييدار  مسييبقًا  عتمييادلمنييع اإل ال طييوات الالزميية
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، عليد التقريير عتمادلمنع اإل السابق من قبل المدقق ب ن  سيت ذ إجراعاً من قبل المنط ة رغم اإلطعار 
  عليييد ذلييك، قيييد يييير  لتزاميييات القانونييية للميييدقق. وبنيياعً إلعلييد الحقيييوق واتعتميييد إجيييراعات العمييل  فييرن

     ستطارة قانونية.المدقق من المناسب الحصول علد إ
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 لمقدمةا
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 إستخدامفي تدقيق البيانات المالية المتعلقة بمسؤوليات المدقق  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .5
  المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية. فتراض اإلدارة إل

 

 المنشأة المستمرةإفتراض 
 إلى المدىالمنشأة على أنها مستمرة في األعمال نظر إلى المنشأة المستمرة، يإفتراض بموجب  .9

العامة على أساس المنشأة المستمرة، ما لم تنوي  هدافالمنظور. ويتم إعداد البيانات المالية لأل
ويمكن  اإلدارة تافية المنشأة أو إيقاف العمليات أو لم يكن لديها بديل واقعي غير القيام بذلك.

إلطار إعداد التقارير المالية  الذي  وفقاً الخااة  هدافالمالية لأل أن يتم أو ال يتم إعداد البيانات
، أن يكون أساس المنشأة المستمرة غير ذا عالقة ببعض مثالً يتعلق به أساس المنشأة المستمرة )

(. وعندما ختاا البيانات المالية التي تم إعدادها على أساس الضريبة في بعض نطاقات اإل
ات على لتاامالمنشأة المستمرة، يتم تسجيل األاول واإل إفتراض  مإستخدايكون من المالئم 

اتها في سياق األعمال إلتاامأساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أاولها والوفاء ب
  (5الطبيعي. )المرجع: الفقرة أ

 

 كمنشأة مستمرة ستمرارعلى اإل ةمسؤولية تقييم قدرة المنشأ

متطلب اريح لإلدارة لعمل تقييم محدد لقدرة المالية على  تحتوي بعض أطر إعداد التقارير .3
تها رأسكمنشأة مستمرة، وعلى معايير تتعلق بالمسائل التي سيتم د ستمرارالمنشأة على اإل

واإلفااحات التي سيتم عملها فيما يخ  المنشأة المستمرة. فعلى سبيل المثال، يقتضي معيار 
. يمكن 5كمنشأة مستمرة ستمرارم لقدرة المنشأة على اإلمن اإلدارة عمل تقيي 5الدولي المحاسبة

 ستمرارأيضا تحديد المتطلبات التفايلية المتعلقة بمسؤولية اإلدارة عن تقييم قدرة المنشأة على اإل
فااحات البيانات المالية ذات العالقة في القانون أو النظام.   كمنشأة مستمرة وا 

 

الية األخرى متطلب اريح يقتضي من اإلدارة عمل تقييم قد ال يوجد في أطر إعداد التقارير الم .1
المنشأة المستمرة  إفتراض كمنشأة مستمرة. لكن، وبما أن  ستمرارمحدد لقدرة المنشأة على اإل

، فإن إعداد البيانات المالية 9في إعداد البيانات المالية كما هو وارد في الفقرة  يعتبر مبدأ أساسياً 
كمنشأة مستمرة حتى لو لم يشمل  ستمرارييم لقدرة المنشأة على اإليقتضي من اإلدارة عمل تق

 إطار إعداد التقارير المالية على متطلب اريح للقيام بذلك. 

 
كمنشأة مستمرة عمل  ستمراريشمل قيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة على اإل .5

                                                 
 . 91 -95، الفقرات 9552يناير  5كما في  "عرض البيانات المالية" 5معيار المحاسبة الدولي   5
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المشكوك فيها المتأالة لألحداث  تقديرات، في مرحلة معينة من الوقت، حول النتائج المستقبلية
 أو الظروف. وتعتبر العوامل التالية ذات عالقة بالتقدير: 

  تاداد درجة الشك المرافقة لناتج حدث أو ظرف بشكل جوهري كلما كان وقت حدوث
بعد في المستقبل. ولهذا السبب، تحدد معظم أطر إعداد أالحدث أو الظرف أو الناتج 

قتضي تقييم إدارة اريح الفترة التي يتعين على اإلدارة فيها أخذ كافة التقارير المالية التي ت
 المعلومات المتوفرة بالحسبان. 

  حجم ومدى تعقيد المنشأة وطبيعة وظروف أعمالها ودرجة التي يؤثر فيها تأثرها بالعوامل
 الخارجية على التقدير المتعلق بناتج األحداث أو الظروف. 

 تند إلى المعلومات المتوفرة في وقت عمل التقدير. ويمكن أن أي تقدير حول المستقبل يس
نتائج غير منسجمة مع التقديرات التي كانت معقولة في وقت تؤدي األحداث الالحقة إلى 

 عملها. 
 

 مسؤوليات المدقق

 إستخدامتتلخ  مسؤولية المدقق في الحاول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول مدى مالئمة  .1
ستنتاجالبيانات المالية و  وعرض المنشاة المستمرة في إعداداض فتر اإلدارة إل ما إذا كان هناك  ا 

وتوجد هذه المسؤولية حتى لو لم كمنشأة مستمرة.  ستمرارشك جوهري حول قدرة المنشأة على اإل
يشمل إطار إعداد التقارير المالية على متطلب اريح لقيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة 

  كمنشأة مستمرة. ستمراراإل على
 

، فإن اآلثار المحتملة للضوابط المتأالة على 9552لكن، وكما هو وارد في معيار التدقيق الدولي .7
قدرة المدقق على كشف البيانات الخاطئة الجوهرية تكون اكبر بالنسبة لألحداث أو الظروف 

أة مستمرة. وال يستطيع المدقق المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة عن كونها منش
عدم وجود إشارة إلى  إعتباربأن يتنبأ بهذه األحداث أو الظروف المستقبلية. وعليه، ال يمكن 

 ستمرارضمانة حول قدرة المنشأة على اإل أنهشكوك المنشأة المستمرة في تقرير المدقق على 
 كمنشأة مستمرة.

 

 تاريخ النفاذ

 9552 ديسمبر 55تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في ل لنافذ المفعو هذا المعيار  يعتبر .8
 أو بعد ذلك.

 

                                                 
جراء عملية تدقيق، 955معيار التدقيق الدولي  9   .59أ-55، الفقرات أوفقًا لمعايير التدقيق الدولية" "األهداف العامة للمدقق المستقل وا 
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 األهداف

 :هي المدقق إن أهداف .2

اإلدارة  إستخدامالحاول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بمدى مالئمة  (أ)
 ؛ المنشأة المستمرة في إعداد البيانات الماليةفتراض إل

ك جوهرية، بناء على أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها، إمكانية وجود شكو  إستنتاج (ب)
 ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة تلقي بتكهنات سلبيةتتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن 

 كمنشأة مستمرة؛ و

 تحديد دالالت تقرير المدقق. (ج)
 

 المتطلبات
 إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

، ينبغي )المنقح( 3553لمعيار التدقيق الدولي وفقاً م المخاطر المطلوبة عند القيام بإجراءات تقيي .55
 على قدرة تلقي بتكهنات سلبيةأن يدرس المدقق إمكانية وجود أحداث أو ظروف يمكن أن 

كمنشأة مستمرة. وبالقيام بذلك، يجدد المدقق ما إذا قامت اإلدارة الفعل  ستمرارالمنشأة على اإل
 (5أ-9كمنشأة مستمرة، و )المرجع: الفقرة أ ستمرارالمنشأة على اإل بعمل تقييم أولي لقدرة

ويحدد ما إذا حددت إذا تم القيام بهذا التقييم، ينبغي أن يناقش المدقق التقييم مع اإلدارة  (أ)
 على قدرة تلقي بتكهنات سلبيةيمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن  أو ظروفاً  اإلدارة أحداثاً 

ن كان األمر كذلك، خطط اإلدارة لمعالجتها؛ أو ك ستمرارالمنشأة على اإل  منشأة مستمرة، وا 

 ستخدامإذا لم يتم القيام بهذا التقييم، فينبغي أن يناقش المدقق مع اإلدارة أساس اإل (ب)
المنشأة المستمرة ويستفسر من اإلدارة ما إذا كان هناك أحداث أو  فتراض المقاود إل

المنشأة على  على قدرة قي بتكهنات سلبيةتلظروف يمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن 
 كمنشأة مستمرة. ستمراراإل

 

يجب أن يظل المدقق متنبها خالل التدقيق ألدلة التدقيق بشأن األحداث أو الظروف التي يمكن  .55
 (1كمنشأة مستمرة. )المرجع: الفقرة أ ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة تلقي بتكهنات سلبيةأن 

 
 ةتقدير تقييم اإلدار 

كمنشأة مستمرة. )المرجع:  ستمرارينبغي أن يقدر المدقق تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل .59
 (59أ-55؛ أ2أ-7الفقرات أ

 

                                                 
 . 5، الفقرة تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها""، )المنقح( 355التدقيق الدولي معيار  3
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كمنشأة مستمرة، فعلى المدقق أن يغطي نفس  ستمرارلقدرة المنشأة على اإلتقدير تقييم اإلدارة عند  .53
إلطار إعداد التقارير المالية  وفقاً مطلوب الفترة التي استخدمتها اإلدارة لعمل تقييمها كما هو 

ذا كان تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة للقانون أو النظام إن كان يحدد فترة أطول.  وفقاً المطبق أو  وا 
من تاريخ البيانات المالية كما  ثني عشر شهراً إقل من أكمنشأة مستمرة يغطي فترة  ستمرارعلى اإل

. فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة تمديد فترة تقييمها 1554هو محدد في معيار الدقيق الدولي
 (59أ-55أ من ذلك التاريخ. )المرجع: الفقراتعلى األقل  ثني عشرة شهراً إإلى 

 

ما إذا لكن تقييم اإلدارة يشمل كافة  عتبارعند تقدير تقييم اإلدارة، يأخذ المدقق بعين اإل .51
 ا نتيجة للتدقيق. المعلومات ذات العالقة التي يدرك المدقق أنه

 
 تقييم اإلدارة  بعدالفترة ما 

فترة التقييم  بعدأو الظروف ما  باألحداثينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة حول معرفتها  .55
كمنشأة مستمرة.  ستمرارالمنشأة على اإل تكهنات سلبية على قدرةباإلدارة الذي يمكن أن تلقي 

 ( 51أ-53)المرجع: الفقرات أ
 

 لتدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف إجراءات ا

 ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة تلقي بتكهنات سلبيةأحداث أو ظروف يمكن أن تحديد إذا تم  .51
ومالئمة لتحديد إمكانية  كمنشأة مستمرة، فينبغي على المدقق الحاول على أدلة تدقيق كافية

خذ عوامل التخفيف بعين أق إضافية، بما فيها وجود شك جوهري من خالل القيام بإجراءات تدقي
 (55. وتشمل هذه اإلجراءات: )المرجع: الفقرة أعتباراإل

كمنشأة مستمرة، الطلب من  ستمرارعند عدم قيام اإلدارة بعد بتقييم قدرة المنشأة على اإل (أ)
 اإلدارة عمل تقييمها.

كان  سواءً للمنشاة المستمرة، تقييم خطط المنشأة للتارفات المستقبلية فيما يتعلق بتقييمها  (ب)
من المرجح أن يحسن ناتج هذه الخطط من الوضع وما إذا كانت هذه الخطط كجدية في 

 الظروف.مختلف 

الناتج  دراسةفي  هاماً  عند إعداد المنشأة تكهن تدفقات نقدية ويعتبر تحليل التكهنات عامالً  (ج)
رفات المستقبلية: )المرجع: المستقبلي لألحداث أو الظروف في تقييم خطط اإلدارة للتا

 ( 58أ-57الفقرات أ

 تقييم موثوقية البيانات األساسية المتولدة إلعداد التكهنات؛ و (5)

                                                 
 )أ(.5الفقرة  "األحداث الالحقة"، 515معيار التدقيق الدولي   1
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 ات التي تتضمن التكهنات. فتراض تحديد ما إذا كان هناك دعم كافي إل (9)

 ما إذا توفرت أي معلومات أو حقائق إضافية منذ تاريخ قيام اإلدارة بالتقييم. دراسة (د)

ذا أمكن، من المكلفين طل ( هـ) ، فيما يتعلق بخططهم بالحوكمةب إقرارات خطية من اإلدارة، وا 
 للتارفات المستقبلية ومدى جدوى هذه الخطط.

 
عداد التقارير بها إستنتاج  ات التدقيق وا 

على أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها، ينبغي أن يستنتج المدقق، حسب تقديره، إمكانية  بناءً  .57
تلقي بتكهنات ك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن وجود شكو 

كمنشأة مستمرة. وتوجد الشكوك الجوهرية عندما يكون  ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة سلبية
حتماليةحجم أثرها المحتمل و  حدوثها بمكان، حسب تقدير المدقق، بحيث يابح اإلفااح  ا 
 (52: )المرجع: الفقرة أأجلمن  ضرورياً  الت الشكوك أمراً المالئم عن طبيعة ودال

 في حالة إطار عرض بيانات مالية عادل، العرض العادل للبيانات المالية؛ أو  (أ)

 ، أن ال تكون البيانات المالية مضللة. لتاامفي حالة إطار اإل (ب)
 

 ة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهريةأالمنشإفتراض  إستخدام

مع وجود  في مختلف الظروفالمنشاة بالمستمرة مالئم إفتراض  إستخدامتج المدقق أن استن إذا .58
 : شكوك جوهرية، ينبغي أن يحدد المدقق ما إذا كانت البيانات المالية

 تلقي بتكهنات سلبيةتاف بشكل كافي األحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن  (أ)
تمرة وخطة اإلدارة للتعامل مع هذه األحداث كمنشأة مس ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة

  ؛ وأو الظروف

تلقي جوهرية تتعلق باألحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن  تفاح أن هناك شكوكاً  (ب)
كمنشأة مستمرة؛ ولذلك، يمكن أن تكون  ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة بتكهنات سلبية

اتها في سياق األعمال الطبيعي. )المرجع: امإلتا غير قادرة على تحقيق أاولها والوفاء ب
 (95الفقرة أ

 

في حال تقديم إفااحات كافية في البيانات المالية، ينبغي على المدقق أن يعبر عن رأي غير  .52
  : أجلمن  تقرير المدققالمسألة في  التأكيدمعدل ويضم فقرة 

تلقي بتكهنات ن إبراا وجود شكوك جوهرية تتعلق باألحداث أو الظروف التي يمكنها أ (أ)
 كمنشأة مستمرة؛ و ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة سلبية
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إلى المالحظة في البيانات المالية التي تفاح عن المسائل الواردة في الفقرة  نتباهلفت اإل (ب)
 (99أ-95)المرجع: الفقرات أ 5 .58

 

أو  متحفظعبير عن رأي إذا لم يتم عمل إفااح كافي في البيانات المالية، فينبغي على المدقق الت .95
. ويذكر المدقق في التقرير أن 7556لمعيار التدقيق الدولي وفقاً ، حسبما هو مالئم، رأي سلبي

كمنشأة  ستمرارالمنشأة على اإل على قدرة تلقي بتكهنات سلبيةجوهرية يمكنها أن  هناك شكوكاً 
 (91أ-93مستمرة. )المرجع: الفقرات أ

 
 مرة بشكل غير مالئمة المستالمنشأإفتراض  إستخدام

 

 إستخدامإذا تم إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة ولكن، بتقدير المدقق، كان  .95
المنشأة المستمرة في البيانات المالية غير مالئم، فعلى المدقق التعبير عن رأي فتراض اإلدارة إل

 ( 91أ-95. )المرجع: الفقرات أسلبي
 

 تقييمها أو توسيعهاإلدارة بعمل عدم رغبة 
 

إذا كانت اإلدارة غير راغبة في عمل أو توسيع تقييمها عند طلب المدقق لذلك، فعلى المدقق أن  .99
 (97الدالالت في تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة أ عتباريأخذ بعين اإل

 
 بالحوكمةالمكلفين أولئك مع  اإلتصال

 

فيجب على المدقق أن يبلغ عن  ،7منشأةمشاركين في إدارة ال بالحوكمةما لم يكن المكلفون  .93
على  تلقي بتكهنات سلبيةعن األحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن  بالحوكمةالمكلفين 

 ما يلي: بالحوكمةمع المكلفين  تاالكمنشأة مستمرة. ويشمل اإل ستمرارقدرة المنشأة على اإل

 ما إذا كانت الظروف أو األحداث تشكل شكوكا جوهرية؛  (أ)

المنشأة المستمرة مالئما في إعداد البيانات المالية وعرضها؛ إفتراض  إستخدامما إذا كان  (ب)
 و

 كفاية اإلفااحات ذات العالقة في البيانات المالية.  (ج)
 

 التأخير الجوهري في المصادقة على البيانات المالية
 

ارة أو أولئك إذا كان هناك تأخير جوهري في الماادقة على البيانات المالية من قبل اإلد .91
ذا  ستفساربعد تاريخ البيانات المالية، فعلى المدقق اإل بالحوكمةالمكلفين  عن أسباب التأخير. وا 

اعتقد المدقق أن التأخير يمكن أن يرتبط باألحداث أو الظروف المتعلقة بتقييم المنشأة المستمرة، 
                                                 

 ."فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل "، 751معيار التدقيق الدولي   5
 . "المستقل المدقق تقرير فيالوارد  الرأي على التعديالت "، 755يار التدقيق الدولي مع  1
 .53، الفقرة "بالحوكمة"اإلتاال مع أولئك المكلفين ، 915معيار التدقيق الدولي   7
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، إلى 51واردة في الفقرة  فعلى المدقق القيام بإجراءات التدقيق اإلضافية الضرورية، كما هي
 . 57شك جوهري، كما هو وارد في الفقرة المدقق المتعلق بوجود  إستنتاجتأثير  دراسةجانب 

*** 
 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 (9)المرجع: الفقرة  المنشأة المستمرةإفتراض 

 إعتبارات محددة بمنشآت القطاع العام
 

فعلى سبيل المثال،  .المنشأة المستمرة بمنشآت القطاع العامإفتراض اإلدارة ب إستخداميتعلق  .5أ
كمنشأة  ستمرارقضية قدرة القطاع العام على اإل 5تناول معيار المحاسبة الدولية للقطاع العام ي

ويمكن أن تنشأ مخاطر المنشاة المستمرة، لكنها ليست مقتارة على، الحاالت التي . 8مستمرة
على أساس غير ربحي، أو عند تقليل دعم الحكومة أو سحبه،  تعمل فيها منشآت القطاع العام

تلقي بتكهنات أو في حالة الخاخاة. ويمكن أن تشمل األحداث أو الظروف التي يمكنها أن 
كمنشأة مستمرة في القطاع العام الحاالت التي تفتقر فيها  ستمرارعلى قدرة المنشأة على اإل سلبية

قرارات سياسة تؤثر  إتخاذوجودها المستمر أو عندما  أجلمن منشآت القطاع العام إلى التمويل 
 على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام. 

 
 إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة

 المستمرة المنشأة إفتراض األحداث أو الظروف التي يمكنها أن تلقي بتكهنات سلبية حول 
 (55)المرجع: الفقرة 

مثلة على أحداث أو ظروف يمكنها، منفردة أو مجتمعة، أن تلقي بتكهنات سلبية على فيما يلي أ .9أ
إلى وجود  دائماً وهذه القائمة ليست شاملة وال يشير وجود بند أو أكثر . المنشاة المستمرة إفتراض 

 شكوك جوهرية. 
 

 المالية
 الحالي لتاامأو مركا اإل لتااماافي اإل. 

 تقترب من تاريخ االستحقاق دون احتماالت واقعية بالتجديد أو  ثابتة المدة التي قتراضاتاإل
 قايرة األجل لتمويل األاول طويلة األجل.  قتراضاتالاائد على اإل عتمادالتسديد؛ أو اإل

 .التدفقات النقدية التشغيلية السلبية التي يشار إليها في البيانات المالية التاريخية أو المستقبلية 

                                                 
  .15-38، الفقرات 9552يناير  5كما في  "عرض البيانات المالية"، 5معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  8
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  ئيسية السلبية.النسبة المالية الر 

  الخسائر التشغيلية الجوهرية أو التدهور الحاد في قيمة األاول المستخدمة لتوليد التدفقات
 النقدية.

  أرباح األسهم. إستمرارتقطع أو عدم 

 .عدم القدرة على سداد الدائنين في المواعيد المستحقة 

 القروض. إتفاقياتلبنود  متثالعدم القدرة على اإل 

 مالت النقدية إلى معامالت النقد عند التسليم مع الموردين.التحول من المعا 

 ستثماراتعدم القدرة على الحاول على تمويل لتطوير المنتجات الجديدة األساسية أو اإل 
 األساسية األخرى. 

 
 التشغيلية

 .نية اإلدارة تافية المنشأة أو إيقاف العمليات 

 .خسارة اإلدارة الرئيسية دون بديل عنها 

  أو رخاة أو موردين رئيسيين. إمتيااخسارة سوق رئيسي أو عمالء رئيسيين أو حق 

 .اعوبات العمل 

 .نق  الموردين المهمين 

  جداً ظهور منافس ناجح. 
 

 أخرى 

 ل أو المتطلبات القانونية األخرى.الما رأسمع متطلبات  لتاامعدم اإل 

  شأة والتي، إذا نجحت، ستؤدي إلى ضد المنتعليق اإلجراءات القانونية أو التنظيمية األخرى
 مطالب من المرجح أن ال تكون المنشأة فدارة على الوفاء بها.

  ًعلى المنشأة.  التغيرات في القانون أو النظام أو سياسة الحكومة المتوقع أن تؤثر سلبا 

 .الكوارث غير المؤمنة أو المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها 
 

هذه الظروف أو األحداث عن طريق عوامل أخرى. فعلى سبيل  يمكن التخفيف عادة من أهمية
المثال، يمكن مواانة تأثير عدم قدرة المنشأة على سداد ديونها المعتادة عن طريق خطة اإلدارة 

أو إعادة  باألاولفي المحافظة على تدفقات نقدية كافية من خالل وسائل بديلة مثل التارف 
يمكن التخفيف من مال إضافي. وعلى نحو مماثل،  رأس جدولة دفعات السداد أو الحاول على

 ثر فقدان المورد الرئيسي من خالل توفر مادر توريد بديل ومالئم. أ
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المدقق في تحديد ما إذا كان المرجح أن  55 تساعد إجراءات تقييم المخاطر التي تقتضيها الفقرة .3أ
وما هو أثره على التخطيط للتدقيق.  المنشأة المستمرة قضية هامةفتراض اإلدارة إل إستخداميكون 

المايد من النقاشات مع اإلدارة في الوقت المناسب، بما فيها مناقشات  وتتيح هذه اإلجراءات أيضاً 
 خطط اإلدارة وحل أية قضايا تم تحديدها بالنسبة للمنشاة المستمرة.

 
 حجماً ات خااة بالمنشآت األاغر إعتبار 

 

تكون أن  ويمكن قدرتها على تحمل الظروف السلبية.يمكن أن يؤثر حجم أي منشأة على  .1أ
غير أنها فد  ستغاللأكثر قدرة على التجاوب بشكل سريع مع فر  اإل حجماً المنشآت األاغر 

 تفتقر إلى االحتياطات للمحافظة على العمليات. 
 
مخاطر توقف البنوك والمقرضين  حجماً تشمل الظروف ذات العالقة الخااة بالمنشآت األاغر  .5أ

آلخرين عن دعم المنشأة باإلضافة إلى الخسارة المحتملة للموردين الرئيسيين أو العمالء ا
تفاق إأو  إمتيااالرئيسيين أو الموظفين الرئيسيين أو الحق في العمل بموجب ترخي  أو حق 

 قانوني آخر.
 

 (55لفقرة )المرجع: ا البقاء متنبهين خالل عملية التدقيق ألدلة تدقيق حول األحداث أو الظروف
من المدقق مراجعة تقييم المخاطر الذي قام به )المنقح(  355معيار التدقيق الدولي يقتضي .1أ

وتعديل إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها عند الحاول على أدلة تدقيق إضافية خالل 
ف . حتى لو تم تحديد أحداث أو ظرو 9التي تؤثر على تقييم المدقق للمخاطرسير عملية التدقيق 

كمنشأة مستمرة بعد عمل تقييمات  ستمراريمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإل
، فقد يحتاج تقييم المدقق 51المدقق للمخاطر، إضافة إلى القيام باإلجراءات الواردة في الفقرة 

أو الظروف لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية إلى المراجعة. وقد يؤثر وجود مثل هذه األحداث 
على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدقق اإلضافية في الرد على المخاطر المقّيمة. ويحدد 

 المتطلبات ويوفر إرشادات حول هذه القضية.  33510معيار التدقيق الدولي
 

 تقدير تقييم اإلدارة 
 (59)المرجع: الفقرة  تقييم اإلدارة والتحليل المساند وتقييم المدقق

ات المدقق إعتبار كمنشأة مستمرة جاء رئيسيا من  ستمراراإلدارة لقدرة المنشأة على اإل يعتبر تقييم .7أ
 المنشأة المستمرة.  فتراض اإلدارة إل ستخدامإل

 
ال يعتبر تاحيح النق  في تحليل اإلدارة من مسؤوليات المدقق. لكن وفي بعض الظروف، قد  .8أ

ما إذا كان  ستنتاجدعم تقييمها المدقق من اإلفتقار إلى تحليل مفال من قبل اإلدارة لإلال يمنع ا

                                                 
 . 35، الفقرة )المنقح( 355معيار التدقيق الدولي    2
 ."ستجابة المدقق للمخاطر المقيّمةإ"، 335معيار التدقيق الدولي  55
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فعلى سبيل المثال، الظروف. مختلف في  مالئماً المنشأة المستمرة فتراض اإلدارة إل إستخدام
اول جاهاة للموارد المالية، فإن اإلدارة ووسيلة و  لعمليات المربحةمن اعندما يكون هناك تاريخ 

يمكن عمل تقدير المدقق لمدى مالئمة هذه الحالة، وفي دون تحليل مفال.  اتقييماتهتقوم بعمل 
دون عمل إجراءات تقييم مفالة إذا كان إجراءات التدقيق األخرى التي قام بها تقييم اإلدارة 

المنشاة المستمرة في  فتراض اإلدارة إل إستخدامما إذا كان  ستنتاجكافية لتمكنه من اإلالمدقق 
 تلف الظروف. إعداد البيانات المالية مالئمة في مخ

 
كمنشأة  ستمرارفي ظروف أخرى، يمكن أن يشمل تقدير تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل .2أ

، تقييم العملية التي اتبعتها اإلدارة في عملية تقييمها 59للفقرة  وفقاً مستمرة، كما هو مطلوب 
خطط اإلدارة  ات التي استندت إليها وخططها للتارفات المستقبلية وما إذا كانتفتراض واإل

 مجدية في مختلف الظروف. 
 

 (53)المرجع: الفقرة  فترة تقييم اإلدارة
 

اإلدارة الفترة التي يتعين تقييما اريحا من التي تقتضي طر إعداد التقارير المالية أمعظم تحدد  .55أ
 . 11كافة المعلومات المتوفرة عتبارعلى اإلدارة خاللها أن تأخذ بعين اإل

 
 (53-59)المرجع: الفقرات  حجماً المنشآت األاغر ات الخااة بعتبار اإل

 

 مفاالً  قد أعدت تقييماً  حجماً في العديد من الحاالت، يمكن أن ال تكون إدارة المنشآت األاغر  .55أ
المعرفة العميقة كمنشأة مستمرة ولكن بدال من ذلك تعمد على  ستمرارلقدرة المنشأة على اإل

. ومع ذلك، ووفقا لمتطلبات هذا المعيار، يحتاج المدقق المستقبلية المتوقعة والتطلعات باألعمال
كمنشاة مستمرة. وبالنسبة للمنشآت األاغر  ستمرارإلى تقدير تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإل

، فقد يكون من المالئم مناقشة التمويل المتوسط وطويل األجل للمنشأة مع اإلدارة، شريطة حجماً 
لذلك، يمكن وثيقية كافية وان تكون منسجمة مع فهم المدقق للمنشأة. ت بأدلةدعم مااعم اإلدارة 

، مثالً بالنسبة للمدقق بأن يطلب من المنشأة توسيع تقييمها،  53تلبية المتطلب الوارد في الفقرة 
عنها والتحقق منها، مثل الطلبات المستلمة للتوريد  ستفسارمن خالل مناقشة الوثائق المساندة واإل

 . إثباتهالذلك  خالفاً التي تم تقييمها بالنسبة لجدواها أو بلي، المستق
 
مهما بالنسبة لقدرة المنشآت  على األغلبر يالمد-لمالكالذي يقدمه ايعتبر الدعم المستمر  .59أ

بشكل  حجماً كمنشآت مستمرة. وحيث يتم تمويل المنشأة األاغر  ستمرارعلى اإل حجماً األاغر 
المدراء، فقد يكون من المهم أن ال يتم سحب هذه األموال. -كبير من خالل القروض من المالكين

 تقليلالمنشأة خالل الاعوبات المالية على  إستمرارفعلى سبيل المثال، يمكن أن يعتمد 
                                                 

 شاهراً  59هاذا األمار علاى أناه فتارة يجاب أن تكاون علاى األقال، دون حاار،  5على سبيل المثال، يعرف معياار المحاسابة الادولي    55
 رير. من نهاية فترة إعداد التقا
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-أو دعم المالكلاالح بنوك أو دائنين آخرين، لمنشأة أخذته اقرض همية ألالمدراء -المالكين
وفي هذه الشخاية كضمان إضافي.  بأاوله المدير لقرض للمنشأة من خالل تقديم ضمان

المدير لقيمة -الظروف، يمكن أن يحال المدقق على أدلة توثيقة مالئمة حول تقليل المالك
المدير، يمكن يقيم -وعندما تعتمد المنشأة على دعم إضافي من المالكالقرض أو حول الضمانة. 

ترتيب الدعم. إضافة لذلك، يمكن أن بموجب  لتاامالمدير على الوفاء باإل-المدقق قدرة المالك
المدير أو -يطلب المدقق ماادقة خطية على الشروط والبنود المرفقة بهذا الدعم ونية المالك

 فهمه. 
 

 (55)المرجع: الفقرة  الفترة ما بعد تقييم اإلدارة
 أن هناك أحداث معروفة، حتماليةيبقى المدقق متنبها إل، 55للفقرة  وفقاً حسب ما هو مطلوب  .53أ

مجدولة أو غير ذلك، أو ظروف ستحدث ما بعد فترة التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة والتي 
المنشأة المستمرة في إعداد البيانات  فتراض اإلدارة إل إستخداميمكن أن تطرح مسألة مدى مالئمة 

دث وما أن درجة الشكوك المااحبة لناتج الحدث أو الظرف تاداد كلما كان حاول الحالمالية. 
األحداث أو الظروف التي تقع في المستقبل، فإن المؤشرات  دراسة، وعند أو الظرف مستقبلياً 

على قضايا المنشاة المستمرة تحتاج ألن تكون هامة قبل أن يحتاج المدقق إلى أن يأخذ القيام 
ذا تم تحديد هذه الظروف أو األحداث، فقد يحتاج المدق عتباربعين اإل ق إلى بإجراءات إضافية. وا 

أن يطلب من اإلدارة تقييم األهمية المحتملة للحدث أو الظرف على تقييمه لقدرة المنشأة على 
 .51كمنشأة مستمرة. وفي هذه الظروف، تنطبق اإلجراءات الواردة في الفقرة  ستمراراإل

 
 من اإلدارة، ال يتحمل المدقق مسؤولية القيام بأي إجراءات تدقيق إضافية ستفساراإلعن عدا  .51أ

 ستمرارلتحديد األحداث أو الظروف التي يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإل
، تكون على 53كمنشأة مستمرة ما بعد الفترة التي قيمتها اإلدارة والتي، كما هو وارد في الفقرة 

 من تاريخ البيانات المالية.  شهراً  59األقل 
 

 (51)المرجع: الفقرة  د األحداث أو الظروفإجراءات التدقيق اإلضافية عند تحدي
 ما يلي: 51يمكن أن تشمل إجراءات التدقيق ذات العالقة بالمتطلب الوارد في الفقرة  .55أ

 .تحليل ومناقشة التدفق النقدي والربح والتوقعات ذات العالقة مع اإلدارة 

 .تحليل ومناقشة البيانات المالية المرحلية األخير للمنشأة 

 تفاقياتدات الدين و بنود سن ةقراء  القروض وتحديد ما إذا تم خرقها. ا 

  واللجان ذات العالقة للرجوع إلى  بالحوكمةالمساهمين والمكلفين  إجتماعاتقراءة محاضر
 المااعب المالية.
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 القانونية للمنشأة فيما يخ  التقاضي والمطالبات ومعقولية تقييم  ستشاراتعن اإل ستفساراإل
 دالالتها المالية. اإلدارة لناتجها وتقدير

  مكانية تطبيق الترتيبات لتوفير دعم مالي أو المحافظة عليه مع ماادقة وجود وشرعية وا 
األطراف ذات العالقة أو األطراف الثالثة وتقييم القدرة المالية لهذه األطراف على توفير أموال 

 إضافية. 

  .تقييم خطط المنشأة للتعامل عم طلبات العمالء غير المعبئة 

 لذلك  خالفاً لقيام بإجراءات التدقيق المتعلقة باألحداث الالحقة لتحديد تلك التي تخفيف أو ا
 كمنشأة مستمرة.  ستمرارتؤثر على قدرة المنشأة على اإل

 قتراضماادقة وجود وبنود وكفاية تسهيالت اإل . 

 .الحاول على تقارير األعمال التنظيمية ومراجعتها 

 ي عمليات تارف باألاول تم التخطيط لها.تحديد كفاية الدعم المقدم أل 
 

 )ب((51)المرجع: الفقرة  تقييم خطط اإلدارة لألعمال المستقبلية
ات لإلدارة حول خططها لألعمال إستفسار تقييم خطط اإلدارة لألعمال المستقبلية يمكن أن يشمل  .51أ

ل أو إعادة هيكلة الما إقتراضالمستقبلية، بما فيها على سبيل المثال خططها لتافية األاول أو 
 المال.  رأسالديون أو تقليل أو تأخير النفقات أو ايادة 

 
 )ج((1)المرجع: الفقرة  فترة تقييم اإلدارة

 

 )ج(، يمكن أن يقارن المدقق:  51إضافة إلى اإلجراءات المطلوبة في الفقرة  .57أ
 ة؛ والمعلومات المالية المستقبلية للفترات السابقة األخيرة مع النتائج التاريخي 

 .المعلومات المالية المستقبلية للفترة الحالية مع النتائج المتحققة حتى تاريخه 
 
من خالل تقليل أهمية  سواءً ات اإلدارة الدعم المقدم من األطراف الثالثة، إفتراضحيث تشمل  .58أ

بالمحافظة على التمويل اإلضافي أو تقديمه أو الضمانات، وحيث أن هذا  لتاامالقروض أو اإل
طلب  دراسةكمنشأة مستمرة، قد يحتاج المدقق إلى  ستمرارمهم لقدرة المنشأة على اإل الدعم

ماادقة خطية )تشمل البنود والشروط( من تلك األطراف الثالثة والحاول على أدلة على قدرتها 
 على توفير هذا الدعم. 

 
عداد التقارير بهاإستنتاج  ات التدقيق وا 

في مناقشة الشكوك المتعلقة  5ي معيار المحاسبة الدوليتستخدم عبارة "الشكوك الجوهرية" ف .52أ
كمنشأة مستمرة  ستمرارباألحداث أو الظروف التي تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإل

وفي بعض اطر إعداد التقارير المالية تستخدم عبارة في البيانات المالية. والتي ينبغي اإلفااح عنها 
 وف مشابهة. "الشكوك الجوهرية" في ظر 
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 المنشأة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهريةإفتراض  إستخدام
 (58)المرجع: الفقرة  كفاية اإلفااح عن الشكوك الجوهرية

 

القراءة  إنتباهيمكن أن يشمل تحديد كفاية إفااح البيانات المالية تحديد ما إذا كانت المعلومات تلفت  .95أ
اتها في سياق إلتاامفي تحقيق أاولها الوفاء ب ستمرارمنشأة على اإلعدم قدرة ال إحتماليةاراحة إلى 

 األعمال الطبيعي. 
 

 (95)المرجع: الفقرة  إعداد تقارير التدقيق عندما يكون اإلفااح عن الشكوك الجوهرية غير كافي
 فيما يلي توضيح لفقرة التأكيد عندما يقتنع المدقق بكفاية إفااح المالحظات .95أ

 

 فقرة التأكيد
 

في البيانات المالية والتي تشير إلى  Xإلى المالحظة  نتباه، فإننا نلفت اإلمتحفظاً دون أن يكون رأينا 
، ومن 5X95ديسمبر  35خالل السنة المنتهية في  ZZZأن الشركة تكبدت اافي خسارة مقدارها 

وف، إلى . هذه الظر YYYات الشركة الحالية إجمالي أاولها بقيمة إلتاامذلك التاريخ، تجاوات 
، تشير إلى وجود شكوك جوهرية يمكن أن تلقي Xجانب المسائل األخرى المحددة في المالحظة 

 كمنشأة مستمرة.  ستمراربتكهنات سلبية على قدرة الشركة على اإل
 
في الحاالت التي تشمل العديد من الشكوك الجوهرية التي تعتبر هامة بالنسبة للبيانات المالية ككل،  .99أ

 بدالً  حجب الرأيمن المالئم التعبير عن  أنه جداً ر المدقق مالئمة في الحاالت النادرة يمكن أن يعتب
 إرشادات حول هذه المسألة.  755من إضافة فقرة التأكيد. ويقدم معيار التدقيق الدولي

 
 (95)المرجع: الفقرة  إعداد تقارير التدقيق عندما يكون اإلفااح عن الشكوك الجوهرية غير كافي

 :متحفظ ت ذات العالقة عند التعبير عن رأيلي توضيح للفقرافيما ي .93أ
 

 المتحفظأساس الرأي 
. 5X95مارس  52تمويل الشركة وتكون المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع في إتفاقياتتنتهي 

وكانت الشركة غير قادرة على إعادة التفاوض بشأن الشكوك الجوهرية التي يمكن أن تلقي 
كمنشاة مستمرة ولذلك يمكن أن تكون الشركة  ستمرارقدرة الشركة على اإلبتكهنات سلبية على 

اتها في سياق األعمال الطبيعي. وال تفاح البيانات إلتاامغير قادرة على تحقيق أاولها والوفاء ب
 المالية )والمالحظات عليها( بالكامل عن هذه الحقيقة. 

 
 المتحفظالرأي 

 

، المتحفظامل للمعلومات المشار إليها في فقرة أساس الرأي اإلفااح غير الك إستثناءبرأينا، ب
تعرض البيانات المالية بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية )أو "تعطي اورة حقيقة وعادلة 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  5X95ديسمبر  35عن"( المركا المالي للشركة كما في
  ...لا . وفقاً المنتهية في تاريخه 
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 : سلبيفيما يلي توضيح للفقرات ذات العالقة عند التعبير عن رأي  .91أ
 

  السلبيأساس الرأي 
 

ديسمبر  35تمويل الشركة وكانت المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع في  إتفاقياتتنتهي 
5X95 وكانت الشركة غير قادرة على إعادة التفاوض أو الحاول على تمويل بديل وتدرس .

سها. تشير هذه األحداث إلى شكوك جوهرية التي يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على إعالن إفال
كمنشاة مستمرة ولذلك يمكن أن تكون الشركة غير قادرة على تحقيق  ستمرارقدرة الشركة على اإل

اتها في سياق األعمال الطبيعي. وال تفاح البيانات المالية )والمالحظات إلتاامأاولها والوفاء ب
 بالكامل عن هذه الحقيقة.  عليها(

 
 السلبيالرأي 

 

، ال تعرض البيانات المالية السلبيبرأينا، بسبب الخطأ في المعلومات الواردة في فقرة أساس الرأي 
ديسمبر  35بشكل عادل )أو "تعطي اورة حقيقة وعادلة عن"( المركا المالي للشركة كما في 

5X95 لا ....  وفقاً ة المنتهية في تاريخه وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسن 
 

 (95)المرجع: الفقرة  المنشاة المستمرة بشكل غير مالئمإفتراض  إستخدام
 

 إستخدامإذا تم إعداد البيانات المالية على أساس المنشاة المستمرة ولكن، في تقدير المدقق، كان  .95أ
ئم، ينطبق المتطلب الوارد في المنشاة المستمرة في البيانات المالية غير مالفتراض اإلدارة إل

بغض النظر عما إذا شملت البيانات  سلبيالذي يقتضي من المدقق التعبير عن رأي  95الفقرة
 المنشاة المستمرة.فتراض اإلدارة إل إستخدامعن مدى مالءمة  المالية أم لم تشمل إفااحاً 

  
 إستخدامانات المالية عندما يكون ختارت اإلدارة إعداد البيإمن إدارة المنشأة أو  إذا كان مطلوباً  .91أ

مختلف الظروف، يتم إعداد البيانات المالية على أساس في المنشاة المستمرة غير مالئم إفتراض 
على القيام بتدقيق البيانات المالية  قادراً ويمكن أن يكون المدقق ، أساس التافية(. مثالً بديل )

إطار إعداد تقارير مالية مقبول في مختلف  شريطة أن يقرر المدقق أن األساس البديل عبارة عن
على التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية شريطة  قادراً الظروف. وقد يكون المدقق 

من المالئم أو الضروري تضمين فقرة  أنهيمكن أن يعتبر  أنهوجود إفااح كافي فيها، غير 
 ه. إستخدامذلك األساس البديل واألسباب وراء المستخدم إلى  إنتباهالتأكيد في تقرير المدقق للفت 
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 (99)المرجع: الفقرة  عدم رغبة اإلدارة في القيام بتقييمها أو توسيعه

في ظروف محددة، يمكن أن يعتقد المدقق بأنه من الضروري أن يطلب من اإلدارة عمل تقييمها  .97أ
ذا لم تكن اإلدارة راغبة في القيام بذلك،  أو حجب الرأي في  المتحفظالرأي فقد يكون أو توسيعه. وا 

ألنه قد ال يكون من الممكن بالنسبة للمدقق الحاول على أدلة تدقيق  تقرير المدقق مالئماً 
المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية، مثل أدلة إفتراض  إستخداممالئمة وكافية فيما يخ  

 يذ أو وجود عوامل تخفيف أخرى. التدقيق المتعلقة بوجود خطط وضعتها اإلدارة قيد التنف
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  رارات الخطيةتي تحتوي على متطلبات اإلقال ة: قائمة بمعايير التدقيق الدولي5الملحق 

  : خطاب إقرار توضيحي 9الملحق 

 
 
 
 
 
 

  

 "األهداف العامة 955في سياق معيار التدقيق الدولي "اإلقرارات الخطية" 085الدولي التدقيق قراءة معيار ينبغي
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية "للمدقق المست  .قل وا 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

الحصول على إقرارات خطية من في مسؤوليات المدقق  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .5
  .عملية تدقيق البيانات الماليةفي  بالحوكمة، من أولئك المكلفين مالئماً اإلدارة، وحيثما كان 

 

معايير التدقيق الدولية األخرى التي تحتوي على المتطلبات الخاصة باإلقرارات  5يضم الملحق .9
الخطية. وال تحد المتطلبات الخاصة باإلقرارات الخطية في معايير التدقيق الدولية األخرى 

 تطبيق هذا المعيار. 
 

  اإلقرارات الخطية كأدلة تدقيق
التي  اتستنتاجمن قبل المدقق للوصول إلى اإلعبارة عن المعلومات المستخدمة  التدقيق أدلة .3

وتعتبر اإلقرارات الخطية معلومات ضرورية يحتاجها المدقق فيما  .5يستند إليها رأي المدقق
، تعتبر ستفساراتيتعلق بتدقيق البيانات المالية للمنشأة. وعليه، وبصورة مشابهة للردود على اإل

 (5من أدلة التدقيق. )المرجع: الفقرة أ قرارات الخطية نوعاً اإل
 

رغم أن اإلقرارات الخطية توفر أدلة تدقيق هامة، فإنها ال توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة  .4
على ذلك، فإن حقيقة أن إلدارة قدمت  عالوًة لوحدها حول أي من المسائل التي تتعامل معها. 

على طبيعة أو مدى أدلة التدقيق األخرى التي يحصل عليها  إقرارات خطية موثوقة ال يؤثر
 المدقق حول الوفاء بمسؤوليات اإلدارة أو حول إثباتات معينة. 

 

 تاريخ النفاذ

 ديسمبر  50تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في ل يعتبر هذا المعيار نافذ المفعول .0
 أو بعد ذلك. 9552

 
 األهداف

 :هي المدقق إن أهداف .6

، من أولئك المكلفين مالئماً إقرارات خطية من اإلدارة وحيثما كان الحصول على  (أ)
تمام المعلومات  بالحوكمة والتي يعتقد أنها أوفت بمسؤوليتها في إعداد البيانات المالية وا 

 المقدمة للمدقق؛ 

البيانات  دعم أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية أو اإلثباتات المحددة في (ب)
ضرورية من قبل المدقق أو اقتضها  إعتبرت المالية من خالل اإلقرارات الخطية إذا 

 معايير التدقيق الدولية األخرى؛ و

                                                 
 .)ج( 0، الفقرة أدلة التدقيق"" 055معيار التدقيق الدولي  5



 اإلقرارات الخطية
 

  085معيار التدقيق الدولي  075 

دقي 
الت

 قـ

الرد بصورة مالئمة على اإلقرارات الخطية التي تقدمها اإلدارة، وحيثما أمكن، أولئك  (ج)
، أولئك المكلفون ، أو في حال لم تقم اإلدارة، أو حيثما أمكنبالحوكمةالمكلفون 
 بتقديم اإلقرارات الخطية التي طلبها المدقق.  بالحوكمة

 

  التعريفات

 لغايات معايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها: .7

بيان خطي من قبل اإلدارة يقدم إلى المدقق  -(Written representation) اإلقرار الخطي
ينة أو لدعم أدلة تدقيق أخرى. وال تشمل اإلقرارات الخطية في هذا ليصادق على مسائل مع

 السياق البيانات المالية أو اإلثباتات عليها أو الدفاتر والسجالت المساندة. 
 

، أولئك مالئماً هذا المعيار، تقرأ اإلشارات إلى اإلدارة على أنها "اإلدارة، وحيثما كان  هدافأل .8
لى ذلك، في حال إطار العرض العادل، تكون اإلدارة مسؤولة ع عالوًة ".بالحوكمةالمكلفون 

إلطار إعداد التقارير المالية المطبق أو  وفقاً  بصورة عادلةعن إعداد البيانات المالية وعرضها 
إلطار إعداد التقارير المالية  وفقاً  التي تعطي صورة حقيقية وعادلةإعداد البيانات المالية 

 المطبق. 
 

 المتطلبات
 رة المطلوب منها تقديم اإلقرارات الخطيةاإلدا

 

ينبغي أن يطلب المدقق إقرارات خطية من اإلدارة التي تتحمل مسؤولية البيانات المالية وتعرف  .2
 (6أ-9المسائل المعنية. )المرجع: الفقرات أ

 
 اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة 

  إعداد البيانات المالية
 

اإلدارة تقديم إقرار خطي بأنها قامت بالوفاء بمسؤوليتها عن إعداد  ينبغي أن يطلب المدقق من .55
 مالئمًا ، بما في ذلك حيثما كان إلطار إعداد التقارير المالية المطبق وفقاً البيانات المالية 

 2أ-7. )المرجع: الفقرات أ9التدقيق شروط التكليفالعرض العادل لها، كما هو محدد في 
 (99أ-54وأ

 
كتمالمقدمة و المعلومات ال  المعامالت  ا 

 

 ينبغي على المدقق أن يطلب من اإلدارة تقديم إقرار خطي بما يلي: .55

أنها قامت بتزويد لمدقق بكافة المعلومات ذات العالقة وبوسيلة الوصول كما هو متفق  (أ)
 و ؛3التدقيقب التكليفعليه في شروط 

                                                 
 .(5)ب()6، الفقرة "بالتدقيق التكليف شروط على الموافقة"  955معيار التدقيق الدولي 9
 .(3)ب()6، "الفقرة 955معيار التدقيق الدولي  3
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 2أ-7ية. )المرجع: الفقرات أأنه تم تسجيل كافة المعامالت وأنها واردة في البيانات المال (ب)
 (99أ-54وأ

 
 وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلقرارات الخطية

 

بالطريقة  55و 55ينبغي وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلقرارات الخطية التي تقتضيها الفقرات .59
 التكليف بالتدقيق.التي يتم فيها وصف هذه المسؤوليات في شروط 

 
 اإلقرارات الخطية األخرى 

 

ذا قرر المدقق،  .عايير التدقيق الدولية األخرى من المدقق طلب إقرارات خطيةتقتضي م .53 وا 
نه من الضروري الحصول على إقرار خطي أو أكثر لدعم أإضافة إلى اإلقرارات المطلوبة، 

أدلة التدقيق األخرى ذات العالقة بالبيانات المالية، فعلى المدقق أن يطلب هذه اإلقرارات 
 (99أ-54وأ 53أ-55مرجع: الفقرات أالخطية األخرى. )ال

 
 التاريخ والفترات التي تغطيها اإلقرارات الخطية 

 

يجب أن يكون تاريخ اإلقرارات الخطية أقرب ما يمكن إلى تاريخ تقرير المدقق عن البيانات  .54
المالية، وليس بعد ذلك. ويجب أن تكون اإلقرارات الخطية لكافة البيانات المالية والفترات 

 (58أ-50إليها في تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة أالمشار 
 

 نماذج اإلقرارات الخطية 
 

ذا اقتضى القانون  .50 ينبغي أن تكون اإلقرارات الخطية بصورة خطاب إقرار موجه إلى المدقق. وا 
أو النظام من اإلدارة عمل بيانات عامة خطية حول مسؤولياتها، وقرر المدقق أن هذه البيانات 

، فال بد من شمل المسائل ذات 55أو  55للفقرات وفقاً اإلقرارات المطلوبة كامل توفر بعض أو 
 (95أ-52العالقة في خطاب اإلقرار. )المرجع: الفقرة أ

  

 الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة 
  الشكوك فيما يتعلق بموثوقية اإلقرارات الخطية

 

دى المدقق مخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها، أو إذا كان ل .56
ها بها أو تطبيقها، فعلى المدقق أن يحدد أثار هذه المخاوف على موثوقية إلتزامشكوك حول 

 (90أ-94اإلقرارات )الشفهية أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل عام. )المرجع: الفقرة أ
 

ص، إذا كانت اإلقرارات الخطية غير منسجمة مع أدلة التدقيق األخرى، على وجه الخصو  .57
ذا بقيت األمور دون حل، فعلى  فعلى المدقق القيام بإجراءات تدقيق لمحاولة حل المسألة. وا 

كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو مثابرتها، أو المدقق أن يعيد النظر في تقييم 
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بها أو تطبيقها ويحدد أثار هذه المخاوف على موثوقية اإلقرارات )الشفهية ها إلتزامشكوك حول 
 (93أو الخطية( وأدلة التدقيق بشكل عام. )المرجع: الفقرة أ

 

المناسب، اإلجراء إتخاذ المدقق أن اإلقرارات الخطية غير موثوقة، فعلى المدقق  إستنتج إذا  .58
، 7504لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً رير المدقق بما فيها تحديد األثر المحتمل على الرأي في تق

 من هذا المعيار.  95بالنظر إلى المتطلب الوارد في الفقرة 
 

 اإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة

 ، فعلى المدقق:من اإلقرارات الخطية المطلوبةأكثر إذا لم تقدم اإلدارة إقرار أو  .52

  مناقشة المسألة مع اإلدارة؛ (أ)

نزاهة اإلدارة وتقييم اثر ذلك على موثوقية اإلقرارات الشفهية أو الخطية( وأدلة  إعادة تقييم (ب)
 التدقيق بشكل عام؛ و

اإلجراءات المناسبة، بما فيها تحديد األثر المحتمل على الرأي في تقرير المدقق  إتخاذ  (ج)
 من هذا 95، بالنظر إلى المتطلب الوارد في الفقرة 750لمعيار التدقيق الدولي وفقاً 

 المعيار.
 

 اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة 
 ، إذا:750لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً على المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية  .95

كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث تكون اإلقرارات الخطية  المدقق أن هناك شكوكاً  إستنتج  (أ)
 ؛ أو غير موثوقة 55و 55للفقرات  وفقاً المطلوبة 

. )المرجع: الفقرات 55و 55للفقرات  وفقاً لم تقدم اإلدارة اإلقرارات الخطية المطلوبة  (ب)
 (97أ-96أ

 

 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى 
 (3)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية كأدلة تدقيق

ذا قامت اإلدارة بتعديل اإلقرا هاماً  تعتبر اإلقرارات الخطية مصدراً  .5أ  رات الخطيةألدلة التدقيق. وا 
وجود مسألة هامة أو أكثر.  إحتماليةمها، فيمكن أن تنبه المدقق إلى أو لم تقم بتقدي المطلوبة

في العديد من الحاالت يمكن أن إضافة إلى ذلك، فإن طلب اإلقرار الخطي، وليس الشفهي، 
 قرارات. يدفع اإلدارة إلى التفكير في هذه المسائل بشكل أكثر دقة، وبالتالي تحسين جودة اإل
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 (2)المرجع: الفقرة  اإلدارة المطلوبة منها تقديم اإلقرارات الخطية
ويمكن أن . تكون اإلقرارات الخطية مطلوبة من أولئك المسؤولين عن إعداد البيانات المالية .9أ

على هيكل الحوكمة في المنشأة والقانون أو النظام ذو العالقة.  إعتماداً يختلف هؤالء األفراد 
. لذلك يمكن أن ( تكون بالعادة طرفا مسؤوالً بالحوكمةإلدارة )وليس أولئك المكلفين غير أن ا

تطلب اإلقرارات الخطية من الرئيسي التنفيذي للمنشأة ورئيس الحسابات أو من يوازيهم من 
األشخاص في المنشآت التي ال تستخدم هذه المناصب. غير انه وفي بعض الظروف يكون 

 ، مسؤولين عن إعداد البيانات المالية. بالحوكمةأولئك المكلفين هناك أطراف أخرى، مثل 
 
بسبب مسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية ومسؤوليتها عن إجراء أعمال المنشأة، فمن المتوقع  .3أ

أن تملك اإلدارة معرفة كافية بالعملية التي تتبعها المنشأة في إعداد البيانات المالية واإلثباتات 
 تستند إليها في اإلقرارات الخطية. عليها والتي 

 
حول اآلخرين الذي شاركوا في  إستفساراتلكن في بعض الحاالت، يمكن أن تقرر اإلدارة عمل  .4أ

إعداد وعرض البيانات المالية واإلثباتات عليها، بما فيها األفراد الذين يملكون معرفة متخصصة 
 . ويمكن أن يشمل هؤالء األفراد:أجلهافيما يتعلق بالمسائل التي تطلب اإلقرارات الخطية من 

  كتواريةإخبير شؤون التامين المسؤول عن القياسات المحاسبية المحددة بصورة. 

 يملكيييييون معرفييييية البيئيييييي و  لتيييييزامالمهندسيييييين اليييييذين قيييييد يكونيييييون مسيييييؤولين عييييين قياسيييييات اإل
 متخصصة بشأنه.

 ات القانونية.المستشار الداخلي الذي قد يقدم معلومات جوهرية لمخصصات المطالب 
 

حتى تكون في بعض الحاالت، يمكن أن تضم اإلدارة لغة مؤهلة في اإلقرارات الخطية  .0أ
ومن المعقول بالنسبة للمدقق قبول هذه اإلقرارات حسب أفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته. 

ة وتتمتع ن من قام بعمل اإلقرارات هم األطراف التي تتحمل المسؤوليأب الصياغة إذا كان مقتنعاً 
 بالمعرفة بما هو وارد في اإلقرارات. 

 
 لتأكيد الحاجة إلى قيام اإلدارة بعمل إقرارات مطلعة، يمكن أن يطلب المدقق من اإلدارة ضم  .6أ

في ة لتضعها مالئم هاتعتبر  التي ستفساراتمصادقة في اإلقرارات الخطية بأنها قامت بهذه اإل
 طلوبة. مركز يمكنها من عمل اإلقرارات الخطية الم
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 (55-55تين )المرجع: الفقر اإلدارة  مسؤولياتاإلقرارات الخطية حول 
ال تعتبر أدلة التدقيق تم الحصول عليها خالل عملية التدقيق بأن اإلدارة قامت بالوفاء  .7أ

دون الحصول على مصادقة من اإلدارة  كافياً  55و 55بمسؤولياتها المشار إليها لفي الفقرات
ت بالوفاء بمسؤولياتها. ويعزي سبب ذلك إلى أن المدقق غير قادر على بأنها تعتقد أن قام

الحكم فقط بناء على أدلة التدقيق األخرى حول ما إذا قامت اإلدارة بإعداد وعرض البيانات 
وفهمها لمسؤولياتها.  المتفق عليهالمالية وتوفير المعلومات إلى المدقق على أساس اإلقرار 

كن أن يستنتج المدقق أن اإلدارة قامت بتزويد المدقق بكافة المعلومات فعلى سبيل المثال، ال يم
ما إذا تم توفير هذه  لذات العالقة المتفق عليها في شروط التكليف بالتدقيق دون سؤالها حو 

 المعلومات، والحصول عليها مصادقة بشأنها. 
 
تفق عليه وفهم اإلدارة على اإلقرار الم 55و 55تستند اإلقرارات الخطية الواردة في الفقرات .8أ

لمسؤولياتها في شروط التكليف بالتدقيق من خالل طلي مصادقة بأنها قامت بالوفاء بها. 
ويمكن أن يطلب المدقق من اإلدارة أيضا إعادة مصادقة إقرارها وفهمها لهذه المسؤوليات في 

 مالئمًا ون معينة، لكن يمكن أن يك إختصاصاإلقرارات الخطية. وهذا أمر شائع في نطاقات 
 : إذاعلى وجه الخصوص في أي حدث 

 نيابة عن المنشاة أصحاب المسؤوليات أولئك الذين وقعوا شروط التكليف بالتدقيق  لم يعد
 ذات العالقة؛ 

 ؛تم إعداد شروط عملية التكليف في سنة سابقة 

  لم هناك أي مؤشر على سوء فهم اإلدارة لهذه المسؤوليات؛ أو 

 مالئماً  ظروف القيام بذلك أمراً جعلت التغيرات في ال . 
 

ال تعتبر إعادة المصادقة على إقرار ، 9550وبصورة منسجمة مع متطلب معيار التدقيق الدولي
اإلدارة وفهمها لمسؤولياتها خاضعا ألفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقد بصحته )كما هو وارد في 

 من هذا المعيار(.  0الفقرة أ
 
 القطاع العامالخاصة بمنشآت  اتعتبار اإل

 

يمكن أن تكون تعليمات عمليات تدقيق البيانات المالية لمنشآت القطاع العام أكثر شموال من  .2أ
تلك الخاصة بالمنشآت الخاصة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي النطاق، المتعلق بمسؤوليات 

خطية إضافية. اإلدارة، الذي يتم فيه تدقيق البيانات المالية لمنشآت القطاع العام إلى إقرارات 
للقانون  وفقاً ويمكن أن تشمل إقرارات خطية تصادق على أنه قد تم تنفيذ المعامالت واألحداث 

 أو النظام أو سلطة أخرى. 
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 (53)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية األخرى
 إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية

 

، يمكن أن يعتبر المدقق انه من الضروري 55إضافة إلى اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة .55أ
طلب إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية. ويمكن أن تكمل هذه اإلقرارات الخطية 

. ويمكن أن تشمل 55األخرى، لكنها ال تشكل جزء من، اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة 
 إقرارات حول ما يلي:

  ؛ ومالئماً المحاسبية وتطبيق السياسات  إختيارما إذا كان 

 بالمسائل التالية، حيثما كانت ذات عالقة بموجب إطار إعداد  عترافما إذا تم اإل
 لذلك اإلطار: وفقاً التقارير المالية المطبق، أو قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها 

o اتلتزامالخطة أو النية التي يمكن أن تؤثر على القيمة المسجلة لألصول أو اإل 
 ها؛ أو تصنيف

o كال الفعلية والمحتملة؛ اتلتزاماإل ، 

o  الرهونات على األصول واألصول حق ملكية األصول أو الرهونات العقارية أو
 المرهونة كضمانة إضافية والسيطرة عليها؛ و

o  جوانب القانون واللوائح واالتفاقيات التعاقدية التي يمكن أن تؤثر على البيانات
 . لتزامالمالية، بما فيها عدم اإل

 
 اإلقرارات الخطية األخرى حول المعلومات المقدمة إلى المدقق

 

، يمكن أن يعتبر المدقق انه من الضروري 55إضافة إلى اإلقرارات الخطية المطلوبة في الفقرة  .55أ
أن يطلب من اإلدارة توفير إقرارات خطية بأنها قامت أبلغت المدقق بكافة عيوب نظام الرقابة 

 الداخلي والتي تعلم اإلدارة بها. 
 

 اإلقرارات الخطية حول إثباتات محددة
 

أدلة تدقيق حول التقديرات أو النية أو تقييمها، يمكن أن يأخذ المدقق واحد  عند الحصول على .59أ
 :عتبارأو أكثر مما يلي بعين اإل

 .التاريخ السابق للمنشأة في تنفيذ نيتها المعلنة 

  المنشأة لسياق معين لألعمال. إختياراألسباب وراء 

 .قدرة المنشأة على االستمرار في سياق أعمال معين 

 أي معلومات أخرى كان من الممكن الحصول عليها خالل سير أعمال  وجود أو نقص
 التدقيق والتي يمكن أن تكون غير منسجمة مع تقدير اإلدارة أو نيتها. 

 
كن أن يعتبر المدقق انه من الضروري أن يطلب من اإلدارة توفير إقرارات يمإضافة إلى ذلك،  .53أ

لدعم فهم حصل عليه المدقق من أدلة  حديداً خطية حول إثباتات محددة في البيانات المالية؛ وت
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ها. فعلى سبيل إكتمالتدقيق أخرى حول تقدير اإلدارة أو نيته في يتعلق بإثباتات محددة أو مدى 
، قد ال يكون من الممكن ستثماراتالمثال، إذا كانت نية اإلدارة هامة بالنسبة ألساس تقييم اإل

إقرار خطي من اإلدارة حول نيتها. بالرغم من أن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة دون 
هذه اإلقرارات الخطية توفر أدلة تدقيق ضرورية، فإنها ال توفر أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

 لوحدها لذلك اإلثبات. 
 

 (53و 55-55)المرجع: الفقرات  اإلبالغ عن مبلغ العتبة
 

نات الخاطئة المحددة خالل عملية من المدقق تجميع البيا 405يقتضي معيار التدقيق الدولي  .54أ
 إعتباريمكن أن يحدد المدقق عتبة ال يمكن . 6أهميهاالتدقيق، عدا تلك التي من الواضح عدم 

البيانات الخاطئة التي تتجاوزها على أنها غير هامة. وبنفس الطريقة، يمكن أن يدرس المدقق 
 ة. اإلقرارات الخطية المطلوب هدافإبالغ اإلدارة عن العتبة أل

 
 (54)المرجع: الفقرة  التاريخ والفترات التي تغطيها اإلقرارات الخطية

 

ن اإلقرارات الخطية تعتبر أدلة تدقيق ضرورية، فال يمكن التعبير عن رأي المدقق وال يمكن أل .50أ
على ذلك، وألن المدقق يهتم  عالوًة تأريخ تقرير المدقق، قبل تاريخ اإلقرارات الخطية. 

دث حتى تاريخ تقرير المدقق والتي قد تحتاج إلى تعديل على البيانات المالية باألحداث التي تح
أو إلى اإلفصاح عنها، فإن اإلقرارات الخطية تؤرخ بأقرب موعد ممكن لتاريخ تقرير المدقق 

 حول البيانات المالية، شريطة أن ال يتجاوز ذلك التاريخ. 
 
حول  خطيدقق الحصول على إقرار في بعض الظروف، قد يكون من المالئم بالنسبة للم .56أ

ذا كانت الحال كذلك، فقد يكون  في البيانات المالية إثبات محدد خالل سير عملية التدقيق. وا 
 من الضروري طلب إقرار خطي محدث.

 
تكون اإلقرارات الخطية لكافة الفترات المشار إليها في تقرير المدقق الن اإلدارة تحتاج إلى أن  .57أ

فيما يتعلق بالفترات السابقة ال تزال  قرارات الخطية التي قامت بها سابقاً تعيد التأكيد بأن اإل
مالئمة. ويمكن أن يتفق المدقق مع اإلدارة على نموذج لإلقرار الخطي يقوم بتحديث اإلقرارات 
الخطية المتعلقة بالفترات السابقة من خالل معالجة مع إذا كان هناك أي تغيرات على هذه 

ن كان هناك، فما هي هذه التغيرات. اإلقرارات الخطية  ، وا 
 
يمكن أن تنشأ أوضاع حيث ال تكون اإلدارة حاضرة خالل كافة الفترات المشار إليها في تقرير  .58أ

ويمكن أن يثبت األشخاص أنهم ليسوا في مركز يسمح لهم بتقديم بعض أو كافة  .المدقق
غير أن هذه الحقيقة ال تقلل من . في مناصبهم خالل الفترةلم يكونوا  ألنهماإلقرارات الخطية 
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مسؤولية هؤالء األشخاص عن البيانات المالية ككل. وعليه، يظل المتطلب الذي ينص على أن 
 . يطلب المدقق منهم إقرارات خطية تغطي كامل الفترات ذات العالقة مطبقاً 

 
 (50)المرجع: الفقرة  نموذج اإلقرارات الخطية

 

غير انه وفي بعض  .في خطاب اإلقرار الموجه إلى المدقق يتعين تضمين اإلقرارات الخطية .52أ
، يمكن أن يقتضي القانون أو النظام من اإلدارة عمل بيان خطي عام ختصاصنطاقات اإل

حول مسؤولياتها. وبالرغم من أن هذا البيان يعتبر إقرار بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية، أو 
نموذج مالئم لإلقرارات الخطية فيما يتعلق ببعض أو  نهأللسلطات المعنية، فقد يقرر المدقق 

ونتيجة لذلك، فليس هناك حاجة لضم . 55أو 55كافة اإلقرارات المطلوبة حسب الفقرات
المسائل ذات العالقة التي يغطيها هذا البيان في خطاب اإلقرار. وتشمل العوامل التي يمكن أن 

 تؤثر على قرار المدقق ما يلي:
 55و 55ان يشمل مصادقة بتلبية المسؤوليات المشار إليها في الفقراتما إذا كان البي. 

  ما إذا تم تقديم البيان أو الموافقة عليه من قبل أولئك الذين طلب منهم المدقق اإلقرارات
 الخطية ذات لعالقة.

  ما إذا تم تقديم نسخة من البيان إلى المدقق بأقرب وقت ممكن لتاريخ تقرير المدقق حول
 (54الفقر أنظرت المالية، ولكن ليس بعد ذلك. )البيانا

 
بالقانون أو النظام، أو الموافقة على البيانات المالية معلومات  لتزامال يحتوي بيان رسمي باإل .95أ

دراك. وال ينظر كذلك إلى  كافية للمدقق ليقتنع بأن كافة اإلقرارات الضرورية قد تمت بوعي وا 
 نون أو النظام كبديل لإلقرارات الخطية المطلوبة. التعبير عن مسؤوليات اإلدارة في القا

 
  لخطاب اإلقرار. توضيحياً  مثاالً  9يقدم الملحق  .95أ

 
 (53، و55-55)المرجع: الفقرات  بالحوكمةالتواصل مع أولئك المكلفين 

 

بشان  بالحوكمةمن المدقق التواصل مع أولئك المكلفين  965يقتضي معيار التدقيق الدولي .99أ
 .7ة التي طلبها المدقق من اإلدارةاإلقرارات الخطي

 
 الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية واإلقرارات الخطية المطلوبة غير المقدمة

 (57-56)المرجع: الفقرة  الشكوك حول موثوقية اإلقرارات الخطية
نسجام بين واحد أو أكثر من القرارات الخطية وأدلة التدقيق التي تم إلفي حال تحديد عدم ا .93أ

 مالئمًا إمكانية بقاء تقييم المخاطر ول عليها من مصدر آخر، يمكن أن يدرس المدقق الحص

                                                 
 (. 9)ج()56، الفقرة "بالحوكمةمع أولئك المكلفين  اإلتصال" 965معيار التدقيق الدولي  7
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ن لم يكن كذلك، مراجعة تقييم المخاطر وتحديد طبيعة وتوقيت و  مدى إجراءات التدقيق وا 
 ستجابة للمخاطر المقّيمة. اإلضافية لإل

 

ألخالقية أو مثابرتها، أو يمكن أن تؤدي المخاوف حول كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها ا .94أ
العرض الخاطئ لإلدارة في المدقق مخاطر  إستنتاجها بها أو تطبيقها إلى إلتزامشكوك حول 

البيانات المالية سيحول دون القيام بالتدقيق. وفي هذه الحالة، يمكن أن يدرس المدقق 
المطبق، ما لم  بموجب القانون أو النظام متاحاً  نسحابمن العملية، حيث يكون اإل نسحاباإل

إجراءات تصحيحية مناسبة. غير أن هذه اإلجراءات  بالحوكمةيضع أولئك المكلفون 
 معدل. غير التصحيحية قد ال تكون كافية لتمكين المدقق من إصدار رأي تدقيق 

 

من المدقق توثيق األمور الهامة الناشئة خالل عملية  935يقتضي معيار التدقيق الدولي .90أ
التي تم التوصل إليها والتقديرات المهنية الهامة التي تم القيام بها في  اتاجستنتالتدقيق، واإل

. وربما حدد المدقق مسائل هامة تتعلق بكفاءة اإلدارة أو نزاهتها 8اتستنتاجالوصول إلى هذه اإل
 أنه بالرغم من ذلك فإن إستنتج نه كها بها أو تطبيقها، لإلتزامأو قيمها األخالقية أو مثابرتها أو 

لمعيار التدقيق  وفقاً اإلقرارات الخطية موثوقة. وفي هذه الخالة، يتم توثيق هذه األمر الهام 
 . 935الدولي 

 

 (95)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية حول مسؤوليات اإلدارة
، يكون المدقق غير قادر على الحكم فقط بناء على أدلة التدقيق 7كما هو موضح في الفقرة أ .96أ

لذلك . 55و 55ا إذا قامت اإلدارة بالوفاء بمسؤوليتها المشار إليها في الفقرات األخرى حول م
)أ(، أن اإلقرارات الخطية حول هذه األمور غير 95المدقق، كما هو وارد في الفقرة  إستنتج إذا 

موثوقة، أو أن اإلدارة ال تقدم هذه اإلقرارات الخطية، فإن المدقق يكون غير قادر على 
دلة تدقيق كافية ومالئمة. وال تقتصر اآلثار المحتملة على البيانات المالية لعدم الحصول على أ

القدرة هذه على عناصر أو حسابات أو بنود محددة في البيانات المالية وبالتالي فهي تعتبر 
من المدقق حجب الرأي حول البيانات المالية في  750شاملة. يقتضي معيار التدقيق الدولي 

 . 2هذه الظروف
 

ال يعني اإلقرار الخطي الذي تم تعديله عن اإلقرار الذي طلبه المدقق بالضرورة أن اإلدارة لم  .97أ
غير أن السبب األساسي لهذا التعديل قد يؤثر على الرأي في تقرير . تقدم اإلقرارات الخطية

 المدقق. فعلى سبيل المثال،
  عن إعداد البيانات المالية أن يمكن أن يحدد اإلقرار الخطي حول وفاء اإلدارة بمسؤولياتها

الجوهري مع متطلب معين إلطار  لتزامستثناء عدم اإلإأن البيانات المالية، باإلدارة تعتقد 
لإلطار. وال ينطبق المتطلب الوارد في  وفقاً إعداد التقارير المالية المطبق، قد تم إعدادها 

ية موثوقة. غير انه يتعين أن اإلدارة قدمت إقرارات خط إستنتج ن المدقق أل 95الفقرة 

                                                 
 . 55)ج( و8، الفقرات "وثائق التدقيق" 935معيار التدقيق الدولي  8
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   085 085ي معيار التدقيق الدول

لمعيار التدقيق  وفقاً على الرأي في تقرير المدقق  لتزامعلى المدقق أن يدرس تأثير عدم اإل
 .750الدولي 

  يمكن أن تحدد اإلقرارات الخطية حول مسؤولية اإلدارة عن توفير كافة المعلومات ذات
اإلدارة تعتقد أنها قدمت العالقة المتفق عليها في شروط التكليف بالتدقيق للمدقق أن 
وال ينطبق المتطلب الوارد للمدقق هذه المعلومات، باستثناء المعلومات التي دمرتها النيران. 

أن اإلدارة قدمت إقرارات خطية موثوقة. غير انه يتعين  إستنتج الن المدقق  95في الفقرة 
 على البيانات الماليةالمعلومات التي دمرتها النيران  إنتشارعلى المدقق أن يدرس تأثير 

 . 750لمعيار التدقيق الدولي  وفقاً وتأثير ذلك على الرأي في تقرير المدقق 
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  1الملحق 
 (9)المرجع: الفقرة 

 

 التي تحتوي على متطلبات اإلقرارات الخطية ةقائمة بمعايير التدقيق الدولي
 

في عمليات تدقيق البيانات  ولعالمف نافذةيحدد هذا الملحق الفقرات في معايير التدقيق الدولية األخرى 
أو بعد ذلك والتي تتطلب إقرارات خطية خاصة  9552 ديسمبر 50المالية للفترات التي تبدأ في 

بموضوع المعيار. وال تعتبر هذه القائمة بديلة عن دراسة المتطلبات والتطبيق ذو العالقة والمادة 
 التوضيحية األخرى في معايير التدقيق الدولية. 

 في عملية تدقيق البيانات  حتيالمسؤوليات المدقق المتعلقة باإل" 945عيار التدقيق الدوليم
 32الفقرة  – المالية"

 56الفقرة  – "مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية" 905 الدولي التدقيق معيار 

  54الفقرة  – عملية التدقيق" "تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل 405معيار التدقيق الدولي 

 59الفقرة  – محددة لبنود مختارة" اتإعتبار  -"أدلة التدقيق 055 الدولي التدقيق معيار 

 التقديرات المحاسبية للقيمة ذلك  ، بما فيةتقديرات المحاسبيتدقيق ال " 045 الدولي التدقيق معيار
 99الفقرة  – العادلة واإلفصاحات ذات العالقة"

 96الفقرة  – "األطراف ذات العالقة" 005 الدولي يقالتدق معيار  

 2الفقرة  – "األحداث الالحقة" 065 الدولي التدقيق معيار  

  (ـه)56الفقرة  – "المنشأة المستمرة" 075معيار التدقيق الدولي 

  األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة" –"المعلومات المقارنة 755معيار التدقيق الدولي – 
 2الفقرة 
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  089 (9)الملحق 085معيار التدقيق الدولي 

  2الملحق 
 (95)المرجع: الفقرة أ

 خطاب إقرار توضيحي
يقتضيها هذا المعيار ومعايير التدقيق الدولية األخرى يشمل الخطاب التوضيحي التالي إقرارات خطية 

أو بعد  9552 ديسمبر 50في عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في في  نافذة المفعول
مفترض في هذا التوضيح أن إطار إعداد التقارير المالية المطبق هو المعايير الدولية ذلك. ومن ال

للحصول على إقرار خطي  5075إلعداد التقارير المالية؛ وان المتطلب الوارد في معيار التدقيق الدولي
، فال اءاتإستثنولو كان هناك  في اإلقرارات الخطية المطلوبة.  إستثناءات؛ وانه ليس هناك ليس مهماً 

 . ستثناءاتبد من تعديل اإلقرارات لتعكس هذه اإل
 

 )ترويسة المنشأة(
 )التاريخ(         )إلى المدقق(

 

 ABCتم تقديم خطاب اإلقرار هذا فيما يتعلق بعملية التدقيق التي قمت بها للبيانات المالية لشركة 
فيما إذا تم عرض البيانات المالية لغايات التعبير عن الرأي  xx۲95 ديسمبر 35للسنة المنتهية في 

للمعايير الدولية إلعداد  وفقاً  )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة(بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية 
 التقارير المالية. 

 
بناًء على معرفتنا وعلمنا بعد القيام باإلستفسارات التي إعتبرناها ضرورية لنكون  نؤكد على أنه )
 (: المالئممطلعين بالشكل 

 
 البيانات المالية

  ،)بقد قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا، كما هي واردة في شروط التكليف بالتدقيق المؤرخة في )التاريخ
أن البيانات المالية  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وتحديداً  وفقاً إلعداد البيانات المالية 

 لتلك المعايير. وفقاً حقيقية وعادلة(  قد تم عرضها بصورة عادلة )أو تعطي صورة

  ستخدمناها في عمل تقديراتنا المحاسبية، بما في ذلك التي تم قياس إأن االفتراضات الهام التي
 (045التدقيق الدولي  )معيار .لها، معقولة وفقاً القيمة العادلة 

  وفقاً عنها  األطراف ذات العالقة بصورة مالئمة وتم اإلفصاحومعامالت تم محاسبة عالقات 
 (005)معيار التدقيق الدولي  .لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

                                                 
 ."المنشاة المستمرة" 075معيار التدقيق الدولي     ١
 عندما يعد المدقق تقارير عن أكثر من فترة، فعليه تعديل التاريخ بحيث يرتبط الخطاب بكافة الفترات التي يغطيها تقرير المدقق.    ۲
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  تم تعديل أو اإلفصاح عن جميع األحداث الالحقة لتاريخ البيانات المالية والتي تقتضي المعايير
 (065لي الدولية إلعداد التقارير المالية تعديلها أو اإلفصاح عنها. )معيار التدقيق الدو 

  ،كانت منفردة أو متراكمة،  سواءً تعتبر تأثيرات البيانات الخاطئة غير المصححة غير جوهرية
بالنسبة للبيانات المالية ككل. وقد أرفقت بخطاب اإلقرار قائمة بالبيانات الخاطئة غير 

 (405المصححة. )معيار التدقيق الدولي 

 ( [ 55قرة أالف أنظر]أي أمور أخرى يعتبرها المدقق مالئمة)من هذا المعيار 
 

 المعلومات المقدمة
 :لقد قمنا بتزويدك بما يلي 

o  إمكانية وصول إلى كافة المعلومات التي ندرك عالقتها بإعداد البيانات المالية مثل السجالت
 والوثائق واألمور األخرى؛ 

o  المعلومات اإلضافية التي طلبتها منا لغايات التدقيق؛ و 

o نه من الضروري أودة لألشخاص ضمن المنشأة والذين قررت إمكانية وصول غير محد
 الحصول على أدلة تدقيق منهم.

  في البيانات المالية. معكوسةتم تسجيل كافة المعامالت في السجالت المحاسبية وهي 

 حتيالنتيجة لإل عرض البيانات بصورة خاطئة جوهريا لقد أفصحنا لك عن نتائج تقييمنا لمخاطر .
 (945الدولي  )معيار التدقيق

 والتي نعلم بها  حتيالباإل شتباهأو اإل حتياللقد أفصحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق باإل
 والتي تؤثر على المنشاة وهي تشمل:

o  اإلدارة؛ 

o  الموظفين ذوي األدوار الرئيسية في نظام الرقابة الداخلي؛ أو 

o البيانات المالية. )معيار التدقيق تأثير جوهري على  حتيالاآلخرين، حيث يمكن أن يمكن لإل
 ( 945الدولي

 والتي تؤثر  حتيالباإل شتباهأو اإل حتياللقد أفصحنا لك عن كافة المعلومات فيما يتعلق بمزاعم اإل
على البيانات المالية للمنشأة والتي ابلغ عنها الموظفون أو الموظفون السابقون أو المحللون أو 

 (945دقيق الدوليالمشرعون أو غيرهم. )معيار الت

 بالقوانين أو  لتزامبعدم اإل شتباهأو اإل لتزاملقد أفصحنا لك عن كافة الحوادث المعروفة لعدم اإل
عند إعداد البيانات المالية. )معيار التدقيق الدولي  عتباربعين اإل تأثيراتهااللوائح والتي ينبغي اخذ 

905) 

 ابعة للمنشأة وكافة عالقات ومعامالت لقد أفصحنا لك عن هوية األطراف ذات العالقة الت
 (005األطراف ذات العالقة التي نعلم بها. )معيار التدقيق الدولي 
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 تعمليات تدقيق الايانات المالية للمجموتعة –خاصة الات تعتاار اإل
 (العنصر)اما في ذلك تعمل مدققي    

 

 تدقيق البيانات المالية للمجموعة للفتراتلالمفعول  نافذ)
 * أو بعد ذلك( 9662 ديسمبر 55التي تبدأ في  

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
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 7 ......................................................................تاريخ النفاذ
 8 .........................................................................األهداف
 56-2 ........................................................................اتالتعريف

  المتطلاات
 55 ........................................................................المسؤولية
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 50-55 ..........................................اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق
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 96-52 ...............................................................فهم مدقق العناصر
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 22-28 .................................................................األحداث الالحقة
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 12-10 ...................في المجموعة بالحوكمةت مع ددارة المجموعة والمكلفي  تصاااإل

                                                 
"، وتكو  ستخدام عمل المدققي  الداخليي د )المنقح( " 056أجريت التعديالت المتوافقة على هذا المعيار نتيجة معيار التدقيق الدولي   *

أو بعد ذلك. تم تحديد التعديالت المتوافقة  9652ديسمبر  55مالية للفترات التي تنتهي في نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات ال
 . 255 – 218في الصفحات  9659في دليل عام 

 

   ستخدام عمل د ( "9652)المنقح في عام  056تكو  التعديالت المتوافقة التي أجريت على هذا المعيار نتيجة معيار التدقيق الدولي
 أو بعد ذلك.  9651ديسمبر  55" نافذة المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي في لداخليي المدققي  ا

 



 عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة –خاصة العتبارات اإل
 ( العنصرلك عمل مدققي )بما في ذ 
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  التطايق والمادة التوضيحية األخرى

 5أ ................خرآاضعة للتدقيق بموجب التشريع أو النظام أو لسبب العناصر الخ
 7أ-9أ .........................................................................التعريفات
 2أ-8أ .........................................................................المسؤولية
 95أ-56أ .................................................................واإلستمرارالقبول 

 99أ ..........................................اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق
 25أ-92أ .................................................فهم المجموعة وعناصرها وبيئاتهم

 15أ-29أ ...............................................................فهم مدقق العناصر
 10أ-19أ ...................................................................األهمية النسبية

 55أ-17أ ........................................................اإلستجابة للمخاطر المقيّمة
 50أ .....................................................................عملية التوحيد

 06أ-57أ .......................................................مع مدقق العناصر تصالاإل
 02أ-05أ .......................تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها

 00أ-01أ ......................في المجموعة المكلفي  بالحوكمةمع ددارة المجموعة و  تصالاإل
مثقققال علقققى رأظ مقققتحفظ حيقققث يكقققو  فريقققق عمليقققة التقققدقيق  يقققر ققققادر علقققى  :  5الملحقققق 

ل الحصقققول علقققى أدلقققة تقققدقيق كافيقققة ومناسقققبة ليسقققتند دليهقققا رأظ التقققدقيق حقققو 
 المجموعة 

 

  أمثلة على مسائل يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم بشأنها  :  9الملحق 
أمثلقققة علقققى حقققاات أو أحقققداث ققققد تشقققير دلقققى مخقققاطر أخطقققا  جوهريقققة فقققي   : 2الملحقققق 

 البيانات المالية للمجموعة 
 

  أمثلة على تأكيدات مدقق العناصر   : 1الملحق 
ضافية مشمولة في خطقاب التعليمقات الخقاف بفريقق عمليقة مسائل م :  5الملحق  طلوبة وا 

 تدقيق المجموعة 
 

 

sfleifil
Line
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عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة  – خاصةالعتبارات اإل" 066ر التدقيق الدولي قرا ة معيا ينبغي

للمدقق المستقل  اإلهداف العامة" 966في سياق معيار التدقيق الدولي ("العنصر)بما في ذلك عمل مدققي 
جرا  عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"  .وا 
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

 

ات خاصة دعتبار ويتناول هذا المعيار  تنطبق معايير التدقيق الدولية على عملية تدقيق المجموعات. .5
 ي تنطوظ على مدققي للعناصر.تنطبق على عمليات تدقيق المجموعات، وخاصة تلك الت

 

قد يجد المدقق أ  هذا المعيار، عندما يتم تبنيه حسب الضرورة في الظروف، مفيد عندما يشرك  .9
ذلك المدقق مدققي  آخري  في عملية تدقيق البيانات المالية عدا البيانات المالية للمجموعة. فعلى 

لمخزو  أو فحف األصول الثابتة المادية جرد اسبيل المثال، قد يشرك مدقق ما مدقق آخر لمراقبة 
 المتواجدة في موقع بعيد.

 
 تدقيقالأو لسبب آخر التعبير ع  رأظ  قد يتعي  على مدقق العنصر بموجب التشريع أو النظام .2

أدلة التدقيق  دستخدامالمجموعة تدقيق البيانات المالية لعنصر معي . وقد يقرر فريق عملية  حول
البيانات المالية للعنصر م  أجل توفير أدلة تدقيق حول عملية  حول تدقيقالظ رأالالتي يستند دليها 

 (5تدقيق المجموعة، دا أ  متطلبات هذا المعيار تنطبق عليها. )المرجع: الفقرة أ
 
يتعي  على شرك عملية المجموعة أ  يكو  مقتنعًا بأ  ، 9965وفقًا لمعيار التدقيق الدولي .1

تدقيق المجموعة، بما في ذلك مدققي العناصر، يملكو  معًا القدرات  األشخاف الذي  يجرو  عملية
يك عملية المجموعة التوجيه واإلشراف وأدا  عملية تدقيق ر المالئمة. كما يقع على عاتق ش

 المجموعة.
 
بصرف النظر ع  ما دذا  996المجموعة متطلبات معيار التدقيق الدوليتدقيق يطبق شريك عملية  .5

المجموعة أو مدقق العناصر على جمع المعلومات المالية المتعلقة  لية تدقيقعمكا  يعمل فريق 
المجموعة على تلبية متطلبات معيار تدقيق بعنصر معي . ويساعد هذا المعيار شريك عملية 

 المالية المتعلقة بالعناصر.حيث يعمل مدققو العناصر على جمع المعلومات  996التدقيق الدولي
 
ق دالة على مخاطرة األخطا  الجوهرية في البيانات المالية ومخاطرة بأ  المدقق تعّد مخاطرة التدقي .0

مدقق  بأ  مخاطرةالفي عملية تدقيق للمجموعة، فيشتمل ذلك على  أما .2ل  يكتشف هذه األخطا 
في المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر والتي قد تؤدظ دلى خطأ  اً خطأ معينقد ا يكتشف  العناصر
المجموعة قد ا يكتشف تدقيق في البيانات المالية للمجموعة، والمخاطرة بأ  فريق عملية جوهرظ 

المجموعة عند تحديد  تدقيق ويوضح هذا المعيار المسائل التي ينظر فيها فريق عملية هذا الخطأ.
جرا ات التدقيق األخرى التي يؤديهطبيعة وتوقيت ونطاق  ا مشاركته في دجرا ات تقييم المخاطر وا 

                                                 
 [.55-51، الفقرتا  ]" تدقيق البيانات الماليةلرقابة الجودة  "  996معيار التدقيق الدولي    5
جرا  عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدوليةللمدقق المستقل العامةاألهداف  "  966معيار التدقيق الدولي   9  [.29، الفقرة ]أ" ، وا 
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مدققو العناصر على المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. وا   الهدف م  هذه المشاركة هو 
 البيانات المالية للمجموعة. حول المدققالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة يستند دليها رأظ 

 

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر 55فترات التي تبدأ في تدقيق البيانات المالية للمجموعة لللالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .7

 أو بعد ذلك. 9662
 

 األهداف

 -تتلخف أهداف المدقق فيما يلي: .8

 تحديد ما دذا يتوجب العمل كمدقق للبيانات المالية للمجموعة؛  (أ)

 ه مدقق البيانات المالية للمجموعة:إعتبار ب (ب)

بوضوح مع مدققي العناصر حول نطاق وتوقيت عملهم فيما يخف  تصالاإل (5)
 المالية المتعلقة بالعناصر ونتائجهم؛ و المعلومات

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر  (9)
دذا تم دعداد البيانات المالية للمجموعة، م   رأظ حول ماوعملية التوحيد للتعبير ع  

 ية المعمول به.حيث كافة الجوانب الهامة، وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المال
 التعريفات

 -معايير التدقيق الدولية، يكو  للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه: هدافأل .2

منشأة أو نشاط تجارظ تعد بشأنه المجموعة أو ددارة العنصر  -(Component) العنصر (أ)
-9رات أينبغي أ  يتم تضمينها في البيانات المالية للمجموعة. )المرجع: الفقمعلومات مالية 

 (1أ

مدقق يعمل على دعداد المعلومات المالية  -(Component auditor) مدقق العناصر (ب)
تدقيق المتعلقة بعنصر معي  في عملية تدقيق المجموعة وذلك بنا  على طلب فريق عملية 

 المجموعة.

اإلدارة المسؤولة ع  دعداد المعلومات  -(Component management) ددارة العنصر (ج)
 تعلقة بعنصر معي .المالية الم

األهمية النسبية لعنصر معي   -(Component materiality)األهمية النسبية للعنصر (د)
 المجموعة.تدقيق التي يتم تحديدها م  قبل فريق عملية 

كافة العناصر التي يتم تضمي  معلوماتها المالية في البيانات المالية  -(Group) مجموعة  )ه( 
 دائمًا على أكثر م  عنصر واحد.للمجموعة. تشتمل المجموعة 

 تدقيق البيانات المالية لمجموعة معينة. -(Group audit opinion) تدقيق المجموعة (و)

 رأظ التدقيق حول البيانات المالية للمجموعة.  المجموعة: حول تدقيقالرأظ  (ز)
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الشريك أو شخف  -(Group engagement partner) المجموعةتدقيق شريك عملية  (ح)
كة الذظ يقع على عاتقه مسؤولية عملية تدقيق المجموعة وأداؤها، وتقرير آخر في الشر 

المدقق حول البيانات المالية للمجموعة الذظ يتم دصداره بالنيابة ع  الشركة. عندما يؤدظ 
مدققو  مشتركو  عملية تدقيق للمجموعة، يشكل شركا  العملية المشتركة وفرق العملية 

المجموعة. ومع ذلك، ا يتناول  تدقيق جموعة وفريق عمليةالمتدقيق جميعًا شريك عملية 
هذا المعيار العالقة بي  المدققي  المشتركي  أو العمل الذظ يؤديه مدقق مشترك واحد فيما 

 يتعلق بعمل المدققي  اآلخري .

الشركا ، بما في ذلك  -(Group engagement team) المجموعة تدقيق فريق عملية (ط)
مجموعة، والموظفو  الذي  يضعو  اإلستراتيجية الكلية لتدقيق ال تدقيق شريك عملية

المجموعة ويتواصلو  مع مدققي العناصر ويقومو  بعملية التوحيد ويقيمو  النتائج التي تم 
 التوصل دليها م  أدلة التدقيق كأساس لتكوي  رأظ حول البيانات المالية للمجموعة.

بيانات مالية تتضم   -(Group financial statements) البيانات المالية للمجموعة (ظ)
معلومات مالية ألكثر م  عنصر واحد. كما يشير مصطلح "البيانات المالية للمجموعة" دلى 
بيانات مالية مدمجة تجمع المعلومات المالية التي تم دعدادها م  قبل العناصر التي ا تملك 

 شركة أم ولكنها تخضع لسيطرة مشتركة.

اإلدارة المسؤولة ع  دعداد وعرض البيانات  -(Group management) ددارة المجموعة (ك)
 المالية للمجموعة.

أنظمة الرقابة المصممة  -(Group-wide controls) أنظمة الرقابة على نطاق المجموعة (ل)
 والمنفذة والمحافظ عليها م  قبل ددارة المجموعة لدى دعداد التقارير المالية للمجموعة.

تدقيق عنصر محدد م  قبل فريق عملية  -(Significant component) عنصر هام (م)
المجموعة على أنه )أ( ذو أهمية مالية مختلفة بالنسبة للمجموعة، أو )ب( م  المحتمل أ  
ينطوظ على مخاطر هامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة وذلك بسبب 

 (0أ -5طبيعته أو ظروفه الخاصة. )المرجع: الفقرتا  أ
 

تعني اإلشارة دلى "دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به" دلى دطار عمل دعداد التقارير  .56
 -المالية الذظ يطبق على البيانات المالية للمجموعة. وتتضم  اإلشارة دلى "عملية التوحيد" ما يلي:

في البيانات والقياس والعرض واإلفصاح ع  المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر  عترافاإل (أ)
ع  طريق التوحيد أو التوحيد التناسبي أو طرق محاسبة حقوق الملكية أو المالية للمجموعة 

 والتكاليف؛ 

لك شركة أم بل تخضع لسيطرة متجميع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر التي ا ت (ب)
 مشتركة في البيانات المالية المدمجة.
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 المتطلاات
  المسؤولية

 

المجموعة مسؤولية التوجيه واإلشراف وأدا  عملية تدقيق  تدقيق ق شريك عمليةيقع على عات .55
كا  تقرير المدقق الذظ ، وما دذا والقواني  والتشريعات القابلة للتنفيذالمجموعة وفقًا للمعايير المهنية 

ات لذلك، ا ينبغي أ  يشير تقرير المدقق حول البيان ونتيجةً  2تم دصداره مناسب في ظل الظروف.
لية للمجموعة دلى مدقق عنصر معي ، دا دذا اقتضى قانو  أو نظام تضمي  مثل هذه اإلشارة. الما

تقلل في حال اقتضى قانو  أو نظام هذه اإلشارة، ينبغي أ  يشير تقرير المدقق دلى أ  اإلشارة ا 
يخف رأظ  المجموعة فيما تدقيق المجموعة أو شركة شريك عمليةتدقيق م  مسؤولية شريك عملية 

 (2أ-8الفقرة أ المجموعة. )المرجع:حول تدقيق ال
 

 ستمرارالقاول واإل

المجموعة ما دذا كا  تدقيق ، يجب أ  يحدد شريك عملية 996يعند تطبيق معيار التدقيق الدول .59
م  الممك  توقع أدلة التدقيق الكافية والمناسبة التي سيتم الحصول عليها فيما يتعلق بعملية التوحيد 

، هدفالولهذا  .رأظ التدقيق حول المجموعةعلومات المالية المتعلقة بالعناصر التي يستند دليها والم
يكفي  مالمجموعة على فهم حول المجموعة وعناصرها وبيئاتهتدقيق فريق عملية يجب أ  يحصل 

لتحديد العناصر التي يميل دلى كونها عناصر هامة. وحيث يعمل مدققو العناصر على جمع 
المجموعة تقييم ما دذا سيكو   تدقيق يتعي  على شريك عمليةت مالية متعلقة بهذه العناصر، معلوما

المجموعة قادرًا على المشاركة في عمل مدققي العناصر دلى الحد الالزم  تدقيق فريق عملية
 (59أ-56للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة. )المرجع: الفقرات أ

 

 -المجموعة دلى أنه: تدقيق دذا توصل شريك عملية .52

المجموعة على أدلة تدقيق كافية  تدقيق ل  يكو  م  الممك  أ  يحصل فريق عملية (أ)
 ومناسبة بسبب القيود المفروضة م  قبل ددارة المجموعة؛ و

 ،1األثر الممك  لهذا العجز سيؤدظ دلى عدم دبدا  للرأظ حول البيانات المالية للمجموعة (ب)
 

 -المجموعة دما:ق تدقيفيتعي  على شريك عملية 
في حالة دجرا  عملية جديدة، عدم قبول العملية أو، في حالة دتمام عملية مستمرة،  (أ)

، عندما يكو  اإلنسحاب ممكنًا بموجب قانو  أو تشريع قابل للتطبيق: م  العملية نسحاباإل
 أو

                                                 
 [.55، الفقرة ]996معيار التدقيق الدولي  2
 ."التعديالت على الرأظ في تقرير المدقق المستقل" 765معيار التدقيق الدولي  1
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ا  منها، بعد دجر  نسحابالمدقق م  تأجيل العملية أو اإل التشريعحيث يحظر القانو  أو  (ب)
 عملية التدقيقعملية تدقيق للبيانات المالية للمجموعة دلى الحد الممك ، يتعي  على شريك 

 (52أ-52عدم دبدا  رأظ حول البيانات المالية للمجموعة. )المرجع: الفقرات أ
 

 شروط التكليف بالعملية
لمعيار  المجموعة على شروط التكليف بعملية تدقيق المجموعة وفقاً  تدقيق يتفق شريك عملية .51

 (95أ-96)المرجع: الفقرتا  أ 956.5التدقيق الدولي
 

 اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق

المجموعة دستراتيجية كلية لتدقيق المجموعة وخطة تدقيق للمجموعة وفقًا تدقيق يضع فريق عملية  .55
  266.6لمعيار التدقيق الدولي

 

ية الكلية للتدقيق وخطة تدقيق المجموعة. )المرجع: يراجع شريك عملية تدقيق المجموعة اإلستراتيج .50
 (99الفقرة أ

 
 وايئاتها هافهم المجموتعة وتعناصر 

يتعي  على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية م  خالل الحصول على فهم حول  .57
 -ويجب أ  يقوم فريق عملية تدقيق المجموعة بما يلي: 7المنشأة وبيئتها.

، بما في ذلك أنظمة الرقابة على نطاق المجموعة، وبيئاتهاعة وعناصرها تعزيز فهمه للمجمو  (أ)
 ؛ وستمراروالذظ يتم الحصول عليها خالل مرحلة القبول واإل

الحصول على فهم حول عملية التوحيد، بما في ذلك التعليمات الصادرة ع  ددارة المجموعة  (ب)
 (92أ-92دلى العناصر. )المرجع: الفقرات أ

 

 -يق عملية تدقيق المجموعة على فهم كاٍف م  أجل:يجب أ  يحصل فر  .58

 تأكيد أو مراجعة تحديده األولي للعناصر التي تميل دلى كونها عناصر هامة؛ و (أ)

كانت ناجمة ع   تقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، سوا ً  (ب)
 (25أ-26)المرجع: الفقرتا  أ 8أم الخطأ. حتيالاإل

 

                                                 
 .على شروط التكليف بالعمليات" الموافقة"  956معيار التدقيق الدولي  5
 .59-7، الفقرات "التخطيط لتدقيق البيانات المالية"  266ر التدقيق الدولي معيا 0
 ."تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهرظ م  خالل فهم المنشأة وبيئتها" )المنقح( 255معيار التدقيق الدولي  7
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 لعناصرفهم مدقق ا

خطط فريق عملية تدقيق المجموعة لطلب مدقق عناصر م  أجل العمل على جمع المعلومات دذا  .52
المالية حول عنصر معي ، يجب أ  يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على فهم حول النقاط 

 (25أ-29التالية: )المرجع: الفقرات أ

قية المرتبطة بتدقيق المجموعة، ما دذا كا  يفهم مدقق العناصر وسيلتزم بالمتطلبات األخال (أ)
 (27ما دذا كا  مستقاًل. )المرجع: الفقرة أوخاصة 

 (28الكفا ة المهنية لمدقق العناصر. )المرجع: الفقرة أ (ب)

ما دذا سيكو  فريق عملية تدقيق المجموعة قادرًا على المشاركة في عمل مدقق العناصر  (ج)
 فية ومناسبة.دلى الحد الالزم م  أجل الحصول على أدلة تدقيق كا

 ما دذا كا  يعمل مدقق العناصر في بيئة منظمة تراقب المدققي  بشكل فعال. (د)
 

المرتبطة بتدقيق المجموعة، أو عندما يكو   ستقالليةيحقق مدقق عناصر معي  متطلبات اإل دذا لم .96
لدى فريق عملية تدقيق المجموعة مساور قلق جدية حول المسائل األخرى المدرجة في الفقرة 

)ج(، يجب أ  يحصل فريق عملية تدقيق المجموعة على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق -أ()52
أ  يتعي  على مدقق العناصر العمل على جمع بالمعلومات المالية الخاصة بالعنصر دو  

 (15أ-22المعلومات المالية المتعلقة بذلك العنصر. )المرجع: الفقرات أ
 

 األهمية النساية

 (19ة تدقيق المجموعة ما يلي: )المرجع: الفقرة أيحدد فريق عملي .95

األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل عند وضع اإلستراتيجية الكلية لتدقيق  (أ)
 المجموعة.

ت معينة م  المعامالت أو فئاف محددة في المجموعة، في ظل ظرو  ،كانت هنالك دذا (ب)
قد يكو  م  المتوقع ة للمجموعة حيث حسابات أو اإلفصاحات في البيانات الماليأرصدة ال

على القرارات  أخطا  في التعبير ع  مبالغ أقل م  األهمية النسبية وجود ؤثريأ  
ااقتصادية للمستخدمي  المتخذة على أساس البيانات المالية للمجموعة. وفي ظل هذه 

تم تطبيقها الظروف، يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة مستويات األهمية النسبية التي سي
 على هذه الفئات المعينة م  المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات.

األهمية النسبية لتلك العناصر حيث سيجرظ مدققو العناصر عملية تدقيق أو مراجعة  (ج)
 اإلحتمالية دلى أدنى حد مالئم  عملية تدقيق المجموعة. وفي سبيل تقليف هدافأل
  المكتشفة و ير المكتشفة في البيانات المالية للمجموعة مخاطرة أ  يتعدى مجمل األخطال

مستوى األهمية للبيانات المالية للمجموعة بمجملها، ينبغي أ  تكو  األهمية النسبية 
)المرجع: الفقرتا   للعنصر أقل م  األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة بمجملها.

 (11أ-12أ
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ها أخطا   ير هامة بالنسبة للبيانات المالية دعتبار فال يمك   العتبة التي دذا تعدتها األخطا  (د)
  للمجموعة.

 

تدقيق المجموعة، يقوم فريق العملية  هدافعندما يقوم مدققو العناصر بإجرا  عملية تدقيق أل .99
للمجموعة بتقييم مال مة األهمية النسبية لألدا  المحددة عند مستوى العناصر. )المرجع: الفقرة 

 (10أ
 

يخضع عنصر معي  للتدقيق بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر، ويقرر فريق عملية  عندما .92
عملية التدقيق تلك لتوفير أدلة تدقيق لعملية تدقيق المجموعة، ينبغي أ   دستخدامتدقيق المجموعة 

 -يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة ما دذا:

 بمجملها؛ و للبيانات المالية للعنصر ةاألهمية النسبية المحدد (أ)

 للمخاطر المقيّمة على مستوى العنصر ستجابةتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية م  أجل اإل (ب)
 

 تحقق متطلبات هذا المعيار.
 

 للمخاطر المقيّمة ستجااةاإل
مناسبة لمعالجة مخاطر األخطا  الجوهرية  دستجابةيتعي  على المدقق تصميم وتنفيذ دجرا ات  .91

وينبغي أ  يحدد فريق عملية تدقيق المجموعة نوع العمل الذظ سيتم  9لية.المقيّمة في البيانات الما
فيما يخف المعلومات أداؤه م  قبل فريق عملية تدقيق المجموعة، أو مدققي العناصر بالنيابة عنه، 

(. كما ينبغي أ  يحدد فريق عملية تدقيق 92-90المالية المتعلقة بالعناصر )أنظر الفقرات 
 (.26،25توقيت ونطاق مشاركتها في عمل مدققي العناصر )أنظر الفقرتا  المجموعة طبيعة و 

 

في حال كانت طبيعة وتوقيت ونطاق العمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخف عملية التوحيد أو  .95
بأ  أنظمة الرقابة على مستوى المجموعة توقع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر مستندي  دلى 

ا ا يمك  أ  توفر اإلجرا ات الجوهرية لوحدها أدلة تدقيق كافية ومناسبة تعمل بفعالية، أو عندم
على مستوى التأكيد، فينبغي أ  يختبر، أو يطلب فريق عملية تدقيق المجموعة مدقق عناصر م  

 أجل اختبار، الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة هذه.
 

)المرجع: الفقرة  مات المالية المتعلقة بالعناصرتحديد نوع العمل الذظ سيتم القيام به فيما يخف المعلو 
 (17أ

 العناصر الهامة
فيما يتعلق بعنصر يعتبر هامًا بسبب أهميته المالية المنفردة بالنسبة للمجموعة، ينبغي أ  يجرظ  .90

فريق عملية تدقيق المجموعة، أو مدقق عناصر بالنيابة عنه، عملية تدقيق للمعلومات المالية 
 األهمية النسبية للعنصر. إستخدامر بالمتعلقة بالعنص

 

 فيما يتعلق بعنصر يعتبر هامًا ألنه م  المحتمل أ  ينطوظ على مخاطر هامة لألخطا  الجوهرية  .97

                                                 
 .مخاطر المقيمّة"لل المدقق " دستجابة  226معيار التدقيق الدولي   2
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في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعته الخاصة أو الظروف القائمة، ينبغي أ  يجرظ فريق 
 -ه، عمل واحد أو أكثر م  األعمال التالية:عملية تدقيق المجموعة، أو مدقق عناصر بالنيابة عن

 األهمية النسبية للعنصر. إستخدامعملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ب (أ)

عملية تدقيق لرصيد حساب واحد أو أكثر أو فئة معامالت أو دفصاحات واحدة أو أكثر تتعلق  (ب)
المالية للمجموعة. )المرجع: الفقرة  بالمخاطر الهامة المحتملة لألخطا  الجوهرية في البيانات

 (18أ

)دجرا ات تدقيق محددة تتعلق بالمخاطر الهامة المحتملة لألخطا  الجوهرية في البيانات  (ج)
 (12المالية للمجموعة. )المرجع: الفقرة أ

 

 العناصر التي ا تعتبر عناصر هامة
يق عملية تدقيق المجموعة فيما يتعلق بالعناصر التي ا تعتبر عناصر هامة، ينبغي أ  يجرظ فر  .98

 (56دجرا ات تحليلية على مستوى المجموعة. )المرجع: الفقرة أ
 

بأنه سيتم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليستند فريق عملية تدقيق المجموعة  يجددذا لم  .92
 -دليها رأظ التدقيق حول المجموعة م :

 ؛ عناصر الهامةالخاصة بالالمعلومات المالية الذظ أجرظ على  العمل (أ)

 أنظمة الرقابة على مستوى المجموعة وعملية التوحيد؛ والذظ أجرظ على العمل  (ب)

 اإلجرا ات التحليلية التي أجريت على مستوى المجموعة، (ج)
 

 العناصر التي ا تعد هامة وينبغي أ  يجرظ، أو دختياريتعي  على فريق عملية تدقيق المجموعة 
 أو أكثر م  األعمال التالية فيما يخف المعلومات  احديطلب م  مدقق عناصر دجرا ، عمل و 

 (52أ-55المالية المتعلقة بالعناصر المختلفة المختارة: )المرجع: الفقرات أ
 األهمية النسبية للعنصر. إستخدامعملية تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ب 

 ت أو اإلفصاحات واحدة أو عملية تدقيق لرصيد حساب واحد أو أكثر أو فئة م  المعامال
 أكثر.

 األهمية النسبية للعنصر. إستخدامعملية مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر ب 

 .دجرا ات محددة 
 

 العناصر مع مرور فترة م  الزم . دختيارينبغي أ  ينوع فريق عملية تدقيق المجموعة في 
 

 (55أ-51المرجع: الفقرتا  أ) المشاركة في العمل المؤدى م  قبل مدققي العناصر
 تقييم المخاطر -العناصر الهامة

مدقق عناصر عملية تدقيق للمعلومات المالية الخاصة بعنصر هام، يشارك فريق عملية  أدى دذا .26
المجموعة في عملية تقييم المخاطر م  قبل مدقق العنصر لتحديد المخاطر الهامة لألخطا  
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عة. وتتأثر طبيعة وتوقيت ونطاق هذه المشاركة بفهم فريق الجوهرية في البيانات المالية للمجمو 
  -عملية المجموعة لمدقق العنصر، دا أنه ينبغي أ  ينطوظ هذا الفهم على ما يلي كحد أدنى:

دجرا  نقاش مع مدقق العنصر أو ددارة العنصر نشاطات األعمال للعنصر التي تعد هامة  (أ)
 بالنسبة للمجموعة؛

نصر حول قابلية تعرض العنصر ألخطا  جوهرية في المعلومات دجرا  نقاش مع مدقق الع (ب)
 أو الخطأ؛ و حتيالالمالية ناجمة ع  اإل

رية في المحددة لألخطا  الجوهمراجعة وثائق مدقق العنصر المتعلقة بالمخاطر الهامة  (ج)
مدقق  دستنتاجاتالبيانات المالية للمجموع. وقد تتخذ هذه الوثائق شكل مذكرة تعكس 

 ما يخف المخاطر الهامة المحددة.العنصر في
 

 دجرا ات تدقيق أخرى –المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة 

 اً عنصر  ما يخفتم تحديد المخاطر الهامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة في دذا .25
فريق عملية المجموعة تقييم مدى مالئمة أدا  يتعي  على  ما يؤدظ فيه المدقق العمل المطلوب،

للمخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية  ستجابةدجرا ات التدقيق األخرى لإل
عملية المجموعة ما دذا كا  م  دلى هذا الفهم لمدقق العنصر، يحدد فريق  ستنادللمجموعة. وباإل

 يق األخرى.الضرورظ المشاركة في دجرا ات التدق

 

 تعملية التوحيد

، يحصل فريق عملية المجموعة على فهم حول أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق 57وفقًا للفقرة  .29
المجموعة وعملية التوحيد، بما في ذلك التعليمات الصادرة ع  ددارة المجموعة دلى العناصر. ووفقًا 

، بنا  على طلب فريق عملية المجموعة، يختبر فريق عملية المجموعة، أو مدقق العنصر 95للفقرة 
طبيعة وتوقيت ونطاق العمل  بة على نطاق المجموعة في حال كانتالفعالية التشغيلية ألنظمة الرقا

 أنظمة الرقابة على نطاق مستندة دلى توقع بأ  الذظ سيتم تأديته فيما يخف عملية التوحيد
الجوهرية لوحدها توفير أدلة تدقيق كافية تستطيع اإلجرا ات  دذا لمالمجموعة تعمل بفعالية، أو 
 ومناسبة عند مستوى التأكيد.

 

لمخاطر  ستجابةمم ويؤدظ فريق عملية المجموعة دجرا ات تدقيق أخرى في عملية التوحيد لإلضي .22
األخطا  الجوهرية المقيّمة في البيانات المالية للمجموعة التي تنشأ م  عملية التوحيد. وم  شأ  

أ  تتضم  تقييم ما دذا كانت تم تضمي  كافة العناصر في البيانات المالية هذه اإلجرا ات 
 للمجموعة.
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عادة ة تقييم مدى مالئمة وكمال ودقة اليتعي  على فريق عملية المجموع .21 التصنيفات التي تعديالت وا 
أو مؤشرات على تحيز  حتيالأجريت على التوحيد، وما دذا كانت هناك أية عوامل لمخاطرة اإل

 (50تمل م  قبل اإلدارة. )المرجع: الفقرة أمح
 
في حال عدم دعداد المعلومات المالية لعنصر معي  وفقًا لنفس السياسات المحاسبية المطبقة على  .25

البيانات المالية للمجموعة، يتعي  على فريق عملية المجموعة تقييم ما دذا تم تعديل المعلومات 
 دعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة. هدافلمناسب ألالمالية المتعلقة بذلك العنصر بالشكل ا

 
التي يجريها  تتصاايحدد فريق عملية المجموعة ما دذا كانت المعلومات المالية المحددة في اإل .20

)ج(( هي نفس المعلومات المالية المدمجة في البيانات المالية 15مدقق العنصر )أنظر الفقرة 
 للمجموعة.

 
خاصة بعنصر معي  تختلف نهاية نات المالية للمجموعة على بيانات مالية في حال اشتملت البيا .27

خاصة به ع  تلك الخاصة بالمجموعة، يقيم فريق عملية المجموعة ما فترة دعداد التقارير المالية ال
دذا تمت دجرا  تعديالت مناسبة على هذه البيانات المالية وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المالية 

 ل به.المعمو 
 

 األحداث الالحقة
فريق عملية المجموعة ومدققو العنصر عمليات تدقيق للمعلومات المالية المتعلقة  يؤدظحيث  .28

مصممة لتحديد األحداث في هذه  فريق عملية المجموعة أو مدققو العنصر دجرا ات ينفذبالعناصر، 
ر وتاريخ تقرير المدقق المتعلق العناصر التي تحصل بي  تواريخ المعلومات المالية المتعلقة بالعناص

 بالبيانات المالية للمجموعة، وقد يقتضي ذلك التعديل أو اإلفصاح في البيانات المالية للمجموعة.
 

عمليات تدقيق المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر،  بإستثنا مدققو العناصر عماًل  حيث يؤدظ .22
 ورد دلى علمهم وجودر الفريق في حال يطلب فريق عملية المجموعة م  مدققي العناصر دشعا

 أحداث احقة قد تقتضي تعدياًل أو دفصاحًا في البيانات المالية للمجموعة.
 

 مع مدقق العناصر تتصاااإل 
على أساس منتظم، حيث يجب يتعي  على فريق عملية المجموعة نقل متطلباته دلى مدقق العناصر  .16

 تدتصاازه وتوظيف هذا العمل وشكل ومضمو  العمل الذظ سيتم دنجا تصالأ  يحدد هذا اإل
)المرجع:  على ما يلي: تتصاامدقق العنصر مع فريق عملية المجموعة. ينبغي أ  تشتمل اإل

 (06، أ58، أ57الفقرات أ

الذظ يعلم السياق الذظ سيوظف فيه  ،مدقق العنصر أ  يطلب فريق علمية المجموعة م  (أ)
 (52)المرجع: الفقرة أ .الفريقتعاونه مع  لىه، التأكيد عفريق عملية المجموعة عمل
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 .ستقالليةالمتطلبات األخالقية المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، وخاصة متطلبات اإل (ب)

في حالة دجرا  تدقيق أو مراجعة للمعلومات المالية المتعلقة بالعنصر، األهمية النسبية  (ج)
ة م  المعامالت أو أرصدة األهمية النسبية لفئة معين ،د  كا  ذلك ممكناً للعنصر )

 ير ذات ها دعتبار ال يمك  فدذا تخطتها األخطا  التي  والدرجةالحسابات أو اإلفصاحات،( 
 أهمية بالنسبة للبيانات المالية للمجموعة.

المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، الناجمة ع   (د)
ط بعمل مدقق العنصر. ويتعي  على فريق عملية المجموعة أ  أو الخطأ، التي ترتب حتيالاإل

اإلبالغ في حينه ع  أظ مخاطر هامة محددة أخرى لألخطا  يطلب م  مدقق العنصر 
أو الخطأ في العنصر،  حتيالالجوهرية في البيانات المالية للمجموعة الناجمة ع  اإل

جرا ات   مدقق العنصر لهذه المخاطر. دستجابةوا 

مة باألطراف ذات العالقة معدة م  قبل ددارة المجموعة، وأظ أطراف أخرى ذات عالقة قائ)ه(   
يعلم بوجودها فريق عملية المجموعة. كما ينبغي أ  يطلب الفريق م  مدقق العنصر اإلبالغ 

مسبقًا م  قبل ددارة المجموعة أو فريق  مفي حينه ع  أظ أطراف ذات عالقة لم يتم تحديده
هذه األطراف  سيتم اإلبالغ ع ويحدد فريق عملية المجموعة ما دذا  عملية المجموعة.

 اإلضافية ذات العالقة لمدققي العناصر اآلخري .
  

الفريق  إستنتاجاتيطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق العنصر اإلبالغ ع  المسائل المرتبطة ب .15
 -على ما يلي: تصالفيما يخف عملية تدقيق المجموعة. ويشتمل هذا اإل

مدقق العنصر بمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة،  التزمما دذا  (أ)
 والكفا ة المهنية؛ ستقالليةبما في ذلك اإل

 مدقق العنصر بمتطلبات فريق عملية المجموعة؛دذا التزم ما  (ب)

 ر؛تحديد المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر التي يعد بشأنها مدقق العنصر التقاري (ج)

بالقواني  واألنظمة التي قد تؤدظ دلى خطأ جوهرظ  لتزاممعلومات حول أمثلة على عدم اإل (د)
 في البيانات المالية للمجموعة؛

قائمة باألخطا   ير المصححة في المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر )ينبغي أا تحتوظ )ه(   
غ عنها فريق عملية المجموعة األخطا   ير الهامة التي يبل درجةالقائمة على أخطا  تحت 

 )ج((؛16)أنظر الفقرة 
 المؤشرات على وجود تحيز محتمل م  قبل اإلدارة؛ (و)
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محددة في الرقابة الداخلية على عملية دعداد التقارير  نواحي قصور جوهريةوصف ألظ  (ز)
 المالية عند مستوى العنصر؛

المكلفي  إلبالغ عنها دلى المسائل الهامة األخرى التي يبلغ عنها مدقق العنصر أو يتوقع ا (ج)
المشكوك به الذظ تشارطك فيه  حتيالأو اإل حتيالفي العنصر، بما في ذلك اإل بالحوكمة

ددارة العنصر أو الموظفي  الذظ يلعبو  أدوارًا هامة في عملية الرقابة الداخلية عند مستوى 
المتعلقة  خطأ جوهرظ في المعلومات المالية حتيالالعنصر أو  يرهم حيث نتج ع  اإل

 بالعنصر؛

أية مسائل أخرى قد تكو  مرتبطة بعملية تدقيق المجموعة، أو التي ير ب مدقق العنصر  (ط)
المدونة في اإلقرارات  ستثنا اتبلفت نظر فريق عملية المجموعة دليها، بما في ذلك اإل

 التي يطلبها مدقق العنصر م  ددارة العنصر؛ والخطية 

 و آرا  مدقق العنصر.أ ستنتاجاتمجمل النتائج أو اإل (ظ)
  

 تقييم مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها
 مدققي العناصر ومدى مالئمة عملهم تدتصااتقييم 

(، حيث يتعي  على الفريق 15مدقق العنصر )أنظر الفقرة  تدتصاايقيم فريق عملية المجموعة  .19
 -القيام بما يلي:

م  دجرا  ذلك التقييم مع مدقق العنصر أو ددارة العنصر أو  مناقشة المسائل الهامة الناشئة (أ)
 ددارة المجموعة، حسبما هو مناسب؛ و

تحديد ما دذا كا  م  الضرورظ مراجعة األجزا  األخرى ذات العالقة في وثائق التدقيق  (ب)
 (05الخاصة بمدقق العنصر. )المرجع: الفقرة أ

 

كاٍف، يتعي  على الفريق تحديد لعنصر  ير عمل مدقق استنتج فريق عملية المجموعة أ  ددذا  .12
اإلجرا ات اإلضافية التي سيتم أداؤها، وما دذا سيتم أداؤها م  قبل مدقق العنصر أو م  قبل فريق 

 عملية المجموعة.
 

 مدى كفاية ومالئمة أدلة التدقيق

مستوى  لتقليل مخاطرة التدقيق دلىيتعي  على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  .11
متدني بشكل مقبول وبالتالي تمكي  المدقق م  التوصل إلستنتاجات معقولة يستند دليها رأظ 

يقيم فريق عملية المجموعة ما دذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة م   56المدقق
موعة دجرا ات التدقيق التي تم أداؤها في عملية التوحيد والعمل المؤدى م  قبل فريق عملية المج

وعمل مدققي العناصر فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر التي يستند دليها رأظ تدقيق 
 (09المجموعة. )المرجع: الفقرة أ
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كانت محددة م  قبل فريق  يقيم شريك عملية المجموعة تأثير أية أخطا   ير مصححة )سوا ً  .15
وأية حاات انطوت على عجز في  عملية المجموعة أو مبلغ عنها م  قبل مدققي العنصر(

 (02الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة على رأظ تدقيق المجموعة. )المرجع: الفقرة أ
 
 في المجموتعة المكلفين االحوكمةمع إدارة المجموتعة و  تصالاإل 

 ااتصال مع ددارة المجموعة
ة لإلبالغ عنها للمكلفي  يحدد على فريق العملية للمجموعة نواحي القصور في الرقابة الداخلي .10

دارة المجموعة وفقًا لمعيار التدقيق الدولي بالحوكمة . وبالقيام بهذا التحديد، ينبغي على 55905وا 
 عتبار:إلفريق العملية للمجموعة األخذ بعي  ا

نواحي القصور في الرقابة الداخلية على نطاق المجموعة التي قام فريق العملية للمجموعة  (أ)
 ؛بتحديدها

القصور في الرقابة الداخلية التي قام فريق العملية للمجموعة بتحديدها في أنظمة  نواحي (ب)
 ؛ والرقابة الداخلية في العناصر

نواحي القصور في الرقابة الداخلية التي قام مدققو العناصر بشد انتباه فريق العملية  (ج)
 للمجموعة بشأنها. 

 

أو لفت انتباهه دليه م  قبل مدقق العنصر م  قبل فريق عملية المجموعة  حتيالفي حال تحديد اإل .17
، يتعي  على فريق دحتيالحتمالية حدوث د)ح((، أو وجود معلومات تشير دلى 15)أنظر الفقرة 

عملية المجموعة اإلبالغ ع  هذا األمر في حينه للمستوى المناسب في ددارة المجموعة م  أجل 
والكشف عنه في المسائل ذات العالقة  حتيالاإلدعالم أولئك الذي  يتحملو  المسؤولية األولية لمنع 

 (01بمسؤولياتهم. )المرجع: الفقرة أ
 
قد يتعي  على مدقق العنصر بموجب التشريع أو النظام أو لسبب آخر التعبير ع  رأظ التدقيق  .18

حول البيانات المالية الخاصة بعنصر معي . وفي هذه الحالة، يطلب فريق عملية المجموعة م  
موعة دعالم ددارة العنصر بأية مسائل يطلع عليها فريق عملية المجموعة قد تكو  ذات ددارة المج

أهمية بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالعنصر، والتي قد ا تكو  ددارة العنصر على علم بها. 
وفي حال رفضت ددارة المجموعة اإلبالغ ددارة العنصر ع  المسألة، يتعي  على فريق عملية 

عدم البّت في المسألة، في المجموعة. وفي حال  المكلفي  بالحوكمةعة مناقشة المسألة مع المجمو 
ات السرية المهنية والقانونية، ما دذا دعتبار ، مع مراعاة عتباريأخذ فريق عملية المجموعة بعي  اإل

تم حّل تنصح مدقق العنصر بعدم دصدار تقرير المدقق المتعلق البيانات المالية للعنصر دلى أ  ي
 (05)المرجع: الفقرة أالمسألة. 
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 في المجموعة  المكلفي  بالحوكمةمع  تصالاإل
في  المكلفي  بالحوكمةيتعي  على فريق عملية المجموعة اإلبالغ ع  المسائل التالية دلى  .12

ومعايير التدقيق الدولية  ۲5 906قتضي معيار التدقيق الدوليالمسائل التي يالمجموعة، دضافة دلى 
 (00: )المرجع: الفقرة أاإلبالغ عنها خرىاأل

فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة نظرة عامة على نوع العمل الذظ سيتم أداؤه م   (أ)
 بالعناصر.

في العمل الذظ سيتم  لفريق عملية المجموعة المخطط لها مشاركةالنظرة عامة على طبيعة  (ب)
 مالية المتعلقة بالعناصر الهامة.العناصر فيما يخف المعلومات ال أداؤه م  قبل مدققي

جودة النظر في حاات يؤدظ فيها تقييم فريق عملية المجموعة لعمل مدقق العنصر دلى  (ج)
 عمل ذلك المدقق.

تدقيق المجموعة، حيث يصل فريق عملية المجموعة مثاًل أية محددات مفروضة على عملية  (د)
 كانت مقيدة. دلى معلومات قد

مشكوك فيه تنطوظ على مشاركة ددارة المجموعة أو ددارة العنصر أو  لدحتياأو  دحتيالحالة )ه(   
جموعة أو الموظفي  الذي  يلعبو  أدوارًا هامة في أنظمة الرقابة الممتدة على مستوى الم

 خطأ جوهرظ في البيانات المالية للمجموعة. حتيال يرهم حيث نتج ع  اإل
 

 التوثيق

 -:۳5المسائل التالية أيضاً وثائق التدقيق في يتعي  على فريق عملية المجموعة توثيق  .56

تحليل للعناصر يشير دلى تلك العناصر الهامة ونوع العمل المؤدى فيما يخف المعلومات  (أ)
 المالية المتعلقة بالعناصر.

طبيعة وتوقيت ونطاق مشاركة فريق عملية المجموعة في العمل المؤدى م  قبل مدققي  (ب)
بما في ذلك، حيث يكو  ممكنًا، مراجعة فريق عملية  العناصر فيما يخف العناصر الهامة،

المتعلقة بذلك الخاصة  ستنتاجاتالمجموعة لألجزا  ذات العالقة م  وثائق التدقيق واإل
 بمدققي العناصر.

 التبليغات الخطية بي  فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر حول متطلبات الفريق. (ج)
 

*** 
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 خرىالتطايق والمادة التوضيحية األ
 (2)المرجع: الفقرة  العناصر الخاضعة للتدقيق اموجب التشريع أو النظام أو لساب آخر

عملية تدقيق  دستخدامتتضم  العوامل التي قد تؤثر على قرار فريق عملية المجموعة فيما يخف  . 5أ
وعة ما بموجب التشريع أو النظام أو سبب آخر أم ا م  أجل توفير أدلة تدقيق لعملية تدقيق المجم

 -يلي:

  الفروقات في دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به عند دعداد البيانات المالية للعنصر
 وذلك اإلطار المطبق عند دعداد البيانات المالية للمجموعة.

  الفروقات في معايير التدقيق والمعايير األخرى المطبقة م  قبل مدقق العنصر وتلك المعايير
 لية تدقيق البيانات المالية للمجموعة.المطبقة في عم

 م  عملية تدقيق البيانات المالية للعنصر في الوقت المحدد في جدول  نتها ما دذا سيتم اإل
 مواعيد دعداد التقارير المالية للمجموعة.

 
 التعريفات
 )أ((2)المرجع: الفقرة  العنصر

بيل المثال، قد يكو  نظام دعداد التقارير يؤثر هيكل المجموعة على كيفية تحديد العناصر. فعلى س . 9أ
المالية للمجموعة قائمًا على هيكل تنظيمي يدعم دعداد المعلومات المالية م  قبل شركة أم وواحدة 

تتم محاسبتهم الشركات المستثمر بها الذي  أو أكثر م  الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة أو 
المحاسبة؛ أو م  قبل المقر الرئيسي وواحد أو أكثر م  األقسام بطريقة حقوق الملكية أو التكلفة في 

أو الفروع؛ أو م  قبل دمج بينهما. دا أ  بعض المجموعات قد تنظم نظام دعداد التقارير المالية 
المنتجات أو  سب مجموعةالمنتج أو الخدمة )أو ح الخاف بها حسب الوظيفة أو العملية أو

جغرافية. وفي هذه الحاات، قد تكو  المنشأة أو النشاط التجارظ الخدمات(، أو حسب المواقع ال
وعة الذظ تعّد ددارة المجموعة أو العنصر بشأنه معلومات مالية مشمولة في البيانات المالية للمجم
 وظيفة أو عملية أو منتجًا أو خدمة )أو مجموعة م  المنتجات أو الخدمات(، أو موقعًا جغرافيًا.

 
تويات متنوعة م  العناصر في نظام دعداد التقارير المالية للمجموعة، حيث قد يكو  .  قد توجد مس2أ

 م  المناسب أكثر في هذه الحالة تحديد العناصر عند مستويات معينة م  التجميع بدًا الفردية.
 
؛ دا أ  مثل تدقيق المجموعة هدافقد تتألف العناصر المجمعة عند مستوى معي  م  عنصر أل . 1أ

العنصر قد يعّد البيانات المالية للمجموعة التي تحتوظ على معلومات مالية للعناصر التي  هذا
يشتمل عليها )أظ المجموعة الفرعية(. ولذلك، قد يطبق هذا المعيار م  قبل مختلف شركا  وفرق 

 عملية المجموعة لمختلف المجموعات الفرعية التي تقع ضم  مجموعة أكبر.
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 )م((2جع: الفقرة )المر  العنصر الهام
مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات عمومًا حيث تزداد األهمية المالية الفردية للعنصر، تزداد .  5أ

على أساس معيارظ مختار كعامل مساعد . قد يطبق فريق عملية المجموعة نسبة المالية للمجموعة
ديد أساس معيارظ ونسبة ليتم على تحديد العناصر التي تتمتع بأهمية مالية مختلفة. وينطوظ تح

على طبيعة المجموعة وظروفها، قد تتضم   عتمادتطبيقها عليه على ممارسة الحكم المهني. وباإل
تدفقاتها النقدية أو أرباحها أو معدل ات المجموعة أو دلتزاماألسس المعيارية المناسبة أصول أو 

م   %55عة العناصر التي تتعدى سبيل المثال، قد يعتبر فريق عملية المجمو دورانها. فعلى 
األساس المعيارظ المختار على أنها عناصر هامة. ومع ذلك، فقد تعتبر نسبة أعلى أو أقل م  تلك 

 النسبة مناسبة في الظروف القائمة.
 
نطوا  على مخاطر هامة إلكما قد يحدد فريق عملية المجموعة العنصر على أنه يميل دلى ا . 0أ

البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعتها الخاصة أو الظروف القائمة )أظ لألخطا  الجوهرية في 
(. فعلى سبيل المثال، قد يكو  العنصر مسؤوًا ع  تداول 51تدقيق خاف دعتبارمخاطر تقتضي 

األسهم األجنبية وبالتالي يعرض المجموعة لمخاطرة هامة لألخطا  الجوهرية، حتى وا   لم يتمتع 
 ة مختلفة بالنسبة للمجموعة(.العنصر بأهمية مالي

 
 )ب((2)المرجع: الفقرة  مدقق العنصر

المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر م  أجل عملية  بجمععضو في فريق عملية المجموعة  يقومقد  . 7أ
فريق عملية المجموعة. وحيث يكو  الحال كذلك، يعتبر هذا  على طلبتدقيق المجموعة بنا  
 أيضًا. العضو مدققًا للعنصر

 
 (55المرجع: الفقرة ) المسؤولية

ر م أ  مدققي العناصر قد يعملو  على جمع المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر م  أجل عملية   .8أ
أو اآلرا  الخاصة بهم،  ستنتاجاتتدقيق المجموعة وبالتالي فإنهم مسؤولي  ع  مجمل النتائج أو اإل

الخاصة بشريك عملية المجموعة مسؤولة ع  رأظ التدقيق  فإ  شريك عملية المجموعة أو الشركة
 حول المجموعة.

 

عندما يتم تعديل رأظ التدقيق حول المجموعة أل  فريق عملية المجموعة عجز ع  الحصول على  . 2أ
فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بعنصر واحد أو أكثر، فإ  الفقرة أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

اس التعديل في تقرير المدقق حول البيانات المالية للمجموعة توضح األسباب ورا  ذلك الخاصة بأس
العجز دو  اإلشارة دلى مدقق العنصر، دا في حال كانت هذه اإلشارة ضرورية لتقديم تفسير مالئم 

  55للظروف القائمة.
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 ستمرارالقاول واإل
 (59الفقرة  )المرجع: ستمرارالحصول على فهم في مرحلة القبول واإل

عملية جديدة، قد يتم الحصول على فهم م  قبل فريق عملية المجموعة حول في حال أدا  .  56أ
 -م : المجموعة وعناصرها وبيئاتهم

 المعلومات المقدمة م  قبل ددارة المجموعة؛ 

 مع ددارة المجموعة؛ و تتصاااإل 

 ددارة العنصر أو مدققي  مع فريق عملية المجموعة أو تتصااحيث يكو  ذلك ممكنًا، اإل
 العناصر السابقي .

 

 -على مسائل مثل ما يلي: فهم فريق عملية المجموعة يشتملقد .  55أ
  هيكل المجموعة، بما في ذلك كل م  الهيكل القانوني والتنظيمي )أظ كيفية تنظيم نظام

 دعداد التقارير المالية للمجموعة(.

 مة بالنسبة للمجموعة، بما في ذلك القطاع النشاطات التجارية للعناصر التي تعتبر ها
 والبيئات التنظيمية وااقتصادية والسياسية التي تحدث فيها هذه النشاطات.

 بما في ذلك مراكز الخدمات المشتركة.المؤسسات الخدمية،  دستخدام 

 .وصف أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة 

 .مدى تعقيد عملية التوحيد 

  شريك عملية المجموعة،  الذظ ا ينتمو  دلى شركة أو شبكة ،قو العنصرمدق سيقومما دذا
ددارة  تستند دليهاالمعلومات المالية ألظ م  العناصر، واألساس المنطقية التي  بجمع

 في تعيي  أكثر م  مدقق واحد. المجموعة

 :ما دذا سيكو  لفريق عملية المجموعة- 

  دارة المجموعة و في ا المكلفي  بالحوكمةوصول  ير مقيد دلى المكلفي  لمجموعة، وا 
دارة العنصر والمعلومات المتعلقة بالعنصر ومدققي العناصر ف بالحوكمة ي العنصر وا 

 )بما في ذلك وثائق التدقيق التي يسعى فريق عملية المجموعة دلى الحصول عليها(؛ و

 لعناصر.قادري  على دنجاز العمل الالزم فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة با 
 

في حال دجرا  عملية مستمرة، قد تتأثر قدرة فريق عملية المجموعة في الحصول على أدلة تدقيق  . 59أ
 -كافية ومناسبة بتغييرات هامة مثل:

 ات أو عملية التصرف باألصول ستمالكلمجموعة )مثل اإلالتغييرات التي تطرأ على هيكل ا
تطرأ على كيفية تنظيم نظام دعداد لتقارير  أو عمليات دعادة التنظيم، أو التغييرات التي

 المالية للمجموعة(.
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  التي تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة.و التغييرات التي تطرأ النشاطات التجارية للعناصر 

   أو ددارة المجموعة أو  في المجموعة المكلفي  بالحوكمةالتغييرات التي تطرأ على تكوي
 .اإلدارة الرئيسية في العناصر الهامة

  مساور القلق لدى فريق عملية المجموعة فيما يتعلق بنزاهة وكفا ة ددارة المجموعة أو
 العنصر.

 .التغييرات التي تطرأ على أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة 

 .التغييرات التي تطرأ على دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به  
 

 (52)المرجع: الفقرة  ومناسبة توقع الحصول على أدلة تدقيق كافية
قد تتألف المجموعة م  عناصر فقط ا تعتبر عناصر هامة. في هذه الحاات، قد يتوقع شريك . 52أ

عملية المجموعة الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تستند دليها رأظ التدقيق حول المجموعة 
 -ما يلي:يكو  فريق عملية المجموعة قادرًا على القيام بفي حال س

 أدا  العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة ببعض هذه العناصر؛ و (أ)

المشاركة في العمل المؤدى م  قبل مدققي العناصر فيما يخف المعلومات المالية  (ب)
 المتعلقة بالعناصر األخرى دلى الحد الالزم للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.

 
 (52الفقرة )المرجع:  الوصول دلى المعلومات

قد يكو  وصول فريق عملية المجموعة دلى المعلومات مقيدًا بالظروف التي ا يمك  تتخطاها ددارة  . 51أ
المجموعة، مثل القواني  المتعلقة بالسرية وخصوصية البيانات أو دنكار مدقق العنصر الوصول دلى 

ها. كما قد يكو  هذا وثائق تدقيق ذات عالقة يسعى فريق عملية المجموعة دلى الحصول علي
 الوصول مقيدًا م  قبل ددارة المجموعة.

 
مع  عندما يكو  الوصول دلى المعلومات مقيدًا حسب الظروف، قد يكو  فريق عملية المجموعة . 55أ

على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة؛ دا أ  ذلك أقل احتمالية في الحدوث بما  قادراً  ذلك
المكلفي  قد ا يملك فريق عملية المجموعة وصوًا دلى فعلى سبيل المثال، د. أ  أهمية العنصر تزدا

أو اإلدارة أو المدقق )بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي يسعى الفريق دلى  بالحوكمة
الحصول عليها( في عنصر معي  تتم محاسبته بطريقة حقوق الملكية في المحاسبة. في حال كا  

ام، ويملك فريق عملية المجموعة مجموعة كاملة م  البيانات المالية الخاصة العنصر  ير ه
دلى المعلومات التي تحتفظ بها ددارة  بالعنصر، بما في ذلك تقرير المدقق ذو العالقة ووصواً 

فقد يتوصل الفريق دلى أ  هذه المعلومات تشكل أدلة تدقيق  المجموعة فيما يتعلق بذلك العنصر،
في حال كا  العنصر هامًا، فسيكو  فريق عملية ة فيما يتعلق بذلك العنصر. كافية ومناسب

بمتطلبات هذا المعيار ذات العالقة بظروف عملية تدقيق  لتزامالمجموعة  ير قادر على اإل
 26بالمتطلب الوارد في الفقرتا   لتزامالمجموعة. فعلى سبيل المثال، ل  يكو  الفريق قادرًا على اإل
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تضي المشاركة في عمل مدقق العنصر. ولذلك، ل  يكو  الفريق قادرًا على الحصول الذظ يق 25-
تأثير عجز فريق عملية  النظر فيويتم على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يخف ذلك العنصر. 

    .765معيار التدقيق الدولي ل وفقاً المجموعة في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
 

فريق عملية المجموعة قادرًا على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة في حال قامت  ل  يكو .  50أ
ددارة المجموعة بتقييد وصول فريق عملية المجموعة أو مدقق العنصر دلى المعلومات الخاصة 

 بعنصر هام.
 

مناسبة في .  ر م أ  فريق عملية المجموعة قد يكو  قادرًا على الحصول على أدلة تدقيق كافية و 57أ
حال ارتبطت مثل هذه القيود بعنصر يعتبر عنصرًا هامًا، فقد يؤثر السبب ورا  هذا التقييد على رأظ 

على ددارة المجموعة  دستجابةالتدقيق حول المجموعة. فعلى سبيل المثال، قد يؤثر على موثوقية 
دلى فريق عملية  استفسارات فريق عملية المجموعة واإلقرارات التي ترسلها ددارة المجموعة

 المجموعة.
 

. فعلى سبيل سحبهاأو عملية معينة قد يحظر القانو  أو النظام على شريك عملية المجموعة رفض .  58أ
قبل نهاية تلك  سحبهاالمثال، يتم تعيي  المدقق في بعض المناطق لفترة محددة م  الزم  ويحظر 

م  عملية معينة متوفرًا للمدقق  اإلنسحابو الفترة. وباإلضافة دلى ذلك، قد ا يكو  خيار الرفض أ
ات المصلحة العامة. وفي هذه الظروف، يطبق دعتبار في القطاع العام بسبب طبيعة أمر التكليف أو 

عجز الفريق في الحصول  هذا المعيار أيضًا على عملية تدقيق المجموعة، ويتم النظر في تأثير
 .765لتدقيق الدولي على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بموجب معيار ا

 

على مثال حول تقرير مدقق يحتوظ على رأظ متحفظ حول عجز فريق عملية  (5)يحتوظ الملحق  . 52أ
المجموعة في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بعنصر هام تتم محاسبته بطريقة 

 فريق، جوهريًا ولكنه  ير مقنع.حقوق الملكية في المحاسبة، ولك  حيث يكو  التأثير، وفقًا لحكم ال
 

 (51)المرجع: الفقرة  شروط التكليف بالعملية
قد تشتمل شروط  50تحدد شروط التكليف بالعملية دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به..  96أ

 -عملية تدقيق المجموعة على مسائل أخرى مثل حقيقة:

 مجموعة ومدققي العناصر دلى الحد المسموح بي  فريق عملية ال تتصااوجوب عدم تقييد اإل
 به بموجب القانو  أو النظام؛

  المكلفي  الهامة بي  مدققي العناصر و  تتصااع  اإلفريق عملية المجموعة وجوب دبالغ
دارة العنصر، بما في ذلك اإل بالحوكمة  بنواحي القصورالمتعلقة  تتصاافي العنصر وا 

 الجوهرية في الرقابة الداخلية؛
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 الهامة بي  الهيئات التنظيمية والعناصر  تتصااوب دبالغ فريق عملية المجموعة ع  اإلوج
 إعداد التقارير المالية؛ وب المتعلقة مسائلفيما يخف ال

  بما يلي فريق عملية المجموعة ضرورياً  هوجوب السماح دلى الحد الذظ يعتبر:- 

  دارة  وكمةالمكلفي  بالحو الوصول دلى المعلومات المتعلقة بالعنصر في العنصر وا 
العنصر ومدققي العناصر )بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي يسعى فريق 

 عملية المجموعة دلى الحصول عليها(؛ و

  دنجاز العمل أو الطلب م  مدقق العنصر دنجاز العمل المتعلق بالمعلومات المالية
 الخاصة بالعناصر.

 
 -القيود المفروضة على:د   . 95أ

  في  المكلفي  بالحوكمةوصول فريق عملية المجموعة دلى المعلومات الخاصة بالعنصر أو
العنصر أو ددارة العنصر أو مدققي العناصر )بما في ذلك وثائق التدقيق ذات العالقة التي 

 يسعى فريق عملية المجموعة دلى الحصول عليها(؛ أو

 ة المتعلقة بالعناصرالعمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخف المعلومات المالي. 
 

بعد قبول شريط عملية المجموعة أدا  عملية تدقيق المجموعة، تشكل عجزًا في الحصول على أدلة 
تدقيق كافية ومناسبة قد تؤثر على رأظ التدقيق حول المجموعة. وفي حاات استثنائية، قد يؤدظ 

 أو النظام. بموجب القانو  ممكناً م  العملية حيث يكو  ذلك  اإلنسحابذلك دلى 
 

 (50لمرجع: الفقرة )ا اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق
.  تعتبر مراجعة شريك عملية المجموعة لإلستراتيجية الكلية لعملية تدقيق المجموعة وخطة تدقيق 99أ

 المجموعة جز ًا هامًا م  أدا  مسؤولية الشريك المتمثلة في توجيه عملية تدقيق المجموعة.
 

 لمجموتعة وتعناصرها وايئاتهمفهم ا
 (57)المرجع: الفقرة  المسائل التي يحصل فريق عملية المجموعة على فهم بشأنها

على درشادات حول المسائل التي قد يأخذها المدقق )المنقح(  255يحتوظ معيار التدقيق الدولي.  92أ
عوامل الخارجية األخرى عند الحصول على فهم حول القطاع والعوامل التنظيمية وال عتباربعي  اإل

 التي تؤثر على المنشأة، بما في ذلك دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به؛ وطبيعة المنشأة؛ 
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 ۷5واألهداف واإلستراتيجيات ومخاطر العمل ذات العالقة؛ وقياس ومراجعة األدا  المالي للمنشأة.

سائل المتعلقة بمجموعة معينة، بما في المفي هذا المعيار على درشادات حول  9ويحتوظ الملحق
 ذلك عملية التوحيد.

 
 (57: الفقرة )المرجع ددارة المجموعة دلى العناصر ع التعليمات الصادرة 

الوحدة وقابلية المقارنة في المعلومات المالية، تصدر ددارة المجموعة عمومًا في سبيل تحقيق  . 91أ
ت المتطلبات المتعلقة بالمعلومات المالية للعناصر التي تعليمات دلى العناصر. وتحدد هذه التعليما

سيتم تضمينها في البيانات المالية للمجموعة وتشتمل عادة على كتيبات دجرا ات دعداد التقارير 
المالية وحزمة إلعداد التقارير. وتتألف حزمة دعداد التقارير عمومًا م  نماذج قياسية لدمج 

المالية للمجموعة. دا أ  حزم دعداد التقارير هذه ا تتخذ عمومًا  المعلومات المالية في البيانات
 شكل بيانات مالية كاملة معدة ومعروضة وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

 
 -.  تغطي هذه التعليمات عمومًا األمور التالية:95أ

 السياسات المحاسبية التي سيتم تطبيقها؛ 

 ية ومتطلبات اإلفصاح األخرى المطبقة على البيانات المالية للمجموعة، بما المتطلبات القانون
 -في ذلك:

 تحديد القطاعات واإلبالغ عنها؛ 

 عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة؛ 

 معامالت المجموعة الداخلية واألرباح  ير المحققة؛ 

 أرصدة الحسابات الخاصة بالمجموعة الداخلية؛ و 

 تقارير المالية.جدول مواعيد إلعداد ال 
 

 -قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة للتعليمات على األمور التالية:.   90أ
  مالئمة التعليمات استكمال حزمة دعداد التقارير.وضوح و 

 :ما دذا كانت التعليمات- 

 تصف خصائف دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به بالشكل المناسب؛ 

 بمتطلبات دطار عمل دعداد التقارير المالية  لتزامفي لإلتدعم اإلفصاحات التي تك
المعمول به، مثل اإلفصاح ع  عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة والمعلومات 

 المتعلقة بالقطاع؛

                                                 
 . 18أ-91، الفقرات أ)المنقح( 255معيار التدقيق الدولي  ۷5
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  تدعم تحديد التعديالت التي تجرى على التوحيد، مثل معامالت المجموعة الداخلية
 لخاصة بالمجموعة الداخلية؛ وواألرباح  ير المحققة، وأرصدة الحسابات ا

 .تدعم المصادقة على المعلومات المالية م  قبل ددارة العنصر 
 
 (57لمرجع: الفقرة ا) حتيالاإل

، حتيال.  يتعي  على المدقق تحديد وتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية بسبب اإل97أ
قد تشتمل المعلومات المستخدمة  ۸5ر المقيّمة.المناسبة للمخاط ستجابةوتصميم وتنفيذ دجرا ات اإل

على األمور  حتيالفي تحديد مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب اإل
 -التالية:

  تقييم ددارة المجموعة للمخاطر التي تنطوظ على التعبير بشكل خاطئ جوهريًا ع  البيانات
 .حتيالالمالية للمجموعة نتيجة لإل

 لها،  ستجابةفي المجموعة واإل حتيالعملية التي تقوم بها ددارة المجموعة لتحديد مخاطر اإلال
أو معينة محددة م  قبل ددارة المجموعة أو أرصدة الحسابات  دحتيالبما في ذلك مخاطر 

 .حتيالفئات المعامالت أو اإلفصاحات التي م  المحتمل أ  تنطوظ على مخاطر اإل

 حتيالاصر معينة تنطوظ على مخاطر اإلما دذا كا  هنالك عن. 

  في المجموعة لعمليات ددارة المجموعة م  أجل تحديد  المكلفي  بالحوكمةكيفية مراقبة
في المجموعة، وأنظمة الرقابة التي وضعتها ددارة المجموعة للحد  حتياللمخاطر اإل ستجابةواإل

 م  هذه المخاطر.

 دارة المجموعة  بالحوكمةو  التي يقوم بها المكلف ستجابةدجرا ات اإل واألفراد المناسبي  ضم  وا 
دارة العنصر ومدققو العناصر و يرهم، دذا  الداخليقسم التدقيق  عتبر ذلك مالئمًا( في الرد أ )وا 

فعلي أو مشكوك  دحتيالستفسار فريق عملية المجموعة حول ما دذا كانوا على علم بأظ دعلى 
 على المجموعة. فيه أو مزعوم يؤثر على عنصر معي  أو

 
النقاشات بي  أعضا  فريق العملية ومدققي العناصر فيما يتعلق بمخاطر األخطقا  الجوهريقة فقي البيانقات 

 (57)المرجع: الفقرة  حتيالالمالية للمجموعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة ع  اإل
 

المنشأة لخطأ جوهرية في يتعي  على األعضا  الرئيسي  في فريق العملية مناقشة قابلية تعرض  . 98أ
أو الخطأ، مع التركيز بشكل خاف على المخاطر الناجمة ع   حتيالالبيانات المالية بسبب اإل

ويتأثر  52. وفي عملية تدقيق المجموعة، قد تتضم  هذه النقاشات مشاركة مدققي العناصر.حتيالاإل

                                                 
 "مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية". 916ولي معيار التدقيق الد  ۸5

 . 56، الفقرة )المنقح( 255، ومعيار التدقيق الدولي 55، الفقرة 916معيار التدقيق الدولي   52
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النقاشات وكيف ومتى قرار شريك عملية المجموعة فيما يخف الشخف الذظ سيتم دشراكه في 
 ستجرى هذه النقاشات ونطاقها بعوامل مثل التجربة السابقة مع المجموعة.

 
 -.  توفر هذه النقاشات الفرصة للقيام بما يلي:92أ

  مشاركة المعرفة المتعلقة بالعناصر وبيئاتهم، بما في ذلك أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق
 المجموعة.

 .تبادل المعلومات حول مخاطر العمل في العناصر أو المجموعة 

  تبادل األفكار حول كيف وأي  قد تكو  البيانات المالية للمجموعة عرضة لخطأ جوهرظ ناجم
دارة العنصر التقارير أو الخطأ، وكيف  حتيالع  اإل قد ترتكب وتخفي ددارة المجموعة وا 

 أصول العناصر. ية، وكيف قد يسا  توزيعحتيالالمالية اإل

  تحديد الممارسات التي تتبعها ددارة المجموعة أو العنصر التي قد تكو  متحيزة أو مصممة
 عترافية، مثل ممارسات اإلدحتيالإلدارة األرباح التي قد تؤدظ دلى دعداد تقارير مالية 

 باإليرادات التي ا تلتزم بإطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

 العوامل الخارجية والداخلية المعروفة التي تؤثر على المجموعة والتي قد تخلق حافزًا أو  دعتبار
أو دتاحة  حتيالاإل رتكابأو ددارة العنصر أو  يرهم إلالمجموعة  طًا على ددارةو ضغتفرض 

، أو اإلشارة دلى وجود ثقافة أو بيئة تمّك  ددارة المجموعة أو حتيالاإل درتكابالفرصة أمام 
 .حتيالاإل درتكابة العنصر أو  يرهم م  تبرير ددار 

 المخاطرة التي قد تجعلها ددارة المجموعة أو العنصر مهيمنة على أنظمة الرقابة. دعتبار 

 ما دذا كانت السياسات المحاسبية الموحدة مستخدمة إلعداد المعلومات المالية المتعلقة  دعتبار
 إعتبار، وحيث يكو  الحال  ير ذلك، فجموعةدعداد البيانات المالية للمبالعناصر م  أجل 

كيفية تحديد وتعديل الفروقات في السياسات المحاسبية )حيث يكو  ذلك ضروريًا بموجب 
 دطار عمل دعداد التقارير المالية(.

 في  دحتيالالذظ تم تحديده في العناصر أو المعلومات التي تشير دلى وجود  حتيالمناقشة اإل
 عنصر معي .

 بالقواني  أو األنظمة الوطنية، مثل دفع  لتزاممعلومات التي قد تشير دلى عدم اإلمشاركة ال
 الرشاوى والتحويل  ير المالئم دلى ممارسات التسعير.

 
 (58)المرجع: الفقرة  عوامل المؤدية دلى المخاطرال

طر أخطا  دلى مخا أمثلة على حاات أو أحداث قد تشير، منفردة أو مجتمعة، (2)يعطي الملحق .  26أ
 .حتيالجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، بما في ذلك المخاطر الناجمة ع  اإل
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 (58تقييم المخاطر )المرجع: الفقرة 
يستند تقييم فريق عملية المجموعة على مستوى المجموعة لمخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات  . 25أ

 -المالية للمجموعة دلى معلومات مثل ما يلي:
  معلومات تم الحصول عليها م  فهم المجموعة وعناصر وبيئاتهم، وم  عملية التوحيد، بما في

ذلك أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها عند تقييم تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الممتدة على 
 نطاق المجموعة وأنظمة الرقابة المرتبطة بالتوحيد.

 صر.معلومات تم الحصول عليها م  مدققي العنا 
 

 (52)المرجع: الفقرة  فهم مدقق العنصر
يحصل فريق عملية المجموعة على فهم حول مدقق العنصر فقط عندما يقرر أ  يطلب منه دجرا    .29أ

العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بعنصر معي  م  أجل عملية تدقيق المجموعة. فعلى 
فهم حول مدققي هذه العناصر التي يخطط  ل  يكو  م  الضرورظ الحصول على سبيل المثال،

 فريق عملية المجموعة أدا  دجرا ات تحليلية بشأنه على مستوى المجموعة فقط.
 

 حقققول مقققدقق العنصقققر ومصقققادر أدلقققة التقققدقيقدجقققرا ات فريقققق عمليقققة المجموعقققة فقققي الحصقققول علقققى فهقققم 
 (52)المرجع: الفقرة 

ملية المجموعة في الحصول على فهم حول مدقق .  تتأثر طبيعة وتوقيت ونطاق دجرا ات فريق ع22أ
أو المعرفة بمدقق العنصر، ودرجة خضوع فريق عملية  العنصر بعوامل مثل التجربة السابقة

 -المجموعة ومدقق العنصر للسياسات واإلجرا ات الشائعة، مثل:
 :ما دذا يشترك فريق عملية المجموعة ومدقق العنصر في- 

  جرا ات و سياسات  را  العمل )مثل منهجيات التدقيق(؛إلج مشتركةا 

  جرا ات  ؛ أومشتركة في رقابة الجودةسياسات وا 

  جرا ات  .مشتركة في المراقبةسياسات وا 

 :تعارض أو تشابه- 

 القواني  واألنظمة أو النظام القانوني؛ 

 نضباط وضما  الجودة الخارجية؛إلاإلشراف المهني وا 

 التعليم والتدريب؛ 

 نية؛ أوالمؤسسات والمعايير المه 

 .اللغة والثقافة 
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. فعلى ، دا أ  وجود أحدها يحول دو  وجود العامل اآلخرمع بعضها البعضتتفاعل هذه العوامل  . 21أ
د  نطاق دجرا ات فريق عملية المجموعة للحصول على فهم حول مدقق العنصر أ،  سبيل المثال،

جرا ات رقابة الجودة والمراقبة المشتركة ومنهجية تدقيق مشتركة أو  الذظ يطبق بانتظام سياسات وا 
يعمل في نفس المنطقة التي يعمل فيها شريك عملية المجموعة، قد يكو  أقل م  نطاق دجرا ات 
فريق عملية المجموعة للحصول على فهم حول مدقق العنصر ب، الذظ يطبق بانتظام سياسات 

جرا ات رقابة الجودة والمراقبة المشتركة ومنهجية تدقيق مشتر  كة أو يعمل في منطقة أجنبية. كما وا 
 أ وب. العنصري فيما يتعلق بمدققي قد تختلف طبيعة اإلجرا ات التي يتم تأديتها 

 
السنة األولى م  قد يحصل فريق عملية المجموعة على فهم حول مدقق العنصر بعدة طرق. ففي  . 25أ

 -المثال بما يلي:مشاركة مدقق عنصر معي ، قد يقوم فريق عملية المجموعة على سبيل 
   تقييم نتائج نظام المراقبة ورقابة الجودة حيث يكو  فريق عملية المجموعة ومدقق العنصر م

جرا ات المراقبة المشتركة؛  96شركة أو مجموعة شركات تعمل بموجب وتلتزم بسياسات وا 

  ج(؛-)أ(52زيارة مدقق العنصر لمناقشة المسائل الواردة في الفقرة( 

  ج(. -)أ(52العنصر التأكيد خطيًا على المسائل المشار دليها في الفقرة الطلب م  مدقق(
 على مثال حول اإلقرارات الخطية التي يقدمها مدقق العنصر؛ 1يحتوظ الملحق 

 ج(؛-)أ(52ستبيانات المتعلقة بالمسائل الواردة في الفقرة إلالطلب م  مدقق العنصر تعبئة ا( 

  مال  في شركة شريك عملية المجموعة أو مع طرف دجرا  نقاش حول مدقق العنصر مع الز
 على معرفة بمدقق العنصر؛ أوثالث ذو سمعة طيبة 

   الحصول على اإلقرارات م  جهة أو جهات مهنية ينتمي دليها مدقق العنصر، أو هيئات يكو
 أطراف ثالثة أخرى. ،مدقق العنصر مرخف م  قبلها أ

 
العنصر دلى تجربة فريق عملية المجموعة السابقة مع وفي السنوات الالحقة، قد يستند فهم مدقق 

مدقق العنصر. قد يطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق العنصر التأكيد على ما دذا تم تغيير أظ 
 )ج( منذ السنة السابقة.-)أ(52شي  يتعلق بالمسائل المدرجة في الفقرة 

  

                                                 
ظ عمليات تدقيق ومراجعة البيانات "رقابة الجودة للشركات التي تؤد 5كما هو مطلوب م  قبل المعايير الدولية حول رقابة الجودة  96

 [، أوالمتطلبات الدولية كحد أدنى.51، الفقرة ]المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة"
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التدقيق ومراقبة جودة عمليات التدقيق، فإ  لإلشراف على مهنة دنشا  جهات دشرافية  عندما يتم  .20أ
وكفا ة مدقق العنصر.  دستقالليةوعي البيئة التنظيمية قد يساعد فريق عملية المجموعة في تقييم 

وقد يتم الحصول على المعلومات حول البيئة التنظيمية م  مدقق العنصر أو م  المعلومات 
 المستقلة.المقدمة م  الجهات اإلشرافية 

 
 )أ((52)المرجع: الفقرة  ت السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعةمتطلبا

عند دجرا  العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بعنصر معي  م  أجل عملية تدقيق  .27أ
المجموعة، يخضع مدقق العنصر لمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجموعة. 

أو مضافة دلى تلك المتطلبات المطبقة على مدقق العنصر عند دجرا  لمتطلبات وقد تختلف هذه ا
مدقق العنصر. ولذلك، يحصل فريق عملية تشريعية في المنطقة التي يتواجد فيها عملية تدقيق 
فهم حول ما دذا فهم مدقق العنصر وسيلتزم بتطبيق متطلبات السلوك األخالقي  المجموعة على

يق المجموعة والكافية للقيام بمسؤوليات مدقق العنصر في عملية تدقيق المرتبطة بعملية تدق
 المجموعة.

 
 )ب((52)المرجع: الفقرة  الكفا ة المهنية لمدقق العنصر

قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة للكفا ة المهنية لمدقق العنصر على ما دذا كا  مدقق .  28أ
 -العنصر:

 التي تكفي و ألخرى المعمول بها في عملية تدقيق المجموعة يفهم معايير التدقيق والمعايير ا
 مدقق العنصر في عملية تدقيق المجموعة؛ للقيام بمسؤوليات

  يتمتع بالمهارات الخاصة )مثل المعرفة الخاصة بالقطاع( الالزمة ألدا  العمل المتعلق
 بالمعلومات المالية الخاصة بعنصر معي ؛ و

  المالية، حيث يكو  ذلك ذو عالقة، الذظ يكفي للقيام يفهم دطار عمل دعداد التقارير
في عملية تدقيق المجموعة )تصف التعليمات الصادرة ع  ددارة بمسؤوليات مدقق العنصر 

 المجموعة دلى العناصر عادة خصائف دطار عمل دعداد التقارير المالية(.
 

 (96)المرجع: الفقرة  تطبيق فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر

ا يستطيع فريق عملية المجموعة التغلب على حقيقة أ  مدقق العنصر  ير مستقل م  خالل  . 22أ
العنصر أو م  خالل دجرا  تقييم مخاطر دضافي أو دجرا ات تدقيق  المشاركة في عمل مدقق

 أخرى فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر.
 

حول الكفا ة وعة قادرًا على التغلب مساور قلق أقل جدية .  مع ذلك، قد يكو  فريق عملية المجم16أ
دلى المعرفة الخاصة بالقطاع( أو حقيقة أ  مدقق العنصر ا  فتقارالمهنية لمدقق العنصر )مثل اإل

يعمل في بيئة تشرف بشكل فعال على المدققي  م  خالل المشاركة في عمل مدقق العنصر أو 
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فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة ت تدقيق أخرى دجرا  تقييم مخاطر دضافي أو دجرا ا
 بالعنصر.

 
عندما يحظر القانو  أو النظام الوصول دلى األجزا  ذات العالقة في وثائق التدقيق الخاصة بمدقق  . 15أ

العنصر، فقد يطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق العنصر التغلب على هذا م  خالل دعداد 
 ذات العالقة. مذكرة تغطي المعلومات

 
 (92-95)المرجع: الفقرة  األهمية النساية

         95يتعي  على المدقق القيام بما يلي: . 19أ
 -تحديد: عند وضع اإلستراتيجية الكلية للتدقيق  (أ)

 األهمية النسبية للبيانات المالية ككل؛ و (5)

ت أو رصدة حسابافي ظل الظروف الخاصة بالمنشأة، فئات معينة م  المعامالت أو أ (9)
م  التعبير ع  مبالغ أقل في خطا  دفصاحات حيث أنه م  المتوقع أ  تؤثر األ

للمستخدمي  لبيانات المالية ككل على القرارات ااقتصادية لمستوى األهمية النسبية 
التي يتم اتخاذها على أساس البيانات المالية. وفي ظل هذه الظروف، يحدد المدقق 

سيتم تطبيقها على هذه الفئات المعينة م  المعامالت  مستويات األهمية النسبية التي
 أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات؛ و

 األهمية النسبية. أدا تحديد  (ب)
 

وفي سياق عملية تدقيق المجموعة، يتم وضع مستويات األهمية النسبية لكل م  البيانات المالية 
مستوى األهمية النسبية  دستخدامللمجموعة ككل والمعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. ويتم 

 عند وضع اإلستراتيجية الكلية لتدقيق المجموعة.للبيانات المالية 
 
للتقليل، دلى مستوى متدني بشكل مناسب، م  احتمالية تجاوز مجموع األخطا   ير المصححة  . 12أ

للمجموعة ككل، و ير المكتشفة في البيانات المالية للمجموعة األهمية النسبية للبيانات المالية 
تحدد األهمية النسبية للعناصر بحيث تدنو األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة ككل. وقد 
تكو  األهمية النسبية للعناصر مختلفة للعناصر المختلفة. وليس بالضرورة أ  تكو  األهمية 

مجموعة ككل وبالتالي، قد النسبية للعناصر جزئًا حسابيًا م  األهمية النسبية للبيانات المالية لل
يتجاوز مجموع األهمية النسبية للعناصر المختلفة األهمية النسبية للبيانات المالية للمجموعة 

 ككل. وتستخدم األهمية النسبية للعناصر عند وضع دستراتيجية التدقيق الشاملة للعنصر.
 

تدقيق أو مراجعة معلوماتها المالية  يتم تحديد مستويات األهمية النسبية لتلك العناصر التي سيتم .  11أ
. وتستخدم األهمية النسبية 92)أ( و97و 90عملية تدقيق المجموعة وفقًا للفقرات  كجز  م 

                                                 
 [.55-56، الفقرات ]عملية تدقيق" وأدا "األهمية النسبية في تخطيط   296معيار التدقيق الدولي   95
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للعنصر م  قبل مدقق العنصر لتقييم ما دذا كانت األخطا  المكتشفة  ير المصححة هامة أو، 
 كانت منفردة أو في المجموع. سوا ً 

 
ويتم اإلبالغ ع  األخطا   ،األهمية النسبية للعنصرلألخطا  باإلضافة دلى يتم تحديد عتبة  .  15أ

المحددة في المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر التي تتعدى عتبة األخطا  دلى فريق عملية 
 المجموعة.

 
في حالة تدقيق المعلومات المالية للعنصر، يقوم مدقق العناصر )أو فريق العملية للمجموعة(  . 10أ

بتحديد األهمية النسبية لألدا  عند مستوى العناصر. ويعد هذا ضروريًا للتقليل، دلى مستوى 
متدني بشكل مناسب، م  احتمالية تجاوز مجموع األخطا   ير المصححة أو  ير المكتشفة 

ولدى التطبيق العملي، قد يحدد فريق عملية المجموعة األهمية النسبية  األهمية النسبية للعناصر.
نصر عند هذا المستوى األدنى. وعندما يكو  الحال كذلك، يستخدم مدقق العنصر األهمية للع

تقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر  هدافالنسبية للعنصر أل
للمخاطر المقيّمة وتقييم ما دذا كانت األخطا  المكتشفة  إستجابةوتصميم دجرا ات تدقيق أخرى ك

 هامة، سوا  كانت منفردة أم في المجموع.
 
 للمخاطر المقيّمة ستجااةاإل

-90)المرجقع: الفققرة  تحديد نوع العمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخقف المعلومقات الماليقة المتعلققة بالعنصقر
97) 

مات يتأثر قرار فريق عملية المجموعة فيما يتعلق بنوع العمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخف المعلو  .  17أ
 -المالية المتعلقة بالعنصر ومدى مشاركته في العمل الذظ يقوم به مدقق العنصر بما يلي:

 أهمية العنصر؛  (أ)

 المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة؛ (ب)

تقييم فريق عملية المجموعة لتصميم أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة وتحديد ما  (ج)
 ا تم تطبيقها أم ا؛ ودذ

 )د(  فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر. 
 

يبي  هذا المخطط كيف تؤثر أهمية العنصر على قرار فريق عملية المجموعة المتعلق بنوع العمل 
 الذظ سيتم أداؤه فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر.
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 )ج((-)ب(97ة )المرجع: الفقرة العناصر الهام

قد يحدد فريق عملية المجموعة عنصرًا على أنه  ير هام ألنه يميل دلى اانطوا  على مخاطر  . 18أ
هامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة بسبب طبيعته الخاصة أو الظروف القائمة. 

بات أو فئات وفي هذه الحالة، قد يكو  فريق عملية المجموعة قادرًا على تحديد أرصدة الحسا
المعامالت أو اإلفصاحات التي تتأثر بالمخاطر الهامة المحتملة. عندما يكو  الحال كذلك، قد 
يقرر فريق عملية المجموعة دجرا ، أو الطلب م  مدقق عنصر دجرا ، عملية تدقيق ألرصدة 

لموضحة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات هذه فقط. فعلى سبيل المثال، في الحالة ا
، قد يقتصر العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعنصر على عملية تدقيق 10في الفقرة 

بالمتاجرة بالعمالت األجنبية الخاصة أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات المتأثرة 
يق لواحد أو بتلك العنصر. عندما يطلب فريق عملية المجموعة م  مدقق عنصر دجرا  عملية تدق

أكثر م  أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت أو اإلفصاحات، يأخذ اإلبالغ دلى فريق عملية 
حقيقة أ  العديد م  بنود البيانات المالية مرتبطة  عتبار( بعي  اإل16المجموعة )أنظر الفقرة 

 ببعضها البعض.
 

جيب لمخاطرة هامة محتملة لألخطا  قد يصمم فريق عملية المجموعة دجرا ات التدقيق التي تست . 12أ
الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة. فعلى سبيل المثال، في حال وجود مخاطرة هامة محتملة 
بسبب وجود مخزو  قديم، قد يقوم فريق عملية المجموعة، أو يطلب م  مدقق عنصر القيام، 

يحتوظ على حجم   المحتمل أ  مبإجرا ات تدقيق محددة فيما يتعلق بتثمي  المخزو  في عنصر 
 المخزو  القديم، دا أنه  ير هام.كبير م  

 
 (92- 98)المرجع: الفقرتا   العناصر التي تعتبر عناصر  ير هامة

على ظروف العملية، قد يتم تجميع المعلومات المالية المتعلقة بالعنصر على مختلف  عتمادإلبا  .56أ
فريق عملية  دستنتاجاتة. وتدعم نتائج اإلجرا ات التحليلية اإلجرا ات التحليلي هدافأل المستويات

المجموعة المتمثلة بعدم وجود مخاطر هامة لألخطا  الجوهرية في المعلومات المالية المجمعة 
 المتعلقة بالعناصر التي تعتبر عناصر  ير هامة.

 
والعناصر  92ها وفقًا للفقرة ار دختي.  قد يتأثر قرار فريق عملية المجموعة حول عدد العناصر التي يتم 55أ

ها ونوع العمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر دختيار التي سيتم 
 -المختلفة المختارة بعوامل مثل:

  نطاق أدلة التدقيق التي م  المتوقع الحصول عليها م  المعلومات المالية الخاصة بالعناصر
 الهامة.

 العنصر حديثًا. دستمالككيل أو ما دذا تم تش 

 .ما دذا طرأت تغييرات هامة على العنصر 
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  التدقيق الداخلي بالعمل في العنصر وأظ تأثير لذلك العمل على تدقيق قسم ما دذا قام
 المجموعة.

 .ما دذا تطبق العناصر أنظمة وعمليات مشتركة 

  عة.الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجمو 

  مستوى التذبذبات الغير عادية المحددة م  خالل اإلجرا ات التحليلية التي أجريت على
 المجموعة.

 بالمقارنة مع العناصر األخرى ، أو المخاطرة التي يفترضها، للعنصر األهمية المالية الفردية
 المدرجة ضم  هذه الفئة.

  أو النظام أو لسبب آخر.ما دذا كا  العنصر خاضعًا لعملية تدقيق يقتضيها التشريع 
   

المدرجة في هذه الفئة م  احتمالية العناصر  دختيارفي  يزيد تضمي  عامل لعدم قابلية التنبؤقد 
العناصر عادة  دختيارتحديد األخطا  الجوهرية في المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. ويتباي  

 على أساس دورظ.
 

لعمليات ت المالية المتعلقة بعنصر معي  وفقًا للمعايير الدولية قد يتم دجرا  مراجعة للمعلوما . 59أ
، التي يتم تبنيها حسب الحاجة 92 9156أو المعيار الدولي لعمليات المراجعة 99 9166 المراجعة

 في ظل الظروف القائمة. كما قد يحدد فريق عملية المجموعة دجرا ات دضافية لدعم هذا العمل.
 

، قد تتألف المجموعة م  عناصر  ير هامة فقط. وفي هذه 52ح في الفقرة أ.  وفقًا لما هو موض52أ
الظروف، يمك  أ  يحصل فريق عملية المجموعة على أدلة تدقيق كافية ومناسبة يستند دليها رأظ 
التدقيق حول المجموعة م  خالل تحديد نوع العمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخف المعلومات المالية 

. وم   ير المحتمل أ  يحصل فريق عملية المجموعة على أدلة 92ر وفقًا للفقرة المتعلقة بالعناص
تدقيق كافية ومناسبة ليستند دليها رأظ التدقيق في المجموعة في حال قيام فريق عملية المجموعة، 
أو مدقق عنصر معي ، باختبار أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة وتطبيق اإلجرا ات 

 على المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر.التحليلية 
 

 (25-26)المرجع: الفقرتا   المشاركة في العمل المؤدى م  قبل مدقق العناصر
 -تتضم  العوامل التي قد تؤثر على مشاركة فريق عملية المجموعة في عمل مدقق العنصر ما يلي:. 51أ

 أهمية العنصر؛ (أ)

 في البيانات المالية للمجموعة؛ و المخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية (ب)

                                                 
 ."عمليات مراجعة البيانات المالية" 9166ة المعيار الدولي لعمليات المراجع  99
 ."مراجعة المعلومات المالية المرحلية م  قبل مدقق المنشأة المستقل" 9156المعيار الدولي لعمليات المراجعة   92
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 فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر.  (ج)
 

يطبق فريق عملية المجموعة اإلجرا ات في حال وجود عنصر هام أو مخاطر هامة محددة، 
في حال وجود عنصر  ير هام، فستتباي  طبيعة وتوقيت ونطاق و . 25-26الموضحة في الفقرتي 

دلى فهم فريق عملية المجموعة  ستنادعة في عمل مدقق العنصر باإلمشاركة فريق عملية المجمو 
وتصبح حقيقة أ  العنصر  ير هام ذات أهمية ثانوية. فعلى سبيل لمدقق العنصر المذكور. 

العنصر على أنه عنصر هام، دا أ  فريق عملية المجموعة قد يقرر  دعتبارر م عدم المثال، 
أل  لديها مساور قلق  ير جدية للغاية  م  قبل مدقق العنصرالمؤدى المشاركة في تقييم المخاطر 

دلى معرفة خاصة بالقطاع(، أو أ  مدقق  فتقارحول الكفا ة المهنية لمدقق العنصر )مثل اإل
 العنصر ا يعمل في بيئة تشرف على المدققي  بفعالية.

 
- 26موضحة في الفقرتي  .  قد تشتمل أنماط المشاركة في عمل مدقق العنصر عدا تلك األنماط ال55أ

أو أكثر  نمط واحددلى فهم فريق عملية المجموعة لمدقق العنصر، على  ستناد، باإل19والفقرة  25
 -التالية: نماطم  األ

 مع ددارة العنصر أو مدققي العناصر للحصول على فهم حول العنصر وبيئته. جتماعاإل (أ)

 لخاصتي  بمدققي العناصر.مراجعة اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق ا (ب)

تطبيق دجرا ات تقييم المخاطر لتحديد وتقييم مخاطر األخطا  الجوهرية عند مستوى  (ج)
العنصر. وقد يتم تطبيق هذه اإلجرا ات مع مدققي العناصر، أو م  قبل فريق عملية 

 المجموعة.

ت مع مدققي )د(  تصميم وتطبيق دجرا ات تدقيق أخرى. وقد يتم تصميم وتطبيق هذه اإلجرا ا 
 العناصر أو م  قبل فريق عملية المجموعة.

ات الرئيسية األخرى التي تعقد بي  مدققي جتماعات النهائية واإلجتماعالمشاركة في اإل)ه(   
دارة العناصر.  العناصر وا 

 مراجعة األجزا  ذات العالقة األخرى في وثائق التدقيق لمدققي العناصر. (و)
 

 تعملية التوحيد
 (21)المرجع: الفقرة  دة التصنيف على عملية التوحيدالتعديالت وا عا

قد تقتضي عملية التوحيد دجرا  تعديالت على المبالغ المبلغ عنها في البيانات المالية للمجموعة  . 50أ
تمر عبر أنظمة معالجة المعامالت العادية، أو التي قد ا تكو  خاضعة لنفس أنظمة التي ا 

لها المعلومات المالية األخرى. وقد يشتمل تقييم فريق عملية المجموعة الرقابة الداخلية التي تخضع 
 -لمدى مالئمة وكمال ودقة التعديالت على ما يلي:
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 تقييم ما دذا كانت التعديالت الهامة تعكس األحداث والمعامالت المعنية بها بالشكل المناسب؛ 

  دذا تمت معالجتها ومصادقتها تحديد ما دذا تم حساب التعديالت الهامة بالشكل الصحيح وما
 م  قبل ددارة المجموعة وحيث يكو  ممكنًا، م  قبل ددارة العنصر؛

  كانت التعديالت الهامة مدعومة بالشكل المالئم وموثقة بشكل كاٍف؛ وتحديد ما دذا 

  داخل المجموعة واألرباح  ير المحققة وأرصدة التحقق م  تسوية والتخلف م  المعامالت
 ل المجموعة.الحسابات داخ

 
 (15- 16)المرجع: الفقرتا   مع مدقق العنصر تتصاااإل 

بي  فريق عملية المجموعة ومدققي العناصر، فهناك  تجاهفي حال عدم وجود تواصل فعال ثنائي اإل . 57أ
مخاطرة تكم  في دمكانية عدم حصول فريق عملية المجموعة على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

فيما يخف  الواضح في الوقت المحدد تصالويشكل اإل لتدقيق حول المجموعة.ليستند دليها رأظ ا
بي  فريق عملية المجموعة  تجاهمتطلبات فريق عملية المجموعة أساس التواصل الفعال ثنائي اإل

 ومدقق العنصر.
 

 5في خطاب التعليمات. ويحتوظ الملحق  يتم اإلبالغ عادة ع  متطلبات فريق عملية المجموعة . 58أ
على درشادات حول المسائل المطلوبة واإلضافية التي قد تكو  مشمولة في مثل هذا الخطاب. 

مدقق العنصر مع فريق عملية المجموعة شكل مذكرة أو تقرير حول العمل المؤدى.  دتصالويتخذ 
بي  فريق عملية المجموعة ومدقق العنصر قد ا يكو  خطيًا بالضرورة. فعلى  تصالدا أ  اإل

قد يقوم فريق عملية المجموعة بزيارة لمدقق العنصر لمناقشة المخاطر الهامة المحددة المثال، سبيل 
أو مراجعة األجزا  ذات العالقة في وثائق التدقيق لمدقق العنصر. ومع ذلك، تنطبق متطلبات 

 التوثيق في هذا المعيار ومعايير التدقيق الدولية األخرى.
 

ية المجموعة، قد يزود مدقق العنصر مثاًل فريق عملية المجموعة بوصول عند التعاو  مع فريق عمل . 52أ
 دلى وثائق التدقيق ذات العالقة في حال لم ذلك محظورًا بموجب القانو  أو النظام.

 
ة مدقق عنصر في الوقت ذاته، يمك  تحقيق هدف .  عندما يكو  أحد أعضا  فريق عملية المجموع06أ

وسائل عدا  إستخدامل في التواصل بوضوح مع مدقق العنصر بفريق عملية المجموعة المتمث
 -اإلبال ات الخطية المحددة. فعلى سبيل المثال:

  قد يكو  الوصول م  قبل مدقق العنصر دلى اإلستراتيجية الكلية للتدقيق وخطة التدقيق كافيًا
 ؛ و16لإلبالغ ع  متطلبات فريق عملية المجموعة الموضحة في الفقرة 

 كافية  راجعة وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر م  قبل فريق عملية المجموعةقد تكو  م
 .15ستنتاج فريق عملية المجموعة الموضح في الفقرة إلإلبالغ ع  المسائل ذات العالقة ب
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 تقييم كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها
 )ب((19المرجع: الفقرة ) مراجعة وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر

قد تختلف أجزا  وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر التي ستكو  مرتبطة بعملية تدقيق  . 05أ
ما يكو  محور التركيز هو وثائق التدقيق  على الظروف القائمة. وعادةً  عتمادالمجموعة باإل

مجموعة. وقد يتأثر نطاق عملية المرتبطة بالمخاطر الهامة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية لل
المراجعة بحقيقة أ  وثائق التدقيق الخاصة بمدقق العنصر كانت خاضعة إلجرا ات المراجعة 

 الخاصة بشركة مدقق العنصر.
 

 (15- 11)المرجع: الفقرتا   كفاية ومدى مالئمة أدلة التدقيق
تدقيق كافية ومناسبة ليستند  في حال توصل فريق عملية المجموعة دلى عدم الحصول على أدلة . 09أ

دليها رأظ التدقيق حول المجموعة، قد يطلب الفريق م  مدقق العنصر تطبيق دجرا ات دضافية. في 
حال لم يك  ذلك مجديًا، قد يطبق الفريق دجرا اته الخاصة على المعلومات المالية المتعلقة 

 بالعنصر.
 

كانت محددة م  قبل فريق  إلجمالي ألظ أخطا  )سوا ً ا.  يتيح تقييم شريك عملية المجموعة للتأثير 02أ
عملية المجموعة أو مبلغ عنها م  قبل مدقق العنصر( لشريك عملية المجموعة تحديد ما دذا تم 

 التعبير ع  البيانات المالية للمجموعة ككل بشكل خاطئ جوهريًا.
 

 في المجموتعة المكلفين االحوكمةمع إدارة المجموتعة و  تتصاااإل 
 (18-10)المرجع: الفقرة  مع ددارة المجموعة تتصاااإل 

، حتيالعلى المتطلبات واإلرشادات المتعلقة بإبالغ اإلدارة ع  اإل 916يحتوظ معيار التدقيق الدولي . 01أ
 91.المكلفي  بالحوكمة، فإبالغ حتيالوحيث قد تكو  اإلدارة متورطة في عملية اإل

 

ااحتفاظ ببعض المعلومات الجوهرية الحساسة كمعلومات سرية.  د تحتاج ددارة المجموعة دلىق.  05أ
وتشتمل األمثلة على المسائل التي قد تكو  هامة بالنسبة للبيانات المالية للعنصر والتي قد تكو  

 -ددارة العنصر على  ير علم بها على ما يلي:
 .المقاضاة المحتملة 

 .خطط بالتخلي ع  أصول تشغيلية جوهرية 

 حقة.األحداث الال 

 القانونية الهامة. تفاقياتاإل 

 

                                                 
 . 19-16، الفقرات 916معيار التدقيق الدولي   91
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  099 066معيار التدقيق الدولي 

 (12)المرجع: الفقرة  في المجموعة المكلفي  بالحوكمةمع  تصالاإل
 

في المجموعة بها  المكلفي  بالحوكمةقد تشتمل المسائل التي يقوم فريق عملية المجموعة بإبالغ .  00أ
ي العناصر والتي يقرر تأتي دلى عناية فريق عملية المجموعة م  قبل مدقق المسائل التي كتل

مع  تصالويحدث اإل في المجموعة. المكلفي  بالحوكمةالفريق بأنها هامة بالنسبة لمسؤوليات 
في المجموعة في عدة أوقات خالل عملية تدقيق المجموعة. فعلى سبيل المثال،  المكلفي  بالحوكمة

تحديد فريق عملية المجموعة )ب( بعد -)أ(12قد يتم اإلبالغ ع  المسائل المشار دليها في الفقرة 
للعمل الذظ سيتم القيام به فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر. وم  ناحية أخرى، قد 

)ج( في نهاية عملية التدقيق، وقد يتم اإلبالغ 12يتم اإلبالغ ع  المسائل المشار دليها في الفقرة 
 حدوثها. عند)ه( -)د(12ع  المسائل المشار دليها في الفقرة 
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 1الملحق 
 (52)المرجع: الفقرة أ

 

مثال تعلى رأي متحفظ حيث يكون فريق تعملية التدقيق غير قادر تعلى الحصول تعلى أدلة تدقيق 
 كافية ومناساة ليستند إليها رأي التدقيق حول المجموتعة

 

ناسبة تتعلق د  فريق عملية المجموعة في هذا المثال  ير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية وم
بيا  المركز مليو  دوار في  55بعنصر هام تتم محاسبته بطريقة حقوق الملكية )معترف به عند 

مليو  دوار( ألنه لم يملك وصوًا دلى  06، األمر الذظ يعكس دجمالي األصول الذظ يبلغ المالي
 السجالت المحاسبية أو اإلدارة أو مدقق العنصر.

 

، بما في 5x96 ديسمبر 25 فيالبيانات المالية المدققة الخاصة بالعنصر قرأ فريق عملية المجموعة 
ونظر في المعلومات المالية ذات العالقة المحتفظ بها م  قبل ددارة ذلك تقرير المدقق المتعلق بذلك 
 المجموعة فيما يتعلق بالعنصر.

 

 علىدقيق كافية ومناسبة وفي حكم شريك عملية المجموعة، يعتبر تأثير العجز في الحصول على أدلة ت
 سائد.جوهريًا ولكنه  ير للمجموعة البيانات المالية 

 

 تقرير المدقق المستقل
 ]مخاَطب مناسب[

 

 5تقرير حول الايانات المالية الموحدة
، لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أ ب ج والشركات التابعة لها

وبيا   5x96 ديسمبر 25ًا م  دعتبار الموحدة  المالي بيا  المركزوالتي تتألف م  
للسنة  التدفقات النقديةالموحد وبيا  التغييرات في حقوق الملكية وبيا   الشامل الدخل

 التوضيحية األخرى. والمعلوماتالمنتهية وملخف حول السياسات المحاسبية الهامة 
 

 مسؤولية اإلدارة ع  البيانات المالية الموحدة
 

 هذه البيانات المالية ل ۲العادل عرضالعداد و اإلى عاتق اإلدارة مسؤولية يقع عل

                                                 
ر ضقرورظ فققي ظقل الظققروف القائمقة عنققدما يكقو  العنققوا  الفرعققي يعتبقر العنققوا  الفرعقي "تقريققر حقول البيانققات الماليقة الموحققدة"  يقق   5

 الثاني "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى"  ير معمول به.
 أو مصطلح آخر مالئم في سياق اإلطار القانوني في نطاق اإلختصاف المحدد.    ۲
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  091 (5)الملحق 066معيار التدقيق الدولي 

. وتشتمل هذه المسؤولية على ۳الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
كما تحدد اإلدارة المهام التالية: تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية 

 الية الموحدة الخالية م  البيا  الخاطئ الجوهرظ، سوا ً ضرورة دعداد البيانات الم
 أو الخطأ. حتيالنتيجة اإل

 
 مسؤولية المدقق

يقع على عاتقنا مسؤولية التعبير ع  رأظ حول هذه البيانات المالية الموحدة 
دلى عملية التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بعملية التدقيق وفقًا لمعايير  ستنادباإل

بمتطلبات السلوك األخالقي  لتزامدولية، حيث تقتضي هذه المعايير اإلالتدقيق ال
جرا  عملية التدقيق م  أجل الحصول على تأكيد معقول حول ما دذا  وتخطيط وا 

 كانت البيانات المالية خالية م  األخطا  الجوهرية.
 

دجرا ات م  أجل الحصول على أدلة تدقيق  تنطوظ عملية التدقيق على تطبيق
مبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. وتعتمد اإلجرا ات المختارة حول ال

على حكم المدقق، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطا  الجوهرية في البيانات المالية 
بتقييمات وعند القيام أم ع  الخطأ.  حتيالكانت ناجمة ع  اإل الموحدة، سوا ً 
 هاوعرضالمنشأة عداد إالداخلية المرتبطة بفي الرقابة  ، ينظر المدققالمخاطر هذه

م  أجل تصميم دجرا ات التدقيق المناسبة في  للبيانات المالية الموحدة 1العادل
الداخلية  5التعبير ع  رأظ حول فعالية الرقابة هدفالظروف القائمة، وليس ل

تشتمل عملية التدقيق على مدى مالئمة السياسات المحاسبية كما  للمنشأة.
خدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المعدة م  قبل اإلدارة، دلى جانب المست

 تقييم العرض الكلي للبيانات المالية الموحدة.
 

                                                 
الموحدة تعطي صورة عادلة وصحيحة، يمك  قرا ة هذه العبارة كما يلي: عندما تتلخف مسؤولية اإلدارة في دعداد البيانات المالية    ۳

"اإلدارة مسئولة ع  دعداد البيانات المالية الموحدة التي تعطي صورة عادلة وصحيحة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
 المالية"

 

اآلتي: "عند القيام بتقييمات المخاطر هذه، ينظر المدقق في ،  يمك  قرا ة العبارة التالية ك2كما في حالة المالحظة الهامشية   1
ت الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد المنشأة للبيانات المالية الموحدة التي توفر نظرة صحيحة ومنصفة م  أجل تصميم دجرا ا

 لمنشأة". التعبير ع  رأظ حول فعالية الرقابة الداخلية ل هدف، وليس لالتدقيق المناسبة في ظل الظروف
في الحاات التي يكو  فيها المدقق مسؤوًا أيضًا ع  دبدا  رأظ حول فاعلية الرقابة الداخلية بالتزام  مع تدقيق البيانات المالية    5

الموحدة، تتم صيا ة هذه العبارة على النحو التالي: "عند دجرا  تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعي  اإلعتبار الرقابة 
خلية المرتبطة بإعداد المنشأة للبيانات المالية الموحدة م  أجل تصميم دجرا ات تدقيق مناسبة". وفيما يخف المالحظة الدا

، يمك  أ  تنف العبارة على ما يلي: "عند دجرا  تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعي  اإلعتبار الرقابة الداخلية 2الهامشية 
 انات المالية الموحدة التي تعطي صورة صحيحة وعادلة لتصميم دجرا ات التدقيق المناسبة." المرتبطة بإعداد المنشأة للبي
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نعتقد بأ  أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا 
 المتحفظ المتعلق بالتدقيق.

 
 أساس الرأظ المتحفظ

أ ب ج في شركة س ف ع، وهي شركة زميلة أجنبية تم تسجيل استثمار شركة 
مليو  دوار  55مستملكة خالل العام وتتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية، بمبلغ 

، وا   حصة شركة أ، 5x96 ديسمبر 25ًا م دعتبار الموحدة  بيا  المركز الماليفي 
مليو  دوار مشمولة في  (5)ج في صافي دخل شركة س ف ع التي تبلغ  ،ب
الموحد للسنة المنتهية في ذلك الوقت. ولم نك  قادري  على  الشامل يا  الدخلب

كافية ومناسبة حول المبلغ المسجل ألننا لم نملك دذ  الحصول على أدلة تدقيق 
إننا فوصول دلى المعلومات المالية واإلدارة ومدققي شركة س ف ع. وبالتالي، 

رة إلجرا  أية تعديالت على هذه تحديد ما دذا كانت هناك ضرو   ير قادري  على
 المبالغ.

 
 الرأظ المتحفظ

باستثنا  التأثيرات المحتملة للمسألة الموضحة في الفقرة المتعلقة بأساس  برأينا،
بشكل عادل، م  كافة النواحي الرأظ المتحفظ، تعرض البيانات المالية الموحدة 
الي لشركة أ ب ج الوضع الم ،الجوهرية )أو "توفر نظرة صحيحة ومنصفة حول"(

وأدائها المالي والتدفقات النقدية  5x96 ديسمبر 25ًا م  دعتبار والشركات التابعة لها 
 للسنة المنتهية في ذلك الوقت وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 
 تقرير حول المتطلاات القانونية والتنظيمية األخرى

على طبيعة  عتمادقرير المدقق باإلسيتباي  شكل ومحتوى هذا القسم في ت]
 مسؤوليات المدقق األخرى فيما يخف دعداد التقارير المالية.[

 ]توقيع المدقق[
 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوا  المدقق[
 

تقدير شريك عملية اسبة، في في حال كا  تأثير العجز في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومن
وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  معيناً  حض شريك عملية المجموعة رأياً جوهريًا وسائدًا، قد يدالمجموعة، 

765. 
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 أمثلة تعلى مسائل يحصل فريق تعملية تدقيق المجموتعة تعلى فهم اشأنها
 

مجموعة واسعة م  المسائل؛ ومع ذلك، ا ترتبط كافة المسائل بكل عملية  تغطي األمثلة المطروحة
 ق للمجموعة، كما أ  قائمة األمثلة  ير مكتملة بالضرورة.تدقي

 

 أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة
 -قد تشتمل أنظمة الرقابة الممتدة على نطاق المجموعة دمجًا بي  األمور التالية: .5

 دارة العنصر لمناقشة التطورات في مجال األعمال جتماعاإل ات الدورية بي  ددارة المجموعة وا 
 ومراجعة األدا .

  مراقبة عمليات العناصر ونتائجها المالية، بما في ذلك األعمال الروتينية إلعداد التقارير
العادية التي تمّك  ددارة المجموعة م  مراقبة أدا  العناصر مقابل الموازنات واتخاذ اإلجرا  

 المناسب.

  دارة مخاطر العمل، عملية تقييم المخاطر م  قبل ددارة المجموعة؛ أظ عملية تحديد وتحليل وا 
 التي قد ينتج عنها خطأ جوهرظ في البيانات المالية للمجموعة. حتيالبما في ذلك مخاطر اإل

  مراقبة وتسوية والتخلف م  المعامالت داخل المجموعة واألرباح  ير المحققة وأرصدة
 الحسابات داخل المجموعة عند مستوى المجموعة.

  م دقة وكمال المعلومات المالية المستلمة م  العناصر.حداثة وتقييعملية لمراقبة 

  نظام مركزظ لتكنولوجيا المعلومات يتم التحكم به م  خلال نفس أنظمة الرقابة العامة على
 كافة أو جز  م  المجموعة.في تكنولوجيا المعلومات 

 اصر.نشاطات الرقابة في نظام معي  لتكنولوجيا المعلومات مشترك في كافة أو بعض العن 

  التدقيق الداخلي وبرامج التقييم الذاتي.قسم مراقبة أنظمة الرقابة، بما في ذلك نشاطات 

 .السياسات واإلجرا ات المتوافقة، بما في ذلك كتيب دجرا ات دعداد التقارير المالية للمجموعة 

  البرامج الممتدة على نطاق المجموعة، مثل مدونات السلوك األخالقي وبرامج مكافحة
 .تيالحاإل

 .ترتيبات تفويض السلطة والمسؤولية إلدارة العنصر 
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يمك  أ  يعتبر قسم التدقيق الداخلي جز ًا م  أنظمة الرقابة على نطاق المجموعة، على سبيل  .9
التقييم الذظ  ۱(9652 )المنقح 056المثال عندما يكو  القسم مركزيًا. يتناول معيار التدقيق الدولي 

ة حول ما دذا كا  الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات يجريه فريق عملية المجموع
كافي، ومستوى كفا ة قسم  واإلجرا ات ذات الصلة تدعم موضوعية المدققي  الداخليي  بشكلٍ 

التدقيق الداخلي، وما دذا كا  القسم يطّبق منهجًا منظمًا ومنضبطًا حي  يتوقع فريق تدقيق 
 .   المجموعة استخدام عمل القسم

 
 عملية التوحيد

 -قد يشتمل فهم فريق عملية المجموعة لعملية التوحيد على مسائل كاآلتي: .2
 

 :المسائل المتعلقة بإطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به

 .نطاق فهم ددارة العنصر إلطار عمل دعداد التقارير المالية 

  التقارير المالية المعمول به.عملية تحديد ومحاسبة العناصر وفقًا إلطار عمل دعداد 

  عملية تحديد القطاعات المبلغ عنها م  أجل دعداد التقارير حول القطاع وفقًا إلطار عمل
 دعداد التقارير المالية المعمول به.

  عملية تحديد عالقات األطراف ذات العالقة ومعامالت األطراف ذات العالقة م  أجل دعداد
 عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.التقارير المالية وفقًا إلطار 

  السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات المالية للمجموعة، وااختالفات ع  تلك البيانات
ة بموجب دطار معدلالخاصة بالسنة المالية السابقة، والتغييرات الناشئة ع  معايير جديدة أو 

 عمل دعداد التقارير المالية المعمول به.

 المختلفة ع  السنة المنتهية ت التعامل مع العناصر ذات السنوات المالية المنتهية دجرا ا
 للمجموعة.

 
 -المسائل المتعلقة بعملية التوحيد:

  العملية التي تقوم بها ددارة المجموعة للحصول على فهم حول السياسات المحاسبية المستخدمة
سياسات محاسبية موحدة إلعداد  مدستخدام  قبل العناصر وحيث يكو  ذلك ممكنًا، لضما  

المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر م  أجل دعداد البيانات المالية للمجموعة وتحديد 
الفروقات في السياسات المحاسبية وتعديلها حيث يقتضي ذلك دطار عمل دعداد التقارير 

 تفاقياتواألسس واإل المالية المعمول به. وا   السياسات المحاسبية الموحدة الخاصة بالمبادئ
دلى دطار عمل دعداد التقارير  ستنادوالقواعد والممارسات المتبناة م  قبل المجموعة، باإل

معمول به، والتي تستخدمها العناصر بانتظام إلعداد تقارير حول معامالت مماثلة. المالية ال
                                                 

 55.، الفقرة  ستخدام عمل المدققي  الداخليي "د "( 9652 )المنقح 056معيار التدقيق الدولي   ۱
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  098 (9)الملحق 066معيار التدقيق الدولي 

وحزمة دعداد  دعداد التقارير المالية توبشكل عام، توضح هذه السياسات في كتيب دجرا ا
 التقارير الصادرة ع  ددارة المجموعة.

  العملية التي تقوم بها ددارة المجموعة لضما  دعداد تقارير مالية كاملة ودقيقة في الوقت
 المحدد م  قبل العناصر م  أجل عملية التوحيد.

 ي البيانات عملية تحويل المعلومات المالية المتعلقة بالعناصر األجنبية دلى العملة المستخدمة ف
 المالية للمجموعة.

  كيفية تنظيم تكنولوجيا المعلومات م  أجل عملية التوحيد، بما في ذلك الكتيب والمراحل
المؤتمتة للعملية، والكتيب وأنظمة الرقابة المبرمجة ألنظمة الرقابة المطبقة في مراحل مختلفة 

 م  عملية التوحيد.

 حصول على معلومات حول األحداث الالحقة.العملية التي تقوم بها ددارة المجموعة لل 
 

 -المسائل المتعلقة بالتعديالت على التوحيد:

  ،عملية تسجيل التعديالت على التوحيد، بما في ذلك دعداد وتفويض ومعالجة القيود اليومية
 وخبرة الموظفي  المسؤولي  ع  التوحيد.

  المعمول به.التعديالت التي يقتضيها دطار عمل دعداد التقارير المالية 

 .األساس المنطقي لألحداث والمعامالت التي تؤدظ دلى دجرا  تعديالت على عملية التوحيد 

 .تكرار وطبيعة وحجم المعامالت بي  العناصر 

   المعامالت داخل المجموعة واألرباح  ير دجرا ات المراقبة والتحكم والتسوية والتخلف م
 المحققة وأرصدة الحسابات داخل المجموعة.

 جرا ات دطفا  لتزاملخطوات المتخذة للوصول دلى القيمة العادلة لألصول المستملكة واإلا ات، وا 
الشهرة )حيث يكو  ذلك ممكنًا( واختبار تخفيض قيمة الشهرة وفقًا إلطار عمل دعداد التقارير 

 المالية المعمول به.

  ائر المتكبدة م  قبل مع مالك حصة األ لبية أو مصالح األقلية فيما يتعلق بالخسالترتيبات
 عنصر معي  )مثل واجب مصلحة األقلية بتحسي  هذه الخسائر(.
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أحداث قد تشير إلى مخاطر أخطاء جوهرية في الايانات المالية حاات أو أمثلة تعلى 
 للمجموتعة

 
ذلققك، ليسققت كافققة الحققاات أو ؛ مققع أو األحققداث الحققااتتغطققي األمثلققة المطروحققة مجموعققة واسققعة مقق  

 األحداث مرتبطة بكل عملية تدقيق للمجموعة، كما أ  قائمة األمثلة فير مكتملة بالضرورة.
  أو التصقققرف أو دعقققادة  سقققتمالكمتكقققررة مققق  اإلهيكقققل مجموعقققة معققققد، خاصقققة عنقققد وجقققود حقققاات

 التنظيم.

  ا تتسم بالشفافية. عمليات صنع القرار التيهياكل رقابة سيئة في الشركة، بما في ذلك 

  الققة، بمققا فققي ممتققدة علققى نطققاق المجموعققة أو وجققود أنظمققة رقابققة  يققر فعّ عققدم وجققود أنظمققة رقابققة
 ذلك معلومات  ير مالئمة م  ددارة المجموعة حول مراقبة عمليات العناصر ونتائجها.

 يققر  العناصققر العاملققة فققي منققاطق أجنبيققة التققي قققد تكققو  عرضققة لعوامققل مثققل التققدخل الحكققومي 
المألوف في مجاات مثل سياسة التجارة والسياسة المالية، والقيقود المفروضقة علقى حركقات العملقة 

 واألرباح؛ والتذبذبات في أسعار الصرف.

  النشقققاطات التجاريقققة للعناصقققر التقققي تنطقققوظ علقققى مخقققاطرة عاليقققة، مثقققل العققققود طويلقققة األجقققل أو
 المتاجرة بأدوات مالية مبتكرة أو معقدة.

 التي تتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر التي تقتضي الدمج فقي البيانقات الماليقة  الشكوك
للمجموعققة وفقققًا إلطققار عمققل دعققداد التقققارير الماليققة المعمققول بققه، مثققل مققا دذا كققا  هنالققك منشقق ت 

 وتتطلب الدمج.خاف أو منش ت  ير تجارية  هدفذات 

  بأطراف ذوظ عالقة.العالقات والمعامالت  ير العادية الخاصة 

  موازنققة أو التسققوية فققي عمليققة العلققى لققم تعمققل حسققابات داخققل المجموعققة سققابقة ألرصققدة أحققداث
 التوحيد.

 .وجود معامالت معقدة ا تتم محاسبتها في أكثر م  عنصر واحد 

  تطبيققققق العناصققققر للسياسققققات المحاسققققبية التققققي تختلققققف عقققق  تلققققك المطبقققققة علققققى البيانققققات الماليققققة
 للمجموعة.

 ناصققر ذات سققنوات ماليققة منتهيققة مختلفققة عقق  بعضققها الققبعض حيققث قققد تسققتخدم للتالعققب فققي ع
 توقيت المعامالت.

 .حدوث سابق لتعديل  ير مرخف أو  ير مكتمل على عملية التوحيد 

  منش ت تخطيط صارم فيما يتعلق بالضرائب داخل المجموعة، أو معامالت نقدية ضخمة مع
 تحظى بإعفا  ضريبي.

  ر على المدققي  المشاركي  في عملية تدقيق البيانات المالية للعناصر.تغيير متكر 
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 أمثلة تعلى تأكيدات مدقق العناصر
، فهي قد تتباي  م  مدقق عنصر آلخر وم  فترة ةقياسي كرسالةها دعتبار ا يقصد م  هذه التأكيدات 

 للفترة التي تليها.
 

 قبل العمل المتعلق بالمعلومات المالية حول بدايات العناصر. ول على التأكيداتوعادة ما يتم الحص
  

 ]ترويسة مدقق العنصر[
 

 ]التاريخ[
 ]دلى شريك عملية المجموعة[

 
الشركة األم[ للسنة  دسميتم توفير هذه الرسالة في سياق عملية تدقيقك للبيانات المالية لمجموعة ]

تعبير ع  رأظ حول ما دذا كانت تعرض البيانات المالية للمجموعة بشكل ال هدفالمنتهية في ]التاريخ[ ل
كما عادل، م  كافة النواحي الجوهرية )يوفر نظرة صحيحة ومنصفة حول(، الوضع المالي للمجموعة 

دلى دطار عمل دعداد التقارير  أشر]التاريخ[ وأدائها المالي وتدفقاتها المالية للسنة المنتهية وفقًا لق ] هو
 لمالية المعمول به[.ا

 
نقّر استالم تعليماتك بتاريخ ]التاريخ[ التي تطلب منا دجرا  عمل محدد فيما يخف المعلومات المالية لق 

 العنصر[ للسنة المنتهية في ]التاريخ[. دسم]
 

 -نؤكد على ما يلي:
بالتعليمات  ملتزابالتعليمات/ نوصي بأنكم ل  تكونوا قادري  على اإل لتزامسنكو  قادري  على اإل .5

 ]حدد التعليمات[ لألسباب التالية ]حدد األسباب[.التالية 

ننا نفهمها / نقدر لكم توضيح التعليمات التالية ]حدد التعليمات[. .9  د  التعليمات واضحة وا 

 سنتعاو  معكم وسنزودكم بوثائق التدقيق ذات العالقة. .2
 

 -نقّر األمور التالية:
 دسمالعنصر[ مشمولة في البيانات المالية لمجموعة ] دسمة بق ]ستكو  المعلومات المالية المتعلق .5

 الشركة األم[.

قد ترو  م  الضرورظ المشاركة في العمل الذظ طلبتم منا دجراؤه فيما يخف المعلومات المالية  .9
 العنصر[ للسنة المنتهية في ]التاريخ[. دسمالمتعلقة بق ]
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عملنا في عملية تدقيق البيانات المالية  دامدستخدنكم تخططو  لتقييم و، دذا كا  مناسبًا،  .2
 الشركة األم[. دسملمجموعة ]

 
العنصر[، فإ  ]صف  دسمفيما يتعلق بالعمل الذظ سنقوم به فيما يخف المعلومات المالية المتعلقة بق ]

العنصر، مثل شركة تابعة مملوكة بالكامل أو شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة مستثمر بها تتم 
 -الشركة األم[، نؤكد على ما يلي: دسمسبتها بطريقة حقوق الملكية أو التكلفة في المحاسبة[ في ]محا
كافيًا للقيام بمسؤولياتنا في عملية  متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة[نملك فهمًا ]أشر دلى  .5

وفيما يتعلق بق تدقيق البيانات المالية للمجموعة، وسنلتزم بتلك المتطلبات. وعلى وجه الخصوف، 
الشركة األم[ والعناصر األخرى في المجموعة، فإننا مستقلو  ضم  ]أشر دلى متطلبات  دسم]

المنصوف عليها  المعمول بها]أشر دلى القواعد[ متطلبات األخالقي ذات العالقة[ ونلتزم بالسلوك 
 الهيئة التنظيمية[. دسمم  قبل ]

]أشر دلى المعايير الوطنية األخرى المعمول بها في  نملك فهمًا حول معايير التدقيق الدولية و .9
عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة[ يكفي للقيام بمسؤولياتنا على أكمل وجه في عملية تدقيق 

العنصر[  دسمالبيانات المالية للمجموعة وسنقوم بعملنا المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بق ]
 [ وفقًا لهذه المعايير.للسنة المنتهية في ]التاريخ

نتمتع بمهارات خاصة )مثل معرفة خاصة بالقطاع( ازمة ألدا  العمل فيما يخف المعلومات  .2
 المالية لعنصر معي .

]أشر دلى دطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به أو كتيب دجرا ات دعداد  نملك فهمًا حول .1
ولياتنا على أكمل وجه في عملية تدقيق البيانات التقارير المالية للمجموعة[ يكفي للقيام بمسؤ 

 المالية للمجموعة.

 
سنعلمكم بأية تغييرات تطرأ على اإلقرارات المذكورة أعاله خالل سير العمل المتعلق بالمعلومات المالية 

 العنصر[. دسمالخاصة بق ]
 

 ]توقيع المدقق[
 ]التاريخ[

 ]عنوا  المدقق[
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ضافية مشمولة في خطاب التعليمات الخاص افريق تعملية تدقيق  مسائل مطلواة وا 
 ةالمجموتع

 

 مدقق العنصر اها مكتواة اخط مائلإن المسائل التي يقتضي هذا المعيار إاالغ 
 

 -المسائل المرتبطة بتخطيط عمل مدقق العنصر:

 ملية المجموعة عمل طلب م  مدقق العنصر، مع معرفة السياق الذظ سيستخدم فيه فريق ع
 مدقق العنصر، التأكيد على تعاونه مع فريق عملية المجموعة.

 .جدول مواعيد دنها  عملية التدقيق 

  مواعيد الزيارات المخطط لها م  قبل ددارة المجموعة وفريق عملية المجموعة ومواعيد
 ات المخطط لها مع ددارة العنصر ومدقق العنصر.جتماعاإل

 الرئيسية. تصالقائمة بجهات اإل 

  ستخدامالعمل الذظ سيؤديه مدقق العنصر، و ، والترتيبات لتنسيق الجهود في المرحلة ذلك العمل ا 
األولية م  عملية التدقيق وخاللها، بما في ذلك المشاركة المخطط لها لفريق عملية المجموعة في 

 عمل مدقق العنصر.

  على ، ستقالليةعة وخاصة متطلبات اإلمتطلبات السلوك األخالقي المرتبطة بعملية تدقيق المجمو
حي  يُحظر على مدقق المجموعة بموجب القواني  أو األنظمة استخدام مدققي   ،المثالسبيل 

داخليي  لتقديم مساعدة مباشرة، فإنه م  المالئم لمدقق المجموعة أ  يأخذ بعي  ااعتبار ما دذا 
الحظر أيضًا ليشمل مدققي العناصر، وا   كا  كذلك، معالجة هذا األمر في المراسالت يمتد 

 ۱ التي تتم مع مدققي العناصر.

  في حالة مراجعة أو تدقيق البيانات المالية المتعلقة بالعنصر، عنصر األهمية النسبية )و، دذا
كا  ذلك منطبقاً، مستوى أو مستويات األهمية النسبية ألصناف محددة م  المعامالت أو أرصدة 

ها دعتبار دذا تعدتها األخطا  فإنه ا يمك   لعتبة أعاله الذظالحسابات أو اإلفصاحات(، ومبلغ ا
 ير هامة بالنسبة للبيانات المالية للمجموعة وذلك في حال تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية 

 المتعلقة بالعنصر.

  قائمة باألطراف ذات العالقة معدة م  قبل ددارة المجموعة، وأية أطراف أخرى ذات عالقة يعلم
على أساس محدد مع  تصالها فريق عملية المجموعة، وطلب م  مدقق العنصر باإلبوجود
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 ( العنصر)بما في ذلك عمل مدققي  
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األطراف ذات العالقة بفريق عملية المجموعة  ير المحددة مسبقًا م  قبل ددارة المجموعة أو 
 فريق عملية المجموعة.

 دة العمل الذظ سيتم أداؤه فيما يخف المعامالت داخل المجموعة واألرباح  ير المحققة وأرص
 الحسابات داخل المجموعة.

  اإلرشادات حول مسؤوليات دعداد التقارير التشريعية األخرى، مثل دعداد تقارير حول عملية تأكيد
 ددارة المجموعة لفعالية الرقابة الداخلية.

  بي  دنها  فترة زمنية  م  المحتمل وجودعندما يكو  تعليمات خاصة لمراجعة األحداث الالحقة
ستنتاج فريق عملية المجموعة حول ا  بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر و العمل المتعلق 

 البيانات المالية للمجموعة.

 المسائل المرتبطة بإجرا  عمل مدقق العنصر
  ختبارات فريق عملية المجموعة حول أنشطة الرقابة لنظام معالجة مشترك بي  كافة أو دنتائج

 سيتم أجراؤها م  قبل مدقق العنصر.التي بعض العناصر، واختبارات أنظمة الرقابة 

 حتيالالمخاطر الهامة المحددة لألخطا  الجوهرية في البيانات المالية للمجموعة، الناجمة ع  اإل 
على أساس أو الخطأ، والمرتبطة بعمل مدقق العنصر، وطلب بأ  يقوم مدقق العنصر باإلبالغ 

أو الخطأ والمحددة  حتياللناجمة ع  اإللألخطا  الجوهرية اع  أية مخاطر هامة أخرى محدد 
ستجابةفي العنصر و   مدقق العنصر لهذه المخاطر. ا 

  دلى العمل المؤدى فيما يخف أنظمة الرقابة في العنصر أو  ستنادالتدقيق الداخلي باإلقسم نتائج
 المرتبطة بالعناصر.

   دجرا  العمل طلب اإلبالغ على أساس محدد ع  أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها م
في اعتمدها المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعناصر التي تتعارض مع أدلة التدقيق التي 

 لدى تقييم المخاطر عند مستوى المجموعة. األصل فريق عملية المجموعة

  ددارة العنصر بإطار عمل دعداد التقارير المالية المعمول به،  دلتزامطلب تقديم دقرار خطي حول
يا  حول الفروقات بي  السياسات المحاسبية المطبقة على المعلومات المالية المتعلقة أو ب

 بالعناصر وتلك المطبقة على البيانات المالية للمجموعة التي تم اإلفصاح عنها.

 .المسائل التي سيتم توثيقها م  قبل مدقق العنصر 

 
 المعلومات األخرى

  عملية المجموعة على أساس محدد:طلب اإلبالغ ع  األمور التالية دلى فريق- 

  عداد التقارير المالية والتدقيق، بما في ذلك التقديرات المسائل الهامة المتعلقة بالمحاسبة وا 
 المحاسبية واألحكام ذات العالقة.

 .المسائل المتعلقة بوضع المنشأة المستمرة في العنصر 



 عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة –خاصة العتبارات اإل
 ( العنصرلك عمل مدققي )بما في ذ 

 

  021 (5)الملحق 066معيار التدقيق الدولي 

 .المسائل المتعلقة بالمقاضاة والمطالبات 

  في الرقابة الداخلية التي حددها مدققو العناصر أثنا  العمل على  هامةالنواحي القصور
 . دحتيالالمعلومات المالية للعنصر والمعلومات التي تشير دلى وجود 

 . طلب دشعار فريق عملية المجموعة بأية أحداث هامة أو  ير عادية بأسرع وقت ممك 

  م   نتها ق عملية المجموعة عند اإلدلى فري 15طلب اإلبالغ ع  المسائل المدرجة في الفقرة
  العمل المتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالعنصر.
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 في سياق "عمل المدققين الداخليين إستخدام" (3613عام  المنقح) 516التدقيق الدوليمعيار يجب قراءة 
جراءو  المستقل للمدقق العامة األهداف" 366معيار التدقيق الدولي  التدقيق لمعايير وفقا   تدقيق عملية ا 

 . "الدولية
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 مقدمة
   نطاق هذا المعيار

المدققين الداخليين. وهذا عمل  إستخدامي حال فر مسؤوليات المدقق الخارجي يتناول هذا المعيا .1
تدقيق و)ب( إستخدام المدققين أدلة للحصول على  يشمل )أ( إستخدام عمل قسم التدقيق الداخلي

شراف ومراجعة المدقق الخارجي.    الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة تحت توجيه وا 

 (3. )المرجع: الفقرة أداخليم تدقيق قسالمنشأة  لم يكن لدىال ُيطّبق هذا المعيار في حال  .3

 داخلي، ال تنطبق المتطلبات المذكورة في هذا المعيار تدقيققسم المنشأة  كان لدىفي حال  .3
 في حال: المتعلقة باستخدام عمل ذلك القسم

 ذات عالقة بعملية التدقيق؛ أوقسم لم تكن مسؤوليات ونشاطات ال (أ)

التدقيق وذلك  أدلةالقسم أثناء حصوله على  عمل إستخدامال يتوقع المدقق الخارجي  كان (ب)
تم أدائها يات التي جراءاإل اكتسبه نتيجةالذي قسم على فهم المدقق األولي للعتماد إلبا

  . 1(المنقح) 316بموجب معيار التدقيق الدولي
 

لتعديل  الداخلي قسم التدقيقعمل  إستخدامهذا المعيار ما يفرض على المدقق الخارجي  يرد فيال 
إذ يبقى مباشر من قبله،  ل  تأديتها بشك ينبغيات التدقيق التي إجراء نطاقبيعة أو توقيت أو تقليل ط

  شاملة.تدقيق  إستراتيجيةوضع  للمدقق الخارجي قرار
 

على ذلك، ال ُتطبق المتطلبات الواردة في هذا المعيار فيما يتعلق بالمساعدة المباشرة إذا لم  وعالوة   .4
 ي الستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة.يخطط المدقق الخارج

 
 لى حد ما بموجب قانون أو نظام ماقد ُيمنع المدقق الخارجي أو يقّيد إ ات،ختصاصاإلفي بعض  .6

. أو إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة الداخلي قسم التدقيق عمل إستخداممن 
. 3ماليةالبيانات الاألنظمة التي تحكم عملية تدقيق  وأالقوانين  تبطلال  فمعايير التدقيق الدولية

 .الدوليةلمعايير التدقيق  متثالإلتمنع المدقق الخارجي من ا نواهي أو القيود لنوبالتالي فإن هذه ال
  (31)المرجع: الفقرة أ
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 إستخدام عمل المدققين الداخليين

   536 (3613 )المنقح516معيار التدقيق الدولي

 قيق الدولي( ومعيار التد3612عام  المنقح) 211 العالقة بين معيار التدقيق الدولي
  (المنقح) 016

. لديها والحوكمة الرقابة الداخليةمن هياكل  لتدقيق الداخلي كجزء  أقسام لالعديد من المنشآت  تؤسس .5
 بما في ذلكالتنظيمي  ووضعه وطبيعة مسؤولياته قسم التدقيق الداخلي تتنوع أهداف ونطاقو 

لمنشأة ومتطلبات جم وهيكل اعلى ح عتمادإلوذلك باعلى نطاق واسع  القسمصالحيات ومساءلة 
 . أيضا   المكلفين بالحوكمة، أولئك اإلدارة، وحيث أمكن

 
 الداخلي أن يفيد قسم التدقيقمعرفة وخبرة لكيف يمكن ( المنقح) 316معيار التدقيق الدولي يتناول .3

 يوضحالجوهري.  الخطأ مخاطر وتقييم فهم المنشأة وبيئتها وما يتعلق بتحديدفي  لمدقق الخارجيا
التواصل الفعال بين المدققين الداخليين  يؤديكيف  أيضا   3(المنقح) 316معيار التدقيق الدولي

   بيئة تمّكن المدقق الخارجي من معرفة األمور الهامة التي قد تؤثر على عمله.  إلى خلق والخارجيين 
 

 وتكميليبنّاء الداخلي بأسلوب  قسم التدقيق عمل إستخداممن  أيضا   قد يتمكن المدقق الخارجي .6
ات جراءواإلالداخلي والسياسات  قسم التدقيقعتماد على ما إذا كان الوضع التنظيمي لإلوذلك با

 قسم التدقيقمستوى كفاءة على نحو وافي موضوعية المدققين الداخليين، و تدعم  ذات العالقة
يار مسؤوليات المدقق . يتناول هذا المعمنهجا  منظما  ومنضبطا  طّبق ما إذا كان القسم يالداخلي، و 

ات جراءاإل كتسبه نتيجةإعلى فهمه األولي لقسم التدقيق الداخلي الذي  بناء   ،يتوقعالخارجي عندما 
أدلة عمل القسم كجزء من  إستخدام(، المنقح) 316لمعيار التدقيق الدولي وفقا  تم أدائها يالتي 
أو  ،طبيعة أو توقيت أن يعّدل من لعمذلك ال إستخداممن شان و . 4اتم الحصول عليهيي تال التدقيق

 بشكل مباشر من قبل المدقق الخارجي.  أدائهاات التدقيق التي ينبغي إجراء نطاق يقلل من،
 

باإلضافة إلى ذلك، يتناول هذا المعيار أيضا  مسؤوليات المدقق الخارجي إذا كان يدرس إستخدام  .3
شراف ومراجعة المدقق الخارجي.المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة تحت توج  يه وا 

 
الداخلي.  قسم التدقيقؤديها التي ي مشابهة لتلكات إجراءيؤدون في المنشأة فراد قد يكون هنالك أ  .16

منهجا  طّبق ضوعية والكفاءة ويبالمو  يتصفقسم  بواسطةات جراءتلك اإلغير أنه ما لم يتم أداء 
يشّكل و رقابة داخلية  أنظمة تعتبر اتجراءتلك اإل نفإ رقابة الجودة، بما في ذلك منظما  ومنضبطا  

لمخاطر المقّيمة لالمدقق  إستجابةمن  تلك جزء   الرقابة أنظمةفاعلية بخصوص ليل لحصول على دا
  336.6لمعيار التدقيق الدولي وفقا  
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 التدقيقعن مسؤولية المدقق الخارجي 
تلك  تتقلصدقيق المعّبر عنه، وال رأي الت عن وحيدةقع على عاتق المدقق الخارجي مسؤولية ي .11

أو للمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة الداخلي  قسم التدقيقعمل ل هإستخدامالمسؤولية عند 
ات تدقيق مشابهة لتلك التي يؤديها المدقق إجراء ونؤدقد ي أنهمالعملية. وعلى الرغم من  في

المنشأة كما  عنمستقلين غير المدققين الداخليين الداخلي و  قسم التدقيقالخارجي، إال أن كل من  
لمعيار التدقيق  وفقا  هو مطلوب من المدقق الخارجي خالل عملية تدقيق البيانات المالية 

 إستخداموبالتالي يعّرف هذا المعيار الشروط الضرورية للمدقق الخارجي ليتمكن من  366.5الدولي
وكافي  مناسبد التي ينبغي بذلها للحصول على دليل الجهو . كما ويعّرف ينالداخليالمدققين  عمل
هو أو المدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة الداخلي  قسم التدقيقأن عمل  يثبت
أغراض عملية التدقيق. ُتصاغ المتطلبات من أجل توفير إطار لألحكام التي يصدرها  مالئمعمل 

غير الزائد أو  ستخداملمنع اإل المدققين الداخليين ملع إستخدامما يتعلق بفيالمدقق الخارجي 
           المبرر لذلك العمل. 

 

 تاريخ النفاذ
 ديسمبر 16المؤرخة في  لعمليات تدقيق البيانات المالية للفتراتنافذ المفعول هذا المعيار يكون  .13

 .أو بعد ذلك 3614
 

 األهداف
ويتوقع المدقق الخارجي  داخليقسم تدقيق نشأة فيما يلي أهداف المدقق الخارجي، حيث تمتلك الم  .13

 أدائها ميتسات التدقيق التي إجراء ،تقليل نطاقتعديل طبيعة أو توقيت، أو لقسم ال عمل إستخدام
 :، أو إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرةمن قبله ةمباشر 

أو إستخدام المساعدة المباشرة  يالداخل قسم التدقيق عمل إستخدامتحديد ما إذا كان يمكن  (أ)
ن صح ذلك، من المدققين الداخليين لى أي حد؛ ، وا   في أي مجاالت وا 

 
 ذلك التحديد: إجراءوبعد 

يناسب أغراض العمل كان تحديد ما إذا عمل قسم التدقيق الداخلي،  إستخدامفي حال  (ب)
 عملية التدقيق؛ و

ة المباشرة، توجيه عملهم واإلشراف المدققين الداخليين لتقديم المساعد في حال إستخدام (ج)
 عليه ومراجعته بشكل مناسب. 
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 اتالتعريف
 أدناه: ةالمحدد المعاني ةالتالي اتمصطلحيكون لل ألغراض معايير التدقيق الدولية، .14

 المصممة ستشاراتالتأكيد واإلؤدي نشاطات يالمنشأة في قسم  هو -الداخلي  قسم التدقيق (أ)
دارة المخاطر  حوكمة المنشأة عملياتفاعلية لتقييم وتعزيز  الرقابة الداخلية. )المرجع: و وا 

 (.4أ - 1أ اتالفقر 

عبارة عن إستخدام المدققين الداخليين لتأدية إجراءات التدقيق تحت  - المساعدة المباشرة (ب)
شراف ومراجعة المدقق الخارجي.   توجيه وا 

 المتطلبات 
لى أي حد يمكن    عمل قسم التدقيق الداخلي ستخدامإتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وا 

 الداخلي قسم التدقيقتقييم 
من ألغراض التدقيق  عمل قسم التدقيق الداخلي إستخدامما إذا كان يمكن  المدقق الخارجيحدد ي  .16

 خالل تقييم ما يلي:

ات ذات جراءالسياسات واإلالداخلي و  قسم التدقيقيدعم فيه الوضع التنظيمي ل الحد الذي (أ)
 (3أ -6أ اتعية المدققين الداخليين؛ )المرجع: الفقر موضو  العالقة

 ( و3أ -6أ اتالداخلي؛ )المرجع: الفقر  قسم التدقيقمستوى كفاءة  (ب)

رقابة الجودة.  بما في ذلك، منهجا  منظما  ومنضبطا  طّبق قسم التدقيق الداخلي ي ما إذا كان (ج)
 (11أ -16أ ات)المرجع: الفقر 

 
 الداخلي في حال تحديده لألمور التالية: التدقيققسم ال يستخدم المدقق الخارجي عمل  .15

ال تدعم موضوعية المدققين  العالقةات ذات جراءوالسياسات واإلقسم أن الوضع التنظيمي لل (أ)
 ؛ على نحو وافيالداخليين 

 ؛ أوالكافيةفتقر للكفاءة يقسم أن ال (ب)

 13لمرجع: الفقرة أرقابة الجودة. )ا بما في ذلك، منهجا  منظما  ومنضبطا  طبق ال يقسم أن ال (ج)
 (14أ –
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    هإستخدامالداخلي الذي يمكن  قسم التدقيقعمل  ونطاقتحديد طبيعة 
لى أي حد يمكن  إستخدامكأساس لتحديد المجاالت التي يمكن فيها  .13 عمل قسم التدقيق الداخلي وا 

يتم الذي أو  أداءه لمدقق الخارجي النظر في طبيعة ونطاق العمل الذي تمعلى ا ينبغيه، إستخدام
الشاملة الخاصة قيق تدال ستراتيجيةإل ألدائه من قبل قسم التدقيق الداخلي ومدى مالئمته التخطيط

  (13أ -16أ ات)المرجع: الفقر  تدقيق.لبالمدقق الخارجي وخطة ا
 
كما ويتعين عليه عملية التدقيق، في إصدار جميع األحكام الهامة  ينبغي على المدقق الخارجي .16

 إستخدامالتخطيط للتقليل من المبرر لعمل قسم التدقيق الداخلي، غير  ستخداممن أجل منع اإل
 (13أ -16أ اتبشكل مباشر: )المرجع: الفقر  وتنفيذ المزيد من العمل القسم عمل

 :كان هناك المزيد من األحكام فيكلما   (أ)
 ات التدقيق ذات العالقة؛ وإجراء وأداء تخطيط (1)
 (13أ - 16أ ات؛ )المرجع: الفقر جمعهاي تم تال أدلة التدقيقتقييم  (3)

خاصة  مراعاةإيالء ، مع عند مستوى اإلثباتزادت المخاطر المقّيمة للخطأ الجوهري كلما  (ب)
 (33أ -36أ ات؛ )المرجع: الفقر تم تحديدها على أنها هامةيلمخاطر التي ل

 قةات ذات العالجراءالسياسات واإلقّل دعم الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي و كلما  (ج)
 ؛ وعلى نحو وافيلموضوعية المدققين الداخليين 

 قّل مستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي.  (د)
 

إلى  ، بالمجمل،قسم التدقيق الداخلي عمل إستخدام تقييم ما إذا كان ينبغي على المدقق الخارجي .13
 ظرا  بشكل كافي ن إلى مشاركة المدقق الخارجي في عملية التدقيق أيضا   الحد المخطط له سيؤدي

 (33أ -16أ ات. )المرجع: الفقر رأي التدقيق المعّبر عنه عنلمسؤوليته الوحيدة 
 

 العامة  لنظرةبشأن ا المكلفين بالحوكمةمع أولئك  تواصلهأثناء  ،ينبغي على المدقق الخارجي .36
 

 أن يبّلغ عن، 3567بما يتوافق مع معيار التدقيق الدوليالمخطط له نطاق وتوقيت التدقيق حول 
 (33أ ةقسم التدقيق الداخلي. )المرجع: الفقر  عمل ستخدامإلة تخطيطه كيفي

 

 قسم التدقيق الداخلي عمل إستخدام
قسم التدقيق الداخلي، مناقشة  عمل ستخدامإل كان يخططفي حال  ،ينبغي على المدقق الخارجي .31

 -34أ تا. )المرجع: الفقر المختلفةنسيق نشاطاتهم تكأساس ل المخطط له مع القسم ستخداماإل
 (35أ
 

الذي يخطط  بعمل القسمالمتعلقة تقارير قسم التدقيق الداخلي قراءة  ينبغي على المدقق الخارجي .33
ات التدقيق التي قام بأدائها باإلضافة إلى النتائج ذات إجراء ونطاقلفهم طبيعة  هستخدامإل

 العالقة. 
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مل قسم التدقيق الداخلي الذي على مجمل ع كافيةتدقيق ات إجراءأداء  ينبغي على المدقق الخارجي .33
 تقييم ما إذا: بما في ذلك ،تحديد كفاءته ألغراض التدقيقمن أجل  هستخدامإليخطط 

 ؛سليموتوثيقه بشكل  وأداءه واإلشراف عليه ومراجعته عمل القسم قد تم التخطيط لهكان  (أ)
ات نتاجإستعلى التوصل إلى القسم  لمساعدة ةوكافي ةمالئم أدلةقد تم الحصول على كان  (ب)

 ؛ ومعقولة
التقارير ما إذا كانت و  في الظروف المحددةمالئمة ات التي تم التوصل إليها ستنتاجكانت اإل (ج)

 ( 36أ -33أ اتمع نتائج العمل الذي تم أداءه. )المرجع: الفقر  متسقةالمعدة من قبل القسم 
 

ع تقييم المدقق م يجب أن تتجاوبالمدقق الخارجي الخاصة بتدقيق الات إجراء ونطاقطبيعة إن  .34
 الخارجي لما يلي:

 ؛األحكام الصادرةمقدار  (أ)

 المخاطر المقّيمة للخطأ الجوهري؛ (ب)

ات ذات جراءالوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل فيه يدعمالذي حد ال (ج)
 ؛ وداخليينالعالقة موضوعية المدققين ال

 (33أ -33أ ات)المرجع: الفقر  6؛مستوى كفاءة القسم (د)
 

 (36بعض ذلك العمل. )المرجع: الفقرة أبغي أن تشتمل على إعادة أداء وين
 

المتعلقة بقسم التدقيق الداخلي  هاتإستنتاجتقييم ما إذا كانت  ينبغي على المدقق الخارجيكما و  .36
القسم  عمل إستخدام ونطاقمن هذا المعيار، وما إذا كان تحديد طبيعة  16الفقرة الواردة في 

 مالئمة.  من هذا المعيار ال تزال 13-16في الفقرات واردة ألغراض التدقيق ال
 

لى أي حد يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم  تحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وا 
 المساعدة المباشرة

 تحديد ما إذا كان يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ألغراض التدقيق
خارجي بموجب القوانين أو األنظمة الحصول على المساعدة المباشرة من المدقق ال قد ُيحظر على .35

ن   (31. )المرجع: الفقرة أ33و 36-33ذلك، ال ُتطبق الفقرات صّح المدققين الداخليين. وا 
  

                                                           

 .16أنظر الفقرة  6 



 إستخدام عمل المدققين الداخليين

 (3613 )المنقح516معيار التدقيق الدولي  543 

 

يق
تدق

 ال

بموجب القوانين أو  إذا كان إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ليس محظورا   .33
ستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة في إلوكان المدقق الخارجي يخطط  األنظمة،

عملية التدقيق، ينبغي أن يقّيم المدقق الخارجي وجود وأهمية تهديدات الموضوعية ومستوى كفاءة 
ود المدققين الداخليين الذين سيقدمون هذه المساعدة. وينبغي أن يشمل تقييم المدقق الخارجي لوج

ستفسارات على المدققين الداخليين إلطرح اوأهمية التهديدات لموضوعية المدققين الداخليين 
 لموضوعيتهم.  بخصوص المصالح والعالقات التي قد تشّكل تهديدا  

 
 ينبغي أن ال يستخدم المدقق الخارجي مدققا  داخليا  لتقديم المساعدة المباشرة إذا:  .36

 ة المدقق الداخلي؛ أو كان يوجد تهديدات هامة لموضوعي (أ)
-33كان المدقق الداخلي يفتقر إلى الكفاءة الكافية إلنجاز العمل المقترح. )المرجع: الفقرات أ (ب)

 (34أ
 

 تحديد طبيعة ونطاق العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة 
وتحديد طبيعة وتوقيت ونطاق دققين الداخليين تحديد طبيعة ونطاق العمل الذي يمكن إيكاله للمعند  .33

 التوجيه واإلشراف والمراجعة المناسبة في الظروف المحددة، ينبغي أن يبحث المدقق الخارجي:
 مقدار األحكام المعنية بما يلي:  (أ)

 تخطيط وتأدية إجراءات التدقيق ذات الصلة؛ و .1
 تقييم أدلة التدقيق التي يتم جمعها؛ و .3

 خطاء البيانات الجوهرية؛ والمخاطر المقّيمة أل (ب)
تقييم المدقق الخارجي لوجود وأهمية تهديدات الموضوعية ومستوى كفاءة المدققين الداخليين  (ج)

 (33أ-36الذين يقدمون هذه المساعدة. )المرجع: الفقرات أ
 

اءات ينبغي أن ال يستخدم المدقق الخارجي المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة لتأدية اإلجر   .36
 التي: 

 (13تنطوي على إصدار أحكام هامة في التدقيق؛ )المرجع: الفقرة أ (أ)
ترتبط بمخاطر مقّيمة أعلى من األخطاء الجوهرية حيث تكون األحكام الالزمة في تأدية  (ب)

إجراءات التدقيق ذات الصلة أو تقييم أدلة التدقيق التي تم جمعها هي أحكام غير محدودة؛ 
 (36)المرجع: الفقرة أ

رتبط بالعمل الذي يشارك فيه المدققون الداخليون والذي تم إبالغه، أو سيتم إبالغه، إلى ت (ج)
 بواسطة قسم التدقيق الداخلي؛ أو اإلدارة أو أولئك المكلفين بالحوكمة 
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بالقرارات التي يتخذها المدقق الخارجي وفقا لهذا المعيار فيما يخص قسم التدقيق ترتبط  (د)
 (33أ-36المساعدة المباشرة. )المرجع: الفقرات أ الداخلي واستخدام عمله أو

 
لى أي حد يمكن إستخدامهم لتقديم  .31 بعد التقييم المناسب لما إذا يمكن إستخدام المدققين الداخليين وا 

قيامه بإبالغ أولئك المكلفين  عندالمساعدة المباشرة في عملية التدقيق، يتعين على المدقق الخارجي 
 356،9وفقا لمعيار التدقيق الدولي  نطاق ووقت التدقيق المخطط لهبالحوكمة بنظرة عامة عن 

من  ستخدام المخطط له للمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرةإلطبيعة ونطاق ااإلبالغ عن 
في ظروف  مفرطا   أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بأن مثل هذا اإلستخدام ال يعتبر استخداما  

 (33رة أالعملية. )المرجع: الفق
 

ستخدام المدققين الداخليين، بالمجمل، لتقديم المساعدة إالمدقق الخارجي ما إذا كان ينبغي أن يقّيم  .33
 ستخدام المخطط له لعمل قسم التدقيق الداخليإلباإلضافة إلى ا المباشرة إلى الحد المخطط له،

ة التدقيق، في ضوء كافي في عملي سيؤدي في جميع األحوال إلى مشاركة المدقق الخارجي بشكل  
 المسؤولية الوحيدة للمدقق الخارجي عن رأي التدقيق المعّبر عنه.

 

 إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة
ألغراض التدقيق، يجب على المدقق  قبل إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة .33

 الخارجي: 
لممثل المفوض عن المنشأة بأنه سيتم السماح للمدققين الحصول على موافقة خطية من ا (أ)

الداخليين بإتباع تعليمات المدقق الخارجي، وأن المنشأة لن تتدخل في العمل الذي يؤديه 
 المدقق الداخلي لصالح المدقق الخارجي؛ و

الحصول على موافقة خطية من المدققين الداخليين بأنهم سيحافظون على سرية مسائل  (ب)
 تعليمات المدقق الخارجي وسيبلغون المدقق الخارجي بأي تهديد لموضوعيتهم. محددة حسب 

 
ه المدقق الخارجي وأن يراجع ويشرف على العمل الذي يؤديه المدققون الداخليون في يجب أن يوجّ  .34

 وعند القيام بذلك:  336.16لمعيار التدقيق الدولي  العملية وفقا  
اف والمراجعة يجب أن يشير إلى أن المدققين فإن طبيعة وتوقيت ونطاق التوجيه واإلشر  (أ)

 33ل في الفقرة م يتجاوبون مع نتيجة تقييم العوامالداخليين غير مستقلين عن المنشأة وأنه
 من هذا المعيار؛ و

أدلة التدقيق  من يجب أن تتضمن إجراءات المراجعة قيام المدقق الخارجي بالتحقق الحقا   (ب)
  لمدققون الداخليون.األساسية لبعض العمل الذي ينجزه ا
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الذي ينجزه المدققون  ي للعملجويجب أن يكون التوجيه واإلشراف والمراجعة من قبل المدقق الخار 

كافيا  لكي يقتنع المدقق الخارجي بأن المدققين الداخليين قد حصلوا على أدلة تدقيق كافية  الداخليون
 (41أ-46الفقرات أ )المرجع: على ذلك العمل. ستنتاج بناء  إلعم اومالئمة لد

 
ن ومراجعته واإلشراف عليه، ينبغي أن يتنبه المنجز من قبل المدققين الداخليي عند توجيه العمل .36

لم تعد  33إلى المؤشرات التي تفيد بأن تقييمات المدقق الخارجي في الفقرة المدقق الخارجي 
 مناسبة. 

 

 الوثائق
 ضمنما يلي  دمجقسم التدقيق الداخلي، عمل  هإستخدامفي حال  ،ينبغي على المدقق الخارجي .35

 التدقيق:وثائق 
 :تقييم  (أ)

ات ذات العالقة جراءما إذا كان الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل (1)
 ؛ على نحو وافيتدعم موضوعية المدققين الداخليين 

 مستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي؛ و (3)
رقابة  بما في ذلك، منهجا  منظما  ومنضبطا  ق ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي يطبّ  (3)

 الجودة. 
 وأساس ذلك القرار؛ وخدم العمل المست ونطاقطبيعة  (ب)

 . المستخدمالمدقق الخارجي لتقييم كفاءة العمل  يؤديهاات التدقيق التي إجراء (ج)
 

فإنه  إذا استخدم المدقق الخارجي مدققين داخليين لتقديم المساعدة المباشرة في عملية التدقيق، .33
 : ما يلي يجب أن يدمج في وثائق التدقيق

تقييم أهمية ووجود التهديدات لموضوعية المدققين الداخليين، ومستوى كفاءة المدققين  (أ)
 الداخليين الذين يتم استخدامهم لتقديم المساعدة المباشرة؛ 

 المنجز من قبل المدققين الداخليين؛طبيعة ونطاق العمل ب المتعلقالقرار أساس  (ب)

لمعيار التدقيق الدولي  هة التي راجعت العمل المنجز وتاريخ ونطاق تلك المراجعة وفقا  الج (ج)
  11؛336

عن المنشأة والمدققين  الموافقات الخطية التي يتم الحصول عليها من قبل الممثل المفوض (د)
 من هذا المعيار؛ و 33الداخليين بموجب الفقرة 
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لذين يقدمون المساعدة المباشرة في عملية أوراق العمل التي يعّدها المدققون الداخليون ا (ه)
  التدقيق. 

*** 

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى
 ()أ(14و 3تان )المرجع: الفقر تعريف قسم التدقيق الداخلي 

لتقييم  المصممة ستشاراتواإلالتأكيد  نشاطاتما تشمل أهداف ونطاق أقسام التدقيق الداخلي  عادة    .1أ
دارة المخاطر والرقابة الداخلية، عمليا فعالية حسينوت فيما يلي أمثلة على و ت حوكمة المنشأة وا 

 ذلك:

 مرتبطة بالحوكمةالنشاطات ال
 المتعلقة بالمعايير  هأهدافخالل تحقيق عملية الحوكمة  أن يقّيملقسم التدقيق الداخلي  يمكن

دارة  تعلقة بالمخاطر والرقابة ، واإلبالغ عن المعلومات المالمساءلةو األداء األخالقية والقيم، وا 
والمدققين  المكلفين بالحوكمةبين أولئك  تصالاإل فاعلية، و المؤسسةإلى الجهات المعنية في 

  واإلدارة.  الخارجيين والداخليين

 مرتبطة بإدارة المخاطرالنشاطات ال
 المنشأة من خالل تحديد وتقييم التعرضات الهامة  أن يساعدلقسم التدقيق الداخلي  يمكن

عملية  فاعلية بما في ذلكلمخاطر والمساهمة في تحسين إدارة المخاطر والرقابة الداخلية )ل
 إعداد التقارير المالية(.

  حتيالالكشف عن اإل فيلمساعدة المنشأة  معينة اتإجراءقد يؤدي قسم التدقيق الداخلي .   

 مرتبطة بالرقابة الداخليةالنشاطات ال
  .تتمثل في مراجعة  محددةمسؤولية بقسم التدقيق الداخلي  م إيكاليتقد تقييم الرقابة الداخلية

. على تلك األنظمةالتحسينات التي يمكن إجرائها بتوصية تقديم و  عملهاالرقابة وتقييم  أنظمة
على عملية الرقابة. على سبيل  تأكيدا  قسم التدقيق الداخلي  يقدم ،ذلكب القيامومن خالل 

ات أخرى لمنح اإلدارة إجراءأو  ختباراتإتدقيق الداخلي المثال، قد يخطط ويجري قسم ال
وفاعليتها  الرقابة الداخلية بتصميم وتنفيذتأكيدا  على ما يتعلق  المكلفين بالحوكمةوأولئك 

 التدقيق. ب المتعلقةالرقابة  أنظمة بما في ذلك التشغيلية،

 مراجعة الطرق مهمة داخلي بقسم التدقيق ال إيكالقد يتم المعلومات المالية والتشغيلية.  فحص
عتراف بها واإلبالغ إلوا المعلومات المالية والتشغيلية وقياس وتصنيف خدمة لتحديدالمست
لمعامالت ل التفصيلي الفحصإلى بنود منفردة، بما في ذلك  محددة اتستفسار إ وتحليل، عنها

 ات. جراءواإل واألرصدة



 إستخدام عمل المدققين الداخليين

 (3613 )المنقح516معيار التدقيق الدولي  543 

 

يق
تدق

 ال

  مراجعة اقتصاد مهمة لتدقيق الداخلي با قسم إيكالمراجعة النشاطات التشغيلية. قد يتم
 النشاطات غير المالية للمنشأة.  بما في ذلك ،وفاعلية النشاطات التشغيلية وكفاءة

 متثالمراجعة اإلمهمة قسم التدقيق الداخلي ب إيكالللقوانين واألنظمة. قد يتم  متثالمراجعة اإل 
 توجيهاتلسياسات و  متثالاإلإلى للقوانين واألنظمة والمتطلبات الخارجية األخرى باإلضافة 

 والمتطلبات الداخلية األخرى.  اإلدارة

أقسام أخرى تحمل  من قبلقسم التدقيق الداخلي التي يجريها مشابهة لتلك نشاطات  إجراءيمكن  . 3أ
التعاقد مع طرف ثالث من مزودي الخدمات ألداء  أيضا  أسماء أخرى داخل المنشأة. وقد يتم 

سم القسم أو ما إذا كان قد تم أداء إت قسم التدقيق الداخلي. ال يعد بعض أو جميع نشاطا
محددان رئيسيان  الداخلي أو طرف ثالث من مزودي الخدماتقسم التدقيق  قبلالنشاطات من 

 ل ما يحدد ذلك هي طبيعة النشاطاتالقسم. ب عمل إستخدام الخارجي إذا كان بوسع المدقق فيما
 ات ذات العالقةجراءالسياسات واإلالتنظيمي لقسم التدقيق الداخلي و يدعم فيه الوضع والحد الذي 

في الواردة  اإلشارات إنلقسم. المنظم والمنضبط لمنهج الو  والكفاءة موضوعية المدققين الداخليين
ألقسام األخرى أو ذات الصلة ل نشاطاتال تشمل عمل قسم التدقيق الداخلي إلىهذا المعيار 

 الخصائص.  بهذهصفة المتاآلخرين المزودين 

ضافة إلى ذلك،  . 3أ يقع على عاتقهم واجبات ومسؤوليات تشغيلية  الذينعادة ما يتعرض أولئك وا 
دارية في المنشأة إلى ما يهدد موضوعيتهم بحيث ال يتم التعامل معهم  أنهم جزء من قسم على وا 

يمكن  رقابيةاطات نش قد ينفذونالتدقيق الداخلي لغرض هذا المعيار، على الرغم من أنهم 
 اإلشراف على أن يعتبرال يمكن  ،لسبب. ولهذا ا33613لمعيار التدقيق الدولي وفقا  اختبارها 

 لقسم التدقيق الداخلي.  بأنه مكافئالمدير  –المالك من قبلالرقابة  أنظمة

جي، على الرغم من أن أهداف قسم التدقيق الداخلي في المنشأة تختلف عن أهداف المدقق الخار  . 4أ
ات تدقيق مشابهة لتلك التي يؤديها المدقق الخارجي خالل عملية إجراء قد يؤديإال أن القسم 

ن  من القسم  ستفادةاإلحينها يمكن للمدقق الخارجي  كان الحال كذلك،تدقيق البيانات المالية. وا 
 ألغراض التدقيق بإحدى الطرق التالية: 

 المدقق الخارجي لمخاطر الخطأ الجوهري  معمليات تقييالحصول على معلومات ذات عالقة ب
 316يتطلب معيار التدقيق الدولي  وفي هذا الصدد،. إحتيالالناتج عن خطأ ما أو 

ووضعه ضمن  ،ة مسؤوليات قسم التدقيق الداخليمن المدقق الخارجي فهم طبيع 13(المنقح)
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 األفرادستفسارات إلى باإلضافة إلى توجيه اال ،تنفيذها أو سيتمتم والنشاطات التي  ،المؤسسة
 المنشاة قسم كهذا(؛ أو متالكإالمالئمين في قسم التدقيق الداخلي )في حال 

 فإنه قد ، عينما لم يتم منع أو تقييد المدقق الخارجي إلى حد ما بموجب قانون أو نظام م
ل قسم التدقيق الداخلي خال تم تنفيذه من قبل عمل إستخدامالتقييم المناسب  إجراءبعد يقرر 

بشكل مباشر من قبل المدقق التي سيتم الحصول عليها  دلة التدقيقألجزئية مبادلة الفترة في 
  14.الخارجي

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يستخدم المدقق الخارجي، ما لم ُيمنع أو ُيقّيد إلى حد ما بموجب 
شرافه ومراجعته ، المدققين الداخليين لتأدية إجراءات التدقيق تحت توجيالقوانين أو األنظمة هه وا 

 16)والتي ُيشار إليها بـ"المساعدة المباشرة" في هذا المعيار(.
 

لى أي حد يمكن  عمل قسم التدقيق  إستخدامتحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وا 
  الداخلي

 تقييم قسم التدقيق الداخلي
 )ب(( -)أ(16 اتالموضوعية والكفاءة )المرجع: الفقر 

قسم التدقيق  عمل إستخداميمارس المدقق الخارجي الحكم المهني في تحديد ما إذا كان يمكن  . 6أ
 . مختلف الظروفعمل القسم في  إستخدامونطاق الداخلي ألغراض عملية التدقيق، وطبيعة 

ات ذات جراءسات واإليدعم فيه الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياالحد الذي  يعتبر . 5أ
في تحديد  بشكل خاص ا  ضروري ومستوى كفاءة القسم أمرا   موضوعية المدققين الداخليين القةالع

ن كان كذلك، القسم عمل إستخدامما إذا كان ينبغي   القسم عمل إستخدام ونطاقطبيعة تحديد ، وا 
 .الذي يعد مالئما في مختلف الظروف

أي تحيز أو تضارب في المصالح أو  تشير الموضوعية إلى القدرة على أداء تلك المهام دون . 3أ
فيما يلي العوامل التي قد تؤثر على تقييم آلخرين للتغاضي عن األحكام المهنية. ل مفرطتأثير 

 المدقق الخارجي: 
 صالحية ومساءلة القسم،  بما في ذلك ،ما إذا كان الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي

مفرط أو تأثير  ي تحيز أو تضارب في المصالحمن أ سم على أن يكون خاليا  يدعم قدرة الق
آلخرين للتغاضي عن األحكام المهنية. على سبيل المثال، ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي ل

الئمة، أو في حال أو لمسؤول يتمتع بصالحيات م المكلفين بالحوكمةأولئك يرفع تقاريره إلى 
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أولئك كانية الوصول المباشر إلى م يتمتع بإمما إذا كان القس كان القسم يرفع تقاريره لإلدارة،
 . المكلفين بالحوكمة

 ا إذا كان قسم التدقيق الداخلي خاليا من أي تضارب في المسؤوليات، على سبيل المثال م
 قسم التدقيق الداخلي. نطاق  ة عنواجبات ومسؤوليات إدارية أو تشغيلية خارج وجود

  شرفون على قرارات التوظيف المتعلقة بقسم التدقيق ي المكلفين بالحوكمةما إذا كان أولئك
 .ةالداخلي، على سبيل المثال تحديد سياسة التعويض المناسب

  و أما إذا كان هنالك أي قيود أو حدود مفروضة على قسم التدقيق الداخلي من قبل اإلدارة
قسم التدقيق  المدقق الخارجي بنتائج، على سبيل المثال عند إبالغ المكلفين بالحوكمةولئك أ

 الداخلي.
 وعضويتهم تفرض  صلةهيئات مهنية ذات أعضاء في  هم ينما إذا كان المدققين الداخلي

بالموضوعية، أو ما إذا كانت سياساتهم الداخلية  عالقةلمعايير مهنية ذات  متثالعليهم اإل
 تحقق األهداف ذاتها.  

 يهاوالحفاظ علومهارات القسم ككل  معارف كتسابإتشير كفاءة قسم التدقيق الداخلي إلى  . 6أ
المعمول للمعايير المهنية  ووفقا   جتهادإبأداء المهام المحددة  للمساعدة على المطلوب بالمستوى

 التي قد تؤثر على تحديد المدقق الخارجي: العوامل. فيما يلي بها

  ة بحجم المنشأ مقارنة وافي ومناسب قسم التدقيق الداخلي بشكل   توفير مواردما إذا كان يتم
  وطبيعة عملياتها. 

  تدريب وتكليف المدققين الداخليين بعمليات ما إذا كان هنالك سياسات قائمة لتوظيف و
 التدقيق الداخلي. 

 وقد التدقيق.  وأصبحوا يجيدون مهنة وافيا   فنيا  دققين الداخليين قد تلقوا تدريبا ما إذا كان الم
التقييم، على  إجراء عند امدقق الخارجي النظر فيهي يمكن للتال الصلةذات  تشمل المعايير
 للمسميات والخبرات المهنية ذات العالقة.  ينالداخلي ينمتالك المدققإ ،سبيل المثال

  ما إذا كان المدققين الداخليين يتمتعون بالمعرفة المطلوبة في مجال إعداد التقارير المالية
طار إعداد التقارير المالية المطبّ  ق وما إذا كان قسم التدقيق الداخلي يتمتع للمنشأة وا 

( ألداء العمل الخاصة بصناعة معينةالمعرفة  ،بالمهارات الضرورية )على سبيل المثال
 لمنشأة. لالمرتبط بالبيانات المالية 

 هيئات مهنية ذات عالقة تفرض عليهم هم أعضاء في  ما إذا كان المدققين الداخليين
 .متطلبات التطوير المهني المستمر بما في ذلكات العالقة للمعايير المهنية ذ متثالاإل
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دعم الوضع فكلما زاد . البعض نظر إلى الموضوعية والكفاءة على أنهما مكمالن لبعضهمايمكن ال . 3أ
ات ذات العالقة لموضوعية المدققين الداخليين جراءالتنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل

المدقق الخارجي من  أن يستفيد كلما كان من المحتمل أكثر، أعلى اءة القسممستوى كفكلما كان و 
 ات ذات العالقةجراءعمل القسم في مجاالت أوسع. غير أن الوضع التنظيمي والسياسات واإل

لموضوعية المدققين الداخليين ال تعّوض عن النقص في كفاءة قسم التدقيق  التي توفر دعم قوي
عن كفاءة قسم التدقيق الداخلي ال يعّوض لالمستوى العالي فإن به، مشا وعلى نحوالداخلي. 
ات ذات العالقة جراءالوضع التنظيمي والسياسات واإلالذي يوفره  الوافي دعمال النقص في

 لموضوعية المدققين الداخليين.  

 )ج((16)المرجع: الفقرة  منظم ومنضبطتطبيق منهج 

قسم  نشاطاتومراجعة وتوثيق  واإلشراف علىطيط وأداء تخ في منظم ومنضبطتطبيق منهج  إن. 16أ
نشاطات المراقبة األخرى التي قد يتم أدائها داخل عن  يساعد في تمييز نشاطاته التدقيق الداخلي

   المنشأة.  

تؤثر على تحديد المدقق الخارجي لما إذا كان قسم التدقيق الداخلي  قد . فيما يلي العوامل التي11أ
 : ظم ومنضبطمنهج منيطّبق 

 ستخداماية و وجود وكف مجاالت التدقيق الداخلي الموثقة والتي تغّطي  رشاداتإات أو إجراء ا 
عداد التقارير،  والتوثيقكتقييم المخاطر وبرامج العمل  معينة والتي تتناسب طبيعتها ونطاقها وا 

  المنشأة.   مع حجم وظروف

  جما إذا كان قسم التدقيق الداخلي يمتلك سياسات و ات مالئمة لرقابة الجودة، على سبيل راءا 
التي يمكن  116الجودة لرقابة الدولي ات الواردة في المعيارجراءالمثال كتلك السياسات واإل

وأداء  األمور المتعلقة بالقيادة والموارد البشرية كتلكتطبيقها على قسم التدقيق الداخلي )
من قبل هيئات مهنية  الموضوعةايير (، أو متطلبات رقابة الجودة الواردة في المعالعملية

مثل مالئمة أخرى ذات عالقة للمدققين الداخليين. وقد تقوم هذه الهيئات بصياغة متطلبات 
 دوري. جودة بشكل  خارجية للعمليات تقييم  إجراء
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 (61قسم التدقيق الداخلي )المرجع: الفقرة  عمل إستخدامالحاالت التي ال يمكن فيها 
لسياسات إذا كان الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي وا فيماتقييم المدقق الخارجي  إن. 63أ

قسم التدقيق الداخلي  دعم موضوعية المدققين الداخليين ومستوى كفا ةتات ذات العالقة جرا واإل
إلى أن مخاطر جودة عمل  ، قد يشيرمنهجًا منظمًا ومنضبطاً وما إذا كان يطّبق  ،وافيبشكل 
أي جز  من عمل القسم كدليل  إستخدام يكون من المناسبفي غاية األهمية ولذلك ال هي القسم 
 تدقيق. 

هاما  أمراً منفردة ومجتمعة من هذا المعيار  66وأ 8وأ 7أ اتالعوامل الواردة في الفقر  تعد دراسة. 62أ
لتدقيق قسم ا عمل إستخدامأنه ال يمكن  ستنتا في الغالب ال يكفي إلعامل واحد  ألن وجود

 أمراً على سبيل المثال، يعد الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي الداخلي ألغراض التدقيق. 
في حال رفع تتعرض لها موضوعية المدققين الداخليين. تقييم التهديدات التي  فيباألخص  هاماً 

ما لم توفر لموضوعية القسم هام  تهديد فإن هذا يعتبر ،لإلدارة قسم التدقيق الداخلي تقاريره
ات وقائية كافية إجرا  من هذا المعيار بشكل جماعي 7رة أتلك الواردة في الفقكالعوامل األخرى 

  لتقليل التهديد إلى مستوى مقبول. 

ضافة إلى 61أ الصادرة عن مجلس معايير  17السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين، تنص قواعد ذلك. وا 
نجم عند قبول المدقق المراجعة الذاتية ي تهديدأن  على السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين

نتائج تلك الخدمات  وُتستخدمتدقيق، التقديم خدمات التدقيق الداخلي لعميل عملية معينة لالداخلي 
لنتائج  فريق العملية إستخداملى إمكانية عملية التدقيق. ويعود السبب في هذا األمر إ إجرا في 

التدقيق الداخلي دون تقييم تلك النتائج بالشكل المناسب أو دون ممارسة المستوى ذاته من خدمات 
يتم ممارسته عند أدا  عمل التدقيق الداخلي من قبل أفراد غير أعضا  في  الذي المهني كالش

ظروف في  ُتطبقالتي  المحظورات 18نقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنييتناقش  الشركة.
لتخفيض التهديدات إلى  يمكن تطبيقهاات الوقائية التي جرا باإلضافة إلى التهديدات واإل محددة

 أخرى.  ظروفمستوى مقبول في 

 هإستخدامالذي يمكن  قسم التدقيق الداخلي عمل ونطاقتحديد طبيعة 
)المرجع:  هإستخدامالذي يمكن  قسم التدقيق الداخلي عمل ونطاقتحديد طبيعة  علىتؤثر  التي عواملال

 (69-67ات الفقر 

يكون قسم التدقيق الداخلي ألغراض التدقيق،  عمل إستخدامالمدقق الخارجي إمكانية  ما أن يحدد . 65أ
والذي تم إذا كانت طبيعة ونطاق عمل قسم التدقيق الداخلي المخطط لهما  األول هو ما عتبارإلا
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الخارجي  وخطة التدقيق التي صاغها المدققالشاملة التدقيق  إستراتيجيةب صلة ذوأداءه أو سيتم 
  366.19الدوليبما يتوافق مع معيار التدقيق 

 لمدقق الخارجي: ه من قبل اإستخدامفيما يلي أمثلة على عمل قسم التدقيق الداخلي الذي يمكن . 15أ

 الرقابة.  ألنظمةختبار الفاعلية التشغيلية إ 

 محدودة.أحكام ات الجوهرية التي تتضمن جراءاإل 

 .عمليات مراقبة جرد المخزون 

 المعامالت من خالل نظام معلومات مرتبط بإعداد التقارير المالية. تبعت 

 لمتطلبات التنظيميةل متثالاختبار اإل. 

  لشركات التابعة والتي ال لفي بعض الحاالت، عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية
معيار  تعد عناصر ذات أهمية للمجموعة )حيث ال يتعارض هذا مع المتطلبات الواردة في

 36.(566التدقيق الدولي

سوف  قسم التدقيق الداخلي المخطط له عمل إستخدام ونطاقتحديد المدقق الخارجي لطبيعة  إن. 13أ
ات جراءلسياسات واإلالوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي وا للحد الذي يدعم فيه هبتقييميتأثر 

كما  يافو ة قسم التدقيق الداخلي بشكل موضوعية المدققين الداخليين ومستوى كفاءذات العالقة 
ضافة إلى ذلك، يعد كل من  16هو وارد في الفقرة   األحكام الالزمة فيمقدار من هذا المعيار. وا 

مستوى اإلثبات  عندالجوهرية المقّيمة  األخطاء تخطيط وأداء وتقييم مثل هذا العمل ومخاطر
ديد. كما وهنالك حاالت ال يمكن فيها مدخالت تساعد المدقق الخارجي في عملية التح بمثابة

قسم التدقيق الداخلي ألغراض التدقيق كما هو موضح في الفقرة  عمل إستخدامللمدقق الخارجي 
         من هذا المعيار.   15

 ( )أ(36و )أ(16 تانات التدقيق وتقييم النتائج )المرجع: الفقر إجراءتخطيط وأداء  فياألحكام 

، أدلة التدقيقات التدقيق وتقييم إجراءتخطيط وأداء  فيممارسة األحكام ل أكبر ةحاجالكانت كلما  . 16أ
من هذا  16لفقرة ل وفقا  أداءها بشكل مباشر  ينبغي على المدقق الخارجيات التي جراءزادت اإل
تدقيق  بأدلةقسم التدقيق الداخلي وحده ال يزّود المدقق الخارجي  عمل إستخدام وذلك ألن ،المعيار
 . ةوكافي ةبمناس

 فإنه يتعين عليهرأي التدقيق المعّبر عنه،  عنيتحمل مسؤولية وحيدة  المدقق الخارجي حيث أن. 13أ
 :ما يلي األحكام الهامة تشمل. 16للفقرة  وفقا  عملية التدقيق  فيإصدار األحكام الهامة 

                                                           

 ."التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 366معيار التدقيق الدولي   13 
 .عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العنصر(" – "اإلعتبارات الخاصة، 566معيار التدقيق الدولي  36 



 إستخدام عمل المدققين الداخليين

 (3613 )المنقح516معيار التدقيق الدولي  563 

 

يق
تدق

 ال

 تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية؛ 

 ختبارات التي تم إجرائها. إلتقييم كفاية ا 

  اإلدارة لفرضية المنشأة المستمرة؛ إستخدام مالئمةتقييم 

 تقييم التقديرات المحاسبية الهامة؛ و 

 ات في البيانات المالية واألمور األخرى التي تؤثر على تقرير المدقق. فصاحتقييم كفاية اإل 

 )ب(( 16ألخطاء الجوهرية )المرجع: الفقرة المقّيمة لمخاطر ال

، كلما زادت مخاطر األخطاء معين إفصاحأو معاملة محدد أو فئة  ابحسلرصيد  بالنسبة. 36أ
، كلما زادت في الغالب األحكام التي تنطوي عليها عملية عند مستوى اإلثباتمة الجوهرية المقيّ 
سوف يحتاج المدقق  ،في مثل تلك الحاالت. و ات التدقيق وتقييم نتائجهإجراءتخطيط وأداء 

ينجم من هذا المعيار مما  16للفقرة  وفقا  بشكل مباشر ات جراءاإل المزيد من الخارجي إلى أداء
 ،ضافة إلى ذلكباإل .أدلة التدقيقالحصول على  فيي قسم التدقيق الداخل عمل إستخدامتقليل  عنه
 ألخطاءالمقّيمة لمخاطر الكلما زادت  366،01كما هو موضح في معيار التدقيق الدوليو 

 المدقق الخارجي أكثر إقناعا   اي يتطلبهتال أدلة التدقيقكون ت، زادت الحاجة إلى أن الجوهرية
 وبالتالي فإنه سيحتاج إلى أداء مقدار أكبر من العمل بشكل مباشر.

تدقيق  إعتبارالمخاطر الهامة تتطلب ، 00(المنقح) 316كما هو موضح في معيار التدقيق الدولي . 31أ
 فيما يتعلققسم التدقيق الداخلي  عمل دامإستخعلى قدرة المدقق الخارجي فإن  وبالتاليخاص 

ضافة إلى ذلك، تنطوي علىات التي جراءاإل تقتصر على بالمخاطر الهامة  أحكام محدودة. وا 
لن قسم التدقيق الداخلي وحده  عمل إستخدام، فإن مرتفعةعندما تكون مخاطر األخطاء الجوهرية 

المدقق حاجة ولن يلغي  مقبول بشكل متدنيعلى األرجح مخاطر التدقيق إلى مستوى يقلل 
 ختبارات بشكل مباشر. إلبعض ا إجراءإلى الخارجي 

بالمدقق الخارجي إلى إعادة تقييم "تقييم المدقق قد يؤدي لهذا المعيار  وفقا  ات جراءاإل . إن تنفيذ33أ
إذا  فيماتحديد المدقق الخارجي  علىالخارجي لمخاطر األخطاء الجوهرية". وبالتالي، قد يؤثر هذا 

وما إذا كانت هنالك ضرورة ألي تطبيق إضافي الداخلي قسم التدقيق  عمل إستخدامكان ينبغي 
  .لهذا المعيار
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 (36)المرجع: الفقرة  المكلفين بالحوكمة أولئك مع تصالاإل

المكلفين مع أولئك  تصالاإل 35603لمعيار التدقيق الدولي وفقا   يتعين على المدقق الخارجي .33أ
إذ يعتبر . اللذان يتم التخطيط لهما نطاق وتوقيت عملية التدقيقلتقديم نظرة عامة حول  بالحوكمة

 التدقيق الشاملة إستراتيجيةمن  ا  أساسي ا  جزءسم التدقيق الداخلي ق عملالمخطط له ل ستخداماإل
يق فهمهم لمنهج التدق فيما يخص المكلفين بالحوكمةبأولئك  فهو مرتبط بالتاليو لمدقق الخارجي ل

 المقترح. 

            قسم التدقيق الداخلي  عمل إستخدام
  (31)المرجع: الفقرة النقاش والتنسيق مع قسم التدقيق الداخلي 

قسم  عمل إستخدام. فيما يلي بعض األمور التي قد يكون من المفيد التطرق إليها أثناء مناقشة 34أ
 :المختلفةلنشاطات مع القسم كأساس لتنسيق االمخطط له التدقيق الداخلي 

  .توقيت هذا العمل 
  تم أداءه.يطبيعة العمل الذي 
 تغطية التدقيق. نطاق 
 ( ن أمكناألهمية النسبية لمجمل البيانات المالية األهمية النسبية أو مستويات ، مستوى وا 

 ات( واألهمية النسبية لألداء.فصاحأو أرصدة الحساب أو اإل لفئات معينة من المعامالت
  ختيار البنود وأحجام العينات.إلالمقترحة األساليب  
  تم أداءه.يتوثيق العمل الذي 
 عداد التقاريرمراجعة ات الإجراء  . وا 

في الحاالت التالية على سبيل  ق الداخلي فعاال  يكون التنسيق بين المدقق الخارجي وقسم التدقي. 36أ
 :المثال

 أوقات منتظمة طوال الفترة. فيالمناقشات  إجراء 
  علىقسم التدقيق الداخلي عن األمور الهامة التي قد تؤثر بإبالغ لمدقق الخارجي اقيام 

 القسم. 
  ومنحه إمكانية الوصولبالتقارير ذات الصلة بقسم التدقيق الداخلي إخطار المدقق الخارجي 

 هذه المسائل تؤثر حتمال أنإعند القسم  تبلغ إلى علمهامة أي مسائل ، وعند إبالغه بإليها
 فيما يخص المسائلهذه  ومدلوالت وذلك ليتمكن من مراعاة آثار ل المدقق الخارجيعلى عم

 عملية التدقيق.

بدرجة معينة من أهمية تخطيط وأداء المدقق لعملية التدقيق  36604يناقش معيار التدقيق الدولي . 35أ
على  موثوقية الوثائق والردود تشكك فيللمعلومات التي  متنبهاكأن يكون  ،المهني الشك
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تدقيق. وبالتالي فإن التواصل مع قسم التدقيق الداخلي كأدلة ها إستخدامالتساؤالت التي سيتم 
التي قد تؤثر  بالمسائلالمدقق الخارجي  إلبالغ ا  يمنح المدققين الداخليين فرصقد خالل العملية 

أثناء  عتباروحينها سيتمكن المدقق الخارجي من أخذ هذه المعلومات بعين اإل 05.على عمله
ضافة إلى ذلك، في حال كانت تلك المعلومات  تحديده وتقييمه لمخاطر األخطاء الجوهرية. وا 

فعلي أو  إحتيالبأي  كانت تتعلقتفاقم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية، أو تشير إلى 
طر أثناء تحديده لمخا عتبارمشتبه به أو مزعوم، يمكن للمدقق الخارجي أخذ ذلك بعين اإل

 .34606الدولي لمعيار التدقيق وفقا   حتيالاألخطاء الجوهرية الناتجة عن اإل

 (34-33)المرجع: الفقراتالتدقيق الداخلي  ات تحديد كفاية عمل قسمإجراء
الذي  الداخليعمل قسم التدقيق  مجمل بشأن المدقق الخارجيب الخاصة تدقيقالات إجراءفر . تو 33أ

 . أداء العمل بهاعمل القسم والموضوعية التي تم ل الكلية جودةالقييم لت أساسا   منه ستفادةيخطط لإل

ات ستنتاجداءه واإلأات التي قد يؤديها المدقق الخارجي لتقييم جودة العمل الذي تم جراء. تتضمن اإل36أ
 ، ما34للفقرة  وفقا  التي تم التوصل إليها من قبل قسم التدقيق الداخلي، باإلضافة إلى إعادة األداء 

 يلي:
 المناسبين في قسم التدقيق الداخلي.  فرادطرح األسئلة على األ 
  ات التي يؤديها قسم التدقيق الداخلي. جراءمراقبة اإل 
   .مراجعة جدول عمل وأوراق عمل قسم التدقيق الداخلي  

وضع مة لألخطاء الجوهرية، وقّل دعم الزادت المخاطر المقيّ  . كلما كان هناك المزيد من األحكام33أ
ات ذات العالقة لموضوعية المدققين الداخليين جراءالتنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإل

مستوى كفاءة قسم التدقيق الداخلي، وزادت حاجة المدقق الخارجي إلى أداء  وافي، أو قلّ بشكل 
تدقيق  لةأدالحصول على  فيمنه  ستفادةات التدقيق على مجمل عمل القسم لدعم قرار اإلإجراء
 تكوين رأي التدقيق.  في كون أساسا  تل ةوكافي ةمالئم
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 (34إعادة األداء )المرجع: الفقرة 

ات اثبات جراءمستقل إلة األداء تنفيذ المدقق الخارجي بشكل . ألغراض هذا المعيار، تتضمن إعاد36أ
قيق هذا الهدف ات التي تم التوصل إليها من قبل قسم التدقيق الداخلي. ويمكن تحستنتاجصحة اإل
، أو في حال تعّذر ذلك، بفحصهاالبنود التي سبق وأن قام قسم التدقيق الداخلي  فحصمن خالل 

من قبل فعليا   فحصهالم يتم  وكافية بنود أخرى مشابهة فحصيمكن تحقيق الهدف ذاته من خالل 
عمل قسم التدقيق كفاية بخصوص  قناعا  إأكثر  توفر دليال  فإعادة األداء قسم التدقيق الداخلي. 

. 36ات األخرى التي قد يؤديها المدقق الخارجي كما هو وارد في الفقرة أجراءالداخلي مقارنة باإل
كل مجال من مجاالت عمل وبينما ليس من الضروري أن يقوم المدقق الخارجي بإعادة األداء في 

لمجمل عمل  بدرجة معينة إعادة االداء يتوجبإال أنه  ،هإستخدامقسم التدقيق الداخلي الذي يتم 
قد يركز المدقق . 34للفقرة  وفقا   هستخدامإلقسم التدقيق الداخلي الذي يخطط المدقق الخارجي 

قسم التدقيق الداخلي  فيها يمارس التي تلك المجاالتالخارجي على األرجح في إعادة األداء على 
التي تكون فيها  المجاالتيق وفي ات التدقإجراءتخطيط وأداء وتقييم نتائج في  المزيد من األحكام

 مخاطر األخطاء الجوهرية أكبر.  
لى أي حد يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم  تحديد ما إذا كان وفي أي مجاالت وا 

  المساعدة المباشرة
جع: )المر  تحديد ما إذا كان يمكن إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة ألغراض التدقيق

 (36-35و 6الفقرات 
نظمة إستخدام بموجب القوانين أو األفي االختصاصات التي ُيحظر فيها على المدقق الخارجي . 31أ

المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة، فإنه من المالئم لمدققي المجموعة أن يبحثوا فيما إذا 
ن كان كذلك،  معالجة هذا األمر خالل التواصل مع كان الحظر يمتد ليشمل مدققي العناصر، وا 

 33مدققي العناصر.

من هذا المعيار، تشير الموضوعية إلى القدرة على تأدية العمل  3كما هو مذكور في الفقرة أ. 33أ
دون السماح بأي تحيز أو تضارب في المصالح أو تأثير مفرط لآلخرين إلبطال األحكام المقترح 

لتهديدات لموضوعية المدقق الداخلي، قد تكون العوامل التالية المهنية. وعند تقييم أهمية ووجود ا
 ذات صلة: 

  الحد الذي يدعم فيه الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي والسياسات واإلجراءات ذات
 36الصلة موضوعية المدققين الداخليين.

 العمل أو  العالقات األسرية والشخصية لفرد يعمل في قسم معين من المنشأة التي يرتبط بها
 يكون مسؤول عن هذا القسم.
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 رتباط مع قسم أو دائرة معينة في المنشأة يرتبط بها العمل.إلا 
 بموجب شروط تتسق  المحددة المصالح المالية الهامة في المنشأة عدا عن أتعاب الموظفين

 مع تلك الشروط المطبقة على الموظفين اآلخرين في مستوى مشابه من األقدمية في العمل.
ويمكن أن توفر المواد الصادرة عن هيئات مهنية ذات صلة للمدققين الداخليين إرشادات إضافية 

 مفيدة.
      
موضوعية المدقق أهمية التهديدات على  قد يكون هناك أيضا  بعض الظروف التي تكون فيها. 33أ

مقبول.  ت إلى مستوىكبيرة لدرجة أنه ال توجد إجراءات وقائية يمكنها تقليص هذه التهديداالداخلي 
وألن كفاية اإلجراءات الوقائية تتأثر بأهمية العمل في سياق التدقيق، تحظر على سبيل المثال، 

إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة فيما يتعلق بتأدية )أ( و)ب(  36الفقرة 
خاطر مقّيمة مرتفعة من هامة في التدقيق أو ترتبط بم التي تتضمن إصدار أحكاماإلجراءات 

صلة أو تقييم األخطاء الجوهرية عندما تكون األحكام المطلوبة في تأدية إجراءات التدقيق ذات ال
غير محدودة. وقد يكون هذا هو الحال أيضا  عندما يؤدي تم جمعها هي أحكام أدلة التدقيق التي 

ُيمنع المدققين الداخليين من تأدية ولهذا السبب العمل المعني إلى نشوء تهديد المراجعة الذاتية، 
 )أ( و)ب(. 36في الفقرة  اإلجراءات في الظروف الموصوفة

 
من هذا  6. عند تقييم مستوى كفاءة المدقق الداخلي، يمكن أن تكون العوامل الواردة في الفقرة أ34أ

 تم إيكالهم به. لدى تطبيقها في سياق المدققين الداخليين األفراد والعمل الذي يالمعيار ذات صلة، 
 

 تحديد طبيعة ونطاق العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة
 ( 31-33)المرجع: الفقرات 

تحديد طبيعة ونطاق على اإلرشادات ذات الصلة في من هذا المعيار  33أ-16تنص الفقرات أ. 36أ
 .يينالعمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخل

 
المدقق الخارجي لمسألة يتنبه  ،تحديد طبيعة العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الداخليين . عند35أ

لهم. وتشمل األمثلة على  تحديد هذا العمل بحيث يقتصر على المجاالت التي من المناسب إيكالها
لتقديم المساعدة  األنشطة والمهام التي ال يكون من المناسب فيها إستخدام المدققين الداخليين

 المباشرة ما يلي: 
 ستفسارات على المدققين إلن قد يطرحون ايمناقشة مخاطر اإلحتيال. إال أن المدققين الخارجي

 33)المنقح(. 316لمعيار التدقيق الدولي  حتيال في المؤسسة وفقا  إلالداخليين بشأن مخاطر ا
  346التدقيق الدولي تحديد إجراءات التدقيق غير المعلنة حسبما عالجها معيار . 
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 66636لمعيار التدقيق الدولي  وعلى نحو مماثل، وحيث أنه يتوجب على المدقق الخارجي وفقا   . 33أ
الحفاظ على سيطرته على طلبات المصادقة الخارجية وتقييم نتائج إجراءات المصادقة الخارجية، 

ين. لكن بإمكان المدققون فإنه لن يكون من المناسب إيكال هذه المسؤوليات للمدققين الداخلي
الداخليون أن يقدموا المساعدة في جمع المعلومات الالزمة للمدقق الخارجي بغية حّل 

 ستثناءات في ردود المصادقة.إلا
 
صلة في تحديد  اذو  ناويعتبر مقدار األحكام المعنية ومخاطر أخطاء البيانات الجوهرية أمر  . 36أ

على سبيل المثال،  اخليين الذين يقدمون المساعدة المباشرة.العمل الذي يمكن إيكاله للمدققين الد
في الظروف التي يتم فيها تقييم الذمم المدينة على أنها أحد المجاالت ذات المخاطر المرتفعة، 
يمكن أن يوكل المدقق الخارجي مهمة التحقق من دقة تعمير الذمم لمدقق داخلي يقدم المساعدة 

على تعمير الذمم ينطوي على أحكام غير  اية المخصص بناء  لكن وألن تقييم كفالمباشرة. 
محدودة، فقد ال يكون من المناسب إيكال ذلك اإلجراء األخير إلى مدقق داخلي يقدم المساعدة 

 المباشرة.
 
قد يؤثر اإلستخدام وعلى الرغم من التوجيه واإلشراف والمراجعة بواسطة المدقق الخارجي،  . 33أ

ستقاللية عملية إليين لتقديم المساعدة المباشرة على التصورات المتعلقة بالمفرط للمدققين الداخ
 التدقيق الخارجي. 

 
 (34)المرجع: الفقرة  إستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة

لما هو  في قسم التدقيق الداخلي ليسوا مستقلين عن المنشأة خالفا  العاملين حيث أن األفراد  . 46أ
بخصوص المدقق الخارجي عند التعبير عن رأي معين حول البيانات المالية، فإن ما مطلوب 

شراف ومراجعة للعمل الذي ينجزه المدققون الداخليون  يقوم به المدقق الخارجي من توجيه وا 
الذين يقدمون المساعدة المباشرة يكون عموما  ذو طبيعة مختلفة وأوسع نطاقا  مقارنة بإنجاز 

 فريق العملية. العمل بواسطة 
 
عند توجيه المدققين الداخليين، يمكن أن يذّكر المدقق الخارجي، على سبيل المثال، المدققين  . 41أ

لفت إنتباهه إلى قضايا المحاسبة والتدقيق التي ُتحدد خالل سير التدقيق. ضرورة بالداخليين 
ات المدقق الخارجي ما إذا تشمل إعتبار وعند مراجعة العمل المنجز من قبل المدققين الداخليين، 

كانت األدلة التي تم الحصول عليها هي أدلة كافية ومالئمة في الظروف المحددة، وأنها تدعم 
 اإلستنتاجات التي تم التوصل إليها. 
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 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

حقاال تعماال فااي الماادقق المتعلقااة بعماال فاارد أو مؤسسااة  مسااؤوليات معيارالتاادقيق الاادولي هااذايتناااول  .5
مسااااعدة المااادقق فاااي ل ، وذلاااك عنااادما يساااتخدم ذلاااك العمااالالمحاسااابة أو التااادقيق خبااارة معاااين  يااار

 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
 

 األمور التالية: معيار التدقيق الدولي هذاال يتناول  .2

خبارة فاي ب شير فاردًا أو مؤسساة، يتمتاعأو يست اً عضو  يشمل فيها فريق العمليةالحاالت التي  (أ)
نمااا يااتم تناولهااا فاايال ماان مجاااالتمتخصاا   مجااال معيااار التاادقيق  محاساابة أو التاادقيق، وا 
 أو 5؛226الدولي

المحاساابة أو التاادقيق،  بخباارة فااي حقاال  ياار تتمتااعالماادقق لعماال فاارد أو مؤسسااة  إسااتخدام  (ب)
 ،عااااداد البيانااااات الماليااااة )إدارة خبياااارة(فااااي إ  ليساااااعدها تسااااتخدم المنشاااالة ذلااااك العماااالحياااا  
   2.هذه الحالة 566معيار التدقيق الدولي  ويتناول

 
 مسؤولية المدقق المتعلقة برأي التدقيق

إن الماادقق هااو المسااؤول الوحيااد عاان رأي التاادقيق المعباار عنااا، وال تقتصاار هااذه المسااؤولية علااى  .3
قق الاذي يساتخدم عمال مادقق خبيار، عمل مدقق خبير. ومع ذلك، فاي حاال اساتنتل الماد إستخدام 

، فقاااد يقبااال المااادقق نتاااائل أو المااادقق هااادافطبقاااًا لهاااذا المعياااار، أن عمااال ذلاااك الخبيااار مالئااام أل
 كلدلة تدقيق مناسبة. حقل خبرتاالخبير في  اتإستنتاج

 

 تاريخ النفاذ

 2666 ديسامبر  55تدقيق البيانات المالية للفترات التاي تبادأ فاي لالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .4
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 األهداف

 تتلخ  أهداف المدقق فيما يلي: .5

 تحديد ما إذا سيستخدم عمل مدقق خبير أم ال؛ و (أ)

عمل مدقق خبير، يكون هدف المدقق هو تحديد ما إذا كان ذلك العمل  إستخدام في حال  (ب)
 المدقق؛ هدافمناسبًا أل

 

                                                 
 .22أ-26، وأ56، الفقرات أنات المالية"تدقيق البيال"رقابة الجودة  226معيار التدقيق الدولي  ١

 .48أ-34، الفقرات أ"أدلة التدقيق" 566معيار التدقيق الدولي  2



 إستخدام عمل مدقق خبير

   992 926معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات

 ة، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبنية أدناه:معايير التدقيق الدولي هدافأل .9

 حقاال معااين  ياارفاارد أو مؤسسااة تتمتااع بخباارة فااي  –(Auditor's expert) ماادقق خبياار (أ)
ليساااعده فااي الحصااول  سااتخدم الماادقق عملهااا فااي ذلااك الحقاالالمحاساابة أو التاادقيق، حياا  ي

حياا  قًا داخليااًا خبياارًا )علااى أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة. وقااد يكااون الماادقق الخبياار إمااا ماادق
أو موظفاااًا، بماااا فاااي ذلاااك الماااوظفين الماااؤقتين، فاااي شاااركة أو شاااركة ضااامن  3يكاااون شاااريكاً 

 (3أ-5المجموعة يعمل فيها المدقق(، أو مدققًا خارجيًا خبيرًا. )المرجع: الفقرات أ

 .معين حقلفي  عملية مهارات ومعرفة وخبرة إمتالك –(Expertise) الخبرة (ب)

حقاال معااين فاارد أو مؤسسااة تتمتااع بخباارة فااي  –(Management's expert) إدارة خبياارة (ج)
ليسااعدها فاي إعاداد  تخدم المنشلة عملها في ذلك الحقالالمحاسبة أو التدقيق، حي  تس  ير

 البيانات المالية.
 

 المتطلبات
 تحديد الحاجة إلى مدقق خبير

للحصااول علااى أدلااة  معااين  ياار المحاساابة أو التاادقيق ضاارورية حقاالفااي حااال كاناات الخباارة فااي  .7
فينبغي أن يحدد المدقق ما إذا سيستخدم عمال مادقق خبيار أم ال. )المرجاع:  ومناسبة، تدقيق كافية
 (6أ-4الفقرات أ

 
 طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق

 53-6ستتباين طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة فاي الفقارات  .8
علااى الظااروف. ولاادى تحديااد طبيعااة وتوقياات ونطاااق هااذه اإلجااراءات،  عتماااديااار باإلفااي هااذا المع

 (56المسائل التالية: )المرجع: الفقرة أ عتبارينبغي أن يلخذ المدقق بعين اإل

 بها عمل المدقق الخبير؛ يتعلقطبيعة المسللة التي  (أ)

 ير؛بها عمل المدقق الخب يتعلقمخاطر األخطاء الجوهرية في المسللة التي  (ب)

 أهمية عمل المدقق الخبير في سياق عملية التدقيق؛ (ج)

 معرفة وخبرة المدقق فيما يخ  العمل السابق المؤدى من قبل ذلك المدقق الخبير؛ و (د)

جراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة كان ما إذا  )ه(   ذلك المدقق الخبير خاضعًا لسياسات وا 
 (53أ-55المدقق. )المرجع: الفقرات أ

 
 ومقدرة وموضوعية المدقق الخبيركفاءة 

ينبغاااي أن يقااايدم المااادقق ماااا إذا كاااان المااادقق الخبيااار يتمتاااع بالكفااااءة والمقااادرة والموضاااوعية الال ماااة  .6
وفي حاال العمال ماع مادقق خاارجي خبيار، فينبغاي أن يتضامن تقيايم الموضاوعية المدقق.  هدافأل

                                                 
 يجب قراءة مصطلح "شريك" أو "شركة" على أنا يشير إلى المصطلحات المكافئة لا في القطاع العام حي  يكون ذلك ذا صلة. 3
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موضاوعية ذلاك الخبيار. )المرجاع:  عن المصاالح والعالقاات التاي قاد تخلاق تهديادًا علاى ستفساراإل
 (26أ-54الفقرات أ

 

 خبرة المدقق الخبير حقلالحصول على فهم حول 

خبرة المدقق الخبير يمكدنا مما يلاي: )المرجاع:  حقلينبغي أن يحصل المدقق على فهم كاٍف حول  .56
 (22أ-25الفقرتان أ

 المدقق؛ و هدافعمل المدقق الخبير ألتحديد طبيعة ونطاق وأهداف  (أ)

 المدقق. هدافييم مدى مالئمة ذلك العمل ألتق (ب)
 

 مع المدقق الخبير تفاقال 

 علاى، حيا  يكاون ذلاك مناسابًا، ماع المادقق الخبيار من خالل كتااب خطايينبغي أن يتفق المدقق  .55
 (29أ-23المسائل التالية: )المرجع: الفقرات أ

 (27عمل ذلك المدقق الخبير؛ )المرجع: الفقرة أطبيعة ونطاق وأهداف  (أ)

-28المادقق والمادقق الخبيار؛ )المرجاع: الفقرتاان أ كل مان رتبة علىتدوار والمسؤولية الماأل (ب)
 (26أ

بااين الماادقق وذلااك الماادقق الخبياار، بمااا فااي ذلااك شااكل أي  تصااالطبيعااة وتوقياات ونطاااق اإل (ج)
 (36ما ذلك المدقق الخبير؛ و )المرجع: الفقرة أسيقدتقرير 

 (35ت السرية. )المرجع: الفقرة أمتطلبابالمدقق الخبير  إلت ام الحاجة إلى (د)
 

 تقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير

المادقق، بماا فاي ذلاك )المرجاع:  هادافينبغي أن يقايدم المادقق مادى مالئماة عمال المادقق الخبيار أل .52
 (32الفقرة أ

سااتنتاجومعقوليااة نتااائل و  إرتباااطماادى  (أ) الماادقق الخبياار، وماادى توافقهااا مااع أدلااة التاادقيق  اتا 
 (34أ-33لمرجع: الفقرتان أاألخرى؛ )ا

وأسااليب هاماة، فينبغاي أن  إفتراضاات إساتخدام في حاال تضامن عمال ذلاك المادقق الخبيار  (ب)
واألسااليب فاي ظال الظاروف القائماة؛ و  فتراضااتومعقولية تلك اإل إرتباطمدى المدقق يقيدم 

 (37أ-35)المرجع: الفقرات أ

 هامااة بالنساابة لعماالات أصاالية بياناا إسااتخدام فااي حااال تضاامن عماال ذلااك الماادقق الخبياار  (ج)
وكمااال ودقااة تلااك البيانااات. )المرجااع:  إرتباااطالخبياار، فينبغااي أن يقاايدم الماادقق ماادى  الماادقق

 (36أ-38الفقرتان أ
 

ا، فينبغاااي أن يقاااوم بماااا يلاااي: هدافااافاااي حاااال قااارر المااادقق أن عمااال المااادقق الخبيااار  يااار مالئااام أل .53
 (46)المرجع: الفقرة أ

 ى طبيعة ونطاق العمل اإلضافي الذي سيقوم با؛ أومع ذلك الخبير عل تفاقاإل (أ)
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 أداء إجراءات تدقيق إضافية مناسبة للظروف. (ب)
 

 الشارة إلى المدقق الخبير في تقرير المدقق

يحتاوي علاى رأي  يار معاددل إال فاي حاال  إلى عمل مدقق خبير في تقرير المدقق ينبغي أال يشير .54
القانون أو النظام هاذه اإلشاارة، فينبغاي أن يشاير  وفي حال اقتضىقتضى القانون أو النظام ذلك. إ

اإلشااارة إلااى عماال الماادقق الخبياار ال تحااد ماان مسااؤولية الماادقق المتعلقااة  الماادقق فااي تقريااره إلااى أن
 (45برأيا. )المرجع: الفقرة أ

 

إجاراء  ساببفي حال أشار المدقق إلى عمل مدقق خبير فاي تقرياره ألن تلاك اإلشاارة مرتبطاة بفهام  .55
لاااى رأي المااادقق، فينبغاااي أن يشاااير المااادقق فاااي تقرياااره إلاااى أن هاااذه اإلشاااارة ال تحاااد مااان تعاااديل ع

 (42مسؤولية المدقق المتعلقة بذلك الرأي. )المرجع: الفقرة أ
 

*** 
 لتطبيق والمادة التوضيحية األخرىا

 )أ((0تعريف المدقق الخبير )المرجع: الفقرة 
 مسائل كالتالية الذكر:برة بقيق خ ير المحاسبة أو التد حقلقد تشتمل الخبرة في  .5أ

  مجااااااوهراتالو  ،التاآلمصااااااانع و الو  المباااااااني،و األراضااااااي و  ،معقاااااادةالماليااااااة الدوات األتثمااااااين، 
 لت اماااتواإلواألصااول المسااتملكة  ،واألصااول  ياار الملموسااة ،والقطااع األثريااة ،واألعمااال الفنيااة

 ها.واألصول التي قد تم تخفيض قيمت ،المتكبدة في اندماجات األعمال

 منافع الموظفينتلمين أو برامل الالمرتبطة بعقود  لت اماتإلكتوراي لإلالحساب ا. 

  النفط والغا . إحتياطاتتقدير 

 تنظيف المواقع.البيئية وتكاليف  لت اماتثمين اإل 

  واألنظمة. والقوانينترجمة العقود 

 بدفع الضرائب المعقدة أو  ير العادية. لت امتحليل قضايا اإل 
 
آخار  حقالد من الحاالت، سيكون التفريق بين الخبرة في المحاسبة أو التدقيق والخبارة فاي في العدي .2أ

ن تضمن ذلك مجااًل متخصصًا في المحاسبة أو التدقيق. فعلاى سابيل المثاال، أمرًا  بسيطًا، حتى وا 
عااادة مااا يكااون التفريااق بااين فاارد يتمتااع بخباارة فااي تطبيااق أساااليب محاساابة ضااريبة الاادخل المؤجلااة 

هااذا المعيااار بمااا أن مجااال  هاادافبياارًا ألال يعتباار األول خياار فااي قااانون الضاارائب أماارًا سااهاًل. وخب
هذا المعيار بماا أن مجاال  هدافألينطوي على خبرة محاسبية، أما الثاني، فإنا يعتبر خبيرًا  خبرتا

أخارى  مماثل في مجااالتبشكل تفريق القد يكون من السهل كما على خبرة قانونية.  خبرتا ينطوي
خبارة فاي النمذجاة المعقادة الأساليب محاسابة األدوات المالياة و  إستخدام خبرة في المثل التفريق بين 

تلااك التااي تتضاامن مجااااًل بااار ًا ماان فااي بعااض الحاااالت، خاصااة و تثمااين األدوات الماليااة.  هاادفل
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المحاسابة  متخصصاة فايالمجااالت الباين يعتبار التفرياق  الخبرة في المحاسبة أو التادقيق،مجاالت 
مهني. وقد تساعد القواعاد والمعاايير المهنياة المعماول التدقيق والخبرة في حقل آخر مسللة حكم  أو

فاي ممارسااة الماادقق بهاا المتعلقااة بمتطلبااات التعلايم والكفاااءة المفروضااة علاى المحاساابين والماادققين 
 4لذلك الحكم.

 
ت هااذا المعيااار بحقيقااة أن متطلباااكيفيااة تاالثر  إعتبااارلاادى  ممارسااة الحكاام المهناايماان الضااروري  .3أ

فعلى سابيل المثاال، عناد تقيايم كفااءة ومقادرة وموضاوعية المدقق الخبير إما فردًا أو مؤسسة.  يكون
ماادقق مساابقًا، ولكنااا ال قااد تعاماال معهااا الماادقق خبياار، فقااد يكااون ذلااك الخبياار عبااارة عاان مؤسسااة 

 يحصال؛ أو قاد ساة فاي عملياة معيناةمؤسسابقة مع الخبير الفرد الاذي قامات بتعييناا ال يملك تجربة
المؤسساة التاي يعمال لاديها علاى أي أن يكون المادقق معتاادًا علاى عمال خبيار فارد ولايس العكس، 

وفااي كلتااا الحااالتين، قااد تكااون الصاافات الشخصااية للفاارد والصاافات اإلداريااة للمؤسسااة ذلااك الخبياار. 
 م المدقق.)مثل نظم رقابة الجودة التي تطبقها المؤسسة( مرتبطة بتقيي

 
 (7)المرجع: الفقرة  تحديد الحاجة إلى مدقق خبير

 قد تنشل الحاجة إلى مدقق خبير لمساعدة المدقق في واحدة أو أكثر من المسائل التالية: .4أ
 صول على فهم حول المنشلة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية لديها.الح 

 .تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 

 الكلية للمخاطر المقيمدة عند مستوى البيانات المالية. ستجابةيق إجراءات اإلتحديد وتطب 

 ااة عنااد مسااتوى التلكيااد،  سااتجابةتصااميم وأداء إجااراءات تاادقيق إضااافية لإل للمخاااطر المقيمد
 جوهرية.الجراءات اإلرقابة أو النظمة أل اتإختبار  حي  تتللف هذه اإلجراءات من

 تكااوين رأي حاااول  فاايلتاادقيق التاااي تاام الحصااول عليهااا تقياايم ماادى كفاااءة ومالئمااة أدلااة ا
 البيانات المالية.

 
آخار  يار  حقالعندما تنشل الحاجة إلى خبرة في قد ترتفع نسبة حدو  مخاطر األخطاء الجوهرية  .5أ

المحاسبة لكي تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية، ألن ذلك قد يدل مثاًل على وجود بعاض التعقياد 
 اإلدارة للخبرة  إمتالكوفي حال عدم . المطلوب الخبرة حقلقد ال تملك معرفة في أو ألن اإلدارة 

                                                 
 أداة مساعدة في ذلك. " متطلبات الكفاءة للمهنيين في مجال التدقيق " 8على سبيل المثال، قد يكون معيار التعليم الدولي  4
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إدارة خبيارة لمعالجاة تلاك المخااطر. كماا قااد  إساتخدام الال ماة لادى إعاداد البياناات المالياة، فقاد ياتم 
 وجادت،إن  نظمة الرقابة المتعلقاة بعمال إدارة خبيارة،لرقابة ذات العالقة، بما في ذلك أتحدد أنظمة ا

 من مخاطر األخطاء الجوهرية.
 
 حقااال  يااار المحاسااابة، فقاااد ال يتمتاااعخبااارة فاااي  إساااتخدام فاااي حاااال تضااامن إعاااداد البياناااات المالياااة  .9أ

عاين علاى الخبرة الال ماة لتادقيق تلاك البياناات. ويتباالمدقق المتمرس في مجالي المحاسبة والتادقيق 
وأي مااادققين خباااراء ال يشاااكلون جااا ءًا مااان كااادًا مااان أن فرياااق العملياااة، شاااريك العملياااة أن يكاااون متل

وعااالوة علااى ذلااك،  5يمتلكااون مجتمعااين الكفاااءة والمقاادرة المناساابتين ألداء عمليااة التاادقيق.الفريااق، 
ن قاارار و  9الال مااة ألداء العمليااة. مااوارديتعااين علااى الماادقق التحقااق ماان طبيعااة وتوقياات ونطاااق ال ا 

لاى أي حاد، إستخدام ، وفي حال قرر عمل مدقق خبير أم ال إستخدام المدقق المتعلق ب ه فمتاى وا 
تتغيااار ، أو عنااادما عملياااة التااادقيق يتقااادم العمااال فااايوحيااا  يسااااعده فاااي تحقياااق هاااذه المتطلباااات. 

 عمل مدقق خبير. إستخدام  ق إلى تنقيح القرارات السابقة فيما يخ الظروف، قد يحتاج المدق
 
حصاول علاى بة أو التدقيق قادرًا على الذي عالقة  ير المحاس حقلقد يكون مدقق  ير خبير في  .7أ

وقاد ياتم الحصاول ألداء عملياة التادقيق دون الحاجاة إلاى مادقق خبيار.  فهم كااٍف حاول ذلاك الحقال
 على ذلك الفهم من خالل مثاًل:

  تلك الخبرة في إعداد بياناتها المالية. تتطلبالتي  منشآت التدقيقالخبرة العملية في 

 دورات رساامية الحقال المعنااي. وقااد يتضامن ذلااك االلتحااق بااي التعلايم أو التطااور المهناي فاا
تع يا  قادرة المادقق  هادفذي العالقاة ل مع أفراد يتمتعون بخبارة فاي الحقالأو إجراء نقاش 
. ويختلاف ذلاك النقااش عان التشااور ماع مع المسائل الناشئة في ذلاك الحقالعلى التعامل 
حيا  ياتم ت وياد ها في العملياة مجموعة محددة من الظروف التي يواجهحول مدقق خبير 

ذلااك الخبياار بكافااة الحقاااائق ذات العالقااة التااي سااتمكدنا مااان تقااديم مشااورة مدروسااة حاااول 
 7المسللة المعنية.

  عمليات مماثلة. قاموا بلداءإجراء نقاش مع مدققين 

 
ماادقق خبياار ليساااعده  إسااتخدام الماادقق ماان الضااروري، أو قااد يختااار،  يجاادفااي حاااالت أخاارى، قااد  .8أ

عنااد تحديااد مااا إذا ساايتم  اتعتبااار وقااد تتضاامن اإللحصااول علااى أدلااة تاادقيق كافيااة ومناساابة. فااي ا
 مدقق خبير أم ال ما يلي: إستخدام 

 (6إدارة خبيرة في إعداد البيانات المالية. )المرجع: الفقرة أ إستخدام ما إذا قامت اإلدارة ب 

 .طبيعة وأهمية المسللة، بما في ذلك تعقيدها 

                                                 
 .54، الفقرة 226معيار التدقيق الدولي   5

 .(هـ)8، الفقرة "التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 366معيار التدقيق الدولي   9

 .25، الفقرة أ226معيار التدقيق الدولي   7
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 الجوهرية في المسللة. مخاطر األخطاء 

 للمخااااطر المحاااددة، بماااا فاااي  ساااتجابةالطبيعاااة المتوقعاااة لإلجاااراءات المطبقاااة مااان أجااال اإل
ه المسااائل؛ وتاااوفر مصاااادر بهاااذ المتعلااقعمااال الخباااراء مااع ذلااك: معرفاااة وتجربااة المااادقق 

 بديلة ألدلة التدقيق.
 
 إساااتخدام ن قااارار المااادقق حاااول عنااادما تساااتخدم اإلدارة إدارة خبيااارة فاااي إعاااداد البياناااات المالياااة، فاااإ .6أ

 مدقق خبير أم ال قد يتلثر بعوامل مثل:
 .طبيعة ونطاق وأهداف عمل اإلدارة الخبيرة 

  اإلدارة الخبيااارة مااان قبااال المنشااالة، أو أنهاااا طااارف تااام تعييناااا مااان قبلهاااا  تااام توظيااافماااا إذا
 لتوفير خدمات ذات عالقة.

 ر على عمل اإلدارة الخبيرة.تلثياإلدارة ممارسة سيطرة أو  الحد الذي تستطيع فيا 

 .كفاءة ومقدرة اإلدارة الخبيرة 

  مهنياة المتطلباات ال يرها من أو  الفنيما إذا كانت اإلدارة الخبيرة خاضعة لمعايير األداء
 .متطلبات الصناعاتأو 

 .أية أنظمة رقابة مطبقة داخل المنشلة على عمل اإلدارة الخبيرة 
 

راشادات حول تلثير كفاءة ومقدرة  8 566يشتمل معيار التدقيق الدولي على متطلبات وا 
 وموضوعية اإلدارة الخبيرة على مدى موثوقية أدلة التدقيق.

 
 (8)المرجع: الفقرة  طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق

 53-6ستتباين طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة فاي الفقارات  .56أ
قد تشير العوامال التالياة إلاى الحاجاة على الظروف. فعلى سبيل المثال،  عتمادار باإلفي هذا المعي

 الحالة: تبدو علياإلى تطبيق إجراءات مختلفة أو أكثر شمواًل مما قد 
 

  ير موضوعية ومعقدة. اً أحكام تتضمنعندما يتعلق عمل المدقق الخبير بمسللة هامة  

  ا لمعرفاة مسابقة إمتالكاقق الخبير مسابقًا، وعادم المدقق لعمل المد إستخدام في حال عدم
 حول كفاءة ومقدرة وموضوعية ذلك الخبير.

 دقيق، بااداًل ماان عنادما يااؤدي المادقق الخبياار إجااراءات تشاكل جاا ءًا ال يتجا أ ماان عمليااة التا
 مشورة حول مسللة معينة.استشارتا ليقدم 

                                                 
 .8قرة ، الف566معيار التدقيق الدولي   8
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  جاااراءات خارجياااًا، وبالتاااالي  يااار خ مااادققاً عنااادما يكاااون المااادقق الخبيااار اضاااع لسياساااات وا 
 رقابة الجودة في الشركة.

 
جراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة المدقق  )ه((8)المرجع: الفقرة  سياسات وا 

 

قااد يكااون الماادقق الااداخلي الخبياار شااريكًا أو موظفااًا، بمااا فااي ذلااك المااوظفين المااؤقتين، فااي شااركة  .55أ
جاراءات رقاباة ال جاودة المطبقاة فاي تلاك الشاركة وفقاًا للمعياار المدقق، وبالتالي خاضاعًا لسياساات وا 

وباداًل مان ذلاك،  56صارمة بانفس القادر علاى األقال.أو لمتطلبات وطنية  6 5الدولي لرقابة الجودة 
قااد يكااون الماادقق الااداخلي الخبياار شااريكًا أو موظفااًا، بمااا فااي ذلااك المااوظفين المااؤقتين، فااي شااركة 

جراءات مشتركضمن المجموعة   ة لرقابة الجودة مع شركة المدقق.قد تطبق سياسات وا 
 
جاراءات رقاباة  .52أ إن المدقق الخارجي الخبير ال يعتبر عضوًا في فريق العملية وال يخضع لسياسات وا 

ومع ذلك، قد يقتضاي القاانون أو النظاام فاي بعاض  5.55الجودة وفقًا للمعيار الدولي لرقابة الجودة 
قاد يكاون عضااء فرياق العملياة، و ر كعضاو مان أ المناطق أن يتم التعامل مع المدقق الخارجي الخبي

بنااااء علاااى ذلاااك لمتطلباااات السااالوك األخالقاااي ذات العالقاااة، بماااا فاااي ذلاااك تلاااك المتعلقاااة خاضاااعًا 
 ، والمتطلبات المهنية األخرى، حسبما يحدده القانون أو النظام.ستقالليةباإل

 
لاام تشااير المعلومااات التااي  علااى نظااام رقابااة الجااودة فااي الشااركة، مااا عتماااديحااق لفاارق العمليااات اإل .53أ

 حساااب عتماااادوسااايختلف نطااااق ذلاااك اإل 52خااارى إلاااى  يااار ذلاااك.األطاااراف األتوفرهاااا الشاااركة أو 
 الظروف، وقد يؤثر على طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المدقق فيما يتعلق بمسائل مثل:

 .الكفاءة والمقدرة من خالل برامل التوظيف والتدريب 

 خليون الخبااااراء لمتطلباااااات الساااالوك األخالقاااااي ذات الموضااااوعية. يخضااااع المااااادققون الاااادا
 .ستقالليةالعالقة، بما في ذلك تلك المتعلقة باإل

  ،قاااد تااا ود بااارامل تقيااايم المااادقق لمااادى مالئماااة عمااال المااادقق الخبيااار. فعلاااى سااابيل المثاااال
التااادريب فاااي الشاااركة المااادققين الاااداخليين الخباااراء بفهااام مناساااب حاااول العالقاااة المتبادلاااة 

علاااى ذلاااك التااادريب وعملياااات الشاااركة  عتماااادعملياااة التااادقيق. وقاااد ياااؤثر اإللخباااراتهم ماااع 
عمال المادققين الاداخليين الخباراء، علاى طبيعاة وتوقيات  فحا األخرى، مثل بروتوكوالت 

 ونطاق إجراءات المدقق المتعلقة بتقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير.

 ليات المراقبة.التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية من خالل عم 

 مع المدقق الخبير. تفاقاإل 

                                                 
"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التلكيد األخرى  5المعيار الدولي لرقابة الجودة   6

 )و(.52، الفقرة والخدمات ذات العالقة"

 .2، الفقرة 226معيار التدقيق الدولي  65

 و(.)52، الفقرة 5المعيار الدولي لرقابة الجودة  55

 .4، الفقرة 226معيار التدقيق الدولي  25
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على نظام رقابة الجودة من مسؤولية المادقق المتمثلاة فاي تحقياق متطلباات  عتمادوال يحد هذا اإل
 هذا المعيار.

 

 (6)المرجع: الفقرة  كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير
 

جاوهري علاى ماا إذا سايكون عمال تعدد كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير عوامل تؤثر بشكل  .54أ
المادقق. وتتعلاق الكفااءة بطبيعاة ومساتوى خبارة المادقق الخبيار. أماا  هادافالمدقق الخبير مالئمًا أل

 تشاتملالمقدرة فإنها تتعلق بقدرة المدقق الخبير على ممارسة تلك الكفاءة فاي ظاروف العملياة. وقاد 
وتتعلاااق وتاااوفر الوقااات والماااوارد ماااثاًل.  الموقاااع الجغرافااايعلاااى العوامااال التاااي تاااؤثر علاااى المقااادرة 

لتحيااا  أو التعاااارض فاااي المصاااالح أو تااالثير تنشااال مااان االموضاااوعية بالتااالثيرات المحتملاااة التاااي قاااد 
 على الحكم المهني أو التجاري للمدقق الخبير. اآلخرين

 
قد يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بكفاءة ومقدرة وموضوعية مادقق خبيار مان مجموعاة مان  .55أ

 لمصادر مثل:ا
 .التجربة الشخصية مع عمل سابق لذلك الخبير 

 مع ذلك الخبير. المناقشات 

 مع المدققين اآلخرين واألشخا  اآلخرين المطلعين على عمل ذلك الخبير. المناقشات 

  أو  صناعة معينةتحاد إفي هيئة مهنية أو  العضويةالمعرفة بمؤهالت ذلك الخبير، أو
 من أشكال االعتراف الخارجي.م اولة أو شكل آخر الرخصة 

  ذلك الخبير.لاألوراق والكتب المنشورة 

 جراءات رقابة الجودة المطبقة في شركة المدقق )أنظر الفقرات أ  (53أ-55سياسات وا 
 

تتضمن المسائل المرتبطة بتقييم كفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبيار ماا إذا كاان عمال الخبيار  .59أ
، مثااال متطلباااات الصاااناعاتأو  يرهاااا مااان المتطلباااات المهنياااة أو خاضاااعًا لمعاااايير األداء الفناااي 

أو  األخارى فاي هيئاة مهنياة أو اتحااد صاناعة معيناة معايير السلوك األخالقي ومتطلبات العضوية
 أو المتطلبات المفروضة بموجب القانون أو النظام. ما الخاصة بهيئة ترخي  عتمادمعايير اإل

 

 كون ذات صلة ما يلي:تتضمن المسائل األخرى التي قد ت .57أ
  ه مان أجلهاا، بماا فاي ذلاك أياة إساتخدام كفاءة المدقق الخبير بالمسللة التي سيتم  إرتباطمدى

قاااد يخااات  خبيااار علاااى سااابيل المثاااال، خبااارة ذلاااك الخبيااار.  حقااالضااامن  إختصاااا مجااااالت 
، ولكناااا يملاااك خبااارة الحاااواد تااالمين الممتلكاااات والتااالمين ضاااد مجاااال فاااي  حساااابات تااالمين ماااا

 ة في حسابات معاشات التعاقد.محدود

  كفاءة المدقق الخبير فيما يتعلق بمتطلبات المحاسبة والتدقيق ذات العالقة، مثل المعرفة 
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واألساليب، بما في ذلك النمااذج حيا  يكاون ذلاك ممكناًا، التاي تتوافاق ماع إطاار  فتراضاتباإل
 إعداد التقارير المالية المعمول با.

 متوقعاااة أو التغييااارات فاااي الظاااروف أو أدلاااة التااادقيق التاااي تااام ماااا إذا كانااات األحااادا   يااار ال
الحصااول عليهااا ماان نتااائل إجااراءات التاادقيق تاادل علااى أنااا ماان الضااروري إعااادة النظاار فااي 

 .أثناء سير عملية التدقيقالتقييم األولي لكفاءة ومقدرة وموضوعية المدقق الخبير 
 

وعية، مثال تهديادات المصالحة الشخصاية قد تفرض مجموعة واساعة مان الظاروف تهديادًا علاى الموضا .58أ
وتهديااادات التاااآلف وتهديااادات المراجعاااة الذاتياااة وتهديااادات المضاااايقة. وقاااد تاااتخل   التلييااادوتهديااادات 

وضااعها ماان قباال هياكاال خارجيااة )مثاال اإلجااراءات الوقائيااة ماان هااذه التهدياادات أو تحاادد منهااا، وقااد يااتم 
و ماان خااالل بيئااة عماال الماادقق الخبياار )مثاال سياسااات أو التشااريع أو النظااام( أ الماادققين الخبااراء هيئااة

جراءات رقابة الجودة(. كما قد توجد إجراءات وقائية خاصة بعملية التدقيق.  وا 
 

قاد يعتمااد تقيايم أهميااة التهديادات علااى الموضاوعية ومااا إذا كانات هناااك حاجاة إلااى اتخااذ إجااراءات  .56أ
ية التادقيق. وقاد توجاد ظاروف ال يمكان وقائية على دور المدقق الخبير وأهمية عملا في سياق عمل

الماادقق  مثااال ذلااك إذا كاااناإلجااراءات الوقائيااة ماان التهدياادات إلااى مسااتوى مقبااول،  تحاادد فيهااا أن 
كااان  فااي حااالأي  الخبياار المقتاارد فااردًا قااد لعااب دورًا هامااًا فااي إعااداد المعلومااات التااي يااتم تاادقيقها،

 إدارة خبيرة.عبارة عن المدقق الخبير 
 

 قد يكون القيام باألمور التالية ذا صلة:م موضوعية مدقق خارجي خبير، تقييعند  .26أ
سؤال المنشلة عن أياة مصاالح أو عالقاات معروفاة تملكهاا المنشالة لادى المادقق الخاارجي  (أ)

 قد تؤثر على موضوعيتا.بحي  الخبير 

إجااااراء نقاااااش مااااع ذلااااك الخبياااار حااااول أيااااة إجااااراءات وقائيااااة معمااااول بهااااا، بمااااا فااااي ذلااااك  (ب)
المهنياااة التاااي تنطباااق علاااى الخبيااار؛ وتقيااايم ماااا إذا كانااات اإلجاااراءات الوقائياااة  المتطلباااات

مقبااول. وتتضاامن المصااالح والعالقااات التااي قااد  مالئمااة للحاادد ماان التهدياادات إلااى مسااتوى
 تتم مناقشتها مع المدقق الخبير ما يلي:صلة بحي  تكون ذات 

 .المصالح المالية 

 .عالقات العمل والعالقات الشخصية 

 خدمات أخرى من قبل الخبير، بما في ذلك توفير الخدمات من قبل  توفير
 المؤسسة في حال كان المدقق الخارجي عبارة عن مؤسسة.

 

في بعض الحاالت، قد يكون من المناسب أيضًا أن يحصل المدقق على إقرار خطي 
 ذلكمن المدقق الخارجي الخبير حول أية مصالح أو عالقات مع المنشلة يعلم بها 

 بير.الخ
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 (56)المرجع: الفقرة  خبرة المدقق الخبير حقلالحصول على فهم حول 
خباارة الماادقق الخبياار ماان خااالل الوسااائل الموضااحة فااي  حقاالقااد يحصاال الماادقق علااى فهاام حااول  .25أ

 نقاش مع ذلك الخبير. إجراء ، أو من خالل7الفقرة أ
 

 فهم المدقق ما يلي:المرتبطة بو المدقق الخبير  المتعلقة بحقل خبرةجوانب القد تتضمن  .22أ
  مرتبطاااة بعملياااة  إختصاااا خبااارة المااادقق الخبيااار يشاااتمل علاااى مجااااالت  حقااالماااا إذا كاااان

 .(57التدقيق )المرجع: الفقرة أ

 .ما إذا تنطبق أية معايير مهنية أو معايير أخرى والمتطلبات التنظيمية أو القانونية 

 ك ممكنااًا، التااي يسااتخدمها واألساااليب، بمااا فااي ذلااك النماااذج حياا  يكااون ذلاا فتراضاااتمااا اإل
 هاادافذلااك الخبياار ومناساابة أل حقاال خباارةالماادقق الخبياار، ومااا إذا كاناات مقبولااة عمومااًا فااي 

 إعداد التقارير المالية.

 .طبيعة البيانات أو المعلومات الداخلية والخارجية التي يستخدمها المدقق الخبير 
 

 (55)المرجع: الفقرة  مع المدقق الخبير تفاقال 
 

باين طبيعة ونطااق وأهاداف عمال المادقق الخبيار بشاكل ملحاوظ حساب الظاروف، حالهاا حاال قد تت .23أ
باين المادقق  تصاالومسؤوليات المدقق والمادقق الخبيار وطبيعاة وتوقيات ونطااق اإل المحددةالقواعد 

علااى هااذه المسااائل بااين الماادقق والماادقق الخبياار بصاارف  تفاااقوالماادقق الخبياار. وبالتااالي، ينبغااي اإل
 ن ما إذا كان الخبير مدققًا داخليًا أم مدققًا خارجيًا.النظر ع

 

يااة المبرمااة بااين تفاقالشااكل الرساامي لإلدقااة و العلااى مسااتوى  8قااد تااؤثر المسااائل الااواردة فااي الفقاارة  .24أ
يااة خطيااة. فعلااى تفاقالماادقق والماادقق الخبياار، بمااا فااي ذلااك مااا إذا كااان ماان المناسااب أن تكااون اإل

عليااا  قااد تباادويااة أكثاار تفصااياًل ممااا إتفاقالتاليااة إلااى الحاجااة إلااى  قااد تشااير العواماالساابيل المثااال، 
 ية خطيًا:تفاقالحالة، أو إلى توضيح اإل

 معلومات المنشلة الحساسة أو السرية.المدقق الخبير على إذن وصول إلى  حصول 

 لمدقق والمدقق الخبير عن تلك المتوقعة عادة.المحددة لمسؤوليات الدوار و األ إختالف 

  ختصا متطلبات قانونية أو تنظيمية متعددة اإلتطبيق. 

 .المسللة التي يرتبط بها عمل المدقق الخبير معقدة للغاية 

 عماًل قام بلدائا المدقق الخبير. مسبقاً  لم يستخدم المدقق 

 .كلما كان نطاق عمل المدقق الخبير أوسع وأهميتا في سياق عملية التدقيق 
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ق وماادقق خااارجي خبياار شااكل خطاااب تكليااف. وياادرج الملحااق يااة بااين الماادقتفاقعااادة مااا تتخااذ اإل .25أ
تضاامينها فااي ذلااك الخطاااب، أو فااي أي شااكل آخاار ماان  عتبااارالماادقق بعااين اإل خااذقااد يلمسااائل 

 يات مع مدقق خارجي خبير.تفاقأشكال اإل
 

 تفااقتضامين األدلاة علاى اإلمثاًل ية خطية بين المدقق والمدقق الخبير، فقد يتم إتفاقعند عدم إبرام  .29أ
 في:
 .مذكرة التخطيط، أو أوراق العمل ذات العالقة مثل برنامل عملية التدقيق 

  مااادقق داخلاااي  إساااتخدام السياساااات واإلجاااراءات المطبقاااة فاااي شاااركة المااادقق. وفاااي حاااال
خبير، فيمكن تضامين األدلاة فاي السياساات واإلجاراءات المقاررة التاي يخضاع لهاا المادقق 

فاي أوراق عمال المادقق الوثاائق التاي ياتم تضامينها  حادالخبير فيماا يتعلاق بعملاا. ويعتماد 
علاااى طبيعاااة هاااذه السياساااات واإلجاااراءات. فعلاااى سااابيل المثاااال، قاااد ال تنشااال الحاجاااة إلاااى 

أوراق عمل المادقق، فاي حاال تطبياق برتوكاوالت مفصالة فاي شاركة  إضافة أية وثائق إلى
 ر.عمل ذلك الخبي إستخدام المدقق بحي  تغطي الظروف التي يتم فيها 

 

 )أ((55)المرجع: الفقرة  طبيعة ونطاق وأهداف العمل
عاااادة مااااا يكاااون تضاااامين نقااااش حااااول أيااااة معاااايير أداء فنااااي ذات عالقاااة أو متطلبااااات مهنيااااة أو  .27أ

علاااى طبيعاااة ونطااااق  تفااااقصااالة عناااد اإل متطلباااات صاااناعات أخااارى سااايتبعها المااادقق الخبيااار ذا
 وأهداف عمل المدقق الخبير.

 

 )ب((55)المرجع: الفقرة محددة األدوار والمسؤوليات ال
 على األدوار والمسؤوليات المحددة للمدقق والمدقق الخبير ما يلي: تفاققد يتضمن اإل .28أ

 مفصل للبيانات األصلية. إختبارما إذا سيقوم المدقق والمدقق الخبير ب 

 التاي توصاال إليهاا الماادقق الخبيار مااع  اتساتنتاجالموافقاة علاى مناقشااة المادقق للنتااائل واإل
فاااي  اتساااتنتاجلمنشااالة واألشاااخا  اآلخااارين، وتضااامين تفاصااايل حاااول تلاااك النتاااائل واإلا

 (.42أساس الرأي المعددل في تقرير المدقق، إذا اقتضت الحاجة )أنظر الفقرة أ

  المدقق المتعلقة بعمل الخبير. اتإستنتاجعلى إعالم المدقق الخبير ب إتفاقأي 
 

 أوراق العمل
علااى  تفاااقدوار والمسااؤوليات المحااددة للماادقق والماادقق الخبياار اإلعلااى األ تفاااقكمااا قااد يتضاامن اإل .26أ

الوصااول إلااى واالحتفاااظ باالوراق العماال الخاصااة بكاال منهمااا. وعناادما يكااون الماادقق الخبياار عضااوًا 
 إتفااققيق. وماع مراعااة أي في فرياق العملياة، تشاكل أوراق عمال ذلاك الخبيار جا ءًا مان وثاائق التاد

عمل المدقق الخارجي الخبير خاصاة باا وال تشاكل جا ءًا مان وثاائق وراق على عكس ذلك، تعتبر أ
 التدقيق.
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 )ج((55)المرجع: الفقرة  تصالاإل

عال باين طارفين الادمل المالئام لطبيعاة وتوقيات ونطااق إجاراءات المادقق الخبيار الفد  تصاليسهل اإل .36أ
الخبياار أثناااء سااير العماال اآلخاار المتعلااق بعمليااة التاادقيق، والتعااديل المناسااب ألهااداف الماادقق مااع 

المادقق المتعلقاة  اتإساتنتاجعملية التدقيق. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق عمل المادقق الخبيار ب
وتقاارير  المتعلاق بعمال الخبيار ساتنتاجل اإلتقرير خطي رسمي حاو  قد يعتبر تقديمفبمخاطرة هامة، 

ن تحدي .أمرًا مناسباً  شفوية أثناء سير العمل ماع  تصاالمحاددين ليقوماوا باإل د شاركاء أو ماوظفينوا 
جاراءات اإل ال فاي فعدا إتصاالباين ذلاك الخبيار والمنشالة يسااعد علاى إجاراء  تصاالالمدقق الخبير وا 

 الوقت المحدد، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الضخمة.
 

 )د((55)المرجع: الفقرة  السرية

طبقااة علااى الماادقق أن المن حكااام الساارية الااواردة فااي متطلبااات الساالوك األخالقاايألماان الضااروري  .35أ
. كماا قاد تطلاب ت إضاافيةمتطلبااالقاانون أو النظاام فارض ق أيضًا على المدقق الخبير. وقاد يتنطب

 على أحكام سرية محددة مع المدققين الخارجيين الخبراء. تفاقالمنشلة اإل
 

 (52)المرجع: الفقرة  تقييم مدى مالئمة عمل المدقق الخبير

طاالع المادقق علاى إن تقييم المدقق لكفاءة ومقد .32أ خبارة المادقق  حقالرة وموضوعية المدقق الخبيارة وا 
علااى طبيعااة وتوقياات ونطاااق إجااراءات التاادقيق التااي يااتم يااؤثر الخبياار وطبيعااة العماال الااذي يؤديااا 

 المدقق. هدافأداؤها لتقييم مدى مالئمة عمل الخبير أل
 

ستنتاجنتائل و   )أ((52)المرجع: الفقرة  المدقق الخبير اتا 
الماادقق علااى مااا  هاادافتمل اإلجااراءات الخاصااة لتقياايم ماادى مالئمااة عماال الماادقق الخبياار ألقااد تشاا .33أ

 يلي:
 ات الموجهة إلى المدقق الخبير.ستفسار اإل 

 .مراجعة أوراق عمل وتقارير المدقق الخبير 

 :اإلجراءات التع ي ية مثل 

o مراقبة عمل المدقق الخبير؛ 

o ة الصادرة عن مصادر موثوقة ذات فح  البيانات المنشورة مثل التقارير اإلحصائي
 سمعة طيبة؛

o  خارجية؛الطراف األ معالتلكيد على المسائل ذات العالقة 

o أداء إجراءات تحليلية مفصلة؛ و 

o .إعادة إجراء الحسابات 
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  ساتنتاجإجراء نقاش مع مدقق خبير آخر يتمتع بخبرة ذات عالقة عندما تكاون نتاائل و  اتا 
 ة التدقيق األخرى مثاًل.المدقق الخبير  ير متوافقة مع أدل

 .مناقشة تقرير المدقق الخبير مع اإلدارة 

 

المااادقق  اتإساااتنتاجومعقولياااة نتاااائل أو  إرتبااااطالعوامااال ذات العالقاااة عناااد تقيااايم مااادى  تتضااامنقاااد  .34أ
 :كانت ما إذاكانت مشمولة في تقرير أو في شكل آخر،  الخبير، سواءً 

 أو قطاع المدقق الخبير؛ هيئة معروضة بطريقة متوافقة مع أية معايير صادرة عن 

  معبر عنها بوضود، بما في ذلك اإلشارة إلى األهداف المتفاق عليهاا ماع المادقق، ونطااق
 العمل المؤدى والمعايير المطبقة؛

  حي  يكون ذلك ذا صلة؛عتبارلخذ األحدا  الالحقة بعين اإلتإلى فترة مناسبة و تستند ، 

 ذا كاان الحاال ساتخدام خاضعة ألي تحفظ أو قيد أو تقيياد علاى اإل كاذلك، ماا إذا كاان ، وا 
 مدقق؛ ولذلك مدلوالت بالنسبة لل

  مناسب لألخطاء وحاالت الحياد التي وواجهها المدقق الخبير. إعتبارقائمة على 

 

 واألساليب والبيانات األصلية فتراضاتاإل
 )ب((52واألساليب )المرجع: الفقرة  فتراضاتاإل

 

، بمااا فااي ذلااك النماااذج واألساااليب المعنيااة فتراضاااتقاايم اإلت خبياار فااييتمثاال عماال الماادقق العناادما  .35أ
حياا  يكااون ذلااك ممكنااًا، التااي تسااتخدمها اإلدارة فااي إعااداد تقاادير محاساابي معااين، تمياال إجااراءات 

 فتراضاااتتقياايم مااا إذا قااام الماادقق الخبياار بمراجعااة تلااك اإل التوجااا بشااكل أساسااي نحااوالماادقق إلااى 
عندما يكون عمل المدقق الخبير هو وضع تقدير نقطي أو مجموعة مان و واألساليب بشكل مالئم. 

دارة، فقد يتم توجياا إجاراءات المادقق بشاكل ت لمقارنتها مع التقدير النقطي الذي وضعتا اإلالتقديرا
التااي واألساااليب، بمااا فااي ذلااك النماااذج خياا  يكااون ذلااك مناساابًا،  فتراضاااتأساسااي نحااو تقياايم اإل
 ير.يستخدمها المدقق الخب

 
واألسااليب المساتخدمة مان قبال اإلدارة فاي إعاداد  فتراضاتاإل ١3 546يناقش معيار التدقيق الدولي .39أ

نماااذج متخصصااة للغايااة معاادة ماان قباال المنشاالة فااي  إسااتخدام التقااديرات المحاساابية، بمااا فااي ذلااك 
سابة حصول المدقق على أدلة تدقيق كافياة ومنابعض الحاالت. ور م كتابة ذلك النقاش في سياق 

 إفتراضااااتوأسااااليب اإلدارة، إال أنهاااا قاااد تسااااعد المااادقق أيضاااًا عناااد تقيااايم  إفتراضااااتفيماااا يتعلاااق ب
 وأساليب المدقق الخبير.

 

                                                 
، "تادقيق التقاديرات المحاسابية، بماا فاي ذلاك التقاديرات المحاسابية للقيماة العادلاة واإلفصااحات ذات العالقاة" 546معيار التادقيق الادولي 35

 .55و 53 ،8الفقرات 
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تتضاااامن العواماااال وأساااااليب هامااااة،  إفتراضاااااتإسااااتخدام ى عناااادما ينطااااوي عماااال ماااادقق خبياااار علاااا .37أ
 واألساليب ما إذا كانت: فتراضاتالمرتبطة بتقييم المدقق لتلك اإل

 خبرة المدقق الخبير؛ ة عمومًا ضمن حقلبولمق 

 متوافقة مع متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول با؛ 

  نماذج متخصصة؛ و إستخدام قائمة على 

  ذا لااام تكاان متوافقااة، فتتضاامن العواماال  إفتراضاااتمتوافقااة مااع  أسااابابوأساااليب اإلدارة، وا 
 وتلثيرات تلك الفروقات.

 
 )ج((52مستخدمة من قبل المدقق الخبير )المرجع: الفقرة البيانات األصلية ال

، فقاااد ياااتم لعملاااابياناااات أصااالية هاماااة بالنسااابة  إساااتخدام عنااادما ينطاااوي عمااال مااادقق خبيااار علاااى  .38أ
 تلك البيانات: ختبارإجراءات كالتالية الذكر إل إستخدام 

 داخلياة التحقق من أصل البيانات، بما في ذلاك الحصاول علاى فهام حاول أنظماة الرقاباة ال
ختبار المطبقااة علااى البيانااات و  طريقااة الحصااول علااى فهاام حااول هااا حياا  يكااون ممكنااًا، و ا 

 نقلها إلى المدقق الخبير حي  يكون ذلك ذا صلة.

 .تنقيح البيانات لغايات الكمال والتوافق الداخلي 

 
بيار فاي قد يختبر المدقق في العديد من الحاالت البيانات األصالية. وماع ذلاك، قاد يقاوم المادقق الخ .36أ

يااة فيمااا يتعلااق فنياة للغا احااالت أخاارى، عناادما تكاون طبيعااة البيانااات األصاالية المساتخدمة ماان قبلاا
البياناات األصالية، فقاد  إختباارتلاك البياناات. وفاي حاال قاام المادقق الخبيار ب إختباار، ببحقل خبرتاا

طريقااة مناساابة  أو مراجعتهااا ااتااإختبار طاارد الماادقق لألساائلة علااى الخبياار أو اإلشااراف علااى يعتباار 
 وكمال ودقة تلك البيانات. إرتباطليقوم المدقق بتقييم مدى 

 
 (53)المرجع: الفقرة  العمل  ير المالئم

 

الماادقق وال يسااتطيع الماادقق  هااداففااي حااال اسااتنتل الماادقق أن عماال الماادقق الخبياار  ياار مالئاام أل .46أ
ياؤدي ، األمر الاذي قاد 53 حل المسللة من خالل تطبيق إجراءات التدقيق اإلضافية بموجب الفقرة

مااان قبااال الخبيااار والمااادقق، أو يتضااامن تعياااين أو إشاااراك خبيااار آخااار، فقاااد أداء عمااال إضاااافي  إلااى
 765مان الضاروري التعبيار عان رأي معاددل فاي تقريار المادقق وفقاًا لمعياار التادقيق الادولي  يصبح

 ١4بما أن المدقق لم يحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
 

 (55-54)المرجع: الفقرتان  لمدقق الخبير في تقرير المدققالشارة إلى ا
 

 هاداففي بعض الحااالت، قاد يقتضاي القاانون أو النظاام تضامين إشاارة إلاى عمال مادقق خبيار، أل .45أ
 الشفافية في القطاع العام مثاًل.

                                                 
 )ب(.9، الفقرة دقق المستقل"في تقرير المالوارد "التعديالت على الرأي  765معيار التدقيق الدولي  54
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قرير مادقق يحتاوي علاى قد يكون من المناسب في بعض الظروف اإلشارة إلى المدقق الخبير في ت .42أ
وفاي هاذه الظاروف، قاد يحتااج المادقق إلاى إذن مان  توضايح طبيعاة التعاديل.عددل، من أجل رأي م

 المدقق الخبير قبل تضمين تلك اإلشارة.
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 الملحق
 (25)المرجع: الفقرة أ

 

 المدقق ومدقق خارجي خبير بين تفاقتتعلق بال  اتإعتبار 
 

ياة ماع مادقق خاارجي خبيار. وتعتبار إتفاقنظار المادقق فاي تضامينها فاي أي يدرج هذا الملحق مساائل قاد ي
قااد يسااتخدم فااي سااياق إرشاااديًا القائماة التاليااة توضاايحية وليساات شاااملة؛ حياا  يقصااد منهااا أن تكااون دلااياًل 

عملياة. ياة علاى ظاروف التفاقالموضحة في هذا المعيار. ويعتمد تضامين مساائل معيناة فاي اإل اتعتبار اإل
ماع مادقق مبرماة ياة إتفاقالمساائل التاي سايتم تضامينها فاي  بارإعتداة مساعدة في كما قد تعدد هذه القائمة أ

 داخلي خبير.
 

 طبيعة ونطاق وأهداف عمل المدقق الخارجي الخبير
 .طبيعة ونطاق اإلجراءات التي سيؤديها المدقق الخارجي الخبير 

  األهمياااة النسااابية والمخااااطرة المتعلقاااة  اتإعتباااار أهاااداف عمااال المااادقق الخاااارجي الخبيااار فاااي ساااياق
المساااللة التاااي يااارتبط بهاااا عمااال المااادقق الخاااارجي الخبيااار و، حيااا  يكاااون ذا صااالة، إطاااار إعاااداد ب

 التقارير المالية المعمول با.

  األخااارى التاااي متطلباااات الصاااناعات أياااة معاااايير أداء فناااى ذات عالقاااة أو المتطلباااات المهنياااة أو
 سيتبعها المدقق الخارجي الخبير.

 يسااااتخدمها الماااادقق النماااااذج حياااا  يكااااون ممكنااااًا، التااااي سواألساااااليب، بمااااا فااااي ذلااااك  فتراضاااااتاإل
 ونطاق سلطتها.الخارجي الخبير، 

 وموضااااوع عماااال الماااادقق الخااااارجي الخبياااار ختبااااارو حياااا  يكااااون ممكنااااًا فتاااارة اإلتاااااريخ النفاااااذ، أ ،
 والمتطلبات المتعلقة باألحدا  الالحقة.

 
 األدوار والمسؤوليات المحددة للمدقق والمدقق الخارجي الخبير

 عايير التدقيق والمحاسبة ذات العالقة، والمتطلبات التنظيمية أو القانونية ذات العالقة.م 

 بماا قالمراد لتقريار المادقق الخبيار مان قبال المادق ستخدام موافقة المدقق الخارجي الخبير على اإل ،
ل فااي فااي ذلااك أيااة إشااارة إليااا أو إفصاااد عنااا لاخاارين، مثاال اإلشااارة إليااا فااي أساااس الاارأي المعاادد 

 الضرورة، أو اإلفصاد عنا لإلدارة أو لجنة تدقيق ما.تقرير المدقق، إذا اقتضت 

 .طبيعة ونطاق مراجعة المدقق لعمل المدقق الخبير 

 .ما إذا سيختبر المدقق أو المدقق الخارجي الخبير البيانات األصلية 

 راء الااذين يعملااون وصااول الماادقق الخااارجي الخبياار إلااى سااجالت وملفااات المنشاالة والمااوظفين والخباا
 فيها.

 بين المدقق الخارجي الخبير والمنشلة. تصالإجراءات اإل 
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 .وصول المدقق والمدقق الخارجي الخبير ألوراق عمل بعضهم البعض 

 ملكيااااة والساااايطرة علااااى أوراق العماااال أثناااااء وبعااااد العمليااااة، بمااااا فااااي ذلااااك أي متطلبااااات احتفاااااظ ال
 بالملفات.

  التااااي تتمثاااال فااااي أداء العماااال مااااع ممارسااااة المهااااارة والعنايااااة مسااااؤولية الماااادقق الخااااارجي الخبياااار
 الواجبتين.

 .كفاءة ومقدرة المدقق الخارجي الخبير على أداء العمل 

  التوقع بلن المدقق الخاارجي الخبيار سيساتخدم كافاة المعرفاة التاي يمتلكهاا المرتبطاة بعملياة التادقيق
 ق.علم المدقكان الحال  ير ذلك، التوقع بلنا سي   إذاأو، 

  المدقق الخارجي الخبير بتقرير المدقق. إرتباطأي تقييد على 

  المدقق المتعلقة بعمل الخبير. اتإستنتاجإعالم المدقق الخارجي الخبير بحول  إتفاقأية 
 

عداد التقاريرتصااال   ت وا 
 ت، بما في ذلك:تصاالاألساليب وتكرار اإل 

o  ستنتاجكيف سيتم اإلبالغ عن نتائل و رجي الخبير )مثل اإلباالغ عنهاا علاى خاالمدقق ال اتا 
 مدخالت مستمرة إلى فريق العملية(.إرسال  شكل تقرير خطي أو تقرير شفوي أو

o ت ماااع المااادقق الخاااارجي تصااااالين فاااي فرياااق العملياااة سااايجرون اإلتحدياااد أشاااخا  معيدنيااا
 الخبير.

  اتنتاجستالنتائل أو اإلبمتى سينتهي المدقق الخارجي الخبير من العمل وسيبلغ المدقق. 

 فااورًا لإلبااالغ عاان أي تاالخير محتماال فااي  تصااالمسااؤولية الماادقق الخااارجي الخبياار المتمثلااة فااي اإل
 ذلك الخبير. اتإستنتاجاستكمال العمل، وأي تحفظ أو قيد محتمل على نتائل أو 

 فورًا لإلباالغ عان حااالت تقياد فيهاا المنشالة  تصالمسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلة في اإل
 وصول الخبير إلى السجالت أو الملفات أو الموظفين أو الخبراء الذين يعملون في المنشلة.

  مساااؤولية المااادقق الخاااارجي الخبيااار المتمثلاااة فاااي إباااالغ المااادقق عااان كافاااة المعلوماااات التاااي يعتقاااد
قد تكون مرتبطة بعملياة التادقيق، بماا فاي ذلاك أياة تغييارات فاي الظاروف المبلاغ عنهاا الخبير بلنها 

 مسبقًا.

  مسؤولية المدقق الخارجي الخبير المتمثلاة فاي اإلباالغ عان الظاروف التاي قاد تخلاق تهديادات علاى
موضاوعية الخبياار، وأيااة إجااراءات وقائيااة ذات عالقااة قاد تااتخل  ماان التهدياادات أو تحاادد منهااا إلااى 

 مستوى مقبول.
 
 السرية

 بما في ذلكمتطلبات السريةتقيد المدقق الخبير ب الحاجة إلى ،: 
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o .أحكام السرية الخاصة بمتطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة التي تنطبق على المدقق 

o .المتطلبات اإلضافية التي قد يفرضها القانون أو النظام، إن وجدت 

o إن وجدت.إضافتها المنشلة أحكام السرية الخاصة التي تطلب ، 
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 المقدمة
 هذا ولينطاق معيار التدقيق الد

مسؤولية المدقق المتعلقية بتكيوين رأي حيول البيانيات الماليية. كميا  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .5
 تم إصداره نتيجة لعملية تدقيق للبيانات المالية.يتناول شكل ومحتوى تقرير المدقق الذي ي

 

شيييكل ومحتيييوى  يييية تيييأثركيف 9 070ومعييييار التيييدقيق اليييدولي 5 071يتنييياول معييييار التيييدقيق اليييدولي .9
أخيرى مسيألة ة أو فقير ميا تقرير المدقق عندما يعبر عن رأي معّدل أو ييورد تأكييدا  عليى فقيرة مسيألة 

 .فيه
 
عييام. ويتنيياول  هييدفكامليية ميين البيانييات المالييية ذات مجموعيية تمييت كتابيية هييذا المعيييار فييي سييياق  .3

طييار ذي إلالمالييية وفقييا   خاصيية عنييدما يييتم إعييداد البيانييات إعتبييارات 8773معيييار التييدقيق الييدولي
لبيانيات  بعمليية تيدقيقخاصية مرتبطية  إعتبيارات 8714ويتناول معيار التدقيق الدوليخاص.  هدف

 .معين في بيان ماليوارد بند خاص  مالية مفردة أو لعنصر أو حساب أو
 
ويعيي   التوافييق فييي تقرييير المييدققم عنييدما يييتم إجييراء يعيي   هييذا المعيييار التوافييق فييي تقرييير المييدقق.  .4

 تمييييي مييين خيييالل المصيييداقية فيييي السيييوق العالميييية عمليييية التيييدقيق وفقيييا  لمعيييايير التيييدقيق الدولييييةم 
كمييا  بشييكل أكثيير سييهولة.يير معتييرف بهييا عالميييا  عمليييات التييدقيق هييذه التييي يييتم إجراؤهييا وفقييا  لمعييا

 وتحديد الظروف غير العادية عند حصولها.تع ي  فهم المستخدم يساعد على 
 

 تاريخ النفاذ 
 9772 ديسيمبر 51للفتيرات التيي تبيدأ فيي تيدقيق البيانيات الماليية لالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .1

 أو بعد ذلك التاريخ.
 

 األهداف

 المدقق فيما يلي: تتلخص أهداف .0

ات التي تم التوصل إليها ستنتاجييم لإلالبيانات المالية القائمة على تق تكوين رأي حول (أ)
 بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها؛ و

تقرير خطي يصف أيضا  األساس الذي استند إليه  فيالتعبير بوضوح عن ذلك الرأي  (ب)
 ذلك الرأي.

 

                                                 
 .لمدقق المستقل"في تقرير االوارد "التعديالت على الرأي  071معيار التدقيق الدولي    5
 ."فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل" 070معيار التدقيق الدولي    9
 ."األهداف الخاصةعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا  ألطر  –خاصة العتبارات اإل" 877معيار التدقيق الدولي   3
في بيان  محددةأو حسابات أو بنود  ومكوناتعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –خاصة العتبارات اإل" 871معيار التدقيق الدولي   4

 .مالي"
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 التعريفات

 المبينة أدناه: التالية المعاني التدقيق الدوليةم يكون للمصطلحاتمعايير  هدافأل .0

 –(General purpose financial statements) العيام الهيدفالبيانيات الماليية ذات  (أ)
 عام. هدفهي البيانات المالية المعدة وفقا  إلطار ذي 

ماليية إطار إلعداد التقيارير ال –(General purpose frameworkإطار الهدف العام ) (ب)
 مجموعيية واسييعة ميينلمعلومييات المالييية ميين قبييل ل المشييتركة حتياجيياتمصييمم لتحقيييق اإل

 .إمتثالوقد يكون ذلك اإلطار إطار عرض عادل أو إطار . المستخدمين
 

لإلشيارة ( Fair presentation framework) يستخدم مصطلح "إطار العيرض العيادل"
 لمتطلبات ذلك اإلطار و: تثالمإلى إطار إلعداد التقارير المالية يقتضي اإل

م مين أجيل تحقييق العيرض العيادل يتعين على اإلدارةيقر صراحة أو ضمنا  بأنه قد  (5)
تييوفير إفصيياحات غييير تلييك اإلفصيياحات التييي يقتضيييها اإلطييار  للبيانييات الماليييةم

 على وجه التحديد؛ أو

 اإلطيييياردارة الحييييياد عيييين متطلييييب وارد فييييي بأنييييه قييييد يتعييييين عليييى اإليقييير صييييراحة  (9)
ومن المتوقع أن تكون حياتت الحيياد هيذه يقتضي العرض العادل للبيانات المالية. 
 ضرورية في ظروف نادرة للغاية فقط.

 
لإلشييارة إلييى إطييار ( compliance framework)" متثييالويسييتخدم مصييطلح "إطييار اإل

طيييييارم دون أن يحتيييييوي عليييييى لمتطلبيييييات اإل متثيييييالإلعيييييداد التقيييييارير الماليييييية يقتضيييييي اإل
 1( أعاله.9( أو )5في النقطتين ) رارين الوارديناإلق

 
دما نييالييرأي الييذي يعبيير عنييه المييدقق ع –(Unmodified opinion) الييرأي غييير المعييّدل (ج)

يسييتنتأ أن البيانييات المالييية معييدةم ميين كافيية النييواحي الهامييةم وفقييا  إلطييار إعييداد التقييارير 
 0المالية المعمول به.

 
اليييية" فيييي هيييذا المعييييار مجموعييية كاملييية مييين البيانيييات الماليييية ذات تعنيييي اإلشيييارة إليييى "البيانيييات الم .8

وتتألف اإليضياحات ذات العالقية عموميا  مين العامم بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة.  هدفال
السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخيرى. وتحيدد متطلبيات إطيار ملخص حول 

ل بيييه شيييكل ومحتيييوى البيانيييات الماليييية وماهيييية مجموعييية كاملييية مييين إعيييداد التقيييارير الماليييية المعميييو 
 البيانات المالية.

 

                                                 
جراء عملية تدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية" العامة"األهداف  977معيار التدقيق الدولي  1  )أ(.53م الفقرة للمدقق المستقل وا 

طار اإلالعبارات المستخدمة  30-31تتناول الفقرتان    0 على  متثالللتعبير عن هذا الرأي في حال تطبيق إطار العرض العادل وا 
 التوالي.
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تعنيييي اإلشيييارة إليييى "المعيييايير الدوليييية إلعيييداد التقيييارير الماليييية" فيييي هيييذا المعييييار المعيييايير الدوليييية  .2
ير مجليس معيايير المحاسيبة الدولييةم وتعنيي اإلشيارة إليى "معياي عنإلعداد التقارير المالية الصادرة 

مجليس  ة في القطياع العيام الصيادرة عينمعايير المحاسبة الدوليالمحاسبة الدولية في القطاع العام" 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 المتطلبات
 تكوين رأي حول البيانات المالية

 

احي الهامييةم ميين كافيية النييو  إذا كانييت البيانييات المالييية معييدةم لمييدقق رأيييا  حييول مييالينبغييي أن يكييّون  .57
   ۸ ۷وفقا  إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به.

  

الميدقق ميا إذا حصيل عليى تأكييد معقيول حيول خليو  يسيتنتأفي سبيل تكوين ذلك الرأيم ينبغي أن  .55
وينبغيي أن أم خطيأ.  إحتييالكانيت ناجمية عين  سيواء  البيانات المالية ككل مين األخطياء الجوهرييةم 

 :ستنتاجفي ذلك اإل عتبارعين اإلباألمور التالية خذ تؤ 

م حيييول ميييا إذا تيييم الحصيييول عليييى أدلييية 337الميييدققم وفقيييا  لمعييييار التيييدقيق اليييدولي إسيييتنتاج (أ)
 ۹تدقيق كافية ومناسبة.

م حييييول مييييا إذا كانييييت األخطيييياء غييييير 417المييييدققم وفقييييا  لمعيييييار التييييدقيق الييييدولي إسييييتنتاج (ب)
 و 57منفردة أم مجتمعة؛ كانت سواء  المصححة هامةم 

 .51-59تقييمات التي تقتضيها الفقرات ال (ج)
 

ينبغييي تقييييم مييا إذا كانييت البيانييات المالييية معييدةم ميين كافيية النييواحي الهامييةم وفقييا  لمتطلبييات إطييار  .59
الجوانييييب النوعييييية  إعتبييييارلتقييييييم وينبغييييي أن يتضييييمن هييييذا ا إعييييداد التقييييارير المالييييية المعمييييول بييييه.

ميا فيي ذليك المؤشيرات عليى وجيود تحيي  محتميل فيي ة التيي تطبقهيا المنشيأةم بيممارسات المحاسبلل
 (3أ-5)المرجع: الفقرات أ األحكام التي تصدرها اإلدارة.

 

م فييي ضييوء متطلبييات إطييار إعييداد التقييارير المالييية م المييدقق علييى وجييه الخصييوصوينبغييي أن يقيييّ  .53
 :م ما إذاالمعمول به

رة ة الهاميييية المختيييياعيييين السياسييييات المحاسييييبي بشييييكل مالئييييم تفصييييحالبيانييييات المالييييية  كانييييت (أ)
 ؛والمطبقة

كانييت السياسييات المحاسيييبية المختييارة أو المطبقيية متوافقييية مييع إطييار إعيييداد التقييارير الماليييية  (ب)
 المعمول به ومناسبة؛

                                                 
 . 55م الفقرة 977معيار التدقيق الدولي      ۷
طييار  30-31تتنيياول الفقرتييان  ۸ علييى  إمتثييالالعبييارات المسييتخدمة للتعبييير عيين هييذا الييرأي فييي حييال تطبيييق إطييار عييرض عييادل وا 

 التوالي.
 . 90م الفقرة المدقق للمخاطر المقيمّة" إستجابة"  337يق الدولي معيار التدق     ۹

 . 55"م الفقرة تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق" 417معيار التدقيق الدولي    57
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 اإلدارة معقولة؛ أعدتهاكانت التقديرات المحاسبية التي  (ج)

رنيييية كانييييت المعلومييييات المعروضيييية فييييي البيانييييات المالييييية ذات صييييلة وموثوقيييية وقابليييية للمقا (د)
 ومفهومة؛

كانت البيانات المالية توفر إفصياحات مالئمية تمّكين المسيتخدمين المسيتهدفين مين فهيم تيأثير )ه(  
المعيييامالت واألحيييداث الهامييية عليييى المعلوميييات المنقولييية فيييي البيانيييات الماليييية؛ و )المرجيييع: 

 (4الفقرة أ
كييل بيييان ميياليم المصييطلحات المسييتخدمة فييي البيانييات الماليييةم بمييا فييي ذلييك عنييوان كانييت  (و)

 مناسبة.
 

 يشيمل التقيييم اليذي تقتضيي إجيراءهعندما تعّد البيانات المالية وفقا  إلطار عرض عادلم ينبغي أن  .54
. ويتضمن تقييم الميدقق لميا إذا المالية تحقق العرض العادل ما إذا كانت البيانات 53-59الفقرتان

 التالية: ألمورا إعتبارعادل كانت البيانات المالية تحقق العرض ال

 العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية؛ و (أ)

ما إذا كانت البيانات الماليةم بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقةم تمثل المعامالت  (ب)
 واألحداث المعنية بطريقة تحقق العرض العادل لها.

 

ر إعيييداد التقيييارير ينبغيييي أن يقيييّيم الميييدقق ميييا إذا كانيييت البيانيييات الماليييية تشيييير إليييى أو تصيييف إطيييا .51
 (57أ-1المالية المعمول به بشكل مالئم. )المرجع: الفقرات أ

 
 الرأي شكل

ينبغييي أن يعّبيير المييدقق عيين رأي غييير معييّدل عنييدما يسييتنتأ أن البيانييات المالييية معييدةم ميين كافيية  .50
 النواحي الهامةم وفقا  إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به.

 

 في حال: .50

بناء على أدلة التدقيق التي حصل عليهام أن البيانات المالية ككل خالية  المدققم إستنتأ (أ)
 من األخطاء الجوهرية؛ أو

البيانات  ليستنتأ أنكان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  (ب)
 .من األخطاء الجوهريةخالية المالية 

 
 .071يار التدقيق الدولي أن يعّدل الرأي في تقرير المدقق وفقا  لمعفينبغي 

 
ت تحقييق العيرض العييادلم  فيي حيال أن البيانييات الماليية المعيدة وفقييا  لمتطلبيات إطييار عيرض عيادل .58

علييى متطلبييات إطييار إعييداد التقييارير  عتمييادينبغيي أن ينيياقل المييدقق المسييألة مييع اإلدارة ويحييدد باإل
ي تعيديل اليرأي فيي تقريير المييدقق الماليية المعميول بيه وكيفيية حيل المسيألة ميا إذا كيان مين الضيرور 

 (55)المرجع: الفقرة أ .071وفقا  لمعيار التدقيق الدولي
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م ت يتعيين عليى الميدقق تقيييم ميا إذا كانيت ما إمتثالعندما تكون البيانات المالية معدة وفقا  إلطار  .52
ف نيادرة الميدقق فيي ظيرو  إسيتنتأوميع ذليكم فيي حيال البيانات المالية تحقق العرض العادل أم ت. 

عليى  عتميادويحيدد باإلجدا  أن تليك البيانيات الماليية مضيللةم فينبغيي أن ينياقل المسيألة ميع اإلدارة 
 (59. )المرجع: الفقرة أوكيف سيقوم بذلك ما إذا سيتم اإلبالغ عنها في تقرير المدققكيفية حّلها 

 
 تقرير المدقق

 (54أ-53الفقرتان أ . )المرجع:على شكل نسخة خطيةتقرير المدقق  يكونيجب أن  .97
 

 تقرير المدقق حول عمليات التدقيق المنفذة وفقا  لمعايير التدقيق الدولية
 العنوان

 مدقق مستقل. تقريريدل بوضوح على أنه  يحمل تقرير المدقق عنوانا  ينبغي أن  .95
 
 مخاطبال

)المرجيع: ظيروف العمليية. قتضي حسبما ت الجهة المعنيةتقرير المدقق موجها  إلى  يكون ينبغي أن .99
 (50الفقرة أ

 
 الفقرة التمهيدية

 (52أ-50ينبغي على الفقرة التمهيدية في تقرير المدقق: )المرجع: الفقرات أ .93

 أن تحدد المنشأة التي يتم تدقيق بياناتها المالية؛  (أ)

 أن تذكر أن البيانات المالية قد تم تدقيقها؛ (ب)

 أن تحدد عنوان كل بيان تتألف منه البيانات المالية؛ (ج)

 شير إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى؛ وأن ت (د)

 أن تحدد التاريخ أو الفترة التي يغطيها كل بيان مالي تتألف منه البيانات المالية.)ه(   
 

 مسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية

ن عيين لمؤسسيية المسييؤوليولئييك األشييخاص فييي ايصييف هييذا الجيي ء ميين تقرييير المييدقق مسييؤوليات أ .94
"اإلدارة" بيل ينبغيي أن  إليى تقرير المدقق تتعين اإلشارة بشكل خاص فيإعداد البيانات المالية. وت 

مناسب في سياق اإلطار القانوني المعميول بيه فيي المنطقية المعنيية. وفيي المصطلح ال ستخدم فيهي  
 .كلفين بالحوكمةالمإلى هي اإلشارة المناسبة بعض المناطقم قد تكون اإلشارة 
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تحيييت عنيييوان "مسيييؤولية اإلدارة لأو المصيييطلح ا خييير  قسيييمينبغيييي أن يحتيييوي تقريييير الميييدقق عليييى  .91
 المناسب[ المتعلقة بالبيانات المالية".

 

مسيييؤولية اإلدارة عييين إعيييداد البيانيييات الماليييية. وينبغيييي أن يشيييتمل يصيييف تقريييير الميييدقق ينبغيييي أن  .90
ة عيين إعييداد البيانييات المالييية وفقييا  إلطييار إعييداد التقييارير الوصييف علييى توضيييح بييأن اإلدارة مسييؤول

وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه ضروريا  للتمكين من إعداد بيانات ماليية خاليية  المالية المعمول به
 (93أ-97أم خطأ. )المرجع: الفقرات أ إحتيالكانت ناجمة عن  سواء  من األخطاء الجوهريةم 

 

ت الماليييية وفقيييا  إلطيييار عيييرض عيييادلم ينبغيييي أن يشيييير توضييييح مسيييؤولية عنيييدما ييييتم إعيييداد البيانيييا .90
اليية وعرضيها الوارد فيي تقريير الميدقق إليى "إعيداد تليك البيانيات الماإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية 
تعبير عين وجهية نظير صيحيحة وعادلية"م حسيبما يكيون مناسيبا  فيي  العيادل" أو "إعيداد بيانيات ماليية

 .الظروف القائمة
 

 مسؤولية المدقق
 تحت عنوان "مسؤولية المدقق". قسمينبغي أن يحتوي تقرير المدقق على  .98

 

ينبغي أن يورد تقرير المدقق أن مسؤولية المدقق تكمين فيي التعبيير عين رأي حيول البيانيات الماليية  .92
 (94مبني على عملية التدقيق. )المرجع: الفقرة أ

 

كمييا تييدقيق قييد تييم إجراؤهييا وفقييا  لمعييايير التييدقيق الدولييية. ينبغييي أن يييورد تقرييير المييدقق أن عملييية ال .37
الميدقق لمتطلبيات السيلوك األخالقيي وتخطيطيه  إمتثالينبغي أن يوضح تلك المعايير التي تقتضي 

وأداؤه لعملييية التييدقيق ميين أجييل الحصييول علييى تأكيييد معقييول حييول مييا إذا كانييت البيانييات المالييية 
 (90أ-91. )المرجع: الفقرتان أخالية من األخطاء الجوهرية أم ت

 

 :ما يلير المدقق عملية تدقيق ما بأن يورد ينبغي أن يصف تقري .35

من أجل الحصول على أدلة تيدقيق حيول  معينة تدقيق على أداء إجراءاتالعملية تنطوي  (أ)
 المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية؛

مخيييياطر األخطيييياء فييييي ذلييييك تقييييييم  حكييييم المييييدققم بمييييا اإلجييييراءات المختييييارة علييييىتعتمييييد  (ب)
هيذه وليدى إجيراء أم خطيأ.  إحتييالكانيت ناجمية عين  سيواء  الجوهرية في البيانيات المالييةم 

نظيييام الرقابييية الداخليييية الميييرتبط بةعيييداد المنشيييأة  عتبيييارم يأخيييذ الميييدقق بعيييين اإلتقييمييياتال
مييةم ولييييس تييدقيق مناسييبة فييي الظييروف القائللبيانييات المالييية ميين أجييل تصييميم إجييراءات 

قيع فيي الظيروف التيي تبهيدف التعبيير عين رأي حيول فعاليية الرقابية الداخليية فيي المنشيأة. 
فيهيييا عليييى عييياتق الميييدقق مسيييؤولية التعبيييير عييين رأي حيييول فعاليييية الرقابييية الداخليييية فيميييا 

 العبيييارة التيييي تييينص عليييى أنيخيييص تيييدقيق البيانيييات المالييييةم ينبغيييي أن يحيييذف الميييدقق 
 التعبير عن رأي حول فعاليتها؛ و هدفابة الداخلية ليس لالمدقق للرق إعتبار
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تقييم مدى مالئمة السياسيات المحاسيبية المسيتخدمة وميدى أيضا  تتضمن عملية تدقيق ما  (ج)
إلييى جانييب العييرض الكلييي للبيانييات معقولييية التقييديرات المحاسييبية التييي وضييعتها اإلدارةم 

 المالية.
 

ينبغيي أن يشيير وصيف عمليية التيدقيق ا  إلطيار عيرض عيادلم عندما يتم إعداد البيانات المالية وفق .39
الييوارد فييي تقرييير المييدقق إلييى "إعييداد البيانييات المالييية وعرضييها العييادل" أو "إعييداد المنشييأة لبيانييات 

 مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة"م حسبما يكون مناسبا  في الظروف القائمة.
 

بيأن أدلية التيدقيق التيي حصيل عليهيا كافيية  يعتقيد الميدقق نكياينبغي أن يذكر تقرير الميدقق ميا إذا  .33
 ومناسبة لتوفير أساس لرأي المدقق.

 
 رأي المدقق

 تحت عنوان "الرأي". قسما  ينبغي أن يتضمن تقرير المدقق  .34
 

عنييد التعبييير عيين رأي غييير معييّدل حييول بيانييات مالييية معييدة وفقييا  إلطييار عييرض عييادلم ينبغييي أن  .31
ميين حيييث المعنييىم مييا لييم يقتضييي  بييارات التالييية التييي تعتبيير مكافئييةالع يسييتخدم رأي المييدقق إحييدى
 القانون أو النظام غير ذلك:

عييادلم ميين كافيية النييواحي الهامييةم .... وفقييا  لييي لإطييار إعييداد  تعييرض البيانييات المالييية بشييكل   (أ)
 التقارير المالية المعمول به[؛ أو

ل .... وفقيييا  ليييي لإطيييار إعيييداد نظييير صيييحيحة وعادلييية حيييو تعبييير البيانيييات الماليييية عييين وجهييية  (ب)
 (33أ-90التقارير المالية المعمول به[. )المرجع: الفقرات أ

 
يكيون رأي م ينبغيي أن إمتثيالعند التعبير عن رأي غير معّدل حول بيانات مالية معدة وفقا  إلطيار  .30

تقيارير الماليية إعداد البيانات الماليةم من كافية النيواحي الهاميةم وفقيا  ليي لإطيار إعيداد الالمدقق حول 
 (33أ-92م والفقرات أ90الفقرة أ المعمول به[. )المرجع:

 

 ل بيه فيي تقريير الميدقق ت تعيود إليىفي حال كانت اإلشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المعميو  .30
المعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير المالييية الصييادرة عيين مجلييس معييايير المحاسييبة الدولييية أو معييايير 

عن مجلس معايير المحاسبة الدوليية فيي القطياع العيامم  ةبة الدولي في القطاع العام الصادر المحاس
 إلطار.ذلك االمنشأ ل فينبغي أن يحدد رأي المدقق بلد

 
 أخرى تتعلق بةعداد التقاريرمسؤوليات 

 

فييي تقرييير المييدقق حييول البيانييات  تتعلييق بةعييداد التقييارير فييي حييال تنيياول المييدقق مسييؤوليات أخييرى .38
إعييداد المالييية باإلضييافة إلييى مسييؤولية المييدقق التييي تقتضيييها معييايير التييدقيق الدولييية والمتمثليية فييي 

منفصييل فييي تقرييير  قسييمفييي مسييؤوليات األخييرى هييذه الالبيانييات الماليييةم ينبغييي تنيياول  تقييارير حييول
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خيرى"م أو المتطلبيات القانونيية والتنظيميية األ إعداد تقارير حولالمدقق مع وضع عنوان فرعي لها "
 (31أ-34. )المرجع: الفقرتان أيكون مناسبا  وفقا  لمحتوى القسم حسبماغير ذلك 

 

المتعلقييية بةعيييداد  مسيييؤوليات األخيييرىالمنفصيييل حيييول  قسيييمتقريييير الميييدقق عليييى  إحتيييوىفيييي حيييال  .32
تحييت  30-93م فينبغييي وضييع العنيياوين والبيانييات والتوضيييحات المشييار إليهييا فييي الفقييرات التقييارير
عنييوان الييذي يحمييل  القسييمالبيانييات المالييية". وينبغييي أن يتبييع  إعييداد تقييارير حييولالفرعييي "العنييوان 

قانونية والتنظيمية األخرى" القسم اليذي يحميل عنيوان "إعيداد تقيارير المتطلبات ال إعداد تقارير حول"
 (30البيانات المالية". )المرجع: الفقرة أ حول

 

 توقيع المدقق
 

 (30المدقق. )المرجع: الفقرة أ ينبغي التوقيع على تقرير .47
 

 تاريخ تقرير المدقق

يسبق التاريخ الذي حصيل فييه الميدقق عليى أدلية تيدقيق كافيية تقرير المدقق ت لينبغي وضع تاريخ  .45
: )المرجيييع: ت المالييييةم بميييا فيييي ذليييك األدلييية عليييىومناسيييبة ليسيييتند إليهيييا رأي الميييدقق حيييول البيانيييا

 (45أ-38الفقرات أ

ت نيييات التيييي تتيييألف منهيييا البيانيييات المالييييةم بميييا فيييي ذليييك اإليضييياحات ذاكافييية البياإعيييداد  (أ)
 ؛ والعالقة

األشييخاص الييذين يتمتعييون بسييلطة معتييرف بهييا علييى تحملهييم مسييؤولية تلييك البيانييات تأكيييد  (ب)
 المالية. 

 

 عنوان المدقق

ق الموقييع الكييائن فييي المنطقيية التييي يمييارس فيهييا المييدق إسييمينبغييي أن يحتييوي تقرييير المييدقق علييى  .49
 عمله.

 

 تقرير المدقق المنصوص عليه بموجب القانون أو النظام

نميوذج أو  إستخدامفي حال تعّين على المدقق بموجب قانون أو نظام معمول به في منطقة معينة  .43
صياغة محددة لتقرير المدققم فينبغي أن يشير تقرير الميدقق إليى معيايير التيدقيق الدوليية فقيط فيي 

 (49كحد أدنىم على كل من العناصر التالية: )المرجع: الفقرة أ تقرير المدققم إحتوىحال 

 ؛ا  عنوان (أ)

 م حسبما تقتضي ظروف العملية؛مخاطبا   (ب)

 فقرة تمهيدية تحدد البيانات المالية المدققة؛ (ج)

( المتعلقييية بةعيييداد 94وصيييفا  لمسيييؤولية اإلدارة )أو مصيييطلح مناسيييب فخيييرم أنظييير الفقيييرة  (د)
 البيانات المالية؛ 

لمسييؤولية المييدقق التييي تتمثييل فييي التعبييير عيين رأي حييول البيانييات المالييية ونطيياق وصييفا  )ه(     
 عملية التدقيقم حيث يشتمل على:
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 إشارة إلى معايير التدقيق الدولية والقانون أو النظام؛ و 

 لعملية تدقيق مؤداة وفقا  لتلك المعايير؛ وصف 

شيييارة إليييى إطيييار إعيييداد فقيييرة رأي تحتيييوي عليييى تعبيييير عييين رأي حيييول البيانيييات الماليييية وا   (و)
 بليدالتقارير المالية المعمول بيه المسيتخدم فيي إعيداد البيانيات الماليية )بميا فيي ذليك تحدييد 

المعيييايير الدوليييية إلعيييداد التقيييارير الماليييية أو  غييييرطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييية إلمنشيييأ ال
 (؛30معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامم أنظر الفقرة 

 دقق؛توقيع الم ( )

 تاريخ تقرير المدقق؛ و (ح)

 عنوان المدقق. )ي( 
 

تقرييير المييدقق المتعلييق بعمليييات التييدقيق المنفييذة وفقييا  لكييل ميين معييايير التييدقيق المتبعيية فييي منطقيية محييددة 
 ومعايير التدقيق الدولية

 

قد يتعيين عليى الميدقق إجيراء عمليية تيدقيق وفقيا  لمعيايير تيدقيق مطبقية فيي منطقية معينية )"معيايير  .44
لمعييايير التييدقيق الدولييية لييدى إجييراء عملييية كنييه قييد يمتثييل باإلضييافة إلييى ذلييك التييدقيق الوطنييية"(م ول

قييد يشييير تقرييير المييدقق إلييى معييايير التييدقيق الدولييية إلييى وفييي حييال كييان الحييال كييذلكم التييدقيق. 
الفقرتيان  جانب معايير التدقيق الوطنيةم ولكن المدقق يستطيع القيام بذلك فقط في حيال: )المرجيع:

 (44أ-43أ

عيييدم وجيييود تعيييارض بيييين المتطلبيييات اليييواردة فيييي معيييايير التيييدقيق الوطنيييية وتليييك اليييواردة فيييي  (أ)
( 9( تكييوين رأي مختلييفم أو )5األميير الييذي قييد يقييود المييدقق إلييى ) ممعييايير التييدقيق الدولييية

 وتقتضيها معايير التدقيق الدولي في ظروف معينة؛ عدم تضمين فقرة تأكيد على مسألة 

( 5)أ()43تقرير المدققم كحد أدنىم عليى كيل مين العناصير الموضيحة فيي الفقيرة  إحتوى (ب)
عنييدما يسييتخدم المييدقق النمييوذج أو الصييياغة المحييددين بموجييب معييايير التييدقيق الوطنييية. 

كةشيارة إليى معيايير التيدقيق )ه( 43ويجب قراءة اإلشيارة إليى القيانون أو النظيام فيي الفقيرة 
 يحدد تقرير المدقق بناء على ذلك معايير التدقيق الوطنية تلك. الوطنية. وينبغي أن

 
عندما يشير تقرير المدقق إلى كل من معايير التدقيق الوطنيية ومعيايير التيدقيق الدولييةم ينبغيي أن  .41

 معايير التدقيق الوطنية.ل المنشأ بلديحدد 
 

 (15أ-41ت أ)المرجع: الفقرا المعروضة مع البيانات المالية ملحقةالمعلومات ال
 

مييع البيانييات المالييية ت يقتضييي عرضييها إطييار إعييداد التقييارير  ملحقييةفييي حييال عييرض معلومييات  .40
 ملحقيةالمالية المعمول بهم ينبغي أن يقيّيم الميدقق ميا إذا تيم التفرييق بوضيوح بيين هيذه المعلوميات ال

لييب المييدقق ميين والبيانييات المالييية المدققيية. وفييي حييال عييدم التميييي  بينهمييا بوضييوحم ينبغييي أن يط
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غيييير المدققييية. وفيييي حيييال رفضيييت اإلدارة القييييام  ملحقيييةعيييرض المعلوميييات الطريقييية اإلدارة تغييييير 
 .غير مدققة ملحقةينبغي أن يوضح المدقق في التقرير أن تلك المعلومات البذلكم 

 

ة التيييي ت يقتضييييها إطيييار إعيييداد التقيييارير الماليييي ملحقيييةرأي الميييدقق المعلوميييات ال يشيييملينبغيييي أن  .40
 هييا بوضييوحجيي ءا  ت يتجيي أ ميين البيانييات المالييية بمييا أنييه ت يمكيين التفريييق بين مييع ذلييك تشييكل والتييي

 نظرا  لطبيعتها أو كيفية عرضها.
 

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 (59)المرجع: الفقرة  لمنشأةالمتبعة في ا الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية

 

 ن األحكام حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية.تصدر اإلدارة عددا  م .5أ
 
 55عليى نقييال حيول الجوانيب النوعييية للممارسيات المحاسييبية. 907يحتيوي معييار التييدقيق اليدولي .9أ

م قد يصيبح الميدقق عليى عليم بوجيود تحيي  محتميل فيي أحكيام اإلدارة. هذه الجوانب إعتبارولدى 
إلى جانيب تيأثير األخطياء  يةثير التراكمي الناشئ عن عدم الحيادالمدقق إلى أن التأوقد يتوصل 

وفيميييا يليييي غيييير المصيييححة يؤدييييان إليييى احتيييواء البيانيييات الماليييية ككيييل عليييى أخطييياء جوهريييية. 
الييذي قييد يييؤثر علييى تقييييم المييدقق لمييا إذا كانييت البيانييات المالييية  يييةالمؤشييرات علييى عييدم الحياد

 ككل تحتوي على أخطاء جوهرية:
 اليييذي ييييتم عرضيييه عليييى اإلدارة أثنييياء عمليييية التيييدقيق )عليييى  نتقيييائيح األخطييياء اإلتصيييحي

وليييييس تصييييحيح  بهييييدف  يييييادة األربيييياح المبلييييغ عنهييييامسييييبيل المثييييالم تصييييحيح األخطيييياء 
 األرباح المبلغ عنها(.نسبة األخطاء التي تؤدي إلى خفض 

 .تحي  محتمل من قبل اإلدارة لدى وضع التقديرات المحاسبية 
 
التقييييديرات  رة لييييدى إعييييدادمحتمييييل ميييين قبييييل اإلداالتحييييي  ال 147معيييييار التييييدقيق الييييدولي يتنيييياول .3أ

 هيييدافوت تشييكل المؤشييرات عليييى وجييود تحييي  محتمييل مييين قبييل اإلدارة أخطيياء أل 59المحاسييبية.
إت أنهييا قييد تييؤثر عليييى  ييية التقيييديرات المحاسييبية المختلفييةمات حييول معقولإسييتنتاجالتوصييل إلييى 

 ذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية.تقييم المدقق لما إ
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  اإلفصاح عن تأثير المعامالت واألحددا  الاامدة علدل المعلومدات المنقولدة فدي البياندات الماليدة
 ()ه(53)المرجع: الفقرة 

 

 الوضيع الميالي واألداء الميالي الهيدف العياممن الشائع أن تعرض بيانات مالية معدة وفقا  إلطار  .4أ
وفييي مثييل هييذه الظييروفم يقييّيم المييدقق مييا إذا كانييت البيانييات المالييية والتييدفقات النقدييية للمنشييأة. 

تيييوفر إفصييياحات مالئمييية تمّكييين المسيييتخدمين المسيييتهدفين مييين فهيييم تيييأثير المعيييامالت واألحيييداث 
 الهامة على الوضع المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.

 
 (51)المرجع: الفقرة  ارير المالية المعمول بهوصف إطار إعداد التق

 

م يقتضيي إعيداد البيانيات الماليية مين قبيل اإلدارة 977كما هيو موضيح فيي معييار التيدقيق اليدولي .1أ
م تضيمين وصيف مالئيم إلطيار إعيداد التقيارير الماليية المكلفيين بالحوكميةوم حيث يكون مناسبا م 

ك الوصيييف مهميييا  ألنيييه ي عليييم مسيييتخدمي البيانيييات ويعيييّد ذلييي 53المعميييول بيييه فيييي البيانيييات الماليييية.
 البيانات.تلك  تستند إليهالمالية باإلطار الذي 

 
مناسيبا   وصيفا   وفقا  إلطار معيين إلعيداد التقيارير المالييةمعدة البيانات المالية  يكون الوصف بأن .0أ

لفتيرة التيي تغطيهيا أثنياء ا لكافة متطلبات ذلك اإلطار النافذةالبيانات المالية  إمتثالفقط في حال 
 البيانات.تلك 

 
أو تحديدية غيير دقيقية تعريفية  لغة ةستخدامبتقارير المالية المعمول به وصف إطار إعداد ال يعدّ  .0أ

اد التقيارير الماليية"( للمعيايير الدوليية إلعيد جيوهريبشيكل  )مثال ذلكم "إن البيانيات الماليية تمتثيل
 لل مستخدمي البيانات المالية.وصفا  غير مناسب لذلك اإلطار بما أنه قد يض

 
 اإلشارة إلى أكثر من إطار واحد إلعداد التقارير المالية

فييي بعييض الحيياتتم قييد تبييدو البيانييات المالييية أنهييا معييدة وفقييا  إلطييارين إلعييداد التقييارير المالييية  .8أ
التي ام ليى )مثال ذلكم اإلطار الوطني والمعايير الدولية إلعداد التقيارير الماليية(. وقيد يعيود ذليك إ

وفقييا  لكييال اإلطييارينم وفييي هييذه الحاليية يعييّد ةعييداد البيانييات المالييية بم اإلدارةم أو أنهييا قييد اختييارت
البيانيات الماليية  إمتثيالكالهما إطارا  معموت  به. ويعتبر مثل هيذا الوصيف مناسيبا  فقيط فيي حيال 
يجيييب أن  اإلطييارينم لكييل إطييار بشييكل منفصييل. ولكييي تعتبيير البيانيييات المالييية معييدة وفقييا  لكييال

. وليييدى التطبييييق البيانيييات مطابقييية تمتثيييل لكيييال اإلطيييارين فيييي الوقيييت نفسيييه ودون الحاجييية إليييى
مثييال خيير )ا إلطييار لإت فييي حييال تبنييي المنطقيية  ا  غييير ممكنييالمتيي امن  متثييالاإل يصييبحالعمليييم 

مهيا بيالتخلص مين كةطيار وطنييم أو فيي حيال قيا ذلكم المعايير الدولية إلعداد التقيارير الماليية(
 له. متثالكافة العوائق التي تحول دون اإل
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   029 077معيار التدقيق الدولي 

البيانات المالية المعدة وفقا  إلطار واحد إلعداد التقارير المالية والتي تحتيوي عليى إيضياح  تعتبر .2أ
يتم عرضها بموجب إطيار فخير غيير معيدة يطابق النتائأ مع تلك النتائأ التي قد  ملحقأو بيان 

. ويعييود ذلييك إلييى أن البيانييات المالييية ت تحتييوي علييى كافيية المعلومييات وفقييا  لييذلك اإلطييار ا خيير
 بالطريقة التي يقتضيها اإلطار ا خر.

 

ر واحيييد إلعيييداد التقيييارير الماليييية وتصيييف وميييع ذليييكم قيييد ييييتم إعيييداد البيانيييات الماليييية وفقيييا  إلطيييا .57أ
ل فييه لإلطيار ا خير الحد الذي تمتثباإلضافة إلى ذلك في اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية 

)مثال ذلكم بيانيات ماليية معيدة وفقيا  لإلطيار اليوطني ولكنهيا تصيف أيضيا  الحيد اليذي تمتثيل فييه 
ن هييذا الوصييفللمعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير المالييية(.   ملحقييةعبييارة عيين معلومييات مالييية  وا 

لماليية وبالتيالي مشيموت  فيي جي ءا  ت يتجي أ مين البيانيات ا 40ويعّد وفقا  لما هو موضح في الفقيرة 
 رأي المدقق.

 

 (52-58)المرجع: الفقرتان  الرأي شكل
قييد تظهيير حيياتت ت تحقييق فيهييا البيانييات المالييية العييرض العييادل رغييم إعييدادها وفقييا  لمتطلبييات  .55أ

إفصييياحات  أن تيييورد إلدارةلييييكيييون الحيييال كيييذلكم مييين الممكييين إطيييار العيييرض العيييادل. وعنيييدما 
أن تحييد فيي  لمالية غير تلك التيي يقتضييها اإلطيار عليى وجيه التحدييدم أوإضافية في البيانات ا

ظيييروف نيييادرة للغايييية عييين متطليييب وارد فيييي اإلطيييار مييين أجيييل تحقييييق العيييرض العيييادل للبيانيييات 
 المالية.

 

وذليك  عليى أنهيا مضيللة إمتثيالإلطيار  من النادر جدا  أن يعتبير الميدقق بيانيات ماليية معيدة وفقيا   .59أ
   54أن اإلطار مقبول. 957قق وفقا  لمعيار التدقيق الدوليحال قرر المدفي 

 

 (97)المرجع: الفقرة  تقرير المدقق
يشييييتمل التقرييييير الخطييييي علييييى التقييييارير الصييييادرة علييييى شييييكل نسييييخة ورقييييية والتقييييارير المكتوبيييية  .53أ

 وسيلة الكترونية. ةستخدامب
 

لماليييييةم إليييى جانييييب حييييول البيانيييات ا ينيحتيييوي الملحيييق علييييى نمييياذج توضيييييحية لتقيييارير الميييدقق .54أ
 .49-95العناصر الموضحة في الفقرات 

 

 تقرير المدقق حول عمليات التدقيق المنفذة وفقا  لمعايير التدقيق الدولية
 (95)المرجع: الفقرة  العنوان

 

تقرييير مييدقق مسييتقلم مثييل "تقرييير المييدقق المسييتقل"م  هييويؤكييد عنييوان مييا يييدل علييى أن التقرييير  .51أ
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م سييتقالليةافيية متطلبييات السييلوك األخالقييي ذات العالقيية المتعلقيية باإلك قييد حقييق المييدقق أنعلييى 
 وبالتالي يفرق بين تقرير المدقق المستقل والتقارير الصادرة عن أشخاص فخرين.

 

 (99)المرجع: الفقرة  مخاطبال
 

ه إليييه تقريييير الميييدقق فييي تليييك المنطقييية عييادة ميييا يحييدد القيييانون أو النظيييام الشييخص اليييذي سييييوجّ  .50أ
ويوجيه تقريير الميدقق عيادة إليى األشيخاص اليذين تيم إعيداد التقريير مين أجلهيمم وهيم إميا  المعنية.

 في المنشأة التي يتم تدقيق بياناتها المالية. المكلفين بالحوكمةالمساهمين أو 
 

 (93)المرجع: الفقرة  الفقرة التمهيدية
 

ذكير عنيوان اوالتيي تتيألف مين ل ةالبيانيات الماليية المرفقيبتيدقيق  الفقرة التمهيديية قييام الميدقق تورد .50أ
كييل بيييان مييالي تتييألف منييه مجموعيية كامليية ميين البيانييات المالييية ويقتضيييه إطييار إعييداد التقييارير 

وملخيييص السياسيييات المالييية المعميييول بيييهم مييع تحدييييد التييياريخ أو الفتييرة التيييي يغطيهيييا كييل بييييان[ 
 المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

 

مييدقق علييى علييم بييأن البيانييات المالييية المدققيية سييتكون مشييمولة فييي وثيقيية تحتييوي عنييدما يكييون ال .58أ
م إذا سييمح نمييوذج عتبييارسيينويم فقييد يأخييذ المييدقق بعييين اإلالتقرييير العلييى معلومييات أخييرىم مثييل 

العرض بذلكم تحديد أرقام الصفحات التي ت عرض فيها البيانات الماليية المدققية. ومين شيأن ذليك 
 ين على تحديد البيانات المالية التي يتعلق بها تقرير المدقق.أن يساعد المستخدم

 

يشييمل رأي المييدقق مجموعيية كامليية ميين البيانييات المالييية كمييا يعرفهييا إطييار إعييداد التقييارير المالييية  .52أ
اإلهييداف المعمييول بييه. فعلييى سييبيل المثييالم تتضييمن البيانييات المالييية فييي حييال تطبيييق عييدة أطيير 

وبييان التيدفق  وبييان التغيييرات فيي حقيوق الملكيية دخلالعمومية وبيان لامي انية الما يلي:  العامة
قيييد كميييا  خيييرى.األتوضييييحية المعلوميييات الحيييول السياسيييات المحاسيييبية الهامييية و  ا  النقيييدي وملخصييي

 تعتبر المعلومات اإلضافية في بعض المناطق ج ءا  ت يتج أ من البيانات المالية.
 

 (90)المرجع: الفقرة  ت الماليةمسؤولية اإلدارة المتعلقة بالبيانا
المتعلق بمسيؤوليات اإلدارة وم حييث يكيون مناسيبا م  فتراضاإل 977لتدقيق الدولييوضح معيار ا .97أ

 51عليييه إجييراء عملييية تييدقيق وفقييا  لمعييايير التييدقيق الدولييية. م الييذي يييتم بنيياء  المكلفييين بالحوكميية
مسيييؤولية إعيييداد البيانيييات الماليييية وفقيييا   بالحوكميييةوتقبيييل اإلدارة وحييييث يكيييون مناسيييبا م المكلفيييون 

إلطييار إعيييداد التقييارير الماليييية المعمييول بيييهم بميييا فييي ذليييك عرضييها العيييادل حيييث يكيييون ذليييك ذا 
صلة. كما تقبيل اإلدارة مسيؤولية الرقابية الداخليية حسيبما تيراه ضيروريا  للتمكيين مين إعيداد بيانيات 

أم خطييأ. ويتضييمن وصييف  إحتييالة عيين كانيت ناجميي سييواء  ماليية خالييية ميين األخطياء الجوهريييةم 
 لمسيؤوليتين حييث أنهيا تسياعد عليى توضييحتيا اإشيارة إليى كلر الميدقق مسؤوليات اإلدارة في تقري

 .للمستخدمين الذي تم إجراء عملية التدقيق بناء عليه فتراضاإل
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قد تنشأ ظروف يكون من إلمناسب فيها أن يضيف إلمدقق وصفف مسفلولية إادإرا إلمفركور ففي  .12أ
مندقفففة سففياق إللففيعكا إلمسففلوليات إاضففافية إلمرتبدففة ببعفففدإد إلبيانففات إلماليففة فففي  14إلفقففرا 
 ة أو دبيعة إلمنشأا.ينإلمع

 

تففاق عىفا إلمسفلوليات ففي  دفاب إلتكىيفف امع إلشفكل إلفري يفتن مفن  الف  إ 14تتوإفق إلفقرا  .11أ
يقتضففي  معيففار إلتففدقيق ا إل ديففة وفقففا  لمفف تفاقيففاتال إابالتففدقيق أو شففكل مناسففب   ففر مففن أشففك

أنف  بعف  إلمرونفة ورلفن مفن  فال توضفي   127ويفوفر معيفار إلتفدقيق إلفدولي 24. 127إلدولي
إلمكىفففففين فففففي حففففال نفففف  إلقففففانون أو إلنظففففان عىففففا مسففففلوليات إادإرا و  حيفففف  يكففففون مناسففففبا   

لنظفان يشفتمل عىفا إلمتعىقة ببعفدإد إلتقفارير إلماليفة  فقفد يقفرر إلمفدقق بفأن إلقفانون أو إ بالحوكمة
 ففي لتىفن إلمسفلوليات إلفوإردا حكم  أنها مكافئة من حي  إلمفعول مسلوليات يرى إلمدقق حسب

وفيمففففا يتعىففففق بهففففر  إلمسففففلوليات إلمكافئففففة  قففففد يسففففت دن إلمففففدقق إلصففففيا ة  .إلمعيففففار إلمففففركور
ال إلمست دمة في إلقانون أو إلنظان لوصفها في  داب إلتكىيفف أو شفكل مناسفب   فر مفن أشفك

وففففي  فففر  إلحفففاست  قفففد تلسفففت دن  فففر  إلصفففيا ة أيضفففا  ففففي تقريفففر إلمفففدقق إل ديفففة.  تفاقيفففاتإا
. أمفا ففي ظفروف أ فرى  بمفا ففي رلفن تىفن 14لوصف مسلوليات إادإرا وفقا  لما تقتضي  إلفقفرا 

فففي إلصففيا ة إلمسففت دمة فففي إلقففانون أو إلنظففان  إسففت دإنيقففرر فيهففا إلمففدقق عففدن إلظففروف إلتففي 
 .14تست دن إلصيا ة إلوإردا في إلفقرا لتكىيف بالتدقيق   داب إ

 

في بع  إلمنادق  قد يشير إلقانون أو إلنظان إلري ين  عىا مسفلوليات إادإرا إلفا مسفلولية  .12أ
وحيف  أن إلفدفاتر وإلسفجات  أو إلنظفان إلمحاسفبي.ضمان مائمة إلدفاتر وإلسجات إلمحاسبية 

قابففة إلدإ ىيففة  كمففا  ففي معرفففة فففي معيففار إلتففدقيق إلففدولي وإلففنظن تشففكل جفف يإ  س يتجفف أ مففن إلر 
س تشفتمل  14وإلفقفرا  127فبن إلتوصيفات إلوإردا في معيفار إلتفدقيق إلفدولي ۷2(  إلمنق ( 223

 عىا إشارا محددا إليها.
 

 (27-19 إلمرجع: إلفقرتان  مسلولية إلمدقق
ر عفن رأي حفول إلبيانفات إلماليفة ففي إلتعبيف عىفا أن مسفلولية إلمفدقق تتم فلتقرير إلمفدقق  ين  .16أ

 بناي عىا عمىية إلتدقيق من أجل مقارنتها بمسلولية إادإرا إلمتم ىة في إعدإد إلبيانات إلمالية.
 
تندففوي إاشففارا إلففا إلمعففايير إلمسففت دمة عىففا نقففل حقيقففة إجففرإي عمىيففة إلتففدقيق وفقففا  لىمعففايير  .13أ

 إلا مست دمي تقرير إلمدقق.إلقائمة 
 
لمعفففايير إلتفففدقيق إلدوليفففة ففففي تقريفففر  يعفففدل إلمفففدقق ممتففف ا    س 177إلتفففدقيق إلفففدولي  وفقفففا  لمعيفففار .14أ

وكاففة معفايير إلتفدقيق إلدوليفة  177  لمتدىبات معيار إلتفدقيق إلفدولي إمت الإلمدقق إس في حال 
 ۸2إأل رى رإت إلعاقة بعمىية إلتدقيق.

                                                 
 (.1 -(2 ب( 4  إلفقرا 127معيار إلتدقيق إلدولي   24
  ج(.6  إلفقرا إلجو ري من  ال فهن إلمنشأا وبيئتها" إل دأ"تحديد وتقيين م ادر  إلمنق (  223معيار إلتدقيق إلدولي   ۷2
 17.  إلفقرا 177معيار إلتدقيق إلدولي   ۸2
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 (50-56)إلمرجع: إلفقرإت  رأي إلمدقق
 لمنصوص عليها بموجب إلقانون أو إلنظام صياغة رأي إلمدقق إ

أن إلقححانون أو إلنظححام إلبححاص بالمنتقححة قإت إلع قححة يححنص  717يوضححم معيححار إلتححدقيق إلححدولي .70أ
فحي بعححل إلحححاىت علحح  صححياغة تقريححر إلمحدقق )إلححقي يلححتمل علحح  رأي إلمححدقق بلححكل بححاص( 

دوليححة. وفححي  ححق  تبتلححب بلححكل جححو ري عححن متتلبححات معححايير إلتححدقيق إل مصححتلحات إسححتبدإمب
 أن يقوم إلمدقق بتقييم إألمور إلتالية: 717إلظروب، يقتضي معيار إلتدقيق إلدولي

مححا اقإ قححد يسححيت إلمسححتبدمون فهححم إلتيكيححد إلححقي يححتم إلحصححول عليحح  مححن عمليححة تححدقيق  (أ)
 إلمالية وفي حال حدوث قلك،إلبيانات 

محن ححدوث سحوت إلفهحم ما اقإ يمكن أن يقلل تضمين توضيم اضافي فحي تقريحر إلمحدقق  (ب)
 إلمحتمل.

 

في حال وجد إلمحدقق أن تضحمين توضحيم اضحافي فحي تقريحر إلمحدقق ى يمكحن أن يقلحل محن سحوت 
أى يقبل إلمدقق عمليحة إلتحدقيق، اى فحي ححال  717إلفهم إلمحتمل، يقتضي معيار إلتدقيق إلدولي

، ى تمتثحححل عمليحححة تحححدقيق 717. ووفقحححام لمعيحححار إلتحححدقيق إلحححدوليإلقحححانون أو إلنظحححام قبولهحححاإقتضححح  
وبنحات علح  قلحك، ى يحورد إلمحدقق أيحة منفقة وفقام لقلك إلقانون أو إلنظام لمعايير إلتحدقيق إلدوليحة. 

 ۹1الارة في تقرير إلمدقق ال  اجرإت عملية إلتدقيق وفقام لمعايير إلتدقيق إلدولية.
 

 هة نظر صحيحة وعادلة""إلعرل بلكل عادل، من كافة إلنوإحي إلهامة" أو "إلتعبير عن وج
عبحارة "إلعحرل بلحكل عحادل محن كافحة إلنحوإحي إلهامحة" أو عبحارة  اسحتبدإمتم يتم تحديد محا اقإ سحي .72أ

مححن بحح ل إلقححانون أو إلنظححام  "إلتعبيححر عححن وجهححة نظححر صحححيحة وعادلححة" فححي أي منتقححة معينححة
 .هححامقبولححة عمومححام فيإلممارسححة إل بإتبححا إلححقي يحكححم تححدقيق إلبيانححات إلماليححة فححي تلححك إلمنتقححة، أو 

صححياغة مبتلفححة، فححإن قلححك ى يححمثر علحح  إلمتتلححب  اسححتبدإموعنححدما يقتضححي إلقححانون أو إلنظححام 
فححي  ححقإ إلمعيححار إلححقي يقتضححي مححن إلمححدقق تقيححيم إلعححرل إلعححادل للبيانححات  11إلححوإرد فححي إلفقححرة 

 إلمالية إلمعدة وفقام إلتار عرل عادل.
 إلمالية وصب إلمعلومات إلتي تعرضها إلبيانات

 

إلبيانححات إلماليحة وفقححام إلتححار عححرل عحادل، يححورد رأي إلمححدقق حقيقححة أن إلبيانححات  فحي حححال اعححدإد .79أ
نظر صحيحة وعادلحة  أو تعبر عن وجهةإلمالية تعرل بلكل عادل، من كافة إلنوإحي إلهامة، 

منلحية إلمعلومات إلتي تم تصميم إلبيانات إلمالية من أجل عرضها، مثل إلوضحع إلمحالي للحول، 
فححي نهايححة إلفتححرة وإألدإت إلمححالي وإلتححدفقات إلنقديححة للمنلححية للفتححرة إلمنتهيححة وقلححك فححي حححال تتبيححق 

 .إإل دإب إلعامةأتر 
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 ؤثر على رأي المدققيف قد يوكالمعمول به وصف إطار إعداد التقارير المالية 
 

لييى إعييالم مسييتخدمي ق إيهييدف تحديييد إطييار إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بييه فييي رأي المييدق .37أ
؛ وت يقصيد منيه الحيد مين نطياق التقيييم اليذي ذليك رأيبالسيياق اليذي تيم فييه التعبيير عين  التقرير

 عبارات مثل: ةستخدام. ويتم تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ب54تقتضيه الفقرة 
 "... وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" أو

 ة المقبولة عموما  في المنطقة س ..."يمبادئ المحاسبللقا  وف "...
 

عنييدما يشييتمل إطييار إعييداد التقييارير المالييية المعمييول بييه علييى معييايير إلعييداد التقييارير المالييية أو  .35أ
عبيييارات مثيييل "... وفقيييا  للمعيييايير  ةسيييتخدامم ييييتم وصيييف اإلطيييار بمتطلبيييات قانونيييية أو تنظيميييية
ويتنييياول معييييار اليييية ومتطلبيييات قيييانون الشيييركات فيييي المنطقييية س". الدوليييية إلعيييداد التقيييارير الم

الظيييروف التيييي تنشيييأ فيهيييا تعارضيييات بيييين معيييايير إعيييداد التقيييارير الماليييية  957ق اليييدوليالتيييدقي
 97والمتطلبات التشريعية أو التنظيمية.

 
ن إلعيداد التقيارير إلطياريم قد يتم إعداد البيانات الماليية وفقيا  8وفقا  لما هو مشار إليه في الفقرة أ .39أ

كييل إطييار  إعتبييارعلييى ذلييكم يييتم  ارين معمييول بهمييا. وبنيياء  إطييالماليييةم وبالتييالي يعتبيير كالهمييا 
تكييوين رأي الميدقق حييول البيانييات الماليييةم ويشيير رأي المييدقق وفقييا  للفقييرتين بشيكل منفصييل عنييد 

 إلى كال اإلطارين كا تي: 31-30

طييار بشييكل منفصييلم يييتم التعبييير عيين رأييين: أيم البيانييات المالييية لكييل إ إمتثييالفييي حييال  (أ)
ل بهمييا إعييداد التقييارير المالييية المعمييو  يإعييداد البيانييات المالييية وفقييا  ألحييد إطييار رأي حييول 

)مثل اإلطار الوطني( ورأي حول إعداد البيانات المالية وفقا  إلطيار فخير إلعيداد التقيارير 
لمالييية(. وقييد يييتم التعبييير عيين كييال الييرأين المالييية )مثييل المعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير ا

بشيكل منفصيل أو فيي جملية واحيدة )مثيال ذليكم تيم عيرض البيانيات الماليية بشيكل عيادلم 
فييييي المنطقيييية س  ة المقبوليييية عمومييييا  يمبييييادئ المحاسييييبلميييين كافيييية النييييواحي الهامييييةم وفقييييا  ل

 والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

لإلطيييار  متثيييالفيييي اإل طيييارين ولكنهيييا أخفقيييتألحيييد اإلالماليييية  البيانيييات إمتثيييالفيييي حيييال  (ب)
يمكن التعبير عن رأي غير معّدل بأن البيانيات الماليية معيدة وفقيا  ألحيد اإلطيارين ا خرم 

التعبييير عيين رأي معييّدل حييول اإلطييار ا خيير )مثييل المعييايير مييع )كاإلطيار الييوطني مييثال ( 
 .071معيار التدقيق الدوليالدولية إلعداد التقارير المالية( وفقا  ل
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داد التقييارير إلطييار إعييممتثلية البيانييات المالييية  تعتبييرقيد  م57وفقيا  لمييا هييو مشيار إليييه فييي الفقييرة أ .33أ
إلطييار فخيير إلعييداد التقييارير المالييية. وكمييا  متثييالوتفصييح أيضييا  عيين حييد اإلالمالييية المعمييول بييه 

بمييا أنييه ت  ملحقييةالمعلومييات ال يشييتمل رأي المييدقق علييى مثييل هييذهم 40هييو موضييح فييي الفقييرة أ
 بوضوح عن البيانات المالية. تميي هايمكن 

لإلطيار ا خير مضيلال م ييتم التعبيير عين رأي معيّدل  متثيالفي حال كان اإلفصاح عين اإل (أ)
 .071وفقا  لمعيار التدقيق الدولي 

يحظيى بأهميية أساسيية فيميا  ييرى بأنيهفي حال كان اإلفصاح غير مضللم ولكين الميدقق  (ب)
مسيألة وفقيا  لمعييار البفهم المستخدمين للبيانات الماليةم تتم إضافة فقيرة تأكييد عليى علق يت

 اتنتباه إلى اإلفصاح. تلفتم 070التدقيق الدولي 
 

 (32-38)المرجع: الفقرتان  المسؤوليات األخرى المتعلقة بةعداد التقارير
 

تتعلييق بةعييداد تقييارير حييول قييد يقييع علييى عيياتق المييدقق مسييؤوليات إضييافية فييي بعييض المنيياطقم  .34أ
لمسيييؤولية الميييدقق التيييي تفرضيييها معيييايير  ملحقيييةمسيييؤوليات هيييذه الالمسيييائل األخيييرى حييييث تعيييّد 

قيد ي طليب  التدقيق األخرى والمتمثلة في إعيداد تقيارير حيول البيانيات الماليية. فعليى سيبيل المثيالم
ر عمليية تيدقيق البيانيات من المدقق إعداد تقارير حول مسيائل معينية فيي حيال عليم بهيا أثنياء سيي

عيداد تقيارير بدت  من ذلك قد ي طلب من المدققو المالية.  حولهيام  أداء إجراءات محيددة إضيافية وا 
محددةم مثل مدى مالئمة الدفاتر والسيجالت المحاسيبية. وعيادة أو التعبير عن رأي حول مسائل 

ل مسيييؤوليات الميييدقق حيييو  معميييول بهيييا فيييي منطقييية معينييية إرشييياداتميييا تيييوفر معيييايير التيييدقيق ال
 إلعداد التقارير في تلك المنطقة.المتعلقة بمسؤوليات إضافية محددة 

 

فييي بعييض الحيياتتم قييد يقتضييي أو يسييمح القييانون أو النظييام ذو العالقيية للمييدقق بةعييداد تقييارير  .31أ
وفيي حياتت أخيرىم قيد البيانيات الماليية. حيول حول تلك المسيؤوليات األخيرى فيي تقريير الميدقق 

 لى المدقق أو يسمح له بةعداد تقارير حولها في تقرير منفصل.يتعين ع
 

منفصيل فيي تقريير الميدقق مين أجيل تميي هيا  قسميتم تناول مسؤوليات إعداد التقارير األخرى في  .30أ
المتمثلية فيي إعيداد تقيارير و بوضيوح عين مسيؤولية الميدقق التيي تقتضييها معيايير التيدقيق األخيرى 

علييى عنييوان )عنيياوين(  ن ذلييك ذا صييلةم قييد يحتييوي هييذا القسييمكييو وحيييث يحييول البيانييات المالييية. 
 فرعي )فرعية( يصف )تصف( محتوى الفقرات المتعلقة بمسؤوليات إعداد التقارير األخرى.

 

 (47)المرجع: الفقرة  توقيع المدقق
 

المدقق أو كالهمام حسيبما يكيون  إسمشركة التدقيق أو  إسم ةستخدامإن توقيع المدقق يكون إما ب .30أ
وباإلضييافة إلييى توقيييع المييدققم قييد يتيييعن علييى المييدقق فييي منيياطق ناسييبا  فييي المنطقيية المعنييية. م

للميدقق أو حقيقية أن الميدقق أو  معينة اإلعالن في تقرير المدقق عين التعييين المحاسيبي المهنيي
فييي تلييك  ةالتييرخيص المناسييبميين قبييل هيئيية الشييركةم حسييبما يكييون مناسييبا م قييد تييم اتعتييراف بهييا 

 نطقة.الم
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 (45)المرجع: الفقرة  تاريخ تقرير المدقق
 

تييأثير األحييداث  عتبيياريخبيير تيياريخ تقرييير المييدقق مسييتخدم التقرييير بييأن المييدقق قييد أخييذ بعييين اإل .38أ
والمعامالت التي أصبح على علم بهيا والتيي حصيلت حتيى ذليك التياريخ. ويتنياول معييار التيدقيق 

اث والمعيييامالت التيييي تحصيييل بعيييد تييياريخ تقريييير مسيييؤولية الميييدقق المتعلقييية باألحيييد 107اليييدولي
   95المدقق.

 
البيانيات الماليية تقيع مسيؤولية البيانيات الماليية وبميا أن بما أن رأي المدقق يتم التعبير عنه حيول  .32أ

تيم الحصيول عليى أدلية  قيد عليى عياتق اإلدارةم فيةن الميدقق ت يشيغل منصيبا  يؤهليه ليسيتنتأ بأنيه
يييتم الحصييول علييى أدليية تشييير إلييى أن كافيية البيانييات التييي تتييألف إلييى أن  تييدقيق كافييية ومناسييبة

يةم بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقةم قيد تيم إعيدادها وأن اإلدارة قيد قبليت لمنها البيانات الما
 تحمل مسؤوليتها.

 
فييي بعييض المنيياطقم يحييدد القييانون أو النظييام األفييراد أو الجهييات )كالمييدراء مييثال ( الييذين يقييع علييى  .47أ

بميييا فيييي ذليييك لتيييي تتيييألف منهيييا البيانيييات المالييييةم ابيييأن كافييية البيانيييات  سيييتنتاجقهم مسيييؤولية اإلعيييات
وفيي هيذه الحياتتم قد تم إعيدادهام كميا يحيدد عمليية المصيادقة الال مية. اإليضاحات ذات العالقةم 

تليييك المصيييادقة قبيييل وضيييع تييياريخ عليييى التقريييير المتعليييق بالبيانيييات  عليييى أدلييية حيييولييييتم الحصيييول 
علييى عملييية المصييادقة. وفييي هييذه  ت ييينص القييانون أو النظييام فييةنمييا فييي منيياطق أخييرىم أمالييية. ال

إعداد وصياغة البيانات المالية بشيكلها  تطبقها المنشأة لدىاإلجراءات التي  النظر فيالحاتتم يتم 
تمتيع بالسيلطة النهائي في ضوء هيكلي اإلدارة والرقابة لديها من أجل تحدييد األفيراد أو الجهية التيي ت

أن كافة البيانات التي تتألف منهيا البيانيات المالييةم بميا فيي ذليك اإليضياحات  ستنتاجالتي تخولها إل
مليية إعيداد ذات العالقةم قيد تيم إعيدادها. وفيي بعيض الحياتتم يحيدد القيانون أو النظيام نقطية فيي ع

 من المتوقع أن تستكمل عندها عملية التدقيق. التقارير المالية
 
بعييض المنيياطقم يتعييين الحصيييول علييى المصييادقة النهائييية عليييى البيانييات المالييية ميين قبيييل  فييي .45أ

المسيياهمين قبييل إصييدار البيانييات المالييية علنييا . وفييي هييذه المنيياطقم ت تعتبيير المصييادقة النهائييية 
تيم الحصيول عليى أدلية تيدقيق  قيد من قبل المساهمين ضرورية بالنسبة للميدقق لكيي يسيتنتأ بأنيه

معييايير التييدقيق الدولييية  هييدافويكييون تيياريخ المصييادقة علييى البيانييات المالييية ألناسييبة. كافييية وم
يحييدد فييييه األشييخاص اليييذين يتمتعييون بسيييلطة معتييرف بهيييا بييأن كافييية  هييو التييياريخ األقييرب اليييذي

ذات العالقيةم قيد تيم إعيدادها  حاتبما في ذلك اإليضا لتي تتألف منها البيانات الماليةمالبيانات ا
 تحملهم لمسؤولية تلك البيانات المالية. فيه ويؤكدون

 
 (43)المرجع: الفقرة  تقرير المدقق المنصوص عليه بموجب القانون أو النظام

لمتطلبييات قانونييية أو  متثييالاإل بأنييه قييد يتعييين علييى المييدقق 977يوضييح معيييار التييدقيق الييدولي .49أ
حييال كييذلكم قييد يتعييين علييى ال يكييونوحيييث  99تنظيمييية باإلضييافة إلييى معييايير التييدقيق الدولييية.

شيييكل عيييام أو صيييياغة فيييي تقريييير الميييدقق تختليييف عميييا هيييو موضيييح فيييي هيييذا  إسيييتخدامالميييدقق 
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م يشيجع التوافيق فيي تقريير الميدقق وذليك عنيد إجيراء 4المعييار. ووفقيا  لميا هيو موضيح فيي الفقيرة 
ل تحدييد مين خيال عملية التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية على المصداقية في السوق العالمية

ف بهيييا عالمييييا  بشيييكل أكثييير سيييهولة. تييير إجراؤهيييا وفقيييا  لمعيييايير مع عملييييات التيييدقيق تليييك التيييي تيييم
عنيدما تتعليق الفروقييات بيين المتطلبييات القانونيية أو التنظيمييية ومعيايير التييدقيق األخيرى بالشييكل و 

ن العناصييير العييام لتقرييير المييدقق أو صييياغته فقييط وعنييدما يشيييتمل التقرييير علييى كييل عنصيير ميي
 اء  وبنييكحييد أدنييىم فقييد يشييير التقرييير إلييى معييايير التييدقيق الدولييية. ( 5)أ()43المحييددة فييي الفقييرة 

ن  ممتيثال   على ذلكم يعتبر الميدقق لمتطلبيات معيايير التيدقيق الدوليية فيي هيذه الظيروفم حتيى وا 
أو تنظيميية  تقريير بموجيب متطلبيات قانونييةالتم تحدييد الشيكل العيام والصيياغة المسيتخدمين فيي 

تعارض متطلبات محددة متبعة في منطقة معينة ميع معيايير التيدقيق وعند عدم إلعداد التقارير. 
الدوليةم فةن تبني الشكل العام والصياغة المسيتخدمين فيي هيذا المعييار يسياعد مسيتخدمي تقريير 

وفقيا  لمعيايير عملية تدقيق منفيذة بالتقرير كتقرير حول المدقق على اتعتراف بشكل أكثر سهولة 
الظيروف التيي يينص فيهيا القيانون أو النظيام  957)يتناول معيار التيدقيق اليدوليالتدقيق الدولية. 

مصيييطلحات تختليييف  ةسيييتخدامتقريييير الميييدقق بالمسيييتخدمين فيييي  علييى الشيييكل العيييام أو الصيييياغة
 جوهريا  عن متطلبات معايير التدقيق الدولية(.

 
منطقيية فييي المطبقيية المنفييذة وفقييا  لكييل ميين معييايير التييدقيق تقرييير المييدقق حييول عمليييات التييدقيق 

 (44)المرجع: الفقرة  محددة ومعايير التدقيق الدولية
 

قييد يشييير المييدقق فييي التقرييير إلييى إجييراء عمليييية التييدقيق وفقييا  لكييل ميين معييايير التييدقيق الدوليييية  .43أ
بعمليييية التيييدقيقم ومعيييايير التيييدقيق الوطنيييية عنيييدما يمتثيييل لكيييل معييييار تيييدقيق دوليييي ذي عالقييية 

 93لمعايير التدقيق الوطنية ذات العالقة. متثالباإلضافة إلى اإل
 

ت تعتبر اإلشارة إلى كل من معيايير التيدقيق الدوليية ومعيايير التيدقيق الوطنيية إشيارة مناسيبة فيي  .44أ
حال وجود تعارض بيين متطلبيات معيايير التيدقيق الدوليية ومتطلبيات معيايير التيدقيق الوطنيية قيد 

التيي تقتضييها  مياتأكييد عليى مسيألة الالمدقق إلى تكيوين رأي مختليف أو عيدم تضيمين فقيرة  ديقو 
معييايير التييدقيق الدولييية فييي ظييروف معينيية. فعلييى سييبيل المثييالم تحظيير بعييض معييايير التييدقيق 

تتعليييق عليييى مشيييكلة الوطنيييية الميييدقق مييين تضيييمين فقيييرة تأكييييد عليييى مسيييألة ميييا لتسيييليط الضيييوء 
أن يضييف الميدقق فقيرة تأكييد عليى  107بينما يقتضيي معييار التيدقيق اليدولي مستمرةمالمنشأة بال

 سيواء  وفي هيذه الحاليةم يشيير تقريير الميدقق إليى معيايير التيدقيق ) 95مسألة ما في تلك الظروف.
 بةعداد التقرير وفقا  لها فقط. المدقق معايير التدقيق الدولية أم معايير التدقيق الوطنية( التي قام
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   077 077معيار التدقيق الدولي 

 (40-40)المرجع: الفقرتان  المعروضة في البيانات المالية ملحقةومات الالمعل
في بعض الظروفم قد يتعين على المنشأة بموجب القانون أو النظيام أو المعياييرم أو قيد تختيار  .41أ

أن إطييار إعييداد التقييارير المالييية  تإإلييى جانييب البيانييات المالييية  ملحقييةطوعييا م عييرض معلومييات 
لتع يي  فهيم  ملحقية. فعلى سبيل المثالم قد ييتم عيرض معلوميات ي عرضهايقتض المعمول به ت

المستخدم إلطار إعداد التقارير المالية المعمول بيه أو لتيوفير توضييح إضيافي حيول بنيود محيددة 
أو علييى شييكل  ملحقييةفييي البيانييات المالييية. ويييتم عييرض هييذه المعلومييات عييادة إمييا فييي جييداول 

 إيضاحات إضافية.
 

ت يمكن تميي ها بوضوح عين البيانيات الماليية نظيرا  لطبيعتهيا  ملحقةمدقق معلومات رأي ال يشمل .40أ
وكيفيية عرضيها. علييى سيبيل المثيالم قييد يكيون الحييال كيذلك عنيدما تتضييمن اإليضياحات المرفقيية 
بالبيانييات المالييية توضيييحا  للحييد الييذي تمتثييل فيييه البيانييات المالييية إلطييار فخيير إلعييداد التقييارير 

 فيييتييتم اإلشييارة إليهييا التييي  ملحقييةاإليضيياحات أو الجييداول الا قييد يشييمل رأي المييدقق كمييالمالييية. 
 في البيانات المالية.الواردة  المرجعيةشارات اإل
 

التي يشملها رأي الميدقق إليى اإلشيارة إليهيا بشيكل خياص فيي الفقيرة  ملحقةت تحتاج المعلومات ال .40أ
تكيييون اإلشيييارة إليييى اإليضييياحات فيييي وصيييف التمهيديييية اليييواردة فيييي تقريييير الميييدقق وذليييك عنيييدما 

 البيانات التي تتألف منها البيانات المالية في الفقرة التمهيدية كافية.
 

م وقيييد تقيييرر اإلدارة أت تطليييب مييين ملحقيييةقيييد ت يقتضيييي القيييانون أو النظيييام تيييدقيق المعلوميييات ال .48أ
 في نطاق عملية تدقيق البيانات المالية. ملحقةالمعلومات ال شمولالمدقق 

 
معينيية بحيييث غييير المدققيية معروضيية بطريقيية  ملحقييةإن تقييييم المييدقق لمييا إذا كانييت المعلومييات ال .42أ

تلك المعلوميات  مكان عرضها مشمولة في رأي المدقق يتضمن على سبيل المثالم إعتبار  يمكن
بشيكل  معّنونيةوميا إذا كانيت المعلوميات  مدققية ملحقةمعلومات بالبيانات المالية وأية  فيما يتعلق

 واضح على أنها "غير مدققة".
 

مشيمولة فيي  هيا إعتبار مدققية التيي يمكين غيير ال ملحقيةقد تغير اإلدارة طريقة عرض المعلوميات ال .17أ
 رأي المدقق من خالل مثال :

  غيير المدققيية أو  ملحقيةالبيانييات الماليية إليى الجيداول ال واردة فييحيذف أيية إشيارات مرجعيية
 ا  لتميي  بين المعلومات المدققية وغيير المدققية واضيحبحيث يكون ااإليضاحات غير المدققة 

.  بشكل كاف 

 في البيانات المالية أوم في حال كيان ذليك غيير  غير المدققة ملحقةالمعلومات ال عدم وضع
ييييتم وضيييع اإليضييياحات غيييير المدققييية معيييا  فيييي نهايييية ممكييين فيييي ظيييل الظيييروف القائميييةم 

وييتم تعريفهيا بوضيوح عليى أنهيا غيير مدققية.  اإليضاحات المطلوبة المرفقة بالبيانات الماليية
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بشييكل خيياطئ  ويمكيين تفسييير اإليضيياحات غييير المدققيية المدمجيية مييع اإليضيياحات المدققيية
 مدققة. هاةعتبار وذلك ب

 
غير مدققة ت تعفي المدقق مين مسيؤولية قيراءة تليك المعلوميات  ملحقةإن حقيقة أن المعلومات ال .15أ

يانات المالية المدققية. وتتوافيق مسيؤوليات الميدقق المتعلقية لتحديد حاتت التعارض الهامة مع الب
غيييير المدققيية ميييع تليييك المسييؤوليات المنصيييوص عليهيييا فييي معييييار التيييدقيق  ملحقيييةبالمعلومييات ال

   91. 097الدولي 
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 الملحق
 (54)المرجع: الفقرة أ

 
 حول البيانات المالية يننماذج توضيحية لتقارير المدقق

  رير مدقق حول بيانات مالية معدة وفقيا  إلطيار عيرض عيادل مصيمم لتلبيية : تق5النموذج التوضيحي
المشيييتركة للمعلوميييات الماليييية مييين قبيييل مجموعييية واسيييعة مييين المسيييتخدمين )مثيييال ذليييكم  حتياجييياتاإل

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

  مصيييمم لتلبيييية  متثيييالإ: تقريييير ميييدقق حيييول بيانيييات ماليييية معيييدة وفقيييا  إلطيييار 9النميييوذج التوضييييحي
 المشتركة للمعلومات المالية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين. حتياجاتاإل

  تقريييير ميييدقق حيييول بيانيييات ماليييية موحيييدة معيييدة وفقيييا  إلطيييار عيييرض عيييادل 3النميييوذج التوضييييحي :
المشييتركة للمعلومييات المالييية ميين قبييل مجموعيية واسييعة ميين المسييتخدمين  حتياجيياتمصييمم لتلبييية اإل

 مثال ذلكم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.)
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 تقرير المدقق المستقل
 مناسب[ مخاطبل
 

 5تقرير حول البيانات المالية
 

ا  إعتبيار  ليبيان المرك  الميارفقة لشركة أ ب جم والتي تتألف من لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الم
وبيييان التغييييرات فييي حقييوق الملكييية وبيييان  الشييامل بيييان الييدخلكييل ميين و  5x97 ديسييمبر 35ميين 

للسنة المنتهية وملخص حول السياسات المحاسيبية الهامية والمعلوميات التوضييحية  التدفقات النقدية
 األخرى.

 
 المتعلقة بالبيانات المالية ۲مسؤولية اإلدارة

مسيؤولية إعييداد هييذه البيانيات المالييية وعرضييها العيادل وفقييا  للمعييايير الدولييية يقيع علييى عيياتق اإلدارة 
الرقابية الداخليية التيي تراهيا ضيرورية للتمكيين مين إعيداد بيانيات مسيؤولية و  3إلعداد التقيارير المالييةم

 أم خطأ. إحتيالكانت ناجمة عن  سواء  مالية خالية من األخطاء الجوهريةم 
 

 مسؤولية المدقق
إلييى عملييية التييدقيق. ولقييد  سييتنادالتعبييير عيين رأي حييول هييذه البيانييات المالييية باإل وليتنا هيييإن مسييؤ 

وتقتضييي هييذه المعييايير أن نمتثييل لمتطلبييات أجرينييا عملييية التييدقيق وفقييا  لمعييايير التييدقيق الدولييية. 
عملييية التييدقيق ميين أجييل الحصييول علييى تأكيييد معقييول  نقييوم بتخطيييط وأداء السييلوك األخالقييي وأن

 حول خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية.
                                                 

ي الثياني يعّد العنيوان الفرعيي "تقريير حيول البيانيات الماليية" غيير ضيروري فيي الظيروف التيي ت ينطبيق فيهيا اسيتخدام العنيوان الفرعي   ١
 "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".

 أو مصطلح فخر مناسب في سياق اإلطار القانوني المعمول به في المنطقة المعنية.   ۲
عنييدما تكييون مسييؤولية اإلدارة هييي إعييداد بيانييات مالييية تعبيير عيين وجهيية نظيير صييحيحة وعادلييةم فيييمكن قييراءة مييا يلييي: "إن اإلدارة    ٣

 لة عن إعداد بيانات مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةم وعن ...."مسؤو 

 :1النموذج التوضيحي 
 ما يلي:تتضمن الظروف 

 .تدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية 

 عام مدن قبدل إدارة المنشدأة وذلدق وفقداع للمعدايير الدوليدة  ادفإعداد البيانات المالية ل
 إلعداد التقارير المالية.

 دارة المتعلقدددة بالبياندددات عنددددما تعكددد  شدددروط عمليدددة التددددقيق وصدددف مسددد ولية اإل
 .017في معيار التدقيق الدولي  الواردة المالية

  باإلضددافة إلددل عمليددة تدددقيق البيانددات الماليددةت يقددع علددل عدداتق المدددقق مسدد وليات
 أخرى تتعلق بإعداد التقارير بموجب القانون المحلي.
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مييين أجيييل الحصيييول عليييى أدلييية تيييدقيق حيييول  معينييية وتنطيييوي عمليييية تيييدقيق ميييا عليييى أداء إجيييراءات
المبييالغ واإلفصيياحات الييواردة فييي البيانييات المالييية. وتعتمييد اإلجييراءات المختييارة علييى حكييم المييدققم 

 إحتييالكانيت ناجمية عين  سيواء  البيانيات المالييةم  بما في ذلك تقييم مخياطر األخطياء الجوهريية فيي
أم خطييأ. ولييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر تلييكم ينظيير المييدقق فييي الرقابيية الداخلييية المرتبطيية بةعييداد 

مناسييبة فييي م إجييراءات تييدقيق يميين أجييل تصييم ميين قبييل المنشييأة 4البيانييات المالييية وعرضييها العييادل
كمييا  1.ن رأي حييول فعالييية الرقابيية الداخلييية للمنشييأةالتعبييير عيي هييدفظييل الظييروف القائمييةم وليييس ل

تتضيييمن عمليييية تيييدقيق ميييا تقيييييم ميييدى مالئمييية السياسيييات المحاسيييبية المسيييتخدمة وميييدى معقوليييية 
 التقديرات المحاسبية التي أعدتها اإلدارةم إلى جانب تقييم العرض الكلي للبيانات المالية.

 
 .الخاص بنا رأي التدقيقلافية ومناسبة لتوفير أساس نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ك

 
 الرأي

تعبير عين وجهية نظير  أو )رأينام تعرض البيانات المالية بشيكل عيادلم مين كافية النيواحي الهاميةم ب
واألداء الميييالي  5x97 ديسيييمبر 35ا  مييين إعتبيييار ( الوضيييع الميييالي لشيييركة أ ب ج صيييحيحة وعادلييية

 منتهية وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.وتدفقاتها النقدية للسنة ال )لها(
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
علييى طبيعيية مسييؤوليات المييدقق  عتمييادميين تقرييير المييدقق باإل القسييملسيييختلف شييكل ومحتييوى هييذا 

 األخرى المتعلقة بةعداد التقارير[.
  

 لتوقيع المدقق[

 لتاريخ تقرير المدقق[

 لعنوان المدقق[

                                                 
م يمكييين قيييراءة ميييا يلييي: "ليييدى إجيييراء تقييمييات المخييياطر تليييكم ينظييير المييدقق فيييي الرقابييية الداخليييية 3فييي حالييية المالحظييية الهامشييية    ٤

نييات مالييية تعبيير عيين وجهيية نظيير صييحيحة وعادليية ميين أجييل تصييميم إجييراءات تييدقيق مناسييبة فييي ظييل المرتبطيية بةعييداد المنشييأة لبيا
 التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هدفالظروف القائمةم وليس ل

تيدقيق البيانيات المالييةم  فيميا يخيصالتعبيير عين رأي حيول فعاليية الرقابية الداخليية  يكون فيها المدقق مسؤوت  عينفي الظروف التي    ٥
قد تتم صياغة هذه الجملة كالتالي: "لدى إجراء تقييمات المخاطر تلكم ينظر المدقق فيي الرقابية الداخليية المرتبطية بةعيداد البيانيات 

شيية المالية وعرضها العادل من قبل المنشأة من أجيل تصيميم إجيراءات تيدقيق مناسيبة فيي الظيروف". أميا فيي حالية المالحظية الهام
يمكن قييراءة مييا يلييي: "لييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر تلييكم ينظيير المييدقق فييي الرقابيية الداخلييية المرتبطيية بةعييداد المنشييأة لبيانييات فييم 3

 مالية تعبر عن وجهة نظر صحيحة وعادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة".
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 تقرير المدقق المستقل
 مناسب[ مخاطبل
 

 تقرير حول البيانات المالية
 

ا  إعتبيار لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقية لشيركة أ ب جم والتيي تتيألف مين المي انيية العموميية 
كيييية وبييييان التيييدفق النقيييدي وبييييان اليييدخل وبييييان التغيييييرات فيييي حقيييوق المل 5x97 ديسيييمبر 35مييين 

 للسنة المنتهية وملخص حول السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
 

 المتعلقة بالبيانات المالية ٦مس ولية اإلدارة
يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية إعيداد هيذه البيانيات الماليية وفقيا  لقيانون س ص ع المعميول بيه فيي 

الرقابيية الداخلييية حسييبما تييراه ضييروريا  للتمكييين ميين إعييداد بيانييات مالييية خالييية  م ومسييؤولية×المنطقيية
 أم خطأ. إحتيالكانت ناجمة عن  سواء  من األخطاء الجوهريةم 

 
 مس ولية المدقق
إلييى عملييية التييدقيق. ولقييد  سييتنادالتعبييير عيين رأي حييول هييذه البيانييات المالييية باإل إن مسييؤوليتنا هييي

تطلبييات وفقييا  لمعييايير التييدقيق الدولييية. وتقتضييي هييذه المعييايير أن نمتثييل لمأجرينييا عملييية التييدقيق 
عملييية التييدقيق ميين أجييل الحصييول علييى تأكيييد معقييول السييلوك األخالقييي وأن نقييوم بتخطيييط وأداء 

 حول خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية.
 

دليية تييدقيق حييول المبييالغ وتنطييوي عملييية تييدقيق مييا علييى أداء إجييراءات ميين أجييل الحصييول علييى أ
واإلفصيياحات الييواردة فييي البيانييات المالييية. وتعتمييد اإلجييراءات المختييارة علييى حكييم المييدققم بمييا فييي 

أم خطيأ.  إحتييالكانيت ناجمية عين  سواء  ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةم 
لداخلييية المرتبطيية بةعييداد المنشييأة ولييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر تلييكم ينظيير المييدقق فييي الرقابيية ا

                                                 
 انوني المعمول به في المنطقة المعنية.أو مصطلح فخر مناسب في سياق اإلطار الق  ٦

 :0النموذج التوضيحي 
 الظروف ما يلي: تتضمن

 القانون أو النظام. بموجبلبيانات المالية تدقيق مجموعة كاملة من ا 

  إعداد البيانات الماليدة لردرع عدام مدن قبدل إدارة المنشدأة وذلدق وفقداع إلطدار إعدداد التقدارير
إطددار إلعددداد التقددارير الماليددةت  تاأي ×الماليددة اقددانون     لم المسددتخدم فددي المنطقددة

لمعلومدات الماليدة مدن قبدل تركة لحتياجدات المشدإلم لتلبيدة ايشمل القانون أو النظامت ومصم
 مجموعة واسعة من المستخدمينت ولكنه لي  إطار عرع عادلم.

  عندددما تعكدد  شددروط عمليددة التدددقيق وصددف مسدد ولية اإلدارة المتعلقددة بالبيانددات الماليددة
 .017في معيار التدقيق الدولي الواردة 
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 هييدفللبيانييات المالييية ميين أجييل تصييميم إجييراءات تييدقيق مناسييبة فييي ظييل الظييروف القائمييةم وليييس ل
كمييا تتضييمن عملييية تييدقيق مييا تقييييم مييدى  0التعبييير عيين رأي حييول فعالييية الرقابيية الداخلييية للمنشييأة.

ديرات المحاسييبية التييي أعييدتها اإلدارةم مالئميية السياسييات المحاسييبية المسييتخدمة ومييدى معقولييية التقيي
 إلى جانب تقييم العرض الكلي للبيانات المالية.

 
 .الخاص بنا رأي التدقيقلنعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس 

 
 الرأي

م 5x97 ديسيمبر 35رأينام تم إعيداد البيانيات الماليية الخاصية بالشيركة أ ب ج للسينة المنتهيية فيي ب
 .×من كافة النواحي الهامةم وفقا  للقانون س ص ع المعمول به في المنطقة 

 
 لتوقيع المدقق[

 لتاريخ تقرير المدقق[

 لعنوان المدقق[

 

                                                 
في الظروف التي يكون فيها المدقق مسؤوت  عين التعبيير عين رأي حيول فعاليية الرقابية الداخليية فيميا يخيص تيدقيق البيانيات المالييةم    ٧

المرتبطية بةعيداد المنشيأة قد تتم صياغة هذه الجملة كالتالي: "لدى إجراء تقييمات المخاطر تليكم ينظير الميدقق فيي الرقابية الداخليية 
 للبيانات المالية من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في الظروف القائمة". 



عداد تقارير حول البيانات المالية  تكوين رأي وا 

 )الملحق( 077معيار التدقيق الدولي  070 

دقي 
الت

 قد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 تقرير المدقق المستقل
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 ٨تقرير حول البيانات المالية الموحدة
م والتيي تتيألف ة الموحدة المرفقة لشيركة أ ب ج والشيركات التابعية لهيالقد قمنا بتدقيق البيانات المالي

الموحييد  الشييامل م وبيييان الييدخل5x97 ديسييمبر 35ا  ميين إعتبييار الموحييدة  بيييان المركيي  الميياليميين 
للسينة المنتهيية وملخيص حيول السياسيات  التيدفقات النقدييةوبيان التغييرات في حقوق الملكية وبييان 

 لمعلومات التوضيحية األخرى.المحاسبية الهامة وا
 

 المتعلقة بالبيانات المالية الموحدة 2مسؤولية اإلدارة
يقيع علييى عيياتق اإلدارة مسيؤولية إعييداد هييذه البيانيات المالييية وعرضييها العيادل وفقييا  للمعييايير الدولييية 

إعيداد بيانيات ومسوؤلية الرقابة الداخلية حسبما تيراه ضيروريا  للتمكيين مين  ۰5إلعداد التقارير الماليةم
 أم خطأ. إحتيالكانت ناجمة عن  سواء  مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهريةم 

 
 مسؤولية المدقق

إلى عمليية التيدقيق.  ستنادباإل الموحدة التعبير عن رأي حول هذه البيانات المالية وليتنا هيمسؤ  إن
تضي هذه المعيايير أن نمتثيل لمتطلبيات ولقد أجرينا عملية التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. وتق

عملييية التييدقيق ميين أجييل الحصييول علييى تأكيييد معقييول  نقييوم بتخطيييط وأداءالسييلوك األخالقييي وأن 
 حول خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية.

                                                 
يعتبر العنوان الفرعي "تقرير حول البيانيات الماليية الموحيدة" غيير ضيروري فيي الظيروف التيي ت ينطبيق فيهيا العنيوان الثياني "تقريير    ٨

 خرى". حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األ
 أو مصطلح فخر مناسب في سياق اإلطار القانوني المعمول به في المنطقة المعنية.   ۹
عنيييدما تكيييون اإلدارة مسيييؤولة عييين إعيييداد بيانيييات ماليييية تعبييير عييين وجهييية نظييير صيييحيحة وعادليييةم يمكييين قيييراءة ميييا يليييي: "إن اإلدارة    ۰١

وعادلييية وفقيييا  للمعيييايير الدوليييية إلعيييداد التقيييارير المالييييةم مسييؤولة عييين إعيييداد بيانيييات ماليييية موحيييدة تعبييير عييين وجهييية نظيير صيييحيحة 
 ومسؤولة عن ...".

 :3النموذج التوضيحي 
 الظروف ما يلي: تتضمن

 ليددة موحدددة معدددة لرددرع عددام مددن قبددل إدارة المنشددأة األم وفقدداع للمعددايير تدددقيق بيانددات ما
 الدولية إلعداد التقارير المالية.

 عندددما تعكدد  شددروط عمليددة التدددقيق وصددف مسدد ولية اإلدارة المتعلقددة بالبيانددات الماليددة 
 .017في معيار التدقيق الدولي الواردة

 يقددع علددل عدداتق المدددقق مسدد وليات  باإلضددافة إلددل تدددقيق البيانددات الماليددة للمجموعددةت
 أخرى تتعلق بإعداد التقارير بموجب القانون المحلي. 
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وتنطييوي عملييية تييدقيق مييا علييى أداء إجييراءات ميين أجييل الحصييول علييى أدليية تييدقيق حييول المبييالغ 
واردة فيي البيانييات الماليية الموحييدة. وتعتمييد اإلجيراءات المختييارة عليى حكييم المييدققم واإلفصياحات اليي

كانيت ناجمية عين  سيواء  بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانيات الماليية الموحيدةم 
أم خطييأ. ولييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر تلييكم ينظيير المييدقق فييي الرقابيية الداخلييية المرتبطيية  إحتيييال

مييين قبييل المنشييأة ميين أجييل تصييميم إجيييراءات  55عييداد البيانييات المالييية الموحييدة وعرضييها العييادلبة
التعبير عن رأي حيول فعاليية الرقابية الداخليية  هدفتدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمةم وليس ل

 كما تتضمن عملية تدقيق ما تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسيبية المسيتخدمة وميدى ۲5للمنشأة.
معقولييية التقييديرات المحاسييبية التييي أعييدتها اإلدارةم إلييى جانييب تقييييم العييرض الكلييي للبيانييات المالييية 

 الموحدة.
 

 .الخاص بنا رأي التدقيقلنعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس 
 

 الرأي
تعبر عين وجهية  أوة النواحي الهامةم )برأينام تعرض البيانات المالية الموحدة بشكل عادلم من كاف

 ديسيمبر 35ا  مين إعتبيار ( الوضع المالي لشركة أ ب ج والشركات التابعة لها نظر صحيحة وعادلة
5x97 ( وتيدفقاتهم النقديية للسينة المنتهيية وفقيا  للمعيايير الدوليية إلعيداد التقيارير لهمواألداء المالي )

 المالية.
 

 ية والتنظيمية األخرىتقرير حول المتطلبات القانون
علييى طبيعيية مسييؤوليات المييدقق  عتمييادميين تقرييير المييدقق باإل القسييملسيييختلف شييكل ومحتييوى هييذا 

 األخرى المتعلقة بةعداد التقارير[.
  

 لتوقيع المدقق[
 لتاريخ تقرير المدقق[

 لعنوان المدقق[

                                                 
م يمكيين قييراءة مييا يلييي: "لييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر تلييكم ينظيير المييدقق فييي الرقابيية الداخلييية 57فييي حاليية المالحظيية الهامشييية    ١١

وعادلية مين أجيل تصيميم إجيراءات تيدقيق مناسيبة فيي تعبير عين وجهية نظير صيحيحة  موحيدة المرتبطة بةعداد المنشأة لبيانات مالية
 التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هدفظل الظروف القائمةم وليس ل

 تيدقيق البيانيات الماليية فيميا يخيصالتعبيير عين رأي حيول فعاليية الرقابية الداخليية  يكيون فيهيا الميدقق مسيؤوت  عينفي الظروف التي    ۲١
قييد تييتم صييياغة هييذه الجمليية كالتييالي: "لييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر تلييكم ينظيير المييدقق فييي الرقابيية الداخلييية المرتبطيية  الموحييدةم

وعرضيها العيادل مين قبيل المنشيأة مين أجيل تصيميم إجيراءات تيدقيق مناسيبة فيي الظيروف". أميا فيي الموحيدة بةعداد البيانات الماليية 
اءة ميييا يليييي: "ليييدى إجيييراء تقييميييات المخييياطر تليييكم ينظييير الميييدقق فيييي الرقابييية الداخليييية يمكن قييير فيييم 57حالييية المالحظييية الهامشيييية 

تعبير عين وجهية نظير صيحيحة وعادلية مين أجيل تصيميم إجيراءات تيدقيق مناسيبة فيي  موحيدة المرتبطة بةعداد المنشأة لبيانات مالية
 ظل الظروف القائمة".
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 07أ    ............................................... بالحوكمةاإلتاال مع أولئك الملكلفين 
 ملحق: توضيحات حول تقارير المدققين التي ُأدخلت عليها تعديالت على الرأي

 
 

 

فييي  فييي تقرييير المييدقق المسييتقل"الييوارد "التعييديالت علييى الييرأي  907قييراءة معيييار التييدقيق الييدولي  ينبغييي
جييراء عملييية تييدقيق وفقيياً  000معيييار التييدقيق الييدولي سييياق  لمعييايير "األهييداف العاميية للمييدقق المسييتقل وال

 .  التدقيق الدولية"
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 مقدمة ال

  معيار التدقيق الدولي هذا نطاق

المتمثلة بإادار تقرير مناسب في الظروف  المدقق إلى مسؤولية معيار التدقيق الدولي هذايتطرق  .5
يخلص فيها المدقق إلى أن التعديل على  900،5التي، لدى تكوين رأي وفقًا لمعيار التدقيق الدولي 

   قق في البيانات المالية ضروري. رأي المد
 

 أنواع اآلراء المعدلة
الرأي.  وحجب سلبيي المتحفظ والرأي الثالثة أنواع من اآلراء المعدلة وهي الرأ لمعيارايضع هذا  .0

 عتمد على ما يلي: نوع الرأي المناسب ي إختيارتعلق بالقرار الذي ي

ت البيانات المالية تحتوي على أخطاء طبيعة المسألة التي دعت إلى التعديل أي ما إذا كان (أ)
جوهرية أو، في حالة تعذر الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، يحتمل أنها تحتوي 

 على أخطاء جوهرية؛ و

اآلثار أو اآلثار الممكنة للمسألة على البيانات المالية  إنتشار مدى حكم المدقق بشأن (ب)
   (.   5)المرجع: الفقرة أ

   

 تاريخ النفاذ

ديسمبر  57ي تبدأ في عن الفترات الت تدقيق البيانات الماليةلالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .3
  .أو بعد ذلك 0007

 

 فالهد
يكمن هدف المدقق في التعبير بوضوح عن رأي معدل تعدياًل مناسبًا حول البيانات المالية التي  .4

 تكون الزمة حينما:
لتي تم الحاول عليها، أن البيانات المالية ككل يخلص المدقق، بناًء على أدلة التدقيق ا (أ)

 أو ؛تحتوي على أخطاء جوهرية

ال يتمكن المدقق من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ليخلص إلى أن البيانات  (ب)
 المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية.  

 

 التعريفات

 :ينة إزائها أدناههذا المعيار، تكون للماطلحات التالية المعاني المب هدافأل .7
على  األخطاء آثاراألخطاء لبيان  يستخدم في سياق ماطلح -(Pervasive) واسع النطاق (أ)

إن وجدت والتي لم تكتشف  لألخطاء على البيانات المالية اآلثار الممكنة أو انات الماليةالبي
 

 . "تكوين رأي والعداد التقارير حول البيانات المالية" 900معيار التدقيق الدولي  5
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البيانات  على النطاق الواسعةاآلثار . ومناسبة نتيجة لتعذر الحاول على أدلة تدقيق كافية
 المالية هي تلك التي تكون في حكم المدقق:  

 غير مقتارة على عناار أو حسابات أو بنود محددة في البيانات المالية؛  (5)

إذا كانت مقتارة عليها، ممثلة أو يمكن أن تكون ممثلة لجزء هام من البيانات  (0)
 أو  ؛المالية

 ات المالية.   فيما يتعلق باإلفااحات، أساسية لفهم المستخدمين للبيان (3)

 رأي.  أو حجب سلبيمتحفظ أو رأي : رأي (Modified opinion) رأي معدل (ب)
 

 المتطلبات
 تعديل على رأي المدقق أمرًا مطلوباً ظروف التي يكون فيها إدرخال ال

 على المدقق أن يعدل الرأي في تقرير المدقق عندما: .6

بناًء على  ألخطاء الجوهريةالبيانات المالية ككل ليست خالية من ا يخلص المدقق إلى أن (أ)
 (9أ-0؛ أو )المرجع: الفقرة أأدلة التدقيق التي تم الحاول عليها

تدقيق كافية ومناسبة ليخلص إلى أن البيانات الحاول على أدلة  على غير قادر المدقق (ب)
 (50أ-2جوهرية. )المرجع: الفقرة أالمالية ككل خالية من األخطاء ال

 
 لمدققتحديد نوع التعديل على رأي ا

 الرأي المتحفظ 

 يعبر المدقق عن رأي متحفظ حينما: .9

أخذت  سواءً أن األخطاء على أدلة تدقيق كافية ومناسبة،  يخلص المدقق، بعد أن يحال (أ)
 ، بالنسبة للبيانات المالية؛ وهرية، ولكنها ليست واسعة النطاقعلى حدة أو ككل واحد جو 

قيق كافية ومناسبة لتكوين رأي، ولكن يكون المدقق غير قادر على الحاول على أدلة تد  (ب)
المدقق يخلص إلى أن اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكتشفة على البيانات المالية، إن 

 . جوهرية ولكن ليست واسعة النطاق وجدت، يمكن أن تكون
 

   سلبيالرأي ال

يق كافية حينما يخلص المدقق، بعد أن يحال على أدلة تدق سلبيعلى المدقق أن يعبر عن رأي  .2
أيضًا في  رية وواسعة النطاقأخذت على حدة أو ككل واحد جوه سواءً ومناسبة، إلى أن األخطاء 

 البيانات المالية.  
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 الرأي حجب

لبناء رأي  كافية ومناسبة تدقيق الرأي حينما يكون غير قادر على جمع أدلة على المدقق أن يحجب .7
على البيانات المالية، إن وجدت،  ةألخطاء الجوهريعليها ويخلص المدقق إلى أن اآلثار الممكنة ل

  . ون جوهرية وواسعة النطاقيمكن أن تك
 

الرأي حينما، في ظروف نادرة الحدوث للغاية تنطوي على شكوك عديدة،  على المدقق أن يحجب .50
يخلص المدقق إلى أنه، رغم عدم الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، ليس من الممكن تكوين 

للتفاعل المحتمل بين الشكوك وأثرها التراكمي الممكن على البيانات حول البيانات المالية نظرًا  رأي
 المالية.

 

عاقبة تعذر الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة نظرًا لقيود مفروضة على اإلدارة بعد قبول 
 المدقق للعملية

التدقيق يرى فرضت قيودًا على نطاق  أابح المدقق على علم أن اإلدارةإذا، بعد قبول العملية،  .55
المدقق أنه من المرجح أن يؤدي إلى الحاجة إلى التعبير عن رأي متحفظ حول البيانات المالية، 

 فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن ترفع القيود. 
 

 المكلفين، فعلى المدقق أن يتال مع 55 إذا رفضت اإلدارة رفع القيود المشار إليها في الفقرة .50
 0مشاركين في إدارة المنشأة، بالحوكمةلمناقشة هذه المسألة ما لم يكن جميع الملكلفين  بالحوكمة

 وأن يحدد ما إذا كان من الممكن تنفيذ إجراءات بديلة للحاول على أدة تدقيق مناسبة وكافية. 

 
 د المدلوالتة فعلى المدقق أن يحدإذا لم يتمكن المدقق من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسب .53

 كما يلي:

اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكتشفة، إن وجدت، على البيانات إذا خلص المدقق إلى أن  (أ)
فعلى المدقق أن يجعل الرأي  المالية يمكن أن تكون جوهرية ولكن ليست واسعة النطاق

 متحفظًا؛ أو 

جدت، على البيانات إذا خلص المدقق إلى أن اآلثار الممكنة لألخطاء غير المكتشفة، إن و   (ب)
المالية يمكن أن تكون جوهرية وواسعة النطاق لدرجة تجعل من التحفظ في الرأي أمرًا غير 

 المدقق أن:فعلى  الموقف للتعبير عن مدى تعقيدمناسب 

ينسحب من التدقيق حيثما كان ذلك كان قاباًل للتطبيق وممكنًا بموجب القانون أو  (5)
 (54أ-53الفقرة أالنظام المعمول به؛ أو )المرجع: 

الرأي حول  مكنًا فعليه أن يحجبمن التدقيق قاباًل للتطبيق أو م نسحابإذا لم يكن اإل (0)
     البيانات المالية. 

                                                 
0

 . 53، الفقرة "ةبالحوكماإلتاال مع أولئك المكلفين ، "060معيار التدقيق الدولي   
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، فعلى المدقق أن ُيبلغ نسحاب(، قبل اإل5)ب()53في الفقرة  كما هو مبين إذا انسحب المدقق .54
أثناء التدقيق والتي دعت إلى تعديل  كتشفتإبأي أمور تتعلق باألخطاء التي  المكلفين بالحوكمة

 ( 57الرأي. )المرجع: الفقرة أ
 

 الرأي أو حجب سلبيعلقة بالرأي الاألخرى المت اتعتبار اإل
 

رأي حول البيانات المالية  أو حجب سلبيلتعبير عن رأي عندما يرى المدقق أنه من الضروري ا .57
ًا فيما يتعلق بنفس إطار إعداد التقارير ككل، فيجب أال يتضمن تقرير المدقق رأيًا غير متحفظ أيض

حول بيان مالي ما أو مكون واحد محدد أو أكثر أو حساب واحد محدد أو أكثر أو بند واحد  المالية
في هذه الظروف  3محدد أو أكثر في بيان مالي. تضمين ذلك الرأي غير المتحفظ في نفس التقرير

 أ( 56بيانات المالية ككل. )المرجع: الفقرة لرأي في الأو حجبه ل سلبيض رأي المدقق اليناق
 

 شكل ومضمون تقرير المدقق لد  تعديل الرأي 

على المدقق حينما يعدل الرأي حول البيانات المالية أن، باإلضافة إلى المكون المحدد المطلوب  .56
، أن يضمن فقرة في تقرير المدقق تعطي وافًا حول المسألة 900بموجب معيارالتدقيق الدولي 

لتي دعت إلى التعديل، وعلى المدقق أن يضع هذه الفقرة مباشرة قبل فقرة الرأي في تقرير المدقق ا
ستخدامو  الرأي"  " أو "أساس حجبسلبيلرأي الالعنوان التالي "أساس الرأي المتحفظ" أو "أساس ا ال

 (59حسب المناسب. )المرجع: الفقرة أ
 

تعلق بمبالغ محددة في البيانات المالية )بما في خطأ جوهري في البيانات المالية ي إذا كان هناك .59
وتعدادًا لآلثار ذلك اإلفااحات الكمية( فعلى المدقق أن يضمن في فقرة أساس التعديل وافًا 

ذا كان تعداد اآلثار المالية غير قابل للتطبي ق المالية للخطأ ما لم يكن ذلك غير قابل للتطبيق. وال
 ( 52رة أساس التعديل. )المرجع: الفقرة أذلك في فقفعلى المدقق أن يفاح عن 

 

إذا كان هناك خطأ جوهري في البيانات المالية يتعلق باإلفااحات السردية فعلى المدقق أن يضمن  .52
 كيفية التي ترد بها األخطاء في البيانات المالية. الشرحًا حول في فقرة أساس التعديل 

 

دم اإلفااح عن المعلومات المطلوب اإلفااح إذا كان هناك خطأ في البيانات المالية يتعلق بع .57
 عنها فعلى المدقق أن: 

 ؛ والمكلفين بالحوكمةيناقش مسألة عدم اإلفااح مع  (أ)

                                                 
عملييات تيدقيق بيانيات ماليية مفيردة ومكونيات أو حسيابات أو بنيود محيددة  -ات الخااية عتبيار "اإل 207يتطرق معيار التيدقيق اليدولي    3

إلى الظروف التي يشارك المدقق فيها في التعبيير عين رأي مسيتقل حيول مكيون أو حسياب أو بنيد محيدد واحيد أو أكثير  "في بيان مالي
 ان المالي.في البي
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 يبين في فقرة أساس التعديل طبيعة المعلومات المحذوفة؛ و (ب)

يضمن، ما لم يكن ذك محظورًا بموجب القانون أو النظام، اإلفااحات المحذوفة شريطة أن  (ج)
باًل للتطبيق وأن يكون المدقق قد حال على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول يكون ذلك قا

 (  7المعلومات المحذوفة. )المرجع: الفقرة أ
 

عدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى المدقق أن إذا نتج التعديل عن  .00
 يضمن في فقرة أساس التعديل أسباب عدم القدرة. 

 

رأي حول البيانات المالية فعلى المدقق أن يبين في ال أو حجب سلبيمدقق عن رأي ر الحتى لو عب .05
فقرة أساس التغيير أسباب أي مسائل أخرى يكون المدقق على علم بها والتي تكون قد تطلبت 

 (00تعدياًل في الرأي وآثار األسباب. )المرجع: الفقرة أ
 

 فقرة الرأي

فظ" أو "رأي فعلى المدقق أن يستخدم العنوان التالي "رأي متح حينما يعدل المدقق الرأي حول التدقيق .00
 (04أ-03، أ05الرأي" حسب المناسب لفقرة الرأي. )المرجع: الفقرة أ " أو "حجبسلبي

 

في البيانات المالية، فعلى المدقق أن  حينما يعبر المدقق عن رأي متحفظ نظرًا لوجود خطأ جوهري .03
ة في فقرة أساس المبين آثار المسألة )المسائل( بإستثناءلمدقق، ، في رأي اأنه يفاح في فقرة الرأي

 ن:فإ الرأي المتحفظ

تعطي عرضًا أو البيانات المالية تعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية ) (أ)
احيحًا وعاداًل( وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق لدى إعداد تقارير وفقًا إلطار 

 أو العرض العادل؛ 

البيانات المالية قد أعدت من حيث جميع الجوانب الجوهرية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية  (ب)
 .متثالالمطبق لدى إعداد تقارير وفقًا إلطار اإل

 
فعلى حينما يكون التعديل ناشئًا من عدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

اآلثار الممكنة للمسألة )المسائل( ..." للرأي  بإستثناءبة لذلك وهي "المدقق أن يستخدم العبارة المناس
  (00المعدل. )المرجع: الفقرة أ

 

، فعلى المدقق أن يفاح في فقرة الرأي أنه، في رأي المدقق، سلبيحينما يعبر المدقق عن رأي  .04
 فإن: سلبينظرًا ألهمية المسألة )المسائل( المبينة في فقرة أساس الرأي ال

انات المالية ال تعرض بشكل عادل )أو ال تعطي عرضًا احيحًا وعاداًل( وفقًا إلطار البي (أ)
 إعداد التقارير المالية المطبق لدى إعداد تقارير وفقًا إلطار العرض العادل؛ أو
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من حيث جميع الجوانب الجوهرية وفقًا إلطار إعداد التقارير  تم إعدادهاالمالية لم يالبيانات  (ب)
 .متثاللدى إعداد تقارير وفقًا إلطار اإلالمالية المطبق 

 

رأي نظرًا لعدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى ال حينما يحجب المدقق .07
 :هالمدقق أن يفاح في فقرة الرأي أن

الرأي، لم يتمكن المدقق من  في فقرة أساس حجبنظرًا ألهمية المسألة )المسائل( المبينة  (أ)
 توفير أساس لرأي التدقيق؛ و بالتاليلة تدقيق كافية ومناسبة لل على أدالحاو 

 لم يعبر المدقق عن رأي حول البيانات المالية.  (ب)
 

 سلبيواف مسؤولية المدقق حينما يعبر المدقق رأي متحفظ أو 

ث يفعلى المدقق أن يعدل واف مسؤولية المدقق بح سلبيحينما يعبر المدقق عن رأي متحفظ أو  .06
يقوم  أساس لتشكل قق يعتقد أن أدلة التدقيق التي حال عليها المدقق كافية ومناسبةيفيد بأن المد

 حول التدقيق. رأي المدقق المعدل عليه 
 

      ما اً رأي حجب المدققمسؤولية المدقق حينما يواف 

نظرًا لعدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فعلى  اً رأي يحجب المدققحينما  .09
لتقرير المدقق بحيث تفيد بأن عملية التدقيق نفذت لتدقيق البيانات  فتتاحيةدقق أن يعدل الفقرة اإلالم

المالية، وعلى المدقق أيضًا أن يعدل واف مسؤولية وواف نطاق التدقيق بحيث يفيد ما يلي 
يق وفقًا بناًء على إجراء التدق ي حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في التعبير عن رأفقط: "

ننا لم نتمكن فإ ،أساس حجب الرأيللمسألة )المسائل( المبينة في فقرة لمعايير التدقيق الدولية. نظرًا 
 ".من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة إلعطاء أساس يقوم عليه رأي التدقيق

 
    المكلفين بالحوكمة أولئك مع تاالال 

 المكلفين بالحوكمةقرير المدقق فعلى المدقق أن يتال مع حينما يتوقع المدقق أن يعدل الرأي في ت .02
 (07بشأن الظروف التي أدت إلى التعديل المتوقع والاياغة المقترحة للتعديل. )المرجع: الفقرة أ

*** 

 



في تقرير المدقق المستقلالوارد التعديالت على الرأي   

 907معيار التدقيق الدولي  959 

  

يق
تدق
 ال

 رخر  والمادة التوضيحية األالتطبيق 
 (0)المرجع: الفقرة  أنواع اآلراء المعدلة

 التعديل تدعو إلى حول طبيعة المسألة إلى ،حكم المدقق يؤثر بها ييبين الجدول أدناه الكيفية الت . 5أ
ومدى كون آثارها أو آثارها الممكنة على البيانات المالية واسعة النطاق، على نوع الرأي المعبر 

 عنه.  
 

طبيعة المسألة التي تدعو إلى 
 التدقيق

ون اآلثار أو اآلثار الممكنة حكم المدقق حول مدى ك
 الية واسعة النطاقيانات المللب

جوهري ولكن ليس واسع 
 النطاق

 جوهري وواسع النطاق

البيانات المالية تحتوي على أخطاء 
 جوهرية

 رأي سلبي رأي متحفظ

تعذر الحاول على أدلة تدقيق 
 كلفية ومناسبة

 حجب الرأي رأي متحفظ

   
 )أ((6)المرجع: الفقرة  طبيعة األرخطاء الجوهرية

على المدقق، من أجل تكوين رأي حول البيانات المالية، أن  900دقيق الدولييوجب معيار الت . 0أ
يستنتج ما إذا تم الحاول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من 

تقييم المدقق لألخطاء غير  عتباربعين اإل ستنتاجويجب أن يأخذ هذا اإل 4األخطاء الجوهرية.
  470.7البيانات المالية وفقًا لمعيار التدقيق الدولي فيإن وجدت الماححة 

 
التانيف أو العرض أو الخطأ على أنه الفرق بين المبلغ أو  470يعرف معيار التدقيق الدولي . 3أ

اإلفااح الخاص ببند بيان مالي أعد تقرير بخاواه وبين المبلغ أو التانيف أو العرض أو 
، وعليه يمكن أن ر إعداد التقارير المالية المطبقوفقًا إلطا البند يكوناإلفااح المطلوب بحيث 

 ينشأ الخطأ الجوهري في البيانات المالية فيما يتعلق بي: 

 مدى مالءمة السياسات المحاسبية المختارة؛ أو  (أ)

 تطبيق السياسات المحاسبية المختارة؛ أو (ب)

 مدى مالءمة أو كفاية اإلفااحات في البيانات المالية. (ج)
 

                                                 
 . 55، الفقرة 900معيار التدقيق الدولي   4
 . 55الفقرة "  تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عملية التدقيق "، 470معيار التدقيق الدولي   7
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 ة السياسات المحاسبية المختارة مدى مالءم
فيما يتعلق بمدى مالءمة السياسات المحاسبية التي اختارتها اإلدارة، يمكن أن تنشأ أخطاء  . 4أ

 جوهرية في البيانات المالية عندما:
 ال تكون السياسات المحاسبية المختارة متسقة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو (أ)

لمالية، بما في ذلك المالحظات ذات الالة، المعامالت واألحداث ال تعرض البيانات ا (ب)
 األساسية بطريقة تحقق العرض العادل. 

 

غالبًا ما يحتوي إطار إعداد التقارير المالية على متطلبات مراعاة التغييرات في السياسات  . 7أ
امة قد ينشأ خطأ لسياسات محاسبية هها إختيار غير المنشأة تما المحاسبية واإلفااح عنها. حين

 متطلبات.حينما ال تمتثل المنشأة لهذه ال جوهري في البيانات المالية
 

   تطبيق السياسات المحاسبية المختارة 
  

فيما يتعلق بتطبيق السياسات المحاسبية المختارة، يمكن أن تنشأ أخطاء جوهرية في البيانات  . 6أ
 المالية: 

اسبية المختارة تطبيقًا متسقًا مع إطار إعداد التقارير حينما ال تطبق اإلدارة السياسات المح (أ)
تطبيقًا  بما في ذلك اللحظة التي لم تطبق فيها اإلدارة السياسات المحاسبية المختارة المالية

 في التطبيق(؛ أو  إتساق)متسقًا بين فترات أو على معامالت أو أحداث مشابهة 
تارة )مثل الخطأ غير المقاود في نظرًا لطريقة تطبيق السياسات المحاسبية المخ  (ب)

 التطبيق(.
 

 مدى مالءمة أو كفاية اإلفااحات في البيانات المالية  
األخطاء يمكن أن تنشأ  ،فيما يتعلق بمدى مالءمة أو كفاية اإلفااحات في البيانات المالية . 9أ

 : االجوهرية عندم

إطار إعداد التقارير المالية  ال تشتمل البيانات المالية على جميع اإلفااحات التي يوجبها (أ)
 المطبق؛ 

  اإلفااحات في البيانات المالية وفقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق؛ أو  ال ُتعرض (ب)

 ال تقدم البيانات المالية اإلفااحات الالزمة لتحقيق العرض العادل.  (ج)
 

 ب(()6)المرجع: الفقرة  طبيعة تعذر الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
يمكن أن تنشأ عدم قدرة المدقق على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة )والمشار إلها  . 2أ

 من: أيضًا(
 ظروف خارجة عن إرادة المنشأة؛ (أ)
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 أو ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المدقق؛ أو (ب)

 قيود مفروضة من قبل اإلدارة.  (ج)
 
على نطاق التدقيق إذا تمكن المدقق من  ال يشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معين قيداً  . 7أ

كافية ومناسبة من خالل تنفيذ إجراءات بديلة. إذا تعذر ذلك تنطبق لحاول على أدلة تدقيق ا
المفروضة من قبل اإلدارة حسب المناسب. يمكن أن تكون للقيود  50)ب( و9متطلبات الفقرات 

عتبارو  حتياللمخاطر اإلعلى تقييم المدقق التدقيق مثل تلك التي أخرى على  آثار  إستكمال ال
 العملية.

  
 : خارجة عن إرادة اإلدارة عندما يحدث ما يليتشتمل األمثلة على الظروف التي تكون  . 50أ

 .تعرض سجالت المنشأة المحاسبية للتلف 

 مسمى من قبل السلطات عنار مهم إلى أجل غير الخااة ب السجالت المحاسبية ةاادر م
 الحكومية.

 
 تمل األمثلة على الظروف المتعلقة بطبيعة أو توقيت عمل المدقق عندما:تش . 55أ

  يترتب على المؤسسة أن تستخدم طريقة حقوق الملكية في المحاسبة لمنشأة زميلة ويكون
المدقق غير قادر على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول البيانات المالية 

 طريقة حقوق الملكية مطبقة على نحو مناسب. للمنشأة الزميلة لتقييم ما إذا كانت 

  في حين يكون المدقق غير قادر فيه على مراقبة الجرد الفعلي  يكون توقيت تعيين المدقق
  للمخزون. 

  يخلص المدقق إلى أن تنفيذ إجراءات جوهرية وحدها يكون غير كاٍف ولكن أنظمة الرقابة
 في المنشأة غير فعالة.

 

ر الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة الناشئة عن القيود على نطاق التدقيق تشتمل أمثلة تعذ . 50أ
 المفروضة من قبل اإلدارة عندما: 

   لجرد الفعلي للمخزون.اتمنع اإلدارة المدقق من مراقبة 

  طلب ماادقة خارجية على أرادة حسابات محددة.   تمنع اإلدارة المدقق من 

 
الدارة بعد  التي تفرضها لقيودلقيق كافية ومناسبة نظرًا عاقبة تعذر الحاول على أدلة تد

 (54-)ب(53)المرجع: الفقرة قبول المدقق للعملية 
 

من التدقيق أمرًا عمليًا على المرحلة المنجزة من  نسحابيمكن أن تعتمد قضية مدى كون اإل  .53أ
الجزء األساسي من  قالعملية في الحين الذي تفرض فيه اإلدارة قيد النطاق. إذا أنجز المدق
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الممكن وأن يحجب الرأي وأن يبين قيد  فقد يود المدقق أن يستكمل التدقيق إلى الحدالتدقيق 
 قبل السحب.أساس حجب الرأي النطاق في فقرة 

 
من التدقيق ممكنًا إذا كان من المفروض على المدقق  نسحابة قد ال يكون اإلفي ظروف معين . 54أ

م أن يواال عملية التدقيق، وقد يكون هذا الحال حال المدقق الذي يعين بموجب القانون أو النظا
لتدقيق بيانات مالية لمنشآت القطاع العام. وقد يكون هذا هو الحال أيضًا في االختاااات 
التي يعين فيها المدقق لتدقيق البيانات المالية التي تغطي فترة محددة أو يعين لفترة محددة ويكون 

تدقيق هذه البيانات المالية أو قبل نهاية الفترة على التوالي.  إستكمالقبل  نسحابممنوعًا من اإل
 6األخرى في تقرير المدقق. المسألةقد يرى المدقق أيضًا أنه من الضروري أن يضمن فقرة 

 
متطلب  ضروري بسبب قيد النطاق فقد يترتبمن التدقيق  نسحابحينما يخلص المدقق إلى أن اإل . 57أ

المدقق يقضي بإبالغ الجهة المنظمة أو مالكي المنشأة  عاتق قانوني أو تنظيمي على مهني أو
 من العملية.  نسحابعن المسائل المتعلقة باإل

 
         (57)المرجع: الفقرة  بالرأي السلبي أو حجب الرأي التي تتعلق األرخر  اتعتبار ال

ة ال تتناقض مع الرأي السلبي أو حجب الرأي من فيما يلي أمثلة على ظروف إعداد التقارير المالي  .56أ
 قبل المدقق:

    التعبير عن رأي حول بيانات مالية معدة بموجب إطار إعداد تقارير مالية ما و، في نفس
التقرير، التعبير عن رأي سلبي حول نفس البيانات المالية بموجب إطار إعداد تقارير مالية 

  9مختلف.

   متعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية، حيثما انطبق ذلك، والرأي التعبير عن حجب الرأي ال
(. في هذه الحالة ال 7502غير المعدل المتعلق بالمركز المالي )أنظر معيار التدقيق الدولي 

 الرأي في البيانات المالية ككل. يكون المدقق قد عبر عن حجب
 

 شكل ومضمون تقرير المدقق لد  تعديل الرأي 
 (05، 57، 59-56)المرجع: الفقرة  اس التعديلفقرة أس

 

في تقرير المدقق على تعزيز فهم المستخدمين وتحديدهم للظروف غير العادية  تساقيساعد اإل . 59أ

                                                 
6

 أ. 7الفقرة  "فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل"، 906معيار التدقيق الدولي   
9

 من أجل واف هذه الظروف.  900من معيار التدقيق الدولي  30رة أأنظر الفق  
 . 50، الفقرة فتتاحية"إلاألرادة ا –"عمليات التدقيق األولية  750معيار التدقيق الدولي   2
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في اياغة الرأي المعدل وفي واف أساس الرأي  تساق، وبالتالي وبالرغم من أن اإللدى حدوثها
 شكل ومضمون تقرير المدقق أمر مرغوب به. في  تساققد ال يكون أمرًا ممكنًا فإن اإل

 
التي يمكن أن يبينها المدقق في فقرة أساس من األمثلة على اآلثار المالية لألخطاء الجوهرية  . 52أ

واافي الدخل وحقوق التعديل في تقرير المدقق تعداد آثار ضريبة الدخل والدخل قبل الضرائب 
 .زونمخال الملكية إذا كانت هناك مبالغة في قيمة

 
 في فقرة أساس التعديل قد ال يكون أمرًا قاباًل للتطبيق إذا: اإلفااح عن المعلومات المحذوفة  . 57أ

لم يتم إعداد اإلفااح من قبل اإلدارة أو إذا لم تكن اإلفااحات متوافرة للمدقق بسهولة  (أ)
 بأي شكل من األشكال؛ أو

فيما يتعلق بتقرير  بدون داعيمكن أن تكون حجم اإلفااحات كبيرة في رأي المدقق،  (ب)
 المدقق. 

ال يبرر الرأي السلبي أو حجب الرأي فيما يتعلق بمسألة محددة مبينة في فقرة أساس التحفظ  . 00أ
كانت خالفًا لذلك ستتطلب تعدياًل على رأي المدقق. في هذه حذف واف مسائل أخرى محددة 

ي يكون المدقق على علم بها أمرًا ذا الحاالت فقد يكون اإلفااح هذه عن المسائل األخرى الت
 الة بمستخدمي البيانات المالية. 

 
   (03-00)المرجع: الفقرة  فقرة الرأي

 أن رأي المدقق معدل ويشير إلى نوع التعديل. للمستخدم يوضح تضمين عنوان هذه الفقرة  .05أ
 
ت مثل "بالنسبة للتفسير عبارا إستخدامحينما يعبر المدقق عن رأي متحفظ فليس من المناسب  . 00أ

 السابق" أو "فيما يتعلق بي" في فقرة الرأي ألنها ليست واضحة أو مؤثرة بما يكفي.
 

            تقارير المدقق التوضيحية    
على  ققين لهم آراء متحفظة وآراء سلبيةفي الملحق على تقارير مد 0و 5يحتوي التوضيحان  . 03أ

 تحتوي على أخطاء جوهرية. التوالي ألن البيانات المالية 
 
في الملحق على تقرير مدقق له رأي متحفظ ألن المدقق لم يتمكن من  3يحتوي التوضيح  . 04أ

على حجب للرأي نظرًا لعدم القدرة  4يحتوي التوضيح الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة. 
يحتوي انات المالية. على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البي

على حجب للرأي نظرًا لعدم القدرة على الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  7التوضيح 
لعديد من مكونات البيانات المالية. في كل من الحالتين األخيرتين كانت اآلثار الممكنة احول 

  واسعة النطاق.رة على البيانات المالية جوهرية لعدم القد
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    (02)المرجع: الفقرة  المكلفين بالحوكمة أولئك مع تاالال 
عن الظروف التي أدت إلى التعديل المتوقع على رأي المدقق والاياغة  المكلفين بالحوكمةإبالغ  . 07أ

 المقترحة للتعديل أمٌر ُيَمك ِّن:

المطلوبة وأسباب )أو  للتعديل )للتعديالت( المكلفين بالحوكمة إنتباهالمدقق من لفت  (أ)
  تعديل )التعديالت(؛ و( الظروف

فيما يتعلق بحقائق المسألة )المسائل(  المكلفين بالحوكمةالحاول على موافقة  المدقق من (ب)
لتأكيد على المسائل الخالفية من ا التي دعت إلى التعديل المتوقع )التعديالت المتوقعة( أو

 مع اإلدارة تبعًا لذلك؛ و

حيثما كان ذلك مناسبًا، تزويد المدقق من الحاول على فراة،  المكلفين بالحوكمة (ج)
ي تدعو إلى ا يتعلق بالمسألة )بالمسائل( التبالمزيد من المعلومات والتوضيحات فيم

     التعديل المتوقع )التعديالت المتوقعة(.   



 التعديالت على الرأي في تقرير المدقق المستقل
 

 )الملحق(  907معيار التدقيق الدولي  903 

 ملحق 
 (04-03)المرجع: الفقرة أ

 

 توضيحات حول تقارير المدققين التي ُأدرخلت عليها تعديالت على الرأي
 ي البيانات ي متحفظ نظرًا لألخطاء الجوهرية فالذي يحتوي على رأ : تقرير المدقق5توضيح ال

  المالية. 

  ي البيانات نظرًا لألخطاء الجوهرية ف الذي يحتوي على رأي سلبي : تقرير المدقق0التوضيح
  المالية. 

  ق من الحاول نظرًا لعدم تمكن المدق الذي يحتوي على رأي سلبي : تقرير المدقق3التوضيح
 على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.

  تقرير المدقق الذي يحتوي على حجب للرأي نظرًا لعدم تمكن المدقق من الحاول 4التوضيح :
 على معلومات تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البيانات المالية.  

  كن المدقق من الحاول الذي يحتوي على حجب للرأي نظرًا لعدم تم : تقرير المدقق7التوضيح
 على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المكونات المتعددة في البيانات المالية. 
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 :1التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 العامة من قبل إدارة المنشأة وفقًا  هدافتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات األ
 تقارير المالية. معايير الدولية لعداد اللل

  تعكس شروط عملية التدقيق واف مسؤولية الدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
  1. 010الدولي 

  هناك أرخطاء في المرخزون. تعتبر األرخطاء جوهرية في البيانات المالية ولكنها ليست واسعة
 النطاق. 

  المدقق مسؤوليات إعداد تقارير أرخر  بالضافة إلى تدقيق البيانات المالية، تترتب على عاتق
  بموجب القانون المحلي.  

 
 تقرير المدقق المستقل 

 ]الُمخاَطب المناسب[
 ۲حول البيانات الماليةتقرير 

 
ديسمبر  35كما في بيان المركز الماليلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه للشركة أ والتي تتألف من 

للسنة المنتهية  التدفقات النقديةوبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان  الشامل ، وبيان الدخل00×5
 بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

 
 عن البيانات المالية 3مسؤولية اإلدارة

الدولية إلعداد  وعرضها عرضًا عاداًل وفقًا للمعايير ن إعداد هذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة ع
الخالية ليتسنى إعداد البيانات المالية  الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضرورياً  وعن 4التقارير المالية،

 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل سواءً  من األخطاء الجوهرية
 

 مسؤولية المدقق
ى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا عل تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءً 

للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق  متثالا اإللمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير من  
 وتنفيذه للحاول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  

                                                 
 . "الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق" 050معيار التدقيق الدولي      5
مالية" غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنوان الفرعي الثاني "تقارير حول  العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات ال  ۲

 متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى".
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختااص معين.    3
تكون الايغة كما يلي "اإلدارة حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا، يمكن أن   4

 مسؤولة عن إعداد البيانات المالية التي تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن ..."
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إجراءات للحاول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفااحات في  ينطوي التدقيق على تنفيذ
البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 

أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر على  حتيالكانت نتيجة اإل سواءً الجوهرية في البيانات المالية 
 7وعرضها العادل الرقابة الداخلية المتالة بإعداد المنشأة للبيانات المالية عتبارقق أن يأخذ بعين اإلالمد

إبداء رأي حول  هدفمن أجل تاميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس للهذه البيانات 
دى مالءمة السياسات المحاسبية يشتمل التدقيق أيضًا على تقييم م 6فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة.

المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي 
 للبيانات المالية. 

 
 نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حالنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. 

 
 حفظأساس الرأي المت

بالتكلفة والقيمة . لم تفاح اإلدارة عن المخزون ×بواقع  بيان المركز الماليمخزون الشركة وارد في 
ولكنها أفاحت عن التكلفة وحدها فقط مما يشكل حيودًا عن المعايير  الاافية المتحققة أيهما األقل

دارة أفاحت عن المخزون بسعر الدولية إلعداد التقارير المالية. تشير سجالت الشركة إلى أنه لو أن اإل
كان سيلزم لتخفيض المخزون  ×التكلفة واافي القيمة القابلة للتحقيق الاافية أيهما األقل، فإن مبلغ 

وكانت ضريبة الدخل  ×بواقع  يه كانت تكلفة المبيعات ستزدادإلى اافي القيمة القابلة للتحقيق، وعل
 على التوالي. ×و ×و ×واافي الدخل وحقوق المساهمين ستنخفص بواقع 

 
 الرأي المتحفظ

آثار المسألة المبينة في أساس الرأي المتحفظ فإن هذه البيانات المالية تعرض بشكل  بإستثناءبرأينا أنه 
( المركز المالي للشركة أ لي تعطي عرضًا احيحًا وعادالً  أوعادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية )

تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا ا المالي و ( أدائهليو) 00×5ديسمبر  35في  كما
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.      

                                                 
دقق أن يأخيذ ، يمكن أن تكون الايغة كما يلي: "لدى إجراء تقييميات المخياطر هيذه، عليى المي4في حالة وجود المالحظة الهامشة      ٥

مييين أجيييل تايييميم  التيييي تعطيييي عرضيييًا اييحيحًا وعيييادالً  الرقابييية الداخليييية المتاييلة بإعيييداد المنشيييأة للبيانيييات المالييية عتبييياربعييين اإل
 ."إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة هدفإجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس ل

أيضًا على المدقق مسؤولية إبداء رأي حول فعالية الرقابية الداخليية إليى جانيب تيدقيق البيانيات الماليية،  في الحاالت التي تترتب فيها 6
الرقابييية  عتبييياريجييب أن تيييتم اييياغة هيييذه الجملييية كمييا يليييي: "لييدى إجيييراء تقييميييات المخيياطر هيييذه، علييى الميييدقق أن يأخيييذ بعييين اإل

مين أجيل تايميم إجيراءات التيدقيق المناسيبة فيي  وعرضيها العيادل للبيانيات الماليية الداخلية المتالة بإعيداد المنشيأة للبيانيات الماليية
، يمكيين أن تكييون الايييغة كمييا يلييي: "لييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر هييذه، علييى 4روف". فييي حاليية وجييود المالحظيية الهامشييية الظيي

ميين  التييي تعطييي عرضييًا اييحيحًا وعييادالً  ت الماليييةالرقابيية الداخلييية المتاييلة بإعييداد المنشييأة للبيانييا عتبييارالمييدقق أن يأخييذ بعييين اإل
 ".أجل تاميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف
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 أرخر تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية 

]سيختلف شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناًء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير األخرى 

 ق المدقق[. الملقاة على عات

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 :0التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 العامة المعدة من قبل إدارة الشركة األم وفقًا  هدافتدقيق البيانات المالية الموحدة ذات األ
 للمعايير الدولية لعداد التقارير المالية.  

 عكس شروط عملية التدقيق واف مسؤولية الدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق ت
 . 010 الدولي

 تعتبر األرخطاء واسعة  الشركة التابعة.م توحيد هناك أرخطاء جوهرية في البيانات المالية نظرًا لعد
ن ذلك أمر غير قابل لم ُيحدد أثر األرخطاء على البيانات المالية أل  .النطاق في البيانات المالية

 للتطبيق. 

 ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقاريربالضافة إلى تدقيق البيانات المالية الموحدة، تترت 
 أرخر  بموجب القانون المحلي.    

 
 تقلتقرير المدقق المس

 ]الُمخاَطب المناسب[
 5البيانات المالية الموحدةتقرير حول 

، والتي تتألف من الخااة بالشركة أ وشركاتها التابعة ة المرفقهالية الموحدلقد قمنا بتدقيق البيانات الم
وبيان التغيرات في  الموحد الشامل ، وبيان الدخل00×5ديسمبر  35كما في  الموحد بيان المركز المالي

امة وملخص السياسات المحاسبية اله للسنة المنتهية بذلك التاريخ التدفقات النقديةوق الملكية وبيان حق
  والمعلومات التفسيرية األخرى.

 
 عن البيانات المالية الموحدة 2مسؤولية اإلدارة

والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد  عداداإلاإلدارة مسؤولة عن 
داد البيانات المالية الموحدة وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى إع 7التقارير المالية،

 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل سواءً الخالية من األخطاء الجوهرية 
 

                                                 
العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات المالية الموحدة" غير ضيروري فيي الظيروف حينميا ينطبيق العنيوان الفرعيي الثياني "تقريير حيول     9

 متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى".
 خر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختااص معين.  أو شرط آ    2
حيثمييا تكميين مسييؤولية اإلدارة فييي إعييداد بيانيييات مالييية موحييدة تعطييي عرضييًا عيياداًل وايييحيحًا، يمكيين أن تكييون الايييغة كمييا يليييي     7

يية إلعيداد التقيارير الماليية، وعين "اإلدارة مسؤولة عن إعيداد بيانيات ماليية موحيدة تعطيي عرضيًا عياداًل وايحيحًا وفقيًا للمعيايير الدول
"... 
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 مسؤولية المدقق
على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناءً 

للمتطلبات األخالقية  متثالا اإلهذه المعايير من  تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب 
والتخطيط للتدقيق وتنفيذه للحاول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية 

 من األخطاء الجوهرية.  
 

ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحاول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفااحات في 
لبيانات المالية الموحدة، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر ا

أو الخطأ. ولدى إجراء  حتيالكانت نتيجة اإل سواءً األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة 
إعداد المنشأة وعرضها الرقابة الداخلية المتالة ب عتبارتقييمات المخاطر على المدقق أن يأخذ بعين اإل

للبيانات المالية الموحدة من أجل تاميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس  7العادل
يشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالءمة  50إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة. هدفل

يرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقد
 تقييم العرض الكلي للبيانات المالية الموحدة. 

 
 نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حالنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق.

 
 أساس الرأي السلبي

 التي استملكتها كة التابعة أالبيانات المالية للشر ، لم تقم الشركة بتوحيد ×كما أوضحنا في المالحظة 
 لتزاماتالقيم العادلة لبعض األاول المادية واإلمن التأكد من  بعد ها لم تتمكنألن 00×5ام خالل ع

على أساس  ستثمارالخااة بالشركة التابعة في تاريخ االستمالك، وبالتالي تتم المحاسبة على هذا اإل
نها أل ب المعايير الدولية إلعداد التقارير الدولية أن يتم توحيد الشركة التابعةالتكلفة. كان ينبغي بموج
لتأثرت العديد من المكونات في البيانات المالية  ولو أنه تم توحيد الشركة ب خاضعة لسيطرة الشركة.

          المرفقة تأثرًا جوهريًا. لم ُتحدد آثار عدم إجراء التوحيد على البيانات المالية الموحدة. 
 

                                                 
، يمكن أن تكون الايغة كما يلي: "لدى إجراء تقييميات المخياطر هيذه، عليى الميدقق أن يأخيذ 7في حالة وجود المالحظة الهامشة    05

أجيييل تايييميم  مييين موحيييدة تعطيييي عرضيييًا اييحيحًا وعيييادالً  الرقابييية الداخليييية المتاييلة بإعيييداد المنشيييأة لبيانيييات مالييية عتبييياربعييين اإل
 ."إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة هدفإجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس ل

في الحاالت التي تترتب فيها أيضًا على المدقق مسيؤولية إبيداء رأي حيول فعاليية الرقابية الداخليية إليى جانيب تيدقيق البيانيات الماليية  55
 عتبيياراييياغة هييذه الجمليية كمييا يلييي: "لييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر هييذه، علييى المييدقق أن يأخييذ بعييين اإل الموحييدة، يجييب أن تييتم

مييين أجيييل تايييميم  الموحيييدة وعرضيييها العيييادل للبيانيييات الماليييية الموحيييدة الرقابييية الداخليييية المتايييلة بإعيييداد المنشيييأة للبيانيييات الماليييية
، يمكيين أن تكييون الايييغة كمييا يلييي: "لييدى إجييراء 7ود المالحظيية الهامشييية روف". فييي حاليية وجييإجييراءات التييدقيق المناسييبة فييي الظيي

موحيدة تعطيي  الرقابية الداخليية المتايلة بإعيداد المنشيأة لبيانيات ماليية عتبيارتقييمات المخاطر هذه، عليى الميدقق أن يأخيذ بعيين اإل
 ".من أجل تاميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف عرضًا احيحًا وعادالً 
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 الرأي السلبي
 

فإن البيانات المالية الموحدة ال  في فقرة أساس الرأي السلبيبرأينا أنه نظرًا ألهمية المسألة التي نوقشت 
التابعة ( المركز المالي للشركة أ وشركاتها أو ال تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا لي تعرض بشكل عادل )

المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا ( أدائها لي و) 00×5ديسمبر  35كما في 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 
 أرخر تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية 

]سيختلف شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناًء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير األخرى 
  ق[قالملقاة على عاتق المد

 ]توقيع المدقق[
 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 تشتمل الظروف على ما يلي:
 وفقًا  المنشأة المعدة من قبل إدارة العامة هدافذات األ لماليةالبيانات ا مجموعة كاملة من تدقيق

 للمعايير الدولية لعداد التقارير المالية.  

  ط عملية التدقيق واف مسؤولية الدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق تعكس شرو
 . 010الدولي 

  في شركة فرعية  إستثمارمن الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تتعلق بلم يتمكن المدقق
 . تعتبر اآلثار الممكنة لعدم التمكن من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، تعتبرأجنبية

 هامًة ولكنها غير واسعة النطاق على البيانات المالية.  

 أرخر   ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير، تترتبيانات الماليةبالضافة إلى تدقيق ال
 بموجب القانون المحلي.    

 
 تقلتقرير المدقق المس

 ]الُمخاَطب المناسب[
 

 ۲1تقرير حول البيانات المالية
كما في  بيان المركز الماليالمرفقه الخااة بالشركة أ، والتي تتألف من  البيانات الماليةنا بتدقيق لقد قم

للسنة  التدفقات النقديةوق الملكية وبيان وبيان التغيرات في حق الشامل ، وبيان الدخل00×5ديسمبر 35
 خرى. المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األ

 
 عن البيانات المالية ۳۱ولية اإلدارةمسؤ 

وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  دل لهذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العا
وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى إعداد البيانات المالية الخالية من  4۳المالية،

 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل سواءً جوهرية األخطاء ال
 

 مسؤولية المدقق
على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناءً 

للمتطلبات األخالقية  متثالمنا اإل الدولية حيث تتطلب هذه المعاييرتدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق 

                                                 
العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات المالية" غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنيوان الفرعيي الثياني "تقريير حيول متطلبيات    ۲5

 قانونية وتنظيمية أخرى".
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختااص معين.     ۳۱

لييية تعطييي عرضييًا عيياداًل واييحيحًا، يمكيين أن تكييون الايييغة كمييا يلييي "اإلدارة حيثمييا تكميين مسييؤولية اإلدارة فييي إعييداد بيانييات ما   4۳
 مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن ..."
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طيط للتدقيق وتنفيذه للحاول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من والتخ
 األخطاء الجوهرية.  

 
ينطوي التدقيق على تنفيذ إجراءات للحاول على أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفااحات في 

ا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق بم
أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر على  حتيالكانت نتيجة اإل سواءً  في البيانات الماليةالجوهرية 

للبيانات  7۳الرقابة الداخلية المتالة بإعداد المنشأة وعرضها العادل عتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل
إبداء رأي حول فعالية  هدفالمناسبة في الظروف، ولكن ليس لالمالية من أجل تاميم إجراءات التدقيق 

يشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية  56الرقابة الداخلية في المنشأة.
المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي 

 . للبيانات المالية
 

 المتحفظ حول نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حالنا عليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا
 التدقيق.

 
 أساس الرأي المتحفظ

وهي شركة زميلة أجنبية استملكت أثناء السنة وتمت المحاسبة عليها  ،الشركة أ في الشركة ب إستثمار
وحاة  00س5ديسمبر  35في  كما بيان المركز الماليلى ع ×، مسجل بواقع بطريقة حقوق الملكية

الشركة أ من الدخل الاافي للشركة ب مشمول في دخل الشركة أ للسنة المنتهية بذلك التاريخ. لم 
الشركة أ في الشركة  ستثمارنتمكن من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المبلغ المسجل إل

الواول  الاافي للشركة ب لتلك السنة ألنالشركة أ من الدخل  وحاة 00×5ديسمبر  35في  ب كما
، وبالتالي لم نتمكن من إلى المعلومات المالية والتواال مع اإلدارة ومع مدققي الشركة ب تعذر علينا

 تحديد ما إذا كان أي التعديالت على هذه المبالغ ضرورية. 
 

 الرأي المتحفظ 
ة للمسألة المبينة في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإن البيانات المالية اآلثار الممكن بإستثناءبرأينا أنه، 

( المركز تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا لي أوتعرض بشكل عادل، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، )
                                                 

ء تقييميات المخياطر هيذه، عليى الميدقق أن يأخيذ ، يمكن أن تكون الاييغة كميا يليي: "ليدى إجيرا54في حالة وجود المالحظة الهامشة    ٥۱
مين أجيل تايميم إجيراءات التيدقيق  تعطي عرضًا احيحًا وعيادالً  الرقابة الداخلية المتالة بإعداد المنشأة لبيانات ماليةبعين اإلعتبار 

 ."إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة هدفالمناسبة في الظروف، ولكن ليس ل
الحياالت التيي تترتييب فيهيا أيضيًا عليى المييدقق مسيؤولية إبيداء رأي حيول فعالييية الرقابية الداخليية إليى جانييب تيدقيق البيانيات المالييية،  فيي   ۱6

الرقابية الداخليية يجب أن تتم اياغة هذه الجملة كميا يليي: "ليدى إجيراء تقييميات المخياطر هيذه، عليى الميدقق أن يأخيذ بعيين اإلعتبيار 
ميين أجييل تاييميم إجييراءات التييدقيق المناسييبة فييي  وعرضييها العييادل للبيانييات المالييية الموحييدة لمنشييأة للبيانييات الماليييةالمتاييلة بإعييداد ا

، يمكيين أن تكييون الايييغة كمييا يلييي: "لييدى إجييراء تقييمييات المخيياطر هييذه، علييى 54روف". فييي حاليية وجييود المالحظيية الهامشييية الظيي
مين أجيل تايميم  تعطيي عرضيًا ايحيحًا وعيادالً  ية المتالة بإعداد المنشأة لبيانيات مالييةالرقابة الداخلالمدقق أن يأخذ بعين اإلعتبار 

 ".إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف
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( أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك لي و) 00×5ديسمبر  35كما في  المالي للشركة أ
  خ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. التاري

 
 أرخر تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية 

ألخرى شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناًء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير ا ]سيختلف

 الملقاة على عاتق المدقق[

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 دقق[]عنوان الم
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 :4التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 وفقًا  المعدة من قبل إدارة المنشأة العامة هدافذات األ لماليةالبيانات ا مجموعة كاملة من تدقيق
 للمعايير الدولية لعداد التقارير المالية.  

 مالية في معيار التدقيق تعكس شروط عملية التدقيق واف مسؤولية الدارة عن البيانات ال
 . 010الدولي 

  لم يتمكن المدقق من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البيانات
المالية، أي أن المدقق لم يتمكن أيضًا من الحاول على أدلة تدقيق حول المعلومات المالية 

اافي أاول الشركة. تعتبر من  %00مشروع مشترك يمثل ما يزيد على  إستثمارالمتعلقة ب
اآلثار الممكنة لعدم التمكن من الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة، تعتبر هامًة وواسعة 

 النطاق على البيانات المالية.  

 أرخر   ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير، تترتبيانات الماليةبالضافة إلى تدقيق ال
 بموجب القانون المحلي.    

 
 

 تقلتقرير المدقق المس
 ]الُمخاَطب المناسب[

 

 ۷۱تقرير حول البيانات المالية
كما في  بيان المركز الماليالمرفقه الخااة بالشركة أ، والتي تتألف من  نا بتدقيق البيانات الماليةلقد قم

للسنة  يةالتدفقات النقدوق الملكية وبيان وبيان التغيرات في حق الشامل ، وبيان الدخل00×5ديسمبر 35
 المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 

 

 عن البيانات المالية 52ولية اإلدارةمسؤ 
وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  دل لهذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العا

الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى إعداد البيانات المالية الخالية من وعن الرقابة  ۳۱المالية،
 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل سواءً األخطاء الجوهرية 

 

                                                 
العنيوان الفرعيي "تقريير حييول البيانيات الماليية" غيير ضييروري فيي الظيروف حينمييا ينطبيق العنيوان الفرعيي الثيياني "تقريير حيول متطلبييات    ۳۱

 رى".قانونية وتنظيمية أخ
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختااص معين.    52
حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضيًا عياداًل وايحيحًا، يمكين أن تكيون الاييغة كميا يليي "اإلدارة مسيؤولة    ۳۱

 الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن ..."عن إعداد بيانات مالية تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا وفقًا للمعايير 
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 مسؤولية المدقق
على تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءً 

 فإننا لم نتمكن من ، ولكن نظرًا للمسألة المبينة في فقرة أساس حجب الرأيالدوليةير التدقيق لمعاي
  ُيبنى عليه رأي التدقيق.    لتكوين أساس الحاول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

 

 أساس الرأي المتحفظ
بيان المركز  في ×( مسجل بواقع صمشروعها المشترك مع الشركة ب )الدولة  في الشركة إستثمار

. تعذر 00×5ديسمبر  35من األاول الاافية كما في  %70ويشكل ذلك ما يزيد على  للشركة المالي
 الخااةالتدقيق وثائق  تعذر واولنا إلى بما في ذلك التواال مع اإلدارة ومع مدققي الشركة ب علينا

الت ضرورية فيما يتعلق بحاة ، ونتيجة لذلك لم نتمكن من معرفة ما إذا كانت التعديبالشركة بمدققي 
التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وحاتها التناسبية من  بالشركة التناسبية من أاول الشركة 

والتي هي مسؤولة عنها مسؤوليًة مشتركة وحاتها التناسبية من دخل ومااريف  بالشركة  إلتزامات
يرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات عن تلك السنة والمكونات التي يتكون منها بيان التغي بالشركة 
 النقدية. 

 
 حجب الرأي

من الحاول على أدلة تدقيق كافية  تمكنأساس حجب الرأي، لم نالمبينة في فقرة  المسألة ألهمية نظراً 
 ومناسبة لتوفير أساس ُيبنى عليه رأي التدقيق، وبالتالي فإننا ال نعبر عن رأي حول البيانات المالية. 

 
      ل متطلبات قانونية وتنظيمية أرخر  تقرير حو

ألخرى شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناًء على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير ا ]سيختلف

 الملقاة على عاتق المدقق[

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 :7التوضيح 
 تشتمل الظروف على ما يلي:

 وفقًا  المعدة من قبل إدارة المنشأة العامة هدافذات األ لماليةالبيانات ا موعة كاملة منمج تدقيق
 للمعايير الدولية لعداد التقارير المالية.  

  تعكس شروط عملية التدقيق واف مسؤولية الدارة عن البيانات المالية في معيار التدقيق
 . 010الدولي 

 تدقيق كافية ومناسبة حول مكون منفرد في البيانات  لم يتمكن المدقق من الحاول على أدلة
مرخزون المنشأة  المالية، أي أن المدقق لم يتمكن أيضًا من الحاول على أدلة تدقيق حول

. تعتبر اآلثار الممكنة لعدم التمكن من الحاول على وحسابات الذمم المدينة الرخااة بالمنشأة
 عة النطاق على البيانات المالية.  أدلة تدقيق كافية ومناسبة، تعتبر هامًة وواس

 أرخر   ب على عاتق المدقق مسؤوليات إعداد تقارير، تترتبيانات الماليةبالضافة إلى تدقيق ال
 بموجب القانون المحلي.    

 

 تقرير المدقق المستقل
 ]الُمخاَطب المناسب[

 

 ۲۲تقرير حول البيانات المالية
كما في  بيان المركز الماليفقه الخااة بالشركة أ، والتي تتألف من المر  نا بتدقيق البيانات الماليةلقد قم

للسنة  التدفقات النقديةوق الملكية وبيان وبيان التغيرات في حق الشامل ، وبيان الدخل00×5ديسمبر  35
 المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 

 

 عن البيانات المالية 5۲رةولية اإلدامسؤ 
وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  دل لهذه البيانات الماليةاإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العا

وعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى إعداد البيانات المالية الخالية من  ۲۲المالية،
 أو الخطأ. حتياليجة اإلكانت نت سواءً األخطاء الجوهرية 

 

                                                 
العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات المالية" غير ضروري في الظروف حينما ينطبق العنوان الفرعي الثاني "تقرير حول متطلبات    ۰۲

 قانونية وتنظيمية أخرى".
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختااص معين.     ۱۰

حيثما تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا، يمكن أن تكون الايغة كما يلي "اإلدارة    ۰۰
 مسؤولة عن إعداد بيانات مالية تعطي عرضًا عاداًل واحيحًا وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن ..."
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وفقًا لمعايير التدقيق  إجراء التدقيق على تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءً 

من الحاول على أدلة فإننا لم نتمكن  المبينة في فقرة أساس حجب الرأي نظرًا للمسائل، ولكن الدولية
  ُيبنى عليه رأي التدقيق.    كوين أساسلت تدقيق كافية ومناسبة

 

 أساس الرأي المتحفظ
في وبالتالي لم نشهد الجرد الفعلي للمخزون  00×5ديسمبر  35لم يتم تعييننا كمدققين للشركة إال بعد 

ديسمبر  35تتعلق بكميات المخزون المحتفظ بها بتاريخ بداية السنة ونهايتها، ولم نقتنع بوسائل بديلة 
على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك  ×و ×بواقع  بيان المركز الماليالمفاح عنها في  00×5و 00×0

أدى إلى العديد  00×5في شهر سبتمبر عام فإن اعتماد أنظمة جديدة محوسبة لحسابات الذمم المدينة 
 رة في عمليةًا من تاريخ تدقيقنا، كانت اإلدارة ال تزال مستمإعتبار من األخطاء في حسابات الذمم المدينة. 

أوجه القاور في النظام وتاحيح األخطاء. لم نتأكد من خالل وسائل أخرى من التأكد أو تاحيح 
كما في  ×بواقع مبلغ إجمالي مقداره  بيان المركز الماليالتحقق من حسابات الذمم المدينة الواردة في 

أن أي تعديالت كانت تبين  . ونتيجة هذه المسائل لم نتمكن من معرفة ما إذا00×5ديسمبر 35
فيما يتعلق بما هو مسجل أو غير مسجل من المخزون وحسابات الذمم المدينة والمكونات ضرورية أم ال 

         .   التدفقات النقديةوبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان  الشامل التي يتكون منها بيان الدخل
 

 حجب الرأي
من الحاول على أدلة تدقيق كافية  تمكنة أساس حجب الرأي، لم نالمبينة في فقر  المسائل هميةنظرًا أل

 ومناسبة لتوفير أساس ُيبنى عليه رأي التدقيق، وبالتالي فإننا ال نعبر عن رأي حول البيانات المالية. 
 

      تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أرخر  

األخرى طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير  شكل ومضمون هذا الجزء من تقرير المدقق بناًء على ]سيختلف

  الملقاة على عاتق المدقق[

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 607معيار التدقيق الدولي 
 في تقرير المدقق المستقل األخرى والفقراتفقرات التأكيد 

 

 لفتراتلتدقيق البيانات المالية ل المفعول نافذ)
 أو بعد ذلك التاريخ( 9002ديسمبر  51التي تبدأ في 

 

 المحتويات
 الفقرة 

  المقدمة
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  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
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 55أ-1أ .........................الفقرات األخرى في تقرير المدقق......................................

 59أ .................إبالغ المسئولين عن الحوكمة.................................................
  التأكيدفقرات للتي تتضمن متطلبات : قائمة معايير التدقيق الدولية ا5الملحق 
  للفقرات األخرىقائمة معايير التدقيق الدولية التي تتضمن متطلبات : 9الملحق 
  تأكيدفقرة الذي يتضمن  توضيح تقرير المدقق: 3الملحق 

 

 
 

في سياق  "لفقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستق" 707معيار التدقيق الدولي ينبغي قراءة 
جراء "األهداف العامة  900معيار التدقيق الدولي   ."عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدوليةللمدقق المستقل وا 
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 :عندما يعتبره المدقق ضرورياً في تقرير المدقق  التوضيح اإلضافي يتناول هذا المعيار .5

التي تجعلها ألمر معروض أو مفصح عنه في البيانات المالية تخدمين نتباه المسإلشد  (أ)
 أو ؛اسيًة لفهم المستخدمين للبيانات الماليةأهميتها أس

ألي أمر آخر غير معروض أو مفصح عنه في البيانات المالية لشد انتباه المستخدمين  (ب)
 يره.مسئوليات المدقق أو تقر المتعلقة بفهم المستخدمين لعملية التدقيق أو 

 

التي تحتوي على متطلبات محددة للمدقق إلدراج معايير التدقيق الدولية  9و 5يحدد الملحقان  .9
تنطبق المتطلبات الواردة في ، وفي تلك الظروففقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق. 

 فيما يتعلق بشكل ومكان هذه الفقرات.هذا المعيار 
 

 تاريخ النفاذ

 9002ديسمبر  51تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذيار يعتبر هذا المع .3
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 الهدف

يرى  عندما ،هو شد انتباه المستخدمينحول البيانات المالية،  بعد تكوين رأيالمدقق، إن هدف  .4
 ، من خالل التوضيح اإلضافي في تقرير المدقق إلى:المدقق لزوم ذلك

تجعله أهميته أساسيًا لفهم المستخدمين للبيانات المالية، على الرغم من عرضه  الذي رماأل (أ)
 أو ؛أو اإلفصاح عنه بشكل مناسب في البيانات المالية

أي أمر آخر متعلق بفهم المستخدمين لعملية التدقيق أو مسئوليات حيثما كان مالئمًا،  (ب)
 .المدقق أو تقريره

 

 التعريفات 

 يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:ير هذه المعاي هدافأل .1

تشير  فقرة مدرجة في تقرير المدقق –(Emphasis of matter paragraph) فقرة التأكيد (أ)
، بنظر والذيفصاح عنه بشكل مناسب في البيانات المالية إلى أمر تم عرضه أو اإل

 مالية.جعلته أهميته أساسيًا لفهم المستخدمين للبيانات ال المدقق،
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تشير إلى فقرة مدرجة في تقرير المدقق  –(Other matter paragraph) الفقرة األخرى (ب)
، يتعلق البيانات المالية والذيأمر آخر غير تلك األمور المعروضة أو المفصح عنها في 

 بفهم المستخدمين لعملية التدقيق أو مسئوليات المدقق وتقريره.بنظر المدقق، 
 

   المتطلبات  
 أكيد في تقرير المدققالتفقرات 

ألمر معروض أو مفصح عنه في إذا رأى المدقق أن من الضروري شد انتباه المستخدمين  .7
البيانات المالية والذي، بنظر المدقق، جعلته أهميته أساسيًا لفهم المستخدمين للبيانات المالية، 

تدقيق  أدلةصوله على إدراج فقرة تأكيد في تقرير المدقق شريطة حينبغي على المدقق فعندها 
وينبغي أن تشير مثل غير خاطئ بشكل جوهري في البيانات المالية. بأن األمر مالئمة وكافية 

فقط إلى المعلومات المعروضة أو المفصح عنها في البيانات المالية. )المرجع: الفقرة هذه الفقرة 
 (9أ-5أ

 

 نبغي عليه:فقرة تأكيد في تقرير المدقق، يعندما يقوم المدقق بإدراج  .7

 ؛فقرة الرأي في تقرير المدققبعد  مباشرةً إدراجها  (أ)

 ؛" أو عنوان مناسب آخرأمر العنوان "تأكيد إستخدام (ب)

الذي يمكن فيه  ، في البيانات المالية،لألمر الذي يتم تأكيده وللمكانإدراج مرجع واضح  (ج)
 ؛ ومر بالكاملإيجاد اإلفصاحات ذات العالقة التي تصف األ

 (4أ-3)المرجع: الفقرة أ .ال ينطوي على األمر الذي تم تأكيدهن رأي المدقق إلى أاإلشارة  (د)
 

 الفقرات األخرى في تقرير المدقق
 

اإلشارة إلى أمر آخر غير تلك األمور المعروضة أو المفصح إذا رأى المدقق أن من الضروري  .8
ملية التدقيق أو عنها في البيانات المالية والذي يتعلق، بنظر المدقق، بفهم المستخدمين لع

القيام بذلك فعندها ينبغي على المدقق  وأن القانون أو النظام يجيز ذلك، مسئوليات المدقق وتقريره
وينبغي على تحت عنوان "أمر آخر" أو عنوان مناسب آخر. في إحدى الفقرات في تقرير المدقق 
في أي مكان آخر في أو  ىأخر  فقرة الرأي وأية فقرة تأكيدالمدقق إدراج هذه الفقرة مباشرة بعد 

المسئوليات األخرى إلعداد التقارير.  فصلبالفقرة األخرى ذا عالقة إذا كان محتوى تقرير المدقق 
 (55أ-1)المرجع: الفقرة أ
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 إبالغ المسئولين عن الحوكمة
 

تقرير المدقق، فعندها ينبغي على المدقق فقرة تأكيد أو فقرة أخرى في إذا توقع المدقق إدراج  .2
بخصوص هذا التوقع والصيغة المقترحة لهذه الفقرة. )المرجع: الغ المسئولين عن الحوكمة إب

 (59الفقرة أ
 

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 فقرات التأكيد في تقرير المدقق
 (7)المرجع: الفقرة الظروف التي تكون فيها فقرة التأكيد ضرورية 

 

 إدراج فقرة تأكيد:من الضروري  هيرى فيها المدقق أنالتي من األمثلة على الظروف .   5أ

 إستثنائينظامي نتائج المستقبلية إلجراء قضائي أو عدم التيقن فيما يتعلق بال. 

 على سبيل المثال، ألحد معايير المحاسبة الجديدة  مبكر )عندما يكون جائزًا(التطبيق ال(
على البيانات المالية قبل  أثرًا كبيراً ي يملك الذمعيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية( 

 .تاريخ نفاذها

  على المركز المالي للمنشأة. أثرت، أو ال تزال تؤثر، بشكل كبيركارثة كبيرة 

 

. وباإلضافة معالجة المدقق لمثل هذه األموريقلل من فعالية لفقرات التأكيد الواسع  ستخدامإن اإل.  9أ
في فقرة التأكيد عما هو معروض أو مفصح عنه في مات فإن إدراج المزيد من المعلو إلى ذلك، 

األمر لم يتم عرضه أو اإلفصاح عنه بشكل مناسب، ووفقًا لذلك، البيانات المالية قد يعني أن 
التأكيد على األمور المعروضة أو المفصح عنها في البيانات فقرة  إستخدام 7تقصر الفقرة 

 المالية.
 

 (7)المرجع: الفقرة قق إدراج فقرة تأكيد في تقرير المد
 

أي  تعد فقرة التأكيد بدياًل عنوال إن إدراج فقرة تأكيد في تقرير المدقق ال يؤثر على رأي المدقق.   . 3أ
 من:
عندما تتطلب ظروف عملية تدقيق  رأي حجبأو سلبي أو  متحفظالمدقق لرأي إبداء  (أ)

 أو ؛(7015أنظر معيار التدقيق الدولي محددة ذلك )

                                                 
 ."تعديالت على اآلراء الواردة في تقرير المدقق المستقل" 170معيار التدقيق الدولي  5
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التي يتطلب إعداد التقارير المالية المطبق من اإلدارة في البيانات المالية  اإلفصاحات (ب)
 القيام بها

 

كيد في تقرير المدقق الذي يتضمن رأيًا فقرة تأ 3يتضمن التقرير التوضيحي الوارد في الملحق .   4أ
 ًا.متحفظ

 

 (8الفقرات األخرى في تقرير المدقق )المرجع: الفقرة 

 ها الفقرة التأكيدية ضرورية الظروف التي تكون في
 

 فيما يتعلق بفهم المستخدمين لعملية التدقيق
 

ن كان األثر المحتمل من العملية  نسحابفي الظروف النادرة حيث ال يتمكن المدقق من اإل . 1أ حتى وا 
نتيجة لفرض اإلدارة قيدًا على نطاق  ،تدقيق مالئمة وكافية أدلةلعدم القدرة على الحصول على 

إدراج فقرة أخرى في تقرير المدقق  قد يرى المدقق أنه من الضروري 2سلبيًا،التدقيق،  عملية
 من العملية. نسحابعلى المدقق اإللتوضيح لم تعذر 

 

 فيما يتعلق بفهم المستخدمين لمسئوليات وتقرير المدقق
 

للمدقق  إختصاص نطاقأو الممارسة المقبولة عمومًا في القانون أو النظام  أو يجيز قد يتطلب  . 7أ
تدقيق البيانات المالية مسئوليات المدقق في عملية التي توضح بشكل أكبر في التوسع باألمور 

واحد أو أكثر من العناوين الفرعية وحيثما كان مالئمًا، قد يستخدم أو تقرير المدقق بشأن ذلك. 
 لوصف محتوى الفقرة األخرى.

 
والتي تي يتحمل فيها المدقق مسئوليات أخرى إلعداد التقارير الظروف الال تتناول الفقرة األخرى .   7أ

)أنظر عن البيانات المالية بموجب معايير التدقيق الدولية  بالغتتعلق بمسئولية المدقق لإل
عندما يطلب من أو  (3 700فصل في معيار التدقيق الدولي "المسئوليات األخرى إلعداد التقارير"

 أو إبداء الرأي حول أمور محددة.جراءات محددة إضافية عن إ بالغأداء أو اإلالمدقق 
 

 عن أكثر من مجموعة واحدة من البيانات المالية بالغاإل
 

)على العامة  األهدافوفقًا إلطار قد تقوم المنشأة بإعداد مجموعة واحدة من البيانات المالية .   8أ
 هدافوفقًا إلطار آخر لأللية سبيل المثال، اإلطار الوطني( ومجموعة أخرى من البيانات الما

شراك المدق (المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالعامة )على سبيل المثال،   بالغق في اإلوا 
ذا توصل المدقق إلى أن األطر مقبولة في عن كال المجموعتين.  فعندها قد اهنة، الظروف الر وا 

مجموعة أخرى من البيانات ه قد تم إعداد يقوم بإدراج فقرة أخرى في تقرير المدقق مشيرًا إلى أن

                                                 
 .لنقاش متعلق بهذا الظرف 701( من معيار التدقيق الدولي 9) )ب(53أنظر الفقرة  9

 .32-38"، الفقرات  عن البيانات المالية بالغتكوين رأي واإل " 700معيار التدقيق الدولي  3
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وأن المدقق قد قام بإصدار تقرير العامة  هدافمن قبل المنشأة نفسها وفقًا إلطار آخر لألالمالية 
 حول البيانات المالية تلك.

 

 تقرير المدقق إستخدامالقيود على توزيع أو 
 

العامة ألن المستخدمون  هدافطار األوفقًا إلخاص  هدفيمكن إعداد البيانات المالية المعدة ل   .2أ
تستوفي متطلبات المعلومات المالية. العامة هذه  هدافالمعنيون قد قرروا أن البيانات المالية لأل

في هذه من الضروري  هوألن تقرير المدقق يعنى بمستخدمين محددين، فقد يرى المدقق أن
عنيين وحدهم وأنه ال ستخدمين المتبين أن تقرير المدقق معني بالمالظروف إدراج فقرة أخرى 

 ه من قبلهم.إستخدامينبغي توزيعه على أطراف أخرى أو 
 

 إدراج فقرة أخرى في تقرير المدقق
 

إلفصاح عنه في أن ال يتطلب عرض أمر آخر أو ايعكس محتوى الفقرة األخرى بوضوح   .50أ
قق من تقديم، على سبيل المد معلومات حول منعتتضمن الفقرة األخرى البيانات المالية. وال 

نظام أو المعايير القانون أو ال المثال، معايير السلوك األخالقي المتعلقة بسرية المعلومات من قبل
 يتطلب تقديمها من قبل اإلدارة.كما أن الفقرة األخرى ال تضم معلومات المهنية األخرى. 

 

وعندما يتم إدراج فقرة التي يراد إيصالها. طبيعة المعلومات الفقرة األخرى على  إستبداليعتمد  . 55أ
يتم إدراج الفقرة ، أخرى لشد انتباه المستخدمين لألمر المتعلق بفهمهم لعملية تدقيق البيانات المالية

وعندما يتم إدراج فقرة أخرى لشد انتباه المستخدمين  وبعد أي فقرة تأكيد.مباشرة بعد فقرة الرأي 
خرى إلعداد التقارير المالية التي تم تناولها في تقرير المدقق، لألمر المتعلق بالمسئوليات األ

المتطلبات القانونية والتنظيمية  تقرير حولويمكن إدراج الفقرة في الفصل تحت العنوان الفرعي "
عندما تتعلق المسألة بمسئوليات المدقق وفهم المستخدمين لتقرير وعلى نحو بديل،  ".األخرى

البيانات المالية  تقرير حولبعد فصلي فقرة األخرى في فصل منفصل المدقق، يمكن إدراج ال
 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى. وتقرير حول

 

 (2)المرجع: الفقرة  إبالغ المسئولين عن الحوكمة
 

يعتزم المدقق تسليط إن إبالغ المسئولين عن الحوكمة يجعلهم على علم بطبيعة أي أمور محددة  . 59أ
في تقرير المدقق ويمنحهم الفرصة للحصول على مزيد من التوضيح من المدقق  عليهاالضوء 

قد يقرر عملية متعاقبة، في كل وعندما يتكرر إدراج الفقرة األخرى حول أمر محدد عند الحاجة. 
 المدقق أنه من غير الضروري تكرار اإلبالغ عن كل عملية.
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 1الملحق 
 (9لفقرة )المرجع: ا

 

 التي تتضمن متطلبات لفقرات التأكيدقائمة معايير التدقيق الدولية 
 

 51من  إبتداءً التي سيبدأ العمل بها يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق األخرى 
المدقق إدراج فقرة تأكيد في تقرير المدقق ، والتي تتطلب من أو بعد ذلك التاريخ 9002ديسمبر 

في المتطلبات والتطبيق ذي العالقة والمادة عن النظر ظروف معينة. وال تعد القائمة بدياًل في 
 التوضيحية األخرى الواردة في معايير التدقيق الدولية.

  ب(52الفقرة  – "على شروط عمليات التدقيق تفاقاإل" 950معيار التدقيق الدولي( 

  57)ب( و59الفقرات  – "األحداث الالحقة" 170معيار التدقيق الدولي 

  52الفقرة  – "المنشأة إستمرارية" 170معيار التدقيق الدولي 

  عمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقاً  –الخاصة  عتباراتاإل" 800معيار التدقيق الدولي 
 54الفقرة  – "الخاصة األهدافألطر 
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 2الملحق 
 (9)المرجع: الفقرة 

 خرىفقرات األللتي تتضمن متطلبات لقائمة معايير التدقيق الدولية ا
 

 51من  إبتداءً يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معايير التدقيق األخرى التي سيبدأ العمل بها 
في تقرير المدقق في  أخرىأو بعد ذلك التاريخ، والتي تتطلب من المدقق إدراج فقرة  9002ديسمبر 

ظر في المتطلبات والتطبيق ذي العالقة والمادة ظروف معينة. وال تعد القائمة بدياًل عن الن
 التوضيحية األخرى الواردة في معايير التدقيق الدولية.

 57)ب( و59الفقرات  –"  األحداث الالحقة " 170معيار التدقيق الدولي 

 األرقام المقابلة والبيانات المالية المقارنة –المعلومات المقارنة  " 750معيار التدقيق الدولي " 
 52و 57-57و 54-53قرات الف

 بالمعلومات األخرى الواردة في  المتعلقةمسؤوليات المدقق  " 790معيار التدقيق الدولي
 )أ(50الفقرة  –"  المستندات المحتوية على بيانات مالية مدققة
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 3الملحق 
 (4أ)المرجع: الفقرة 

 توضيح تقرير المدقق الذي يتضمن فقرة تأكيد
 

 ما يلي: تشمل الظروف

 العامة التي أعدتها إدارة  هدافتدقيق مجموعة كاملة من البيانات المالية لأل
 .المنشأة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الواردة ل عملية التدقيقشروط عكس
 ۱. 210في معيار التدقيق الدولي 

 معلق إستثنائيبأمر قضائي لق وجود شك فيما يتع. 

 عدم االلتزام بإطار إعداد التقارير المالية المطبق نتج عنه رأي متحفظ. 

  إضافًة إلى تدقيق البيانات المالية، يتحمل المدقق مسؤوليات أخرى متعلقة بإعداد
 .بموجب القانون المحليالتقارير 

 
 

 تقرير المدقق المستقل
 [الجهة المعنية]
 

 ۲لبيانات الماليةا تقرير حول
 

في  كما بيان المركز الماليوالتي تتضمن  ABCلشركة  مرفقةقمنا بتدقيق البيانات المالية ال
حقوق الملكية وبيان التدفقات وبيان التغيرات في  الشامل وبيان الدخل 9002ديسمبر  35تاريخ 

مة والمعلومات للسياسات المحاسبية الهاوملخص  للسنة المنتهية في ذلك التاريخالنقدية 
 التوضيحية األخرى.

 

 عن البيانات المالية 3ةمسؤولية اإلدار 
الدولية تتحمل اإلدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية تلك وعرضها بشكل منصف وفقًا للمعايير 

عداد لزومها إلومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة  4إلعداد التقارير المالية

                                                 
 .على شروط عمليات التدقيق""اإلتفاق  950معيار التدقيق الدولي    ۱
ة ال يعد العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات المالية" ضروريًا عندما ال ينطبق العنوان الفرعي الثاني "تقرير حول المتطلبات القانوني   ۲

 والتنظيمية األخرى".
 أو أي مصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في نطاق إختصاص محدد.   3
تنطوي مسؤولية اإلدارة على إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي:  عندما  4

 "اإلدارة مسئولة عن إعداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ..."
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 أو الخطأ. حتيالعن اإل الناتج الجوهريالبيان الخاطئ خالية من الية بيانات م
 

 مسؤولية المدقق 
 

البيانات المالية اعتمادًا على عملية التدقيق الخاصة بنا.  تلك تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول
تلك المعايير حيث تتطلب منا التدقيق الخاصة بنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.  ةونقوم بإجراء عملي

جراء عملية التدقيق للحصول على  تخطيطو االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي  ضمان معقول وا 
 .نت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهريحول ما إذا كا

 
تدقيق حول القيم واإلفصاحات الواردة  أدلةإجراءات للحصول على على أداء  عملية التدقيق نطويت

بما في ذلك تقييم مخاطر حكم المدقق حيث تعتمد اإلجراءات المختارة على لمالية. في البيانات ا
وعند القيام بتقييمات المخاطر تلك، أو الخطأ.  حتيالالناتج عن اإلالخطأ الجوهري للبيانات المالية 

ية وعرضها المتعلقة بقيام بإعداد المنشأة للبيانات المالرقابة الداخلية عتبار الإليأخذ المدقق بعين ا
حول لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف ولكن ليس لغاية إبداء الرأي  1بشكل منصف

على تقييم مالءمة السياسات عملية التدقيق  نطويكما تالخاصة بالمنشأة.  7فعالية الرقابة الداخلية
باإلضافة إلى تقييم  رةاإلدا التقديرات المحاسبية التي قامت بهاالمحاسبية المستخدمة ومعقولية 

 العرض الكلي للبيانات المالية.
 

التدقيق الذي حصلنا عليه كاٍف ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ  أدلةنحن نؤمن أن 
 الخاص بنا.

 
    األساس للرأي المتحفظ

. XXXبـ  بيان المركز الماليتحّمل األوراق المالية المتداولة قصيرة األجل الخاصة بالمنشأة في 
وعلى الرغم من أن اإلدارة لم تقم بطرح األوراق المالية في السوق ولكنها قامت بداًل من ذلك 
بالتصريح بها بسعر التكلفة، األمر الذي يشكل خرقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وتشير 

داولة في السوق، قامت الشركة سجالت الشركة إلى أنه حال قيام اإلدارة بطرح األوراق المالية المت
للسنة. وستنخفض القيمة  الشامل في بيان الدخل XXXباالعتراف بخسارة غير محققة بقيمة 

                                                 
، يمكن قراءة الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين 4ة الهامشية رقم في ظل المالحظ  1

 االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة
 اء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة".إبد هدففي تلك الظروف وليس ل

في الظروف التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق   7
تلك، يأخذ المدقق بعين االعتبار الرقابة البيانات المالية، ستتم كتابة هذه الجملة على النحو التالي: "عند إجراء تقييمات المخاطر 

الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية وعرضها بشكل منصف لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظروف". أما في 
تلك، يأخذ المدقق بعين ، فيمكن قراءة هذه الجملة على النحو التالي: " عند إجراء تقييمات المخاطر 4ظل المالحظة الهامشية رقم 

 االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة
 في تلك الظروف"
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وستنخفض  00×3ديسمبر  33بنفس القيمة في  بيان المركز الماليالمسجلة لألوراق المالية في 
 على الترتيب. XXXو XXXو XXXضريبة الدخل وصافي الدخل وحقوق المساهمين بقيمة 

 
 الرأي المتحفظ

المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، تعرض البيانات  اآلثار المترتبة على األمر بإستثناءبرأينا، 
( المركز تبدي نظرة حقيقية ومنصفة حول أو) ،في جميع الجوانب الهامةبشكل منصف، المالية 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  00×3ر ديسمب 33في تاريخ كما  ABCالمالي لشركة 
 المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 
 التأكيد

المتعلقة بنتائج  ۷حالة عدم التيقنلبيانات المالية التي تصف من ا Xنوجه االهتمام للمالحظة 
 . وال يعد رأينا متحفظًا في هذا األمر.XYZمن قبل شركة  ABCالقضية المرفوعة ضد شركة 

 
 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حول

مسؤوليات المدقق عتمادًا على طبيعة إ سيختلف شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق ] 
 [.األخرى إلعداد التقارير

 [توقيع المدقق]

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
 

                                                 
 ة للبيانات المالية.بتسليط الضوء على عدم التيقن، يستخدم المدقق المصطلح نفسه المستخدم في المالحظ  ۷
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 017معيار التدقيق الدولي
 

 األرقام المقابلة –المعلومات المقارنة 
 والبيانات المالية المقارنة

 

 لفتراتلتدقيق البيانات المالية لالمفعول  نافذ)
 (أو بعد ذلك التاريخ 9772ديسمبر  11التي تبدأ في 

 

 المحتويات
 الفقرات 

  المقدمة
 1 ..........................................................معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 3-9 ................................................................طبيعة المعلومات المقارنة
 4 ..............................................................................تاريخ النفاذ
 1 ..............................................................................األهداف..
 6 ...............................................................................التعريفات

  المتطلبات
 2-0 ........................................................إجراءات التدقيق.................

 12-17 .............................................تقارير التدقيق..............................
  التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 1أ ................................إجراءات التدقيق.........................................
 11أ-9أ ....................................................................تقارير التدقيق.......

  الملحق: توضيحات تقارير المدقق
 

 "األرق ا  المقابل ة والبيان ات المالي ة المقارن ة –المعلوم ات المقارن ة " 017دولي معيار التدقيق ال قراءة  ينبغي
ج راء يملي ة ت دقيق وفق اي لمع ايير  العام ة"األه دا   977دوليفي سياق معيار التدقيق ال  للم دقق المس تقل وار

 .التدقيق الدولية"
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 المقدمة
 معيار التدقيق الدولي هذانطاق 

 

بالمعلومات المقارنة في يملية تدقيق المتعلقة  المدققمسؤوليات  معيار التدقيق الدولي هذايتناول  .1
يندما ية. ويندما يت  تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق أو للبيانات المال

فيما يتعلق  1171ات الواردة في معيار التدقيق أيضاي المتطلبات واإلرشادتنطبق ال يت  تدقيقها، 
 باألرصدة المفتوحة.

 

 طبيعة المعلومات المقارنة
 

متطلبات إطار ضة في البيانات المالية للمنشأة يلى تعتمد طبيعة المعلومات المقارنة المعرو  .9
ووفقاي للمعلومات المقارنة، هناك منهجين مختلفين واسعي النطاق إيداد التقارير المالية المطبق. 

األرقا  المقابلة والبيانات المالية المقارنة. فيما يتعلق بمسؤوليات إيداد التقارير الخاصة بالمدقق: 
في ه من قبل القانون أو النظا  كما يمكن تحديده إيتمادمنهج الذي سيت  ويت  غالباي تحديد ال

 شروط العملية.
 

 هي:إيداد تقارير التدقيق بين المنهجين في  إن الفروق األساسيسة .3

 ؛يشير رأي المدقق حول البيانات المالية إلى الفترة الحالية فقطبالنسبة لألرقا  المقابلة،  (أ)
 بينما

إلى كل فترة يت  فيها يرض البيانات يشير رأي المدقق الية المقارنة، بالنسبة للبيانات الم (ب)
 .المالية

 
 هذا المعيار بشكل منفصل متطلبات إيداد التقارير لكل منهج الخاصة بالمدققويتناول 

 

 تاريخ النفاذ

 9772ديسمبر  11تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في نافذ المفعول لالمعيار يعتبر هذا  .4
 أو بعد ذلك التاريخ.

 

 هدافاأل

 أهدا  المدقق هي:إن  .1

تدقيق مالئمة وكافية حول ما إذا ت  يرض المعلومات المقارنة  أدلةالحصول يلى  (أ)
وفقاي للمتطلبات المتعلقة البيانات المالية، في جميع المجاالت الهامة، المدرجة في 

 ؛ ومالية المطبقبالمعلومات المقارنة الواردة في إطار إيداد التقارير ال

 وفقاي لمسؤوليات إيداد التقارير الخاصة بالمدقق بالغاإل (ب)
 

                                                 
 ."فتتاحيةاألرصدة اإل - يمليات التدقيق األولية" 117معيار التدقيق الدولي  1



 والبيانات المالية المقارنة األرقا  المقابلة –المعلومات المقارنة 
 

   017 017معيار التدقيق الدولي 

 التعريفات 

 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار المعاني المبينة أدناه: .6

القي  واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية فيما يتعلق بواحدة أو  – المعلومات المقارنة (أ)
 قاي إلطار إيداد التقارير المالية المطبق.أكثر من الفترات السابقة وف

القي  واإلفصاحات األخرى للفترة السابقة  حيثالمعلومات المقارنة يندما –األرقا  المقابلة  (ب)
قرأ فقط فيما يتعلق بالقي  ت  و أساسي للبيانات المالية للفترة الحالية،  ها جزءي إيتبار بمدرجة 

كما أن  (.يشار إليها ب  "أرقا  الفترة الحالية"ية )واإلفصاحات األخرى المتعلقة بالفترة الحال
مستوى التفاصيل المعروض في القي  واإلفصاحات المقابلة محكو  بشكل أساسي من قبل 

 يالقته بأرقا  الفترة الحالية.

للفترة القي  واإلفصاحات األخرى  حيثالمعلومات المقارنة  –البيانات المالية المقارنة  (ج)
 يشارالمالية للفترة الحالية ولكن، في حال تدقيقها،  البياناتمقارنتها ب لتت مدرجة السابقة 

في تلك البيانات المالية ويمكن مقارنة مستوى المعلومات المدرجة  ليها في رأي المدقق.إ
 المقارنة مع البيانات المالية للفترة الحالية.

 
يندما  يلى أنها "للفترات السابقة" "للفترة السابقةينبغي قراءة المراجع "هذا المعيار،  هدا وأل

 تتضمن المعلومات المقارنة القي  واإلفصاحات ألكثر من فترة واحدة.
 

   المتطلبات  
 إجراءات التدقيق

تتضمن المعلومات المقارنة التي يتطلبها ينبغي يلى المدقق تحديد ما إذا كانت البيانات المالية  .0
إذا كانت هذه المعلومات مصنفة بشكل مناسب. ولهذا وما إطار إيداد التقارير المالية المطبق 

 ينبغي يلى المدقق تقيي  ما إذا كانت:، هد ال

، أوالقي  واإلفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة المعلومات المقارنة تتفق مع  (أ)
 ؛ والمعاد بيانهاحيثما كان مناسباي، 

ة متسقة مع تلك المطبقة في الفترة السياسات المحاسبية التي تعكسها المعلومات المقارن (ب)
محاسبة تلك  السياسات المحاسبية، ما إذا ت في حال وجود تغيرات في الحالية أو، 

 ويرضها واإلفصاح ينها بشكل كافي.التغيرات بشكل مناسب 
 

اء يملية في المعلومات المقارنة أثناء إجر يل  المدقق ين أي خطأ جوهري محتمل في حال  .7
التي تستلزمها الظرو  أداء إجراءات التدقيق اإلضافية ينبغي يلى المدقق الحالية، التدقيق للفترة 

وفي حال قا  تدقيق مناسبة وكافية لتحديد ما إذا كان هنا خطأ جوهري. للحصول يلى أدلة 
المدقق بتدقيق البيانات المالية للفترة السابقة، فعندها ينبغي يليه إتباع المتطلبات ذات العالقة 
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يقرر المدقق . وفي حال ت  تعديل البيانات المالية للفترة السابقة، 1672ر التدقيق الدوليلمعيا
 اتفاق المعلومات المقارنة مع البيانات المالية المعدلة.

 

لجميع الفترات ينبغي يلى المدقق طلب إقرارات خطية ، 1773كما يتطلب معيار التدقيق الدولي .2
محدد فيما إقرار خطي نبغي يلى المدقق الحصول يلى كما ي .المشار إليها في رأي المدقق

التي لتصحيح خطأ جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة يتعلق بأي إيادة بيان ت  القيا  به 
 (1تؤثر يلى المعلومات المقارنة. )المرجع: الفقرة أ

 
 تقارير التدقيق

 ابلةقاألرقا  الم
المتوقعة في بلة ير رأي المدقق إلى األرقا  المقاي أال يشينبغيندما يت  يرض األرقا  المقابلة،  .17

 (9. )المرجع: الفقرة أ14و 19و 11الظرو  الواردة في الفقرات 
 

اي للرأي حجبرأياي متحفظاي أو سابقاي، صدر تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما  تضمنفي حال  .11
فينبغي يلى المدقق أن يعدل فقرة رأي ل، األمر الذي نتج ينه التعدي حلت    يلأو رأياي سلبياي و 

وفي فقرة األساس للتعديل في تقرير المدقق،  المدقق فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة الحالية.
 ينبغي يلى المدقق:

في وص  األمر الذي نتج ينه اإلشارة إلى كل من أرقا  الفترة الحالية واألرقا  المقابلة  (أ)
 أو ؛يلى أرقا  الفترة الحالية جوهريةذلك األمر أو آثاره المحتملة التعديل يندما تكون آثار 

 يت  حلهمر الذي ل  آثار األ بسببتوضيح أنه قد ت  تعديل رأي التدقيق في حاالت أخرى،  (ب)
 (1أ-3واألرقا  المقابلة. )المرجع: الفقرة أمقارنة أرقا  الفترة الحالية أو آثاره المحتملة يلى 

 
البيانات المالية للفترة في موجود  الخطأ الجوهريبأن يلى أدلة تدقيق في حال حصل المدقق  .19

رقا  المقابلة أو القيا  ول  يت  إيادة بيان األ ي صدر بشأنها الرأي غير المعدلالت السابقة
المدقق إبداء رأي متحفظ أو سلبي في تقرير المدقق ، فعندها ينبغي يلى باإلفصاحات المناسبة

ومعدل بالنسبة لألرقا  المقابلة المدرجة هنا. )المرجع: الفقرة ية للفترة الحالية حول البيانات المال
 (6أ

 

                                                 
 .10-14، الفقرات الالحقة" "األحداث 167معيار التدقيق الدولي  9

 .14، الفقرة "خطيةاإلقرارات ال" 177معيار التدقيق الدولي  3
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 البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق
 

ول  يمنع القانون أو من قبل المدقق السابق  مدققة البيانات المالية للفترة السابقة كانتفي حال  .13
وقرر القيا  بذلك، رجوع إلى تقرير المدقق السابق بشأن األرقا  المقابلة النظا  المدقق من ال

 أن يبين في الفقرة األخرى في تقرير المدقق:فعندها ينبغي يلى المدقق 

 ؛من قبل المدقق السابقأنه قد ت  تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة  (أ)

 ؛الي، األسباب وراء تعديلهأبداه المدقق السابق، وفي حال كان معد الذينوع الرأي  (ب)

 (0)المرجع: الفقرة أ .تاريخ ذلك التقرير (ج)
 

 البيانات المالية غير المدققة للفترة السابقة
 

ينبغي يلى المدقق أن يبين في الفقرة في حال كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة،  .14
ال يعفي هذا البيان المدقق مع ذلك، أن األرقا  المقابلة غير مدققة. و  األخرى في تقرير المدقق

خالية من األخطاء  فتتاحيةمن متطلب الحصول يلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة اإل
 4الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير يلى البيانات المالية للفترة الحالية.

 
 البيانات المالية المقارنة

 

رة ت  من أجلها لكل فتنبغي أن يشير رأي المدقق يندما يت  يرض البيانات المالية المقارنة، ي .11
 (2أ-7وت  إبداء رأي التدقيق حولها. )المرجع: الفقرة أيرض البيانات المالية 

   

فيما يتعلق بعملية التدقيق الخاصة بالفترة الحالية، ين البيانات المالية للفترة السابقة  بالغيند اإل .16
لمالية للفترة السابقة ين الرأي الذي أبداه المدقق في حال اختل  رأي المدقق حول البيانات ا

الرأي في الفقرة األخرى  إختال وراء ينبغي يلى المدقق اإلفصاح ين األسباب الفعلية سابقاي، 
 (17)المرجع: الفقرة أ 076.5وفقاي لمعيار التدقيق الدولي 

 
 البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق

 

ينبغي يلى المدقق أن يبين ا كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبل المدقق السابق، إذ .10
 في الفقرة األخرى ما يلي، إضافةي إلى إبداء الرأي حول البيانات المالية للفترة الحالية:

 ؛البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبل المدقق السابقأن  (أ)

                                                 
 .6، الفقرة 117معيار التدقيق الدولي  4

 .7، الفقرة "فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل" 076معيار التدقيق الدولي  1
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 ؛ وأبداه المدقق السابق، وفي حال كان معدالي، األسباب وراء تعديله ينوع الرأي الذ (ب)

 (0)المرجع: الفقرة أ .تاريخ ذلك التقرير (ج)
 

حول البيانات المالية للفترة السابقة مع البيانات إال في حال إيادة نشر تقرير المدقق السابق 
 المالية.

 

التي أبلغ ات المالية للفترة السابقة في حال توصل المدقق إلى وجود خطأ جوهري يؤثر يلى البيان .17
إبالغ المستوى ، فعندها ينبغي يلى المدقق يليها تعديلإجراء ينها سابقاي المدقق السابق بدون 

، إال في حال مشاركة كافة المسئولين بذلك الخطأ ة والمسئولين ين الحوكمةالمناسب من اإلدار 
وفي حال تعديل البيانات  ق السابق بذلك.وطلب إبالغ المدق 6ين الحوكمة في إدارة المنشأة،

تقرير المدقق الجديد حول البيانات وموافقة المدقق السابق يلى إصدار  المالية للفترة السابقة
ين الفترة الحلية فقط. )المرجع:  بالغاإلالمالية المعدلة للفترة السابقة، فعندها ينبغي يلى المدقق 

 (11الفقرة أ

 

 لمدقق للفترة السابقةالبيانات المالية غير ا
 

ينبغي يلى المدقق أن يبين في الفقرة األخرى إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة غير مدققة،  .12
أن البيانات المالية المقارنة غير مدققة. ومع ذلك، ال يعفي هذا البيان المدقق من متطلب 

خالية من األخطاء الجوهرية  يةفتتاحالحصول يلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية بأن األرصدة اإل
 7التي تؤثر بشكل كبير يلى البيانات المالية للفترة الحالية.

    

*** 
 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى

 إجراءات التدقيق
 (2)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية

رأي ات المشار إليها في اإلقرارات الخطية مطلوبة لكافة الفتر في حالة البيانات المالية المقارنة،    .1أ
للفترة السابقة ال تزال أن اإلقرارات الخطية المعدة سابقاي المدقق ألن اإلدارة تحتاج إلى إيادة تأكيد 

فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة اإلقرارات الخطي مطلوبة وفي حالة األرقا  المقابلة،  مناسبة.
ومع يانات المالية فقط، التي تتضمن األرقا  المقابلة. الحالية فقط ألن رأي المدقق متعلق بتلك الب

القيا  به لتصحيح خطأ ذلك، يطلب المدقق إقراراي خطياي محدداي فيما يتعلق بأي إيادة بيان ت  
 جوهري في البيانات المالية للفترة السابقة التي تؤثر يلى المعلومات المقارنة.

 

                                                 
 .13، الفقرة "بالحوكمةولئك المكليفن اإلتصال مع أ" 967معيار التدقيق الدولي  6

 .6، الفقرة 117معيار التدقيق الدولي  0
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 تقارير التدقيق
 األرقا  المقابلة

 (17د مرجع في رأي المدقق )المرجع: الفقرة يد  وجو 
 
 

بالبيانات المالية للفترة الحالية ال يشير رأي المدقق إلى األرقا  المقابلة ألن رأي المدقق يتعلق .  9أ
 ككل، بما في ذلك األرقا  المقابلة.

 
  الفترة السابقة األمور التي ل  يت  حلها في تقرير المدقق حولفي الوارد  التعديل

اي للرأي أو حجبرأياي متحفظاي أو يندما يتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقاي،   . 3أ
ه بشكل ت  محاسبته أو اإلفصاح يناألمر الذي نتج ينه التعديل و  حلأنه قد ت  رأياي سلبياي و 

رأي المدقق حول الفترة وفقاي إلطار إيداد التقارير المطبق، وال يستلز  مناسب في البيانات المالية 
 الحالية اإلشارة إلى التعديل السابق.

 
فقد ال يكون األمر الذي سابقاي،  هو مذكوركما  معدالي  يندما يكون رأي المدقق حول الفترة السابقة  . 4أ

رأي ومع ذلك، قد يتطلب وجود والذي نتج ينه التعديل متعلقاي بأرقا  الفترة الحالية.   حله ل  يت
 بسبب( حول البيانات المالية للفترة الحالية حسبما ينطبقللرأي أو رأي سلبي ) حجب متحفظ أو

 رقا  الحالية والمقابلة.يلى إمكانية مقارنة األآثار األمر الذي ل  يت  حله أو آثاره المحتملة 
 

رأياي  الفترة السابقةترد األمثلة التوضيحية لتقرير المدقق، في حال تضمن تقرير المدقق حول    .1أ
 التابعة للملحق. 9و 1في التوضيحات ول  يت  حل األمر الذي نتج ينه التعديل، معدالي 

 
 (19للفترة السابقة )المرجع: الفقرة الخطأ الوارد في البيانات المالية 

 إصدار تقرير المدققيعاد  وال المحتوية يلى خطأ البيانات المالية للفترة السابقة يت  تعديليندما ال  . 6أ
ويت  القيا  باإلفصاحات المناسبة في البيانات يعاد بيان األرقا  المقابلة بشكل مناسب ولكن 

الظرو  وتشير، حيثما كان فقد يتضمن تقرير المدقق فقرة تأكيد تص  المالية للفترة الحالية، 
في التي تص  األمر الذي يمكن إيجاده في البيانات المالية بشكل كاإلى اإلفصاحات مناسباي، 

 (.076)أنظر معيار التدقيق الدولي 
 

 (13البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق )المرجع: الفقرة 
 يلى تقرير المدقق في حال ت  تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبلمثال توضيحي يرد    .0أ

بشأن  تقرير المدقق السابقإلى دقق من الرجوع المدقق السابق ول  يمنع القانون أو النظا  الم
 التابع للملحق. 3في التوضيح  األرقا  المقابلة
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 البيانات المالية المقارنة
 (11ع الوارد في رأي المدقق )المرجع: الفقرة المرج

 

الفترات ألن تقرير المدقق حول البيانات المالية المقارنة ينطبق يلى البيانات المالية لكل فترة من   .7أ
رأياي أو يدرج فقرة تأكيد فيما يتعلق  حجبأو سلبياي أو يالمعروضة، قد يبدي المدقق رأياي متحفظاي 

 بفترة واحدة أو أكثر بينما يبدي رأياي مغايراي حول البيانات المالية لفترة أخرى.
 

ن كل من ي بالغيلى تقرير المدقق في حال تعين يلى المدقق اإل ت  إدراج مثال توضيحي   .2أ
التي  الفترة السابقةو بعملية التدقيق للفترة الحالية فيما يتعلق للفترة الحالية والسابقة البيانات المالية 

 التابع للملحق. 4الذي ل  يت  حله في التوضيح واألمر الذي نتج ينه التعديل معدالي رأياي  تتضمن
 

 (16لرأي السابق )المرجع: الفقرة الرأي حول البيانات المالية للفترة السابقة ين ا إختال 
 

قد لفترة الحالية، ما يتعلق بعملية التدقيق ليند إيداد تقارير حول البيانات المالية للفترة السابقة في. 17أ
كان مذكور حول البيانات المالية للفترة السابقة ين الرأي المذكور سابقاي في حال اليختل  الرأي 

البيانات المالية إلحدى الفترات اث التي تؤثر بشكل كبير يلى المدقق مدركاي للظرو  أو األحد
ختصاص، قد يتحمل المدقق إلوفي بعض جهات اخالل يملية التدقيق للفترة الحالية. السابقة 

تقرير المدقق الصادر المستقبلي يلى  يتمادمصممة لمنع اإلمسؤوليات إضافية إليداد التقارير 
 فترة السابقة.سابقاي حول البيانات المالية لل

 
 (17البيانات المالية للفترة السابقة المدققة من قبل المدقق السابق )المرجع: الفقرة 

 

قد يكون المدقق السابق غير قادراي أو غير راغباي في إيادة إصدار تقرير المدقق حول البيانات  . 11أ
أن المدقق السابق قا  باإلبالغ  وقد تشير إحدى فقرات التأكيد لتقرير المدققالمالية للفترة السابقة. 

في حال شارك المدقق في قبل التعديل. وباإلضافة إلى ذلك، المالية للفترة السابقة بيانات ين ال
تشير إلى مالئمة التعديل، قد يشتمل تقرير أدلة تدقيق مناسبة وكافية دقيق وحصل يلى يملية الت

 الفقرة التالي:المدقق أيضاي يلى 
 

، قمنا أيضاي 9X97للبيانات المالية لعا  التدقيق الخاصة بنا من يملية  كجزء  
لعا  المطبقة لتعديل البيانات المالية  Xبتدقيق التعديالت الواردة في المالحظة 

1X97 . .ول  وبرأينا، تعتبر هذه التعديالت مناسبة وت  تطبيقها بشكل مناسب
 للشركة يانات الماليةنشارك في تدقيق أو مراجعة أو تطبيق أي إجراءات يلى الب

ل  نق  بإبداء الرأي أو أي إاّل فيما يتعلق بالتعديالت، ووفقاي لذلك،  1X97لعا  
 .1X97لعا  شكل آخر من أشكال التأكيد حول البيانات المالية ككل 

 



 والبيانات المالية المقارنة األرقا  المقابلة –المعلومات المقارنة 

 

   016 )الملحق( 017معيار التدقيق الدولي 

 ملحقال
 ينرير المدققاتق اتتوضيح
 (1)المرجع: الفقرة أاألرقام المقابلة  – 1التوضيح 

 
 )أ(، على النحو التالي:11لظروف الواردة في الفقرة يوضح التقرير ا

  ًيتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقًا، رأيًا متحفظا. 

 األمر الذي نتج عنه التعديل لم يتم حله بعد. 

  تعتبر آثار األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية كبيرة وتتطلب إجراء تعديل
 .لمدقق فيما يتعلق بأرقام الفترة الحاليةعلى رأي ا

 

 

 تقرير المدقق المستقل
 [الجهة المعنية]
 

 ۱البيانات المالية تقرير حول
 

في تاريخ  كما بيان المركز الماليوالتي تتضمن  ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
ق الملكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقو  الشامل وبيان الدخل 1X97ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
 

 ين البيانات المالية ۲مسؤولية اإلدارة
 

تتحمل اإلدارة مسؤولية إيداد البيانات المالية تلك ويرضها بشكل منص  وفقاي للمعايير الدولية 
ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إليداد بيانات مالية خالية  ۳اد التقارير الماليةإليد

 أو الخطأ. حتيالمن البيان الخاطئ الجوهري الناتج ين اإل
 

 مسؤولية المدقق 
 

اصة بنا. يلى يملية التدقيق الخ اي إيتمادتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
ونقو  بإجراء يملية التدقيق الخاصة بنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. حيث تتطلب منا تلك المعايير 

جراء يملية التدقيق للحصول يلى ضمان معقول  تخطيطلمتطلبات السلوك األخالقي و  متثالاإل وار
 حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري.

                                                 
يعد العنوان الفريي "تقرير حول البيانات المالية" غير ضرورياي في الظرو  التي ينطبق فيها العنوان الفريي الثاني "تقرير حول    ۱

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
 .يعد مناسباي في سياق اإلطار القانوني في نطاق اإلختصاص المحدد أو أي مصطلح آخر   ۲
يندما تنطوي مسؤولية اإلدارة يلى إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي:   ۳

 وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية، ..." "اإلدارة مسئولة ين إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة
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ية التدقيق يلى أداء إجراءات للحصول يلى أدلة تدقيق حول القي  واإلفصاحات الواردة تنطوي يمل

في البيانات المالية. حيث تعتمد اإلجراءات المختارة يلى حك  المدقق بما في ذلك تقيي  مخاطر 
تلك، أو الخطأ. ويند القيا  بتقييمات المخاطر  حتيالالخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج ين اإل

الرقابة الداخلية المتعلقة بقيا  بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها  يتباريأخذ المدقق بعين اإل
لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو  ولكن ليس لغاية إبداء الرأي حول  4بشكل منص 

ى تقيي  مالءمة السياسات الخاصة بالمنشأة. كما تنطوي يملية التدقيق يل 1فعالية الرقابة الداخلية
باإلضافة إلى تقيي   اإلدارةالمحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها 

 العرض الكلي للبيانات المالية.
 

نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا يليه كا   ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ 
 الخاص بنا.

 
    المتحفظاألساس للرأي 

، مما في البيانات المالية ستهالكلإل ذكرل  يرد لبيانات المالية، من ا Xكما هو وارد في المالحظة 
وهذا هو ناتج القرار الذي اتخذته اإلدارة في يشكل خرقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية. 

يق الخاص بنا حول البيانات المالية المتعلقة والذي جعلنا نتحفظ برأي التدقبداية السنة المالية السابقة 
يتمادو بتلك السنة.  للبناء  %1التي تصل إلى والمعالت السنوية  ستهالكيلى الطريقة المباشرة لإل اي ار

في يا   XXX قيمةوب 1X97في يا   XXX قيمةسترتفع الخسارة للسنة بللمعدات،  %97و
7X97 بقيمة المتراك   ستهالكبفعل اإل وستنخفض قيمة الممتلكات والمصانع والمعداتXXX  في

في  XXXوبقيمة  1X97وسترتفع الخسارة المتراكمة بقيمة  7X97في يا   XXXو 1X97يا  
 .7X97يا  

 
 الرأي المتحفظ

بشكل آثار األمر المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، تعرض البيانات المالية  بإستثناءبرأينا،  
المركز المالي لشركة  )أو تبدي نظرة حقيقية ومنصفة حول( ،الهامة في جميع الجوانبمنص ، 

ABC  وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك  97×1ديسمبر  31كما في تاريخ
 التاريخ وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.

 

                                                 
، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين 3في ظل المالحظة الهامشية رق    4

قيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة اإليتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة ح
 إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هد في تلك الظرو  وليس ل

في الظرو  التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق   1
ة، ستت  كتابة هذه الجملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإليتبار الرقابة البيانات المالي

الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها بشكل منص  لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو ". أما في 
فيمكن قراءة هذه الجملة يلى النحو التالي: " يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين  ،3ظل المالحظة الهامشية رق  

 اإليتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة
 في تلك الظرو "
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 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حول
 

يلى طبيعة مسؤوليات المدقق األخرى  اي إيتماد]سيختل  شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق 

 إليداد التقارير[

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]ينوان المدقق[
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 (1)المرجع: الفقرة أاألرقام المقابلة  – 2التوضيح 
 

 لنحو التالي:)أ(، على ا11يوضح التقرير الظروف الواردة في الفقرة 
  ًيتضمن تقرير المدقق حول الفترة السابقة، كما صدر سابقًا، رأيًا متحفظا. 

 األمر الذي نتج عنه التعديل لم يتم حله بعد. 

  تتطلب لكنها تعتبر آثار األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية كبيرة و ال
لم يتم حله أو آثاره المحتملة بسبب آثار األمر الذي إجراء تعديل على رأي المدقق 

 على مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة.

 
 

 تقرير المدقق المستقل
 [الجهة المعنية]
 

 ٦تقرير حول البيانات المالية
 

 31والتي تتضمن الميزانية العمومية كما في تاريخ  ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية  1X97ديسمبر 

 في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
 

 ين البيانات المالية ۷مسؤولية اإلدارة
 

منص  وفقاي للمعايير الدولية  تتحمل اإلدارة مسؤولية إيداد البيانات المالية تلك ويرضها بشكل
ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إليداد بيانات مالية خالية  7إليداد التقارير المالية

 أو الخطأ. حتيالمن البيان الخاطئ الجوهري الناتج ين اإل
 

 مسؤولية المدقق 
 

يلى يملية التدقيق الخاصة بنا.  اي إيتمادية تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المال
ونقو  بإجراء يملية التدقيق الخاصة بنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. حيث تتطلب منا تلك المعايير 

جراء يملية التدقيق للحصول يلى ضمان معقول  متثالاإل لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وار
 الية من الخطأ الجوهري.حول ما إذا كانت البيانات المالية خ

 

                                                 
قرير حول البيانات المالية" غير ضرورياي في الظرو  التي ينطبق فيها العنوان الفريي الثاني "تقرير حول يعد العنوان الفريي "ت 6

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".
 أو أي مصطلح آخر يعد مناسباي في سياق اإلطار القانوني في نطاق اإلختصاص المحدد  ۷
البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي:  يندما تنطوي مسؤولية اإلدارة يلى إيداد 7

 "اإلدارة مسئولة ين إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية، ..."
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تنطوي يملية التدقيق يلى أداء إجراءات للحصول يلى أدلة تدقيق حول القي  واإلفصاحات الواردة 
في البيانات المالية. حيث تعتمد اإلجراءات المختارة يلى حك  المدقق بما في ذلك تقيي  مخاطر 

طأ. ويند القيا  بتقييمات المخاطر تلك، أو الخ حتيالالخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج ين اإل
الرقابة الداخلية المتعلقة بقيا  بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها  يتباريأخذ المدقق بعين اإل

لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو  ولكن ليس لغاية إبداء الرأي حول  2بشكل منص 
منشأة. كما تنطوي يملية التدقيق يلى تقيي  مالءمة السياسات الخاصة بال 17فعالية الرقابة الداخلية

المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقيي  
 العرض الكلي للبيانات المالية.

 
المتحفظ نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا يليه كا   ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق 

 الخاص بنا.
 

    األساس للرأي المتحفظ
يند المادي  الجردل  نتمكن من مراقبة ، 7X97خالل يا   ABCشركة دى لكوننا مدققون معينون ل

وحيث أن إرضاء أنفسنا فيما يتعلق بمعرفتنا بكميات المخزون بالطرق البديلة. بداية تلك الفترة أو 
ما إذا كانت التعديالت يلى ج العمليات، ل  نتمكن من تحديد الجرد االفتتاحي يؤثر يلى تحديد نتائ

ووفقاي لذلك، ت  تعديل رأي  .7X97ضرورية لعا   فتتاحيةواألرباح المستبقاة اإلنتائج العمليات 
ت  تعديل  كما. 7X97ديسمبر  31حول البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ التدقيق الخاص بنا 
مقارنة أرقا  الفترة لمالية للفترة الحالية بسبب األثر المحتمل لهذا األمر يلى رأينا حول البيانات ا

 الحالية واألرقا  المقابلة.
 

 الرأي المتحفظ
، لفقرة الرأي المتحفظلألمر الوارد في األساس اآلثار المحتملة يلى األرقا  المقابلة  بإستثناءبرأينا، 

الجوانب الهامة، )أو تبدي نظرة حقيقية ومنصفة  تعرض البيانات المالية بشكل منص ، في جميع
وأدائها المالي وتدفقاتها  97×1ديسمبر  31كما في تاريخ  ABCحول( المركز المالي لشركة 

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.
 

                                                 
ملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين ، يمكن قراءة الج7في ظل المالحظة الهامشية رق    2

الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة  يتباراإل
 خلية للمنشأة".إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الدا هد في تلك الظرو  وليس ل

في الظرو  التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق   71
الرقابة  يتبارالبيانات المالية، ستت  كتابة هذه الجملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل

الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها بشكل منص  لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو ". أما في 
، فيمكن قراءة هذه الجملة يلى النحو التالي: " يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين 7ظل المالحظة الهامشية رق  

الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة  يتباراإل
 في تلك الظرو "
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 األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية 
 
يلى طبيعة مسؤوليات المدقق  اي إيتمادسيختل  شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق  ]

 [ األخرى إليداد التقارير

 [ توقيع المدقق ]

 [ تاريخ تقرير المدقق ]

 [ ينوان المدقق ]
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 (0)المرجع: الفقرة أاألرقام المقابلة  – 3التوضيح 
 

 على النحو التالي: ،13قرة يوضح التقرير الظروف الواردة في الف
 تم تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل المدقق السابق. 

 مدقق من الرجوع إلى تقرير المدقق السابق حول لم يمنع القانون أو النظام ال
 األرقام المقابلة وقرر القيام بذلك.

 
 

 تقرير المدقق المستقل
 [الجهة المعنية]
 

 11لماليةتقرير حول البيانات ا
 

كما في تاريخ  بيان المركز الماليوالتي تتضمن  ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية  الشامل وبيان الدخل 1X97ديسمبر  31

 ومات التوضيحية األخرى.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعل
 

 ين البيانات المالية 19مسؤولية اإلدارة
 

تتحمل اإلدارة مسؤولية إيداد البيانات المالية تلك ويرضها بشكل منص  وفقاي للمعايير الدولية 
ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إليداد بيانات مالية  13إليداد التقارير المالية

 أو الخطأ. حتيالالبيان الخاطئ الجوهري الناتج ين اإلخالية من 
 

 مسؤولية المدقق 
 

يلى يملية التدقيق الخاصة بنا.  اي إيتمادتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
يير ونقو  بإجراء يملية التدقيق الخاصة بنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. حيث تتطلب منا تلك المعا

جراء يملية التدقيق للحصول يلى ضمان معقول  متثالاإل لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وار
 حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري.

 
تنطوي يملية التدقيق يلى أداء إجراءات للحصول يلى أدلة تدقيق حول القي  واإلفصاحات الواردة 

يث تعتمد اإلجراءات المختارة يلى حك  المدقق بما في ذلك تقيي  مخاطر في البيانات المالية. ح
أو الخطأ. ويند القيا  بتقييمات المخاطر تلك،  حتيالالخطأ الجوهري للبيانات المالية الناتج ين اإل

 الرقابة الداخلية المتعلقة بقيا  بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها يتباريأخذ المدقق بعين اإل
                                                 

"تقرير حول  الثاني في الظرو  التي ينطبق فيها العنوان الفريي اي العنوان الفريي "تقرير حول البيانات المالية" غير ضروري يعد  11
 لمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".ا

 .المحدد ختصاصنطاق اإلأو أي مصطلح آخر يعد مناسباي في سياق اإلطار القانوني في   91
يندما تنطوي مسؤولية اإلدارة يلى إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي:  13

 ولة ين إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية، ...""اإلدارة مسئ
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لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو  ولكن ليس لغاية إبداء الرأي  14بشكل منص 
الخاصة بالمنشأة. كما تنطوي يملية التدقيق يلى تقيي  مالءمة  11حول فعالية الرقابة الداخلية

فة إلى السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضا
 تقيي  العرض الكلي للبيانات المالية.

 
نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا يليه كا   ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ 

 الخاص بنا.
 

 الرأي
 

ل منص ، في جميع الجوانب الهامة، )أو تبدي نظرة حقيقية برأينا، تعرض البيانات المالية بشك
وأدائها المالي  97×1ديسمبر  31كما في تاريخ  ABCمالي لشركة ومنصفة حول( المركز ال

 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.
 

 األمر اآلخر
 

من قبل مدقق  7X97ديسمبر  31للسنة المنتهية بتاريخ  ABCت  تدقيق البيانات المالية لشركة 
 .1X97مارس  31والذي قا  بإبداء رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ  آخر

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 

يلى طبيعة مسؤوليات المدقق  اي إيتماد]سيختل  شكل ومحتوى هذا الفصل من تقرير المدقق 
 األخرى إليداد التقارير[

 ]توقيع المدقق[
 ق[]تاريخ تقرير المدق

 ]ينوان المدقق[

                                                 
، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق 13في ظل المالحظة الهامشية رق   41

ة المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق الرقابة الداخلي يتباربعين اإل
 إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هد المالئمة في تلك الظرو  وليس ل

لية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق في الظرو  التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخ 11
الرقابة  يتبارالبيانات المالية، ستت  كتابة هذه الجملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإل

المالئمة في تلك الظرو ". أما الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها بشكل منص  لوضع إجراءات التدقيق 
، فيمكن قراءة هذه الجملة يلى النحو التالي: " يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ 13في ظل المالحظة الهامشية رق  

اءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجر  يتبارالمدقق بعين اإل
 .التدقيق المالئمة في تلك الظرو "
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 (2)المرجع: الفقرة أ البيانات المالية المقارنة – 4التوضيح 
 

 ، على النحو التالي:15يوضح التقرير الظروف الواردة في الفقرة 
  يتعين على المدقق اإلبالغ عن كل من البيانات المالية للفترة الحالية والفترة السابقة

 لية.فيما يتعلق بعملية التدقيق للسنة الحا

  حول الفترة السابقة، كما صدر سابقًا، رأيًا متحفظاً يتضمن تقرير المدقق. 

 األمر الذي نتج عنه التعديل لم يتم حله. 

 نات تعتبر آثار األمر أو آثاره المحتملة على أرقام الفترة الحالية كبيرة لكل من البيا
 .ى رأي المدققوتتطلب إجراء تعديل علالمالية للفترة الحالية والفترة السابقة 

 

 
 تقرير المدقق المستقل

 [الجهة المعنية]
 

 1٦تقرير حول البيانات المالية
 

كما في تاريخ  بيان المركز الماليوالتي تتضمن  ABCقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة 
 وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان الشامل وبيان الدخل 7X97و 1X97لعا  ديسمبر  31

المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات  للسنواتالتدفقات النقدية 
 التوضيحية األخرى.

 
 ين البيانات المالية 10مسؤولية اإلدارة

 

تتحمل اإلدارة مسؤولية إيداد البيانات المالية تلك ويرضها بشكل منص  وفقاي للمعايير الدولية 
ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تقرر اإلدارة لزومها إليداد بيانات مالية  17لماليةإليداد التقارير ا

 أو الخطأ. حتيالخالية من البيان الخاطئ الجوهري الناتج ين اإل
 

 مسؤولية المدقق 
 

يلى يملية التدقيق الخاصة بنا.  اي إيتمادتتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول تلك البيانات المالية 
  بإجراء يملية التدقيق الخاصة بنا وفقاي لمعايير التدقيق الدولية. حيث تتطلب منا تلك المعايير ونقو 

جراء يملية التدقيق للحصول يلى ضمان معقول  متثالاإل لمتطلبات السلوك األخالقي وتخطيط وار
 حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهري.

 

                                                 
"تقرير حول  الثاني في الظرو  التي ينطبق فيها العنوان الفريي اي العنوان الفريي "تقرير حول البيانات المالية" غير ضروري يعد  61

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى".

 .المحدد ختصاصنطاق اإلفي  أو أي مصطلح آخر يعد مناسباي في سياق اإلطار القانوني  01

يندما تنطوي مسؤولية اإلدارة يلى إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي:   71
 ارير المالية، ...""اإلدارة مسئولة ين إيداد البيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة وفقاي للمعايير الدولية إليداد التق
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ى أداء إجراءات للحصول يلى أدلة تدقيق حول القي  واإلفصاحات الواردة في تنطوي يملية التدقيق يل
البيانات المالية. حيث تعتمد اإلجراءات المختارة يلى حك  المدقق بما في ذلك تقيي  مخاطر الخطأ 

دقق أو الخطأ. ويند القيا  بتقييمات المخاطر تلك، يأخذ الم حتيالالجوهري للبيانات المالية الناتج ين اإل
 12الرقابة الداخلية المتعلقة بقيا  بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها بشكل منص  يتباربعين اإل

لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو  ولكن ليس لغاية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة 
ة السياسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة. كما تنطوي يملية التدقيق يلى تقيي  مالءم 97الداخلية

المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقيي  العرض الكلي 
 للبيانات المالية.

 
نحن نؤمن أن أدلة التدقيق الذي حصلنا يليه كا   ومناسب لتوفير أساس لرأي التدقيق المتحفظ الخاص 

 بنا.
 

 األساس للرأي المتحفظ
في البيانات المالية، مما  ستهالكلإل ذكرمن البيانات المالية، ل  يرد  Xو وارد في المالحظة كما ه

تخذته اإلدارة في بداية إيشكل خرقاي للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية. وهذا هو ناتج القرار الذي 
البيانات المالية المتعلقة بتلك  السنة المالية السابقة والذي جعلنا نتحفظ برأي التدقيق الخاص بنا حول

 %97للبناء و %1والمعالت السنوية التي تصل إلى  ستهالكيلى الطريقة المباشرة لإل اي اريتمادالسنة. و 
 7X97في يا   XXXوبقيمة  1X97في يا   XXXللمعدات، سترتفع الخسارة للسنة بقيمة 

 1X97في يا   XXXالمتراك  بقيمة  ستهالكوستنخفض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بفعل اإل
 .7X97في يا   XXXوبقيمة  1X97وسترتفع الخسارة المتراكمة بقيمة  7X97في يا   XXXو 

 
 الرأي المتحفظ

آثار األمر المذكور في األساس لفقرة الرأي المتحفظ، تعرض البيانات المالية بشكل  بإستثناءبرأينا، 
 ABCي نظرة حقيقية ومنصفة حول( المركز المالي لشركة منص ، في جميع الجوانب الهامة، )أو تبد

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاي  97×1ديسمبر  31كما في تاريخ 
 للمعايير الدولية إليداد التقارير المالية.

                                                 
، يمكن قراءة الجملة يلى النحو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين 17في ظل المالحظة الهامشية رق    21

المالئمة  الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق يتباراإل
 إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة". هد في تلك الظرو  وليس ل

في الظرو  التي يتحمل فيها المدقق مسؤولية إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بعملية تدقيق  79
الرقابة  يتبارو التالي: "يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين اإلالبيانات المالية، ستت  كتابة هذه الجملة يلى النح

الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية ويرضها بشكل منص  لوضع إجراءات التدقيق المالئمة في تلك الظرو ". أما في 
و التالي: " يند إجراء تقييمات المخاطر تلك، يأخذ المدقق بعين ، فيمكن قراءة هذه الجملة يلى النح17ظل المالحظة الهامشية رق  

الرقابة الداخلية المتعلقة بإيداد المنشأة للبيانات المالية التي تبدي نظرة حقيقية ومنصفة لوضع إجراءات التدقيق المالئمة  يتباراإل
 في تلك الظرو "
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

يلى طبيعة مسؤوليات المدقق  اي إيتمادوى هذا الفصل من تقرير المدقق سيختل  شكل ومحت ]

 [ األخرى إليداد التقارير

 [ توقيع المدقق ]

 [ تاريخ تقرير المدقق ]

 [ ينوان المدقق ]
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 027 معيار التدقيق الدولي
 بالمعلومات األخرى في المتعلقةالمدقق  مسؤوليات

 المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة 
 

 تدقيق البيانات المالية للفتراتلالمفعول  نافذ) 
 أو بعد ذلك( 2772 ديسمبر 51التي تبدأ في  

 

 المحتويات
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بالمعلومات األخرى في  المتعلقةالمدقق  مسؤوليات" 727قراءة معيار التدقيق الدولي ينبغي
 هدافألا" 277في سياق معيار التدقيق الدولي  المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة"

جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" العامة  .للمدقق المستقل وا 
 

 



 بالمعلومات األخرى في المستندات المتعلقةالمدقق  مسؤوليات
  التي تحتوي على بيانات مالية مدققة 

   768 727معيار التدقيق الدولي 

 المقدمة
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

بالمعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي على  المتعلقةذا المعيار مسؤولية المدقق ه يتعامل .5
بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بذلك. وفي غياب أي متطلب منفصل في الظروف 
الخاصة بالعملية، فإن رأي المدقق ال يغطي المعلومات األخرى وال يتحمل المدقق مسؤولية خاصة 

ما إذا تم التعبير عن المعلومات األخرى بالشكل المناسب أم ال. ومع ذلك، يقرأ المدقق لتحديد 
المعلومات األخرى ألنه قد يتم إضعاف مصداقية البيانات المالية المدققة بسبب التعارضات 

 (5البيانات المالية المدققة والمعلومات األخرى. )المرجع: الفقرة أالجوهرية بين 
 

مستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة" الواردة في هذا المعيار إلى التقارير تشير عبارة "ال .2
الصادرة للمالكين )أو أصحاب عالقة مماثلين( والتي تحتوي على السنوية )أو مستندات مماثلة( 

 بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بذلك. كما قد يطبق هذا المعيار، وتكييفه حسب الضرورة
في الظروف القائمة، على المستندات األخرى التي تحتوي على بيانات مالية مدققة، مثل تلك 

 (2)المرجع: الفقرة أ 5 المستندات المستخدمة في اكتتابات األوراق المالية.
 

 تاريخ النفاذ
أو  2772 ديسمبر 51تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في لالمفعول  نافذيعتبر هذا المعيار  .3

 بعد ذلك.
 

 الهدف

ستجابة بالشكل المالئم عندما تتضمن المستندات التي تحتوي على إليكمن هدف المدقق في ا .4
بيانات مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بذلك على معلومات أخرى قد تضعف من مصداقية هذه 

 البيانات المالية وتقرير المدقق. 
 

 التعريفات

 -الدولية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:معايير التدقيق  هدافأل .1

 بإستثناءالمعلومات المالية وغير المالية ) -(Other information) المعلومات األخرى (أ)
البيانات المالية وتقرير المدقق المتعلق بها( المشمولة، إما بموجب القانون أو النظام أو 

 ية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بها.العرف، في مستند يحتوي على بيانات مال

المعلومات األخرى التي تتعارض مع المعلومات المشمولة  -(Inconsistency) التعارض (ب)
ستنتاجات إإلى إثارة الشك حول جوهري يؤدي تعارض في البيانات المالية المدقق. وقد 

                                                 
جراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية األهداف العامة للمدقق المستقل"  277معيار التدقيق الدولي  5  .2الفقرة  "وا 
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مسبقًا، ومن المحتمل حقيق التي تم الحصول عليها التدقيق التي تم التوصل إليها من أدلة الت
 أن يثير الشك حول أساس رأي المدقق حول البيانات المالية.

مرتبطة بالمسائل التي ال غيرالمعلومات األخرى  -(Misstatement) خطأ في الحقائق (ج)
تظهر في البيانات المالية المدققة والتي تم التعبير عنها أو عرضها بشكل خاطئ. وقد 

ائق من مصداقية المستندات التي تحتوي على بيانات يضعف وجود خطأ جوهري في الحق
 مالية مدققة.

 

 المتطلبات
  قراءة المعلومات األخرى

ينبغي أن يقرأ المدقق المعلومات األخرى ليحدد التعارضات الجوهرية، إن وجدت، مع البيانات  .6
 المالية المدققة.

 

من أجل الحصول على  حوكمةلفين بالينبغي أن يجري المدقق الترتيبات المناسبة مع اإلدارة أو المك .7
المعلومات األخرى قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق. وفي حال لم يكن من الممكن الحصول على 
المعلومات األخرى قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق، ينبغي أن يقرأ المدقق هذه المعلومات األخرى 

 حالما يكون ذلك ممكنًا.
 

 التعارضات الجوهرية
المدقق ما إذا كانت  فيجب أن يحدد، لدى قراءة المعلومات األخرى، لمدقق تعارضًا جوهرياً حدد ا إذا .8

 هناك حاجة إلى مراجعة البيانات المالية المدققة والمعلومات األخرى.
 

 التعارضات الجوهرية المحددة في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير المدقق

مراجعة ، هذه الورة مراجعة البيانات المالية المدققة وترفض اإلدارة إجراء عندما تقتضي الضر  .2
 2. 771وفقًا لمعيار التدقيق الدولي في تقرير المدقق الرأي فينبغي أن يعّدل 

 

تقتضي الضرورة مراجعة المعلومات األخرى وترفض اإلدارة إجراء هذه المراجعة، فينبغي كانت  إذا  .57
 حوكمةبال المكلفين جميعبإستنثاء إذا كان  ،حوكمةسألة إلى المكلفين بالأن يبلغ المدقق هذه الم
 -وأن يقوم بما يلي: 3مشاركين في إدارة المنشأة

تضمين فقرة المسألة األخرى في تقرير المدقق بحيث تصف التعارض الجوهري وفقًا  (أ)
 ؛ 4776 لمعيار التدقيق الدولي

 التوقف عن العمل على تقرير المدقق؛  (ب)

                                                 
 .في تقرير المدقق المستقل"الوارد "التعديالت على الرأي   771معيار التدقيق الدولي   2
 .53، الفقرة "بالحوكمة المكلفين أولئك مع اإلتصال"  267معيار التدقيق الدولي   3

 [.8، الفقرة ]"والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقلالتأكيد  "فقرات  776معيار التدقيق الدولي  4
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. )المرجع: بموجب قانون أو تشريعحيث يكون ذلك مسموحًا به  العملياتمن  ابنسحاإل (ج)
 (7أ-6أ الفقرات

 
التعارضات الجوهرية المحددة في المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها بعد تاريخ إصدار تقرير 

 المدقق
متطلبات ذات العالقة مراجعة البيانات المالية المدققة ضرورية، فينبغي أن يتبع المدقق ال إذا كانت .55

 1.167في معيار التدقيق الدولي 
 

مراجعة المعلومات األخرى ضرورية وتوافق اإلدارة على إجراء هذه المراجعة، فينبغي أن  إذا كانت .52
 (8ينفذ المدقق اإلجراءات الالزمة حسب الظروف القائمة. )المرجع: الفقرة أ

 

اإلدارة ترفض إجراء هذه المراجعة، فينبغي أن  مراجعة المعلومات األخرى ضرورية، ولكن إذا كانت .53
مشاركين في إدارة  حوكمةين بالف، بإستنثاء إذا كان جميع المكلحوكمةيشعر المدقق المكلفين بال

بمساور قلقه حول المعلومات األخرى وأن يتخذ أي إجراء مناسب إضافي. )المرجع: الفقرة  المنشأة،
 (2أ

 
 األخطاء الجوهرية في الحقائق

تحديد التعارضات الجوهرية، أصبح المدقق على علم بخطأ  هدفقراءة المعلومات األخرى ل إذا تم .54
 (57جوهري واضح في الحقائق، فينبغي أن يناقش المدقق المسألة مع اإلدارة. )المرجع: الفقرة أ

 

المدقق بعد إجراء المناقشات على وجود خطأ جوهري واضح في الحقائق، فينبغي أن  إذا أصر .51
لمنشأة، وينبغي أن ينظر المستشار القانوني لطلب من اإلدارة التشاور مع طرف ثالث مؤهل، مثل ي

 المدقق في النصيحة التي حصل عليها.
 
عندما يتوصل المدقق إلى وجود خطأ جوهري في الحقائق الواردة في المعلومات األخرى والذي  .56

، بإستنثاء إذا كان جميع حوكمةبال ترفض اإلدارة تصحيحه، فينبغي أن يشعر المدقق المكلفين
بمساور قلقه حول المعلومات األخرى وأن يتخذ إجراء  مشاركين في إدارة المنشأة، حوكمةين بالفالمكل

 (55مناسبًا آخر. )المرجع: الفقرة أ
 

*** 
 

                                                 
 .57-57الفقرات  "األحداث الالحقة"،  167معيار التدقيق الدولي   ٥
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 التطبيق والمادة التوضيحية األخرى
 هذا نطاق معيار التدقيق الدولي

 للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى، فيما يتعلق بالمعلومات األخرىالمسئوليات اإلضافية، وفقًا 
 (5)المرجع: الفقرة 

فيما يتعلق  ،بموجب متطلبات تشريعية أو تنظيمية أخرى ،قد يتحمل المدقق مسؤوليات إضافية . 5أ
ناطق بالمعلومات األخرى التي تتعدى نطاق هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، قد تقتضي بعض الم

من المدقق تطبيق إجراءات محددة على معلومات أخرى معينة مثل البيانات المكّملة المطلوبة أو 
وعند وجود مثل التعبير عن رأي حول موثوقية مؤشرات األداء الموضحة في المعلومات األخرى. 

ب القانون هذه االلتزامات، يتم تحديد المسؤوليات اإلضافية للمدقق من خالل طبيعة العملية وبموج
والنظام والمعايير المهنية. وفي حال حذف مثل هذه المعلومات األخرى أو احتوائها على أوجه 

 قصور، قد يتعين على المدقق بموجب القانون أو النظام اإلشارة إلى المسألة في تقرير المدقق.
 

 (2)المرجع: الفقرة  الوثائق التي تتضمن البيانات المالية المدققة
 الخاصة بالمنشآت الصغيرة االعتبارات

ذلك، فمن غير المحتمل أن تقوم المنشآت الصغيرة بإصدار وثائق  التشريعما لم يتطلب القانون أو  . 2أ
تتضمن البيانات المالية المدققة. وكمثال على هذه الوثائق وجود متطلب قانوني للتقرير المصاحب 

مات األخرى التي قد يتم إدراجها في إحدى الحوكمة. ومن األمثلة على المعلو ب المكلفينمن قبل 
 الوثائق التي تتضمن البيانات المالية المدققة لمنشأة صغيرة: بيان الدخل المفصل وتقرير اإلدارة.

 
 )أ(( 1) المرجع: الفقرة  تعريف المعلومات األخرى

 -.  قد تتألف المعلومات األخرى مثل مما يلي:3أ
 حول العمليات. حوكمةبال تقرير من قبل اإلدارة أو المكلفين 

 .الملخصات المالية أو النقاط البارزة 

 .بيانات التوظيف 

 .اإلنفاق الرأسمالي المخطط له 

 النسب المالية 

 .أسماء المسؤولين والمدراء 

 .البيانات الربع سنوية المختارة 
 
 -معايير التدقيق الدولية، ال تشتمل المعلومات األخرى على ما يلي: هداف.  أل4أ

 مذكرة إرسال، مثل خطاب التغطية، مرفق بالمستند الذي يحتوي على بيانات صحفية أو  نشرة
 مالية مدققة وتقرير المدقق المتعلق بها.

  تعليمات المحللالمعلومات المشمولة في. 
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  للمنشأة. لكترونيالواردة على الموقع اإلالمعلومات 
 

 (7)المرجع: الفقرة  قراءة المعلومات األخرى
حصول على المعلومات األخرى قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق يمّكن المدقق من حل التعارضات إن ال . 1أ

الجوهرية المحتملة واألخطاء الجوهرية الواضحة في الحقائق مع اإلدارة على أساس محدد. وقد يكون 
 االتفاق مع اإلدارة حول وقت توفير المعلومات األخرى أمرًا مساعدًا.

 
 يةالتعارضات الجوهر 

  التعارضات الجوهرية المحددة في المعلومات األخرى قبل تاريخ إصدار تقرير المدقق
 (57)المرجع: الفقرة 

.  عندما ترفض اإلدارة مراجعة المعلومات األخرى، قد يقيم المدقق أي قرار حول نوع اإلجراء اإلضافي 6أ
 القانوني للمدقق. مستشارتخاذه بناء على نصيحة الإالذي سيتم 

 
 عتبارات خاصة بمنشآت القطاع العامإ 
من العملية أو التوقف عن العمل على تقرير المدقق خيارين في القطاع العام.  نسحابقد ال يكون اإل.  7أ

وفي هذه الحاالت، قد يصدر المدقق تقريرًا إلى الجهة التشريعية المناسبة موضحًا تفاصيل 
 التعارض.

 
لومات األخرى التي تم الحصول عليها بعد تاريخ إصدار تقرير التعارضات الجوهرية المحددة في المع

 (53-52)المرجع: الفقرتان  المدقق
المعلومات األخرى، قد تتضمن إجراءات المدقق على مراجعة الخطوات عندما توافق اإلدارة على مراجعة  . 8أ

ية الصادرة مسبقًا وتقرير المتخذة من قبل اإلدارة لضمان إطالع األفراد الذين يستلمون البيانات المال
 المدقق المتعلق بها والمعلومات األخرى على المراجعة.

 
عندما ترفض اإلدارة مراجعة المعلومات األخرى التي يتوصل المدقق إلى أنها ضرورية، فقد تشتمل .  2أ

القانوني  مستشاراإلجراءات المناسبة األخرى من قبل المدقق على الحصول على نصيحة من ال
 قق.للمد

 
 (56-54)المرجع: الفقرات  األخطاء الجوهرية في الحقائق

. عند مناقشة خطأ جوهري واضح في الحقائق مع اإلدارة، قد يكون المدقق غير قادر على تقييم 57أ
المدقق  إستفساراتصحة بعض اإلفصاحات المشمولة في المعلومات األخرى وردود اإلدارة على 

 الحكم أو الرأي.وقد يتوصل إلى وجود فروقات في 
 
عندما يتوصل المدقق إلى وجود خطأ جوهري في الحقائق ترفض اإلدارة تصحيحه، فقد تشتمل . 55أ

القانوني  مستشاراإلجراءات المناسبة اإلضافية من قبل المدقق على الحصول على نصيحة من ال
   للمدقق.
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  تعمليات تدقيق الايانات المالية –الخاصة  اتتعتاار اإل
 خاصةال دهدا األوفقًا ألطر  المعدة

  

 تدقيق البيانات المالية للفتراتل)نافذ المفعول 
 أو بعد ذلك( 0889 ديسمبر 51التي تبدأ في 

 المحتويات                             
 الفقرة 
                                                                      مقدمة    ال

 7-5 ...................................................معيار التدقيق الدولي هذا.نطاق 
 4 ......................................................تاريخ النفاذ.................

 1 ......................................................................... الهد ..
 7-6 .........................................................................التعريفات
  المتطلاات

 0 ......................................................لدى قبول العملية  اتتعتبار اإل
 58 -9 ..................                                          .......................لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه.. اتتعتبار اإل

تعتبار تكوين رأي و   .......................................إتعداد التقارير ........ اتا 
 خر األ والمادة التوضيحيةالتطايق 

 ..............................................الهدف الخاص.........ر تعريف إطا

55-54 
 
 4أ-5أ

 ......................................لدى قبول العملية ................ اتتعتبار اإل
 ..............................لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه ............ اتتعتبار اإل

تعتبار و تكوين رأي                       ...........................إتعداد التقارير .................... اتا 

 0أ-1أ
 50أ-9أ
 51أ-57أ

 األهدافالبيانات المالية ذات بالمتعلقة  تقارير المدققين توضيحات حول : ملحق
 الخاصة

 
 

 
تعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة  –الخاصة  اتتعتبار "اإل 088قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي

داف العامة للمدقق المستقل األه" 088معيار التدقيق الدولي  في سياق خاصة"ال هدافاألوفقًا ألطر 
جراء  . تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"تعملية  وا 



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقًا ألطر  –تعتبارات الخاصة إلا
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 مقدمة ال
 معيار التدقيق الدولي دهذا نطاق

تعلى تدقيق البيانات المالية،  788–588المجموتعة  ردة فية الوار التدقيق الدوليتنطبق معايي .5
لدى تطبيق معايير التدقيق الدولية المذكورة  الخاصة اتتعتبار اإل ويتناول معيار التدقيق الدولي هذا

 .األهداف الخاصةتعلى تدقيق البيانات المالية وفقًا ألطر 
 

 األهدافية المعدة وفقًا ألطر مجموتعة كاملة من البيانات المال ُكتب هذا المعيار ضمن نطاق .0
 فردبيان مالي مخاصة ذات تعالقة بتدقيق  اتإتعتبار  0815خاصة. يتناول معيار التدقيق الدولي ال

 أو حساب أو بند محدد من بيان مالي ما. مكونأو 
 

ال يلغي هذا المعيار متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى وال ُيفهم منه أنه يتناول جميع  .7
 الخاصة التي يمكن أن تكون ذات تعالقة بظروف العملية.       اتار تعتباإل

 

 تاريخ النفاذ

 0889ديسمبر  51تاريخ بانات المالية للفترات التي تبدأ تدقيق البيلالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .4
 أو بعد ذلك.

 

 الهد 

مالية معدة وفقًا إلطار يتلخص هدف المدقق، لدى تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق بيانات  .1
 :الخاصة ذات العالقة بما يلي بشكل مناسب اتتعتبار ، في تناول اإلالهدف الخاص

 قبول العملية؛  (أ)

 و ؛التخطيط لتلك العملية وتنفيذها (ب)

تعداد تقارير حول البيانات المالية. (ج)  تكوين رأي وا 
 

 التعريفات

 أدناه: إزاءها معاني المبينةمعايير التدقيق الدولية، يكون للمصطلحات التالية ال هدافأل .6

 –(Special purpose financial statements) الخاصة هدافالبيانات المالية لأل (أ)
 (4)المرجع: الفقرة أ. خاصةال األهدافوفقًا ألطر البيانات المالية المعدة 

إطار إتعداد تقارير مالية  –(Special purpose framework) الهدف الخاصإطار  (ب)
يمكن أن يكون إطار إتعداد  .المعلومات المالية لمستخدمين محددين ياجاتإحتمصمم لتلبية 

 (.4أ-5)المرجع: الفقرة أ 0.إمتثالالتقارير المالية إطار تعرض تعادل أو إطار 

 
                                                 

5
 فيبنود محددة  وأابات حس وأ مكوناتو فردة م بيانات مالية تعمليات تدقيق - الخاصة تعتبارات"اإل، 081معيار التدقيق الدولي    

 ."بيان مالي
جراء، 088معيار التدقيق الدولي   0   .)أ( 57الفقرة  تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" تعملية " األهداف العامة للمدقق المستقل وا 



 خاصةال هدافاألتعمليات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقًا ألطر  –الخاصة  تعتباراتاإل
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تعني اإلشارة إلى "البيانات المالية" في هذا المعيار "مجموتعة كاملة من البيانات المالية ذات  .7
مالحظات ذات العالقة تعادًة مالحظات ذات الصلة". تشكل الالخاصة بما في ذلك ال هدافاأل

تحدد متطلبات إطار إتعداد التقارير سياسات محاسبية هامة ومعلومات تفسيرية أخرى. ملخصًا ل
المالية المطبق شكل ومضمون البيانات المالية واألمور التي تشكل مجموتعة كاملة من البيانات 

 المالية. 
 

 المتطلاات
 د  قاول العملية ل اتتعتاار اإل

  إطار إتعداد التقارير الماليةمدى قبول 
 

 أن يحدد مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية 058لمعيار التدقيق الدولي جب تعلى المدقق وفقاً ي .0
خاصة يجب أن يكون لدى  هدافلدى تدقيق بيانات مالية أل 7البيانات المالية. في إتعداد المطبق

 (.0أ-1: الفقرة أالمدقق فهم لـ : )المرجع

 الذي أتعدت التقارير المالية من أجله؛  هدفال (أ)

 المستخدمون المقصودون؛ و (ب)

الخطوات التي تتخذها اإلدارة لتحديد كون إطار إتعداد التقارير المالية المطبق مقبواًل في  (ج)
 الظروف. 

 

      لد  التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتتعتاار اإل
 

جميع معايير التدقيق الدولية ذات العالقة ل قيق الدولي أن يمتثلمعيار التديجب تعلى المدقق وفقًا ل .9
خاصة ولدى تنفيذ  أهدافتعلى المدقق لدى التخطيط لتدقيق بيانات مالية ذات  4بعملية التدقيق.

ًا خاصًا في إتعتبار التدقيق المذكور أن يحدد ما إذا كان تطبيق معايير التدقيق الدولية يتطلب 
 .(50أ-9: الفقرة أظروف العملية. )المرجع

 

وتطبيق  إختيار فهم حول)المنقح( 751المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  يجب أن يتكون لدى .58
يجب أن يتكون لدى المدقق، في حال تم إتعداد البيانات المالية وفقًا  1المنشأة للسياسات المحاسبية.

لدى إتعدادها لهذه البيانات  دارةالذي أبرمته اإل للعقد جوهرية ألحكام تعقد ما، فهم ألي تفسيرات
جوهري في  إختالفتفسير آخر معقول  إتعتمادالمالية. يكون التفسير تفسيرًا جوهريًا حينما ينتج تعن 

  المعلومات المعروضة في البيانات المالية. 
 

تعتاار تكوين رأي و    إتعداد التقارير اتا 
    

تعداد تقارير حول البيانات المالية ذ .55 تعلى المدقق أن يطبق الخاصة  هدافاأل اتلدى تكوين رأي وا 
 (.57)المرجع: الفقرة أ 788.6المتطلبات الواردة في معيار التدقيق الدولي 

                                                 
 )أ(. 6، الفقرة "الموافقة تعلى شروط التكليف بالتدقيق" 058معيار التدقيق الدولي   7
4

 .50، الفقرة 088معيار التدقيق الدولي   
1

 )ج(. 55، الفقرة "خالل فهم المنشأة وبيئتها مخاطر الخطأ الجوهري من "تحديد وتقييم )المنقح( 751التدقيق الدولي  معيار  
6

 . تقارير حول البيانات المالية"ال"تكوين رأي وا تعداد   788الدولي معيار التدقيق   
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 وصف إطار إتعداد التقارير المالية المطبق
 

كانت البيانات المالية تشير إلى أن يقيم ما إذا  788يجب تعلى المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي .50
وتعلى المدقق في حال تم إتعداد  7إطار إتعداد التقارير المالية المطبق.أو تصف بشكل مناسب 

ما إذا كانت البيانات المالية تصف بشكل مناسب أي  يقيم التقارير المالية بموجب أحكام تعقد أن
 تفسيرات جوهرية للعقد الذي ُبنيت البيانات المالية تعلى أساسه. 

 

تقرير المدقق. وفي حالة تقرير المدقق حول  شكل ومضمون 788يتناول معيار التدقيق الدولي .57
 الخاصة:  هدافالبيانات المالية ذات األ

الذي تم من أجله إتعداد البيانات المالية و، إذا دتعت  هدفيبين تقرير المدقق اليجب أن  (أ)
 هدافمالحظة في البيانات المالية ذات األالالحاجة، المستخدمين المقصودين أو اإلشارة إلى 

 تحتوي تعلى تلك المعلومات؛ و الخاصة التي

إذا كان لدى اإلدارة خيار بخصوص ُأطر إتعداد التقارير المالية لدى إتعداد البيانات المالية   (ب)
من أجل البيانات المالية يجب أن يشير أيضًا إلى  0المذكورة فإن شرح اإلدارة مسؤولية اإلدارة

 ة المطبق مقبواًل في الظروف. مسؤوليتها من أجل تحديد كون إتعداد إطار التقارير المالي
 

 الهدف الخاصطار إلتنبيه القراء إلى أن البيانات المالية معدة وفقًا 
 

مسألة الخاصة فقرة تأكيد تعلى  هدافيجب أن يتضمن تقرير المدقق حول البيانات المالية ذات األ .54
وأن  هدف الخاصالتنبه مستخدمي تقرير المدقق إلى أن البيانات المالية معدة وفقًا إلطار ما 

ن يضمن هذه أآخر. يجب تعلى المدقق  هدفالبينات المالية نتيجة لذلك يمكن أال تكون مناسبة ل
 (. 51أ-54تحت تعنوان مناسب. )المرجع: الفقرة أالفقرة 

 

*** 

 خر األ والمادة التوضيحيةالتطايق 
 (6)المرجع: الفقرة  الهد  الخاصتعري  إطار 

 

 ما يلي:  ألهداف الخاصةامن األمثلة تعلى أطر  . 5أ

  أساس ضريبي للمحاسبة تعلى بيانات مالية يرافق اإلقرار الضريبي للمنشأة؛ 

  أساس المدفوتعات واإليصاالت النقدية للمحاسبة تعلى معلومات التدفق النقدي التي قد ُيطلب
 من المنشأة إتعدادها للدائنين؛ 
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 ظمة لتلبية متطلبات الجهة المنظمة أحكام إتعداد التقارير المالية التي تضعها الجهة المن
 المذكورة؛ أو

  مثل تعقد سند أو تعقد قرض أو منح مشروعأحكام إتعداد التقارير المالية في تعقد ما.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

الخاصة مبنيًا تعلى إطار إتعداد تقارير مالية  هدافقد تكون هناك أحوال يكون فيها اإلطار ذي األ . 0أ
إال أنه قد  أو من قبل قانون أو نظامُوضع من قبل مؤسسة إتعداد معايير مفوضة أو معترف بها 

د بيانات ال يمتثل لجميع متطلبات ذلك اإلطار، ومن األمثلة تعلى ذلك العقد الذي يستلزم إتعدا
. حينما يكون ذلك ×ختصاصمالية وفقًا لمعظم، وليس جميع، معايير إتعداد التقارير المالية لإل

مقبواًل في ظروف العملية فإنه من غير المناسب أن يلمح وصف إطار إتعداد التقارير المالية 
التقارير المالية التام إلطار إتعداد  متثالالخاصة إلى اإل هدافالمطبق في البيانات المالية ذات األ

. انون أو نظامقمن قبل الذي ُوضع من قبل مؤسسة إتعداد معايير مفوضة أو معترف بها أو 
، إلى أحكام أتعاله العقد المذكور مثاليمكن أن يشير إطار إتعداد التقارير المالية المطبق، في 

لمالية التقارير إتعداد التقارير المالية في العقد دون أن يشير إلى أي مرجع لمعايير إتعداد ا
 . ×ختصاصلإل

 
، إطار تعرض 0، في الظروف الموصوفة في الفقرة أالهدف الخاصيمكن أن ال يشكل إطار  .  7أ

تعادل حتى لو كان إطار إتعداد التقارير المالية الذي بني تعلى أساسه إطار تعرٍض تعادل. ويرجع 
بات إطار إتعداد التقارير قد ال يمتثل لجميع متطل الهدف  الخاصالسبب في ذلك إلى أن إطار 

 ير مفوضة ومعترف بها أو من قبل قانون أو نظامالمالية الذي ُوضع من قبل مؤسسة إتعداد معاي
 والتي تكون ضرورية لتحقيق العرض العادل للبيانات المالية. 

 
لتي هي البيانات المالية الوحيدة ا الهدف الخاصعدة بموجب إطار مقد تكون البيانات المالية ال . 4أ

 البيانات المالية المذكورة من قبل مستخدمين إستخدامتعدها المنشأة وفي مثل هذه الظروف يمكن 
ع البيانات المالية في تلك يورغم توز غير أولئك الذين ُصمم إطار إتعداد التقارير المالية لهم. 

 خاصة دافأهالظروف تعلى نطاق واسع فإن البيانات المالية ال تزال تعتبر بيانات مالية ذات 
مصممة لتجنب حاالت إساءة فهم  54-57لمعايير التدقيق الدولية. المتطلبات الواردة في الفقرات

 الذي أتعدت التقارير المالية من أجله. هدفال
 
 لد  قاول العملية اتتعتاار اإل

 (0)المرجع: الفقرة: مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية 
 

المعلومات المالية للمستخدمين  إحتياجاتالخاصة تعتبر  هدافات األفي حالة البيانات المالية ذ . 1أ
المقصودين تعاماًل أساسيًا لتحديد مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية المطبق في تحضير 

 البيانات المالية. 
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  770 088معيار التدقيق الدولي 

من  يمكن أن يشتمل إطار إتعداد التقارير المالية تعلى معايير إتعداد التقارير المالية الموضوتعة . 6أ
الخاصة،  هدافقبل مؤسسة مفوضة أو معترف بها إلصدار معايير للبيانات المالية ذات األ

تعملية مقنعة تتسم إذا اتبعت المؤسسة  هدفالمعايير مقبولة لهذا ال أن ويفترض في هذه الحالة
. وفي بعض تعتباربالشفافية تنطوي تعلى تداول آراء األطراف المعنية وأخذها بعين اإل

إطار إتعداد التقارير المالية الذي يجب أن يستخدم  قانون أو نظامت يمكن أن يحدد اختصاصاإل
الخاصة لنوع معين من المنشآت. فعلى  هدافمن قبل اإلدارة إلتعداد البيانات المالية ذات األ

سبيل المثال يمكن أن تضع الجهة التنظيمية أحكامًا إلتعداد التقارير المالية لتلبية متطلبات تلك 
إطار إتعداد التقارير  وجود مؤشرات تعلى خالف ذلك، ُيعتبر ، وفي حال تعدمةظيمية التنالجه

 الخاصة المعدة من قبل المنشأة.  هدافالمالية المذكور مقبواًل للبيانات المالية ذات األ
 
 حينما تكون هناك متطلبات تشريعية أو تنظيمية إلى جانب معايير إتعداد التقارير المالية المشار . 7أ

يتطلب من المدقق أن يحدد ما إذا كانت هناك  058، فإن معيار التدقيق الدولي6إليها في الفقرة أ
أي حاالت تعارض بين معايير إتعداد التقارير المالية والمتطلبات اإلضافية ويحدد المعيار أيضًا 

   9اإلجراءات التي يجب أن يتخذها المدقق في حال وجدت حاالت التعارض تلك.
  
أحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في  تعلى يمكن أن يشتمل إطار إتعداد التقارير المالية المطبق . 0أ

. وفي هذه الحالة ُيحدد مدى 7و أ 6تعقد ما أو مصادر أخرى غير تلك الموصوفة في الفقرتين أ
إذا كان  ما تعتباراإلقبول إطار إتعداد التقارير المالية في ظروف العملية من خالل األخذ بعين 

لمذكورة كما هو موصوف ااإلطار يتسم بسمات تعادًة ما تتسم بها بها ُأطر إتعداد التقارير المالية 
، تعتبر األهمية الهدف الخاصوفي حالة إطار . 058من معيار التدقيق الدولي 0في الملحق

بر أمرًا يتعلق النسبية لعملية معينة لكل سمة تتسم بها أطر إتعداد التقارير المالية المقبولة تعت
 أهدافتعلى سبيل المثال يمكن أن يكون كل من المورد والمشتري، من أجل  بالحكم المهني.

تحديد قيمة األصول الصافية للمنشأة تعند تاريخ بيعها، قد اتفقا تعلى أن التقديرات الحصيفة للغاية 
المالية غير حيادية رغم أن هذه المعلومات هما حتياجاتبشأن بدالت الحسابات المدينة مناسبة إل

 العام. الهدفلدى مقارنتها مع المعلومات المالية المعدة وفقًا إلطار 
 
 (9)المرجع: الفقرة لد  التخطيط للتدقيق وتنفيذه  اتتعتاار اإل

 

أن يمتثل )أ( للمتطلبات األخالقية ذات  088يجب تعلى المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي . 9أ
ية والتي تتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية و)ب( ستقاللتي تتعلق باإلالعالقة بما فيها تلك ال

لجميع معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بالتدقيق، وتعلى المدقق أيضًا وفقًا لذلك المعيار أن 
يمتثل مع كل متطلب من متطلبات معايير التدقيق الدولية ما لم يكن المعيار بأكمله، في ظروف 

ألنه مشروط والشرط غير موجود. قد ير ذي تعالقة أو المتطلب غير ذي تعالقة التدقيق، غ
ري التجاوز تعن متطلب ذي إلى حكم مفاده أنه من الضرو  إستثنائيةيتوصل المدقق في ظروف 
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معيار تدقيق دولي ما من خالل تطبيق إجراءات تدقيق بديلة لتحقيق هدف ذلك تعالقة في 
 58المتطلب.

 
 أهدافق بعض متطلبات معايير التدقيق الدولية في تدقيق بيانات مالية ذات قد يتطلب تطبي . 58أ

 708ًا خاصًا. فعلى سبيل المثال في معيار التدقيق الدوليإتعتبار خاصة، قد يتطلب من المدقق 
 إحتياجات إتعتبارالهامة لمستخدمي البيانات المالية تعلى  تبنى األحكام المتعلقة بالمسائل

ولكن في حالة تدقيق البيانات  55هم مجموتعة.إتعتبار المشتركة للمستخدمين بالمعلومات المالية 
المعلومات المالية  إحتياجات إتعتبارتُبنى هذه األحكام تعلى الخاصة  هدافالمالية ذات األ

 للمستخدمين المقصودين. 
 
ا يمكن أن الخاصة كتلك المعدة وفقًا لمتطلبات تعقد م هداففي حالة البيانات المالية ذات األ . 55أ

تتفق اإلدارة مع المستخدمين المقصودين تعلى تعتبة ال يتم دونها تصحيح أو تعديل األخطاء 
إن وجود هذه العتبة ال ُيعفي المدقق من متطلب تحديد األهمية النسبية  المحددة أثناء التدقيق.

الخاصة  هدافألالتخطيط لتدقيق البيانات المالية ذات ا هدافأل 708وفقًا لمعيار التدقيق الدولي
 وتنفيذه. 

 
وفقًا لمعايير التدقيق الدولية قائمًا تعلى العالقة بين المكلفين  حوكمةمع المكلفين بال تصاليكون اإل . 50أ

مسؤولين  حوكمةالخاضعة للتدقيق وخاصًة ما إذا كان هؤالء المكلفين بالوالبيانات المالية  حوكمةبال
الخاصة فإن  هدافمالية. في حالة البيانات المالية ذات األتلك البيانات التعن اإلشراف تعلى إتعداد 

اإلدارة  ستخدامقد ال تترتب تعليهم هذه المسؤولية حينما تعد المعلومات المالية إل حوكمةالمكلفين بال
ذات  06850فقط تعلى سبيل المثال. وفي هذه الحاالت فقد ال تكون متطلبات معيار المحاسبة الدولي

الخاصة إال تعندما يكون المدقق مسؤواًل أيضًا تعن تدقيق  هدافالمالية ذات األ صلة بتدقيق البيانات
 حوكمة، تعلى سبيل المثال، تعندما يتفق مع المكلفين بالالعام للمنشأة أو الهدفالية ذات البيانات الم

 هدافذات الصلة المحددة أثناء التدقيق البيانات المالية ذات األ تعلى المنشأة تعلى إبالغهم بالمسائل
  الخاصة.

 

تعتاار تكوين رأي و   (55)المرجع: الفقرةإتعداد التقارير  اتا 
 

يحتوي ملحق معيار التدقيق الدولي هذا تعلى إيضاحات لتقارير المدققين التي تتناول البيانات  . 57أ
 الخاصة.  هدافالمالية ذات األ

 

 (54)المرجع: الفقرة ص الهدف الخاتنبيه القراء إلى أن البيانات المالية معدة وفقًا إلطار 
غير تلك التي كانت مقصودة لها،  هدافالخاصة أل هدافالتقارير المالية ذات األ إستخداميمكن  . 54أ

قد تطلب جهة منظمة ما من منشآت معينة أن تضع البيانات المالية ذات فعلى سبيل المثال 
، ينبه المدقق مستخدمي تقرير حاالت إساءة الفهم لتفادي الخاصة في سجل تعام. هدافاأل
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الخاصة وتعليه فهو قد ال يكون مناسبًا  األهدافالمدقق إلى أن البيانات المالية معدة وفقًا إلطار 
 آخر.  هدفل

 
 (54)المرجع: الفقرة  ستخدامالقيود تعلى التوزيع أو اإل

 

لمناسب اإلشارة إلى أن فقد يرى المدقق أنه من ا 54إضافة إلى التنبيه المترتب بموجب الفقرة  . 51أ
معين، فإنه  إختصاصانون أو نظام بناًء تعلى قو  المدقق خاص فقط بمستخدمين محددين،تقرير 

تقرير المدقق. ومن الممكن في هذه  إستخداممن الممكن تحقيق ذلك من خالل تقييد توزيع أو 
األخرى  المسائل بحيث تشتمل تعلى تلك 54قرة ي الفالظروف توسيع نطاق الفقرة المشار إليها ف

    ويعدل العنوان بناًء تعلى ذلك. 
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 ملحق
 (57)المرجع: الفقرة أ

 
 

 الخاصة  األدهدا الايانات المالية ذات ا حول تقارير المدققين المتعلقة توضيحات
  تقرير مدقق حول مجموتعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفقًا ألحكام إتعداد التقارير 5التوضيح :

 (.إمتثالهذا التوضيح، إطار  لهدف لواردة في تعقد ما )المالية ا

  تقرير مدقق حول مجموتعة كاملة من التقارير المالية المعدة وفقًا لألساس الضريبي 0التوضيح :
 (. إمتثالتوضيح، إطار هذا ال لهدف ) × ختصاصللمحاسبة في اإل

  عدة وفقًا ألحكام إتعداد تقارير : تقرير مدقق حول مجموتعة كاملة من التقارير المالية الم7التوضيح
 هذا التوضيح، إطار تعرض تعادل(.  لهدف مالية تضعها الجهة المنظمة )
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  700 )الملحق(  088معيار التدقيق الدولي 

 

 :1التوضيح 
 تشتمل الظرو  تعلى ما يلي:

 ية الواردة في تعقد ما أتعدت الايانات المالية من قال إدارة المنشأة وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المال
ألحكام ذلك العقد. ليس لد  اإلدارة خيار اشأن أطر إتعداد  متاال( لإلد  الخاصاله)أي إطار 

 التقارير المالية.

  إمتاالإطار إتعداد التقارير المالية المطاق تعاارة تعن إطار. 

  تعكس شروط تعملية التدقيق وص  مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية في معيار التدقيق
 .018الدولي 

 ستخدامدقق و توزيع تقرير الم  ه مقيدان. ا 

 

 
 تقرير المدقق المستقل 
 ]الُمخاَطب المناسب[

 

 75كما في  بيان المركز الماليوالتي تتألف من  للشركة ألقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه 
للسنة  بيان التدفقات النقديةوبيان التغيرات في حقوق الملكية و  بيان الدخل الشامل، و 08×5ديسمبر 

هامة ومعلومات تفسيرية أخرى. أتعدت البيانات المحاسبية اللسياسات ل ، وملخصلمنتهية بذلك التاريخا
بناًء تعلى أحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ع من العقد المؤرخ  الشركة أالمالية من قبل إدارة 

 )"العقد"(.  بين الشركة أ والشركة ب 08×5يناير  5في 
 

 تعن الايانات المالية 1اإلدارة مسؤولية
 

اإلدارة مسؤولة تعن إتعداد هذه البيانات المالية وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ع من 
الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى إتعداد البيانات المالية التي تكون  حوكمةالومسؤولة تعن  العقد

 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل وهرية سواءً خالية من األخطاء الج
 

 مسؤولية المدقق
 

تعلى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءً 
قيق للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتد متثاللمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

  ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية. وتنفيذه للحصول تعلى تأكيد معقول حول 
 

                                                 
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.   ١
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ينطوي التدقيق تعلى تنفيذ إجراءات للحصول تعلى أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
ك تقييم مخاطر األخطاء تعتمد اإلجراءات المختارة تعلى حكم المدقق بما في ذل، و البيانات المالية

أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر تعلى  حتيالكانت نتيجة اإل في البيانات المالية سواءً الجوهرية 
تصلة بإتعداد المنشأة للبيانات المالية من أجل مالداخلية ال حوكمةال تعتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل

 حوكمةإبداء رأي حول فعالية ال هدفن ليس لتصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولك
الداخلية في المنشأة. يشتمل التدقيق أيضًا تعلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة 

العرض الكلي للبيانات ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 
 المالية. 

 
 لقة بالتدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. نعتقد أن األدلة المتع

 
 الرأي

 

قد أتعدت، من حيث جميع  08س5ديسمبر  75للسنة المنتهية بتاريخ برأينا أن البيانات المالية للشركة أ 
 العقد.الجوانب الجوهرية، وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة ع من 

 
     ستخدامأساس المحاساة والقيود تعلى التوزيع واإل

        

في البيانات المالية التي تصف أساس  ×تعديل رأينا، إلى المالحظة ، دون نتباهنود أن نلفت اإل
ألحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في  متثالالمحاسبة. ُتعد البيانات المالية لمساتعدة لشركة أ تعلى اإل

آخر. إن تقريرنا  هدفلعقد المشار إليه أتعاله. وقد تكون البيانات المالية نتيجة لذلك غير مناسبة لا
ه من قبل أطراف غير الشركة أ أو إستخدامخاص بالشركة أ والشركة ب فقط وال ينبغي توزيعه أو 

 الشركة ب. 
 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[
 ]تعنوان المدقق[
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 :0يح التوض

 تشتمل الظرو  تعلى ما يلي:
  لألساس الضرياي للمحاساة في وفقًا  الايانات المالية من قال إدارة شركة أشخاصأتعدت

 دة الشركاء في إتعداد إقرارات ضرياةمساتع ( من أجلالهد  الخاص)أي إطار  ×ختصاصاإل
 ة.ليس لد  اإلدارة خيار اشأن أطر إتعداد التقارير المالي .الدخل الخاصة اهم

 إمتاالارة تعن إطار إطار إتعداد التقارير المالية المطاق تعا. 

  تعكس شروط تعملية التدقيق وص  مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية في معيار التدقيق
 .018الدولي 

  ستخدامتوزيع تقرير المدقق و  ه مقيدان. ا 
 

     
 تقرير المدقق المستقل 
 ]الُمخاَطب المناسب[

 
كما في  بيان المركز الماليالبيانات المالية المرفقه لشركة األشخاص أ والتي تتألف من  لقد قمنا بتدقيق

محاسبية اللسياسات لللسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص  بيان الدخل الشامل، و 08×5ديسمبر  75
لضريبي األساس ا إستخداماإلدارة بهامة ومعلومات تفسيرية أخرى. أتعدت البيانات المالية من قبل ال

 .×ختصاصللمحاسبة في اإل
 

 تعن الايانات المالية 0مسؤولية اإلدارة
 ×ختصاصلألساس الضريبي للمحاسبة في اإلاإلدارة مسؤولة تعن إتعداد هذه البيانات المالية وفقًا 

الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى إتعداد البيانات المالية التي تكون  حوكمةومسؤولة تعن ال
 أو الخطأ. حتيالمن األخطاء الجوهرية سواء كانت نتيجة اإل خالية

 
 مسؤولية المدقق

تعلى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءً 
والتخطيط للتدقيق للمتطلبات األخالقية  متثاللمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

 وتنفيذه للحصول تعلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  
 

ينطوي التدقيق تعلى تنفيذ إجراءات للحصول تعلى أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
قق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء تعتمد اإلجراءات المختارة تعلى حكم المد، و البيانات المالية

أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر تعلى  حتيالالجوهرية في البيانات المالية سواء كانت نتيجة اإل
لبيانات المالية من متصلة بإتعداد شركة األشخاص لالداخلية ال حوكمةال تعتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل

 حوكمةالية الإبداء رأي حول فع هدفة في الظروف، ولكن ليس لأجل تصميم إجراءات التدقيق المناسب
 

 ر القانوني ضمن اإلختصاص المعين.  أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطا  ٢
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. يشتمل التدقيق أيضًا تعلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية الداخلية في شركة األشخاص
المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي 

 للبيانات المالية. 
 

 نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. 
 

 الرأي
 

قد أتعدت، من  08×5ديسمبر  75أ للسنة المنتهية بتاريخ  األشخاص لشركةأن البيانات المالية برأينا 
 .× ختصاصإلالتابع لالمعمول به[ لـ ]صف قانون ضريبة الدخل حيث جميع الجوانب الجوهرية، وفقًا 

 
       ستخدامأساس المحاساة والقيود تعلى التوزيع واإل

      

في البيانات المالية التي تصف أساس  ×، دون تعديل رأينا، إلى المالحظةنتباهنود أن نلفت اإل
لدخل الخاصة إتعداد إقرارات ضريبة ا أ تعلى األشخاص شركةالبيانات المالية لمساتعدة المحاسبة. ُتعد 

األشخاص  شركةتقريرنا خاص بآخر. إن  هدف. وقد تكون البيانات المالية نتيجة لذلك غير مناسبة لبهم
 . شركائهاأ أو  األشخاص شركةمن قبل أطراف غير  هإستخداموال ينبغي توزيعه أو  أ وشركائها

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]تعنوان المدقق[
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 :3التوضيح 
 تشتمل الظرو  تعلى ما يلي:

  أتعدت الايانات المالية من قال إدارة المنشأة وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المالية التي وضعتها
ليس لد   ( من أجل تلاية متطلاات الجهة المنظمة.الهد  الخاصالجهة المنظمة )أي إطار 

 أطر إتعداد التقارير المالية. اإلدارة خيار اشأن

 .إطار إتعداد التقارير المالية المطاق تعاارة تعن إطار تعرض تعادل 

  تعكس شروط تعملية التدقيق وص  مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية في معيار التدقيق
 .018الدولي 

  ستخدامتوزيع تقرير المدقق و  ه مقيدان.ا 

 قد أصدر أيضًا تقرير مدقق حول الايانات المالية التي  أن المدقق األخر  إلى المسألة تشير فقرة
 تعام.   الهد أتعدتها الشركة أ تعن نفس الفترة وفقًا إلطار 

 

 
 تقرير المدقق المستقل 
 ]الُمخاَطب المناسب[

 
 75كما في  بيان المركز الماليلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقه للشركة أ والتي تتألف من 

للسنة  بيان التدفقات النقديةوبيان التغيرات في حقوق الملكية و  بيان الدخل الشامل، و 08×5ديسمبر 
المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى. أتعدت البيانات 

 . من النظام ع صفقرة بناًء تعلى أحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في ال الشركةالمالية من قبل إدارة 
 

 تعن الايانات المالية ۳مسؤولية اإلدارة
وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المالية  وتعرضها تعرضًا تعادالً  اإلدارة مسؤولة تعن إتعداد هذه البيانات المالية

الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا ليتسنى  حوكمةومسؤولة تعن ال 4ص من النظام عالواردة في الفقرة 
 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل تعداد البيانات المالية التي تكون خالية من األخطاء الجوهرية سواءً إ 
 

 
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.     ۳
حيثمــا تتمثــل مســؤولية اإلدارة فــي إتعــداد بيانــات ماليــة تعطــي تعرضــًا صــحيحًا وتعــاداًل، يمكــن أن تكــون الصــيغة كمــا يلــي: "اإلدارة     ٤

دقيقًا وتعاداًل وفقـًا ألحكـام إتعـداد التقـارير الماليـة الـواردة فـي الفقـرة ص مـن النظـام ع، مسؤولة تعن إتعداد بيانات مالية تعطي تعرضًا 
 ومسؤولة تعن ..."
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 مسؤولية المدقق
تعلى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناءً 

للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق  متثالا اإلعايير من  لمعايير التدقيق الدولية حيث تتطلب هذه الم
 وتنفيذه للحصول تعلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  

 
ينطوي التدقيق تعلى تنفيذ إجراءات للحصول تعلى أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 

، وتعتمد اإلجراءات المختارة تعلى حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء البيانات المالية
أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر تعلى  حتيالكانت نتيجة اإل الجوهرية في البيانات المالية سواءً 

وتعرضها  الداخلية المتصلة بإتعداد المنشأة للبيانات المالية حوكمةال تعتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل
إبداء رأي  هدفمن أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس ل 1تعرضًا تعادالً 
في المنشأة. يشتمل التدقيق أيضًا تعلى تقييم مدى مالءمة السياسات  6الداخلية حوكمةحول فعالية ال

ة باإلضافة إلى تقييم العرض المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدار 
 الكلي للبيانات المالية. 

 
 نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. 

 
 الرأي

تعطي تعرضاً )أو  ، من حيث جميع الجوانب الجوهرية،تعرض بشكل تعادل برأينا أن البيانات المالية
أدائها المالي ولتدفقاتها  (لـ)و 08×5ديسمبر  75( المركز المالي للشركة أ كما في لـ الً صحيحًا وتعاد

 .ص من النظام ع وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المالية الواردة في الفقرة النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ
 

            ستخدامأساس المحاساة والقيود تعلى التوزيع واإل
في البيانات المالية التي تصف أساس  ×، دون تعديل رأينا، إلى المالحظةنتباهت اإلنود أن نلف

وقد تكون  تلبية متطلبات الجهة المنظمة ب، المحاسبة. ُتعد البيانات المالية لمساتعدة لشركة أ تعلى
 .آخر هدفالبيانات المالية نتيجة لذلك غير مناسبة ل

 

                                                 
، يمكــن أن تكــون الصــيغة كمــا يلــي: "لــدى إجــراء تقييمــات المخــاطر هــذه، تعلــى المــدقق أن 4فــي حالــة وجــود المالحظــة الهامشــية  ٥

مـن أجـل تصـميم  التـي تعطـي تعرضـًا صـحيحًا وتعـادالً  إتعـداد المنشـأة للبيانـات الماليـةالرقابة الداخلية المتصـلة بيأخذ بعين االتعتبار 
 ."إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في المنشأة هدفإجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس ل

بـة الداخليـة إلـى جانـب تـدقيق البيانـات الماليـة، في الحاالت التي تترتب فيها أيضًا تعلى المدقق مسؤولية إبداء رأي حول فعالية الرقا ٦
الرقابـــة يجــب أن تـــتم صــياغة هـــذه الجملـــة كمــا يلـــي: "لــدى إجـــراء تقييمـــات المخــاطر هـــذه، تعلــى المـــدقق أن يأخـــذ بعــين االتعتبـــار 

التـدقيق المناسـبة فـي مـن أجـل تصـميم إجـراءات  وتعرضـها العـادل للبيانـات الماليـة الداخلية المتصلة بإتعـداد المنشـأة للبيانـات الماليـة
، يمكــن أن تكـون الصـيغة كمـا يلــي: "لـدى إجـراء تقييمــات المخـاطر هـذه، تعلــى 4روف". فـي حالـة وجــود المالحظـات الهامشـية الظـ

مــن  التــي تعطــي تعرضــًا صــحيحًا وتعــادالً  الرقابــة الداخليــة المتصــلة بإتعــداد المنشــأة للبيانــات الماليــةتعتبــار إلالمــدقق أن يأخــذ بعــين ا
 ".يم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروفأجل تصم
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 األخر  المسألة

 08×5ديسمبر  75مجموتعة مستقلة من البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ قامت الشركة أ بإتعداد 
وفقًا للمعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية والتي أصدرنا بناًء تعليها تقرير مدقق منفصل لمساهمي 

 .08×0آذار  75الشركة أ بتاريخ 
 
 [ توقيع المدقق ]

 [ تاريخ تقرير المدقق ]

 [ تعنوان المدقق ]
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 أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي لة تعلى مكوناتأمث : 5ملحق 
ل المكون المحدد توضيحات تقارير المدققين حول البيان المالي المفرد وحو : 0ملحق 

  في البيان المالي

 
 

 

مفردة تعمليات تدقيق بيانات مالية  –الخاصة  اتتعتبار "اإل 808قراءة معيار التدقيق الدولي  ينبغي
 دافاأله" 000معيار التدقيق الدولي في سياق  "ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

جراء تعملية   . وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" تدقيقالعامة للمدقق المستقل وا 
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 مقدمة ال
  معيار التدقيق الدولي هذا نطاق

ويجب  تعلى تدقيق البيانات المالية 900–500المجموتعة  ة الواردة فير التدقيق الدوليتنطبق معايي .5
قيق لمعلومات مالية تعلى تعمليات تد لضرورة في الظروف لدى تطبيقهاأن تتم موائمتها حسب ا

يق لدى تطبيق معايير التدق الخاصة اتتعتبار اإل ، ويتناول معيار التدقيق الدولي هذاخرىتاريخية أ
أو حساب أو بند محدد في بيان مالي. يمكن  أو مكون فردكورة تعلى تدقيق بيان مالي مالدولية المذ

ر أو الحساب أو البند المحدد في بيان مالي وفقًا إلطا فرد أو المكونالبيان المالي الم إتعداد
ذا تم إتعداده وفقًا إلطار  األهداف العامة فإن معيار التدقيق الدولي  األهداف الخاصةأو خاصة، وا 

 ينطبق أيضًا تعلى التدقيق.   8005
 

تعلى عنصر الصادر نتيجة تعمل ُأجري مدقق الالتدقيق الدولي هذا تعلى تقرير  ال ينطبق معيار .0
 من تدقيق مجموتعة هدافأل ابع للمجموتعةالمالية لعنصر بناًء تعلى طلب من فريق ت المعلومات

 (.6000بيانات مالية )أنظر معيار التدقيق الدولي ال
 

ال يلغي هذا المعيار متطلبات معايير التدقيق الدولية األخرى وال ُيفهم منه أنه يتناول جميع  .3
 الخاصة التي يمكن أن تكون ذات تعالقة بظروف العملية.       اتتعتبار اإل

 

 تاريخ النفاذ

المفردة أو المكونات أو الحسابات أو البنود  انات الماليةتدقيق البيلالمفعول  نافذهذا المعيار  عتبري .4
ة في حالة تعمليات تدقيق بيانات مالية مفرد .أو بعد ذلك 0007ديسمبر  58ي تبدأ في لفترات التل

كون هذا المعيار دة في بيان مالي أتعد كما في تاريخ معين، يأو مكونات أو حسابات أو بنود محد
 أو بعده. 0050ديسمبر  54نافذًا لعمليات تدقيق المعلومات التي أتعدت كما في تاريخ 

 

 الهدف
فرد أو مكون أو يق الدولية في تدقيق بيان مالي مالتدق يتلخص هدف المدقق، لدى تطبيق معايير .8

ة بما يلي بشكل الخاصة ذات العالق اتتعتبار ، في تناول اإلحساب أو بند محدد في بيان مالي
  مناسب

 قبول العملية؛  (أ)

 و ؛التخطيط لتلك العملية وتنفيذها (ب)

تعدتكوي (ج) فرد أو حول المكون أو الحساب أو البند اد تقارير حول البيان المالي المن رأي وا 
 .المحدد في البيان المالي

 

                                                 
5

 . "خاصة األهدافوفقًا ألطر  المعدة تعمليات تدقيق البيانات المالية –الخاصة  تعتبارات"اإل، 800عيار التدقيق الدولي م  
0

 . ")بما في ذلك تعمل مدققي العنصر( للمجموتعة البيانات المالية تعمليات تدقيق –الخاصة  تعتبارات"اإل، 600معيار التدقيق الدولي   
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 التعريفات

 :هذا المعيار، فإن اإلشارة إلى هدافأل .6

أو "مكون" تعني "مكون  -(Element of a financial statement) مكون البيان المالي (أ)
 أو حساب أو بند في بيان مالي"؛ 

 International Financial Reporting) المعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية (ب)

Standards)  مجلس معايير تعني المعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية الصادرة تعن
 المحاسبة الدولية؛ و

مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي يشتمل تعلى المالحظات ذات الصلة. تتألف  بيان (ج)
المالحظات ذات العالقة في العادة من ملخص لسياسات محاسبية هامة ومعلومات تفسيرية 

 أخرى ذات تعالقة بالبيان المالي أو المكون. 

 
 

 المتطلاات
 لدى قاول العملية  اتتعتاار اإل

 الدوليةتطبيق معايير التدقيق 
 

أن يمتثل لجميع معايير التدقيق الدولية ذات  000يجب تعلى المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي .9
وفي حالة تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي ينطبق هذا  3العالقة بعملية التدقيق.

الكاملة من البيانات  المدقق مشاركًا أيضًا في تدقيق المجموتعةالمتطلب بغض النظر تعما إذا كان 
المالية للمنشأة. إذا لم يكن المدقق مشاركًا أيضًا في تدقيق المجموتعة الكاملة من البيانات المالية 
للمنشأة فعلى المدقق أن يحدد ما إذا كان تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في هذه البيانات 

 (6أ-8ق أم ال. )المرجع: الفقرة أالمالية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية قاباًل للتطبي
 

 مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية
 

أن يحدد مدى قبول إطار إتعداد التقارير المالية  050يجب تعلى المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  .8
 وفي حالة تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي 4المطبق في إتعداد البيانات المالية.

يوفر إفصاحات  ن ذلك يتضمن ما إذا كان تطبيق إطار إتعداد التقارير المالية سيؤدي إلى تعرض  فإ
 رمناسبة ليتسنى للمستخدمين المقصودين فهم المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون وأث

ع: الفقرة تعلى المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون. )المرجالهامة  واألحداث المعامالت
 (9أ

 
                                                 

جراء التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية" 000معيار التدقيق الدولي   3  .58 الفقرة ."األهداف العامة للمدقق المستقل وا 
 .)أ( 6الفقرة  "الموافقة تعلى شروط التكليف بالتدقيق" 050معيار التدقيق الدولي   4
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 صيغة الرأي

أن تشتمل الشروط المتفق تعليها في تعملية التدقيق الصيغة  050يستوجب معيار التدقيق الدولي .7
أو مكون محدد في بيان في حالة تدقيق بيان مالي مفرد  8المتوقعة ألي تقارير صادرة تعن المدقق.

المتوقعة للرأي مناسبة في الظروف. ما إذا كانت الصيغة  تعتبارمالي تعلى المدقق أن يأخذ بعين اإل
  ( 7أ-8)المرجع: الفقرة أ

 
      لدى التخطيط للتدقيق وتنفيذه اتتعتاار اإل

معايير التدقيق الدولية مدونة في نطاق تدقيق البيانات المالية؛  أن 000 معيار التدقيق الدولييفيد  .50
تعلى تعمليات تدقيق معلومات حسب اللزوم في الظروف لدى تطبيقها  ولذلك يجب أن تتم موائمتها

تنفيذ أو التخطيط لتدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان  9لدى 6مالية تاريخية أخرى.
مالي، تعلى المدقق أن يوائم جميع معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتدقيق حسب اللزوم في 

 (54أ-50ظروف العملية. )المرجع: الفقرة أ
 

تعتااتكوين رأي و       إتعداد التقارير اتر ا 

تعداد تقارير حول بيان مالي مفرد أو حول مكون محدد في البيان المالي، تعلى لد .55 ى تكوين رأي وا 
وأن تتم موائمتها حسب  900.8المتطلبات الواردة في معيار التدقيق الدولي  المدقق أن يطبق

 (.56أ-58الضرورة في ظروف العملية )المرجع: الفقرة أ
 
حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة وحول بيان مالي مفرد أو حول  داد تقاريرإتع

 يةمكون محدد في البيانات المال
 

إذا شارك المدقق في تعملية إتعداد تقرير حول بيان مالي مفرد أو حول مكون محدد في بيان مالي  .50
شأة، تعلى المدقق أن يبدي رأيًا المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمن إلى جانب تعملية تدقيق
 منفصاًل حول كل تعملية.

 

أو مكون محدد مدقق في بيان مالي جنبًا إلى جنب مع المجموتعة  يمكن نشر بيان مالي مدقق مفرد .53
و الكاملة من البيانات المالية المدققة للمنشأة. إذا خلص المدقق إلى أن تعرض بيان مالي مفرد أ

بشكل كاف  تعن المجموتعة الكاملة من البيانات المالية، تعلى  رقهامكون محدد في بيان مالي ال يف
 تعلى المدقق أيضًا أن 56و 58المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تصوب الوضع. مع مراتعاة الفقرة 

يفرق بين الرأي حول البيان المالي المفرد أوحول المكون المحدد في بيان مالي وبين الرأي حول 
                                                 

 (.هـ)50، الفقرة 050معيار التدقيق الدولي   8
 .0، الفقرة 000معيار التدقيق الدولي   6
)و(، يبين أن المصطلح "بيانات مالية" يشير تعادًة إلى مجموتعة كاملة من البيانات المالية كما 53، الفقرة 000معيار التدقيق الدولي   9

 هو موضح من قبل متطلبات إطار إتعداد التقارير المالية المطبق. 
تعداد  900معيار التدقيق الدولي   8  الية". تقارير حول البيانات المال"تكوين رأي وا 
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يانات المالية. تعلى المدقق أال يصدر تقرير المدقق الذي يحتوي تعلى الرأي المجموتعة الكاملة من الب
 حول البيان المالي المفرد أو حول المكون المحدد في البيان المالي إلى أن يقتنع بالتفريق. 

 

األخرى في تقرير المدقق حول  ألة ما أو فقرة المسألةمس كيد تعلىالتأ فقرة الرأي المعدل أو
 من البيانات المالية للمنشأة  مجموتعة الكاملة

 

إذا تم تعديل الرأي في تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة أو إذا  .54
األخرى، تعلى المدقق أن يحدد  رة المسألةأو فق فقرة التأكيد تعلى مسألة ما اشتمل ذلك التقرير تعلى

قق حول بيان مالي محدد أو حول مكون محدد في األثر الذي يمكن أن يكون لذلك تعلى تقرير المد
تلك البيانات المالية. حينما يعتبر ذلك مناسبًا، تعلى المدقق أن يعدل الرأي حول البيان المالي 

ألة ما أو فقرة مسأو أن يضمن فقرة التأكيد تعلى  المفرد أو حول المكون الخاص في البيان المالي
  (59لذلك. )المرجع: الفقرة أ األخرى في تقرير المدقق تبعاً  المسألة

 

رأي حول المجموتعة  أو حجب سلبيلتعبير تعن رأي إذا خلص المدقق إلى أنه من الضروري ا .58
الكاملة من البيانات المالية للمنشأة ككل، فإن معيار التدقيق الدولي ال يجيز للمدقق أن يضمن في 

جزءًا من تلك البيانات المالية أو  نفس تقرير المدقق رأيًا غير معدل حول بيان مالي مفرد يشكل
 يهذا الرأويرجع السبب في ذلك إلى أن  7حول مكون محدد يشكل جزءًا من تلك البيانات المالية.

الرأي حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية  أو حجب سلبيالرأي الغير المعدل قد يناقض 
   (58للمنشأة ككل. )المرجع: الفقرة أ

 
رأي حول المجموتعة  أو حجب سلبيلتعبير تعن رأي دقق إلى أنه من الضروري اإذا خلص الم .56

ملة من البيانات المالية للمنشأة ككل ولكن، في نطاق تقرير تدقيق منفصل لمكون محدد مشمول االك
يعتبر أن ذلك ضروري للتعبير تعن الرأي غير  أن في تلك البيانات المالية، تعلى المدقق رغم ذلك

 ، وتعلى المدقق أن يقوم بذلك في الحاالت التالية:ك المكونالمعدل حول ذل

 أن ال يوجد في القانون أو النظام ما يحظر تعلى المدقق القيام بذلك؛  (أ)

أن يكون ذلك الرأي قد تم التعبير تعنه في تقرير مدقق غير منشور إلى جانب تقرير  (ب)
 الرأي؛ و أو حجب سلبيي تعلى الرأي الالمدقق الذي يحتو 

المكون المحدد جزءًا أساسيًا من المجموتعة الكاملة من البيانات المالية  أن ال يشكل (ج)
 للمنشأة.

 

تعلى المدقق أال يعبر تعن رأي غير معدل حول بيان مالي مفرد من المجموتعة الكاملة من البيانات  .59
رأي حول المجموتعة الكاملة من البيانات ال أو إذا حجب سلبيمدقق تعن رأي المالية إذا تعبر ال

يكون الحال كذلك حتى لو لم ُينشر تقرير المدقق حول البيان المالي المفرد إلى جانب ية ككل. المال

                                                 
 .58، الفقرة في تقرير المدقق المستقل"الوارد  ي"التعديالت تعلى الرأ  890معيار التدقيق الدولي    7
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ويرجع السبب في ذلك إلى أن البيان الرأي.  أو حجب سلبيي تعلى الرأي التقرير المدقق الذي يحتو 
 المالي المفرد يشكل جزءًا أساسيًا من تلك البيانات المالية. 

 

*** 
 أخرى لتوضيحيةوالمادة االتطايق 

 (5)المرجع: الفقرة  معيار التدقيق الدولي هذانطاق 
قد تم المصطلح "معلومات مالية تاريخية" تعلى أنها معلومات  000يعرف معيار التدقيق الدولي   .5أ

النظام التعبير تعنها من ناحية مالية فيما يتعلق بمنشأة بعينها ومستقاة بالدرجة األولى من 
أو حول أحوال أو ظروف  حدثت في فترات ماضية حول أحداث اقتصاديةالمحاسبي للمنشأة 

  50اقتصادية في أوقات ما في الماضي.
 
المصطلح "بيانات مالية" تعلى أنه تمثيل للمعلومات المالية  000يعرف معيار التدقيق الدولي  . 0أ

أو  ارد المنشأةالتاريخية بما في ذلك المالحظات ذات العالقة التي تستخدم في اإلبالغ تعن مو 
غيرات فيها لمدة من الوقت وفقًا إلطار إتعداد التقارير المالية. يشير اتها في وقت ما أو التإلتزام

المصطلح بشكل تعام إلى مجموتعة كاملة من البيانات المالية كما هو محدد من قبل متطلبات 
  55إطار إتعداد التقارير المالية المطبق.

 
؛ ولذلك يجب أن تتم موائمتها 50مدونة ضمن نطاق تدقيق بيانات ماليةمعايير التدقيق الدولية   .3أ

، حسب اللزوم في الظروف لدى تطبيقها تعلى تعمليات تدقيق معلومات مالية تاريخية أخرى
يدرج قائمة بأمثلة تعلى معلومات مالية  5ويعتبر هذا المعيار تعونًا في هذا المقام. )الملحق 

 تاريخية أخرى(. 
 
ء تعملية تأكيد معقولة غير تدقيق المعلومات المالية التاريخية وفقًا للمعيار الدولي يتم إجرا . 4أ

   3000.53لعمليات التأكيد 
 
 لدى قاول العملية اتتعتاار اإل

 (9)المرجع: الفقرة  تطبيق معايير التدقيق الدولية
 

خالقية ذات العالقة بما أن يمتثل )أ( للمتطلبات األ 000تعلى المدقق وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  . 8أ
والتي تتعلق بعمليات تدقيق البيانات المالية و)ب( لجميع  ستقالليةفيها تلك التي تتعلق باإل

معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بالتدقيق، وتعلى المدقق أيضًا وفقًا لذلك المعيار أن يمتثل مع 
                                                 

  )ز(.53، الفقرة 000معيار التدقيق الدولي  05
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المعيار بأكمله، في ظروف التدقيق،  كل متطلب من متطلبات معايير التدقيق الدولية ما لم يكن
غير ذي تعالقة أو المتطلب غير ذي تعالقة ألنه مشروط والشرط غير موجود. قد يتوصل 
المدقق في ظروف استثنائية إلى حكم مفاده أنه من الضروري التجاوز تعن متطلب ذي تعالقة في 

  14.ذلك المتطلب معيار تدقيق دولي ما من خالل تطبيق إجراءات تدقيق بديلة لتحقيق هدف
 
ذات العالقة بتدقيق بيان مالي مفرد أو لمتطلبات معايير التدقيق الدولية  متثالقد ال يكون اإل . 6أ

مكون محدد في بيان مالي، قد ال يكون قاباًل للتطبيق حينما ال يكون المدقق مشاركًا أيضًا في 
ثل هذه الحاالت ال يكون لدى المدقق لكاملة من البيانات المالية للمنشأة، وفي ماتدقيق المجموتعة 

غالبًا الفهم ذاته للمنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية مثلما هو الحال مع مدقق يدقق أيضًا 
المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة. كما أن المدقق ليست لديه أدلة تدقيق حول الجودة 

ت محاسبية أخرى يتم الحصول تعليها في تدقيق المجموتعة العامة للسجالت المحاسبية أو معلوما
وبالتالي قد يحتاج المدقق إلى أدلة إضافية إلثبات أدلة  ملة من البيانات المالية للمنشأة،الكا

لحصول تعليها من السجالت المحاسبية. في حالة تدقيق مكون محدد في بيان االتأكيد التي تم 
تعمل تدقيق قد ال يكون متناسبًا مع المكون الذي لية تتطلب مالي، فإن بعض معايير التدقيق الدو 

يرجح أن  89015يخضع للتدقيق. تعلى سبيل المثال، رغم أن متطلبات معيار التدقيق الدولي 
لهذه المتطلبات قد  متثالجدول حسابات الذمم المدينة، فإن اإل تكون ذات صلة في ظروف تدقيق

تدقيق المطلوب. إذا خلص المدقق إلى أن تدقيق بيان مالي ال يكون قاباًل للتطبيق نظرًا لجهد ال
مفرد أو مكون محدد في بيان مالي وفقًا لمعايير التدقيق الدولية غير قابلة للتطبيق فقد يناقش 

    من العملية أكثر قابليًة من حيث التطبيق.    ا كان نوع آخرالمدقق مع اإلدارة ما إذ
 

 (8)المرجع: الفقرة: لمالية مدى قبول إطار إتعداد التقارير ا
وفقًا إلطار إتعداد التقارير المالية يمكن إتعداد إطار بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي  . 9أ

مؤسسة إتعداد معايير مفوضة أو  داد التقارير المالية الذي وضعتهالمطبق القائم تعلى إطار إتع
سبيل المثال، المعايير  المالية )تعلى معترف بها من أجل إتعداد مجموتعة كاملة من البيانات

الدولية إلتعداد التقارير المالية(. إذا كان الحال كذلك، يمكن أن ينطوي تحديد مدى قبول اإلطار 
ما إذا كان اإلطار يشتمل تعلى جميع متطلبات اإلطار القائم  تعتبارالمطبق تعلى األخذ بعين اإل

أو مكون محدد في بيان مالي يعطي تعليه والتي تكون ذات صلة بعرض بيان مالي مفرد 
 إفصاحات كافية.
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 (7)المرجع: الفقرة صيغة الرأي 
المطبق وأي قوانين  تعتمد صيغة الرأي الذي يعبر تعنه المدقق تعلى إطار إتعداد التقارير المالية . 8أ

 ۷5:900وفقًا لمعيار التدقيق الدولي  16ول بها.أو أنظمة معم

ول مجموتعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفقًا لدى التعبير تعن رأي غير معدل ح (أ)
إلطار تعرض تعادل، ترد في رأي المدقق، ما لم يتطلب القانون أو النظام خالف ذلك، 

 إحدى العبارات التالية: 

تعرض البيانات المالية بشكل تعادل، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، وفقًا لـ  ( 5)
 مطبق[؛ ]إطار إتعداد التقارير المالية ال

إتعداد التقارير تعطي البيانات المالية تعرضًا صحيحًا وتعاداًل وفقًا لـ ]إطار  ( 0)
 والمالية المطبق[؛

كاملة من البيانات المالية المعدة وفقًا حول مجموتعة  لدى التعبير تعن رأي غير معدل  (ب)
نب ، يفيد رأي المدقق أن البيانات المالية معدة، من حيث جميع الجواإمتثالإلطار 

 الجوهرية، وفقًا لـ ]إطار إتعداد التقارير المالية المطبق[. 
 

ال يتطرق إطار إتعداد التقارير في بيان مالي، يمكن أن  حددأو مكون م في حالة بيان مالي مفرد . 7أ
المالية بشكل مباشر إلى تعرض البيان المالي أو المكون. وقد يكون الحال كذلك حينما يكون 

المالية مبنيًا تعلى إطار إتعداد تقارير مالية وضعته مؤسسة إتعداد معايير  إطار إتعداد التقارير
مفوضة أو معترف بها من أجل إتعداد مجموتعة كاملة من البيانات المالية )تعلى سبيل المثال، 

ما إذا كانت  تعتبارالمعايير الدولية إلتعداد التقارير المالية(. وبالتالي يأخذ المدقق بعين اإل
ة للرأي مناسبة بناًء تعلى إطار إتعداد التقارير المالية المطبق. تشمل العوامل التي الصيغة المتوقع

يمكن أن تؤثر تعلى قرار المدقق حول ما إذا كان المدقق يجب أن يستخدم تعبارة "تعرض بشكل 
 ما يلي:  تعادل من حيث جميع الجوانب" أو "تعطي تعرضًا تعاداًل وصحيحًا"

 ر المالية المطبق مقتصرًا بشكل صريح أو ضمني تعلى ما إذا كان إطار إتعداد التقاري
 تعرض مجموتعة كاملة من البيانات المالية.

  محدد في بيان مالي: المكون الما إذا كان البيان المالي المفرد أو 

o بات اإلطار المذكورة ذات الصلة بالبيان المالي  كاماًل لجميع متطلإمتثاالً يمتثل س 
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ن يشتمل تعرض البيان المالي أو المكون تعلى المعين أو المكون المعين، وأ
 المالحظات ذات العالقة.

o  سيوفر، إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق تعرض تعادل، إفصاحات غير تلك المطلوبة
ويعود تحيد تعن متطلب اإلطار.  ، في ظروف إستثنائية،يدًا بموجب اإلطار أوتحد

أو إلى معامالت  حتيالاإلالسبب في ذلك إلى أن المكون يمكن أن يرد خاطئًا نتيجة 
 بموجب المنشأة المستمرة فتراضاألطراف ذات العالقة أو التطبيق غير الصحيح إل

 .إطار إتعداد التقارير المالية المطبق
 

يعتبر قرار المدقق بالنسبة لصيغة الرأي المتوقعة أمرًا يتعلق بالحكم المهني، ويمكن أن يتأثر بمسألة 
ت "يعرض بشكل تعادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية" أو "يعطي ما إذا كان استخدام العبارا

تعرضًا صحيحًا وتعاداًل" في رأي المدقق حول بيان مالي مفرد أو حول مكون محدد في بيان مالي تم 
 المعين.  ختصاصإتعداده وفقًا إلطار العرض العادل، ما إذا كان مقبواًل بشكل تعام في اإل

 

 (50)المرجع: الفقرة يق وتنفيذه لدى التخطيط للتدق اتتعتاار اإل
مدروسة بعناية. وحتى  اتإتعتبار كل معيار من معايير التدقيق الدولية  تتطلب معرفة مدى تعالقة . 50أ

حينما يكون مكون محدد في بيان مالي هو موضوع التدقيق تكون معايير التدقيق الدولية مثل معيار 
، من حيث 890دولي ومعيار التدقيق ال ۹5808ومعيار التدقيق الدولي  ۸5040التدقيق الدولي 

 .             المبدأ، ذات تعالقة
 
باإلضافة إلى ذلك، فإن معايير التدقيق الدولية مدونة في نطاق تدقيق البيانات المالية؛ ولذلك يجب  . 55أ

فرد أو مكون محدد دى تطبيقها تعلى تدقيق بيان مالي مأن تتم موائمتها حسب اللزوم في الظروف ل
الخطية من اإلدارة حول المجموتعة الكاملة  لى سبيل المثال، تستبدل اإلقراراتتع 17في بيان مالي.

أو المكون وفقًا إلطار إتعداد التقارير  بإقرارات خطية حول تعرض البيان الماليمن البيانات المالية 
 المالية المطبق.

 
من  دد في بيان مالي إلى جانب تدقيق المجموتعة الكاملةأو مكون مح لدى تدقيق بيان مالي مفرد . 50أ

ي وسع المدقق أن يستخدم أدلة التدقيق التي تم الحصول تعليها كجزء البيانات المالية للمنشأة، يكون ف
من تدقيق المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة لدى تدقيق البيان المالي أو المكون. ولكن 

لتدقيق البيان المالي أو المكون للحصول أن ينفذ ويخطط  لمعايير التدقيق الدوليةتعلى المدقق وفقًا 
 تعلى أدلة تدقيق مناسبة وكافية لتكون أساسًا يقوم تعليه الرأي حول البيان المالي أو حول المكون. 

 
عديد من تعناصر تعتبر البيانات المالية الفردية التي تتألف من مجموتعة كاملة من البيانات المالية وال . 53أ

البيانات المالية بما في ذلك المالحظات ذات الصلة، تعتبر وثيقة الصلة ببعضها البعض، وتعليه فإن 
المدقق لدى تدقيق بيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي قد ال يتمكن من أخذ البيان المالي 

                                                 
 ."مسؤوليات المدقق المتعلقة باإلحتيال في تعملية تدقيق البيانات المالية"، 040معيار التدقيق الدولي   ۸1
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اءات فيما يتعلق بالبنود الوثيقة وبالتالي فقد يحتاج المدقق إلى القيام بإجر  أو المكون تعلى حدة.
 الصلة ببعضها لتحقيق هدف التدقيق. 

 

فإن األهمية النسبية المحددة لبيان مالي مفرد أو مكون محدد في بيان مالي  باإلضافة إلى ذلك، . 54أ
يمكن أن تكون أقل من األهمية النسبية المحددة للمجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة 

ؤدي ذلك إلى التأثير تعلى طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق وتقييم األخطاء غير حيث سي
 المصححة.

 

تعتاار و تكوين رأي   (55)المرجع: الفقرة  إتعداد التقارير اتا 
أن يقدر ما إذا كانت البيانات  لدى تكوين رأي 900تعلى المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي . 58أ

ألحداث فية لتمكين المستخدمين المقصودين من فهم أثر المعامالت واالمالية تعطي إفصاحات كا
من المهم في حالة وجود بيان مالي مفرد  05الواردة في البيانات المالية. الهامة حول المعلومات

أو مكون محدد في بيان مالي أن ترد في البيان المالي أو المكون، بما في ذلك المالحظات ذات 
متطلبات إطار إتعداد التقارير المالية المطبق، إفصاحات كافية لتمكين العالقة وبناًء تعلى 

أثر المعامالت المستخدمين المقصودين من فهم المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون و 
 تعلى المعلومات الواردة في البيان المالي أو المكون.  واألحداث الهامة

 
تعلى توضيحات تقارير المدققين حول بيان مالي مفرد وحول  من هذا المعيار 0يحتوي الملحق  . 56أ

 مكون محدد في بيان مالي. 
 

األخرى في تقرير المدقق حول  رأي المعدل أو فقرة التأكيد تعلى مسألة ما أو فقرة المسألةال
 (58-54)المرجع: الفقرة  مجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأةال
 

ق الرأي المعدل حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية للمنشأة أو فقرة حتى حينما ال يتعل . 59أ
التأكيد تعلى المسائل أو فقرة المسائل األخرى بالبيان المالي المدقق أو المكون المدقق، فإن 
المدقق ال يزال بإمكانه أن يعتبر أنه من المناسب الرجوع إلى التعديل في فقرة مسائل أخرى في 

دقق حول البيان المالي أو حول المكون ألن المدقق يصدر حكمًا مفاده أنه ذو صلة تقرير الم
بفهم المستخدمين للبيان المالي المدقق أو المكون المدقق أو تقرير المدقق ذي العالقة )أنظر 

  00(.906معيار التدقيق الدولي 
 

الرأي  للمنشأة فإن التعبير تعن حجبفي تقرير المدقق حول المجموتعة الكاملة من البيانات المالية  . 58أ
رأي والتعبير تعن الذي يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية، حيثما كان ذلك ذا صلة، 

 
 (.ـه)53، الفقرة 900معيار التدقيق الدولي   05
 . 6الفقرة  "فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل"  906معيار التدقيق الدولي   00
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الرأي صدر فيما يتعلق بنتائج العمليات  مسموح ألن حجب ز المالي أمر  غير معدل يتعلق بالمرك
   03الية ككل.فقط وليس فيما يتعلق بالبيانات الموالتدفقات النقدية 

 
 .  56، الفقرة أ908ومعيار التدقيق الدولي  8، الفقرة أفتتاحية"إلاألرصدة ا –"تعمليات التدقيق األولية  850معيار التدقيق الدولي  03



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ابات أو بنود محددة في بيان ماليومكونات أو حس

 

  800 (5)الملحق 808معيار التدقيق الدولي 

 1ملحق 
 (3)المرجع: الفقرة أ

 في ايانات مالي محددة أو حسااات أو انود أمثلة تعلى مكونات
 إلتزامأو المخزون أو  تعالوة حسابات الذمم المدينة المشكوك فيها أو حسابات الذمم المدينة 

 إلتزامأو  أو القيمة المسجلة ألصول غير ملموسة محددةالمنافع المستحقة لخطة تقاتعد خاصة 
المطالبات "المتكبدة دون إتعداد تقرير بها" في محفظة تأمين بما في ذلك المالحظات ذات 

 العالقة. 

 .جدول األصول المدارة خارجيًا ودخل خطة التقاتعد الخاصة بما في ذلك المالحظات ذات الصلة 

  .جدول األصول الصافية الملموسة بما في ذلك المالحظات ذات الصلة 

 في ذلك المالحظات التوضيحية.  يما يتعلق بالممتلكات المؤجرة بمادفوتعات فجدول الم 

  .جدول المشاركة باألرباح أو مكافآت الموظفين بما في ذلك المالحظات التوضيحية 
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 (0)الملحق 808معيار التدقيق الدولي  805 

دقي 
الت

قـ
 

 2 ملحق
 (56)المرجع: الفقرة أ          

 

ل المكون المحدد في يان المالي المفرد وحوتوضيحات تقارير المدققين حول الا
  الايان المالي

  هذا  ألهدافالعامة ) األهدافبيان مالي مفرد معد وفقًا إلطار  : تقرير مدقق حول5التوضيح
 .التوضيح، إطار العرض العادل(

  هذا  ألهداف) الخاصة األهدافوفقًا إلطار بيان مالي مفرد معد  : تقرير مدقق حول0التوضيح
 (. لتوضيح، إطار العرض العادال

  معد وفقًا إلطار  مكون محدد أو حساب أو بند في بيان مالي : تقرير مدقق حول3التوضيح
 (. متثالهذا التوضيح، إطار اإل ألهداف) الخاصة األهداف
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   800 (0)الملحق  808معيار التدقيق الدولي 

 

 :1التوضيح 
 تشتمل الظروف تعلى ما يلي:

 .)تدقيق ميزانية تعمومية )أي ايان مالي مفرد 

 لمتطلاات إطار إتعداد التقارير المالية في من قال إدارة المنشأة وفقًا  ية العموميةأتعدت الميزان
 س المتعلق اإتعداد الميزانية العمومية.    ختصا اإل

 الية المطاق تعاارة تعن إطار تعرض تعادل مصمم لتلاية متطلاات إطار إتعداد التقارير الم
 .المعلومات المالية المشتركة للعديد من المستخدمين

 عكس شروط تعملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية في معيار التدقيق ت
 .218الدولي 

 الهامة قرر المدقق أنه من المناسب استخدام تعاارة "يعرض اشكل تعادل من حيث جميع الجوانب" 
  . في رأي المدقق

 

 
 تقرير المدقق المستقل 
 ]الُمخاَطب المناسب[

 
لسياسات ل وملخص 00×5ديسمبر  35كما في  للشركة أالمرفقه  لميزانية العموميةلقد قمنا بتدقيق ا

  .)ويشار إليها معًا بـ "البيان المالي"( هامة ومعلومات تفسيرية أخرىالمحاسبية ال
 

 تعن الايانات المالية ۱مسؤولية اإلدارة
لمتطلبات إطار إتعداد التقارير  وفقاً  ة تعن إتعداد هذه البيان المالي وتعرضه تعرضًا تعادالً اإلدارة مسؤول
س المتعلق بإتعداد هذا البيان المالي الذي يكون خاليًا من األخطاء الجوهرية  ختصاصالمالية في اإل
  أو الخطأ.  حتيالسواًء بسبب اإل

 
 مسؤولية المدقق

نا وفقًا لمعايير بناء تعلى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيق مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيان الماليتكمن 
للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق وتنفيذه  متثالالتدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير منا اإل

  من األخطاء الجوهرية.  ان البيان المالي خالياً ما إذا كللحصول تعلى تأكيد معقول حول 
 

بالمبالغ واإلفصاحات في  تتعلق ينطوي التدقيق تعلى تنفيذ إجراءات للحصول تعلى أدلة حول التدقيق
تعتمد اإلجراءات المختارة تعلى حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية ، و البيان المالي

أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر تعلى المدقق أن  حتيالكانت نتيجة اإل سواءً  يالمال في البيان
                                                 

 معين.   إختصاصطار القانوني ضمن أو شرط آخر مناسب في نطاق اإل  1



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 (0)الملحق 808التدقيق الدولي معيار  803 

دقي 
الت

قـ
 

من أجل  وتعرضها العادل للبيان المالي تصلة بإتعداد المنشأةمالالرقابة الداخلية  تعتباريأخذ بعين اإل
 ۲إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية هدفتصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس ل

في المنشأة. يشتمل التدقيق أيضًا تعلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى 
العرض الكلي للبيان التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم  ، إن وجدت،ت المحاسبيةمعقولية التقديرا

 . المالي
 

 نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. 
 

 الرأي
للشركة أ  وهرية، المركز المالي برأينا أن البيان المالي يعرض بشكل تعادل من حيث جميع الجوانب الج

المتعلق بإتعداد  × ختصاصفي اإل إتعداد التقارير المالية وفقًا لمتطلبات إطار 00×5ديسمبر 35كما في 
 .البيان المالي

 
 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ توقيع المدقق[

 ]تعنوان المدقق[

 
 
 
 
 

                                                 
في الحاالت التي تترتـب فيهـا أيضـًا تعلـى المـدقق مسـؤولية إبـداء رأي حـول فعاليـة الرقابـة الداخليـة إلـى جانـب تـدقيق البيـان المـالي،     ٠

الرقابـــة ر يجــب أن تـــتم صــياغة هـــذه الجملـــة كمــا يلـــي: "لــدى إجـــراء تقييمـــات المخــاطر هـــذه، تعلــى المـــدقق أن يأخـــذ بعــين االتعتبـــا
مـن أجـل تصـميم إجـراءات التـدقيق المناسـبة فـي  وتعرضـها العـادل للبيانـات الماليـة الداخلية المتصلة بإتعـداد المنشـأة للبيانـات الماليـة

 روف".الظ



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   804 (0)الملحق  808معيار التدقيق الدولي 

   

 :2التوضيح 
 تشتمل الظروف تعلى ما يلي:

 واإليصاالت النقدية )أي ايان مالي مفرد( تدقيق ايان المدفوتعات 

   ألساس المدفوتعات واإليصاالت النقدية المحاساي وفقًا  من قال إدارة المنشأة الايان المالي تعدأ
للرد تعلى طلب معلومات التدفق النقدي الذي استلم من دائن. لدى اإلدارة خيار اشأن أطر إتعداد 

 التقارير المالية.

 تعرض تعادل مصمم لتلاية احتياجات  ارة تعن إطارلمالية المطاق تعاإطار إتعداد التقارير ا
 ۳.المعلومات المالية لمستخدمين محددين

  "قرر المدقق أنه من المناسب استخدام تعاارة "يعرض اشكل تعادل من حيث جميع الجوانب الهامة
 في رأي المدقق.  

  .توزيع تقرير المدقق واستخدامه مقيدان 

 

     
 مستقل تقرير المدقق ال

 ]الُمخاَطب المناسب[
 

ديسمبر  35أ للسنة المنتهية بتاريخ  للشركة لقد قمنا بتدقيق بيان المدفوتعات واإليصاالت النقدية المرفق
)يشار إليها معًا بـ "البيان  هامة ومعلومات تفسيرية أخرىالمحاسبية اللسياسات لوملخص  00×5

المدفوتعات واإليصاالت النقدية  أساسدارة باستخدام اإل. أتعدت البيانات المالية من قبل المالي"(
 .×المحاسبي الموصوف في المالحظة 

 
 تعن الايان المالي ٤مسؤولية اإلدارة

المدفوتعات واإليصاالت  ألساسوفقًا  لهذه البيان المالي والعرض العادل تعداداإلاإلدارة مسؤولة تعن 
أن أساس المدفوتعات  تعلى توضيح ويشتمل ذلك ×المالحظة  النقدية المحاسبي الموصوف في
ر أساسًا مقبواًل إلتعداد البيان المالي في الظروف وللرقابة الداخلية  بواإليصاالت النقدية المحاسبي يعت

 من األخطاء الجوهرية سواءً  رة ضروريًا ليتسنى إتعداد البيان المالي الذي يكون خالياً حسبما تراه اإلدا
 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل

 
 

                                                 
رشادات حول شكل ومضمون البيانات المالية المعدة وفقًا إلطار األ 800يار التدقيق الدولي مع   ۳  هدافيشتمل تعلى متطلبات وا 

 لخاصة.ا
 المعين.   ختصاصوشرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن اإل   4



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 (0)الملحق 808التدقيق الدولي معيار  808 

دقي 
الت

قـ
 

 مسؤولية المدقق
تعلى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا لمعايير  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيان المالي بناءً 

للمتطلبات األخالقية والتخطيط للتدقيق وتنفيذه  متثالا اإلالتدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير من  
 البيان المالي خاليًا من األخطاء الجوهرية.   للحصول تعلى تأكيد معقول حول ما إذا كان

 
ينطوي التدقيق تعلى تنفيذ إجراءات للحصول تعلى أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
البيان المالي، وتعتمد اإلجراءات المختارة تعلى حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية 

أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر تعلى المدقق أن  حتيالكانت نتيجة اإلفي البيانات المالية سواء 
الرقابة الداخلية المتصلة بإتعداد المنشأة وتعرضها العادل للبيان المالي من أجل  تعتباريأخذ بعين اإل

ية إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخل هدفتصميم إجراءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس ل
في المنشأة. يشتمل التدقيق أيضًا تعلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى 
معقولية التقديرات المحاسبية، إن وجدت، التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض الكلي للبيان 

 المالي. 
 

 اسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومن
 

 الرأي
برأينا أن البيان المالي يعرض بشكل تعادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي  للشركة أ 

وفقًا ألساس المدفوتعات واإليصاالت النقدية المحاسبي  00×5ديسمبر  35للسنة المنتهية بتاريخ 
 .   ×الموصوف في المالحظة 

 
 المحاساة          أساس 

نود أن نلفت االنتباه، دون تعديل رأينا، إلى المالحظة س في البيان المالي التي تصف أساس المحاسبة. 
 هدفُيعد البيان المالي لتوفير معلومات حول الدائن ب وقد يكون البيان المالي نتيجة لذلك غير مناسبة ل

 آخر. 
 [ توقيع المدقق ]
 [ تاريخ تقرير المدقق ]
 [ تعنوان المدقق ]
 
 
 
 
 



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –الخاصة اإلتعتبارات 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

   806 (0)الملحق  808معيار التدقيق الدولي 

 
 :3التوضيح 

 تشتمل الظروف تعلى ما يلي:
  االمطالاات "المتكادة دون إتعداد تقرير اها" في محفظة تأمين )أي مكون أو حساب  لتزامتدقيق اإل

 أو اند ايان مالي(.

 تها المالية من قال إدارة المنشأة وفقًا ألحكام إتعداد التقارير المالية التي وضع أتعدت المعلومات
 ليس لدى اإلدارة خيار اشأن أطر إتعداد التقارير المالية. .منظمةالجهة ال

 مصمم لتلاية احتياجات المعلومات  إمتثالارة تعن إطار إطار إتعداد التقارير المالية المطاق تعا
 5.المالية لمستخدمين محددين

 يار التدقيق تعكس شروط تعملية التدقيق وصف مسؤولية اإلدارة تعن الايانات المالية في مع
 .218الدولي 

 توزيع تقرير المدقق مقيد. 
 

 
 تقرير المدقق المستقل 
 ]الُمخاَطب المناسب[

 

كما في التأمين أ  لشركة بدة دون إتعداد تقرير بها" المرفقبالمطالبات "المتك لتزامجدول اإللقد قمنا بتدقيق 
قارير أحكام إتعداد الت]صف ناًء تعلى ب اإلدارةمن قبل  أتعد الجدول حيث ،)"الجدول"( 00×5ديسمبر  35

 . المالية التي وضعتها الجهة المنظمة[
 

 تعن الجدول ٦مسؤولية اإلدارة
التي وضعتها الجهة  أحكام إتعداد التقارير الماليةـ ]صف وفقًا ل إتعداد الجدولاإلدارة مسؤولة تعن 

من  تسنى إتعداد جدول يكون خالياً ًا ليومسؤولة تعن الرقابة الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروري المنظمة[
 أو الخطأ. حتيالكانت نتيجة اإل األخطاء الجوهرية سواءً 

 
 مسؤولية المدقق

تعلى تدقيقنا، وقد قمنا بإجراء تدقيقنا وفقًا لمعايير  بناءً  ء الرأي حول الجدولتكمن مسؤوليتنا في إبدا
لبات األخالقية والتخطيط للتدقيق وتنفيذه للمتط متثالا اإلالتدقيق الدولية حيث تتطلب هذه المعايير من  

 للحصول تعلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  
 

                                                 
رشادات حول شكل ومضمون البيانات المالية المعدة وفقًا إلطار األ 800معيار التدقيق الدولي    5  هدافيشتمل تعلى متطلبات وا 

 الخاصة.
 .  معين إختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن    6



 تعمليات تدقيق بيانات مالية مفردة  –اإلتعتبارات الخاصة 
 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي

 (0)الملحق 808التدقيق الدولي معيار  809 

دقي 
الت

قـ
 

ينطوي التدقيق تعلى تنفيذ إجراءات للحصول تعلى أدلة حول التدقيق تتعلق بالمبالغ واإلفصاحات في 
رة تعلى حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء البيانات المالية، وتعتمد اإلجراءات المختا

أو الخطأ. ولدى إجراء تقييمات المخاطر تعلى  حتيالكانت نتيجة اإل الجوهرية في البيانات المالية سواءً 
 تعرضًا تعادالً  بإتعداد المنشأة للجدول وتعرضه الرقابة الداخلية المتصلة تعتبارالمدقق أن يأخذ بعين اإل

إبداء رأي حول فعالية الرقابة  هدفاءات التدقيق المناسبة في الظروف، ولكن ليس لمن أجل تصميم إجر 
الداخلية في المنشأة. يشتمل التدقيق أيضًا تعلى تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة 

 . لييم العرض الكلي للجدو ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تق
 

 نعتقد أن األدلة المتعلقة بالتدقيق التي حصلنا تعليها كافية ومناسبة لتشكيل أساس لرأينا في التدقيق. 
 

 الرأي
بالمطالبات "المتكبدة دون إتعداد تقرير بها" الخاص  بشركة  لتزامبرأينا أن المعلومات المالية في جدول اإل

جميع الجوانب، وفقًا لـ ]صف أحكام إتعداد  قد أتعد، من حيث 00×5ديسمبر  35التأمين أ كما في 
 التقارير المالية التي وضعتها الجهة المنظمة[.

 
           والقيود تعلى التوزيع أساس المحاساة

سبة. ُيعد التي تصف أساس المحا ى المالحظة س في الجدولنود أن نلفت االنتباه، دون تعديل رأينا، إل
نتيجة لذلك  وقد يكون الجدول تلبية متطلبات الجهة المنظمة ب، أ تعلى التأمين شركةالجدول لمساتعدة 

تقريرنا خاص فقط بشركة التأمين أ والجهة المنظمة ب وال يجوز توزيعه إلى  .آخر هدفل غير مناسب
 أطراف أخرى غير شركة التأمين أ والجهة المنظمة ب.

 
 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]تعنوان المدقق[
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 مقدمة ال
  معيار التدقيق الدولي دهذا نطاق

إلى مسؤوليات المدقق المتعلقة بعملية إلعداد تقرير حول البيانات  معيار التدقيق الدولي هذايتطرق  .1
ل المدقق المالية الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة وفقال لمعايير التدقيق الدولية من قب

 نفسه.  
 

 تاريخ النفاذ

أو  0889ديسمبر  11ي تبدأ في لفترات التلتدقيق البيانات المالية لالمفعول  نافذهذا المعيار  يعتبر .0
  .بعد ذلك

 

 األدهدا 
  فيما يلي: ا المدققاهدأ تلخص ت .3

  تحديد ما إذا كان من المناسب قبول عملية إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة؛ و (أ)

 إذا تمت المشاركة في إعداد تقارير حول البيانات المالية الملخصة: (ب)

ات المستقاة من ستنتاجالملخصة بناءل على تقيي  اإلتكوين رأي حول البيانات المالية  (1)
 األدلة التي ت  الحصول عيلها؛ و

التعبير عن ذلك الرأي تعبيرال صريحال من خالل تقرير خطي يصا أيضال أساس ذلك  (0)
  الرأي. 

 

 التعريفات

 :هذا المعيار، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائها أدناه هدااأل .4
المعايير التي تطبقها اإلدارة إلعداد البيانات  -(Applied criteria) المعايير المطبقة (أ)

 المالية الملخصة.

دققة من م 1بيانات مالية -(Audited financial statements) البيانات المالية المدققة (ب)
 قبل المدقق وفقال لمعايير التدقيق الدولية وتشتق منها البيانات المالية الملخصة. 

معلوميييات ماليييية  -(Summary financial statements) البيانيييات الماليييية الملخصييية (ج)
ملخصة مشتقة من بيانات مالية ولكنها تحتيوي عليى تفاصييل أقيل مين البيانيات الماليية ولكنهيا 

ضييال منامييال متسييقال مييع ذلييك الييذي تييوفره البيانييات المالييية الخاصيية بمييوارد رغيي  ذلييك تعطييي عر 
 0اتهييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نقطيييييييييييييييييييييييييييييييييييية معينيييييييييييييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييييييييييييينإلتزامالمنشيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ة أو 

                                                 
جراء 088معيار التدقيق الدولي "  1 ، يعرا )أ( 13الفقرة  تدقيق وفقال لمعايير التدقيق الدولية" عملية "األهداا العامة للمدقق المستقل وال

  المصطلح "بيانات مالية".
 )و(.13، 088تدقيق الدولي معيار ال   0
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مختلفية مصيطلحات  اتإختصاصييمكين أن تسيتخد   الزمن أو التغييرات فيها لمدة من الوقيت.
  مختلفة لوصا المعلومات المالية التاريخية. 

 

 المتطلبات
 قبول العملية

ينما ة ملخصة وفقال لهذا المعيار فقط حالمدقق أن يقبل عملية إعداد تقرير حول بيانات مالي على .1
يكون مشاركال في تنفيذ تدقيق وفقال لمعايير التدقيق الدولية للبيانات المالية التي تشتق منها البيانات 

 (. 1المالية الملخصة. )المرجع: الفقرة أ
 

 (0داد تقرير حول بيانات مالية ملخصة أن: )المرجع: الفقرة أعلى المدقق قبل أن يقبل عملية إع .2

 ( 7أ-3يحدد ما إذا كانت المعايير المطبقة مقبولة؛ )المرجع: الفقرة أ  (أ)

 مسؤوليتها:ب يحصل على موافقة من اإلدارة تدرك وتقر فيها  (ب)

 وفقال للمعايير المطبقة؛  عن إعداد البيانات المالية الملخصة (1)

لبيانات المالية ل ية المدققة في متناول المستخدمين المقصودينجعل البيانات المال (0)
لها )أو إذا نص القانون أو الناا  على أنه ليس مح في غير الملخصة دون صعوبة

هناك داٍع لجعل البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين للبيانات 
وصا ذلك لبيانات المالية الملخصة، معايير إلعداد ال ع  ض  إذ و   لمالية المدققة أوا

 القانون أو الناا  في البيانات المالية الملخصة(؛ و

تضمين تقرير المدقق في البيانات المالية الملخصة في أي وثيقة تحتوي على البيانات  (3)
   المالية الملخصة وتشير إلى أن المدقق أعد تقريرال بش نها. 

ذي يجب التعبير عنه بش ن البيانات المالية الملخصة العلى صيغة الرأي  مع اإلدارة تفاقاإل (ج)
   (.11-9)أنار الفقرات 

 

المطبقة غير مقبولة أو إذا ل  يتمكن من الحصول على موافقة إذا خلص المدقق إلى أن المعايير  .7
)ب(، فعلى المدقق أال يقبل عملية إعداد تقرير حول البيانات المالية 2اإلدارة المذكورة في الفقرة 

لخصة ما يكن ملزمال بالقيا  بذلك بموجب القانون أو الناا . العملية التي يت  تنفيذها وفقال لذلك الم
وعليه يجب أال يشير تقرير المدقق القانون أو الناا  ال تكون ممتثلة لمعيار التدقيق الدولي هذا. 

يق الدولي هذا. على لتدقحول البيانات المالية الملخصة إلى أن العملية قد أجريت وفقال لمعيار ا
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 ارةل مناسبة بهذا الش ن في شروط العملية، وعلى المدقق أيضال أن يحدد األثرالمدقق أن يورد عب
على عملية تدقيق البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية  الذي يمكن أن يكون نتيجة ذلك

 الملخصة. 
 

  طبيعة اإلجراءات

عا أساس رأي إعتبار ءات التالية وأي إجراءات أخرى يعتبرها ضرورية بعلى المدقق أن يتبع اإلجرا .0
 المدقق حول البيانات المالية الملخصة:

تقيي  ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تفصح إفصاحال كافيال عن طبيعتها الملخصة  (أ)
 وتحديد البيانات المالية المدققة.

 ية مدققة، تقيي  ما إذا كانت تبينيانات مالحينما ال تصاحب البيانات المالية الملخصة ب (ب)
 بوضوح:

 ِممَّن ت  الحصول على البيانات المالية المدققة ومن أين؛ أو  (1)

القانون أو الناا  الذي ينص على أنه ال داعي لجعل البيانات المالية المدققة في  (0)
داد متناول المستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة والذي يضع معايير إع

 البيانات المالية الملخصة.

 تقيي  ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تفصح إفصاحال كافيال عن المعايير المطبقة.  (ج)

مقارنة البيانات المالية الملخصة مع المعلومات ذات الصلة في البيانات المالية الملخصة  (د)
مات ذات الصلة أو ما إذا كان ديد ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة تتفق مع المعلو لتح

 من الممكن إعادة حسابها من المعلومات ذات الصلة في البيانات المالية المدققة.

 تقيي  ما إذا كانت البيانات المالية الملخصة معدةل وفقال للمعايير المطبقة. (   هـ)

الملخصة تحتوي  الماليةمن البيانات الملخصة، ما إذا كانت البيانات  هداتقيي ، بناءل على ال (و)
 على المعلومات الضرورية وما إذا كانت على مستوىل مناسب من التجميع. 

تقيي  ما إذا كانت البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين المقصودين للبيانات المالية  (ز)
ما ل  ينص القانون أو الناا  أنه ال حاجة ألن تكون الملخصة دون صعوبة في غير محلها 

 (. 0لمتناول وما ل  يضع معايير إلعداد البيانات المالية الملخصة. )المرجع: الفقرة أفي ا
 

  صيغة الرأي

البيانات المالية الملخصة مناسب، يجب أن  حينما يخلص المدقق إلى أن الرأي غير المعدل حول .9
لعبارات يحتوي رأي المدقق، ما ل  يكن منصوصال خالا ذلك في القانون أو الناا ، على إحدى ا

 (9التالية: )المرجع: الفقرة أ
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البيانات المالية الملخصة متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع البيانات المالية  (أ)
 المدققة وفقال لي ]المعايير المطبقة[؛ أو 

للبيانات المالية المدققة وفقال لي ]المعايير  عادل نات المالية الملخصة عبارة عن ملخصالبيا (ب)
   المطبقة[.

 

إذا نص قانون أو ناا  على صياغة الرأي حول البيانات المالية الملخصة بشروط مختلفة عن تلك  .18
 فعلى المدقق أن:  9الموصوفة في الفقرة 

وأي إجراءات أخرى ضرورية لتمكين المدقق من التعبير  0يطبق اإلجراءات المبينة في الفقرة  (أ)
 عن الرأي المنصوص عليه؛ و

الممكن أن يسيء مستخدمو البيانات المالية الملخصة فه  رأي المدقق تقيي  ما إذا كان من  (ب)
اإلضافي في تقرير  توضيحكان من الممكن أن يؤدي ال البيانات المالية الملخصة سواءل حول 

 المدقق حول البيانات المالية الملخصة أن يخفا من سوء الفه  المحتمل. 
  

اإلضافي في تقرير المدقق حول  التوضيح ن)ب(، خلص المدقق إلى أ18إذا، في حالة الفقرة .11
البيانات المالية الملخصة ال يمكن أن يخفا من سوء الفه  الممكن، فعلى المدقق أال يقبل العملية 

وفقال لذلك القانون أو ما ل  يكن ملزمال بالقيا  بذلك بموجب قانون أو ناا . ال تمتثل العملية المنفذة 
ن تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة يجب أال يشير إلى أن هذا المعيار، وعليه فإالناا  ل

 العملية أجريت وفقال لهذا المعيار. 
 

 المدققة توقيت العمل واألحداث التالية لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية

حول ر المدقق يمكن أن يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة بتاريخ الحق لتاريخ تقري .10
حول البيانات المالية  لحاالت يجب أن يفيد تقرير المدققالبيانات المالية المدققة، وفي مثل هذه ا

الملخصة أن البيانات المالية الملخصة والبيانات المالية المدققة ال تعكس آثار األحداث التي وقعت 
قد يلزمها تعديل، أو إفصاح في، بعد تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة والتي 

 (  18البيانات المالية المدققة. )المرجع: الفقرة أ
 

في تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية من الممكن أن يصبح المدقق على عل  بحقائق اهرت  .13
المدققة ل  يكن على عل  بها مسبقال، وفي مثل هذه الحاالت على المدقق أال يصدر تقرير المدقق 
حول البيانات المالية الملخصة إلى أن يستكمل المدقق أخذ الحقائق المتصلة بالبيانات المالية 

 . عتباربعين اإل 1283المدققة وفقال لمعيار التدقيق الدولي 
 

                                                 
3

 . ""األحداث الالحقة، 128قيق الدولي معيار التد  
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 تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة 
    عناصر تقرير المدقق

)المرجع:  4ية الملخصة على العناصر التالية:يجب أن يشتمل تقرير المدقق حول البيانات المال .14
 (11الفقرة أ

 (11أنه تقرير مدقق مستقل. )المرجع: الفقرة أعنوان يدل بوضوح على  (أ)

 ( 10مخاطب. )المرجع: الفقرة أ (ب)

 : إفتتاحيةفقرة  (ج)

ولها بما في ذلك عنوان يعد المدقق تقارير ح بيانات المالية الملخصة التيتحدد ال (1)
 ( 13)المرجع: الفقرة أ لبيانات المالية الملخصة؛كل بيان مشمول في ا

 تحدد البيانات المالية المدققة؛  (0)

 دققة وتاريخ التقرير و، مع مراعاةتقرير المدقق حول البيانات المالية الم إلى تشير (3)
، تشير إلى حقيقة أن الرأي غير المعدل يت  التعبير عنه حول 10-17الفقرتين 

 البيانات المالية المدققة؛ 

لتاريخ تقرير  ال الحق قق حول البيانات المالية الملخصةإذا كان تاريخ تقرير المدتفيد،  (4)
أن البيانات المالية الملخصة والبيانات المالية  المدقق حول البيانات المالية المدققة،

المدققة ال تعكس آثار األحداث التي حدثت بعد تاريخ تقرير المدقق حول البيانات 
  المالية المدققة؛

بيان يشير إلى أن البيانات المالية الملخصة ال تحتوي على جميع اإلفصاحات التي  (1)
يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة وأن 

      قراءة البيانات المالية الملخصة ال تعتبر بديالل عن قراءة البيانات المالية المدققة. 

إعداد  مسؤولة عن 6عن البيانات المالية الملخصة يشرح أن اإلدارة 5ية اإلدارةوصا لمسؤول (د)
 بيانات مالية ملخصة وفقال للمعايير المطبقة.

بيان يفيد أن المدقق مسؤول عن التعبير عن رأي حول البيانات المالية الملخصة بناءل على  ( هـ)
 اإلجراءات التي يتطلبها هذا المعيار. 
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التي تتطرق إلى الاروا التي يكون فيها تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة قد خضع للتعديل، تتطلب ، 10-17الفقرات   
 عناصر إضافية غير تلك المذكورة في هذه الفقرة.  

1
 معين.   إختصاصاسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن أو شرط آخر من  
 معين.   إختصاصأو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن   2
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 (.11-9وح عن رأي )أنار الفقرات فقرة تعبر بوض (و)

 توقيع المدقق. (ز)

 (14تاريخ تقرير المدقق. )المرجع: الفقرة أ (ح)

 عنوان المدقق. (ط)
    

إذا ل  يكن المخاطب في البيانات المالية الملخصة نفس المخاطب في تقرير المدقق حول البيانات  .11
ختلفين. )المرجع: الفقرة مخاطبين م إستخدا المالية المدققة فعلى المدقق أن يقي  مدى مالءمة 

 ( 10أ
 

 (14على المدقق أال يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة قبل: )المرجع: أ .12

لبناء الرأي عليها بما في ذلك األدلة أدلة مناسبة وكافية  على التاريخ الذي حصل فيه المدقق (أ)
لجهة المنامة قد أكدوا أنه  التي تفيد أن البيانات المالية الملخصة قد أعدت وأن من في ا

 مسؤولون عنها؛ و

 تاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة.  (ب)
 

األخرى في تقرير المدقق  لرأي أو فقرة الت كيد على مس لة ما أو فقرة المس لةالتعديالت على ا
 (11)المرجع: الفقرة أ حول البيانات المالية المدققة

 

المدققة على رأي متحفا أو فقرة ت كيد على مس لة ق حول البيانات المالية حينما يحتوي تقرير المدق .17
ولكن المدقق مقتنع أن البيانات المالية الملخصة متسقة من حيث جميع  األخرى ما أو فقرة المس لة

الجوانب الجوهرية مع، أو أنها عبارة عن، ملخٍص عادل للبيانات المالية المدققة وفقال للمعايير 
، فيجب على تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة باإلضافة إلى العناصر في الفقرة المطبقة

 أن: 14

على رأي متحفا وفقرة ت كيد على يفيد أن تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة يحتوي  (أ)
 األخرى؛ و و فقرة المس لةأما  مس لة

 يصا: (ب)

تحفا أو فقرة الت كيد المدققة وذلك الرأي الم أساس الرأي المتحفا حول البيانات المالية (1)
؛ ةالمدقق حول البيانات المالية المدقق في تقرير األخرى على مس لة ما أو فقرة المس لة

 و 

 ت ثير ذلك على الملخصات البيانات المالية، إن وجدت. (0)
 

على  أي فيجبر لل حجبأو  سلبيعلى رأي  ةفي البيانات المالية المدقق حينما يحتوي تقرير المدقق .10
 أن: 14تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة باإلضافة إلى العناصر في الفقرة 
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 رأي؛ لل أو حجب سلبية يحتوي على رأي يفيد أن تقرير المدقق حول البيانات المالية المدقق (أ)

 الرأي؛ و أو حجب سلبيس ذلك الرأي اليصا أسا (ب)

رأي، من غير المناسب التعبير عن الرأي حول ال أو حجب سلبينتيجة الرأي اليفيد أنه،  (ج)
 البيانات المالية الملخصة. 

 
       الرأي المعدل حول البيانات المالية الملخصة

 

إذا ل  تكن البيانات المالية الملخصة متسقة من حيث جميع الجوانب الجوهرية مع، أو أنها ليست  .19
للمعايير المطبقة ول  توافق اإلدارة على  للبيانات المالية المدققة وفقال عادل  عبارة عن، ملخصٍ 

حول البيانات المالية الملخصة.  سلبيغييرات الضرورية، على المدقق أن يعبر عن رأي تال
 (  11)المرجع: الفقرة أ

 
 وتنبيه القراء إلى األتساس المحاتسبي تستخدا القيود على التوزيع أو اإل

مقيدال، أو حينما ينبه تقرير  البيانات المالية المدققة تقرير المدقق حول إستخدا حينما يكون توزيع أو  .08
المدقق حول البيانات المالية المدققة القراء إلى أن البيانات المالية المدققة معدة وفقال إلطار 

، على المدقق أن يورد قيدال أو تنبيهال مماثالل في تقرير المدقق حول البيانات المالية األهداا الخاصة
 الملخصة. 

 
    قا  المقارنةأر 

إذا احتوت البيانات المالية المدققة على أرقا  مقارنة دون أن تحتوي البيانات المالية الملخصة على  .01
ذلك، على المدقق أن يحدد ما إذا كان هذا الحذا معقوالل في اروا العملية. على المدقق أن 

 (12)المرجع: الفقرة أيحدد أثر الحذا على تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة. 
 

أعد تقرير بش نها من قبل مدقق آخر، يجب إذا احتوت البيانات المالية الملخصة على أرقا  مقارنة  .00
المسائل التي ُيلز  معيار التدقيق  بيانات المالية الملخصة أيضال أن يورد تقرير المدقق حول ال

)المرجع: الفقرة  7ت المالية المدققة.المدقق ب ن يوردها في تقرير المدقق حول البيانا 718الدولي
 (     17أ

 
 المعلومات اإلضافية غير المدققة المعروضة في البيانات المالية الملخصة

 

على المدقق أن يقي  ما إذا ت  تمييز المعلومات اإلضافية غير المدققة المعروضة في البيانات  .03
ملخصة. إذا خلص المدقق إلى أن عرض المالية الملخصة تمييزال واضحال عن البيانات المالية ال

البيانات المالية الملخصة عن المنش ة للمعلومات اإلضافية غير المدققة ل  يت  تمييزه تمييزال كافيال 
فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تغير عرض المعلومات اإلضافية غير المدققة. إذا رفضت 

                                                 
7
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تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة أن هذه اإلدارة القيا  بذلك فعلى المدقق أن يشرح في 
 (10المعلومات غير مغطاة بذلك التقرير. )المرجع: الفقرة أ

 
 المعلومات األخرى في الوثائق التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة

 

الملخصة  البيانات المالية تحتوي على أن يقرأ المعلومات األخرى في الوثيقة التي يجب على المدقق .04
وتقرير المدقق ذي العالقة لتحديد التناقضات الهامة إن وجدت في البيانات المالية الملخصة. إذا 

ما إذا كانت البيانات  يحدد وجد المدقق تناقضال هامال لدى قراءة المعلومات األخرى فعلى المدقق أن
لى عل  المدقق لدى قراءة إذا تناهى إ المالية الملخصة أو المعلومات األخرى بحاجة إلى تنقيح.

يناقش هذا األمر  فعلى المدقق أن د خط  جوهري واضح من حيث الوقائعالمعلومات األخرى وجو 
 (19مع اإلدارة. )المرجع: الفقرة أ

 
 عالقة المدقق

 

إذا تناهى إلى عل  المدقق أن المنش ة تنوي التصريح ب ن المدقق أعد تقريرال حول البيانات المالية  .01
تقرير المدقق ذي في وثيقة تحتوي على بيانات مالية ملخصة ولكنها ال تنوي تضمين الملخصة 

ذا ل  تق  اإلدارة  العالقة فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تضمن تقرير المدقق في الوثيقة. وال
بذلك فعلى المدقق أن يحدد وينفذ إجراءات مناسبة تكون مصممة لمنع اإلدارة من ربط المدقق على 

 (08حو غير مناسب بالبيانات المالية الملخصة في تلك الوثيقة. )المرجع: الفقرة أن
 

المدقق مشاركال في إعداد تقرير حول البيانات المالية لمنش ة ما ولكنه قد ال يكون مشاركال قد يكون  .02
أن إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة، فإذا تناهى إلى عل  المدقق في هذه الحالة في 

ى المدقق وأن البيانات المالية الملخصة مشتقة من أن تعد بيانال في وثيقة تشير إل المنش ة تنوي
 البيانات المالية المدققة من قبل المدقق فعلى المدقق أن يكون مقتنعال ب ن: 

 اإلشارة إلى المدقق تكون في نطاق تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة؛ و (أ)

 ي انطباعال أن المدقق قد أعد تقريرال حول البيانات المالية الملخصة. البيان ال يعط (ب)
 

إذا ل  يتحقق ما جاء في النقطة )أ( أو )ب( أعاله فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة أن تغير 
أو يمكن أن ُتشرك    اإلشارة إلى المدقق في الوثيقة،البيان بحيث يتحقق ما جاء فيهما أو عد

وتضمن تقرير المدقق ذي العالقة ي إعداد تقرير حول البيانات المالية الملخصة المنش ة المدقق ف
في الوثيقة. إذا ل  تغير اإلدارة البيان أو تحذا اإلشارة إلى المدقق أو تضمن تقرير المدقق حول 

لية الملخصة فعلى المدقق أن قة التي تحتوي على البيانات الماالبيانات المالية الملخصة في الوثي
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ُيخطر اإلدارة أن المدقق يعارض اإلشارة إلى المدقق وعلى المدقق أن يحدد وينفذ إجراءات مناسبة 
 (08أخرى مصممة لمنع اإلدارة من اإلشارة إلى المدقق بشكل غير مناسب )المرجع: الفقرة أ

*** 
 خرىاأل والمادة التوضيحيةالتطبيق 

 (2-1)المرجع: الفقرة  قبول العملية
 

قيق البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة المدقق بالمعرفية الضيرورية يزود تد .  1أ
المدقق فيما يتعلق بالبيانات المالية الملخصة وفقال لهذا المعييار. لين ييؤدي تطبييق  ألداء مسؤوليات

صية إذا ليية الملخهذا المعيار إليى تيوفير أدلية كافيية ومناسيبة يسيتند عليهيا اليرأي حيول البيانيات الما
 لية الملخصة. ة التي اشتقت منها البيانات المال  يق  المدقق أيضال بتدقيق البيانات المالي

 
مين خيالل موافقتهيا الخطيية  2ستدالل على موافقة اإلدارة بش ن المسائل المبينة فيي الفقيرة إليمكن ا .  0أ

 على شروط العملية. 
 

 )أ((2)المرجع: الفقرة المعايير 
فييي  جييب أن تاهييريتطلييب إعييداد البيانييات المالييية الملخصيية ميين اإلدارة أن تحييدد المعلومييات التييي ي .  3أ

جوهريية، بحيث تعرض أو تكون متسيقة ميع، مين حييث جمييع الجوانيب الالبيانات المالية الملخصة 
 حتييواء البيانييات المالييية الملخصيية بطبيعتهييا علييىإلييية المدققيية. ناييرال ملخييص عييادل للبيانييات المال

مجمعييية ودرجييية محيييدودة مييين اإلفصييياح، هنييياك مخييياطرة متزاييييدة تتمثيييل بإمكانيييية عيييد   معلوميييات
احتوائهييا علييى المعلومييات الضييرورية بحيييث ال تكييون مضييللة فييي الاييروا، وتييزداد هييذه المخيياطرة 

 عندما ال تكون هناك معايير موضوعة إلعداد البيانات المالية الملخصة.
  

 ما يلي: على ن أن تؤثر على تحديد المدقق لمدى قبول المعايير المطبقة تشتمل العوامل التي يمك .  4أ
 طبيعة المنش ة؛ و 

 من البيانات المالية الملخصة؛ و هداال 

 المعلومات الخاصة بالمستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة؛ و إحتياجات 

 ر مضللة في الاروا. ما إذا كان سيتمخض عن المعايير المطبقة بيانات مالية ملخصة غي 
 

يمكيين وضييع معييايير إعييداد البيانييات المالييية الملخصيية ميين قبييل مؤسسيية إعييداد معييايير مفوضيية أو  .  1أ 
 أو من قبل القانون أو الناا ، وكما هو الحال مع البيانات المالية كما هو موضح في معترا بها 
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فيإن الميدقق يمكين أن يفتيرض أن في العديد من مثل هيذه الحياالت،  018،0معيار التدقيق الدولي 
 هذه البيانات مقبولة.

 
حيثما ال تكون هناك معيايير موضيوعة إلعيداد البيانيات الماليية الخاصية، يمكين وضيع معيايير مين  .  2أ

المعيييايير  تتمخض عييينقبييل اإلدارة عليييى سيييبيل المثيييال بنييياءل عليييى ممارسييية فيييي صيييناعة معينييية. سييي
 :  بيانات مالية ملخصة المقبولة في الاروا

 تفصح بشكل مناسب عن طبيعتها الملخصة وتحدد البيانات المالية الملخصة؛  (أ)

تبين ِممَّن ت  الحصول على البيانات المالية المدققة ومن أين أو، إذا كان هناك قانون أو  (ب)
ناا  ينص على أنه ال داعي لجعل البيانات المالية المدققة في متناول المستخدمين 

ذلك فالملخصة،  ية الملخصة ويضع معايير إعداد البيانات الماليةالمقصودين للبيانات المال
 القانون أو الناا ؛ 

 تفصح بشكل مناسب عن المعايير المطبقة؛  (ج)

 تتفق أو يمكن إعادة حسابها من المعلومات ذات الصلة في البيانات المالية المدققة؛ و (د)

ى المعلومات الضرورية من البيانات المالية الملخصة، عل هداتحتوي، على ضوء ال ( هـ)
 وتكون على مستوىل مناسب من التجميع بحيث ال تكون مضللة في الاروا.

 

 يمكيييين أن يكييييون اإلفصيييياح المناسييييب عيييين الطبيعيييية الملخصيييية للبيانييييات المالييييية الملخصيييية وهوييييية .  7أ
)أ(، يمكيين أن  2البيانييات المالييية المدققيية كمييا هييو مشييار إليييه فييي البيانييات المالييية فييي الفقييرات أ.

يكييون علييى سييبيل المثييال عيين طريييق عنييوان مثييل "البيانييات المالييية الملخصيية المعييدة ميين البيانييات 
 ".  08س1ديسمبر  31المالية المدققة عن السنة المنتهية بتاريخ 

     

 )ز((. 0)المرجع: الفقرة  بيانات المالية المدققةتقيي  مدى توفر ال
يتييييي ثر تقييييييي  الميييييدقق لمسييييي لة ميييييا إذا كانيييييت البيانيييييات الماليييييية المدققييييية فيييييي متنييييياول المسيييييتخدمين  .  0أ

 المقصودين للبيانات المالية الملخصة دون صعوبة في غير محلها، يت ثر بعوامل مثل ما إذا: 

  َّن ت  الحصول على البيانات المالية المدققة ومن كانت البيانات المالية تصا بوضوح ِمم
 أين؛ 

 كانت البيانات المالية المدققة موجودة على سجل عا ؛ أو 

  وضعت اإلدارة عملية يستطيع المستخدمون المقصودون للبيانات المالية الملخصة من
  إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المالية المدققة.   خاللها الحصول على
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  (9)المرجع: الفقرة الرأي  صيغة

النتيجيية، التييي تكييون مبنييية علييى تقيييي  األدليية التييي تيي  الحصييول عليهييا ميين تنفيييذ اإلجييراءات الييواردة  .  9أ
تمكييين  ، والتيييي تفييييد أن اليييرأي غيييير المعيييدل حيييول البيانيييات الماليييية الملخصييية مناسيييب0فيييي الفقيييرة 

. يمكين أن يتي ثر قيرار 9ات الواردة فيي الفقيرة المدقق من التعبير عن رأي يحتوي على إحدى العبار 
 إختصييياصالمييدقق بشييي ن العبيييارة التيييي يجيييب أن يسيييتخدمها بالممارسيييات المقبولييية بشيييكل عيييا  فيييي 

 معين. 
 

المرجع: الفقرة )توقيت العمل واألحداث التالية لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية المدققة 
10) 

أثنيياء تييدقيق البيانييات المالييية أو عقييب ذلييك مباشييرة.  0ءات المبينيية فييي الفقييرة غالبييال مييا تنفييذ اإلجييرا .  18أ
المالييية، ال  تييدقيق البيانييات إسييتكمالحينمييا يعييد المييدقق تقريييرال حييول البيانييات المالييية الملخصيية بعييد 

الحصييول علييى أدليية تييدقيق إضييافية أو إعييداد تقرييير حييول آثييار األحييداث التييي  يترتييب علييى المييدقق
تييياريخ تقريييير الميييدقق حيييول البيانيييات الماليييية المدققييية ألن البيانيييات الماليييية الملخصييية  وقعيييت عقيييب

 وال تعمل على تحديثها. مشتقة من البيانات المالية المدققة 
 

 تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة
 عناصر تقرير المدقق

 )أ((14)المرجع: الفقرة العنوان 
المسييتقل"،  مسييتقل، مثيل "تقريير الميدققعبيارة عين تقريير ميدقق  تقريييرالأن العنيوان اليذي يشيير إليى  .  11أ

حييييث ت الصيييلة المتعلقييية باالسيييتقاللية، جمييييع المتطلبييات األخالقيييية ذاب يؤكييد أن الميييدقق قيييد أوفيييى
 يميز ذلك تقرير المدقق المستقل عن التقارير التي يصدرها اآلخرون. 

 
 (11)ب(، 14)المرجع: الفقرة المخاطب 

العواميييل التيييي يمكييين أن تيييؤثر عليييى تقييييي  الميييدقق لميييدى مالءمييية المخاطيييب فيييي البيانيييات تشيييتمل   .10أ
مييين البيانييييات المالييييية  هييييدا، تشيييتمل علييييى شيييروط العملييييية وطبيعيييية المنشييي ة والالماليييية الملخصيييية

   الملخصة.
 

 ((1)ج()14)المرجع: الفقرة  إفتتاحيةفقرة 
انييات المالييية الملخصيية سييتكون مشييمولة فييي وثيقيية تحتييوي حينمييا يكييون المييدقق علييى عليي  بيي ن البي .  13أ

 بييذلك، إذا كانييت صيييغة العييرض تسييمح ،عتبييارعلييى معلومييات أخييرى، فقييد ي خييذ المييدقق بعييين اإل
تحديييد أرقييا  الصييفحات التييي عرضييت عليهييا البيانييات المالييية الملخصيية، حيييث يسيياعد ذلييك القييراء 

 ق بها تقرير المدقق. على تحديد البيانات المالية الملخصة التي يتعل
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 (12، )ح(14)المرجع: الفقرة تاريخ تقرير المدقق 
بييي ن البيانيييات الماليييية  سيييتنتاجالشيييخص أو األشيييخاص اليييذين يتمتعيييون بصيييالحية معتيييرا بهيييا لإ .  14أ

مين  هيداولتحمل مسيؤوليتها يعتميدون عليى شيروط العمليية وطبيعية المنشي ة وال الملخصة قد أعدت
 لملخصة. البيانات المالية ا

 
 (19، 10-17. 14توضيحات )المرجع: الفقرة 

 يحتوي ملحق هذا المعيار على توضيحات تقارير المدققين حول البيانات المالية الملخصة التي: . 11أ
 تحتوي على آراء غير معدلة؛  (أ)

 تكون مشتقة من البيانات المالية المدققة التي أصدر المدقق آراءل معدلة حولها، و (ب)

 أي معدل. تحتوي على ر  (ج)
 

 (00-01)المرجع: الفقرة أرقا  المقارنة 
إذا احتييوت البيانيييات الماليييية المدققييية علييى أرقيييا  مقارنييية فهنييياك افتييراض مفييياده أن البيانيييات الماليييية  .  12أ

الملخصيية تحتييوي أيضييال علييى أرقييا  مقارنيية. يمكيين أن تعتبيير األرقييا  المقارنيية فييي البيانييات المالييية 
الكيفييية التييي  718. يبييين معيييار التييدقيق الييدولي ة أو معلومييات مالييية مقارنييةالمدققيية أرقامييال مقارنيي

ييؤثر بهييا هيذا الفييرق عليى تقرييير الميدقق حييول البيانيات المالييية بميا فييي ذليك علييى وجيه الخصييوص 
 اإلشارة إلى مدققين آخرين دققوا البيانات المالية لفترة سابقة. 

 
قييرار حيييذا األرقييا  المقارنييية  كيييان المييدقق بشييي ن مييا إذاقيييرار علييى الاييروا التيييي يمكيين أن تيييؤثر  .  17أ

حتياجيياتمنطقيييال أ  ال تشييتمل علييى طبيعيية وهييدا البيانييات المالييية الملخصيية والبيانييات المطبقيية و   ال
 المعلومات الخاصة بالمستخدمين المقصودين للبيانات المالية الملخصة.

 
 (03)المرجع: الفقرة لمالية الملخصة المعلومات اإلضافية غير المدققة المعروضة في البيانات ا

رشييييادات ليييييت  تطبيقهييييا حينمييييا تعييييرض  7889يحتييييوي معيييييار التييييدقيق الييييدولي  .  10أ علييييى متطلبييييات وال
يمكييين أن تكيييون مفييييدة فيييي  البيانيييات الماليييية المدققييية التيييي المعلوميييات اإلضيييافية غيييير المدققييية ميييع

 .  حسب الضرورة في الاروا حينما تت  موائمتها 03تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة 
 

 (04)المرجع: الفقرة  المعلومات األخرى في الوثائق التي تحتوي على البيانات المالية الملخصة
 

رشادات  70818يحتوي معيار التدقيق الدولي  .  19أ لقراءة معلوميات أخيرى مشيمولة فيي على متطلبات وال
قق ذي العالقة والرد عليى التناقضيات الهامية وثيقة تحتوي على البيانات المالية المدققة وتقرير المد

 04الفقيرة  متطليب فييواألخطاء الجوهريية المتعلقية بالحقيائق، ويمكين أن تكيون مفييدة فيي تطبييق ال
 إذا تمت موائمتها حسب الضرورة في الاروا.

 
                                                 

9
 . 47-42، الفقرات تقارير حول البيانات المالية"ال"تكوين رأي والعداد  788معيار التدقيق الدولي     
   ."مدققةالمستندات التي تحتوي على بيانات مالية "مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى في  807معيار التدقيق الدولي     81



 ت المالية الملخصةعمليات إعداد التقارير حول البيانا
 

  000 018معيار التدقيق الدولي 

 (02-01)المرجع: الفقرة  عالقة المدقق
 

يمكيين أن يتخيذها المييدقق حينميا ال تتخييذ اإلدارة يمكين أن تشيتمل اإلجييراءات األخيرى المناسييبة التيي . 08أ
مييين أطييراا ثالثييية  مسييتخدمينى إخطييار المسيييتخدمين المقصييودين و اإلجييراءات المطلوبيية منهيييا عليي

معروفيية أخييرى باإلشييارة غييير المناسييبة إلييى المييدقق. يعتمييد إجييراء المييدقق علييى الحقييوق والواجبييات 
 من المناسب طلب مشورة قانونية.وعليه يمكن أن يرى المدقق أنه القانونية للمدقق 

 
           
 
 
 
 
 
 
 



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
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 (11)المرجع: الفقرة أ 

 توضيحات التقارير حول البيانات المالية الملخصة

  عبر عن : تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقال للمعايير الموضوعة. يُ 1التوضيح
مدققة. يؤرخ تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة الرأي غير المعدل في البيانات المالية ال

 بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة. 

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقال للمعايير التي وضعتها اإلدارة  :0التوضيح
بشكل مناسب في البيانات المالية الملخصة. لقد قرر المدقق أن المعايير المطبقة  والمفصح عنها

 في البيانات المالية المدققة. المتحفا مقبولة في الاروا. ُيعبر عن الرأي

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقال للمعايير التي وضعتها اإلدارة 3التوضيح :
ل مناسب في البيانات المالية الملخصة. لقد قرر المدقق أن المعايير المطبقة والمفصح عنها بشك

  في البيانات المالية المدققة. عبر عن الرأي المتحفامقبولة في الاروا. يُ 

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقال للمعايير التي وضعتها اإلدارة 4التوضيح :
ناسب في البيانات المالية الملخصة. لقد قرر المدقق أن المعايير المطبقة والمفصح عنها بشكل م

 في البيانات المالية المدققة.  سلبيمقبولة في الاروا. ُيعبر عن الرأي ال

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة المعد وفقال للمعايير الموضوعة. ُيعبر عن 1التوضيح :
انات المالية المدققة. يخلص المدقق إلى أنه من غير الممكن التعبير عن الرأي غير المعدل في البي

 الرأي غير المعدل في البيانات المالية الملخصة.
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  004 )الملحق( 018معيار التدقيق الدولي 

 
 

 

 :0التوضيح 
 تشتمل الظرو  على ما يلي:

 .ت  التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة 

 ات المالية الملخصة موجودة. المعايير الموضوعة إلعداد البيان 

  تقرير المدقق حول البيانات المالية الملخصة مؤرخ بتاريخ الحق لتاريخ تقرير المدقق حول
 البيانات المالية التي اشتقت منها البيانات المالية الملخصة.   

 

 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
 ]الُمخاط ب المناسب[

 

، 08×1ديسمبر  31كما في  بيان المركز الماليوالتي تت لا من  الملخصة المرفقه، لماليةالبيانات ا
 بيان التدفقات النقديةو  الملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص بيان الدخل الشاملو 

ققة والمالحاات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المد للسنة المنتهية بذلك التاريخ الملخص
. لقد عبرنا عن رأي غير معدل حول هذه البيانات 08×1ديسمبر  31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 

. هذه البيانات المالية والبيانات المالية الملخصة ال 08×0فبراير  11المالية في تقريرنا المؤرخ بتاريخ 
 لمالية.تعكس آثار األحداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول هذه البيانات ا

 
]بيِ ن إطار إعداد التقارير  ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص

المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ[. وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية الملخصة 
 ة للشركة أ.ال يعتبر بديالل عن قراءة البيانات المالية المدقق

  
 عن البيانات المالية ۱متسؤولية اإلدارة

 المدققة وفقال لي ]بيِ ن المعايير الموضوعة[. لبيانات الماليةملخص ل اإلدارة مسؤولة عن إعداد
 

 متسؤولية المدقق
 إجراءاتنا التي ت  تنفيذها وفقال  بناء على الملخصة البيانات المالية مسؤوليتنا في إبداء الرأي حولتكمن 

  إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة". ، "عمليات 018ار التدقيق الدولي لمعي
 

 الرأي
 للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ  الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة برأينا أن البيانات المالية

                                                 
 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.    ۱
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( ملخص عادل لي بارة عنع أو مع ) ، من حيث جميع الجوانب الجوهرية،متسقة 08×1ديسمبر  31

 ي ]بين المعايير الموضوعة[.وفقال ل تلك البيانات المالية

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  002 )الملحق( 018معيار التدقيق الدولي 

 :2التوضيح 
 تشتمل الظرو  على ما يلي:

 .ت  التعبير عن الرأي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة 

  قرر المدقق ×المعايير من قبل اإلدارة وت  اإلفصاح عنها بشكل مناتسب في المالحظة وضعت .
 أن المعايير مقبولة في الظرو .  

 

 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
 ]الُمخاط ب المناسب[

 

، 08×1ديسمبر  31ي كما ف بيان المركز الماليالبيانات المالية الملخصة المرفقه، والتي تت لا من 
 بيان التدفقات النقديةالملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص و  بيان الدخل الشاملو 

الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحاات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 
رأي غير معدل حول هذه البيانات . لقد عبرنا عن 08×1ديسمبر  31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 

 ۲. 08×0فبراير  11المالية في تقريرنا المؤرخ بتاريخ 
 

]بيِ ن إطار إعداد التقارير  ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص
لبيانات المالية الملخصة المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ[. وبالتالي فإن قراءة ا

   يعتبر بديالل عن قراءة البيانات المالية المدققة للشركة أ. ال
 

 عن البيانات المالية ٣متسؤولية اإلدارة
 .×حسب األساس المبين في المالحاة  اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة

 
 متسؤولية المدقق

على إجراءاتنا التي ت  تنفيذها وفقال  حول البيانات المالية الملخصة بناءل  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي
 إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة".  ، "عمليات 018ار التدقيق الدولي لمعي

 
 الرأي

 بتاريخ  برأينا أن البيانات المالية الملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة المنتهية

                                                 
حينمييا يييؤرخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية الملخصيية بتيياريخ الحييق لتيياريخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية المدققيية التييي     ۲

لبيانييات المالييية الملخصيية ال تعكييس آثييار األحييداث التييي اشييتقت منهييا، تضيياا الجمليية التالييية إلييى الفقييرة: "تلييك البيانييات المالييية وا
 وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية".  

 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.   ٣
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( ملخص عادل لي عبارة عن أو متسقة، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، مع ) 08×1ديسمبر  31

  . ×حسب األساس المبين في المالحاة  تلك البيانات المالية

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  000 )الملحق( 018معيار التدقيق الدولي 

 

 :٣التوضيح 
 تشتمل الظرو  على ما يلي:

 ي غير المعدل حول البيانات المالية المدققة.ت  التعبير عن الرأ 

  قرر المدقق ×وضعت المعايير من قبل اإلدارة وت  اإلفصاح عنها بشكل مناتسب في المالحظة .
 أن المعايير مقبولة في الظرو .  

 
 

 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
 ]الُمخاط ب المناسب[

 

، 08×1ديسمبر  31كما في  بيان المركز الماليالمرفقه، والتي تت لا من  البيانات المالية الملخصة
 بيان التدفقات النقديةالملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص و  بيان الدخل الشاملو 

الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحاات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 
حول هذه البيانات  تدقيق متحفا لقد عبرنا عن رأي 4.08×1ديسمبر  31لسنة المنتهة بتاريخ للشركة أ ل

 .)أنار أدناه( 08×0فبراير  11المالية في تقريرنا المؤرخ بتاريخ 
 

]بيِ ن إطار إعداد التقارير  ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص
في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ[. وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية الملخصة المالية المطبق 

 البيانات المالية المدققة للشركة أ.   يعتبر بديالل عن قراءةال
  

 عن البيانات المالية ٥متسؤولية اإلدارة
 .×مبين في المالحاة اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة حسب األساس ال

 
 متسؤولية المدقق

على إجراءاتنا التي ت  تنفيذها وفقال  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناءل 
 إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة".  ، "عمليات 018ار التدقيق الدولي لمعي

 

                                                 
البيانييات المالييية المدققيية التييي  حينمييا يييؤرخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية الملخصيية بتيياريخ الحييق لتيياريخ تقرييير المييدقق حييول    4

شييتقت منهييا، تضيياا الجمليية التالييية إلييى الفقييرة: "تلييك البيانييات المالييية والبيانييات المالييية الملخصيية ال تعكييس آثييار األحييداث التييي إ
 وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية".    

 معين.   أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص 5
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 الرأي
لملخصة المشتقة من البيانات المالية المدققة للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ برأينا أن البيانات المالية ا

تلك  (أو عبارة عن ملخص عادل لي)متسقة، من حيث جميع الجوانب الجوهرية، مع  08×1ديسمبر  31
هناك أخطاء وردت في البيانات المالية  ولكن. ×البيانات المالية حسب األساس المبين في المالحاة 

 .08×1ديسمبر  31 المنتهية بتاريخ صة إلى حد مماثل للبيانات المالية المدققة للشركة أ للسنةالملخ
 

األخطاء الواردة في البيانات المالية المدققة مبينة في رأينا المتحفا حول التدقيق في تقريرنا المؤرخ في 
بيان المركز مسجالل في  مخزون الشركةالمتحفا حول التدقيق مبني على كون  . رأينا08×0فبراير  11

بسعر التكلفة وصافي القيمة  . ل  تفصح اإلدارة عن المخزون×تلك البيانات المالية بواقع في  المالي
بسعر التكلفة فقط مما يشكل حيودال عن المعايير الدولية  هما األقل ولكنها أفصحت عنهالقابلة للتحقيق أي

إلى أنه لو أن اإلدارة أفصحت عن المخزون بسعر التكلفة  إلعداد التقارير المالية. تشير سجالت الشركة
كان سيلز  لتخفيض المخزون إلى صافي  ×لصافية أيهما األقل، فإن مبلغوصافي القيمة القابلة للتحقيق ا

وكانت ضريبة الدخل وصافي الدخل  ×بواقع ة المبيعات ستزدادفالقابلة للتحقيق، وعليه كانت تكلالقيمة 
أنه باستثناء  فيد رأينا المتحفا حول التدقيقعلى التوالي. ي ×و ×و ×ستنخفص بواقع  حقوق المساهمينو 

 أوهذه البيانات المالية تعرض بشكل عادل من حيث جميع الجوانب الجوهرية ) فإنآثار المس لة المبينة 
ائها المالي ( أدليو) 08×1ديسمبر  31( المركز المالي للشركة أ كما في لي تعطي عرضال صحيحال وعادالل 

       تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.و 
   

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[

 



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  038 )الملحق( 018معيار التدقيق الدولي 

 

 :4التوضيح 
 تشتمل الظرو  على ما يلي:

  حول البيانات المالية المدققة تسلبيت  التعبير عن رأي. 

  قرر المدقق ×وضعت المعايير من قبل اإلدارة وت  اإلفصاح عنها بشكل مناتسب في المالحظة .
 أن المعايير مقبولة في الظرو .  

 
 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة

 ]الُمخاط ب المناسب[
ديسمبر  31الملخصة كما في  بيان المركز المالي، والتي تت لا من البيانات المالية الملخصة المرفقة

 بيان التدفقات النقديةالملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص و  بيان الدخل الشامل، و 08×1
الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحاات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 

 2. 08×1ديسمبر  31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 
 

]بيِ ن إطار إعداد التقارير  ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبال تحتوي البيانات المالية الملخص
المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ[. وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية الملخصة 

 ركة أ. ال يعتبر بديالل عن قراءة البيانات المالية المدققة للش
  

 عن البيانات المالية ٧متسؤولية اإلدارة
 .×اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة حسب األساس المبين في المالحاة 

 
 متسؤولية المدقق

تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناء على إجراءاتنا التي ت  تنفيذها وفقال 
 إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة".  ، "عمليات 018التدقيق الدولي  ارلمعي

 
 تسلبيال الرأي

حول البيانات المالية للشركة أ  سلبيعن رأي تدقيق  08×0فبراير  11عبرنا في تقريرنا المؤرخ في 
[. يفيد سلبيقيق ال]بين أساس رأي التد سلبي. وقد كان أساس رأينا ال08×1ديسمبر  31للسنة المنتهية 

 [. سلبيحول التدقيق أن ]بين رأي التدقيق ال سلبيرأينا ال

                                                 
حينمييا يييؤرخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية الملخصيية بتيياريخ الحييق لتيياريخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية المدققيية التييي  6

اشييتقت منهييا، تضيياا الجمليية التالييية إلييى الفقييرة: "تلييك البيانييات المالييية والبيانييات المالييية الملخصيية ال تعكييس آثييار األحييداث التييي 
 د تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية".    وقعت بع

 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.   7
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نارال ألهمية المس لة التي نوقشت أعاله فإنه من غير المناسب التعبير عن رأي حول البيانات المالية 
  . 08×1ديسمبر  31الملخصة للشركة أ للسنة المنتهية بتاريخ 

 
 ]توقيع المدقق[

 دقق[]تاريخ تقرير الم

 ]عنوان المدقق[



 عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة
 

  030 )الملحق( 018معيار التدقيق الدولي 

 

 :٥التوضيح 
 تشتمل الظرو  على ما يلي:

 .ت  التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية المدققة 

  .المعايير الموضوعة إلعداد التقارير المالية الملخصة موجودة 

  خلص المدقق إلى أنه من غير الممكن التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية
 خصة. المل

 

 تقرير المدقق المستقل حول البيانات المالية الملخصة
 ]الُمخاط ب المناسب[

 

ديسمبر  31الملخصة كما في  بيان المركز الماليالبيانات المالية الملخصة المرفقه، والتي تت لا من 
 النقدية بيان التدفقاتالملخص وبيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص و  بيان الدخل الشامل، و 08×1

الملخص للسنة المنتهية بذلك التاريخ والمالحاات ذات العالقة مشتقة من البيانات المالية المدققة 
. لقد عبرنا عن رأي غير معدل حول البيانات المالية 08×1ديسمبر 31للشركة أ للسنة المنتهة بتاريخ 
  0. 08×0فبراير  11المذكورة في تقريرنا المؤرخ في 

 
]بيِ ن إطار إعداد التقارير  ة على جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجبانات المالية الملخصال تحتوي البي

المالية المطبق في إعداد البيانات المالية المدققة للشركة أ[. وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية الملخصة 
 ال يعتبر بديالل عن قراءة البيانات المالية المدققة للشركة أ. 

  
 عن البيانات المالية ۹اإلدارة متسؤولية

 اإلدارة مسؤولة عن إعداد ملخص للبيانات المالية المدققة وفقال لي ]بين المعايير الموضوعة[.
 

 متسؤولية المدقق
على إجراءاتنا التي ت  تنفيذها وفقال  تكمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول البيانات المالية الملخصة بناءل 

 إعداد التقارير حول البيانات المالية الملخصة".  ، "عمليات 018 ار التدقيق الدوليلمعي
 

 أتساس الرأي التسلبي
البيانات المالية الملخصة، من حيث جميع الجوانب  إتساق]بين المس لة التي كانت السبب في عد  

                                                 
حينمييا يييؤرخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية الملخصيية بتيياريخ الحييق لتيياريخ تقرييير المييدقق حييول البيانييات المالييية المدققيية التييي  ٨

لتالييية إلييى الفقييرة: "تلييك البيانييات المالييية والبيانييات المالييية الملخصيية ال تعكييس آثييار األحييداث التييي اشييتقت منهييا، تضيياا الجمليية ا
 وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول تلك البيانات المالية".    

 أو شرط آخر مناسب في نطاق اإلطار القانوني ضمن إختصاص معين.   ۹
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 .[قة( البيانات المالية المدققة وفقال للمعايير المطبملخصال عادالل لي ليست أو، مع )الجوهرية 
 

 تسلبيالرأي ال
فإن البيانات المالية الملخصة  سلبيفي فقرة أساس الرأي ال برأينا أنه نارال ألهمية المس لة التي نوقشت

للسنة  ( البيانات المالية المدققة للشركة أ أو ليست ملخصال عادالل المشار إليها أعاله غير متسقة مع )
 .  ين المعايير الموضوعة[وفقال لي ]ب 08×1ديسمبر  31المنتهية بتاريخ 

 

 ]توقيع المدقق[

 ]تاريخ تقرير المدقق[

 ]عنوان المدقق[
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 المالية دوا مرتبطة باألالرقابة الملحق: أمثلة عل  أنظمة  
 

صفي سياق  المالية" دوا ا  الخاصة صفي تدقيق األعتبار اإل" 011بيان ممارسة التدقيق الدولييجب قراءة 
. لخدما  ذا  العالقةتكيد األخر  واالمقدمة إل  بيانا  رقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليا  التأ

تلك المشمولة صفي  غيرا تفرض بيانا  ممارسة التدقيق الدولية أية متطلبا  إضاصفية عل  المدققين 
جميع معايير التدقيق الدولية ب لتاامالمتمثلة صفي اإلمعايير التدقيق الدولية، وا تغيير من مسؤولية المدقق 

يانا  للمدققين المساعدة العملية. ومن المفترض نشر ذا  العالقة بعملية التدقيق تكما وتوصفر هذه الب
صفي صياغة مواد وطنية  هاإستخدامأو  ،هذه البيانا  من قب  أولئك المسئولين عن المعايير الوطنية

 ابرامجه وضعمنها صفي  ستفادةمادة يمتكن للشرتكا  اإلبيانا  ممارسة التدقيق الدولية تقدم . تكما مقابلة
رشاداتالتدريبية و   لداخلية.   ا هاا 
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 ألغراض هاأحجامآ  المالية وغير المالية بجميع المالية من قب  المنش دوا األ إستخداميمتكن  .0
أخر  صفي منشآ   تشاركبينما تكبيرة ومعامال   ممتلتكا بعض المنشآ   يتكون لد . قد متنوعة

 دوا صفي األ ا معينةمراتكالمالية. وقد تأخذ بعض المنشآ   دوا من معامال  األصفقط أعداد قليلة 
مالية لتقلي  مخاطر  أدوا بينما قد تستخدم منشآ  أخر   نتفاع منهاإلواالمخاطر  لتحم المالية 

لجميع هذه  معينة عن طريق التحوط للمخاطر أو إدارة التعرض لها. ويعدي هذا المعيار مالئما  
 الحاا .

 المالية: دوا تدقيق األ ا عمليب عل  وجه الخصوصالتالية معايير التدقيق الدولية ترتبط  .0

إل  مسؤوليا  المدقق المرتبطة بتدقيق التقديرا   2810يتطرق معيار التدقيق الدولي (أ)
المالية الُمقاسة بالقيمة  دوا التقديرا  المحاسبية المرتبطة باأل ذلك بما صفي ،المحاسبية
 العادلة؛

إل   3313تدقيق الدوليومعيار ال)المنقح(  3020يتطرق تك  من معيار التدقيق الدولي (ب)
 لتلك المخاطر؛ و ستجابةتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري واإل

إل   أيضا  دلي  تدقيق، ويتطرق  هإعتبار ما يمتكن  2118معيار التدقيق الدولي يوضح (ج)
 أدلةا  التدقيق من أج  الحصو  عل  إجراءوأداء  صفي تصميممسؤولية المدقق المتمثلة 

 عليها.  بناء رأيه لصياغةا  معقولة إستنتاجتوص  إل  تمتكن من اللي ةوتكاصفي ةتدقيق مالئم

 تقديم:هو هذا البيان من غرض ال إن .3
 (؛ و0م المالية )القس دوا حو  األعامة معلوما   (أ)
 (. 0م سالمالية )الق دوا ا  التدقيق المرتبطة باألعتبار إلنقاش  (ب)

نشر هذه البيانا  من من المفترض و ن. للمدققي عملية مساعدةبيانا  ممارسة التدقيق الدولية تقدم 
تقدم تكما  مقابلة.صياغة مواد وطنية صفي ها إستخدام، أو ك المسئولين عن المعايير الوطنيةقب  أولئ

رشاداتو  التدريبية ابرامجه وضعمنها صفي  ستفادةهذه البيانا  مادة يمتكن للشرتكا  اإل   الداخلية. هاا 

، نظرا إلمتكانية تعرض جميع المنشآ  إل  مخاطر هاحجامأجميع بلمنشآ  مالئم لهذا البيان يعيد  .8
 المالية.  دوا األ إستخدامالخطأ الجوهري عند 

  

                                                           

 .قيمة العادلة واإلصفصاحا  ذا  العالقة""تدقيق التقديرا  المحاسبية، بما صفي ذلك التقديرا  المحاسبية لل 281معيار التدقيق الدولي  0 
 .وبيئتها" المنشأة صفهم خال  من الجوهري الخطأ مخاطر وتقييم تحديد ")المنقح(  302معيار التدقيق الدولي  0 
 .المقييمة" للمخاطر المدقق إستجابة " 331معيار التدقيق الدولي  3 
  ."أدلة التدقيق" 211معيار التدقيق الدولي  8 
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المالية  دوا الواردة صفي هذا البيان أتكثر صلة باأل 2من المرجح أن تتكون اارشادا  حو  التقييم .2
 بإستثناءواحي األخر  الُمقاسة أو المفصح عنها بالقيمة العادلة، بينما ُتطبيق اارشادا  حو  الن

ُيطبيق تكما و . يمة العادلة أو بالتتكلفة المطفأةالمالية الُمقاسة بالق دوا التقييم بشتك  متساوي عل  األ
معينة  أدوا ا البيان مع ا  المالية. وا يتعام  هذلتاامواإل المالية هذا البيان عل  تك  من األصو 

 :تكالتالي
الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة قروض البسيطة و تكالنقد وال البسيطة المالية دوا األ (أ)

 التجارية؛ 
 مدرجة؛ أوالملتكية غير حقوق ال أدوا ا  صفي ستثمار اإل (ب)
 عقود التأمين.  (ج)

المالية، تكمحاسبة  دوا ذا  العالقة باأل المحددةالمحاسبية  القضاياهذا البيان إل  ا يتطرق تكما  .9
"(، أو المقاصة، األو اليوم "ربح أو خسارة بعرف يُ ما  )غالبا   ءعند البدالتحوط، أو الربح أو الخسارة 

عل  الرغم و مخصصا  لخسارة القروض.  إنشاء ذلك نخفاض القيمة، بما صفيإمخاطر أو أو نق  ال
نقاش حو   إجراء، إا أن المالية دوا ترتبط بمحاسبة المنشأة لأل يمتكن أنهذه المواضيع  من أن
نطاق  عن هو أمر خارج محددةفية التطرق إل  متطلبا  محاسبية تكي بخصوصا  المدقق إعتبار 

 هذا البيان. 

أولئك ، وأن أمتكنأن اإلدارة،  إصفتراضلمعايير التدقيق الدولية عل   وصفقا  عملية التدقيق  إجراءيتم  .2
قياسا   إجراءالمسؤوليا   هذه وتشم بعض المسؤوليا .  أقروا بتحملهمقد  بالحوتكمةالمتكلفين 
ا تكما  بالحوتكمةالمتكلفين أي مسؤوليا  عل  اإلدارة أو أولئك  البيانلعادلة. وا يفرض هذا للقيمة ا

 .هممسؤولياتقوانين واألنظمة التي تحتكم يتجاوا ال

عداد التقارير الماليةو  العرض العاد  أطرتم  صياغة هذا البيان صفي سياق  .4 ذا  األغراض  ا 
، صفي أطر إعداد صفي الظروف المحددة ما يتكون مناسبا  حسب، أيضا  مفيدة قد تتكون  غير أنها، العامة
 خاصة.الغراض األتكأطر إعداد التقارير المالية ذا  األخر   المالية التقارير

بتفصي  أق   أيضا  ، غير أنه يغطيي صفصا يرتكا هذا البيان عل  تأتكيدا  التقييم والعرض واإل .6
 ا . لتااماإلوالدقة والوجود والحقوق و  تكتما المواضيع المتعلقة باإل

عل   281صفي معيار التدقيق الدولي  اتعريفه والتي يرد لشتكوك التقديرالمالية عرضة  دوا األتتكون  .01
تأثر وت. 6"قياسال دقة نعدامإإل   ا  ذا  العالقةصفصاحلتقدير المحاسبي واإلض ا"تعري  النحو التالي

طبيعة وموثوقية المعلوما   المالية من بين عوام  أخر . وتتنوع دوا د األيبتعق شتكوك التقدير
 عل  شتكوك التقدير المرتبطةالمالية عل  نطاق واسع مما يؤثر  دوا لدعم قياس األ المتاحة

                                                           

 ذا البيان، ُيستخدم مصطلحي "التقييم" و"القياس" بشتك  متباد .صفي ه 2 
 .)ج(2، الفقرة 281معيار التدقيق الدولي  9 
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قياس ب شتكوك التقدير المرتبطةلإلشارة إل   "القياس شتكوكيستخدم هذا البيان مصطلح "قياسها. ب
 القيمة العادلة. 

 المالية دواتحول األ تعامةمعلومات  -0القسم 
المالية بين أطر إعداد التقارير المالية. عل  سبي  المثا ،  دوا د تتكون هنالك تعريفا  متباينة لألق .00

أص   يؤدي إل  نشوءعداد التقارير المالية األداة المالية عل  أنها أي عقد إلالدولية معايير التعريف 
لتااممنشأة ما و لمالي  المالية عبارة عن  دوا ن األ. وقد تتكو 7منشأة أخر لملتكية ي أو أداة حق مال ا 

أو تسليم النقد أو تباد  األصو   ستالمإلتعاقدي  إلتاام، أو حق ملتكية لمنشأة أخر ، أو حق أو نقد
لمنشأة، أو با حقوق الملتكية الخاصة أدوا أو عقود معينة تم  تسويتها صفي  ا  المالية،لتاامأو اإل

تعريف  التي ا تحقق شرتكا  التأميندرة عن مالية، أو عقود معينة صابنود غير صفي عقود معينة 
القروض البسيطة ب بدءا  المالية  دوا من األ ةواسع مجموعةيشم  هذا التعريف عقد التأمين. 

 .سلعوبعض عقود ال المنظمة منتجا المشتقا  المعقدة والوانتهاءا بوالودائع 

ينجم عن يمتكن أن المالية  دوا ألعل  الرغم من أن تعقيد االمالية من حيث التعقيد،  دوا ألتتنوع ا .00
 مصادر مختلفة مث :

 التجانس تحليال لتك  تدصفق نقص ، حيث يتطلب المختلفةلتدصفقا  النقدية ل الحجم التكبير جدا
 ئتماننقدي أو لعدد تكبير من التدصفقا  النقدية من أج  تقييمها، عل  سبي  المثا  مخاطر اإل

 .ا  الدين المضمون بالرهن(إلتاام)مث  

 معقدة لتحديد التدصفقا  النقدية.اليغة صال 

 أو عقود  ئتمانتكتلك الناجمة عن مخاطر اإل التدصفقا  النقدية المستقبلية، تقلبأو  شتكوك
 تعاقدية طويلة.  بفترا  تتسمالمالية التي  دوا أو األ الخيار

 وشتكوكقيد تعأرجحية   اادتكلما ظروف السوق،  صفيالتغيرا   بسببالتدصفقا  النقدية  تقلبتكلما ااد 
ضاصفة إل  ذلك،  لألداة المالية.قياس القيمة العادلة  يتكون من السه  عادة المالية التي  دوا األ صفإنوا 

بي  المثا ؛ عل  س ،ظروف محددةصعبة التقدير صفي صفي بعض األحيان  تصبحنسبيا  تقديرها 
بح المشتقا  تعاقدية طويلة. وتص تتسم بفترا و التي ط أغير نش هاسوقالتي أصبح  دوا األ

ضاصفة باإل. المفردةالمالية  دوا األ تتكون عبارة عن خليط منأتكثر تعقيدا عندما  المنظمةوالمنتجا  
المالية بموجب بعض أطر إعداد التقارير المالية أو بعض شروط  دوا يمتكن لمحاسبة األ ،إل  ذلك

 معقدة.   تتكونالسوق أن 

                                                           

 .00، الفقرة األدوا  المالية: العرض"" 30الدولي المحاسبة معيار  2 



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األدوا  المالية

   481 0111بيان ممارسة التدقيق الدولي 

عل  الرغم من المالية المحتفظ بها أو المتداولة.  دوا ومن المصادر األخر  للتعقيد هو حجم األ .03
عدد تكبير  تمتلكأن عقود المبادلة البسيطة ألسعار الفائدة قد ا تتكون معقدة، إا أن المنشأة التي 

 . دوا هذه األبوالتعام   وتقييملتحديد  معلوما  متطور نظاممن هذه العقود قد تستخدم 

 المالية  دواتاأل إستخدامغرض ومخاطر 
 لألغراض التالية:المالية  دوا ُتستخدم األ .08

  أغراض التحوط )المتمثلة بتغيير المخاطر القائمة التي تتعرض لها المنشأة(. ويتضمن هذا ما
 يلي:
o سعر صرف مستقبلي؛ لتثبي  معينة عملةل آج  شراء أو بيع 
o   عقود  تخدامإستحوي  أسعار الفائدة المستقبلية إل  أسعار ثابتة أو أسعار عائمة من خال

 المبادا ؛ و
o  ذلك بما صفيالحرتكا  المحددة صفي األسعار، لمنشأة ضد لحماية  لتوصفيرشراء عقود الخيار 

  تشم  مشتقا  ضمنية؛ قد العقود التي
  من  لالنتفاعمخاطر مرتكا  إمتالك عل المنشأة  لمساعدة)عل  سبي  المثا ،  التداو أغراض

   ؛ واألج ( قصيرة حرتكا  السوق
 ستثمارعوائد اإلمن  نتفاعإلا عل المنشأة  لمساعدة)عل  سبي  المثا ،  ستثماراإل أغراض 

 .األج ( طويلة
 عل  سبي  األعما ،من التعرض إل  بعض مخاطر  أن يقل المالية  دوا األ ستخداميمتكن إل .02

من و ، أو خليط من تلك المخاطر. السلعوأسعار  المثا  التغيرا  صفي أسعار الصرف وأسعار الفائدة
المايد من إل   أيضا  المالية قد تؤدي  دوا لبعض األ المتأصلة، صفإن التعقيدا  جهة أخر 

 مخاطر. ال
 صفي الحاا  التالية:ومخاطر الخطأ الجوهري  األعما تك  من مخاطر  تاداد .09

  وعدم  تكام المالية بشتك   دوا األ إستخداممخاطر ل بالحوتكمةالمتكلفين اإلدارة وأولئك  صفهمعدم
 مهارا  وخبرا  تكاصفية إلدارة تلك المخاطر؛ مهإمتالتك

  وصفقا  هذه المخاطر بشتك  مناسب  لتقييمالخبرا   بالحوتكمةالمتكلفين اإلدارة وأولئك  إمتالكعدم 
 د التقارير المالية المعمو  به؛ إلطار إعدا

  ؛ ليةنشاطا  األداة الما تكاصفية عل  رقابةأنظمة  بالحوتكمةالمتكلفين اإلدارة وأولئك  إمتالكعدم
 أو

 قيامهم بالمضاربة بشتك  أو بشتك  غير مالئم لمخاطر ل بالحوتكمةالمتكلفين اإلدارة وأولئك  تحوط
 . غير مناسب

أن يؤثر بشتك  مباشر  تكام  يمتكن صفي األداة المالية بشتك    التكامنةصفش  اإلدارة صفي صفهم المخاطر  إن .02
قابلية بالنهاية  يهدد مر الذي قداألعل  قدرة اإلدارة صفي إدارة تلك المخاطر عل  النحو المالئم، 

  استمرار تلك المنشأة. 
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المالية. ليس من المفترض بهذه  دوا عل  األ المطبقةلمخاطر لأدناه األنواع الرئيسية  صفيما يلي .04
 متكونا  تصنيفستخدم مصطلحا  مختلفة لوصف هذه المخاطر أو وقد تُ  شاملةأن تتكون  القائمة

 . المختلفةالمخاطر 
خسارة األداة المالية  أطرافأحد سبب أن يالطرف المقاب ( هي مخاطر أو ) تمانئمخاطر اإل (أ)

. التعثر عن السداد غالبا   يصاحبه معين إلتااممالية إل  الطرف اآلخر بسبب الفش  صفي تأدية 
دون تمث  مخاطر تسوية إحد  جوانب المعاملة  التيمخاطر التسوية  ئتمانمخاطر اإلتشم  
     صفي المقاب  من العمي  أو الطرف المقاب .  أي عوض نقدي استالم

لألداة المالية  القيمة العادلة أو التدصفقا  النقدية المستقبلية تقلبهي مخاطر  مخاطر السوق (ب)
األمثلة عل  مخاطر السوق مخاطر العملة ومخاطر  تشم لتغيرا  صفي أسعار السوق. انتيجة 

 وحقوق الملتكية.  السلعومخاطر سعر  سعر الفائدة
تتضمن مخاطر السيولة مخاطر عدم القدرة عل  شراء أو بيع أداة مالية بسعر مناسب صفي  (ج)

 . المالية الوق  المناسب نظرا لقلة تسويق تلك األداة
المالية. وقد تاداد المخاطر  دوا ألبالمعالجة المحددة المطلوبة لترتبط المخاطر التشغيلية  (د)

قد تؤدي  التشغيلية لمخاطرلاإلدارة الضعيفة  تكما أنة، المالي دوا عند ايادة تعقيد األالتشغيلية 
 إل  ظهور أنواع أخر  من المخاطر. تتضمن المخاطر التشغيلية ما يلي:

تسجي   ما يؤدي إل والمطابقا    المصادقا الرقابة عل عدم تكفاية أنظمة  مخاطر (0)
 المالية؛  دوا دقيق لألغير  وأ متكتم غير 

 غير التكاصفية لتلك المعامال ؛  والمراقبةلمعامال  ل مناسبالغير  التوثيق مخاطر (0)
ها بشتك  غير أو إدارة مخاطر  بشتك  غير صحيح المعامال أو معالجة تسجي   مخاطر (3)

 ؛ عموما   يا  التجارةإقتصادوبالتالي صفهي ا تعتكس  سليم
التقييم دون مراجعتها بشتك   أساليبدقة  بشتك  اائد عل الموظفين  إعتمادمخاطر  (8)

هذه المعامال  بشتك  غير صحيح أو تقاس مخاطرها بطريقة  يتم تقييمتالي وبال ،تكاصفي
  ؛ سليمةغير 

جراءصفي سياسا  و  مالئم المالية بشتك    دوا األ إستخدام دمجعدم  مخاطر (2) ا  المنشأة ا 
 إلدارة المخاطر؛ 

شلة؛ أو فاالتكاصفية أو الداخلية غير النظمة األعمليا  و المخاطر الخسارة الناجمة عن  (9)
التي تنتج من مصادر داخلية  حتيا مخاطر اإل ذلك حداث خارجية بما صفيعن أ

 وخارجية؛
المالية بشتك   دوا التقييم المستخدمة لقياس األ أساليبمخاطر عدم المحاصفظة عل   (2)

 المناسب؛ و صفي الوق تكاصفي أو 
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عنصر من عناصر المخاطر التشغيلية وترتبط بالخسائر  وهيالمخاطر القانونية،  (4)
 النهائيأداء المستخدم  يعيقأو  يبط ن صفع  قانوني أو تنظيمي من شأنه أن الناجمة ع

عل  سبي  ذا  العالقة.  التصفيةالعقد أو ترتيبا   شروطأو طرصفه المقاب  بموجب 
أو  ،المثا ، قد تنجم المخاطر القانونية من التوثيق غير التكاصفي أو غير الصحيح للعقد

صفي حاا  اإلصفالس، أو من التغيرا   صفيةالتترتيب  إنفاذمن عدم القدرة عل  
صفي  ستثمارمن اإل آ المعاتكسة صفي قوانين الضرائب، أو من القوانين التي تمنع المنش

 المالية.   دوا أنواع معينة من األ

 المالية ما يلي: دوا األ إستخداما  األخر  ذا  العالقة بمخاطر عتبار تشم  اإل .06

 الذي يتكون صفي  ،، عل  سبي  المثا تكان الموظف ا تاداد صفي حقد التي  حتيا مخاطر اإل
، وتكان  اإلدارة المالية وعمليا  محاسبتها دوا األ يفهممالي،  إحتيا  رتتكابوضع يمتكنه من إ

 . الفهميتمتعون بدرجة أق  من  بالحوتكمةالمتكلفين وأولئك 

  لمالية بشتك  صفي البيانا  ا 4ترتيبا  تصفية حسابا  رئيسية إظهارالمخاطر الناجمة عن عدم
 .سليم

 واحتمالية  مدتهاا  خال  إلتاامإل  أصو  أو المالية  دوا تغيير بعض األ يةمخاطر احتمال
 بشتك  سريع.  يرحدوث ذلك التغ

 المالية دواتمرتبطة باألالرقابة الأنظمة 
محددان هامان لمستو   دوا المالية ودرجة تعقيد تلك األ دوا المنشأة لأل إستخدام نطاقيعد  .01

منتجا  الصغيرة للرقابة الداخلية صفي المنشأة. عل  سبي  المثا ، قد تستخدم المنشآ   الالامتطور ال
جراءوعمليا  و  أق  تنظيما  لتحقيق أهداصفها.  ا  بسيطةا 

 دوا بخصوص األ صفي تحديد األسلوب الذي ينبغي تبنيه غالبا   بالحوتكمةالمتكلفين دور أولئك  يتمث  .00
دور اإلدارة صفي إدارة  يتمث بينما  ،المالية دوا األ إستخدام نطاقف عل  والمواصفقة واإلشرا المالية
، أولئك وحسبما يتكون مناسبا  اإلدارة،  عاتق يقع عل تلك المخاطر. تكما تعريض المنشأة ل ومراقبة

لرقابة الداخلية من أج  إعداد البيانا  المالية لوتطبيق نظام  تصميممسؤولية  بالحوتكمةالمتكلفين 

 

ية حسابا  رئيسية مع ذلك قد تدخ  المنشأة التي تجري عددا من معامال  األداة المالية مع طرف مقاب  واحد صفي ترتيب تصف 4 
الطرف. ويوصفر مث  هذا ااتفاق تسوية صاصفية منفردة لجميع األدوا  المالية التي يغطيها هذا ااتفاق صفي حا  التعثر صفي سداد أي 

 عقد. 
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طار إعداد التقارير المالية المعمو  به. من المرجح أن يتكون نظام الرقابة الداخلية عل  إل وصفقا  
 بما يلي: بالحوتكمةالمتكلفين المالية أتكثر صفاعلية عندما تقوم اإلدارة وأولئك  دوا األ

 إستخدام مراقبةصفي  بالحوتكمةالمتكلفين ولئك ألنشطة المشارتكة البيئة رقابة مالئمة، و  تهيئة (أ)
إل   والمسؤوليا  للصالحيا هيتك  تنظيمي منطقي مع تتكليف واضح وضع المالية، و   دوااأل

جراءسياسا  و جانب  قواعد  يجب توصفر ،ا  مالئمة للموارد البشرية. وعل  وجه التحديدا 
 دوا ألولئك المسئولين عن نشاطا  األبالتصرف  حو  النطاق الذي ُيسمح صفيهواضحة 
 دوا األ إستخدام مفروضة عل تنظيمية  قيود قانونية أوبأي هذه القواعد  وتتعلقالمالية.  
 صالحية تنفيذ عم  ماعل  سبي  المثا ، قد ا تمتلك بعض منشآ  القطاع العام المالية. 

 المشتقا ؛  إستخدامب
ها المالية )عل  سبي  أدواتحجم المنشأة ودرجة تعقيد تتناسب و دارة المخاطر إلعملية  وضع  (ب)

 منفص  إلدارة المخاطر(؛  رسمي هنالك صفي بعض المنشآ  قسمالمثا ، قد يتكون 
 دوا عل  صفهم طبيعة نشاطا  األ بالحوتكمةالمتكلفين معلوما  تساعد أولئك أنظمة  وضع (ج)

 ؛ التوثيق المالئم للمعامال  بما صفي ذلك، المرتبطة بهاالمالية والمخاطر 
 وتنفيذ وتوثيق نظام للرقابة الداخلية بهدف: تصميم (د)

o المالية يدخ  ضمن سياساتها الخاصة  دوا المنشأة لأل إستخدامأتكيد معقو  بأن توصفير ت
 بإدارة المخاطر؛

o ؛ صفي البيانا  المالية سليمبشتك  المالية  دوا عرض األ 
o  المنشأة للقوانين واألنظمة المعمو  بها؛ و إمتثا ضمان 
o المخاطر مراقبة 

تتعام  مع تكمية تكبيرة من  معينة صفي منشأة الرقابة التي قد توجديقدم الملحق أمثلة عل  أنظمة 
 معامال  األداة المالية؛ و

إلطار إعداد التقارير المالية  وصفقا   سياسا  التقييم ذلك ما صفيب ،سياسا  محاسبية مناسبة وضع( هـ)
 . المعمو  به

لية الخاصة الما دوا تشم  العناصر الرئيسية لعمليا  إدارة المخاطر والرقابة الداخلية المرتبطة باأل .00
 بالمنشأة ما يلي:

  وضع منهج لتحديد مقدار التعرض للمخاطر الذي يمتكن للمنشأة قبوله عند المشارتكة صفي
سياسا   صفي ذلكالمخاطر"(، بما  قابلية تحم "ب إل  هذا األمرمعامال  األداة المالية )قد يشار 

طار الرقابة الذي  دوا صفي األ ستثماراإل  ؛ضمنهالمالية  دوا   األتم أداء نشاطايالمالية وا 
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 المالية التي تراعي  دوا عمليا  لتوثيق وتصديق األنواع الجديدة من معامال  األ وضع
 ؛ دوا لتلك األ المصاحبةالمخاطر المحاسبية والتنظيمية والقانونية والمالية والتشغيلية 

 صو  مع البيانا  قد واألمصادقة ومطابقة الن ذلك معامال  األداة المالية؛ بما صفي معالجة
 ؛المدصفوعا وعملية  الخارجية

 أولئك المسئولين و المالية  دوا ذين يستثمرون أو يتداولون صفي األالأولئك واجبا   بين فص ال
 النموذجيتطوير ال. عل  سبي  المثا ، يتكون قسم دوا ومصادقة تلك األ معالجة وتقييمعن 

 اوتنظيمي اية من القسم المنفص  وظيفيأق  موضوع هو الذي يشارك صفي عملية تسعير الصفقا 
 ؛ قسم خدمة العمالءعن 

   تم الحصو  عليها يأنظمة الرقابة عل  البيانا  التي  ذلك التقييم وأنظمة الرقابة، بما صفيعمليا
 ؛ والثالثة طرافاألمصادر تسعير من 

  أنظمة الرقابة. اإلشراف عل 

المالية  دوا األ من ومتنوعا   تكبيرا   مقدارا   تمتلكغالبا ما تختلف طبيعة المخاطر بين المنشآ  التي  .03
صفي مختلفة  مناهجيؤدي إل  ظهور  هذا .من معامال  األداة الماليةصفقط وتلك التي تمتلك القلي  

 لرقابة الداخلية. عل  سبي  المثا :ا

   التداو  ا شبيهة بقاع المالية ببيئة دوا من األ ا  تكبير  مقدارا  ما تتمتع المؤسسة التي تمتلك  عادة 
وقسم اإلدارة  المتداولينبين أولئك  لواجبا ل والتي يتواجد صفيها متداولون مختصون وصفص 

لتي تم إجراؤها معامال  التداوا)الذي يشير إل  قسم العمليا  الذي يتحقق من بيانا   والتطوير
جراء، و خلوها من ااخطاءلتأتكد من ل  يبدأعادة ما  ، التحويال  المطلوبة(. صففي مث  هذه البيئا ا 

إما عن طريق الهاتف أو من خال  منصة تداو  إلتكترونية. ويتكون  المتداولون العقود شفهيا
أتكثر  ةصفي مث  هذه البيئالمالية بدقة  دوا عل  المعامال  ذا  العالقة وتسجي  األ الحصو 

أتكيد عل  وجودها والتي يمتكن الت ،المالية دوا صعوبة منها صفي المنشأة التي تمتلك القلي  من األ
تكتمالو   من البنوك.  عدد قلي إل   أحد البنوكمن خال  إرسا  مصادقة من غالبا ها ا 

 ، المالية صفص   دوا ا يتكون هنالك صفي المنشآ  التي تمتلك عدد قلي  من األ ومن جهة أخر
 ،الواجبا ، وتتكون إمتكانية الوصو  إل  السوق محدودة صفي الغالب. وصفي مث  هذه الحاا  بين

 رةالمالية، إا أنه هنالك مخاط دوا عل  الرغم من أنه قد يتكون من األسه  تحديد معامال  األ
يؤدي إل  ايادة مخاطر  قد اإلدارة عل  عدد محدود من الموظفين، مما إعتماد إمتكانية تتمث  صفي

 أو عدم تسجي  المعامال .  مصري  بهابمعامال  غير  البدء
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 والوجود والدقة تكتمالاإل 
 ا  تكبير  مقداراصفي المنشآ  التي تمتلك  قد تتوصفرأنظمة الرقابة والعمليا  التي  33-02تصف الفقرا   .08

 وبخالفتداو .  صفي ذلك تلك المنشآ  التي تشتم  عل  قاعا من معامال  األداة المالية، بما 
بأنظمة الرقابة  من معامال  األداة المالية ا  تكبير  مقدارا  ا تتمتع المنشأة التي ا تمتلك  قد ذلك،

. الطرف المقاب  أو غرصفة المقاصة معمالتها عل  معا بالتأتكيدمن ذلك  بدا  ب  تقوم والعمليا  هذه 
مع واحد أو اثنين من  ستتعام  صفقطوقد يتكون هذا األمر بسيط نسبيا من حيث أن المنشأة سوف 

 . المقابلة طرافاأل

  تجارية وغرف المقاصةالمصادقا  ال
 دوا األ شروط يتم توثيقما يتعلق بالمعامال  التي تجريها المؤسسا  المالية، صفيو  مبشتك  عا .02

وُتعن  غرف المقاصة لمقابلة وااتفاقيا  القانونية. ا طرافالمالية صفي المصادقا  المتبادلة بين األ
غرصفة المقاصة  وترتبطوتسويتها.  معامال  التداو تباد  المصادقا  من خال  مطابقة  بمراقبة
ما تمتلك المنشآ  التي تقوم بالتصفية من خال  غرصفة المقاصة  ، وعادة  معينة بعملية تباد تكاية المر 

 عمليا  مختلفة إلدارة المعلوما  التي يتم إيصالها إل  غرصفة المقاصة. 

صفي العديد من ممارسة معتمدة ا تتم تسوية جميع المعامال  من خال  عملية التباد . صفهنالك  .09
المعامال  قب  بدء التسوية.  وحت  تتكون هذه  شروطلمواصفقة عل  تتمث  صفي ااألسواق األخر  

المالية للتقلي  من  دوا ذين يتداولون األمنفص  عن أولئك ال إجرائها بشتك    العملية صفاعلة، ينبغي
. وصفي األسواق األخر ، يتم التأتكيد عل  المعامال  بعد بدء التسوية وصفي بعض حتيا مخاطر اإل

الشروط بدء التسوية قب  المواصفقة عل  جميع اتكم المصادقا  غير المنجاة إل  د يؤدي تر ق األحيان
المنشآ   لحاجةمن شأن هذا األمر أن يؤدي إل  ظهور مخاطر إضاصفية نظرا و . بشتك  تكام 
 ما يلي:  هشم  هذت. وقد معامال  التداو بديلة للمواصفقة عل  عل  طرق  عتمادلإلالمتعاقدة 

 يقومون  ذينالمالية وأولئك ال دوا اولون األصارمة بين سجال  أولئك اللذين يتد مطابقا  إنفاذ
أنظمة رقابة  وجود باإلضاصفة إل ( تكال هذين الطرصفينالفص  بين واجبا   المهمبتسويتها )من 

    المالية لضمان نااهة المعامال ؛ دوا ذين يتداولون األعل  أولئك ال قوية إشراصفية
 ن لم يتم  الشروطالمقابلة التي تلقي الضوء عل   طرافاأل مراجعة ملخص وثائق الرئيسية حت  وا 

 ؛ والشروطالمواصفقة عل  جميع 
  حسابا  قسم اإلدارة والتطويرالتجار لضمان مطابقتها مع مراجعة شاملة ألربا  وخسائر . 

  عمليا  المطابقة مع البنوك واألمناء
ضاصفة تكالسندا  واألسهم صفي مستودعا  منفصلة. المالية  دوا يمتكن ااحتفاظ ببعض عناصر األ .02 وا 

صفي وق  ما وغالبا ما تبدأ هذه التدصفقا  نقدية  مدصفوعا إل  المالية  دوا إل  ذلك، تؤدي معظم األ
حساب ال عبرالنقدية والمقبوضا   المدصفوعا  وتنتق  هذهالنقدية صفي وق  مبتكر من عمر العقد. 
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 سجال  البنوك الخارجية واألمناء مع المنشأة لسجال  ة المنتظمةالمطابق إنلمنشأة. ي لالبنتك
 . سليمضمان تسجي  المعامال  بشتك  يساعد المنشأة عل  

صفي المراح  األول  من عمر  المالية تدصفق نقدي دوا م عن جميع األيجدر اإلشارة إل  أنه ا ينج .04
وحيث   أو من قب  أمين. من خال  عملية تباد المالية دوا تكما أنه ا يمتكن تسجي  جميع األالعقد 

 محذوصفة أو مسجلة بشتك  غير دقيق معاملة تداو  عمليا  المطابقة تحدد ا ،يتكون هذا هو الحا 
بشتك  دقيق صفي  التدصفق النقدي هذا تسجي  وحت  إن تمأنظمة رقابة المصادقة أتكثر أهمية.  وتتكون

األداة  شروطخصائص أو ضمن تسجي  جميع يا  أن ذلكإا المراح  األول  من عمر األداة، 
   عل  سبي  المثا ، ااستحقاق أو خيار اإلنهاء المبتكر( بشتك  دقيق. )

أو  لمعاملة التداو  التكلي حجمالصفي سياق  جداإضاصفة إل  ما سبق، قد تتكون حرتكا  النقد صغيرة  .06
يمة ق ويتم تعاياصعب تحديدها. ال قد يتكون من المياانية العمومية الخاصة بالمنشأة وبالتالي

اآلخرين بمراجعة القيود الواردة صفي  اإلدارةعمليا  المطابقة عندما يقوم قسم المالية أو موظفي 
متكانية دعمهاجميع حسابا  األستاذ العام لضمان  تحديد ما  . ستساعد هذه العملية عل صحتها وا 

بشتك  صحيح.  لهالم يتم تسجيالمالية  دوا لقيود النقدية المرتبطة باألمن اإذا تكان الجانب اآلخر 
حيث  ،أمر هام بغض النظر عن رصيد الحساب وحسابا  المقاصةوتعد مراجعة الحسابا  المعلقة 

 بنود مطابقة مواانة صفي الحساب. يمتكن أن توجد
 عل  رقابةالأنظمة  قد تتكونمن معامال  األداة المالية،  ا  تكبير  مقدارا  صفي المنشآ  التي تمتلك  .31

ن تكان  تكذلك، يجب أن تتوصفر أنظمة  عمليا  المطابقة والمصادقة ة يرقابتقنية معلوما  مؤتمتة، وا 
مناسبة لدعمها. وعل  وجه الخصوص، تعتبر أنظمة الرقابة ضرورية لضمان جمع البيانا  بشتك  

وعدم التالعب بها تكام  ودقيق من المصادر الخارجية )مث  البنوك واألمناء( ومن سجال  المنشأة 
لضمان أن تتكون المعايير التي يتم  أيضا  . تكما تعتبر أنظمة الرقابة ضرورية قب  أو أثناء المطابقة

 مطابقة القيود بناء عليها مقييدة عل  نحو تكاصفي لمنع المقاصة غير الدقيقة للبنود المطابقة. 

   والدقة والوجود تكتما خر  عل  اإلاألرقابة الأنظمة 
تكيف ينبغي  دوماأنه لن يتكون من الواضح يعني المالية  دوا صفي بعض األ التكامنالتعقيد إن  .30

 بغرض مراقبةاإلدارة عمليا  رقابة  قد تضع ،تسجيلها صفي أنظمة المنشأة. وصفي مث  هذه الحاا 
دة ما تتم امن المعامال . ع محددةقياس وتسجي  ومحاسبة أنواع  تكيفية تحددالتي السياسا  
قادرين عل  صفهم  بشتك  مناسب هلينمؤ موظفين  راجعة هذه السياسا  مقدما من قب صياغة وم

 . التي يتم قيدهاالمالية  دوا ألل ةتكاملاآلثار ال

مالئمة  رقابةقد يتم إلغاء أو تعدي  بعض المعامال  بعد التنفيذ المبدئي. ويمتكن لتطبيق أنظمة  .30
أو خطأ ما.  إحتيا باإللغاء أو التعدي  أن يخفف من مخاطر الخطأ الجوهري الناتج عن  متعلقة

التي يتم إلغائها  عمليا  التداو إلعادة التأتكيد عل   عملية المنشأة قد يتوصفر لد ضاصفة إل  ذلك، وا  
 . أو تعديلها
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تكبار الموظفين  أحد يقوم عادة تشتم  عل  مقدار تكبير من التداو ،التي  المؤسسا  الماليةصفي  .33
 معقولةج  تقييم ما إذا تكان  من أ المتداولينمختلف صفي دصفاتر  اليومية بمراجعة األربا  والخسائر

أنه لم يتم  تحديد عل اإلدارة  وقد يساعد القيام بذلكالسوق.  وضاععل  معرصفة ذلك الموظف بأ بناء  
 متداو من قب   إحتيا قد يحدد ارتتكاب دقيق، أو  تكام  أو بشتك  محددة تداو عمليا   تسجي 

لتكبار  عملية المراجعةتدعم  تفويض للمعامال ا  إجراءيتكون هنالك  أنمعين. من المهم 
   .   الموظفين

 المالية دواتتقييم األ
  متطلبا  إعداد التقارير المالية

المشتقا   ذلك المالية بما صفي دوا قياس األغالبا ما يتم  ،صفي العديد من أطر إعداد التقارير المالية .38
و/أو  ح أو الخسارةحساب الرب/أو الضمنية بالقيمة العادلة لغرض عرض المياانية العمومية و

 إجراءبه  سعر يتمإل   هو التوص قياس القيمة العادلة  منالهدف  صفإنوبشتك  عام  .صفصا اإل
أي ا ؛ وبموجب شروط السوق الحالية القياسصفي تاريخ  المشارتكين صفي السوقبين منظمة ملة معا

 ،ق ذلك الهدفتحقيوخال  جبري بأسعار مخفضة. أو بيع  لتصفية قسرية يتكون هو سعر المعاملة
 .  عتبارذا  الصلة بعين اإلجميع معلوما  السوق المتوصفرة  يتم أخذ

ا  المالية عند التسجي  المبدئي للمعامال  لتاامقياسا  القيمة العادلة لألصو  المالية واإل تنشأقد  .32
لعادلة واحقا عندما تتكون هنالك تغيرا  صفي القيمة. يمتكن التعام  مع التغيرا  صفي قياسا  القيمة ا

عداد التقارير المالية. عل  سبي  إل ةمختلفأطر وبموجب  مختلفة طرقب عل  مري الوق  تحدثالتي 
دخ  شام  آخر. قد يتم تسجيلها ضمن ربح أو خسارة أو تكتلك التغيرا  المثا ، قد يتم تسجي  

 ةتكاملداة المالية ، قد ُيطلب قياس األالمعمو  بهعل  إطار إعداد التقارير المالية  عتمادوتكذلك باإل
)عل  سبي  المثا ، المشتقة الضمنية عندما تتم محاسبتها بشتك  منفص ( بالقيمة  صفقط أو جاء منها

 العادلة. 

المايد من تسلس  هرمي للقيمة العادلة من أج  تحقيق  عل  بعض أطر إعداد التقارير المالية تنص .39
 ويمتكن أن ُتصنفا  ذا  العالقة. صفصاحاإللمقارنة صفي قياسا  القيمة العادلة و اوقابلية تساق اا

 : تكالتاليالمدخال  إل  مستويا  مختلفة 
   ( صفي األسواق النشطة لألصو  المالية أو ة)غير المعديل ةالمعلن األسعار –0مدخال  المستو

 التي يمتكن للمنشأة الوصو  إليها صفي تاريخ القياس. طابقة تالما  المالية لتااماإل
   والتي يمتكن  0المستو   المشمولة صفيغير األسعار المعلنة المدخال   –0مدخال  المستو

المالي إما بشتك  مباشر أو غير مباشر. صفي حا  تكان  لتااملألص  المالي أو اإل مالحظتها
ينبغي أن تتكون مدخال  المستو  صفإنه ، )تعاقدية( محددة مدةالمالي  لتاامأو اإلالمالي لألص  

 المالي.  لتاامألص  أو اإلل لةخال  المدة التكامملحوظة  0
 ما يلي: 0تشم  مدخال  المستو  

o ا  المالية المشابهة صفي األسواق النشطة. لتااممعلنة لألصو  أو اإلالسعار األ 
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o طابقة أو المشابهة صفي األسواق غير تا  المالية الملتااماإل ومعلنة لألصو  أالسعار األ
 النشطة.

o   عل  سبي  المثا ، المالي  لتااموظة لألص  أو اإلغير األسعار المعلنة الملحمدخال(
امنية صفاصلة ذا  أسعار معلنة  صفترا عل   ةالمردود الملحوظمنحنيا  أسعار الفائدة و 

 (. ئتماناإل وصفرق سعروالتقلبا  الضمنية 
o  بيانا  السوق الملحوظة إما  ،المدخال  المشتقة بشتك  رئيسي من، أو المؤتكدة من خال

 السوق(. بواسطة بيانا  المؤتكدةمدخال  الأو طرق أخر  ) متبادلةعبر العالقة ال
   ستخدم المدخال  المالي. تُ  لتااممدخال  غير ملحوظة لألص  أو اإل –3مدخال  المستو

 ،توصفر المدخال  الملحوظة ذا  العالقةت الذي احد اللقياس القيمة العادلة إل  غير الملحوظة 
المالي صفي  لتاام، إن وجد، لألص  أو اإلنشاط السوق قليالا صفيهيتكون  يتيح حاا  معينةمما 

 تاريخ القياس. 

أو من  0مستو  الإل   0مستو  الالقياس عند تحرك األداة المالية من  وكاداد شتكت ،وبشتك  عام
القياس بناء  تكوكنطاق واسع من ش 0. وتكذلك قد يتكون صفي المستو  3مستو  الإل   0مستو  ال

 المدخال  وتعقيد األداة المالية وتقييمها وعوام  أخر .   قابلية مالحظة عل 

شتكوك القياس، من أج   بالتتكيف معبعض أطر إعداد التقارير المالية للمنشأة  أو تسمح قد تتطلب .32
 عتبارلألخذ بعين اإلالتتكيف مع المخاطر التي يتعرض لها المشارك صفي السوق أثناء التسعير 

التسعير أو التدصفقا  النقدية الخاصة باألداة المالية. عل  سبي  عملية ب المرتبطةشتكوك المخاطر 
 المثا :

  عيبا  قد تبرا  المعايرةأن نتيجة أو  عيب معلوم عل بعض النماذج  تنطويتعديال  النموذج. قد 
 إلطار إعداد التقارير المالية.  وصفقا  صفي قياس القيمة العادلة 

 مخاطر  ذلك بما صفي، ئتمانراعي مخاطر اإلالنماذج ا تبعض . ئتمانتعديال  مخاطر اإل
 الذاتية.  ئتمانالطرف المقاب  أو مخاطر اإل

  .عل  الرغم من أن إطار إعداد  ،تحسب بعض النماذج سعر السوق المتوسطتعديال  السيولة
مث  الفرق بين سعر العرض السيولة  حسب المعدي  المبلغ إستخدامالتقارير المالية قد يتطلب 

 دوا أن بعض األبسيولة التعدي  وعالوة عل  ذلك وبشتك  تقديري أتكثر، يقر لوب. والسعر المط
 مما يؤثر عل  عملية التقييم.  تتكون غير سائلةالمالية 

 نموذج ا يراعي جميع العوام   إستخدامتعديال  مخاطر أخر . قد ا تمث  القيمة المقاسة ب
القيمة العادلة صفي تاريخ  ير األداة الماليةلسوق أثناء تسعا المشارتكون صفياألخر  التي يراعيها 

مع إطار إعداد التقارير  متثا لإلتعديلها بشتك  منفص  تتكون هناك حاجة لالقياس، وبالتالي 
 . المعمو  بهالمالية 
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قياس وتقييم األداة المالية بمنأ  عن القيمة  أد  إل  تعدي صفي حا   مناسبةا تتكون التعديال  
صفة صفي   لتحفظ.من أج  ا ، عل  سبي  المثا ،المعمو  بهإطار إعداد التقارير المالية العادلة المعري

        المدخال  الملحوظة وغير الملحوظة
قابلية لدرجة  وصفقا  ما تصنيف أطر إعداد التقارير المالية المدخال   تكما هو مذتكور أعاله، غالبا   .34

 قابلية انخفاضالمالية و  دوا ألاسوق صفي نشاط المع انخفاض القياس  وكشتكاداد ت. مالحظتها
المالية  دوا مالحظة المدخال ، وتختلف طبيعة وموثوقية المعلوما  المتوصفرة لدعم تقييم األ

التي تتأثر بطبيعة السوق )عل  سبي  المثا ،  ،قياسها صفيمالحظة المدخال  قابلية عل   عتمادباإل
 ،عل  ذلك وبناء   .و سوق مباشر(أ يتم من خال  سوق بورصةمستو  نشاط السوق وما إذا ذلك 
أتكثر عل  من الصعب  ويصبح، لدعم التقييم ةالمستخدم األدلةهنالك استمرارية لطبيعة وموثوقية 

وتصبح المدخال   ةغير نشط ااسواقصبح ت  المعلوما  لدعم التقييم عندما الحصو  علإلدارة ا
 . ملحوظة بشتك  أق 

م المنشأة المدخال  غير الملحوظة )مدخال  ملحوظة، تستخدصفي حا  عدم توصفر مدخال   .36
ص  أو تسعير األ عندالسوق  المشارتكون صفيالذي يستخدمه  صفتراض( التي تعتكس اإل3المستو 

ا  المتعلقة بالمخاطر. تتم صياغة المدخال  غير الملحوظة صفتراضاإل ذلك المالي، بما صفي لتااماإل
، الملحوظة غيرصياغة المدخال   عند. حددةالظروف المأصفض  المعلوما  المتوصفرة صفي  إستخدامب

عل  نحو صفي حا  تكان  المعلوما  المتوصفرة  التي يتم تعديلها بها الخاصة بيانا التبدأ المنشأة بقد 
بيانا  مختلفة أو )ب(  إستخدامسيقومون ب صفي السوق اآلخرين المشارتكينتشير إل  )أ( أن معقو  

البيئة  )عل  سبي  المثا ، صفي السوقن ياآلخر لمشارتكين لغير متوصفر المنشأة ب خاصأن هنالك أمر 
 المنشأة(.التعاونية والتفاعلية الخاصة ب

 ةغير النشط األسواقآثار 
 دوا األ صفيها تداو التي يتم  ،عندما تصبح األسواق القياس ويصبح التقييم أتكثر تعقيدا   وكشتكاداد ت .81

نة لها،جااء األالمالية أو  يصبح صفيه السوق النشط  وق  محدد وواضحد وجيغير نشطة. ا  المتكوي
رشادا  حو  هذا األمر. تتضمن إتوصفر قد عل  الرغم من أن أطر إعداد التقارير المالية  غير نشط

النشاط التجاري، وتتنوع األسعار ومستو   حجمصفي  تكبيرا   نخفاضا  إخصائص السوق غير النشط 
. أسعار جاريةن صفي السوق أو أنها ا تتكون أو بين المشارتكي عل  مري الوق بشتك  تكبير  المتاحة

 . معين غير أن تقييم ما إذا تكان السوق غير نشط يتطلب إصدار حتكم

تمث   أو قد ا(، قديمة)أي  متقادمة المعلنةاألسعار تتكون قد عندما تتكون األسواق غير نشطة،  .80
)عل  سبي  المثا   ريةقسمعامال  أنها قد تمث  ن صفي السوق أو و المشارتك يتاجر بهااألسعار التي 

يحتاج إل   أو عندماعندما ُيطلب من البائع بيع أص  لتحقيق متطلبا  تنظيمية أو قانونية، 
نتيجة محتم  واحد وجود مشتري  عندأو  ،األص  عل  الفور من أج  تتكوين سيولةب التصرف

عل  مدخال   بناء  تتم صياغة التقييما  لذلك،  وتبعا   القانونية أو الامنية المفروضة(.لقيود ا
 المنشآ : صفإنهذه الحاا ،  وصفي. 3مستو  الو  0المستو  
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  متوصفرة.  0سياسة تقييم تشم  عملية لتحديد ما إذا تكان  مدخال  المستو  قد يتوصفر لديها 
 فهم لتكيفية حساب أسعار أو مدخال  محددة من مصادر خارجية ُتستخدم تكمدخال  قد تتمتع ب

من  ،صفي األسواق النشطة   المثا عل  سبيا. تقييم موثوقيته من أج صفي أساليب التقييم 
أداة صفي أداة مالية لم يتم تداولها المعامال  الفعلية  صفيالمرجح أن يعتكس السعر المعلن للوسيط 

يمتكن أن السعر المعلن للوسيط  ا، صفإنق  نشاطأالسوق أصبح غير أنه تكلما ، مالية مشابهة
     لتحديد األسعار؛  تقييمالأتكثر عل  أساليب  يعتمد

 األعما  عل  الطرف المقاب ، باإلضاصفة إل  ما إذا  أوضاعلتكيفية تأثير تدهور فهم قد تتمتع ب
يشير إل  احتمالية عدم  قد المقاب  للطرفاألعما  صفي المنشآ  المشابهة  أوضاعتكان تدهور 

 مخاطر عدم األداء(؛  أياته )لتاامإلذلك الطرف تحقيق 
 هذه التعديال تتضمن  يمتكن أنشتكوك القياس.  بالتتكيف مع الخاصةسياسا   قد يتوصفر لديها 

مخاطر الوتعديال   ئتمانالسيولة وتعديال  مخاطر اإلنقص تعديال  و تعديال  النماذج 
 خر ؛ األ

 عل  سبي  الشتكوك المعنية صفي ضوءعل  حساب نطاق المخرجا  الفعلية  قد تتكون قادرة ،
 الحساسية؛ و المثا  من خال  أداء تحلي 

  مختلفسياسا  لتحديد مت  تنتق  مدخال  قياس القيمة العادلة إل  مستو  قد يتوصفر لديها 
 الهرم التسلسلي للقيمة العادلة.  ضمن

مالية  أدوا صفي  للتداو  توقفيتكون هنالك نقصان حاد أو حت   عندماقد تطرأ صعوبا  معينة  .80
قد  أسعار السوق إستخدامب يمها سابقا  مالية التي تم تقيال دوا األ صفإنمعينة. وصفي مث  هذه الحاا ، 

 . معين نموذج إستخدامب يتوجب تقييمها

 عملية التقييم التي تقوم بها اإلدارة
معامال  وال ها المالية األسعار الملحوظةأدواتاإلدارة لتقييم  قد تستخدمهااألساليب التي  تشم  .83

 من: أيضا  اإلدارة  تستفيدغير ملحوظة. وقد  وأة تستخدم مدخال  ملحوظالتي نماذج الو  حديثةال
 أو ، تكخدمة التسعير أو السعر المعلن للوسيط؛الثالثة طرافتسعير األمصادر  (أ)
 خبير تقييم.  (ب)

 وخبراء التقييم واحد أو أتكثر من أساليب التقييم هذه.  الثالثة طرافاأل تسعيرمصادر  وقد تستخدم

لية ماالداة أللقيمة العادلة لعل  الية، يمتكن إيجاد أصفض  دلي  الما صفي العديد من أطر إعداد التقارير .88
 يتكون ،(. وصفي مث  تلك الحاا 0نشط )أي مدخال  المستو صفي المعامال  المتاامنة صفي سوق 

المالية المدرجة صفي  دوا قد تتوصفر األسعار المعلنة لألو بسيطة نسبيا. هي عملية تقييم أداة مالية 
تكاإلصدارا   معينة من مصادر السائلة أسواق البيع المباشرصفي يتم تداولها أو التي  أسواق البورصة

الضروري لإلدارة أثناء  . منالثالثة طرافاأل تسعيرمصادر ذاتها أو  أسواق البورصةأو  المالية
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ضمان أن يعتكس السعر لالسعر المعلن  تقديمفهم األساس المعتمد صفي أن ت ألسعار المعلنةا إستخدام
تم الحصو  عليها من يألسعار المعلنة التي أن توصفر اصفي تاريخ القياس. يمتكن  ظروف السوق
 عل  سبي  المثا : صفي الحاا  التاليةلقيمة العادلة ا ة عل تكاصفي أدلة أسواق البورصةاإلصدارا  أو 

أو "متقادمة" )عل  سبي  المثا ، صفي حا  تكان السعر المعلن  قديمةا تتكون األسعار عندما  (أ)
 و ؛(قب  صفترة امنية معينة التداو عملية  وحدث آخر سعر متداو   مبني عل 

ها صفي تداو  األداة المالية بتواتر إعتماداألسعار المعلنة هي أسعار يمتكن للتجار عندما تتكون  (ب)
 . وحجم تكاصفيين

يتكون من (، 0لألداة المالية )أي مدخال  المستو   جاريصفي حا  عدم وجود سعر سوق ملحوظ  .82
من أج  تقييم  معين تقييم أسلوبها صفي إستخدامجمع مؤشرا  أخر  للسعر ليتم شأة الضروري للمن

 األداة المالية. وقد تشم  مؤشرا  السعر ما يلي:
 معامال  بعد تاريخ البيانا  المالية صفي األداة ذاتها. ويتم ال ذلك بما صفي ،حديثةالمعامال  ال

ظروف السوق  صفي تغيرا ال ن صفيما يخصمعي دي تع جراءالبحث صفيما إذا تكان  هنالك حاجة إل
 إل بالضرورة  ا تشيرهذه المعامال   حيث أنالمعاملة،  إجراءبين تاريخ القياس وتاريخ 

من المحتم  أن تمث   ،ضاصفة إل  ذلكباإلظروف السوق القائمة صفي تاريخ البيانا  المالية. 
 منظمة.  معاملة تداو  السعر صفي تشير إل معاملة إلاامية وبالتالي صفهي ا  المعاملة

  التسعير بالوتكالة". ينبغي "بـمشابهة، والمعروصفة غالبا  أدوا المعامال  الجارية أو الحديثة صفي
، التي يتم تسعيرها داةاألا  بينها وبين ختالصفالوتكالة حت  تعتكس اإل سعرتعديال  عل   إجراء

 بين تكال األداتين.  ئتمانالسيولة أو اإلمخاطر ا  صفي ختالصفمراعاة اإللعل  سبي  المثا ، 
  تعديال   إجراء، ينبغي المشابهة دوا مشابهة. صفيما يتعلق بالمعامال  صفي األ دوا أل مؤشرا

 المؤشر ُيستمد منها( التي دوا بين األداة التي يتم تسعيرها واألداة )األ ختالفاإل إلظهار
 المستخدم. 

الخاصة بها والنموذج المستخدم لتقييم أداة مالية  من المتوقع أن تقوم اإلدارة بتوثيق سياسا  التقييم .89
ا  صفي صفتراضاإلختيار ا  ، و ةالمستخدم )النماذج( األساس المنطقي للنموذج ذلك بما صفي ،محددة

 صفيما يخص شتكوكتعديال   جراء، وبحث المنشأة لما إذا تكان هنالك ضرورة إلمنهجية التقييم
 القياس. 
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 نماذجال
المالية عندما ا يتكون السعر ملحوظا بشتك  مباشر صفي  دوا قييم األالنماذج لت إستخداميمتكن  .82

تتضمن قد أو  ستخدامشائعة اإلتسعير السندا   صيغ تكبساطةبسيطة قد تتكون النماذج السوق. 
. 3م  عل  مدخال  المستو  تالمالية التي تش دوا لتقييم األ خصيصابرامج معقدة ومطورة  أدوا 
 . صومالمخ حسابا  التدصفق النقدي ل إالعديد من النماذج  تستند

صفتراضو  ةم  النماذج عل  منهجيتتش .84 ا  وبيانا . وتصف المنهجية القواعد أو المبادئ التي تحتكم ا 
غير ا  تقديرا  لمتغيرا  صفتراضتتضمن اإلصفي حين العالقة بين المتغيرا  صفي عملية التقييم. 

ية حو  األداة إصفتراضعلوما  صفعلية أو ستخدم صفي النموذج. وتكذلك قد تشم  البيانا  متُ  مؤتكدة
 األداة المالية.  صفيأخر  أو مدخال   ،المالية

 التحقق منأو  عند وضعالمنشأة  إليهاالتي قد تتطرق  المسائ عل  الظروف، تشم   عتمادباإل .86
 ما إذا: ألداة ماليةمعين صحة نموذج 

  أنه ا ياا  دورية لضمان ، مع عمليا  مراجعة ستخدامصحة النموذج قب  اإل التحقق منتم
 المنشأة تقييم ما يلي:التحقق الخاصة بعملية  قد تشم . المقصود منه ستخدامإلل مالئما  
o  المقاييس مالئمةمد   ذلك بما صفي ،للمنهجيةالصحة النظرية والنااهة الرياضية 

 والحساسيا .
o تكتما تساق و إ ال  المناسبة تكان  المدخوما إذا  ،مدخال  النموذج مع ممارسا  السوق ا 

 ها صفي النموذج. إستخداممتوصفرة ليتم 
   جراءو تكان هنالك سياسا  لنموذج.ا صفيمناسبة لمراقبة التغييرا  أمنية  وأنظمة رقابة ا ا 
 صفيما يخص التغيرا  صفي أوضاع المناسب تم تغيير أو تعدي  النموذج بشتك  مناسب وصفي الوق ي 

 السوق. 
 ويعدي بشتك  دوري من قب  قسم منفص  وموضوعي.  تتم معايرة ومراجعة وصفحص صحة النموذج

ضمان أن مخرجا  النموذج هي تمثي  عاد  للقيمة التي ينسبها ل إحد  الطرقذلك ب القيام
 المشارتكين صفي السوق لألداة المالية. 

  المدخال   إستخدامالمدخال  الملحوظة ذا  العالقة ويقل  من  إستخداممن  يايدتكان النموذج
  غير الملحوظة.

 ا  التي يستخدمها المشارتكين صفتراضتكان  التعديال  ُتجر  عل  مخرجا  النموذج لتعتكس اإل
 صفي السوق صفي الظروف المشابهة. 

   الرئيسية ومقاييسهالنموذج  وقيودتطبيقا   ذلك بما صفي مالئم،تكان النموذج موثيق بشتك 
التي ُتجر   إل  التعديال يتم إجرائه باإلضاصفة  مصادقةوالبيانا  المطلوبة ونتائج أي تحلي  

 عل  مخرجا  النموذج.
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 مثا  عل  أداة مالية شائعة
المدعومة  ُتعرف بالورقة المالية ،تقييم أداة مالية شائعةلصفيما يلي وصف لتكيفية تطبيق النماذج  .21

عل  مدخال   األوراق المالية المدعومة باألصو  بناء   وحيث أنه يتم صفي الغالب تقييم .9باألصو 
 م  ما يلي:تالنماذج وتش إستخدامقييم عل  األغلب بتُ ، صفهي 3أو  0  المستو 

 دراسة )أ( الضمان األساسي؛ و)ب( شروط األوراق المالية. ُيستخدم  – هم نوع األوراق الماليةصف
مث  الرهن أو دصفعا  الفائدة والمبلغ التدصفقا  المالية  ومبالغالضمان األساسي لتقدير توقي  

 . تمانئاألصلي لبطاقة اإل

  التسديد تكأمرويشم  هذا تقييم حقوق التدصفقا  النقدية التعاقدية،  –صفهم شروط األوراق المالية 
، إل  الشروط التي صفضليةالذي ُيعرف غالبا باأل السداد،أمر يشير . تعثر صفي السدادوأي أحداث 

لدين الثانوي(. )ا ماألوراق المالية )الدين األساسي( قب  غيرهحاملي  صفئا بعض ل السداد تقتضي
 التي ُيشار إليها غالبا المالية للتدصفقا  النقدية،األوراق  حاملي حقوق تك  صفئة من صفئا  وُتستخدم

 ةالنقدي ا توقي  ومقدار التدصفقب الخاصةا  صفتراضاإل إل  جانب"بشال " التدصفقا  النقدية، 
األوراق المالية. يتم بعد  اشتقاق مجموعة من التدصفقا  النقدية المقديرة لتك  صفئة من صفئا  حاملي

 ذلك خصم التدصفقا  النقدية المتوقعة اشتقاق قيمة عادلة مقديرة. 

تتأثر التدصفقا  النقدية لألوراق المالية المدعومة باألصو  بالدصفعا  المسبقة للضمان  يمتكن أن .20
الدصفع المسبق   اإصفتراضتكبيرة المقديرة الناتجة. تعتمد والخسائر الاألساسي وبمخاطر التعثر المحتملة 

أسعار للضمانا  المشابهة إل   يةفائدة السوقال أسعارعل  تقييم  تطبيقها،، صفي حا  بشتك  عام
  ضة. عل  سبي  المثا ، صفي حا  انخفألوراق الماليا التي تنطوي عليهاالضمانا   الفائدة عل 

معدا  أعل  للدصفع المالية الرهونا  األساسية صفي األوراق  تشهد قد للرهونا ، يةفائدة السوقال أسعار
تقييم مفصي   عل  التعثر المحتم  وشدة الخسارة تقدير ويشتم مما هو متوقع صفي األص .  المسبق

م  الضمان تنسب التعثر. عل  سبي  المثا ، عندما يش لتقديروالمقترضين للضمان األساسي 
ا  أسعار المناا  الستكنية خسائر التكبيرة بتقدير الأن تتأثر رهونا  ستكنية، يمتكن عل  األساسي 

  خال  مدة األوراق المالية. 

 الثالثة طرافاأل تسعيرمصادر 
معلوما  حو    لحصو  علمن أج  ا الثالثة طرافاأل تسعيرمصادر لمنشآ  أن تستخدم ايمتكن  .20

ع المالية دوا تقييم األ ذلك بما صفي ،لمنشأة للبيانا  الماليةالقيمة العادلة. وقد يتطلب إعداد ا داد وا 
وقد ا تتمتكن المنشآ  ، خبرا  ا تتمتع اإلدارة بها. دوا ا  البيان المالي المرتبطة بتلك األإصفصاح

تستخدم  وقدتستخدم صفي التقييم،  التي قد نماذجال ذلك بما صفي ،من تطوير أساليب تقييم مالئمة

                                                           

لذمم المدينة األوراق المالية المدعومة باألصو  هي أداة مالية مدعومة بمجموعة من األصو  األساسية )المعروصفة بالضمانا ، تكا 6 
 أو قروض المرتكبا ( وتستمد القيمة والدخ  من تلك األصو  األساسية.  ئتمانلبطاقة اإل
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يانا  المالية. وقد ا  للبإصفصاحر يأو لتوصفمعين تقييم  للوصو  إل  الثالثة طرافاأل مصادر تسعير
من  تكبير تشارك صفي مقدارأو المنشآ  التي ا  الصغيرةصفي المنشآ   تحديدا يتكون هذا هو الحا 

دوائر  تشتم  عل المالية )عل  سبي  المثا ، المؤسسا  غير المالية التي  دوا معامال  األ
صفي  أنها تتكونإا  ة،الثالث طرافاأل تسعيرمصادر لاإلدارة  إستخدامللخاينة(. وعل  الرغم من 

 مسؤولة عن عملية التقييم.النهاية 

ألن حجم األوراق المالية إل  السعر خال  صفترة  الثالثة طرافمصادر تسعير األ إستخدام أيضا  يمتكن  .23
لصناديق بالنسبة ما يتكون هذا هو الحا   . وغالبا  من قب  المنشأة امنية قصيرة قد ا يتكون ممتكنا  

ألص  بشتك  يومي. وصفي الحاا  األخر ، قد ل ةصاصفيقيمة  يجب أن تحددلتي المتداولة ا ستثماراإل
الثالثة  طرافمصادر تسعير األ إستخدامنها تلجأ إل  أتمتلك اإلدارة عملية تسعير خاصة بها إا 

 . الخاصة بهم تقييما ال إلثبا 

 لثالثة عند تقييما طرافمصادر تسعير األ لواحد أو أتكثر من هذه األسبابالمنشآ   معظم تستخدم .28
تألف ت. وبشتك  عام الخاصة بها تقييما ال إلثبا أو تكمصدر  رئيسيما تكمصدر إألوراق المالية ا

 من الفئا  التالية:   الثالثة طرافمصادر تسعير األ
 ؛ وباإلجماعخدما  التسعير  ذلك خدما  التسعير، بما صفي 
 للوسيطذين يؤتكدون عل  األسعار المعلنة ال الوسطاء . 

 ما  التسعيرخد
 دوا توصفر خدما  التسعير للمنشأة األسعار والبيانا  المتعلقة باألسعار لمجموعة متنوعة من األ .22

هذه التقييما   إجراءالمالية. يمتكن  دوا تجري تقييما  يومية لعدد تكبير من األما  المالية، وغالبا  
صانعي  ذلك ما صفيجموعة متنوعة من المصادر بالسوق من موأسعار من خال  جمع بيانا  

مقدرة. العادلة القيم اليب تقييم داخلية اشتقاق لأسا إستخدام وصفي حاا  محددة من خال السوق، 
غالبا ستخدم تُ  تكما أنها، معين سعرإل   للوصو  المناهجتجمع خدما  التسعير بين عدد من 

قوية رقابة  نظمةبأتتمتع خدما  التسعير قد . و 0عل  مدخال  المستو   لألسعار بناء   مصدرتك
من ضمنهم  ،طرافمن األ ةواسع مجموعةتكيفية تطور األسعار وعادة ما يشم  عمالؤهم  بشأن

 والمدققين وغيرهم.  اإلدارة والتطويرأقسام  مستثمري الشراء والبيع

 ااعتراض عل يتمتكن العمالء من بحيث  رسميةعملية عل  خدما  التسعير  تشتم عادة ما  .29
هذه من العمي   ااعتراضما تتطلب عمليا   ونها من خدما  التسعير. وغالبا  األسعار التي يتلق

عل  جودة الدلي  المتوصفر. عل   عتراضا  بناء  إلتصنيف اتوصفير دلي  لدعم السعر البدي ، مع 
عل  علم  خدما  التسعير لم تتكنبيع حديث ألداة مبني عل  عتراض إ متكن دعم يسبي  المثا ، 

المبني عل  أسلوب التقييم الخاص بالعمي .   بشتك  تكبير صفي ااعتراض قيقتدال، بينما يتم بها
صفي من المشارتكين الرئيسيين،  عدد تكبير تشتم  عل تتمتكن خدمة التسعير التي قد  ،وبهذه الطريقة
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تصحيح األسعار بشتك  متواص  حت  تعتكس المعلوما  المتوصفرة من ، الشراء والبيع يجانبتكال 
 . إتكتماا  بشتك  أتكثر  للمشارتكين صفي السوق

 باإلجماعخدما  التسعير 
باإلجماع التي تختلف بيانا  التسعير من خدما  التسعير  إستخدامقد تلجأ بعض المنشآ  إل   .22

عن خدما  التسعير األخر . صفخدما  التسعير باإلجماع تحص  عل  معلوما  التسعير حو  أداة 
تك  متكتتب األسعار إل  خدمة التسعير.  دميقمشارتكة )المتكتتبين(. حيث منشآ   عدةمن معينة 

وتعيد إل  تك  متكتتب السعر المتفق عليه  ا وتحاصفظ خدمة التسعير عل  سرية هذه المعلوم
 روتيني لتنظيف البيانا  إجراءتنفيذ  الحسابي للبيانا  بعد المتوسطوهو ما يمث  عادة  ،باإلجماع

يشتك  يمتكن أن تكأسواق المشتقا  الغريبة،  . وصفي بعض األسواقالقيم المتطرصفة منهابغرض إاالة 
 عندالسعر المتفق عليه باإلجماع أصفض  البيانا  المتوصفرة. غير أنه يتم مراعاة العديد من العوام  

 عل  سبي  المثا :  بما صفي ذلكتقييم األمانة التمثيلية لألسعار المتفق عليها باإلجماع 
  تعتكس المعامال  الفعلية أو أنها مجرد أسعار ن و المتكتتب يقدمهاما إذا تكان  األسعار التي

 ية مبنية عل  أساليب التقييم الخاصة بهم. إستدال
 .عدد المصادر التي أخذ  منها األسعار 
  .جودة المصادر المستخدمة من قب  خدمة التسعير باإلجماع 
 رئيسيين صفي السوق. المشارتكون يتضمنون مشارتكين  ما إذا تكان 

ذين قدموا أسعارهم إل  الخدمة. صفقط للمتكتتبين الر المتفق عليها باإلجماع األسعا عادة ما تتوصفر .24
 وحيث أنوبالتالي ا تتمتع جميع المنشآ  بإمتكانية الوصو  إل  األسعار المتفق عليها باإلجماع. 

قد تتكون هنالك حاجة لمصادر أخر  معرصفة تكيفية تقدير األسعار المقدمة،  عموما  ا يمتكنه المتكتتب 
معلوما  من خدمة التسعير باإلجماع وذلك لتتمتكن اإلدارة من دعم الباإلضاصفة إل   دلةمن األ
ية مبنية إستدالقد يتكون هذا هو الحا  صفي حا  وصفر  المصادر أسعار  ،وعل  وجه أخص .تقييمهم

عل  أساليب التقييم الخاصة بهم وتكان  اإلدارة غير قادرة عل  صفهم تكيفية حساب هذه المصادر 
 . اهسعار أل

 يطوسأسعار لل عروض يقدمون وسطاء
صفي العديد من  تختلف هذه العروضلعمالئهم،  إضاصفيةخدمة تكأسعار  عروض وسطاءال حيث يقدم .26

رغبة صفي  وسطاءقد ا يبدي الو تم الحصو  عليها من خدما  التسعير. يالجوانب عن األسعار التي 
قد  مولتكنه عار الخاصة بهم،صفي وضع عروض األستوصفير معلوما  حو  العملية المستخدمة 

وقد تتكون  .بها خدمة التسعيرل علممعامال  ا متكانية الوصو  إل  معلوما  حو  بإ يتمتعون
ية ستدالاإل عروض األسعارتمث  إذ  .يةإستدالقابلة للتنفيذ أو  وسطاءلبا الخاصةاألسعار عروض 

 وسيطألسعار القابلة للتنفيذ أن الاعروض ُتظهر القيمة العادلة، بينما  بشأن وسيطأصفض  تقدير لل
عل  القيمة  قويا   دليال  األسعار القابلة للتنفيذ عروض  تعتبر السعر. بهذالتعام  ل عل  استعداد
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منها بسبب نقص الشفاصفية صفي األساليب  قوة ية أق ستدالاألسعار اإل تعتبر عروضبينما  ،العادلة
ضاصفة إل  ذلك، تلك صفي وضع عروض األسعار وسيطمن قب  ال المستخدمة تختلف دقة غالبا ما . وا 

يحتفظ  وسيطعل  ما إذا تكان ال عتمادباإل وسيطلبا عرض األسعار الخاصالرقابة عل   أنظمة
صفي األغلب  وسطاءلا وُتستخدم عروض أسعارباألوراق المالية ذاتها صفي المحفظة الخاصة به.  أيضا  

تتكون هذه األسعار هي  وأحيانا   3ستو  األوراق المالية ذا  المدخال  من الم صفيما يخص
 المعلوما  الخارجية الوحيدة المتوصفرة. 

 الثالثة طرافمصادر تسعير األضاصفية صفيما يتعلق باإلا  عتبار اإل
تحديد ما إذا تكان  تلك  عل اإلدارة  يساعد معين سعرصفهم تكيفية حساب مصادر التسعير لإن  .91

 تقييمصفي أسلوب مدخال  تك بما صفي ذلك، الخاص بها يمتقيالها صفي إستخدامالمعلوما  مالئمة ليتم 
. عل  صفصا ألغراض اإل ضمنهاومستو  تلك المدخال  التي ينبغي تصنيف األوراق المالية  معين

نماذج الملتكية، ومن  إستخدامالمالية ب دوا األ الثالثة طرافمصادر تسعير األقييم تسبي  المثا ، قد 
 ا  والبيانا  المستخدمة. صفتراضواإل إلدارة المنهجيةا المهم أن تفهم

 الثالثة طرافمصادر تسعير األتم الحصو  عليها من يتكن قياسا  القيمة العادلة التي صفي حا  لم ت .90
سيتكون من الضروري لإلدارة تقييم ما إذا تكان  قياسا   ،نشطعل  األسعار الجارية صفي سوق  مبنية

إعداد التقارير المالية المعمو  به. يتضمن صفهم بطريقة تتسق مع إطار  قد اشتق القيمة العادلة 
 اإلدارة لقياس القيمة العادلة ما يلي: 

 قياس القيمة العادلة من خال   تم تحديدعل  سبي  المثا ، ما إذا  –تكيفية تحديد القيمة العادلة
 تساق مع هدف قياس القيمة العادلة؛ إمن أج  تقييم ما إذا تكان عل  معين أسلوب تقييم 

 ؛ ي، أو عروض ملامةإستدال صفرق سعرية، أو إستدال هي أسعاراألسعار عروض ذا تكان  ما إ
 و

  من أج  تقييم  –الثالثة طرافمصادر تسعير األمن قب  قياس القيمة العادلة مد  تتكرار تقدير
 ما إذا تكان  تعتكس ظروف السوق صفي تاريخ القياس. 

صفي تحديد أسعارهم المعلنة صفي سياق  الثالثة طرافمصادر تسعير األها تصفهم األسس التي اعتمد إن
وموثوقية هذا  مالئمةاإلدارة عل  تقييم مد   يساعد المحددة التي تحتفظ بها المنشأة المالية دوا األ

  .   االدلي  صفي دعم تقييماته
صفهم تكيفية  ويساعدمن المحتم  وجود صفوارق بين مؤشرا  السعر المأخوذة من مصادر مختلفة.  .90

تقييمها  وضعالدلي  المستخدم صفي  إثبا اإلدارة صفي  ه الفوارقودراسة هذ ؤشرا  السعراشتقاق م
 متوسطأخذ إن  .هي عملية معقولةالمالية من أج  تقييم ما إذا تكان  عملية التقييم  دوا ألل

يوجد ألنه قد  ا  مالئم ا  أمر قد ا يتكون أي بحث إضاصفي  إجراءصفقط دون  المقدمةاألسعار المعلنة 
ومن المعد  المتوسط.  هو وقد ا يتكون بأصفض  شتك  واحد صفي النطاق يمث  القيمة العادلة سعر
هي تقييما  معقولة، يمتكن أن تقوم اإلدارة بما المالية  دوا ألل هاتقييم ما إذا تكان  تقييمات أج 
 : يلي
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 رين مشتمن معامال  بين  بدا   قسريةمعامال  ا تكان  المعامال  الفعلية تمث  بحث ما إذ
 من شأن هذا األمر أن يبط  السعر تكمقارنة؛ و راغبين.  وبائعين

 أتكثر بيانا  التسعير عل  ذلك تكمؤشر  إجراءيمتكن و . لتدصفقا  النقدية المتوقعة لألداةتحلي  ا
 ؛مالئمة

 األسعار من األسعار الملحوظة إل  تلك  ستقراءإلاعل  طبيعة ما هو غير ملحوظ،  عتمادإلبا
 01 حت  حقاقستإلفترا  اسبي  المثا ، قد تتكون هنالك أسعار ملحوظة ل ملحوظة )عل الغير 

 انقضاء بعد حت العشر سنوا   أسعار صفترةستقراء منحن  إليس أتكثر، ولتكن يمتكن لتكن سنوا  و 
ستقراء إل  ما بعد إل(. غير أنه ينبغي توخي الحذر لضمان عدم امعينتلك الفترة تكمؤشر 
 موثوقة.  من أن تتكون أضعفاألسعار الملحوظة عالقته ب بحيث ا تصبحالمنحن  الملحوظ 

  مالية مشابهة؛  أدوا تساقها مع إالمالية لضمان  دوا محفظة األ ضمنمقارنة األسعار 

 ا  صفتراضمع مراعاة البيانا  واإل ،تك  منهاوصفق نتائج ال إلثبا  واحد أتكثر من نموذج إستخدام
 المستخدمة صفي تك  منها؛ أو

 اإلضاصفي التحوط ذا  العالقة والضمان دوا سعار ألتقييم حرتكا  األ. 

 خاصة تتكونقد صفي عوام  أخر   ،متعلق بتقييمهامعين إصدارها لحتكم  عند ،أيضا  قد تنظر المنشأة 
 .بظروصفها

 تقييمالخبراء  إستخدام
أو شرتكة تقييم أخر  لتقييم  وسيط أو يإستثمار خبير تقييم من بنك  إستخدامرة إل  قد تلجأ اإلدا .93

، تتكون المنهجية وسيطخدما  التسعير واألسعار المعلنة لل وبخالفبعض أو جميع أوراقها المالية. 
تقييم اللإلدارة عندما تقوم بإشراك خبير ألداء  بسهولة أتكبر متوصفرة عموما  والبيانا  المستخدمة 

ي المسؤولة عن إا أنها صفي النهاية ه معين، بالنيابة عنها. وعل  الرغم من إشراك اإلدارة لخبير
 التقييم المستخدم. 

 ا  الماليةلتاامباإل مرتبطة قضايا
ا  المالية. ويعتكس لتاامهو جانب هام لتقييم تك  من األصو  واإل ئتمانصفهم تأثير مخاطر اإلإن  .98

. صفي ئتمانوالقوة المالية لتك  من الجهة المصدرة وأي من ماودي دعم اإل ئتمانهذا التقييم جودة اإل
مشارك صفي السوق إل   قد تم نقلهالمالي أنه  لتااميفترض قياس اإل ،اد التقارير الماليةبعض أطر إعد

عادة  المالي، يتم قياس قيمته لتااملإلا يتكون هنالك سعر سوق ملحوظ  وحيثصفي تاريخ القياس. 
  ما لم تتكن   ،ــمقابأص  ا الطرف المقاب  لقياس قيمة ـــــهستخدامالوسيلة ذاتها التي يلجأ إل إستخدامب
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تكون ي التحديد، طرف ثالث(. وعل  وجه إئتمانتحسين مث  ) لتاامإلبا معينة خاصةهنالك عوام  
 . 10الخاصة بالمنشأة ئتمانمخاطر اإلقياس  من الصعب غالبا  

 هاتعن فصا واإلالمالية  دواتاألتعرض 
ة من أج  تمتكين ا  صفي البيانا  الماليإصفصاح إجراء تتطلب معظم أطر إعداد التقارير المالية .92

 ،لمنشأةالخاصة باآلثار نشاطا  األداة المالية  مفيدةتقييما   إجراءمستخدمي البيانا  المالية من 
 المالية.  دوا ألبا المرتبطةالمخاطر والشتكوك  ذلك بما صفي

السياسا  المحاسبية(  ذلك علوما  التكمية والنوعية )بما صفيعن الم صفصا تتطلب معظم األطر اإل .99
صفصاحالمالية. تتكون المتطلبا  المحاسبية لقياسا  القيمة العادلة صفي عرض و  دوا ألة باالمتعلق ا  ا 

م  عل  أتكثر من تمعظم أطر إعداد التقارير المالية وتش هي متطلبا  واسعة صفيالبيانا  المالية 
لية الما دوا ا  النوعية حو  األصفصاحالمالية. عل  سبي  المثا ، توصفر اإل دوا مجرد تقييم لأل

 إطالعتساعد صفي  قدالمالية وتدصفقاتها النقدية المستقبلية التي  دوا معلوما  هامة عن خصائص األ
 المخاطر التي تتعرض لها المنشأة.  عل المستثمرين 

 ا صفصاحصفئا  اإل
 ما يلي: صفصا تشم  متطلبا  اإل .92

المثا ، صفئا  من عل  سبي   –مشمولة صفي البيانا  الماليةالمبالغ المن  ُتستمدا  تكمية إصفصاح (أ)
 ا  المالية؛ لتااماألصو  واإل

من  نوع عل  سبي  المثا ، تحلي  الحساسية لتك  –ا  تكمية تتطلب إصدار حتكم هامإصفصاح (ب)
 أنواع مخاطر السوق التي تتعرض لها المنشأة؛ و

المالية؛  دوا المنشأة عل  األ رقابةعل  سبي  المثا ، تلك التي تصف  –ا  نوعيةإصفصاح (ج)
لناجمة عن من أنواع المخاطر انوع عمليا  إلدارة تك  السياسا  و الو  رقابةال أنظمةو  هدافاألو 

 قياس المخاطر. لاليب المستخدمة المالية؛ واألس دوا األ

 تكلما تكان من المحتم  أتكثر أن يتكونتكلما ااد  حساسية التقييم تجاه الحرتكا  صفي متغير معين،  .94
التقييم. وقد تتطلب بعض أطر إعداد التقارير ب ةالمحيطإلشارة إل  الشتكوك ل ضروريا   صفصا اإل

ا  المستخدمة صفي صفتراضآثار التغيرا  صفي اإل ذلك بما صفي ،الحساسية  عن تحليال صفصا المالية اإل
المالية  دوا ا  اإلضاصفية المطلوبة لألصفصاحأساليب تقييم المنشأة. عل  سبي  المثا ، تهدف اإل

لتسلس  الهرمي للقيمة صفي ا 3لمصنيفة ضمن مدخال  المستو التي تتضمن قياسا  القيمة العادلة ا

                                                           

 الذاتية هي مقدار التغير صفي القيمة العادلة غير المنسوبة إل  التغيرا  صفي ظروف السوق.  ئتمانمخاطر اإل 01 
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آثار قياسا  القيمة العادلة تلك التي تستخدم  عل مستخدمي البيانا  المالية  إطالعإل   العادلة
 ذاتية . أتكثر المدخال  

عن معلوما  تمتكين مستخدمي البيانا  المالية  صفصا تتطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية اإل .96
المالية التي تتعرض لها المنشأة صفي تاريخ  دوا المخاطر الناجمة عن األ ونطاقتقييم طبيعة من 

يضاحا  البيانا  المالية أو صفي نقاش وتحلي  إصفي  مشموا   صفصا اإل ا. قد يتكون هذإعداد التقارير
يعتمد  ة. السنوي الذي يحتوي عل  إشارة مرجعية من البيانا  المالية المدقق تقريرها ضمناإلدارة 
المالية. ويتضمن هذا  دوا عل  مد  تعرض المنشأة للمخاطر الناجمة عن األ صفصا اإل نطاق
 ا  نوعية حو :إصفصاح

  اآلثار المحتملة عل  سيولة المنشأة  ذلك ا صفيبم نشوئها،التعرض إل  المخاطر وتكيفية
 ومتطلبا  الضمان؛  مستقبال  

  خاطر واألساليب المستخدمة لقياس المخاطر؛ وإلدارة الم سياسا  وعمليا  المنشأةو أهداف 
 دارة المخاطر من إلأو العمليا   لمخاطر أو األهداف أو السياسا لي التعرض أي تغيرا  صف

 صفترة سابقة. 

 المالية دواتات التدقيق المرتبطة باألإتعتبار  -2القسم 
، الخصوص   وجهعل صعبا   المالية أمرا   دوا من عملية تدقيق األقد تجع  بعض العوام  إن  .21

 صفعل  سبي  المثا :
  وغرضالمالية  دوا تك  من اإلدارة والمدقق صفهم طبيعة األعل  قد يتكون من الصعب 

 ها والمخاطر التي تتعرض لها المنشأة.إستخدام
  من اإلدارة  األمر الذي يشتك  ضغط عل  سريع،بشتك  ته سيولو السوق  أن يتغير اتجاهيمتكن

  . ابشتك  صفعي  مخاطرهاإدارة  أج 
   دعم التقييم.ت أدلةقد يتكون من الصعب الحصو  عل 
   مما يايد من  ،هامةهي دصفعا  مالية معينة  أدوا ب المرتبطة المختلفةقد تتكون الدصفعا

 األصو .  تخصيصسوء  ةمخاطر 
 هامة، هي مبالغ المالية  دوا قد ا تتكون المبالغ المسجلة صفي البيانا  المالية المرتبطة باأل

 المالية.  دوا األ هامة مرتبطة بهذهن هنالك مخاطر ولتكن قد تتكو 
  المالية الخاصة بالمنشأة،  دوا عل  معامال  األ هاما   بعض الموظفين تأثيرا   يمارسقد

 دوا الناتجة عن األ باإليرادا ترتيبا  التعويض الخاصة بهم مرتبطة  حين تتكونوباألخص 
   هؤاء األصفراد من قب  آخرين داخ  المنشأة. عل  محتم  اائد تتكا  إالمالية، وقد يتكون هنالك 

  



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األدوا  المالية

   491 0111بيان ممارسة التدقيق الدولي 

تقييم المدقق عل  حقائق ذا  العالقة، مما قد يؤثر قد تتسبب هذه العوام  بحجب المخاطر وال
صفي ظروف السوق  اسيمابشتك  سريع  أن تظهر التكامنةيمتكن للمخاطر و ، لمخاطر الخطأ الجوهري

 . السلبية

 00الشك المهني
 عل  التنبهيساعد المدقق تكما التدقيق  األساسي ألدلةلتقييم صفي ا ضروريا   ا  يعد الشك المهني أمر  .20

وموثوقية الوثائق  ةناقضتالتدقيق الم أدلةك صفي يللمؤشرا  المحتملة لتحيا اإلدارة. ويشم  هذا التشتك
 المتكلفينتم الحصو  عليها من اإلدارة وأولئك يوالردود عل  التساؤا  وغيرها من المعلوما  التي 

محتم  ناتج عن خطأ أو  بيان خاطئللظروف التي قد تشير إل   التنبه أيضا  تكما يشم  . بالحوتكمة
ضوء الظروف صفي  اتم الحصو  عليهيي تالتدقيق ال أدلة ومالئمةتكفاية  والبحث صفي ما إحتيا 
 . المحددة

هني مع وتاداد الحاجة إل  الشك الم الظروف،تطبيق الشك المهني أمر مطلوب صفي جميع يعدي  .20
 المالية، عل  سبي  المثا  صفيما يتعلق بما يلي: دوا تعقيد األ إادياد

   تحدي عل  وجه مما قد يشتك   ،ومناسبة ةتدقيق تكاصفي أدلةتقييم ما إذا تكان قد تم الحصو  عل
 . ةغير نشط األسواق  ما إذا تكانتحديد  صفيالنماذج أو  إستخدام عند الخصوص

  إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به تطبيقة تحيا اإلدارة أثناء حتماليا  تقييم أحتكام اإلدارة و 
ستخدامو ختيار اإلدارة ألساليب التقييم، إصفيما يتعلق ب وتحديدا  ، الخاص بالمنشأة ا  صفي صفتراضاإل ا 

 أحتكام اإلدارة.  عن أساليب التقييم، والتطرق للظروف التي تختلف صفيها أحتكام المدقق 

  عل  سبي  المثا  تقييم اتم الحصو  عليهيي تالتدقيق ال أدلةعل   بناء  ا  إستنتاج التوص  إل ،
ا  صفي البيانا  صفصاحة من قب  خبراء اإلدارة وتقييم ما إذا تكان  اإلالتقييما  المعدي  مد  معقولية
 . عادا   ا  عرضالمالية تحقق 

 02التخطيط اتإتعتبار 
 :ي تحديدا  ما يل لعملية التدقيق عل  صفي التخطيطالمدقق  يرتكا .23

 ؛صفصا صفهم متطلبا  المحاسبة واإل 

 المالية التي تتعرض لها المنشأة وغرضها ومخاطرها؛  دوا صفهم األ 

  عملية التدقيق؛ومعرصفة متخصصة صفي لمهارا   هنالك حاجة تحديد ما إذا تكان 

                                                           

 .02، الفقرة 011معيار التدقيق الدولي  00 
" إل  مسؤولية المدقق عن التخطيط لعملية تدقيق البيانا  التخطيط لتدقيق البيانا  المالية 311ق الدولي يتطرق معيار التدقي 00 

 . المالية
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 ة صفهم وتقييم نظام الرقابة الداخلية صفي ضوء معامال  األداة المالية الخاصة بالمنشأة وأنظم
 المعلوما  التي تدخ  ضمن نطاق عملية التدقيق؛ 

 صفهم طبيعة ودور ونشاطا  قسم التدقيق الداخلي؛ 

 ذلك ما إذا تكان  اإلدارة قد استخدم  خبير أو  بما صفي ،المالية دوا صفهم عملية اإلدارة لتقييم األ
 مؤسسة خدمة؛ و

 لمخاطر الخطأ الجوهري.  ستجابةتقييم واإل 

 صفصا اإلة و   المحاسبمتطلباصفهم 
التقارير المالية المعمو  به من المدقق صفهم متطلبا  إطار إعداد  281يتطلب معيار التدقيق الدولي .28

. 13ا  ذا  العالقة وأي متطلبا  تنظيميةصفصاحاإل ذلك المحاسبية، بما صفي التقديرا  صفيما يخص
المالية بحد ذاتها  وا داأل صفيما يخصوقد تتكون متطلبا  إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به 

تكاصفة قراءة هذا المعيار ا يعد بديال عن الفهم التكام  لإن . واسعةا  إصفصاحتتطلب و معقدة 
. تتطلب بعض أطر إعداد التقارير المالية دراسة متطلبا  إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به

 مث :معينة جوانب 
 محاسبة التحوط؛ 
  ؛0م محاسبة أربا  أو خسائر "اليو" 
 لغاء اإل عترافاإل  بمعامال  األداة المالية؛  عترافوا 
 الذاتية؛ و ئتمانمخاطر اإل 
 لغاء اإل  أدوا تتكون المنشأة مشارتكة صفي إصدار وهيتكلة  حين، وباألخص عترافنق  المخاطر وا 

 مالية معقدة. 

    المالية دوا صفهم األ
 دوا صفهم األتكما أن . لها رضالمالية بعض عناصر المخاطر والتع دوا قد تحجب خصائص األ .22

يساعد المدقق صفي  ،دوا خصائص األ ذلك بما صفي ،المنشأة أو التي تتعرض لها صفيهاالتي استثمر  
 تحديد ما إذا:  

  تكان  الجوانب الهامة للمعاملة مفقودة أو مسجلة بشتك  غير دقيق؛ 

  ؛مالئما  يبدو تكان التقييم 
  

                                                           

  .)أ(4، الفقرة 281معيار التدقيق الدولي   03 
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  ام  وتتم إدارتها من قب  المنشأة؛ وصفيها مفهومة بالتك التكامنةتكان  المخاطر 

 لتاامالمالية مصنفة بشتك  مالئم إل  أصو  و  دوا تكان  األ  ا  متداولة وغير متداولة. ا 

المالية  دوا صفهم األأثناء محاولته  عتباربعين اإل المدقق يأخذها المسائ  التيأمثلة عل  صفيما يلي  .29
 الخاصة بالمنشأة:

 رض لها المنشأة.المالية التي تتع دوا أنواع األ 

 المحدد لها. ستخداماإل 

  ،ستخدامالمالية و  دوا لأل بالحوتكمةالمتكلفين ، أولئك وحسبما يتكون مناسباصفهم اإلدارة اتها ا 
 ومتطلبا  المحاسبة. 

 اإلجماليتكام ، واألثر ب مدلواتها الضمنية بشتك صفهم  بحيث يمتكنالدقيقة  بنودها وخصائصها 
 .  ببعضها البعض تتكون المعامال  مرتبطة نحي اخصوصلمعامال  األداة المالية 

  استراتيجية المنشأة الشاملة إلدارة المخاطر.  اندماجها ضمنتكيفية 

، هذين القسمين قسم إدارة المخاطر، صفي حا  وجودو  قسم التدقيق الداخلياستفسارا  يمتكن 
 أن تايد من صفهم المدقق. بالحوتكمةالمتكلفين والمناقشا  مع أولئك 

عقد األداة غير المالية وجود مشتقا . وصفي بعض  ذلك بما صفي يتضمن العقد قد الحاا ، صفي بعض .22
ن ع "الضمنية"المشتقا   هذه األحيان تسمح بعض أطر إعداد التقارير المالية أو تتطلب صفص 

المدقق  أن تساعدالعقد األساسي. يمتكن لفهم عملية اإلدارة صفي تحديد ومحاسبة المشتقا  الضمنية 
 صفهم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة.  عل 

 08 أولئك ذوي المهارا  والمعرصفة المتخصصة صفي مجا  التدقيق إستخدام
المالية  دوا األ خصوصا   ،مالية أدوا صفي عمليا  التدقيق التي تتضمن  ا  الرئيسيةعتبار من اإل .24

مقتنعا بأن يك العملية شر  أن يتكون 00115ويتطلب معيار التدقيق الدوليتكفاءة المدقق.  يالمعقدة، ه
 يتمتعون بشتك  جماعي من الفريق جاء   ونا يشتكل والذينللمدقق  خبراء تابعينصفريق العملية وأي 

للمعايير المهنية والمتطلبا  التنظيمية والقانونية  وصفقا  بالتكفاءة والقدرا  المالئمة ألداء عملية التدقيق 

                                                           

رتكة أو عندما تتكون خبرا  ذلك الشخص هي صفي مجا  التدقيق والمحاسبة، بغض النظر عما إذا تكان ذلك الشخص من داخ  الش  08 
 البيانا  لتدقيق الجودة "رقابة 001من صفريق العملية ويخضع لمتطلبا  معيار التدقيق الدولي خارجها، يعد هذا الشخص جاء  

. وعندما تتكون خبرا  ذلك الشخص صفي مجا  غير المحاسبة أو التدقيق، يعتبر ذلك الشخص خبير تابع للمدقق وتنطبق المالية"
أن التمييا بين الجوانب  901. ويوضح معيار التدقيق الدولي "مدقق خبير عم  "استخدام 901 أحتكام معيار التدقيق الدولي

المتخصصة للمحاسبة أو التدقيق والخبرا  صفي مجاا  أخر  هو أمر يتطلب إصدار حتكم مهني ولتكنه يشير إل  الفرق الذي قد 
سبة والتدقيق( والخبرة صفي أساليب التقييم المعقدة لألدوا  ُيحدد بين الخبرة صفي أساليب محاسبة األدوا  المالية )خبرا  المحا

 المالية )الخبرا  صفي مجا  غير المحاسبة والتدقيق(. 
 .08، الفقرة 001معيار التدقيق الدولي   02 
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ضاصفة إل  باإل. المناسب صفي الظروف المحددةق إصدار تقرير المدق والمساعدة عل المعمو  بها، 
من المدقق تحديد ما إذا تكان قبو  العملية سيؤدي  16المتطلبا  األخالقية ذا  العالقة تقتضي ،ذلك
التكفاءة المهنية والعناية الالامة.  ذلك بما صفي األساسية،لمبادئ ل متثا اإلبشأن  نشوء تهديدا إل  
ا  المدقق صفي سياق إعتبار التي قد تتكون ذا  صلة ب المسائ أنواع  عل أدناه أمثلة  26 الفقرة تورد
 المالية.  دوا األ

، عل  المختصينالمالية مشارتكة واحد أو أتكثر من الخبراء أو  دوا ، قد يتطلب تدقيق األلذلك وتبعا   .26
 :مجاا سبي  المثا ، صفي 

 وقد تعقيدهاذلك مستو   قب  المنشأة وخصائصها، بما صفي المالية المستخدمة من دوا صفهم األ .
التحقق من أن جميع جوانب عند مهارا  ومعرصفة متخصصة  إستخدامتطرأ الحاجة إل  

تقييم  وعندالبيانا  المالية،  تم التطرق إليها ضمنا  ذا  الصلة قد عتبار المالية واإل دوا األ
يتكون    به حيثلتقارير المالية المعمو طار إعداد اإل وصفقا  مالئم  إصفصا  إجراءما إذا تم 

 .  ا  عن المخاطر مطلوب صفصا اإل

  صفهم إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به، وخاصة عندما تتكون هنالك مجاا  خاضعة
 .قيد التطويرممارسة غير متسقة أو أنها ما اال  صفي حا  وجود لتفسيرا  مختلفة، أو 

  بما صفي ،المالية دوا الناتجة عن األالقانونية والتنظيمية والضريبية  المدلوا صفهم قد يتطلب 
ما إذا تكان  العقود قابلة للتنفيذ من قب  المنشأة )عل  سبي  المثا ، مراجعة العقود  ذلك

 مهارا  ومعرصفة متخصصة.  (ةاألساسي

  مالية.  أداةصفي  التكامنةتقييم المخاطر 

  دير مبلغ واحد أو وضع تقللدعم تقييما  اإلدارة أو  األدلةجمع  عل مساعدة صفريق العملية
ا تتكون لقيمة العادلة بواسطة نموذج معقد، أو عندمعندما يتم تحديد ا اسيما ،نطاق من المبالغ

أو عندما يتم  ؛ا صفتراضيتكون من الصعب الحصو  عل  البيانا  واإلاألسواق غير نشطة و 
 .معين اإلدارة لخبير إستخدامالمدخال  غير الملحوظة؛ أو عند  إستخدام

 دوا من األ ا  تكبير  ا  صفي المنشآ  التي تمتلك مقدار  اسيمانظمة رقابة تقنية المعلوما ، تقييم أ 
عل  سبي  المثا  عندما يتم المنشآ  شديدة التعقيد،  هذهالمالية. قد تتكون تقنية المعلوما  صفي 

. ا  إلتكتروني المالية دوا الهامة حو  تلك األ نق  أو معالجة أو حفظ أو الوصو  إل  المعلوما 
ضاصفة إل  ذلك، قد تتضمن خدما  ذا  عالقة    .ما ةيخدممؤسسة  تقدمهاوا 

                                                           

 001.0ان للمحاسبين، الفقرت الدولية خالقيألا السلوك معايير مجلس عن الصادرة المهنيين للمحاسبين خالقيألا السلوك قواعد  09 
 .001.9و
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ستخدامطبيعة و  إن .41 المالية، والتعقيدا  المصاحبة لمتطلبا  المحاسبة إل   دوا أنواع محددة من األ ا 
 عمليا  مع خبراء المحاسبة والتدقيقالصفريق  17يتشاور قد تؤدي إل  ضرورة أنظروف السوق جانب 
 العوام  التالية: عتبار، آخذين بعين اإلهاخارجالشرتكة ن داخ  أو م اآلخرين

  خبرا  أعضاء الفريق.  ذلك بما صفي، قدرا  وتكفاءة صفريق العمليا 
 المالية المستخدمة من قب  المنشأة.  دوا صفا  األ 
  باإلضاصفة إل  الحاجة إل  إصدار حتكم ةصفي العملي غير العاديةأو المخاطر الظروف تحديد ،

 والمخاطر الهامة.  باألهمية النسبيةصفيما يتعلق  خصوصا   مهني
 .ظروف السوق 

 صفهم الرقابة الداخلية
صفهم المنشأة من أج  للمدقق معينة متطلبا  عل  )المنقح(  302معيار المحاسبة الدولي  ينص .40

 ذلك بما صفيالحصو  عل  صفهم حو  المنشأة وبيئتها  ويعتبرالرقابة الداخلية.  بما صفي ذلك ،وبيئتها
عملية التدقيق.  خال الرقابة الداخلية عملية متواصلة وديناميتكية لجمع وتحديث وتحلي  المعلوما  

 ا البيان عل  مستو تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري  عل المدقق الذي يتكتسبه فهم يساعد الو 
المقييمة للخطأ  لصياغة وتنفيذ الردود عل  المخاطر مما يوصفر أساسا   ،اإلثبا  ومستو  ةالمالي

أنظمة  ونطاقطبيعة  الخاصة بالمنشأةمعامال  األداة المالية  حجم وتنوعما يحدد  الجوهري. عادة  
المالية أن يساعد  دوا األ مراقبةمتابعة و ويمتكن لفهم تكيفية الرقابة التي قد تتواجد صفي المنشأة. 
ملحق أنظمة الرقابة التي قد ا  التدقيق. يصف الإجراء ونطاقالمدقق صفي تحديد طبيعة وتوقي  

 تتواجد صفي المنشأة التي تتعام  مع مقدار تكبير من معامال  األداة المالية. 

 صفهم طبيعة ودور ونشاطا  قسم التدقيق الداخلي
اإلدارة العليا وأولئك  يساعد عمال   قد يؤدي قسم التدقيق الداخلي ،صفي العديد من المنشآ  التكبيرة .40

المالية.  دوا األ إستخداممراجعة وتقييم أنظمة رقابة المنشأة المرتبطة ب عل  بالحوتكمةالمتكلفين 
خطأ معين أو صفي تحديد مخاطر الخطأ الجوهري الناتج عن  أن يساعديمتكن لقسم التدقيق الداخلي 

ا  جراء. غير أن المعرصفة والمهارا  المطلوبة من قسم التدقيق الداخلي لفهم وأداء اإلما إحتيا 
تتكون  المالية دوا المنشأة لأل إستخدامعل   تأتكيدا   بالحوتكمةالمتكلفين اإلدارة وأولئك  الالامة لمنح

الذي يتمتع  إن الحدأخر  من األعما . المعرصفة والمهارا  الالامة لجوانب  عن تلك عموما  مختلفة 
                                                           

ستشارا  مناسبة إ)ب( ضرورة أن يقتنع شريك العملية بأن أعضاء الفريق قد قاموا ب04، الفقرة 001يتطلب معيار التدقيق الدولي   02 
 بين الفريق واآلخرين عند المستو  المالئم داخ  الشرتكة أو خارجها.   خال  سير العملية داخ  الفريق ذاته وأيضا  
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وما ، نشأةالمالخاصة بالمالية  دوا نشاطا  األ ةقسم التدقيق الداخلي بالمهارا  والمعرصفة لتغطيبه 
هو  ، باإلضاصفة إل  تكفاءة وموضوعية قسم التدقيق الداخلي،تم صفعال تغطيته من هذه النشاطا 

 اما إذا تكان قسم التدقيق الداخلي مرتبط صفي قيام المدقق الخارجي بتحديدعالقة  وذ إعتبار
    بإستراتيجية وخطة التدقيق الشاملة.

 :18عل  وجه الخصوص مالئما  لتدقيق الداخلي الجوانب التي يتكون صفيها عم  قسم اصفيما يلي  .43

  المالية؛ دوا األ إستخدام نطاقحو  صياغة نظرة عامة 

  متثا ا  و جراءاإلسياسا  و المالئمة مد  تقييم  ؛لهااإلدارة  ا 

 تقييم الفعالية التشغيلية لنشاطا  رقابة األداة المالية؛ 

 تقييم األنظمة ذا  الصلة بنشاطا  األداة المالية؛ و 

 دارة المخاطر الجديدة المتعلقة باألتقي  المالية. دوا يم ما إذا تم تحديد وتقييم وا 

  المالية دوا تقييم األ صفهم منهجية اإلدارة صفي
إعداد البيانا  المالية تطبيق متطلبا  إطار إعداد التقارير المالية عن تتضمن مسؤولية اإلدارة  .48

من المدقق صفهم تكيفية قيام  281عيار التدقيق الدوليالمالية. يتطلب م دوا تقييم األ عل المعمو  به 
 منهجراعي يو . 19اإلدارة بالتقديرا  المحاسبية باإلضاصفة إل  البيانا  التي تعتمد عليها تلك التقديرا 

ختيار منهجية تقييم مالئمة ومستو  الدلي  المتوقع توصفره. ولتحقيق هدف قياس إ اإلدارة صفي التقييم
المالية تراعي جميع  دوا منهجية تقييم لقياس القيمة العادلة لأل بوضعالمنشأة  القيمة العادلة، تقوم
. ومن خال  الفهم العميق لألداة المالية التي يتم تقييمها، يمتكن المالئمة والمتاحةمعلوما  السوق 

تي المطابقة أو المشابهة ال دوا حو  األ المالئمة والمتاحةللمنشأة تحديد وتقييم معلوما  السوق 
 ينبغي شملها صفي منهجية التقييم. 

  

                                                           

ألعما  التي تقوم بها أقسام معينة مث  قسم إدارة المخاطر وأقسام المراجعة النموذجية ورقابة المنتج هي أعما  ذا  قد تتكون ا  04 
 عالقة. 

 )ج(.4، الفقرة 281معيار التدقيق الدولي   06 
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 لها ستجابةواإل تقييم مخاطر الخطأ الجوهري
 المالية دوا المرتبطة باأل التكلية ا عتبار اإل
مخاطر الخطأ الجوهري  عل ؤثر تتقدير ال شتكوك أن درجة 28120معيار التدقيق الدولي  يوضح .42

 تشتم  عل تكتلك التي ، المالية المعقدة ا دو مايد من األال إستخدامقد يؤدي و للتقديرا  المحاسبية. 
مخاطر متاايدة للخطأ الجوهري التدصفقا  النقدية المستقبلية، إل   شتكوك وتنوعدرجة عالية من 

باألخص صفيما يتعلق بالتقييم. تتضمن األمور األخر  التي تؤثر عل  مخاطر الخطأ الجوهري ما 
 يلي: 

 منشأة.المالية التي تتعرض لها ال دوا مقدار األ 
 مالية أخر . أدوا المالية ذاتها تتضمن  دوا ما إذا تكان  األ بما صفي ذلك ،األداة المالية شروط 
 المالية.  دوا طبيعة األ 

 00حتيا اإلعوام  مخاطر 
تعتمد خطط  حينية من قب  الموظفين حتيالعداد التقارير المالية اإلإلحواصفا  يمتكن أن تنشأ .49

صفهم تكيفية تفاع  سياسا   وقد يعتبرالمالية.  دوا األ إستخدامن التعويض عل  العوائد الناتجة ع
األمر  هذا قد تنشأ عنللمخاطر، والحواصفا التي  قابلية تحملهاالمنشأة مع ب الخاصةالتعويض 

 .حتيا اإلمهما صفي تقييم مخاطر  ، أمرا  والتجار لإلدارة بالنسبة

متاايدة لإلدارة أو الموظفين للمشارتكة صفي  قد تؤدي ظروف السوق المالية المختلفة إل  ظهور حواصفا .42
 رتتكبهإ أو خطأ إحتيا ية: لحماية المتكاصفئا  الشخصية، أو إلخفاء حتيالإعداد التقارير المالية اإل

أو لتفادي ، قتراضإلالسيولة واأو حدود نتهاك الحدود التنظيمية إلتفادي أو و اإلدارة، أن و الموظف
قد تنشأ مثا ، صفي األوقا  التي يتكون صفيها السوق غير مستقر، اإلبالغ عن الخسائر. عل  سبي  ال

 من الضعف غير المتوقع صفي أسعارأو خسائر غير متوقعة من التقلبا  الشديدة صفي أسعار السوق، 
 تؤدي ذلك، أو ألي سبب آخر. باإلضاصفة إل   خاطئة حو  التجارةالحتكام األ أو من  و األص

 مالءة األعما .  بشأناإلدارة القلقة عل   ضغوط إل  صفرض التموي صعوبا  

ع تخصيصقد يتضمن سوء  .44 تجاوا انظمة  عل  األغلب يةحتيالداد التقارير المالية اإلاألصو  وا 
يتضمن تجاوا أنظمة قد وهذا صفي الحاا  األخر .  بشتك  صفعا أنها تعم  بتظهر  قد الرقابة التي

التي تسمح بإخفاء الخسائر مليا  المفصلية ا  وأنظمة رقابة العصفتراضالبيانا  واإلعل  رقابة ال
خفاء أو مقاصة إل. عل  سبي  المثا ، قد تايد ظروف السوق الصعبة من الضغوطا  ا والسرق

 ستعادة الخسائر.إالعمليا  التجارية أثناء محاولة 

                                                           

 .0، الفقرة 281معيار التدقيق الدولي   01 
لإلطالع عل  المتطلبا  المالية"  البيانا  تدقيق عملية صفي باإلحتيا  ةالمتعلق المدقق "مسؤوليا  081أنظر معيار التدقيق الدولي  00 

 . حتيا واإلرشادا  التي تتناو  عوام  مخاطر اإل
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 تقييم مخاطر الخطأ الجوهري
 302عيار التدقيق الدولي لم وصفقا   مستو  اإلثبا  عنديتضمن تقييم المدقق للمخاطر المحددة  .46

 التدقيق المالئم منهجللنظر صفي  وصفر أساسا  ي وتقييم تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية. صفه)المنقح( 
ا  جراءاإل بما صفي ذلك، 331لمعيار التدقيق الدولي وصفقا  ا  تدقيق إضاصفية إجراءوتنفيذ  لتصميم

ختبار الجوهرية و  بفهم المدقق للرقابة الداخلية المرتبطة  مدتأثر المنهج المعتي ا  أنظمة الرقابة.ا 
بيئة الرقابة وأي قسم إلدارة المخاطر، وحجم وتعقيد عمليا  المنشأة وما  قوة بما صفي ذلكبالتدقيق، 

 . صفعا شتك  أنظمة الرقابة ب بعم  يشم  توقعا  إذا تكان تقييم المدقق لمخاطر الخطأ الجوهري 

مع التدقيق  سير عملية مستو  اإلثبا  خال  عندجوهري قد يتغير تقييم المدقق لمخاطر الخطأ ال .61
عند عل  سبي  المثا ، خال  عملية التدقيق،  البقاء متنبهاتكما أن إضاصفية. معلوما   الحصو  عل 

أو المعلوما  األخر  التي المدقق صفي تحديد الترتيبا  يمتكن أن يساعد السجال  أو الوثائق  صفحص
. قد لم يسبق لإلدارة وأن حددتها أو أصفصح  عنها إل  المدققمالية  أدوا قد تشير إل  وجود 

 عل  سبي  المثا  ما يلي: تتضمن تلك السجال  والوثائق

  ؛ وبالحوتكمةالمتكلفين أولئك جتماعا  إمحاضر 

  التي تم  معهممراسال  الو  المستشارين المهنيين للمنشأة محددة منصفواتير . 

ل  أي حد،  ،تحديد ما إذا تكان صفي ارعتبالتي ينبغي أخذها بعين اإل عوام ال الفاعلية  إختبار يجبوا 
    الرقابةالتشغيلية ألنظمة 

التعام  مع مؤسسة  عندأتكثر شيوعا  هو بأن أنظمة الرقابة تعم  بفعالية قد يتكون التوقع المتمث  .60
و  عل  صفعالة للحص وسيلة تلك األنظمة هي إختبارلتالي صفإن وبا ،مالية تتمتع بأنظمة رقابة راسخة

 وحدها أدلةا  الجوهرية ختبار اإل توصفرا  قد التدقيق. عندما يتكون لد  المنشأة قسم للتجارة، أدلة
أنظمة ا  إختبار تكمية العقود واألنظمة المختلفة المستخدمة. غير أن  بسبب ةومالئم ةتدقيق تكاصفي

 331قيق الدولي المدقق بموجب معيار التد حيث يتوجب عل الرقابة لن تتكون تكاصفية بحد ذاتها 
 .  22ا صفصاحالحساب واإل وأرصدةمن المعامال   هامة صفئةا  جوهرية لتك  إجراءوأداء  تصميم

ستخدامو  معامال  التداو قد يتوصفر لد  المنشآ  التي تتمتع بمقدار تكبير من  .60 المالية  دوا األ ا 
يقوم المدقق بفحص ولذلك من المرجح أن ، مخاطرالدارة إلصفعيا  وقسم  أنظمة رقابة أتكثر تعقيدا  

 األمور التالية:حو   أدلةأنظمة الرقابة أثناء حصوله عل  
  

                                                           

 .04، الفقرة 331معيار التدقيق الدولي  00 
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  تكتما حدوث و  المعامال ؛ و وصفص ودقة  ا 
  لتااموحقوق و وجود تكتما ا  و ا   . ا الحساب أرصدة ا 

 المالية:  دوا من معامال  األ نسبيا المنشآ  التي تتمتع بالقلي تلك صفي  .63

 المالية وتكيفية تأثيرها عل   دوا لألصفقط بفهم محدود  بالحوتكمةن المتكلفيلئك و قد تتمتع اإلدارة وأ
 األعما ؛ 

 بتفاع  محدود أو  تتسمالمالية التي  دوا من األ ة قليلةمختلفأنواع  صفقط قد تمتلك المنشأة
 ؛صفيما بينها معدوم

  من غير المرجح أن تتكون هنالك بيئة رقابة معقدة )عل  سبي  المثا ، قد ا تتكون أنظمة
 صفي المنشأة(؛ متوصفرةرقابة الموصوصفة صفي الملحق ال

  ؛ هاأدواتتقييم الثالثة ل طرافاألتسعير مصادر معلوما  التسعير التي يقدمها  اإلدارةقد تستخدم
 و

   طرافاألمصادر تسعير معلوما  التسعير المأخوذة من  إستخدامقد تتكون أنظمة الرقابة عل 
   .  تطورا  أق   الثالثة

المالية وخصائصها  دوا األ إستخدامعل  المدقق صفهم أهداف المنشأة من  نسبيا  من السه   قد يتكون .68
صفي مث  تلك  مالية. أدوا تشتم  عل  من المعامال  التي  نسبيا   عندما تمتلك تلك المنشأة القلي 

يؤدي المدقق معظم قد ، و اصفي طبيعته ةالتدقيق جوهري أدلةمعظم عل  األرجح تكون تالحاا ، 
 إتكتما ب تعلقأدلة تتوصفر مصادقا  الطرف الثالث من المحتم  أن التدقيق صفي نهاية السنة، و  عما أ 

 . هاووجود تهاالمعامال  ودق

عوام  صفي ينظر المدقق  ، قدصفحص أنظمة الرقابة ونطاقأثناء توصله لقرار حو  طبيعة وتوقي   .62
 : تكالتالي معينة

  لية؛ الما دوا معامال  األ ومقدارطبيعة وتتكرار 

  ،بحيث بشتك  مناسب مصممة أنظمة الرقابة ذلك ما إذا تكان   بما صفيقوة أنظمة الرقابة
وما إذا تكان  الخاصة بالمنشأة المالية دوا معامال  األ بحجم المرتبطةتستجيب للمخاطر 
 المالية الخاصة بالمنشأة؛  دوا عل  نشاطا  األ ةهنالك إطار حوتكم

 تطور بما صفي ذلك ،جم  أهداف وعمليا  الرقابة صفي المنشأةأهمية بعض أنظمة الرقابة إل  م 
 المالية؛  دوا أنظمة المعلوما  التي تدعم معامال  األ

  ا  الرقابة؛إجراءمتابعة أنظمة الرقابة ونواحي القصور المحددة صفي 
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 قابة المرتبطة التي ُيفترض بأنظمة الرقابة معالجتها، عل  سبي  المثا  أنظمة الر  قضاياال
. ومن المرجح أن تتكون ندةالبيانا  المسا الرقابة عل أنظمة بمقارنة ارسة األحتكام بمم
 ؛ حتكامعل  أنظمة الرقابة المرتبطة بممارسة األ عتمادالجوهرية أتكثر صفعالية من اإل ا ختبار اإل

  ا تكفاءة أولئك المعنيين بنشاطا  الرقابة، عل  سبي  المثا  ما إذا تكان  المنشأة تمتلك قدر 
والتحقق من تقييما   إجراء، والقدرة عل  التوتر واإلجهادة، بما صفي ذلك خال  أوقا  تكاصفي
 المالية التي تتعرض لها تلك المنشأة؛  دوا األ

  ؛هذهتتكرار أداء نشاطا  الرقابة 

  مستو  الدقة التي ُيفترض بأنظمة الرقابة تحقيقها؛ 

 دلي  أداء نشاطا  الرقابة؛ و 

 نهاية مالية الرئيسية، عل  سبي  المثا  ما إذا تكان  قريبة من ال دوا توقي  معامال  األ
 فترة. ال

 جوهرية الا  جراءاإل
 ا  الجوهرية مراعاة ما يلي: جراءتتضمن صياغة اإل .69

 المدقق  يجريهاالتي ا  التحليلية جراءاإل أنعل  الرغم من  –23ا  التحليليةجراءاإل إستخدام
المنشأة،  أعما معلوما  حو  المدقق ب لتاويد المخاطرتقييم لا  إجراءتتكون صفعيالة تكيمتكن أن 
لوحدها. ويعود ذلك إل  أنه غالبا  عند تنفيذهاا  جوهرية إجراءتتكون أق  صفعالية تكقد إا أنها 

 . تنشأأن  يمتكن تجاها  غير عاديةإأي حجب إل  التفاع  المعقد لمحفاا  التقييم يؤدي ما 
 من المعامال  المالية هي عقود مبنية عل  التفاوض العديد  إن –المعامال  غير الروتينية

خارج أسواق البورصة مباشر  بشتك   غالبا  يتم تداولهاوالتي بين المنشأة والطرف المقاب  )
ل  الحد الذي(. الرسمية نطاق معامال  األداة المالية غير روتينية وخارجة عن  صفيه تتكون وا 

تحقيق أهداف أتكثر الطرق صفعالية ل دقيق الجوهريالت منهج، قد يتكون للمنشأة العاديةالنشاطا  
معامال  األداة المالية بشتك   إجراءصفي الحاا  التي ا يتم صفيها وأما . التدقيق المخطط لها

ا  التدقيق إجراءوأداء  تصميم بما صفي ذلكصفإن استجابا  المدقق للمخاطر المقييمة  ،روتيني
 المنشأة صفي هذا المجا .  تعاني منهقد الخبرة الذي بنقص  تتكون مرتبطة

  

                                                           

راءا  لتقييم )ب( من المدقق تطبيق ااجراءا  التحليلية عل  أنها اج9)المنقح( الفقرة  302يتطلب معيار التدقيق الدولي   03 
المخاطر للمساعدة صفي تقييم مخاطر الخطأ الجوهري من أج  توصفير أساس لتصميم وتنفيذ ااستجابا  لمواجهة المخاطر المقييمة. 

من المدقق استخدام ااجراءا  التحليلية صفي صياغة إستنتاج  9، الفقرة "ااجراءا  التحليلية" 201يتطلب معيار التدقيق الدولي 
 بيانا  المالية. يمتكن أيضا تطبيق ااجراءا  التحليلية صفي مراح  أخر  من التدقيق.  تكلي حو  ال
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  ا قد ، الثالثة طرافمن األ تسعيرمصدر لالمنشأة  إستخدامعل  سبي  المثا ، عند  األدلةصفر تو
 من المنشأة. ةالبيانا  المالية ذا  العالقة متوصفر  بتوتكيدا  ةالمتعلق األدلةتكون ت

 تم أدائها يا  التي راءجإلا قد توصفر –أداءها صفي جوانب أخر  من التدقيقم يتالتي  ا جراءاإل
وقد تتضمن معامال  األداة المالية.  إتكتما عل   أدلة البيانا  الماليةصفي جوانب أخر  من 

ا  غير لتااماإلبحث عن الو  النقدية الالحقة والمدصفوعا لمقبوضا  ا صفحصا  جراءهذه اإل
 مسجلة. ال

  أدوا المالية عل   دوا محفظة األ تشتم  ،صفي بعض الحاا  –بغرض صفحصهااختيار بنود 
أخذ العينا   أن يتكونتختلف صفي درجة تعقيدها ومخاطرها. وصفي مث  هذه الحاا  يمتكن 

 . مفيدا   التقديرية أمرا  

يمتكن للمدقق أثناء استجابته  ، و األوراق المالية المدعومة باألص ةعل  سبي  المثا ، صفي حال .62
ا  التدقيق إجراءأداء بعض  أن يدرس تلك األوراق المالية صفيما يخصلمخاطر الخطأ الجوهري 

 التالية: 
   صفحص الوثائق التعاقدية للتمتكن من صفهم شروط األوراق المالية والضمان األساسي وحقوق تك

 صفئة من صفئا  مالتكي األوراق المالية. 
 ستعالم حو  عملية اإلدارة صفي تقدير التدصفقا  النقدية.إلا 
  ونسب التخلف عن الدصفع  وشدة  دصفع المسبقمث  نسب الا ، صفتراضاإل مد  معقوليةتقييم

 الخسارة. 
  التدصفقا  النقدية. خطوطالتمتكن من صفهم الطريقة المستخدمة صفي تحديد 
  مقارنة نتائج قياس القيمة العادلة مع تقييما  األوراق المالية األخر  والضمانا  األساسية

 والبنود المشابهة. 
  إعادة أداء الحسابا.  

 غرضين ا  ذا  الختبار اإل
أداء تكال أن إا  ،التفاصي  إختبارأنظمة الرقابة يختلف عن هدف  إختبارعل  الرغم من أن هدف  .64

 :صفعاا   ، قد يتكون أمرا  عل  سبي  المثا  ما يلي، من خال  صفي الوق  ذاته ين معا  ختبار اإل
  ختبارأنظمة الرقابة و  إختبارأداء ما  إختبار، صفي المعاملة ذاتها )عل  سبي  المثا التفاصي   ا 

وثيقة العقد الموقع وما إذا تم تسجي  تفاصي  األداة المالية بشتك  مالئم صفي ب حتفاظإلاإذا تم 
 ؛ أوموجاة

 تقديرا  التقييم. إجراءعملية اإلدارة المستخدمة صفي  إختبار عندأنظمة الرقابة  إختبار 
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     08ا  المدققإجراءتوقي  
ا  أنظمة الرقابة إختبار المالية توقي   دوا المصاحبة لأل يحدد صفريق العمليا  بعد تقييمه للمخاطر .66

جراءالمخطط لها و   عتمادا  التدقيق المخطط لها باإلإجراءا   التدقيق الجوهرية. يختلف توقي  ا 
همية النشاط الذي تتم مراقبته وأ  مد  تتكرار عملية الرقابة بما صفي ذلك ،عل  عدد من العوام 

 . عالقةذا  الالخطأ الجوهري مخاطر و 

ا  التدقيق المرتبطة بالتقييم والعرض صفي نهاية إجراءمعظم داء أنه من الضروري أعل  الرغم  .011
 تكتما ا  التدقيق المتعلقة بالتأتكيدا  األخر  مث  اإلإجراء إختبارقد يتكون من المفيد الفترة، إا أنه 

صفترة مرحلية الرقابة صفي ا  أنظمة إختبار والوجود صفي صفترة مرحلية. عل  سبي  المثا ، يمتكن أداء 
للمايد من أنظمة الرقابة الروتينية تكأنظمة رقابة تقنية المعلوما  وتصاريح المنتجا  الجديدة. 

منتج جديد من  إعتمادنظمة الرقابة عل  أل التشغيلية فعاليةال إختبار المجديوتكذلك قد يتكون من 
  جديدة لفترة مرحلية.  ثب  مواصفقة اإلدارة عل  ااداة المالية الت أدلةخال  جمع 

عل  سبي  المثا  من  ،من تاريخ مرحلي معينة نماذجا  عل  ختبار يمتكن للمدققين أداء بعض اإل .010
ا  المرحلية المحتملة األخر  جراءخال  مقارنة مخرجا  النموذج بمعامال  السوق. ومن اإل

التسعير التي  معلوما  مد  معقولية إختبارهو  مدخال  ملحوظة تنطوي عل التي  دوا لأل
 . الثالثة طرافمصادر تسعير األقدمها ت

نهاية الفترة،  أو عند نهاية الفترة من قترابإلعند اجوانب األحتكام ااتكثر أهمية  إختبارما يتم  غالبا   .010
 :حيث
   بحيث يصبح من الصعب مقارنة  ،قصيرةامنية صفترة  خال  تكبيرةيمتكن أن تتغير التقييما  بشتك

 مرحلية مع المعلوما  المقارنة صفي تاريخ المياانية العمومية؛ال األرصدة ومطابقة
  المالية بين الفترة المرحلية  دوا من معامال  األ متاايد مقداريمتكن أن تشارك المنشأة صفي

 ونهاية السنة؛ 
  بعد نهاية صفترة المحاسبة؛ وبشتك  يدوي صفقط قيود اليومية  إجراءيمتكن 
 أو الهامة صفي صفترة المحاسبة.  يمتكن حدوث المعامال  غير الروتينية 

 ا لتااموالدقة والوجود والحدوث والحقوق واإل تكتما ا  المرتبطة باإلجراءاإل
إن عل  سبي  المثا ، . التوتكيدا عدد من  لمعالجةا  المدقق إجراءالعديد من  إستخداميمتكن   .013

دوث صنف من ح أيضا  سوف تعالج ا  التي تعالج وجود رصيد حساب صفي نهاية الفترة جراءاإل
 دوا ن األويعود هذا اامر إل  أ. تحديد تاريخ القطع المناسبصفي  أيضا  المعامال  وقد تساعد 

 ةمن خال  التحقق من دقة تسجي  المعامل أيضا  يمتكن للمدقق المالية تنجم عن العقود القانونية و 
                                                           

عل  متطلبا  معينة عند قيام المدقق بأداء إجراءا  صفي صفترة  331من معيار التدقيق الدولي  03-00و 00-00تنص الفقرا   08 
 مرحلية تكما يوضح تكيفية استخدام أدلة التدقيق هذه.



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األدوا  المالية

   420 0111بيان ممارسة التدقيق الدولي 

ا  صفي الوق  املتا الحدوث والحقوق واإل توتكيدا التحقق من وجودها والحصو  عل  دلي  لدعم 
 .   ةة الصحيحيالمحاسب الفترةذاته، والتأتكيد عل  أن المعامال  مسجلة صفي 

 والدقة والوجود ما يلي:  تكتما اإل توتكيدا  لدعمتدقيق  أدلةتوصفر  قد ا  التيجراءتتضمن اإل .018

 يمتكن إتمام هذا . األوصياءلحسابا  البنوك والعمليا  التجارية وبيانا   25المصادقة الخارجية
مصادقا  البنك(  إستخدام بما صفي ذلكالطرف المقاب  ) معاألمر من خال  المصادقة المباشرة 

يمتكن الحصو  عل  هذه  ،. وعل  نحو بدي مباشرةإل  المدقق معين حيث يتم إرسا  رد 
قد هذا األمر،  إجراءيتم  . وحيثالبيانا ب  من خال  تغذية المعلوما  من أنظمة الطرف المقا

لتي يتم من خاللها التكمبيوتر انظمة التالعب بأ الرقابة لمنعأنظمة  عتبارق بعين اإلذ المدقيأخ
من المصادقة. وصفي حا  عدم استالم  ةالمأخوذ اادلةأثناء تقييمه لموثوقية  نق  المعلوما 

ختبارمن خال  مراجعة العقود و  اادلةالمصادقا ، يمتكن للمدقق الحصو  عل   أنظمة الرقابة  ا 
صفيما يتعلق  ةتدقيق تكاصفي أدلةقة. غير أن المصادقا  الخارجية ا توصفر عل  األغلب ذا  العال

    جانبية. اتفاقيا  أي تحديد تساعد صفي قد التقييم مع أنها  بتوتكيد

  مع السجال  الخاصة بالمنشأة. قد  ااوصياءمن  نا تغذية البيامراجعة مطابقا  البيانا  أو
رقابة تقنية المعلوما  الموجودة ضمن عمليا  المطابقة  يستدعي هذا األمر تقييم أنظمة

 مطابقة بشتك  مناسب. الالبنود  وتسويةوتقييم ما إذا تم صفهم  المؤتمتة

  عل   ما يليقيود. قد يساعد هذا األمر صفياليومية وأنظمة الرقابة عل  تسجي  تلك المراجعة قيود
 سبي  المثا :

o  الموظفين غير أولئك المصر  لهم. القيود من قب   إجراءتحديد ما إذا تم 

o  صفي نهاية الفترة والتي تتكون ذا  صلة أو غير المناسبة  العاديةغير تحديد قيود اليومية
 .  حتيا اإلبمخاطر 

  المالية الخاصة بالمنشأة دوا لمعامال  األ المساندةومراجعة الوثائق  المختلفةقراءة العقود، 
ا . عل  سبي  لتااملتحقق من الوجود والحقوق واإلا ي، وبالتالسجال  المحاسبة بما صفي ذلك

دة نالمالية ومراجعة الوثائق المسا دوا ألبا المرتبطة المختلفةالمثا ، يمتكن للمدقق قراءة العقود 
بعد ذلك  أيضا  وبإمتكانه ، تسجي  العقد مبدئيا   عند التي تتمالقيود المحاسبية  بما صفي ذلك

تقييم ما للمدقق  ويتيح القيام بذلكتم إجرائها ألغراض التقييم. يمراجعة القيود المحاسبية التي 
صفي المعاملة قد حدد  وعتكس  بشتك  تكام  صفي الحسابا .  التكامنةالتعقيدا  تكان  إذا 

                                                           

استخدام المدقق إلجراءا  المصادقة الخارجية من أج  الحصو  عل   "المصادقا  الخارجية" 212التدقيق الدولي  يتناو  معيار  02 
 نبيه ممارسة التدقيق للموظفينبيان ت . أنظر أيضا  "أدلة التدقيق" 211و 331أدلة تدقيق وصفقا لمتطلبا  معياري التدقيق الدوليين 

يتعلق باستخدام المصادقا  الخارجية صفي تدقيق البيانا  المالية" الصادر صفي نوصفمبر  بعنوان "قضايا الممارسة الناشئة صفيما
0116  . 
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أولئك اللذين يتمتعون من قب  النظر صفي الترتيبا  القانونية والمخاطر التي تصاحبها وينبغي 
 قوق. الح توصفرلضمان بالخبرا  المالئمة 

 أنظمة الرقابة، عل  سبي  المثا  من خال  إعادة أداء أنظمة الرقابة.  إختبار 

   مراجعة أنظمة إدارة الشتكاوي الخاصة بالمنشأة. قد تؤدي المعامال  غير المسجلة إل  صفش
المنشأة صفي تقديم دصفعة نقدية إل  الطرف المقاب  ويمتكن التكشف عن ذلك من خال  مراجعة 

 ة.الشتكاوي المستلم

 غير المسجلة.  دوا مراجعة ترتيبا  تصفية الحسابا  الرئيسية لتحديد األ 

المالية تكالمشتقا  أو  دوا لبعض األ عل  وجه الخصوص بالنسبةا  هامة جراءتعد هذه اإل .012
أي أنه قد  ،مبدئي تكبير إستثمار وقد يتكون السبب صفي ذلك هو أنها ا تشم  عل ضمانا . ال

ما تتكون المشتقا  الضمنية مشمولة صفي عقود  سبي  المثا ، غالبا  يصعب تحديد وجودها. عل  
    ا  المصادقة.  إجراء يتم دمجها ضمنغير المالية التي قد ا  دوا األ

    المالية دواتتقييم األ
 متطلبا  إعداد التقارير المالية

العرض ب التي تتسم ماليةال أطر إعداد التقارير صفي التسلس  الهرمي للقيمة العادلة ستخدميُ ما  غالبا   .019
إلعداد التقارير المالية والمبادئ  ةالدولي المعايير، عل  سبي  المثا  تلك المستخدمة صفي العاد 

ا  صفصاحعادة أن تكمية وتفاصي  اإليعني صفي ال. هذا األمر عموما  المحاسبية األمريتكية المقبولة 
بين المستويا  صفي التسلس   ختالفإلالقياس. وقد يتطلب ا وكالمطلوبة تاداد مع ايادة مستو  شتك

 . معين إصدار حتكم الهرمي

. وصفي المالية بالتسلس  الهرمي للقيمة العادلة دوا صفهم تكيفية ارتباط األ أنه من المفيدقد ير  المدقق  .012
مع ايادة مستو   ا  التدقيق التي سيتم تطبيقهاإجراءالعادة تاداد مخاطر الخطأ الجوهري ومستو  

من  0وبعض من مدخال   المستو   3مدخال  المستو   إستخداموقد يتكون القياس.  وكشتك
 0القياس. تختلف مدخال  المستو   بشأن مستو  شتكوك مفيداالتسلس  الهرمي للقيمة العادلة دليال 

. يقييم المدقق 3مدخال  المستو  لقرب الحصو  عليها بسهولة وعن تلك األ عن تلك التي يتم
تك  من التسلس  الهرمي للقيمة العادلة ومخاطر تحيا اإلدارة أثناء تصنيفها الدلي  المتوصفر ويفهم 

   التسلس  الهرمي للقيمة العادلة.  صفيالمالية  دوا لأل
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صفيما  28126لمعيار التدقيق الدولي وصفقا  يدرس المدقق سياسا  ومنهجية التقييم التي تتبعها المنشأة  .014
نهجية التقييم. وهنالك العديد من الحاا  التي ا ا  المستخدمة صفي مصفتراضالبيانا  واإل يخص
 تشتم  المسائ  ،صفيها إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به منهجية التقييم. وصفي تلك الحالة يحدد

عل  سبي   ،ما يلي عل  المالية دوا التي قد تتكون ذا  صلة بفهم المدقق لتكيفية تقييم اإلدارة لأل
 المثا : 

 ن تكانإلدارة تمتلك سياسة تقييم رسمية، ما إذا تكان  ا ذلك، ما إذا تكان أسلوب التقييم  وا 
  لتلك السياسة؛  وصفقا  بشتك  مناسب  تم توثيقهالمستخدم لألداة المالية قد 

  ؛ةالجوهري لألخطاء األتكبرمخاطر تؤدي إل  نشوء الالنماذج التي 
  يار أسلوب تقييم محدد؛ اخت عندتكيفية مراعاة اإلدارة لتعقيد تقييم األداة المالية 
  نموذج بوضع  اإلدارة داخليا   قيامللخطأ الجوهري نتيجة  تكبيرةما إذا تكان هنالك مخاطر

شائع  المستخدم بشتك  المالية أو نتيجة ابتعادها عن أسلوب التقييم دوا تقييم األُيستخدم صفي 
 صفي تقييم أداة مالية محددة؛  

  ؛ الثالثة طرافادر تسعير األمصما إذا تكان  اإلدارة قد استفاد  من 
   ما إذا تكان أولئك المشارتكين صفي صياغة وتطبيق أسلوب التقييم يتمتعون بالمهارا  والخبرا

 من الخبير التابع لإلدارة؛ و ستفادةما إذا تم اإل بما صفي ذلكالمناسبة للقيام بذلك، 
 الذي سيتم التقييم  ما إذا تكان هنالك مؤشرا  تد  عل  تحيا اإلدارة أثناء اختيار أسلوب

 ه.إستخدام

 بالتقييم  المرتبطةتقييم مخاطر الخطأ الجوهري 
تقييم ما إذا تكان  أساليب التقييم  عند عتباربعين اإل المدقق يأخذهاصفيما يلي العوام  التي  .016

متوصفرة المستخدمة من قب  المنشأة تالئم الظروف وما إذا تكان  أنظمة الرقابة عل  أساليب التقييم 
 :مةوقائ
 من قب  المشارتكين اآلخرين صفي السوق وما إذا تم  ستخدامما إذا تكان  أساليب التقييم شائعة اإل

 تم الحصو  عليها من معامال  السوق؛ يلتوصفير تقدير موثوق لألسعار التي  سابقا   إثباتها

 ما إذا تكان  أساليب التقييم تعم  تكما هو مفترض بها، وأنه ا توجد أي عيوب صفي تصميمها 
تتضمن ، وما إذا تم إثبا  صحتها بشتك  موضوعي. الصارمةوباألخص صفي الظروف 

 ؛ قاييسبالم مقارنةمؤشرا  العيوب وجود حرتكا  غير متسقة 
 المالية التي يتم  دوا صفي األ التكامنةالمخاطر  عتبارما إذا تكان  أساليب التقييم تأخذ بعين اإل

صفي حا   الخاصة ئتمانرف المقاب  ومخاطر اإلية للطئتمانالجدارة اإل بما صفي ذلك ؛تقييمها
 ا  المالية؛ لتاامصفي قياس اإل المستخدمة أساليب التقييم
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  تجاه ا صفي ذلك حساسية أساليب التقييم بم ،السوق بالمقارنة معأساليب التقييم  تعدي تكيفية
 لتغيرا  الحاصلة صفي المتغيرا ؛ا

   صفتراضمتغيرا  و ُتستخدم ما إذا تكان وما إذا تكان  الظروف الجديدة شتك  متسق ا  السوق با 
 ا  السوق المستخدمة؛ إصفتراضتبرر التغير صفي أساليب التقييم أو متغيرا  أو 

   مع تغيرا   تكبير ا  الحساسية تشير إل  أن التقييما  سوف تتغير بشتك   إختبار ما إذا تكان
 ا ؛ صفتراضقليلة أو متوسطة صفي اإل

   دوا عن صياغة النماذج لتقييم بعض األ ةمسؤول ةاخليد وجود دائرةالهيتك  التنظيمي، مث، 
قسم صياغة يتكون  ،عل  سبي  المثا  معنية. 3تتكون مدخال  المستو   حينوباألخص 

عن  اوهيتكلي اوظيفي منفص أق  موضوعية من قسم صفي تسعير الصفقا   يشاركالذي  نماذجال
 ؛ وخدمة العمالءمتكتب 

 بما صفي ذلك خبرة اإلدارة  ،وتطبيق أساليب التقييم وضع تكفاءة وموضوعية أولئك المسؤولين عن
 .حديثا   تم تطويرهانماذج معينة  صفيذا  العالقة 

واحد أو أتكثر من أساليب التقييم لمقارنة بشتك  مستق  قد يطور المدقق )أو الخبير التابع للمدقق( 
 مخرجاتها مع أساليب التقييم المستخدمة من قب  اإلدارة. 

 ةالمخاطر الهام

قد تؤدي عملية تقييم المخاطر الخاصة بالمدقق إل  تحديده واحد أو أتكثر من المخاطر الهامة  .001
 الظروف التالية: توصفر أي منالمالية، صفي حا   دوا المرتبطة بتقييم األ

  ين ذمالية )عل  سبي  المثا  أولئك الال دوا بتقييم األ ةمرتبطال قياسال وكشتكمستو  مرتفع من
 , 02غير ملحوظة( يمتلتكون مدخال 

 ة. المالي هادواتألعم تقييم اإلدارة لد ةتكاصفي أدلة إل  صفتقاراإل 

 بشتك   دوا ها المالية أو صفي وجود الخبرا  الالامة لتقييم تلك األدواتنقص صفي صفهم اإلدارة أل
 تعديال  التقييم.  جراءبما صفي ذلك القدرة عل  تحديد ما إذا تكان  هنالك حاجة إل ،مناسب

  

                                                           

حيث يحدد المدقق أن شتكوك التقدير المرتفعة والمتعلقة بتقييم أدوا  مالية معقدة تؤدي إل  ظهور مخاطر تكبيرة، يتطلب معيار  02 
من المدقق أداء اجراءا  جوهرية وتقييم تكفاية اإلصفصا  عن شتكوك التقدير الخاص به. أنظر معيار التدقيق  281لدولي التدقيق ا
 .01و 02و 00، الفقرا  281الدولي 
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 صفيما يتعلقصفهم اإلدارة للمتطلبا  المعقدة صفي إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به  نقص صفي 
لتطبيق التعديال  المطلوبة  إجراء، وعدم قدرة اإلدارة عل  هاعن صفصا واإلالمالية  دوا األبقياس 

 تلك المتطلبا  بشتك  مناسب. 

  يم عندما يتطلب أو يسمح إطار عل  مخرجا  أسلوب التقيالتي تجري أهمية تعديال  التقييم
 مث  تلك التعديال .   إجراءإعداد التقارير المالية المعمو  به ب

ا  جراءاإلباإلضاصفة إل   ،مخاطر هامة تؤدي إل  نشوءصفيما يتعلق بالتقديرا  المحاسبية التي  .000
يار يتطلب مع ،331يتم أداءها لتحقيق متطلبا  معيار التدقيق الدولي التي خر األجوهرية ال

 من المدقق تقييم ما يلي: 28104التدقيق الدولي

تكيفية معالجة اإلدارة أو وسبب رصفضها لها،  ا  أو مخرجا  بديلة،صفتراضإلاإلدارة  دراسةتكيفية  (أ)
 التقدير المحاسبي؛  إجراءالقياس أثناء  لشتكوك

 ؛ ومعقولة ا إصفتراضهي  التي تستخدمها اإلدارة الهامةا  صفتراضما إذا تكان  اإل (ب)

أو  ،المستخدمة من قب  اإلدارة الهامةا  صفتراضاإل بمد  معقوليةصلة  ذويتكون  حيث (ج)
ا  إجراءتخاذ إب المتمثلة اإلدارة نية به، التطبيق المالئم إلطار إعداد التقارير المالية المعمو ب

 .محددة وقدرتها عل  القيام بذلك

سعر  إستخدام  من التقييم بنتقاإلعندما تصبح األسواق غير نشطة إل  ا تغير الظروفقد يؤدي  .000
 أو قد يؤدي إل  التغيير من نموذج محدد واحد إل  معين، نموذج إستخدامالسوق إل  التقييم ب

للتغيرا  صفي ظروف السوق صفي حا  لم تمتلك اإلدارة  ستجابةغيره. قد يتكون من الصعب اإل نموذج
اإلدارة الخبرا  الالامة لصياغة . وتكذلك قد ا تمتلك قب  حدوث هذه التغيرا السياسا  المناسبة 

وحت  الظروف.  الذي قد يتكون مالئما صفيتقييم الختيار أسلوب إأو  معين عل  أساس مليح،نموذج 
مد  صفحص  صفإنه يتوجب عل  اإلدارة بشتك  متسق،أساليب التقييم  صفي الحاا  التي ُتستخدم صفيها

ضاصفة  دوا ألاتحديد تقييم لر بشتك  مستما  المستخدمة صفتراضأساليب التقييم واإل مالئمة المالية. وا 
ولتكنها قد ا  المعقولة،معلوما  السوق  تتوصفر صفيهاختيار أساليب التقييم صفي أوقا  إقد يتم إل  ذلك، 

 غير المتوقعة.  التوتر واإلجهادأوقا  صفي  معقولةتوصفر تقييما  

التقييم  ذاتية إاديادمع  ،تكان بشتك  مقصود أو غير مقصود سواء  تحيا اإلدارة، ل العرضةتاداد  .003
ا  أو بيانا  السوق إصفتراضالقياس. عل  سبي  المثا ، قد تتجه اإلدارة إل  تجاه   وكودرجة شتك
ستخدامالملحوظة و  نتائج  النموذج تحقيق ذلكالُمصاغ داخليا بدا من ذلك صفي حا   نموذجها ا 

صفي إصدار األحتكام تجاه أصفض   ناعة طبيعية للتحيا قد توجد، يةإحتيالأصفض . وحت  دون وجود نية 
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تتكون  قد صفي ذلك النطاقمعينة ختيار نقطة إمن  بدا  ، نطاق واسع نتيجة لما قد يتكون عبارة عن
مع إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به. ومن المؤشرا  األخر  التي تد  عل   تساقاإأتكثر 

مناسب للقيام دون وجود سبب واضح و  أخر تحيا اإلدارة هو تغيير أسلوب التقييم من صفترة إل  
ة بتقييم المرتبط الذاتيةصفي القرارا   تكامنبذلك. عل  الرغم من أن بعض أشتكا  تحيا اإلدارة 

 ية. إحتيالذو طبيعة  يتكونالمالية، عند وجود نية للتضلي ، إا أن تحيا اإلدارة  دوا األ

     صياغة منهج التدقيق 
 وصفقا  للمخاطر المقييمة للخطأ الجوهري  ستجابةاإلعند لألداة المالية و  تكيفية تقييم اإلدارة إختبار عند .008

 عتبارا  التالية آخذا بعين اإلجراءواحد أو اتكثر من اإلالمدقق  ينفذ، 28106لمعيار التدقيق الدولي
 طبيعة التقديرا  المحاسبية: 

ها )بما صفي ذلك أساليب لتقدير المحاسبي والبيانا  التي اعتمد عليلاإلدارة  إجراءتكيفية  إختبار (أ)
 التقييم المستخدمة من قب  المنشأة صفي تقييماتها(.

باإلضاصفة ، لتقدير المحاسبيلاإلدارة  إجراءلرقابة عل  تكيفية الفعالية التشغيلية ألنظمة ا إختبار (ب)
 ا  الجوهرية المالئمة.جراءإل  اإل

 . لذي ينطوي عل  مبلغ واحدا تقدير اإلدارةلتقييم  وضع تقدير مبلغ واحد أو نطاق من المبالغ (ج)

تدقيق صفيما يتعلق  أدلةتاريخ تقرير المدقق توصفر  تقع حت تحديد ما إذا تكان  األحداث التي  (د)
 بالتقدير المحاسبي.

نا  التي تعتمد تكيفية تقييم اإلدارة لألداة المالية والبيا إختبارير  العديد من المدققين أن الجمع بين 
ختبارو  عليها  .يتسم بالفعالية والتكفاءةمنهج تدقيق  بمثابةغيلية ألنظمة الرقابة سيتكون الفعالية التش ا 

المالية، إا أنه ينبغي مراعاة العوام   دوا وبالرغم من أن األحداث الالحقة توصفر دليال عل  تقييم األ
صفي حا  لم يتكن و . 31تاريخ المياانية العمومية بعدتغيرا  صفي ظروف السوق لمعالجة أي األخر  

تقدير بمبلغ لمدقق حينها صياغة ا قد يختارتقدير، للاإلدارة  إجراءتكيفية  إختبارل  قق قادرا عالمد
 . تقدير يشتم  عل  نطاق من المبالغصياغة واحد أو 

  

                                                           

 .08-00، الفقرا  281معيار التدقيق الدولي  06 
 أمثلة عل  بعض العوام  التي قد تتكون ذا  صلة. 99أ-93توصفر الفقرا  أ 31 
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 المالية: دوا تقدير القيمة العادلة لأللالقيام بما يلي يمتكن لإلدارة  ،0صفي القسم  مبينتكما هو  .002

 ؛الثالثة طرافمصادر تسعير األأخوذة من من المعلوما  الم ستفادةاإل 

  أساليب متنوعة من ضمنها النماذج؛ و إستخدامب بهابيانا  لصياغة التقدير الخاص الجمع 

 معين إشراك خبير لصياغة تقدير . 

مجموعة من هذه المناهج. عل  سبي  المثا ، قد يتكون لد  اإلدارة عملية  اإلدارة غالبا  تستخدم  قد
 . القيم الخاصة بهاللتأتكيد عل   الثالثة طرافتسعير األ إا أنها تستخدم مصادرتسعير خاصة بها 

 الثالثة طرافتسعير األمصادر ألحد اإلدارة  إستخداما  التدقيق عند إعتبار 
، أثناء تقييمها وسيطتكخدما  التسعير أو ال الثالثة طرافمصادر تسعير األقد تستفيد اإلدارة من  .009

خدمة التسعير  عم المعلوما  وتكيفية  إستخدامتكيفية صفهم إن بالمنشأة.  المالية الخاصة دوا لأل
 ا  التدقيق الالامة. إجراء ونطاقيساعد المدقق صفي تحديد طبيعة 

 : الثالثة طرافمصادر تسعير األقد تتكون األمور التالية ذا  عالقة حيث تستخدم اإلدارة  .002

  معلوما   الثالثة طرافتسعير األ مصادر تتيح بعض  -الثالثة طرافمصادر تسعير األنوع
 ادمة التسعير معلوما  حو  منهجيته. عل  سبي  المثا ، غالبا ما توصفر خعن عملياتهاأتكثر 

صفتراضو  ا  ،ذلك وبخالف . و مستو  صفئة األص عل المالية  دوا أثناء تقييم األ اوبياناته ااتها 
ا  صفتراضحو  المدخال  واإل ، أو يقدمون معلوما  محدودة صفقط،معلوما أي  وسطاءيوصفر ال

  صفي وضع عرض أسعار معين. المستخدمة 

  تختلف موثوقية األسعار المأخوذة من   -تعقيد أسلوب التقييمو طبيعة المدخال  المستخدمة
 ، عل لذلك وتبعا  عل  قابلية مالحظة المدخال  ) عتمادباإل الثالثة طرافمصادر تسعير األ

ي للقيمة العادلة(، ومد  تعقيد منهجية تقييم أوراق مالية مستو  المدخال  صفي التسلس  الهرم
حق  إستثمارموثوقية سعر تتكون  . عل  سبي  المثا ، و من األص محددة محددة أو صفئة

المتداولة صفي  ا سندا  الشرتك موثوقيةسائ  أعل  من صفي سوق بشتك  نشط الملتكية المتداو  
 أتكثر موثوقية منبدورها والتي تعد  ،قياسصفي تاريخ ال والتي لم يتم تداولهاالسوق السائ  

نموذج التدصفقا  النقدية  إستخدامب تقييمهاتم يالتي  و األوراق المالية المدعومة باألص
 المخصومة.

  مصادر  إحد  تمتعتقد عل  سبي  المثا ،  –الثالثة طرافمصادر تسعير األسمعة وخبرة
عل   به عترافالمالية ويتم اإل دوا ألصفي بعض أنواع ا واسعة خبرةب الثالثة طرافتسعير األ

المالية. وقد  دوا صفي أنواع أخر  من األ مشابهةخبرة بذلك األساس، غير أنه قد ا يتمتع 
 . صفي هذا الخصوص مالئمة الثالثة طرافمصادر تسعير األتتكون خبرة المدقق السابقة مع 



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األدوا  المالية

 0111بيان ممارسة التدقيق الدولي   426 

 

ا
يق
تدق
 ل

  تكان السعر الذي تم عل  سبي  المثا ، إذا  –الثالثة طرافمصادر تسعير األموضوعية
الحصو  عليه من اإلدارة يأتي من طرف مقاب  مث  الوسيط الذي باع األداة المالية إل  
 . المنشأة، أو منشأة ذا  عالقة وثيقة مع المنشأة الخاضعة للتدقيق، صفقد ا يتكون السعر موثوقا  

   اإلدارة  إمتالكة درج إن  –الثالثة طرافمصادر تسعير األ إستخدامأنظمة رقابة المنشأة عل
 تؤثر عل  الثالثة طرافمصادر تسعير األنظمة رقابة لتقييم موثوقية المعلوما  المأخوذة من أل

 اإلدارة أنظمة رقابة من أج : يتوصفر لد موثوقية قياس القيمة العادلة. عل  سبي  المثا  قد 
o   النظر صفيلك ، بما صفي ذالثالثة طرافمصادر تسعير األ إستخداممراجعة والمواصفقة عل 

 .   خبرة وموضوعية ذلك الطرف الثالثسمعة و 
o  ودقة األسعار والبيانا  المرتبطة بالتسعير.  ومالئمة إتكتما تحديد 

  أنظمة الرقابة والعمليا  عل  تقييما    -الثالثة طرافمصادر تسعير األ عل  رقابةالأنظمة
مصادر أحد تمتع تلمثا ، قد لمدقق. عل  سبي  ال تعتبر مهمة بالنسبةأصناف األصو  التي 

 إستخدامبما صفي ذلك  ،األسعار وضععل  تكيفية  صارمةبأنظمة رقابة  الثالثة طرافتسعير األ
يتم األسعار التي  لالعتراض عل الشراء، و البيع  صفي تكال جانبيللعمالء  رسميةعملية 

صادر تسعير م تساعد ةمناسب بأدلة ةتكون مدعومتوذلك عندما  ،التسعير ةخدم استالمها من
تصحيح األسعار بشتك  متواص  بحيث تعتكس المعلوما  المتوصفرة  عل  الثالثة طرافاأل

 للمشارتكين صفي السوق بشتك  أصفض . 

 طرافمصادر تسعير األبالمعلوما  المأخوذة من  ةالمتعلق األدلةتتضمن المناهج المحتملة لجمع  .004
 ما يلي: الثالثة

  الثالثة طرافمصادر تسعير األعلوما  المأخوذة من ، مقارنة الم0لمدخال  المستو بالنسبة 
 مع أسعار السوق الملحوظة. 

 حو  أنظمة الرقابة والعمليا   الثالثة طرافمصادر تسعير األوصفرها تا  التي صفصاحمراجعة اإل
 . الخاصة بها ا صفتراضوأساليب التقييم والمدخال  واإل

 مصادر م موثوقية المعلوما  المأخوذة من اإلدارة لتقيي المتوصفرة لد أنظمة الرقابة  إختبار
 . الثالثة طرافتسعير األ

 ختبارلفهم و  الثالثة طرافمصادر تسعير األا  لد  جراءاإل تنفيذ أنظمة الرقابة والعمليا   ا 
مالية محددة  دوا ألا  المستخدمة ألصناف األصو  أو صفتراضوأساليب التقييم والمدخال  واإل

      ذا  أهمية. 
 معقولة  الثالثة طرافمصادر تسعير األتم الحصو  عليها من يالتي  إذا تكان  األسعار تقييم ما

تقدير أو من أو من تقدير المنشأة  أخر  مصادر تسعيرصفيما يتعلق باألسعار المأخوذة من 
 . المدقق
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  ا  والمدخال .صفتراضأساليب التقييم واإل مد  معقوليةتقييم 
 المالية  دوا لبعض األ من المبالغ نطاق يشتم  عل تقدير  أو وضع تقدير ذو مبلغ واحد

ضمن نطاق تقع وتقييم ما إذا تكان  النتائج  الثالثة طرافمصادر تسعير األالمسعيرة من قب  
 هما. يلتكل معقو 

  31ثبا  صحة األسعارإمدقق الخدمة الذي يغطيي أنظمة الرقابة عل  الحصو  عل  تقرير . 

معلوما   أيضا  قد يوصفر  الثالثة المتعددة طرافتسعير األ مصادرلحصو  عل  األسعار من ا إن .006
 وقد مرتفعةقياس  وكالقياس. وقد يشير النطاق الواسع من األسعار إل  وجود شتك وكمفيدة حو  شتك

وقد يشير ا . صفتراضيشير إل  أن األداة المالية حساسة تجاه التغيرا  الصغيرة صفي البيانا  واإل
يد  عل  وجود حساسية أق  تجاه التغيرا  تكما قد  متدنيةقياس  وكالنطاق المحدود إل  وجود شتك

ا . وعل  الرغم من أن الحصو  عل  األسعار من عدة مصادر قد يتكون صفتراضصفي البيانا  واإل
من  3أو  0مدخال  مصنفة صفي المستو  التي تشتم  عل  المالية  دوا األ عند بحث مفيدا   أمرا  

من غير متعددة الحصو  عل  األسعار من مصادر  أنإا  ،ةالتسلس  الهرمي للقيمة العادل
 , ويعود هذا األمر إل  األسباب التالية: تكاصفية ومالئمةتدقيق  المحتم  أن يوصفر أدلة

مصدر  يستخدم نفسقد يتكون صفي الحقيقة  تكأنه عدة مصادر لمعلوما  التسعيرما يبدو و  (أ)
 ؛ واألساسيالتسعير 

صفي تحديد السعر  الثالثة طرافمصادر تسعير األة من قب  قد يتكون صفهم المدخال  المستخدم (ب)
 لتصنيف األداة المالية صفي التسلس  الهرمي للقيمة العادلة.  ضروريا   أمرا  

بما صفي ذلك  ،السعر لتحديدقد ا يتمتكن المدقق صفي بعض الحاا  من صفهم العملية المستخدمة  .001
أو قد ا يتمتكن من الوصو  إل  النموذج أنظمة المراقبة عل  عملية تحديد السعر بشتك  موثوق، 

 يقررأن يمتكن  ،ا  والمدخال  األخر  المستخدمة. صفي مث  هذه الحاا صفتراضذلك اإل بما صفي
الذي  تقدير اإلدارة لتقييم من المبالغ نطاق تقدير يشتم  عل  أو وضع تقدير ذو مبلغ واحدلمدقق ا

    ييمة.     للمخاطر المق ستجابةصفي اإل يشتم  عل  مبلغ واحد
  

                                                           

قد توصفر بعض خدما  التسعير تقارير لمستخدمي بياناتها لتوضيح أنظمة الرقابة الخاصة بها عل  بيانا  التسعير، ويتم إعداد تلك  30 
". قد تطلب  ؤسسا  الخدما تقارير التأتكيد حو  أنظمة الرقابة صفي م " 3810التأتكيد  عمليا  حو  الدولي التقرير وصفقا للمعيار

اإلدارة ذلك التقرير وقد ينظر المدقق صفي الحصو  عل  ذلك التقرير للتمتكن من صفهم تكيفية إعداد بيانا  التسعير وتقييم ما إذا تكان 
 يمتكن ااعتماد عل  أنظمة الرقابة لد  خدمة التسعير. 
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 معين نموذج إستخداما  التدقيق عند تقدير اإلدارة للقيم العادلة بإعتبار 
عملية اإلدارة صفي  إختبارمن المدقق، صفي حا   281)ب( من معيار التدقيق الدولي03تتطلب الفقرة  .000

تكان   التقدير المحاسبي، تقييم ما إذا تكان أسلوب القياس المستخدم يالئم الظروف وما إذا إجراء
إطار إعداد الخاصة بأهداف القياس  ضوءصفي  معقولةا  المستخدمة من قب  اإلدارة صفتراضاإل

 التقارير المالية المعمو  به. 

تجري أو تكان   الثالثة طرافاأل تسعيرمصادر أحد بغض النظر عما إذا تكان  اإلدارة تستخدم  .000
المالية وباألخص عند  دوا تقييم األصفي ب النماذج عل  األغل إستخدامالتقييما  بنفسها، إا أنه يتم 

أثناء تحديده لطبيعة وتوقي  و من التسلس  الهرمي للقيمة العادلة.  3و 0مدخال  المستو   إستخدام
ا  والبيانا  المستخدمة صفتراضالمنهجية واإلقد يدرس المدقق ا  التدقيق عل  النماذج، إجراء ونطاق

ختبارصفي النموذج. و  المالية  دوا األ بحثالتدقيق عند  ألدلة مفيدا   تكون مصدرا  الثالثة معا قد ي ا 
عندما يتكون النموذج بسيط ومقبو   لتكن. 3تكتلك التي تستخدم مدخال  المستو   األتكثر تعقيدا  

الترتكيا  نتيجة اتم الحصو  عليهيي تالتدقيق ال أدلةالسندا ، صفإن  أسعارتكبعض حسابا   عموما  
 .أدلة أتكثر نفعا   تكون مصدرقد تستخدمة صفي النموذج ا  والبيانا  المصفتراضعل  اإل

 ن:ين رئيسييالنموذج من خال  منهج إختباريمتكن  .003

النموذج المستخدم من قب   بحث مد  مالئمةمن خال   ،نموذج اإلدارة إختباريمتكن للمدقق  (أ)
 ا  والبيانا  المستخدمة والدقة الرياضية؛ أوصفتراضاإل ومعقوليةاإلدارة 

 ومن ثم مقارنة تقييمه مع تقييم المنشأة.  التقدير الخاص به وضعيمتكن للمدقق  (ب)

، (3المالية مبني عل  المدخال  غير الملحوظة )أي مدخال  المستو   دوا حيث يتكون تقييم األ .008
 عل  سبي  المثا ، تكيفية دعم اإلدارة لما يلي:  ،يدرسها المدقق قد التي تشم  المسائ 

 باألداة المالية. صفيما يتعلق تحديد وخصائص المشارتكين صفي السوق 

 المبدئي. عترافتكيفية تحديد المدخال  غير الملحوظة عند اإل 

   ا  صفتراضلعتكس نظرتها حو  اإل الخاصة بها ا صفتراضاإلالتعديال  التي قام  بإجرائها عل
 ن صفي السوق.و المشارتك يستخدمهاالتي 

 المحددة لظروفما إذا تكان  قد أدرج  أصفض  معلوما  المدخال  المتوصفرة صفي ا. 

 معامال  المقارنة. لاتها لإصفتراض، تكيفية مراعاة حيث أمتكن 

  تعديال   إجراءوما إذا تم  غير ملحوظة مدخال  إستخدامالحساسية للنماذج عند  تحلي
  القياس.  وكلمعالجة شتك
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واتجاها  السوق وصفهمه لتقييما  المنشآ   الصناعةبمعرصفة المدقق  تعتبر، ذلكضاصفة إل  اإل .002
المدقق  إختبارصفي عملية  مفيدة مؤشرا  األسعار األخر  ذا  الصلةخر  )مع مراعاة السرية( و األ

. وصفي حا  تكان  التقييما  تبدو معقولةللتقييما  وصفي دراسته لما إذا تكان  التقييما  تبدو بالمجم  
 لمحتم . عل  تحيا اإلدارة ا يعد مؤشرا  قد متحفظة بشتك  مبالغ به، صفإن هذا  وأ بأنها صارمة

 األدلةنقص صفي وجود بالشتك  المناسب عند  بالحوتكمةالمتكلفين من الضروري إشراك أولئك  .009
لدعم تلك  اي تم الحصو  عليهتال واألدلةتقييما  اإلدارة  ذاتيةوذلك لفهم  ةملحوظال ةخارجيال

مراجعة  إجراءيتكون من الضروري للمدقق تقييم ما إذا تم قد التقييما . وصفي مث  هذه الحاا ،  
 ،داخ  المنشأة المناسبةالوثائق، عل  جميع مستويا  اإلدارة  بما صفي ذلكلألمور،  ودراسة شاملتين

 . بالحوتكمةالمتكلفين صفي ذلك أولئك  ابم

تقييما   قد تتكون، عندما تصبح األسواق غير نشطة أو مفتكتكة أو تصبح المدخال  غير ملحوظة .002
أق  موثوقية. يمتكن  قد تتكونق  إمتكانية إثباتها وبالتالي األحتكام بشتك  أتكبر وت مبنية عل اإلدارة 

أنظمة الرقابة المشغيلة  إختبارالنموذج من خال  الجمع بين  إختبارللمدقق صفي مث  هذه الظروف 
ختبارو النموذج،  وتطبيقتصميم وتقييم  ،التي تديرها المنشأة ا  والبيانا  المستخدمة صفي صفتراضاإل ا 

من قب  المدقق أو أساليب ذو مبلغ واحد أو نطاق من المبالغ تها مع تقدير النموذج، ومقارنة مخرجا
  30.خر األ طرافاألتقييم 

عل  سبي  المثا   33،للمدخال  المستخدمة صفي منهجية تقييم المنشأة إختبار ه عندمن المرجح أن .004
من  أيضا  سيتمتكن المدقق يتم تصنيف المدخال  صفي التسلس  الهرمي للقيمة العادلة،  حيث

عل   ا  التي يتطلبها إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به. صفصاحلدعم اإل أدلةالحصو  عل  
ا  المدقق الجوهرية لتقييم ما إذا تكان  المدخال  المستخدمة صفي أسلوب إجراءسبي  المثا ، تتكون 

ختبار و  ،( مالئمة3و 0و 0تقييم المنشأة )مدخال  المستو  المنشأة صة بالخاحساسية الا  تحلي  ا 
 . عادا   ا  تحقق عرضا  صفصاحذا  صلة بتقييم المدقق لما إذا تكان  اإل

 معقولةا  المستخدمة من قب  اإلدارة صفتراضتقييم ما إذا تكان  اإل 
 صفيمعقو   إختالف أثرصفي حا   هام إصفتراضمعين هو نموذج صفي  المستخدم صفتراضاإل عتبرقد ي .006

مخرجا  بديلة  وأا  إصفتراضتدرس اإلدارة وقد . تكبيرشتك  ب 38عل  قياس األداة المالية صفتراضاإل

                                                           

دما يضع المدقق نطاقا لتقييم تقدير اإلدارة الذي يشتم  عل  مبلغ )د( المتطلبا  عن03، الفقرة 281يصف معيار التدقيق الدولي   30 
واحد. وصفي بعض األحيان، قد تعتبر أساليب التقييم المصاغة من قب  أطراف ثالثة والمستخدمة من قب  المدقق هي من ضمن 

 . 901أعما  الخبير التابع للمدقق وتخضع بالتالي للمتطلبا  الواردة صفي معيار التدقيق الدولي 
صفيما يخص المتطلبا  المتعلقة بتقييم المدقق اصفتراضا  اإلدارة  281من معيار التدقيق الدولي  02عل  سبي  المثا  الفقرة  أنظر 33 

 بشأن المخاطر الهامة.
 .012، الفقرة أ281معيار التدقيق الدولي  أنظر  38 
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 وكا  عل  درجة شتكصفتراضالمصاحبة لإل نطاق الذاتيةؤثر يحساسية. التحلي   إجراءمن خال  
  .  3مدخال  المستو   المثا  صفي حا  عل  سبي  ،القياس بحيث يستنتج المدقق وجود مخاطر هامة

ا ، بما صفي ذلك ما يتم صفتراضاإل ختبارتستخدمها اإلدارة إلا  التدقيق التي إجراءتتضمن يمتكن أن  .031
 النماذج، تقييم ما يلي: صفيه تكمدخال  إستخدام

  ن ثب  ذلك صفتراضعملية صياغة اإل صفيما إذا تكان  اإلدارة قد أدرج  مدخال  السوق ا  وا 
 المدخال  الملحوظة ذا  إستخدامالسعي إل  ايادة  عموما   ُيفضي  حيث، ية إدراجهاتكيف

 التقلي  من المدخال  غير الملحوظة؛ و العالقة 
 لتااما  متسقة مع ظروف السوق الملحوظة وخصائص األص  أو اإلصفتراضما إذا تكان  اإل 

 المالي؛ 
  وتكيفية اختيار اإلدارة  ،ةوموثوق مالئمةا  المشارتكين صفي السوق إصفتراضما إذا تكان  مصادر

 ؛ والمختلفة ا  السوقإصفتراضدد من ع وجودها عند إستخداما  التي سيتم صفتراضلإل
 التغييرا   ما إذا تكان تحلي  الحساسية يشير إل  أن التقييما  تتغير بشتك  ملموس مع

 . ا صفتراضالصغيرة أو المتوسطة صفقط صفي اإل
ا  عتبار مايد من اإلإلطالع عل  ل 281من معيار التدقيق الدولي 43إل  أ 22نظر الفقرا  أأ

 اإلدارة.  التي تستخدمهاا  اضصفتر المرتبطة بتقييم اإل

المعلوما  المتوصفرة صفي الوق  الذي يتم صفيه  إل مراعاة المدقق لألحتكام الصادرة حو  المستقب   تستند .030
 معقولةإصدار الحتكم. وقد ينجم عن األحداث الالحقة مخرجا  غير متسقة مع األحتكام التي تكان  

 صفي وق  إصدارها.  

 بغرض محاسبةد  الخصم المستخدم صفي حساب القيمة الحالية صفي بعض الحاا ، يمتكن تعدي  مع .030
ا  المدقق إجراءترتكا قد تلك الحاا ،  وصفي. ةعل  حد إصفتراضشتكوك التقييم بدا من تعدي  تك  

أوراق مالية مشابهة لمقارنة  صفيملحوظة  تداو عل  معد  الخصم من خال  النظر إل  عملية 
صياغة نموذج مستق  لحساب معد  الخصم ومقارنته معدا  الخصم المستخدمة، أو من خال  

 اإلدارة.  المستخدم من قب  ذلك النموذجمع 

 لخبير اإلدارة المنشأة إستخدام ا  التدقيق عندإعتبار 
إشراك خبير تقييم من أج  تقييم بعض أو جميع بإلدارة ا أن تقوم ، يمتكن0صفي القسم  نوقشتكما  .033

 تقدمتسعير أو خدما   يينإستثمار أو مصرصفيين  وسطاءبراء المالية. وقد يتكون أولئك الخ اأوراقه
 . متخصصةأو شرتكا  تقييم أخر   تقييم الخبير خدما  أيضا  

 األدلةللمدقق عندما يقوم بتقييم  معينة متطلبا  211من معيار التدقيق الدولي  4تشم  الفقرة  .038
خبير ا  المدقق المرتبطة بإجراء نطاقعتمد ي. و بإشراتكه اإلدارة قام من قب  الخبير الذي  ةالمقديم

 مد  مالئمةألغراض المدقق. ويساعد تقييم بالنسبة عل  أهمية ذلك العم   الخبير إلدارة وعم ا



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األدوا  المالية

   448 0111بيان ممارسة التدقيق الدولي 

المدقق صفي تقييم ما إذا تكان  األسعار أو التقييما  التي ياودها الخبير  عم  الخبير التابع لإلدارة
ا  التي قد جراءلدعم التقييما . ومن األمثلة عل  اإل أدلة تدقيق تكاصفية ومالئمةالتابع لإلدارة توصفر 

 يؤديها المدقق: 

 عل  سبي  المثا : عالقته مع المنشأة، ، وضوعية الخبير التابع اإلدارةتقييم تكفاءة وقدرا  وم
د التقارير ، وصفهمه إلطار إعدادوا األ أنواع محددة من صفي السوق، وخبرته مع ووضعهوسمعته 
 التقييما ؛ لمطبق عل ذي الصلة االمالية 

 أسلوب مد  مالئمةعل  سبي  المثا  من خال  تقييم  ،صفهم عم  الخبير التابع لإلدارة 
صفتراضومتغيرا  و  ةالتقييم المستخدم )أساليب(  ا  السوق الرئيسية المستخدمة صفي أسلوبا 
 التقييم؛  )أساليب(

  ترتكيا صفي هذه المرحلة عل  تدقيق. ويتكون ال أدلة بوصفهعم  ذلك الخبير  مد  مالئمةتقييم
 دوا . وللحصو  عل  عينة من األالمفردةمستو  األداة المالية  عل عم  الخبير  مد  مالئمة
إل   039نظر الفقرا  أبشتك  مستق  ) معين تقدير وضع ، قد يتكون من المناسبذا  العالقة

صفتراض  و بيانا إستخدام( بذو مبلغ واحد أو نطاق من المبالغحو  صياغة تقدير  032 ا  ا 
 مختلفة، ومن ثم مقارنة ذلك التقدير مع تقدير الخبير التابع لإلدارة؛ و

  ا  ااخر  ما يلي:جراءتتضمن اإلقد 
o مد  ومن ثم دراسة  ،نموذج آخر صفيا  صفتراضاإل اشتقاقمختلفة ا  إصفتراض صياغة

 ا  المشتقة. صفتراضتلك اإل معقولية

o  لتحديد ما  ذا  المبلغ الواحد تقديرا  المدقق احد معذا  المبلغ الو مقارنة تقديرا  اإلدارة
 . بشتك  مستمر مرتفعة أو متدنيةإذا تكان  تقديرا  اإلدارة 

ها المالية. أدواتتقييم  عل إلدارة لمساعدة اإلدارة اخبير ا  أو تحديدها من قب  صفتراضاإل إجراءيمتكن  .032
يحتاج المدقق إل  و اإلدارة  تخص ا إصفتراض هي ا  عندما تستخدمها اإلدارةصفتراضوتصبح تلك اإل

 ا  اإلدارة األخر .  إصفتراضبالطريقة ذاتها التي يتم صفيها دراسة  دراستها

 تقدير ذو مبلغ واحد أو ذو نطاق من المبالغصياغة 
ا  المستخدمة صفي أسلوب صفتراضوتعدي  المدخال  واإل معين تقييمقد يقوم المدقق بصياغة أسلوب  .039

تقييم اإلدارة. قد تساعد  مد  معقوليةتقييم ه صفي إستخدام ين بغرضمع التقييم لصياغة نطاق
ذو مبلغ واحد أو ذو نطاق من تقدير  من هذا المعيار المدقق صفي صياغة 032إل   019الفقرا  
ا  أو صفتراضه لإلإستخداملمدقق صفي حا  عل  ا، ينبغي 28132. ووصفقا لمعيار التدقيق الدوليالمبالغ

منهجيا  اإلدارة بشتك   وأا  إصفتراض أن يفهمتلك الخاصة باإلدارة، عن المنهجيا  التي تختلف 

                                                           

 .)ج(03، الفقرة 281معيار التدقيق الدولي  32 



 اإلعتبارا  الخاصة صفي تدقيق األدوا  المالية

 0111بيان ممارسة التدقيق الدولي   442 

 

ا
يق
تدق
 ل

 تكبيرةا  إختالصفولتقييم أية  المتغيرا  ذا  الصلة عتبارين اإلأن نطاق المدقق يأخذ بع إلثبا تكاصفي 
مد  تقييم لعم  الخبير التابع للمدقق  إستخدام أنه من المفيدعن تقييم اإلدارة. قد يجد المدقق 

 تقييم اإلدارة.  معقولية

صفهم ه من محاوات ةتكاصفي أدلةالحصو  عل   أنه ا يمتكنقد يستنتج المدقق صفي بعض الحاا   .032
 الثالثة طرافمصادر تسعير األأحد عل  سبي  المثا  عندما يستخدم  ،منهجية اإلدارة وأا  إصفتراض

ا  ،صفي هذه الحاا وا يسمح بالوصو  إل  المعلوما  ذا  الصلة.  داخليا   مطورةنماذج وبرامج 
 التقييم صفي حا  لم يتكن قادرا   بشأن تكاصفية ومالئمةتدقيق  أدلةيتكون بوسع المدقق الحصو  عل  

ذو مبلغ واحد تقدير  صياغةمث   ي،مخاطر الخطأ الجوهر  إل  ستجابةا  أخر  لإلإجراءعل  أداء 
دم قدرة المدقق عل  ع مدلوا  21237.  يصف معيار التدقيق الدولي36 أو ذو نطاق من المبالغ

 . تكاصفية ومالئمةتدقيق  أدلةالحصو  عل  

  هاتعن فصا واإلالمالية  دواتاألتعرض 
. 34إلطار إعداد التقارير المالية المعمو  به وصفقا  تتضمن مسؤوليا  اإلدارة إعداد البيانا  المالية  .034

لمالية من أج  تمتكين ا  صفي البيانا  اإصفصاح إجراء وغالبا ما تتطلب أطر إعداد التقارير المالية
بما  ،آلثار نشاطا  األداة المالية الخاصة بالمنشأة تقييما  مفيدة إجراءمستخدمي البيانا  المالية 

ا  المتعلقة صفصاحالمالية. وتاداد أهمية اإل دوا األ المرتبطة بهذهصفي ذلك المخاطر والشتكوك 
للقيمة  ذلك بمستو  التسلس  الهرميالمالية وتتأثر تك دوا ألاس قيا وكبأساس القياس مع ايادة شتك

 . العادلة

اإلدارة  تقدم ،إطار إعداد التقارير المالية المعمو  بهالبيانا  المالية تتفق مع  عند اإلقرار بأن .036
ا  ذا  صفصاحلبيانا  المالية واإللالعناصر المتنوعة عرض  تخص صراحة أو ضمنا توتكيدا 

 ما يلي:  صفصا و  العرض واإلح التوتكيدا . تتضمن هاعن صفصا واإلالعالقة 

التي تم األخر   والمسائ وقوع األحداث والمعامال   – ا لتاامالحدوث والحقوق واإل (أ)
 رتباطها بالمنشأة. ا  و عنها  صفصا اإل

 ا  التي يتوجب شملها صفي البيانا  المالية.صفصاحجميع اإل تضمينتم   – تكتما اإل (ب)
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تم التعبير يوما  المالية بشتك  مناسب، و تم عرض ووصف المعلي – فهمالتصنيف وقابلية ال (ج)
 ا  بشتك  واضح. صفصاحعن اإل

 وبمبالغخر  بشتك  عاد  المعلوما  األعن المعلوما  المالية و  صفصا تم اإلي – الدقة والتقييم (د)
 مناسبة. 

 . التوتكيدا هذه  عل  بناء  ا  التدقيق إصفصاحا  المدقق حو  إجراءتم تصميم ي

 هاعن صفصا المالية واإل دوا األا  المرتبطة بعرض جراءاإل
صفصاحبعرض و  يتعلقصفيما  .081  : تشم  المجاا  ذا  األهمية الخاصة ما يليالمالية،  دوا ا  األا 

  ا  إضاصفية حو  التقديرا  والمخاطر إصفصاحتتطلب أطر إعداد التقارير المالية بشتك  عام
 يتكونوالمصاريف. قد ا  والدخ  لتااماألصو  واإل وبيانوالشتكوك ذا  العالقة من أج  تتكملة 

ا  المرتبطة بالمخاطر وتحلي  الحساسية. وقد صفصاحاإل عل المدقق  أن يرتكامن الضروري 
قق ا  تقييم المخاطر الخاصة بالمدإجراءتوصفر المعلوما  التي تم الحصو  عليها خال  

ختبارو  ما إذا تكان   حو  ستنتاجاإل يساعده عل دليال للمدقق  نشاطا  أنظمة الرقابة ا 
ا  صفي البيانا  المالية تتفق مع متطلبا  إطار إعداد التقارير المالية المعمو  به، صفصاحإلا

 عل  سبي  المثا  حو :

o بما صفي ذلك السياسا  المحاسبية  ،المالية دوا األ ستخدامأهداف واستراتيجيا  المنشأة إل
 ؛ لمنشأةالمعلنة لالخاصة 

o المالية؛ و دوا ألبا المرتبطةها إدارة مخاطر صفي ص بالمنشأة إطار الرقابة الخا 

o  المالية.  دوا ألبا المرتبطةالمخاطر والشتكوك 

  قد تأتي المعلوما  من أنظمة خارج أنظمة إعداد التقارير المالية التقليدية مث  أنظمة
 للمخاطر إستجابةيختار المدقق أدائها قد ا  التي جراءاألمثلة عل  اإل تشم المخاطر. 

 ما يلي: إختبار ا صفصاحاإلالمقييمة المرتبطة ب

o المعلوما  المفصح عنها؛ و ستنتاجالعملية المستخدمة إل 

 قد يستنتج ا . صفصاحالفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة عل  البيانا  المستخدمة صفي إعداد اإل
ن تكان  36هامةمخاطر  تنطوي عل المالية التي  دوا المدقق صفيما يتعلق باأل ، حت  وا 

 

بالتقديرا  المحاسبية ا  المرتبطة صفصاحمن المدقق أداء اجراءا  إضاصفية حو  اإل 01، الفقرة281يتطلب معيار التدقيق الدولي  36 
عن شتكوك التقدير صفي البيانا  المالية صفي سياق إطار إعداد التقارير المالية  صفصا التي ينجم عنها مخاطر هامة لتقييم تكفاية اإل

 المعمو  به. 
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التقدير  وكعن شتك صفصا أن اإل ،ع إطار إعداد التقارير المالية المعمو  بها  تتفق مصفصاحاإل
تحقق  قد اوبالتالي صفإن البيانا  المالية  ،غير تكاصفي قي سياق الظروف والحقائق المعنية

رأي المدقق عندما  مدلوا رشادا  حو  إ 212العرض العاد . يوصفر معيار التدقيق الدولي
 ي البيانا  المالية غير تكاصفية أو مضللة. ا  اإلدارة صفإصفصاحير  أن 

  ا  تكاملة ومفهومة، عل  سبي  المثا  يمتكن صفصاحصفيما إذا تكان  اإل أيضا  المدققين  يبحثقد
إل  البيانا  المالية )أو التقارير المرصفقة( ولتكنها قد ُتجمع إضاصفة جميع المعلوما  ذا  الصلة 

لمالية من صفهم المرتكا أو قد ا يتكون هنالك معا بشتك  غير تكاصفي لتمتكين مستخدمي البيانا  ا
 ،لمبالغ المسجلة صفي البيانا  المالية. عل  سبي  المثا ل سياق معيننوعي تكاصفي لمنح  إصفصا 

ا يصف بالتكام   صفصا ن اإلأا  تحلي  الحساسية، إا صفصاحالمنشأة إل تضمينبالرغم من 
واآلثار المحتملة عل  تعهدا   يم  صفي التقيتنجم بسبب التغيرا قد المخاطر والشتكوك التي

 09181. يشم  معيار التدقيق الدوليومتطلبا  الضمان اإلضاصفي وسيولة المنشأة الدين

رشادا  حو  اإل  بما صفي ذلك آراء المدقق ،بالحوتكمةمع أولئك المتكلفين  تصا متطلبا  وا 
السياسا  ك ، بما صفي ذللمنشأةللممارسا  المحاسبية من االنوعية الهامة  الجوانببشأن 

صفصاحالمحاسبية والتقديرا  المحاسبية و   .  ةالمالي ا ا  البيانا 

، عل  سبي  المثا  صفي التصنيف عل  المد  القصير والمد  إن بحث مد  مالئمة العرض .080
 . صفصا واإلبتقييم المدقق للعرض  يتكون ذو صلةالمالية  دوا الجوهري لأل ختبارالطوي ، وصفي اإل

 رى ذات العالقةات التدقيق األخإتعتبار 
 اإلقرارا  الخطية

 وحيث ،خطية من اإلدارةمن المدقق الحصو  عل  إقرارا   281دولي يتطلب معيار التدقيق ال .080
ا  الهامة المستخدمة صفتراضأن اإلب تكانوا يعتقدون سواء   بالحوتكمةيتكون مناسبا، من أولئك المتكلفين 

من  24180ويتطلب معيار التدقيق الدولي. 80ا  معقولةإصفتراضهي التقديرا  المحاسبية  إجراءصفي 
ضرورة الحصو  عل  واحد أو أتكثر من اإلقرارا  الخطية باإلضاصفة إل  تلك  حددصفي حا   ،المدقق

 التوتكيدا بالبيانا  المالية أو واحد أو أتكثر من  ةمرتبط أخر تدقيق  أدلةاإلقرارا  المطلوبة لدعم 
                                                           

 .""اإلتصا  مع أولئك المتكلفين بالحوتكمة 091معيار التدقيق الدولي   81 
عل  أن اإلقرارا   "اإلقرارا  الخطية" 241من معيار التدقيق الدولي  8. تنص الفقرة 00، الفقرة 281معيار التدقيق الدولي  80 

ذا تكان المدقق غير  الخطية التي تقدمها اإلدارة ا توصفر أدلة تدقيق تكاصفية ومالئمة حو  أي من األمور التي يتعاملون معها. وا 
يشتكي  قيودا مفروضة عل  نطاق التدقيق الذي ينطوي عل  قادر عل  الحصو  عل  أدلة تدقيق تكاصفية ومالئمة،  صفإن هذا قد 

 .  "التعديال  عل  الرأي الوارد صفي تقرير المدقق المستق " 212مدلوا  لتقرير المدقق )أنظر معيار التدقيق الدولي 
 .03، الفقرة 241معيار التدقيق الدولي   80 
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ودرجة  حجمعل   عتماداإلقرارا  الخطية األخر . وباإلطلب تلك أن يالمحددة صفي البيانا  المالية، 
تم الحصو   لدعم األدلة األخر  التيإلقرارا  الخطية ا أيضا   قد تشم تعقيد نشاطا  األداة المالية، 

 المالية ما يلي:  دوا األ حو  اعليه

 للتحوط أو  مُتستخدالمالية، عل  سبي  المثا  ما إذا تكان   دوا أهداف اإلدارة صفيما يتعلق باأل
 ؛ يةإستثمار أو ألغراض  لتاامإلا إلدارة األص /

    عرض البيانا  المالية، عل  سبي  المثا  تسجي  معامال  األداة  مد  مالئمةإقرارا  حو
 ؛ تموي المالية عل  أنها مبيعا  أو معامال  

   لمثا :المالية، عل  سبي  ا دوا ا  البيان المالي صفيما يتعلق باألإصفصاحإقرارا  حو 

o  السجال  تعتكس جميع معامال  األداة المالية؛ وأن 

o  المشتقا  الضمنية قد تم تحديدها؛ أدوا جميع أن 

 ؛يةقيمة السوقالما إذا تكان  جميع المعامال  قد أجري  عل  أساس تجاري وب 

 شروط المعامال ؛ 

 المالية؛ دوا تقييما  األ مد  مالئمة 

 المالية؛ دوا أي من األب مرتبطة اتفاقيا  جانبية أي ما إذا تكان هنالك 

   ؛متكتوبةما إذا تكان  المنشأة قد دخل  صفي أي خيارا 

   ؛ و43ا  معينةإجراء تنفيذنية اإلدارة وقدرتها عل 

  ا  صفصاحالتقييما  واإل تعدي  صفيما يخص إجراءما إذا تكان  األحداث الالحقة تتطلب
 المشمولة صفي البيانا  المالية.

 وآخرين غيرهم بالحوتكمةلفين المتكمع أولئك  تصا اإل
أهمية من المرجح أن تتكون اآلثار المحتملة عل  البيانا  المالية ألي من المخاطر الهامة ذا   .083

 ونتائجطبيعة  باإلبالغ عنلمدقق ا وقد يقومالمالية.  دوا تقييم األب بسبب الشتكوك المرتبطة رقابية
المستخدمة صفي صياغة  الذاتيةة، ودرجة ا  الهامة المستخدمة صفي قياس القيمة العادلصفتراضاإل
. بمجملهاا ، واألهمية النسبية للبنود التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إل  البيانا  المالية صفتراضاإل

ضاصفة إل  ذلك، تعد الحاجة إل  وجود أنظمة  ا  إبرام عقود األداة المالية إلتاامعل   رقابة مناسبةوا 
المتكلفين مع أولئك  تصا إلل الحاجة نشوءن األمور التي تؤدي إل  وعل  عمليا  القياس الالحقة م

 . بالحوتكمة
                                                           

   ااجراءا  التي قد تتكون مالئمة صفي الظروف المحددة. أمثلة عل 281من معيار التدقيق الدولي  41توصفر الفقرة أ 83 
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 ل

أثناء  بالحوتكمةالمتكلفين مع أولئك  تصا مسؤولية المدقق صفي اإل 091معيار التدقيق الدولي يتناو  .088
 بالحوتكمةالمتكلفين عملية تدقيق البيانا  المالية. وتتضمن األمور التي ينبغي اإلبالغ عنها ألولئك 

 ما يلي:  المالية دوا يما يتعلق باألصف

 تلك ب المرتبطةنشاطا  األداة المالية أو المخاطر  أو نطاقطبيعة ل اإلدارة نقص صفي صفهم
 النشاطا ؛ 

  نواحي القصور الهامة صفي تصميم أو تشغي  أنظمة الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر المرتبطة
 . 88المدقق أثناء التدقيق التي حددهاللمنشأة بنشاطا  األداة المالية 

   صفيما يتعلق  تكاصفية ومالئمةتدقيق  أدلةالحصو  عل   عندتم مواجهتها يالتي  التكبيرةالصعوبا
صفهم  حيث تتكون اإلدارة غير قادرة عل اإلدارة أو الخبير التابع لإلدارة،  تجريهابالتقييما  التي 

تلك  ا تتم إتاحةحيث إلدارة و ا راءالتي يستخدمها خبا  والبيانا  صفتراضمنهجية التقييم واإل
 ؛ من قب  خبير اإلدارةمعلوما  للمدقق ال

 اإلدارةخبير قق وتلك الصادرة عن اإلدارة أو صفي األحتكام الصادرة عن المد التكبيرةا  ختالصفاإل 
 صفيما يتعلق بالتقييما ؛ 

  عنها  صفصا ينبغي اإلي تالمخاطر الهامة النتيجة لمنشأة لعل  البيانا  المالية اآلثار المحتملة
 المالية؛  دوا ألبا المرتبطةالقياس  وك، بما صفي ذلك شتكصفي البيانا  المالية

   ختيار السياسا  المحاسبية وعرض معامال  األداة المالية صفي إ مد  مالئمةآراء المدقق حو
 البيانا  المالية؛ 

 منشأة، وحو  إعداد آراء المدقق حو  الجوانب النوعية للممارسا  المحاسبية الخاصة بال
 المالية؛ أو  دوا التقارير المالية لأل

  

                                                           

عل   واإلدارة" إل  أولئك المتكلفين بالرقابة الداخلية الرقابة صفي القصور نواحي عن "اإلبالغ 092ينص معيار التدقيق الدولي  88 
رشادا  حو  اإلبالغ عن نواحي القصور صفي الرقابة الداخلية إل  اإلدارة، واإلبال غ عن نواحي القصور الهامة صفي الرقابة متطلبا  وا 

الداخلية إل  أولئك المتكلفين بالرقابة. تكما يوضح امتكانية تحديد نواحي القصور صفي الرقابة الداخلية خال  اجراءا  تقييم مخاطر 
 أو صفي أي مرحلة أخر  من مراح  التدقيق.   )المنقح(  302المدقق وصفقا لمعيار التدقيق الدولي 
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 متالكبيع و عمليا  شراء و صفيما يخص  ومعلنة بوضو وجود سياسا  شاملة  إل  صفتقاراإل  ا 
جراءبما صفي ذلك أنظمة الرقابة التشغيلية و  ،ماليةال دوا األ المالية عل  أنها  دوا األ تحديدا  ا 

 طر.ومراقبة التعرض للمخاتحوطا ، 

إلبالغ يتكون من المالئم اقد ظروف العملية، غير أنه  إختالفع م تصا يختلف التوقي  المالئم لإل
صفي حا  تكان بوسع  صفي أقرب صفرصة ممتكنةتم مواجهتها أثناء التدقيق يعن الصعوبا  الهامة التي 

تكن التوص  أو تكان من المم جتياا تلك الصعوبا ،إعل  مساعدة المدقق  بالحوتكمةالمتكلفين أولئك 
 إل  رأي معدي .  

 بالمنظمين وغيرهم تصا اإل
بشتك   تصا ، اإلقد يعتبرون أنه من المناسب، أو 82قد ُيطلب من المدققين ،صفي بعض الحاا  .082

 المسائ  يخصصفيما  بالحوتكمةالمتكلفين إضاصفة إل  أولئك  الحذرين مباشر مع المنظمين أو المشرصفين
 ،طوا  عملية التدقيق. عل  سبي  المثا  مفيدا   تصا ون هذا اإلوقد يتكالمالية.  دوا المرتبطة باأل
ين من أج  مشارتكة قإل  التعاون مع المدقختصاصا  إلصفي بعض ان و ن المصرصفيو يسع  المنظم

تم يوالتحديا  التي  رقابة عل  نشاطا  األداة الماليةالمعلوما  حو  تشغي  وتطبيق أنظمة ال
هذا  وقد يساعد. لألنظمة متثا واإل مالية صفي األسواق غير النشطةال دوا مواجهتها أثناء تقييم األ

 .      األخطاء الجوهريةالمدقق صفي تحديد مخاطر  قالتنسي
    

 
 

 
 

          
 
 
 
 

  

                                                           

من المدققين تحديد ما  المالية" البيانا  تدقيق عند واألنظمة القوانين "مراعاة 021لمثا ، يتطلب معيار التدقيق الدولي عل  سبي  ا 82 
إذا تكان  هنالك مسؤولية لإلبالغ عن الحاا  المحددة أو المشتبه بها من عدم اامتثا  للقوانين واألنظمة إل  أطراف خارج 

تكن إثبا  المتطلبا  المتعلقة باتصا  المدقق بالمشرصفين المصرصفيين وآخرين غيرهم صفي العديد من المنشأة. باإلضاصفة إل  ذلك، يم
 الدو  بموجب قانون أو متطلب إشراصفي أو من خال  اتفاقية رسمية أو بروتوتكو  ما.  
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 ملحق
 (08)المرجع: الفقرة أ 

 المالية دواتأنظمة الرقابة المرتبطة باأل تعلىأمثلة 
لرقابة التي قد تتواجد صفي المنشأة التي تتعام  مع تكمية وأمثلة عن أنظمة ا عامةصفيما يلي معلوما   .0

. ليس من المفترض بهذه ستثمارأو اإل التداو ألغراض  سواء  المالية  دوا تكبيرة من معامال  األ
عل   عتماد، باإلنشآ  بيئا  وعمليا  رقابة مختلفةالم تستحدثاألمثلة أن تتكون شاملة، وقد 

معلوما   09 –02الفقرا   توردها المالية. أدواتمعامال   اقونط والقطاع الذي تعم  صفيهحجمها 
 ة وغرف المقاصة.ريمصادقا  التجاال إستخدامإضاصفية حو  

 عل أنظمة الرقابة  تتكرارتكما هو الحا  صفي أي نظام رقابة، من الضروري صفي بعض األحيان و  .0
( لتفادي شفية واإلشراصفيةالمستويا  الوقائية والتك ،مستويا  الرقابة المختلفة )عل  سبي  المثا 

 مخاطر الخطأ الجوهري.

 بيئة الرقابة في المنشأة  
  بتكفاءةالمالية  دوا ألا إستخدامب لتااماإل
وجود القلي  من األصفراد داخ  المنشأة ممن قد تعني درجة تعقيد بعض نشاطا  األداة المالية إن  .3

مستمر.  بشتك  دوا لتقييم األ لالامةايفهمون تلك النشاطا  بشتك  تكام  أو ممن يتمتعون بالخبرا  
المالية دون خبرا  مالئمة داخ  المنشأة إل  ايادة مخاطر الخطأ  دوا األ إستخداميؤدي و 

 الجوهري.

  بالحوتكمةالمتكلفين مشارتكة أولئك 
عل  تحديد اإلدارة لقابلية تحم  المنشأة للمخاطر تكما  بالحوتكمةالمتكلفين يشرف ويواصفق أولئك  .8

شراء ب المتعلقةسياسا  المنشأة  وتنسجمنشاطا  األداة المالية الخاصة بالمنشأة. ويشرصفون عل  
متالكوبيع و  المالية مع موقفها تجاه المخاطر وخبرا  أولئك المعنيين صفي نشاطا  األداة  دوا األ ا 

ضاصفة إل  ذلك  المنشأة هياتك  حوتكمة وعمليا  رقابة تهدف إل :  قد تستحدث ،المالية. وا 

المتكلفين إل  أولئك  الهامةوتقييما  جميع شتكوك القياس  ستثمارن قرارا  اإلاإلبالغ ع (أ)
 و ؛بالحوتكمة

 تقييم قابلية تحم  المنشأة للمخاطر عند المشارتكة صفي معامال  األداة المالية.  (ب)

 تنظيميالهيتك  ال
طا  يتم تنفيذ نشاطا  األداة المالية إما عل  أساس مرتكاي أو امرتكاي. حيث تعتمد تلك النشا .2

والموثوقة صفي الوق  تكبير عل  تدصفق معلوما  اإلدارة الدقيقة  ذا  العالقة بشتك    ا وصنع القرار 
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عدد المواقع ومؤسسا  األعما  التي  إاديادوتاداد صعوبة جمع هذه المعلوما  مع  .المناسب
ة المالية تاداد مخاطر الخطأ الجوهري المصاحبة لنشاطا  األدا يمتكن أن  تشارك صفيها المنشأة. تكما

حينما  عل  وجه الخصوص يتكون هذا األمر صحيحا  نشاطا  الرقابة. وقد امرتكاية  إاديادمع 
 . وقد يتكون بعض هذه المواقع صفي دو  أخر صفي مواقع مختلفة، موجودة تتكون المنشأة 

 والمسؤوليا   ا السلط إيتكا 
 والتقييم ستثمارسياسا  اإل

المتكلفين ح عنها بشتك  واضح ومعتمدة من قب  أولئك توصفير التوجيه من خال  سياسا  مفصإن  .9
متالكشراء وبيع و بصفيما يتعلق  بالحوتكمة ا  منهج صفعي  عل  وضعاإلدارة  يساعدالمالية  دوا األ ا 

دارة مخاطر العم . وتتكون هذه السياسا  أتكثر وضوحا   عندما تذتكر أهداف المنشأة صفيما  لمواجهة وا 
 هذهالتحوط المتوصفرة لتحقيق و  ستثماراإلوبدائ   صة بهاالخا يتعلق بنشاطا  إدارة المخاطر

 األهداف، وتعتكس ما يلي:
 خبرة اإلدارة؛  مستو  (أ)
 ؛ صفي المنشأةواإلشراف أنظمة الرقابة الداخلية  تطور (ب)
 بالمنشأة؛ ةالخاص ا لتااماإل /و صاألهيتك   (ج)
 ؛يةمالرأسالخسائر الستيعاب ا  لحفاظ عل  السيولة و عل  اقدرة المنشأة  (د)
 اإلدارة أنها تحقق أهداصفها؛  تعتقدالمالية التي  دوا أنواع األ (  هـ)
اإلدارة أنها تحقق أهداصفها، عل  سبي  المثا  ما إذا  تعتقدالمالية التي  دوا ا  األإستخدام (و)

 مضاربة أو ألغراض التحوط صفقط. الالمشتقا  ألغراض  إستخداميمتكن 

أنظمة رقابة  تكما يمتكن أن تضع الخاصة بهاالتقييم  اإلدارة سياسا  متسقة مع قدرا  تصممقد  .2
. وقد تتضمن عن تقييم المنشأة أولئك الموظفين المسؤولين من قب  هذه السياسا ب لتااماإللضمان 

 هذه السياسا  ما يلي:
بما صفي ذلك تكيفية  ،ثبا  صحة المنهجيا  المستخدمة إلنتاج التقييما ا  عمليا  لتصميم و  (أ)

 القياس؛ و وكمعالجة شتك
المدخال  الملحوظة وأنواع المعلوما  التي يتم جمعها لدعم  إستخدام  مرتبطة بايادة سياسا (ب)

 المالية.  دوا تقييما  األ

تتكون معرصفة قد و  نادرا   أمرا  المالية  دوا يتكون التعام  باأليمتكن أن  ،صفي المنشآ  األصغر حجما   .4
تحديد  عل يساعد المنشأة المالية  دوا األتخص سياسا   إا أن وضعوخبرة اإلدارة محدودة. 

أحد األهداف يحقق  محددةمالية  أدوا صفي  ستثمارما إذا تكان اإلصفي والبحث تحم  المخاطرلقابليتها 
 .   المعلن عنها
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 سياسا  وممارسا  الموارد البشرية  
قسم خدمة العمالء وقسم المنشآ  سياسا  تتطلب من الموظفين الرئيسيين صفي  يمتكن أن تضع .6

هذا النوع من الرقابة تكأسلوب ُيستخدم تهم. حيث اأخذ إجااة إجبارية من أداء واجب تطويراإلدارة وال
يؤدون  التداو صفي نشاطا   المشارتكينتكان أولئك  إذا وخصوصا  ، هوالتكشف عن حتيا اإللمنع 

 اائفة أو معامال  تسجي  غير دقيقة.  تداو عمليا  

 مؤسسا  الخدمة إستخدام
مؤسسا  الخدمة )عل  سبي  المثا  مدراء األصو ( لبدء عملية شراء أو  أيضا   تستخدم المنشآ قد  .01

تعتمد بعض قد المالية.  دوا لمنشأة أو لتقييم األاحتفاظ بسجال  معامال  إلل أومالية  أدوا بيع 
المالية المحتفظ بها.  دوا المنشآ  عل  مؤسسا  الخدمة هذه لتوصفير أساس إعداد التقارير حو  األ

صفي مؤسسة الخدمة، لن يتمتكن  القائمةي حا  لم تتمتكن اإلدارة من صفهم أنظمة الرقابة إا أنه صف
عل  أنظمة الرقابة صفي مؤسسة  عتمادلإل تكاصفية ومالئمةتدقيق  أدلةالمدقق من الحصو  عل  

الذي ينص عل  المتطلبا  الخاصة بحصو   0810 نظر معيار التدقيق الدوليأ. تلك الخدمة
تكاصفية ومالئمة عندما تستخدم المنشأة خدما  واحدة أو أتكثر من مؤسسا  دقيق ت المدقق عل  أدلة

 الخدمة.

المالية. عل  سبي   دوا بيئة الرقابة لألمن أو ُيضعف  يعاامؤسسا  الخدمة قد  إستخدامإن  .00
المالية مما تتمتع به إدارة  دوا مؤسسة الخدمة بخبرة أتكبر صفي مجا  األ قد يتمتع موظفو ،المثا 
 إستخدامتكما يتيح عل  إعداد التقارير المالية.  أتكثر صرامةرقابة داخلية  يمارسونشأة أو قد المن

. غير أنه من جانب آخر قد تمتلك مؤسسة الخدمة تقسيم المهام بشتك  أتكبر أيضا  مؤسسا  الخدمة 
 بيئة رقابة ضعيفة. 

 المنشأةالخاصة بتعملية تقييم مخاطر 
من  ُتستمدمخاطر العم  التي لتكيفية تحديد اإلدارة  إل  بيانمنشأة ال صفيعملية تقييم المخاطر  تهدف .00

 أرجحية حدوثهاوتقييم  ية تقدير اإلدارة ألهمية المخاطرالمالية، بما صفي ذلك تكيف دوا ها لألإستخدام
 دارتها.  إل ا  المعينةجراءوتحديد اإل

تحديد المخاطر التي ينبغي إلدارة بقيام ا لتكيفية ا    عملية تقييم المخاطر الخاصة بالمنشأة أساستشتكي  .03
 بهدف ضمان:توجد عمليا  تقييم المخاطر إدارتها. 

 إبرامبما صفي ذلك هدف  إبرامها،صفي األداة المالية قب   التكامنةلمخاطر اإلدارة افهم أن ت (أ)
يا  وغرض العم  من نشاطا  األداة قتصاداإل ،وهيتكلها )عل  سبي  المثا معينة معاملة 
 لمنشأة(؛با الخاصةالمالية 

                                                           
 .خدمية" مؤسسا   تستعم  التي بالمنشآ  المتعلقة التدقيق " إعتبارا  810معيار التدقيق الدولي   1
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 أدوا ب المرتبطةالمخاطر  من العناية الالامة بما يتناسب مع تكاصفية أن تبذ  اإلدارة درجة (أ)
 مالية محددة؛ 

 مخاطرمنشأة لفهم تكيفية تأثير ظروف السوق عل  للالمعليقة مراتكا الاإلدارة  أن تتابع (ب)
 المنشأة. 

ض للمخاطر إذا لام ذلك وإلدارة لتقلي  أو تغيير التعر  معينةا  إجراءاإلدارة  أن يتوصفر لد  (ج)
 مخاطر السمعة؛ و

 هذه العمليا  إلشراف ومراجعة صارمة؛ بإخضاع اإلدارة  أن تقوم (د)

دارة  المطبقينبغي للهيتك    .08  تعرض للمخاطر:الصفي متابعة وا 
المتكلفين أولئك  حسبما يحددهمع موقف المنشأة تجاه المخاطر  ومتسقا   أن يتكون مالئما   (أ)

 ؛بالحوتكمة
المالية والمعامال  التي  دوا أنواع مختلفة من األ عتمادإل المواصفقةمستويا   أن يحدد (ب)

المسمو  بها ومستويا   دوا ألاأن تعتكس يمتكن الدخو  بها وأغراض القيام بذلك. ينبغي 
 اإلدارة بالتكفاءة؛  إلتاامخبرا  أولئك المشارتكين صفي نشاطا  األداة المالية لتوضيح  المواصفقة

الئمة ألقص  تعرض مسمو  به لتك  نوع من أنواع المخاطر )بما صفي ذلك حدود م أن يعين (ج)
عل  نوع  عتمادالمقابلة المعتمدة(. قد تختلف مستويا  التعرض المسمو  بها باإل طرافاأل

 المخاطر أو الطرف المقاب ؛ 
 صفي الوق  المناسب؛ و الرقابةهدف ومتابعة المخاطر المالية ونشاطا   أن ينص عل  (د)
 صفيونتائج نشاطا  األداة المالية  التعرض للمخاطرهدف واإلبالغ عن الينص عل  أن  ( هـ)

 إدارة المخاطر صفي الوق  المناسب؛ و
 مالية محددة. أدوا تقييم مخاطر  صفيالمنشأة  تاريخ أداء أن يقييم (و)

ي المالية الت دوا بأنواع األ بشتك  مباشر ترتبط أنواع ومستويا  المخاطر التي تواجهها المنشأة .02
 . التي يتم تداولهاالمالية  دوا األ وحجم دوا األ هذهبما صفي ذلك تعقيد  ،يتعام  معها

 قسم إدارة المخاطر 
عل  سبي  المثا  المؤسسا  المالية  ما، بموجب قانون أو نظام بعض المنشآ  قد يتوجب عل  .09

قسم رسمي إلدارة  نشاءقد تختار إأو  المالية، دوا األ معامال  التكبيرة التي تمتلك تكمية تكبيرة من
دارة معامال  األداة  تنفيذعن أولئك المسؤولين عن  منفصال  هذا القسم  يتكونالمخاطر. بحيث  وا 

عن إعداد التقارير حو  نشاطا  األداة المالية ومتابعتها، وقد  هذا القسم مسؤواويتكون المالية. 
من األمثلة عل  و . بالحوتكمةن المتكلفيمن قب  أولئك  يتم تشتكيلهايتضمن لجنة رسمية للمخاطر 

 :المجا  ما يليالمسؤوليا  الرئيسية صفي هذا 
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)بما صفي ذلك تحليال   بالحوتكمةالمتكلفين تطبيق سياسة إدارة المخاطر التي وضعها أولئك  (أ)
 ؛ (المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة

 ؛ بشتك  صفعلي طر وضمان تنفيذ حدود المخاطر هذهالمخا ودتصميم هياتك  حد (ب)
خضاع محاصفظ المر  اإلجهاد ها اغة سيناريو صي (ج) بما صفي  ،إل  تحلي  الحساسية ةتكا المفتوحاوا 

 صفي المراتكا؛ و العاديةحرتكا  غير ذلك عمليا  مراجعة ال
 . الجديدةالمالية  دوا مراجعة وتحلي  منتجا  األ (د)

ف بها صفي المياانية قيمة األداة المالية المعتر لالخسارة ة تجاوا مخاطر عل  المالية  دوا األ تنطويقد  .02
للبضاعة  يسعر السوقالالمفاجئ صفي  نخفاضإلاالعمومية، إن وجد . عل  سبي  المثا ، قد يفرض 

 آج  صفي تلك البضاعة بسبب وجود ضمان أو هامشمرتكا  إلقفا بالخسائر  عترافعل  المنشأة اإل
حو   تكبيرةشتكوك  ثارةإلتتكون الخسائر المحتملة تكاصفية  ، قد. وصفي بعض الحاا أو متطلبا  معينة

تحلي  حساسية أو تحلي   إجراء. قد تقوم المنشأة بستمرار بصفتها منشأة مستمرةإلعل  اقدرة المنشأة 
المالية  دوا ية المستقبلية عل  األصفتراضلتقييم اآلثار اإل ةالمخاطر المحسوبة وصفق عوام  القيمة 

بشتك   ا يعتكس ةالمخاطر صفق عوام  المحسوبة و القيمة الخاضعة لمخاطر السوق. غير أن تحلي  
الحساسية  تحليال  أيضا  يمتكن أن تخضع ؛   المنشأةتؤثر عل قد المخاطر التي نطاق تكام 

 قيود معينة. ل ها السيناريو و 

المالية والمتطلبا  التنظيمية ذا  العالقة عل  ما إذا تكان   دوا نشاط األ يؤثر حجم وتطور .04
تكيفية هيتكلة ذلك القسم. أما بالنسبة للمنشآ  و دارة المخاطر قسم رسمي إلستقوم بإنشاء المنشأة 

 دوا من األنسبيا قلي  عدد تكالمنشآ  التي تمتلك  ،التي لم تقم بإنشاء قسم منفص  إلدارة المخاطر
هو يتكون إعداد التقارير حو  نشاطا  األداة المالية ومتابعتها صفقد ، مالية أق  تعقيدا   أدوا المالية أو 

شم  لجنة رسمية يوقد  ،إلدارةالمسؤولية التكلية ل  قسم المحاسبة أو المالية أو مسؤوليا أحد عناصر
 . بالحوتكمةالمتكلفين أولئك  يتم تشتكيلها من قب للمخاطر 

 أنظمة معلوما  المنشأة
عل  تسجي  جميع المعامال  بشتك   قدرتهيتكمن الهدف الرئيسي من نظام معلوما  المنشأة صفي  .06

نتاج معلوما دقيق وتسويتها وت المالية  دوا إدارة مخاطر األ للمساعدة عل  معينة قييمها وا 
 تكبير مقدارصفي  التي تشاركالصعوبا  صفي المنشآ   أتنشيمتكن أن أنظمة الرقابة.  واإلشراف عل 

وتشتم  عل  بشتك  ضعيف مدموجة  متعددة أنظمةوباألخص صفي حا  وجود  ،المالية دوا من األ
 د أنظمة رقابة تكاصفية. يدوية دون وجو  واجها 

مستو   تطور أو إاديادمن القيود المحاسبية. ومع  ا  تكبير  ا  ة عددــالمالي دوا قد تتطلب بعض األ .01
                         نظام المعلوما .                   تطور إادياد أيضا  المالية، يصبح من الضروري  دوا نشاطا  األ

 :ما يلي المالية دوا أن تنجم صفيما يتعلق باألمن األمور المحددة التي يمتكن 
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لم يتم  التيأو  القدرة تمتلكالتي ا ، أنظمة المعلوما ، ا سيما صفي المنشآ  األصغر حجما   (أ)
معالجة معامال  األداة المالية باألخص حينما ا تمتلك المنشأة خبرة ل بشتك  مناسبتتكوينها 

عدد المعامال  اليدوية  ينتج عن هذا األمر ايادةقد و المالية.  دوا سابقة صفي التعام  مع األ
 خطأ؛المن مخاطر وقوع بدورها التي تايد 

 إجراء، والحاجة إل  تكثر تعقيدا  األمعامال  المعالجة ل المطلوبةلألنظمة  المحتم  التنوع (ب)
عرضة قد تتكون باألخص حينما ا تتكون األنظمة مترابطة أو  ،مطابقا  منتظمة بينها

 ؛للتدخ  اليدوي

من أنظمة  جداو  إلتكترونية بدا   صفي احتمالية تقييم أو إدارة مخاطر المعامال  األتكثر تعقيدا   (ج)
التكشف عن  واحتماليةمعالجة رئيسية، صفي حا  تم تداولها من قب  عدد قلي  من األصفراد صفقط، 

 للجداو  اإللتكترونية بتك  سهولة؛ ةالمنطقي تكلمة السر

أسعار عروض ألنظمة والمصادقا  الخارجية و نقص صفي مراجعة سجال  استثناءا  ا (د)
لدها األنظمة؛ حيث تتكون متوصفرة، وسيطال  ، للتحقق من القيود التي توي

المالية، باألخص  دوا وتقييم المدخال  الرئيسية إل  أنظمة تقييم األ مراقبة صفي صعوبا ال( هـ)
ن عل  أنهم حيث يتم الحفاظ عل  تلك األنظمة من قب  مجموعة من التجار المعروصفي

 المعنيةأو حيث تتكون المعامال  األمامي أو طرف ثالث من ماودي الخدما  و/المتكتب 
 ؛ محدودغير روتينية أو متداولة عل  نطاق 

مستخدمة لمعالجة هذه المعامال  بشتك  المعقدة النماذج الالفش  صفي تقييم تصميم ومعايرة  (و)
 مبدئي وعل  أساس دوري؛ 

 رقابة عل  الوصو أنظمة  تشتم  عل  ،متكتبة للنماذجبإنشاء ة اإلدار  قياماحتمالية عدم  (ا)
إلصدارا  لقوي تدقيق  مسارمن أج  الحفاظ عل   ،وتغيير وصيانة النماذج الفردية

التعديال  عل  تلك  إجراءالمعتمدة للنماذج وأيضا لمنع الوصو  غير المصري  به أو 
 األنظمة؛ 

 تقومحيث  ،ي إدارة المخاطر وأنظمة الرقابةالذي قد ُيطلب صف المتناسبغير  ستثماراإل ( )
، واحتمالية اساءة صفهم المخرجا  من محدود من معامال  األداة الماليةعدد صفقط بالمنشأة 

 هذه األنواع من المعامال ؛    تتكن معتادة عل قب  اإلدارة صفي حا  لم 
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 مؤسسة خدمة منأنظمة الطرف الثالث، عل  سبي  المثا   المتعلق بتوصفيرالمحتم   الشرط (ط)
 بشتك  مناسب،، لتسجي  أو معالجة أو محاسبة أو إدارة مخاطر معامال  األداة المالية ما

 المخرجا  المأخوذة من أولئك الماودين؛  ومناقشةوالحاجة إل  المطابقة بشتك  مالئم 

ما تستخدم شبتكة إلتكترونية عند إستخدامبطة بالمرت ا  األمنية والرقابية اإلضاصفيةعتبار اإل (ي)
 معامال  األداة المالية.صفيما يخص لمنشأة التجارة اإللتكترونية ا

 صفيما يخصتعم  أنظمة الرقابة المرتبطة بإعداد التقارير المالية تكمصدر هام للمعلوما   .00
والحفاظ عل   بوضع أيضا  تقوم قد ا  التكمية صفي البيانا  المالية. غير أن المنشآ  صفصاحاإل

ي إعداد التقارير الداخلية وصفي توليد المعلوما  المشمولة صفي األنظمة غير المالية المستخدمة صف
 الحساسية.   عل  سبي  المثا  صفيما يتعلق بالمخاطر والشتكوك أو تحليال ،ا  النوعيةصفصاحاإل

 نشاطات الرقابة الخاصة بالمنشأة 
يق المنشأة نشاطا  الرقابة عل  معامال  األداة المالية لمنع أو التكشف عن المشاتك  التي ُتع ُتصمم .00

 متثا من تحقيق أهداصفها. صفقد تتكون هذه األهداف إما تشغيلية أو إلعداد التقارير المالية أو لإل
 دوا حسب تعقيد وحجم معامال  األالمالية  دوا األنشاطا  الرقابة عل   تكما ُتصممبطبيعتها. 
جوسياسا  و  مالئم للمهاموصفص   تفويض مناسبةعملية  عموما  تشم  و المالية  ا  أخر  راءا 

العملية  الرسوما  البيانية لسيرمصممة لضمان تحقيق أهداف الرقابة الخاصة بالمنشأة. وقد تساعد 
. يرتكا هذا المعيار عل  إل  هذه األنظمة صفتقارواإلالمنشأة ب الخاصة رقابةالصفي تحديد أنظمة 

 . صفصا والدقة والوجود والتقييم والعرض واإل تكتما نشاطا  الرقابة المرتبطة باإل

 التفويض
عل  سبي  المثا ، مباشر وغير مباشر.  المالي بشتك    البيان توتكيدا عل   التفويضأن يؤثر يمتكن  .03

إن تم تنفيذ المعاملة خارج نطاق سياسا  المنشأة، إا أنه يمتكن تسجيلها ومحاسبتها بشتك  حت  و 
تي تتعرض لها المنشأة تايد من المخاطر ال المصر  بها يمتكن أندقيق. غير أن المعامال  غير 

خارج نظام الرقابة  إلجرائها نظرا   بشتك  تكبير، بشتك  ملموس مما يايد من مخاطر الخطأ الجوهري
سياسة واضحة لتحديد المعامال   بوضعتقوم المنشأة غالبا  ،الداخلية. وللتخفيف من تلك المخاطر

بهذه السياسة من قب   لتااماإل راقبةم بعد ذلك ، ويتمالتي تقوم بتداولها طرافواألالتي يتم تداولها 
نشاطا  األصفراد التجارية، عل  سبي  المثا  من  ويمتكن لمراقبةصفي المنشأة.  قسم اإلدارة والتطوير

 أن يساعدأو األربا  أو الخسائر الهامة المتتكبدة،  بشتك  غير عادي خال  مراجعة التكميا  التكبيرة
أنواع جديدة من المعامال  وتقييم  تفويضبما صفي ذلك  ،سياسا  المنشأةل متثا اإلدارة صفي ضمان اإل

 .   وقعقد  حتيا اإلما إذا تكان 
الخاصة بالمنشأة صفي تحديد طبيعة وهدف المعامال  الفردية  ا الصفقتتكمن وظيفة سجال  بدء  .08

بما صفي ذلك قابلية نفاذ  ،ا  الناشئة بموجب تك  عقد لألداة المالية بشتك  واضحلتااموالحقوق واإل
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ي، تشم  السجال  التكاملة صفتراضلعقود. وباإلضاصفة إل  المعلوما  المالية األساسية تكالمبلغ اإلا
 :تكحد أدن  والدقيقة ما يلي

 ؛التاجرهوية  (أ)
(، عند البدء صفي المعاملة )بما التاجرهوية الشخص الذي يسج  المعاملة )صفي حا  لم يتكن  (ب)

 نظمة معلوما  المنشأة؛ وصفي ذلك تاريخ ووق  المعاملة(، وتكيفية تسجيلها صفي أ
 للمخاطر لتعرضلتحوط البما صفي ذلك ما إذا تكان ُيفترض بها  ،طبيعة وهدف المعاملة (ج)

 . ةاألساسي ةالتجاري

 المهامصفص  
، باألخص عندما تتكون عرضة ةهامال ةرقابيال ا نشاطأحد الالموظفين  وتعيين المهاميعد صفص   .02

 لمالية إل  عدد من األقسام، بما صفي ذلك:المالية. يمتكن صفص  نشاطا  األداة ا دوا لأل
صفي المنشآ   متكتب خدمة العمالءمن قب   إنجاا هذا األمرتنفيذ المعاملة )الصفقة(. يمتكن  (أ)

 من معامال  األداة المالية؛ ا  تكبير  مقدارا  التي تمتلك 
 النقدية واستالم المقبوضا  النقدية )تسويا (؛ سداد المدصفوعا  (ب)
 طرافا  بين سجال  المنشأة وردود األختالصفية ومطابقة اإلإرسا  المصادقا  التجار   (ج)

 المقابلة، إن وجد ؛ 
 ة؛ يسجال  المحاسبالتسجي  جميع المعامال  بشتك  صحيح صفي  (د)
من قب  قسم إدارة المخاطر صفي المنشآ  التي  األمر هذا إنجااحدود المخاطر. يمتكن  مراقبة ( هـ)

 المالية؛ ومن معامال  األداة  ا  تكبير  مقدارا  تمتلك 
 المالية. دوا المراتكا وتقييم األ مراقبة (و)

ذين وأولئك ال ،المالية دوا ون صفي األذين يستثمر أولئك ال مهامالعديد من المؤسسا  صفص   تختار .09
ذين يقومون المالية، وأولئك ال دوا سوية األذين يقومون بتالمالية، وأولئك ال دوا مون األيقيي 

 .  المالية دوا تسجي  األبمحاسبة/

لصغر حجمها، صفإن دور  نظرا   المناسبصفيها بالشتك   المهامأما صفي المنشآ  التي ا يمتكن صفص   .02
 أهمية خاصة.  ذونشاطا  األداة المالية يعد  مراقبةصفي  بالحوتكمةالمتكلفين اإلدارة وأولئك 

من  لتحققلمستق  المنشآ  هو وجود قسم بعض الخصائص التي تتمتع بها الرقابة الداخلية صفي  من .04
المالية بشتك  منفص ،  دوا عن التحقق من سعر بعض األ هذا القسم مسؤوا   يتكون. حيث األسعار

صفتراضبيانا  ومنهجيا  و  مصادر يستخدموقد  نظرة  األسعارا  بديلة. يوصفر قسم التحقق من ا 
 التسعير الذي تم صياغته صفي جاء آخر من المنشأة.  عل موضوعية 

سياسا   وضعالمسؤو  عن  هو المالية أو متكتب اإلدارة والتطوير الخدما متكتب يتكون ما  عادة   .06
المالية  دوا المنشآ  التي تستخدم األ وقد تجريبتلك السياسة.  لتاامحو  التقييم وضمان اإلمعينة 
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تقييما   مساهمةتفحص تكما  المالية الخاصة بها دوا األتقييما  يومية لمحفظة  عل  نطاق واسع
 التقييما .   لمد  معقولية إختبارتك صفي األربا  أو الخسائر ردةالمفاألداة المالية 

 والدقة والوجود تكتما اإل
 واألوصياء تساعد المنشأةبين سجال  المنشأة وسجال  البنوك الخارجية  المنتظمةالمطابقة  إن .31

ذين بشتك  مالئم بين أولئك ال المهامضمان تسجي  المعامال  بشتك  صحيح. ويعد صفص  عل  
أنها عملية صارمة  تكما ،هاما   ذين يقومون بمطابقتها أمرا  الأولئك ن بالنشاطا  التجارية و يتعاملو 

 بنود المطابقة. ال ومقاصةمراجعة المطابقا  ل

رقابة تتطلب من التجار تحديد ما إذا تكان  األداة المالية المعقدة تتمتع أنظمة  إنشاء أيضا  يمتكن  .30
يتكون هنالك قسما قد  ،الحاا  تلكا  الضمنية. وصفي ، عل  سبي  المثا  المشتقممياةبخصائص 

بمجموعة رقابة  عرفوالذي قد يُ منفصال لتقييم معامال  األداة المالية المعقدة عند البدء بها )
عل  و الذي يعم  مع مجموعة السياسة المحاسبية لضمان تسجي  المعاملة بشتك  دقيق. و المنتج( 

 أنه قد يتوصفر لد تتمتع بمجموعا  رقابة المنتج، إا  ا الرغم من أن المنشآ  األصغر حجما  
ها لضمان محاسبتها بشتك  ئالمنشاة عملية ترتبط بمراجعة عقود األداة المالية المعقدة وق  إنشا

 إلطار إعداد التقارير المالية المعمو  به. وصفقا  مناسب 

 أنظمة الرقابة اإلشراف تعلى
تصحيح نواحي القصور صفي المنشأة للتكشف عن و مرة الخاصة بالمست اإلشرافنشاطا   ُتصمم .30

المالية وتقييمها. من الضروري أن يتكون هنالك إشراف  دوا صفعالية أنظمة الرقابة عل  معامال  األ
 المالية داخ  المنشأة. ويتضمن هذا ما يلي: دوا ومراجعة تكاصفية لنشاط األ

اإلحصائيا  التشغيلية  قبةمراخضوع جميع أنظمة الرقابة إل  المراجعة، عل  سبي  المثا   (أ)
 بين التسعير الداخلي ومصادر التسعير الخارجي؛ ختالفبنود المطابقة أو اإلالتكعدد 

واإلشراف عل  تطبيقها والتحقق من   معلوماالتقنية ل قوية رقابة أنظمة وجود الحاجة إل  (ب)
 ؛ وة تطبيقهاصح

. مالئممختلفة بشتك   الحاجة إل  ضمان مطابقة المعلوما  الناتجة عن عمليا  وأنظمة (ج)
هنالك قلي  من الفائدة المرجوة من عملية التقييم صفي حا  لم يتم مطابقة  ،عل  سبي  المثا 

 ؛العام بشتك  صحيح دصفتر األستاذمع  مخرجاتها

، نشاطا  األداة الماليةبشتك  عام  المتطورة تتابع أنظمة معلوما  التكمبيوترالتكبيرة، صفي المنشآ  و  .33
د أنظمة التكمبيوتر األتكثر تعقيدا ستحقاقها. وقد تولي إضمان حدوث التسويا  عند ل يتم تصميمهاتكما 

 أنظمة رقابة عل  المعالجةيتم وضع و  ،ديةحرتكا  النقال المقاصة لمراقبةإل  حسابا   آليةترحيال  
تصميم  يمتكنضمان عتكس نشاطا  األداة المالية بشتك  صحيح صفي سجال  المنشأة.  إل  هدفت

 إستخداميتم صفيها  لحاا  التي الستثناء من أج  تنبيه اإلدارة إلوتر إلنتاج تقارير اأنظمة التكمبي
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هي ليس   إجرائهاالمعامال  التي يتم  صفيها تتكون التيبها أو  صري المالية ضمن الحدود الم دوا األ
تكنه أن ا يم المتطورحت  نظام التكمبيوتر  لتكنالمقابلة المختارة.  طرافأللالمعينة ضمن الحدود 

ا  إضاصفية من إجراءتضع اإلدارة عادة  ،لذلك وتبعا  تسجي  معامال  األداة المالية.  إتكتما  يضمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تسجي  جميع المعامال .                                                                                                         احتماليةأج  ايادة 
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 معايير التدقيق الدولية األخرى المتوافقة معالتعديالت 
التدقيق  معيارالناتجة عن  معايير التدقيق الدولية األخرى متوافقة معتعديالت التعديالت التالية هي مالحظة: 
دقيق عمليات تلالمفعول ". تكون هذه التعديالت نافذة عمل المدققين الداخليين ستخدامإ ( "المنقح) 090الدولي 

أرقام الهوامش في هذه التعديالت ال تتوافق . أو بعد ذلك 4092ديسمبر  91البيانات المالية للفترات التي تنتهي في 
 يير. ينبغي اإلشارة إلى تلك المعاكما مع معايير التدقيق الدولية التي سيتم تعديلها، 

 

رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات " 1 لرقابة الجودةالدولي معيار ال
 " المالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة

 

 تعريفات
 يكون للمصطلحات التالية في هذا المعيار الدولي المعاني المنسوبة لها أدناه: . 94

كافة الشركاء والموظفين الذين يقومون بالعملية وأي أفراد تشركهم الشركة أو شبكة  -فريق العملية )و( 
 للمدقق نالخارجيي الخبراءمن هذا  ىشركات والذين يقومون بأداء اإلجراءات المتعلقة بالعملية. ويستثن

اد ضمن قسم فر ألًا اكما يستثني مصطلح "فريق العملية" أيضالشركة أو شبكة شركات.  متشركه نالذي
التدقيق الداخلي التابع للعميل الذين يقدمون المساعدة المباشرة حول عملية تدقيق معينة عند امتثال 

 9.(4092)المنقح  090المدقق الخارجي لمتطلبات معيار التدقيق الدولي 
 

 رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية" " 222معيار التدقيق الدولي 
 تعريفات

 يكون للمصطلحات التالية المعاني المنسوبة لها أدناه:. ألغراض معايير التدقيق الدولية، 7

كافة الشركاء والموظفين الذين يقومون بالعملية وأي أفراد تشركهم الشركة أو شبكة  -فريق العملية )د( 
مدقق الذي لخارجي للمن هذا الخبير ا ىشركات تقوم بأداء إجراءات التدقيق المتعلقة بالعملية. ويستثن

األفراد ضمن قسم التدقيق مصطلح "فريق العملية" أيضًا  ىويستثن 4تشركه الشركة أو شبكة شركات.
لمدقق متثال اإالداخلي التابع للعميل الذين يقدمون المساعدة المباشرة حول عملية تدقيق معينة عند 

 2.(4092)المنقح  090الخارجي لمتطلبات معيار التدقيق الدولي
 

                                                           

ستخدام المساعدة المباشرة. كما أنه يقر إ" على حدود  ستخدام عمل المدققين الداخليينإ ( "4092)المنقح عام  090ينص معيار التدقيق الدولي  9 
األنظمة من الحصول على المساعدة المباشرة من المدققين الداخليين. لذلك يقتصر استخدام بإمكانية منع المدقق الخارجي بموجب القوانين أو 
  فيها. المساعدة المباشرة على الحاالت التي يكون مجازاً 

 " مصطلح "خبير المدقق". ستخدام عمل خبير المدققإ " 040)أ( من معيار التدقيق الدولي 0تعّرف الفقرة   4 
" على حدود استخدام المساعدة المباشرة. كما أنه  ستخدام عمل المدققين الداخليينإ ( "4092)المنقح عام  090الدولي  ينص معيار التدقيق  2 

تخدام سيقر بإمكانية منع المدقق الخارجي بموجب القوانين أو األنظمة من الحصول على المساعدة المباشرة من المدققين الداخليين. لذلك يقتصر ا
 فيها. المباشرة على الحاالت التي يكون مجازاً المساعدة 
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  104  التعديالت المتوافقة

 "بالرقابة"االتصال مع أولئك المكلفين  262معيار التدقيق الدولي 
 يلي:  ما بالرقابة. تشمل مسائل التخطيط األخرى التي قد تكون مالئمة لمناقشتها مع أولئك المكلفين 92أ

  عندما يتوفر لدى المنشأة قسم تدقيق داخلي، كيفية عمل المدقق الخارجي مع المدققين الداخليين بطريقة
أي  وطبيعة ونطاقمخطط له لعمل قسم التدقيق الداخلي،  إستخدامبّناءة وتكميلية، بما في ذلك أي 

 2.مخطط له للمدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة إستخدام
 

 "التخطيط لتدقيق البيانات المالية" 022معيار التدقيق الدولي 
 ملحق

 خصائص العملية
  ... 

  ن كان كذلك، ما إذا كان يمكن قسم عمل ال إستخدامما إذا كان يتوفر لدى المنشأة قسم تدقيق داخلي، وا 
لى أي حد ألغراض... واستخدام المدققين الداخليين لتقديم المساعدة المباشرة  وفي أي مجاالت وا 

 
عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما  –اإلعتبارات الخاصة " 622معيار التدقيق الدولي 

 " في ذلك عمل مدققي العنصر(
 5 ملحقال

 المسائل المطلوبة واإلضافية المشمولة في كتاب تكليف فريق عملية المجموعة 
 

 لمدقق العنصر موضحة بالخط المائلإن المسائل التي يتطلب هذا المعيار إبالغها 
 

 فيما يلي المسائل المتصلة بتخطيط عمل مدقق العنصر:
  ًل المثال، حيث على سبيستقاللية، إلمتطلبات ا المتطلبات األخالقية المتعلقة بتدقيق المجموعة، وتحديدا

المدققين الداخليين لتقديم المساعدة  إستخدامبموجب القوانين أو األنظمة يُحظر على مدقق المجموعة 
نصر، مدققي الع المباشرة، يكون من المناسب لمدقق المجموعة أن ينظر فيما إذا كان الحظر يشمل أيضاً 

ن كان كذلك،   1.معالجة هذا األمر خالل التواصل مع مدققي العنصر وا 

                                                           

 .29و 40(، الفقرتان 4092)المنقح  090معيار التدقيق الدولي   2 
 .29"، الفقرة أ ستخدام عمل المدققين الداخليينإ (، "4092)المنقح  090معيار التدقيق الدولي   1 

 




