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   مقدمةال

  الغـش   بـشأن  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بمسئولية مراقب الحـسابات               -١

فية تطبيق المعايير واإلرشادات فـي       كي إلى بالتفصيل   كما أنه يتطرق  في مراجعة القوائم المالية     والتدليس  

ومعيـار  "  وتقييم مخاطر التحريـف الهـام      و بيئتها تفهم المنشأة    ")٣١٥(معيار المراجعة المصري رقم     

 فيمـا يتعلـق     "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تـم تقييمهـا        ") ٣٣٠( رقم    المصرى المراجعة

 المعـايير   من المفـروض أن تـدمج       و .غش والتدليس بمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن ال      

  . إجراءات المراجعة الكليةمعواإلرشادات المقدمة في هذا المعيار 

  : هذا المعيار-٢

 وهما  التحريفات الناتجـة عـن        مراقبيفرق بين الغش والخطأ، ويصف نوعي الغش المتعلقين بمهمة ال         * 

د تقارير مالية مزيفة، ويصف المسئوليات المتعلقـة        سوء استخدام األصول والتحريفات الناتجة عن إعدا      

بأولئك المسئولين عن الحوكمة وإدارة المنشأة لمنع واكتشاف الغش والتدليس، كمـا يـصف المحـددات                

 الكتـشاف التحريفـات     مراقبالمتأصلة لعملية المراجعة في سياق الغش والتدليس ويوضح مسئوليات ال         

  .الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش

يتطلب من المراقب الحفاظ على أسلوب الشك المهني وأن يكون مدركاً إلمكانية حدوث تحريفات هامـة                 * و

ومؤثرة ناتجة عن الغش والتدليس وذلك على الرغم من خبرة المراقب السابقة بأمانـة ونزاهـة اإلدارة                 

  .والمسئولين عن الحوكمة في المنشأة

القوائم المالية للمنشأة للتحريفات الهامة والمـؤثرة       تعرض  ابلية  يتطلب من أعضاء فريق العمل مناقشة ق        *و

 األمور التي ينبغي إبالغها     ان يضع فى حسبانة   الناتجة عن الغش والتدليس ويتطلب من الشريك المسئول         

  .مشتركين في المناقشةال غير العملألعضاء فريق 

  :يتطلب من مراقب الحسابات * و

o    نه من الحصول على المعلومات التـي تـستخدم فـي تحديـد مخـاطر               القيام باإلجراءات التي تمك

  .التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس

 مـستوى القـوائم      كل مـن   تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش على          oو 

 تحريف هام ومؤثر ناتج عن     بب في التي قد تتس  و مستوى التأكيد والمخاطر التي تم تقييمها        و المالية

 ويتضمن ذلك أنشطة الرقابة ذات الصلة وتحديد ما         للمنشأة وتقييم تصميم نظم الرقابة الداخلية       ،الغش

  . أم الا تم تنفيذه كان قد إذا

١-٢٤٠  
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٢  ٢٤٠-  

 

 مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتـدليس          لمواجهةتحديد ردود األفعال الكلية       oو

اإلشـراف   العـاملين و   عند توزيع العمل على   في اعتباره   ذلك   يضع و  ، لى مستوى القوائم المالية   ع

 عنـصر عـدم     كما يضيف  في اعتباره السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة         يضع كما   عليهم

 .إمكانية التنبؤ في اختيار طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المفترض أداؤها

 .ألنظمة الرقابة مخاطر تجاوزات اإلدارة لمواجهةداء إجراءات مراجعة تصميم وأ oو

 األخطار التي تم تحديدها المتعلقة بالتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجـة           لمواجهةتحديد ردود األفعال      oو

 .عن الغش والتدليس

 .ما إذا كان التحريف الذي تم تحديده دليال على الغشدراسة  oو

 .قرارات مكتوبة من اإلدارة تتعلق بالغش والتدليسالحصول على إ oو

 .االتصال مع اإلدارة و المسئولين عن الحوكمة oو

 .و الرقابيةتوفير إرشادات تتعلق باالتصاالت مع السلطات التنظيمية * و

توفير إرشادات في حالة مواجهة المراقب لظروف استثنائية نتيجة لتحريف ناتج عن غش أو اشتباه فـي                  *و

 .، تجعل قدرة المراقب على استكمال عملية المراجعة محل تساؤلغش 

 توثيقال متطلبات يوضح* و

 أن   ينبغي على المراقب عند التخطيط وأداء المراجعة        لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض نسبياً      -٣

في القوائم    الغش والتدليس   األخطاء و  يأخذ في اعتباره مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن        

  .المالية

  

  خصائص الغش والتدليس 

 قد تنشأ التحريفات في القوائم المالية بسبب الغش أو الخطأ ويكون العنصر الفاصل بين الغش والخطأ هو -٤

  .متعمد أم غير متعمداًما إذا كان الفعل األساسي الذي تسبب في تحريف القوائم المالية 

  : في القوائم المالية ويشمل ذلك حذف مبلغ أو إفصاح مثلمتعمدإلى تحريف غير " خطأ" يشير مصطلح -٥

  . القوائم الماليةتستخدم فى إعداد خطأ في جمع أو تشغيل البيانات التي *  

  . أو سوء تفسير للحقائقسهوير محاسبي غير صحيح ناتج عن د تق*  

  .بويب أو العرض أو اإلفصاح أو التاالعترافخطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس أو *   



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٣  ٢٤٠-  

إلى عمل متعمد يقوم به فرد أو عدة أفراد من بين أفراد اإلدارة أو أولئك المسئولين " الغش" يشير مصطلح -٦

عن الحوكمة أو العاملين أو الغير ،ويتعلق ذلك باستخدام الخداع للحصول على ميزة غير قانونية و غير 

 مراقبقانوني واسع النطاق فتحقيقا لمقاصد هذا المعيار يهتم الوعلى الرغم من أن الغش مفهوم . مستحقة

 مراقبليس من اختصاص العلماً بأنه بالغش الذي يؤدي إلى تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية، 

  .إصدار توصيف قانوني يتعلق بحدوث الغش من عدمه

" غش اإلدارة"لين عن الحوكمة بـويشار للغش الذي يقوم به فرد أو أكثر من اإلدارة أو هؤالء المسئو  

وفي أي من الحالتين قد يكون ". غش العاملين"ويشار للغش الذي يقوم به فقط موظفين في المنشأة بـ

  .هناك تواطؤ داخل المنشأة أو مع الغير من خارج المنشأة

 إعداد تقارير  ،هما التحريفات الناتجة عنمراقب بمهمة الانرتبطي هناك نوعان من التحريفات المتعمدة -٧

  . األصولالتالعب فىمالية مزيفة والتحريفات الناتجة عن 

فصاحات في القـوائم  إ يتعلق إعداد تقارير مالية مزيفة بتحريفات متعمدة تتضمن حذف أو إسقاط مبالغ أو  -٨

  : ما يليويمكن أن يتم إعداد التقارير المالية المزيفة عن طريق . المالية لتضليل مستخدمي القوائم المالية

 في السجالت المحاسبية أو المستندات المؤيدة التي تـستخدم فـي إعـداد    لالتالعب أو التزوير أو التعدي    * 

  .القوائم المالية

سوء عرض بالقوائم المالية أو إسقاط متعمد فيها لألحداث أو المعامالت أو أيـة معلومـات جوهريـة                  * 

  .أخرى

  .تعلقة بالمبالغ أو التبويب أو أسلوب العرض أو اإلفصاحسوء تطبيق متعمد للمبادئ المحاسبية الم* 

  

   غالبا ما يتعلق إعداد التقارير المالية المزيفة بتجاوزات اإلدارة ألنظمة الرقابة التي قـد تبـدو بـصورة                  -٩

أو بأخرى بأنها تعمل بفاعلية ويمكن ارتكاب الغش عن طريق تجاوزات اإلدارة لتلك األنظمة باسـتخدام                

  : أساليب مثل

 للتالعب بنتائج التشغيل أو الحصول على       الماليةفترة  القرب نهاية    تسجيل قيود يومية وهمية وبخاصة       *

  .أهداف أخرى

  .ير أرصدة الحساباتد تعديل االفتراضات بصورة غير مالئمة وتغيير األحكام المستخدمة لتق*  و

 المعد عنهـا    الماليةفترة  الي حدثت أثناء     باألحداث والمعامالت الت   االعترافإسقاط أو تقديم أو تأخير      *  و

  .القوائم المالية

  . الحقائق التي قد تؤثر على المبالغ المسجلة في القوائم الماليةعن اإلفصاحإخفاء أو عدم *  و

  . إلساءة عرض المركز المالي أو األداء المالي للمنشأةمعدة االشتراك في معامالت معقدة تكون * و
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  .الشروط المرتبطة بمعامالت جوهرية وغير عادية وأت  التعديل في السجال* و

 يمكن أن تتسبب جهود اإلدارة للتحكم في اإلرباح في إعداد تقـارير ماليـة مزيفـة وذلـك لتـضليل                     - ١٠

وقد يبدأ مثل هذا التحكم فى اإليرادات   . مستخدمي القوائم المالية للتأثير على فهمهم ألداء وربحية المنشأة          

ويمكـن أن   . بإجراءات صغيرة أو تعديل غير مالئم في االفتراضات وتغيير في األحكـام             بقيام اإلدارة   

تؤدي الضغوط والدوافع إلى زيادة هذه اإلجراءات بالدرجة التي تتسبب فـي إعـداد التقـارير الماليـة                  

 بسبب الضغوط للوفـاء بتطلعـات       -وقد يحدث مثل هذا الموقف عندما تتخذ اإلدارة عن عمد           . المزيفة

 مواقف تؤدي إلى إعداد التقارير المالية المزيفـة         -لسوق أو الرغبة لتعظيم المكافآت المبنية على األداء         ا

وفي بعض المنشآت قد يكون لدى اإلدارة الـدافع         . عن طريق تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا       

  .لى تمويل مصرفيلتخفيض األرباح بمبلغ هام لتقليل الضرائب أو تضخيم األرباح للحصول ع

 األصول بسرقة أصول المنشأة وغالبا ما يرتكبها العاملين عن طريق سـرقة مبـالغ               التالعب فى  يتعلق   -١١

صغيرة نسبيا تكون غير مؤثرة، ومن ناحية أخرى يمكن أن تتعلق أيضا ببعض مديري المنشأة الذين هم                 

أن يتحقق سوء استخدام األصول بعدة      ويمكن  . أكثر قدرة على إخفاء االختالسات بطرق يصعب اكتشافها       

  : طرق تشمل

مثل توجيه المتحصالت من العمالء الذين تم إعدام أرصدتهم إلى حـسابات            ( اختالس المتحصالت    *

  ).بنكية شخصية 

   مثل سرقة مخزون لألغراض الشخصية أو البيـع       ( سرقة األصول الملموسة أو الممتلكات الفكرية       *  و

يعها أو التآمر مع منافس عن طريق اإلفصاح عـن معلومـات تكنولوجيـة              أو سرقة خردة إلعادة ب    

  ).خاصة بالمنشأة مقابل أموال

مثل السداد لموردين وهميين    ( قيام المنشأة بدفع أموال عن بضائع غير مستلمة أو خدمات غير مؤداه           * و

  اد لمـوظفين   أو العموالت التي يدفعها الموردين لمندوبي الشراء من أجـل رفـع األسـعار أو الـسد                

  ).وهميين 

     شخـصي   قرضلكضمان   استخدام أصول المنشأة     مثل( استخدام أصول المنشأة استخداما شخصيا      *  و

   . )ذو عالقةقرض لطرف كأو 

  

مضلله أو وثائق حتى يتم إخفاء حقيقة أن        وغالبا ما يصاحب سوء استخدام األصول سجالت مزيفة أو ُ         

  .  المالئم االعتمادت بدون األصول مفقودة أو أنها قد استخدم

 يرتبط الغش والتدليس بدافع أو ضغط يؤدي الرتكاب الغش مع وجود فرصة سانحة لعمل ذلك وإضفاء                 -١٢

وقد يكون لألفراد دافع إلساءة استخدام األصول كأن يعيش أغلب األفراد بطريقة             .المنطقية علي اإلجراء  

ة مزيفة بسبب الضغوط علي اإلدارة من مصادر خارج         ويمكن إعداد تقارير مالي   .ال تتناسب مع دخولهم     

وخاصة عندما تكون   ) والذي ربما يكون غيـر واقعي      ( أو داخل المنشأة لتحقيق هدف األرباح المتوقع        

وقد تكون الفرصة إلعداد تقارير     . النتائج المترتبة علي فشل اإلدارة في الوفاء باألهداف المالية جوهرية         

تخدام األصول سانحة عندما يعتقد الفرد أنه يمكنه اختراق نظام الرقابة الداخليـة             مالية مزيفة أو سوء اس    
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وقد يكون لدى   . بسبب أنه موضع ثقة أو علي دراية بنقاط ضعف معينة في نظام الرقابة الداخلية               ، مثالً  

مجموعـة  األفراد القدره علي تبرير فعل الغش بأسباب معقولة فبعض األفراد لديهم اتجاه أو شخصية أو                

ومع ذلك فحتى األفراد . من القيم األخالقية تسمح لهم ـ عن علم ـ بارتكاب فعل غير شريف عن عمد   

  .الشرفاء يمكنهم القيام بالغش والتدليس في بيئة تفرض عليهم ضغوطاً كافية للتأثير عليهم 

  
  مسئوليات المسئولين عن الحوكمة واإلدارة 

اكتشاف الغش والتدليس في يد أولئك المسئولين عـن حوكمـة المنـشأة                  تظل المسئولية األساسية لمنع و     -١٣

ويمكن أن تتنوع المسئوليات المتعلقة بأولئك المسئولين عن الحوكمـة واإلدارة حـسب             .  وعن إداراتها 

وفي بعض المنشآت قد يكون هيكل الحوكمة غير رسمي بشكل واضح بسبب أن المسئولين عن               . المنشأة

  . لمنشأةاوا هم أنفسهم المسئولين عن إدارة الحوكمة قد يكون

بالتركيز الشديد علي منع الغش مما قد يقلـل         ، إلي جانب مسئولي الحوكمة     ،  من المهم أن تقوم اإلدارة       -١٤

، مما قد يؤدي إلي اقتناع األفراد بعدم ارتكاب الغـش بـسبب احتماليـة               همن فرص حدوثه ويقوم بردع    

و تقوم اإلدارة و هؤالء المسئولون      . هذا بإيجاد بيئة أمينة و سلوك أخالقي      ويرتبط  . اكتشافهم ومعاقبتهم   

عن الحوكمة، استنادا على مجموعة قوية من القيم األساسية، بتوضيح و إظهار مثل هذه البيئة للعـاملين                 

ر بيئة  ويشمل إيجاد بيئة أمينة وسلوك أخالقي توفي      .باعتبارها أساسا لهم عن كيفية إدارة المنشأة لنشاطها         

عمل إيجابية تتمثل في التعيين والتدريب وترقية العاملين المالئمين وتتطلب الحـصول علـى تأكيـدات                

دورية من العاملين عن مدى تفهمهم لمسئولياتهم واتخاذ اإلجراء المناسب تجاه أي غش أو تدليس فعلـي                 

  .أو مشتبه به أو مزمع 

 مسئولية ضمان وضع نظام رقابة داخلية والحفـاظ         نشاةعلي عاتق أولئك المسئولين عن حوكمة الم       قع ي -١٥
عليه لتقديم تأكد مناسب يتعلق بمصداقية التقارير المالية وكفاءة وفاعلية العمليات وااللتـزام  بـالقوانين                

ويمكن أن يساعد اإلشراف النشط مـن قبـل هـؤالء           . من خالل إشراف اإلدارة   ذلك  واللوائح المطبقة و  
و يأخذ المسئولون عن    .في تعزيز التزام اإلدارة بإيجاد بيئة أمينة وسلوك أخالقي          المسئولين عن الحوكمة    

الحوكمة في اعتبارهم عند ممارسة مسئولية اإلشراف احتمالية تجاوزات اإلدارة للرقابة أو غير ذلك من               
بـاح للتـأثير    استخدام نفوذ غير مالئم في عملية إعداد التقارير المالية مثل جهود اإلدارة للتحكم فى األر              

  . علي توقعات المحللين بالنسبة ألداء المنشأة و ربحيتها

مسئولية إيجاد بيئة رقابية مناسـبة والمحافظـة        ،  يقع علي عاتق اإلدارة، وكذا المسئولين عن الحوكمة          -١٦
، علي  تطبيق السياسات واإلجراءات لتساعد في تحقيق هدف ضمان سير نشاط المنشاة بانتظام و فاعلية               

وتشمل تلك المسئولية وضع أنظمة الرقابة والحفاظ عليها والتي تتعلق بهدف المنشأة في             . ر المستطاع   قد
في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعـداد التقـارير          وواضحة  إعداد قوائم مالية  تعبر بصورة عادلة        

وقد .  في القوائم المالية     المالية المطبق وإدارة المخاطر التي قد تؤدي إلي حدوث تحريفات هامة ومؤثرة           
  . تؤدي مثل هذه األنظمة إلي تخفيض مخاطر التحريفات ولكنها ال تقضي عليها بصورة كلية 

وتضع اإلدارة في اعتبارها عند تحديد أنظمة الرقابة التي يجب أن تنفذها لمنع الغش واكتـشافه مخـاطر إمكـان                
يمكن أن تستنتج اإلدارة أنه ليس  وكجزء من هذا االعتبار   . للغش تحريف القوائم المالية تحريفاً هاماً ومؤثراً نتيجة      

  .من المجدي اقتصادياً تطبيق عنصر رقابة معين واالحتفاظ به لتقليل التحريفات الجوهرية الناجمة عن الغش
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٦  ٢٤٠-  

   
  المحددات المتأصلة لعملية المراجعة في سياق الغش والتدليس 

الهدف من عملية مراجعة القوائم والمبـادئ       ) " ٢٠٠(ي رقم      كما هو وارد في معيار المراجعة المصر       -١٧
من التعبير عـن    الحسابات   مراقبفإن الهدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين         " العامة التي تحكمها  

 إعداد تقارير مالية مطبق     إلطارطبقا  ، في جميع جوانبها الهامة   ، رأيه عما إذا كانت القوائم المالية معدة        
المحددات المتأصلة لعملية المراجعة يكون هناك خطر ال يمكن تالفيه وهو عدم اكتشاف بعض              وبسبب  . 

التحريفات الهامة والمؤثرة في القوائم المالية علي الرغم من أنه تـم تخطـيط وأداء عمليـة المراجعـة                   
  . بصورة مالئمة طبقا لمعايير المراجعة المصرية 

  
ومؤثر ناتج عن الغش أكبر من خطر عدم اكتشاف تحريف هـام             يعتبر خطر عدم اكتشاف تحريف هام        -١٨

ومؤثر ناتج عن خطأ وذلك ألن الغش والتدليس قد يرتبط بترتيبات معقده ومنظمة بحـرص ومـصممة                 
إلخفاء عملية الغش مثل التزوير أو عدم تسجيل معامالت متعمد أو إقرارات غير سـليمة متعمـدة يـتم                

 تكون مثل هذه المحاوالت لإلخفاء أصـعب فـي اكتـشافها عنـدما              وقد. مراقب الحسابات تقديمها إلي   
 مقنعه بينما هي في الواقع مراجعة ـ بسبب هذا التواطؤ ـ أن أدلة ال  مراقبيصاحبها تواطؤ، فقد يعتقد ال

  . زائفة 
 على اكتشاف الغش علي عدة عوامل مثل مهارة المرتكب وتكرار ومدى التالعـب          مراقبوتعتمد قدرة ال  

تواطؤ المتعلق بالموضوع والحجم النسبي للمبالغ التي تم التالعب فيهـا و الدرجـة الوظيفيـة                ودرجة ال 
 أن يكون قادراً علـي تحديـد الفـرص          مراقبفي الوقت الذي يمكن لل    . لألفراد المرتبطين بالموضوع    

 المحتملة الرتكاب  الغش فإنه من الصعب عليه تحديد ما إذا كانـت التحريفـات فـي منـاطق الحكـم                     
  .الشخصي مثل التقديرات المحاسبية ناتجة عن غش أم عن خطأ 

   

 للتحريفات الهامة والمـؤثرة الناتجـة عـن غـش           مراقب عالوة علي ذلك يكون خطر عدم اكتشاف ال        -١٩

المديرين أكبر من تلك الناتجة عن غش العاملين ، وذلك بسبب أن المديرين غالبا ما يكونون في مواقـع                   

ي السجالت المحاسبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتقـديم معلومـات  ماليـة        تمكنهم من التالعب ف   

فيمكن أن تكون بعض مستويات اإلدارة في موقع يمكنها من تجاوز إجراءات الرقابة المـصممة               . زائفة  

لمنع عمليات غش مماثلة يقوم بها عاملون آخرون و يتم ذلك مثالً عن طريق توجيه مرءوسيهم لتسجيل                 

 وبحكم موقع السلطة المخولة للمديرين داخل المنشأة يكون لهم القدرة إمـا             ٠ بالخطأ أو إلخفائها   معامالت

بتوجيه العاملين للقيام بشيء أو طلب خدماتهم للمساعدة في القيام بعملية غش أو تدليس سـواء بعلـم أو                   

  . بدون علم العاملين 

  

ائم المالية ناتج عن غش أو تدليس في حـد ذاتـه            االكتشاف الالحق لتحريف هام ومؤثر في القو      يدل   ال   -٢٠

بعـض  علـى    وجه الخصوص    و يسرى هذا على   . الفشل في االلتزام بمعايير المراجعة المصرية       على  

 حيث أن إجراءات المراجعة قد تكون غيـر فعالـه الكتـشاف             المتعمدة المحددة من التحريفات     األنواع

 المسئولون عن   هؤالءواحد أو أكثر من أفراد اإلدارة أو         تم إخفاؤه من خالل التواطؤ بين        متعمدتحريف  

 قـد قـام   المراقبويتم تحديد ما إذا كان .  بوثائق مزورة ذلك التحريف  أو العاملين أو الغير أو       الحوكمة

 إجراءات المراجعة التي تم القيام بها في    فى ضوء  بأداء عملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية      
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٧  ٢٤٠-  

يـر مراقـب    رمـة تق  راجعة التي تم الحصول عليها ومالء     مة أدله الم   ومدي كفاية ومالء   ،هذه الظروف 

  . الحسابات استناداً علي تقييم هذه األدلة 

  

      والتدليس اكتشاف التحريفات الهامة الناتجة عن الغشعنمسئوليات المراقب 

صرية علي تأكد معقول بان القوائم       يحصل المراقب الذي يقوم بعملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة الم          -٢١

وال يمكـن للمراقـب     . خطـأ   الالمالية ككل خالية من أيه تحريفات هامة و مؤثرة سواء بسبب الغش أو              

عـدة   سيتم اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة في القوائم المالية بـسبب            ه تأكد حاسم بأن   ىالحصول عل 

 و المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية وحقيقـة أن         ينةالععوامل مثل استخدام الحكم الشخصي واستخدام       

  . الكثير من أدله المراجعة المتاحة مقنعة أكثر منها حاسمة في طبيعتها 

 أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعة ويأخذ في         مراقب أثناء الحصول على التأكد المناسب يتبع ال       -٢٢

لرقابة ويكون مدركا لحقيقة أن إجراءات المراجعـة الفعالـة          اعتباره احتمالية تجاوزات اإلدارة ألنظمة ا     

  . الكتشاف الخطأ قد ال تكون مالئمة في سياق خطر التحريف الهام و المؤثر الناتج عن الغش و التدليس 

     ويقدم الجزء المتبقي من هذا المعيار إرشادات إضافية تتعلق بمراعاة  مخاطر الغش و التدليس في عملية                 

  .ة ووضع إجراءات الكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش و التدليس المراجع

   
   المهني الشك 

 بتخطيط وأداء عمليـة     مراقب، يقوم ال  ) ٢٠٠(كما هو مطلوب بموجب معيار المراجعة المصري رقم          -٢٣

 عدم مصداقية القوائم    المراجعة متخذاً موقف التشكك المهني وأن يكون مدركا للعوامل التي قد تؤدي إلي            

 وبـسبب   .المالية مثل إمكانية وجود ظروف قد تؤدي إلي تحريف القوائم المالية تحريفا هامـا ومـؤثراًً               

 خصائص الغش والتدليس يكون سلوك المراقب الخاص بالشك المهني هام علي وجه الخـصوص عنـد               

  . الغش و التدليس مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن دراسة

  . ألدلـة المراجعـة    حذرو الشك المهنى هو نمط فى التصرف يتضمن عقلية متسائلة كما يتضمن تقييم              

 عما إذا كانت المعلومات وأدله المراجعة التي تم الحصول عليهـا            اً مستمر ويتطلب الشك المهني تساؤالً   

  . ترجح وجود تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش 

 علي أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعـة وأن يكـون مـدركا               الحفاظ المراقب ينبغي علي    - ٢٤

 مـع   ة السابق المراقبإلمكانية وجود تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش وذلك علي الرغم من خبرة              

   . الحوكمةالمسئولين عن هؤالء اإلدارة وونزاهة أمانه ب فيما يتعلق المنشأة 

لمراقب مع المنشأة   ل  السابقة   خبرةالتسهم   ُ  )٣١٥ ( ى رقم  المصر كما هو موضح في معيار المراجعة       -٢٥

المراقـب أن يتغاضـى     من   يتوقع   أن في التوصل لفهم للمنشأة ومع ذلك فعلي الرغم من أنه ال يمكن           

 يكون   ، الحوكمةن عن   يالمسئولهؤالء  لمنشأة بشأن أمانه ونزاهة اإلدارة و     مع ا السابقة  خبرته  تماما عن   

 وعنـدما يقـوم مراقـب       . في الظـروف   راًي تغي يحدثشك المهني هاما ألنه قد      الحفاظ علي أسلوب ال   
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٨  ٢٤٠-  

أال  عليـه    و  وأداء إجراءات مراجعة أخري يقوم بممارسة الشك المهني        استفساراتالحسابات بإجراء   

أن اإلدارة وأولئك المسئولون عن     ه ب  مراجعة غير مقنعة بالقدر الكافي استنادا علي اعتقاد        دلةبأيرضى  

ـ  المراقبيعني حفاظ    ، الحوكمة وفيما يتعلق بالمسئولين عن      .أمناء ويتمتعون بالنزاهة    الحوكمة  ى عل

 األفعـال تجـاه     ددور بحرص شـديد منطقيـة و       و  المراقب في اعتباره    يأخذ أسلوب الشك المهني أن   

 وغير ذلك من المعلومات التي تم الحصول عليها منهم فـي            الحوكمة مع المسئولين عن     االستفسارات

  .  جميع األدلة  األخرى التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة ضوء

تقيـيم سـالمة       نادرا ما تشمل عملية المراجعة التي تم أداؤها طبقا لمعـايير المراجعـة المـصرية                   -٢٦

وعالوة .  التقييم    مدربا كخبير أو متوقع أن يكون كذلك بالنسبة لمثل هذا          مراقبوال يكون ال  . المستندات

 وجود تعديل في محتويات مستند، مثل اتفاق جانبي لم تفصح عنه            مراقبيمكن أال يكتشف ال   علي ذلك   

 في اعتباره أثناء المراجعـة مـصداقية المعلومـات التـي            مراقبويأخذ ال . مراقباإلدارة أو الغير لل   

ـ               ي سيستخدمها كأدلة للمراجعة ويتضمن ذلك مراعاة عناصر الرقابة أثناء إعدادها والحفاظ عليهـا مت

 في العادة السجالت    مراقبيقبل ال ،  يعتقد شيئاً خالف ذلك      مراقبوإذا لم يكن هناك سببا يجعل ال      . أمكن

ومع ذلك فلو أن الظروف التي تم تحديدها أثنـاء المراجعـة جعلـت              . والمستندات باعتبارها سليمة    

 يقـوم    ،  قد تـم تعـديلها      يعتقد أن المستند يمكن أال يكون سليماً أو أن محتويات هذا المستند            مراقبال

 في هذه الحالة بإجراء المزيد من االستفسارات مثال عن طريق التأكد مباشرة مـع الطـرف                 مراقبال

  . أو يأخذ في اعتباره االستعانة بخبير لتقييم صحة المستند) الغير (  الثالث

  

     المناقشة ما بين أعضاء فريق العمل 

  هام ة إمكانية تعرض القوائم المالية الخاصة بالمنشأة لتحريف        ينبغي علي أعضاء فريق العمل مناقش      -٢٧

  . ومؤثر ناتج عن الغش أو التدليس

من أعضاء فريق العمل مناقشة إمكانية تعرض القـوائم          ) ٣١٥ ( رقم  يتطلب معيار المراجعة المصري    -٢٨

لية تعـرض القـوائم     وتلقي هذه المناقشة الضوء علي قاب     . المالية الخاصة بالمنشأة لتحريف هام ومؤثر       

  . المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش 

     

وتشمل المناقشة الشريك المسئول الذي يستخدم الحكم المهني وخبرته الـسابقة مـع المنـشأة ومعرفتـه                 

وفـي  . من فريق العمل الذي ينبغي أن ينضموا للمناقـشة           اآلخرينبالتطورات الحالية لتحديد األعضاء     

ين في فريق العمل كما تتيح هذه المناقشة الفرص ألعضاء فريـق            يتضم المناقشة األعضاء األساس   العادة  

 تعرض القوائم المالية لتحريف هام ومـؤثر        وإمكانيةتصوراتهم عن كيفية    بلمشاركة  لالعمل األكثر خبرة    

  . ناتج عن الغش 
  

مـشتركين فـي    الغيـر    فريق العمل    نبغي إبالغها ألعضاء  علي الشريك المسئول تحديد األمور التي ي       -٢٩

 إلبالغ جميع أعضاء فريق العمل بالقرارات التي تم التوصل إليها في هـذه              داعفليس هناك     .المناقشة  

فعلي سبيل المثال أي عضو من فريق العمل مشترك في مراجعة أحد الفـروع أو الوحـدات                 . المناقشة  
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٩  ٢٤٠-  

تم التوصل إليها بخصوص أحد الفـروع أو الوحـدات         التابعة للمنشأة ليس بحاجة لمعرفة القرارات التي        

  .  للمنشأة األخرى
  

 اعتقاد قد يعتقده فريق العمـل يتعلـق بأمانـه ونزاهـة اإلدارة              ى تتم المناقشة بعقل متنبه يضع جانبا أ       -٣٠

  : وعادة ما تتضمن المناقشة اآلتي  . الحوكمةوالمسئولون عن 

 يمكـن ان    أنـه ى يعتقـدون      تال الجزئيةو يةكيفالبخصوص   بين أعضاء فريق العمل      راألفكاتبادل   *  

هام ومؤثر ناتج عن الغش وأيضا كيفية إعداد اإلدارة لتقـارير            لتحريف    فيها تتعرض القوائم المالية  

  .مالية مزورة وإخفائها وكيفية إساءة استخدام أصول المنشأة 

 فـي   اإلدارةارسات التي قد تقوم بها       اإليرادات والمم  يالتحكم ف  ىدراسة الظروف التي قد تشير إل      * و

  .  والتي قد تؤدي إلي إعداد تقارير مالية مزورة األرباح التحكم فى

 أو تمثـل    دافعاًقد تشكل   التى  دراسة العوامل الخارجية والداخلية المعروفة التي تؤثر علي المنشأة و          * و

ـ     الرتكاب   ةيح الفرص تت الغش و  الرتكاب علي اإلدارة أو غيرها      اًضغط  ىالغش والتدليس وتشير إل

  .  ولكنها غير صحيحة معقولةرتكاب الغش بأسباب ال اإلدارة أو غيرها إمكانية تبرير

 علـي المـال أو      الوصولاإلشراف علي العاملين الذي لديهم إمكانية       مدى تدخل اإلدارة فى     دراسة   * و

  .  إلساءة االستخدام  للتعرض من األصول القابلةهغير

مفسرة في سلوك اإلدارة أو العاملين أو أسلوب معيشتهم مما          رات غير عادية أو غير ُ     يغيدراسة أي ت   * و

  .  انتباه فريق العمل يسترعىقد 

حتماليـة حـدوث    ال وذلـك ة جيدة طوال عملية المراجعة      ني أهمية الحفاظ علي حالة ذه     ىد عل يالتأك  *و

  . تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش 

  . لي احتمالية وجود غش أو تدليس ا صادفت المراقب قد تشير  لولتيدراسة أنواع الظروف ا * و

التنبؤ مع طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة التـي   القدرة على   دراسة كيفية دمج عنصر عدم        *و

  . يجب أداؤها 

  لمواجهة إمكانية تعرض القـوائم الماليـة للمنـشأة         اختيارهادراسة إجراءات المراجعة التي يمكن       * و

إذا كانت بعض أنواع إجراءات المراجعة أكثر فاعلية من         ما   و  ، ام ومؤثر ناتج عن الغش    هلتحريف  

  . غيرها 

 . بالغش والتدليس يكتشفها المراقب دعاوىدراسة أيه   *و

  .للرقابة الداخليةدراسة خطر تجاوزات اإلدارة   *و
  



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

١٠  ٢٤٠-  

يف هام ومؤثر ناتج عن الغش جزءاً هامـاً مـن            تُعد مناقشة إمكانية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحر        -٣١

 األخذ في االعتبار رد الفعل المالئم لمواجهة إمكانية تعرض القوائم           مراقبفهي تتيح لل  ، عملية المراجعة   

المالية للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش ولتحديد أي من أعضاء فريق العمل سيقوم بإجراءات                

  . مراجعة معينة 

يمـا يتعلـق بنتـائج إجـراءات        ف أن يحدد كيفية مشاركة فريق العمل        مراقبكن المناقشة أيضا  ال          وتم

كثير من عمليات المراجعة الصغيرة تتم      و. المراجعة وكيفية التعامل مع أية دعاوى بالغش تنمو إلى علمه         

 المواقف وبعـد    وفي مثل هذه  . )الذي قد يكون مزاول فرد    ( مراجعتها بالكامل بمعرفة الشريك المسئول      

قيام الشريك المسئول بنفسه بالتخطيط لعملية المراجعة يضع في اعتباره قابلية تعرض القـوائم الماليـة                

  . للمنشأة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش
  

  

  

 أن يستمر أعضاء فريق العمل بعد المناقشة األولية أثناء التخطيط لعملية المراجعـة وأيـضا                المهم من   -٣٢

التي يمكن  و طوال عملية المراجعة في االتصال وتبادل المعلومات التي تم الحصول عليها                 علي فترات 

أو علـي إجـراءات     ،  يم مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغـش والتـدليس            يأن تؤثر علي تق   

د يكون من    ق المنشآتفعلي سبيل المثال بالنسبة لبعض       ،   ة هذه المخاطر    واجهها لم ؤالمراجعة التي تم أدا   

  . للمنشأة الدوريةالمالئم أن تحدث المناقشة عند فحص المعلومات المالية 
  

  إجراءات تقييم المخاطر 

 بأداء إجراءات تقييم الخطر من أجل التوصل إلي فهم للمنشأة وبيئتها ويتضمن ذلك الرقابة               المراقب يقوم   -٣٣

 وكجزء من هذا العمـل يقـوم         ،    )٣١٥ (  رقم  في معيار المراجعة المصري    مطلوبالداخلية كما هو    

المراقب بأداء اإلجراءات التالية من أجل الحصول علي معلومات تستخدم لتحديد مخاطر التحريف الهام              

   :والمؤثر الناتج عن الغش 

 – كما هو مالئـم      -عمل استفسارات من اإلدارة، والمسئولين عن الحوكمة و غيرهم من داخل المنشأة             )  أ(

 فهم عن كيفية ممارسة المسئولين عن الحوكمة لعملية اإلشراف علي إجـراءات اإلدارة              والحصول علي 

  . لتحديد ومواجهة مخاطر الغش ونظام الرقابة الداخلية الذى وضعته اإلدارة لتخفيف هذه المخاطر 

  .  أو أكثر من مخاطر الغش والتدليس خطر إمكانية وجود دراسة) ب( 

  تم تحديدها عند أداء اإلجراءات التحليلية ي غير عادية أو غير متوقعة نسب أو مؤشرات أية دراسة )ج(

  .  باقي المعلومات التي قد تفيد في تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش دراسة )د(

  

  االستفسارات والحصول على فهم لطبيعة اإلشراف الذي يمارسه المسئولون عن الحوكمة   

أن يقـوم   ،  ذلـك الرقابـة الداخليـة        بما فى راقب عند التوصل لفهم المنشأة وبيئتها        ينبغي علي الم   -٣٤

  :باستفسارات من اإلدارة تتعلق باآلتي 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

١١  ٢٤٠-  

  . الغشج عنتاتقييم اإلدارة لخطر أن تكون القوائم المالية محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً ن   ) أ(

 ويتـضمن    ، غش والتدليس داخل المنشأة   اإلجراءات التى تتبعها اإلدارة لتحديد ومواجهة مخاطر ال       ) ب(و

حددتها أو رصيد حساب أو فئـة مـن معـامالت أو            قد   معينة للغش تكون اإلدارة       مخاطر يةأذلك  

 . خطر من مخاطر الغش والتدليسيقع فيهااإلفصاحات التى يمكن أن 

ت التى تتبعهـا    اإلجراءاب بما يتعلق  الحوكمةولئك المسئولون عن    أل - إن وجدت    –  اإلدارة اتإبالغ) ج(و

  . المنشأةفيلتحديد ومواجهة مخاطر الغش والتدليس 

 األخالقيلعاملين بخصوص آرائها عن ممارسات النشاط والسلوك        ل - إن وجدت    –  اإلدارة اتبالغإ) د(و

 .فى المنشأة 

  

مـن المالئـم    حيث أن اإلدارة هى المسئولة عن الرقابة الداخلية للمنشأة  وعن إعداد القوائم المالية فإنه          -٣٥
 عمل استفسارات من اإلدارة بخصوص تقييمها لخطر التحريف الهام والمؤثر وأنظمة الرقابـة              مراقبلل

وتختلف طبيعة ومدى تكرار تقييم اإلدارة لمثل هذا الخطر واألنظمـة           . الموضوعة لمنع الغش واكتشافه   
لي  علـى أسـاس سـنوي                من منشأة إلى أخرى فقد تقوم اإلدارة فى بعض المنشآت بعمل تقييم تفـصي             

أو كجزء من المتابعة المستمرة وفى منشأة أخرى يكون تقييم اإلدارة أقل مـن حيـث الرسـمية وأقـل                    
وفى بعض المنشآت وعلى األخص المنشآت الصغيرة قد يكون التركيز فى التقييم على مخاطر              . تكرارية

  .غش العاملين أو سوء استخدام األصول

 لبيئة الرقابة في مراقبفهم التتكرار تقييم اإلدارة لخطر التحريف الهام والمؤثر بوترتبط طبيعة ومدى و
 فعلى سبيل المثال يعتبر عدم قيام اإلدارة بعمل تقييم لخطر الغش والتدليس في بعض الظروف .المنشأة

  .دليالً على عدم إعطاء اإلدارة األهمية الكافية للرقابة الداخلية 

 المنشأة الصغيرة المدارة بأصحابها أن يكون قادراً على ممارسة إشراف أكثر يمكن للمدير المالك في - ٣٦
فاعلية عنه في المنشأة األكبر و يعوض هذا بصورة عامة عن الفرص المحدودة في توزيع 

ومن جانب آخر يمكن أن يكون المدير المالك أكثر قدرة على تجاوز أنظمة الرقابة .االختصاصات
 هذا في حسبانه عند تحديده لمخاطر مراقبويأخذ ال. ي للرقابة الداخليةبسبب النظام غير الرسم

  .التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش

 بعمل استفسارات كجزء من محاولة التوصل لفهم إجراءات اإلدارة لتحديد ومواجهة مراقبعند قيام ال - ٣٧
مواجهة دعاوى الغش والتدليس مخاطر الغش والتدليس في المنشأة، يقوم باالستفسار عن اإلجراءات ل

 مراقبوبالنسبة للمنشأة ذات األماكن المتعددة ، يقوم ال.الداخلية والخارجية التي تؤثر على المنشأة
باالستفسار عن طبيعة ومدى مراقبة أماكن التشغيل أو قطاعات النشاط وما إذا كان هناك مواقع تشغيل 

  .ث غش وتدليسمعينة أو قطاعات للنشاط تزيد بها إمكانية حدو

 الداخلية وغيرها من داخل  المراجعةمع اإلدارة و أعضاء استفساراتعلى المراقب القيام بعمل  -٣٨

 عملية غش حقيقية أو مشتبه عن لديهم أية خلفيةالمنشأة متى كان ذلك مالئماً لتحديد ما إذا كانت 

 . أو محتملة قد تؤثر على المنشأة   حدوثهافى 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

١٢  ٢٤٠-  

 من اإلدارة يمكن أن توفر معلومات مفيدة المراقب يقوم بها التي ساراتاالستفعلى الرغم من أن  - ٣٩

 إال أنه من غير ، القوائم المالية الناتجة عن غش العاملينفيتتعلق بمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة 

 في معلومات مفيدة تتعلق بمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة االستفساراتم مثل هذه دالمحتمل أن تق

 آخرين داخل المنشأة ن ماستفساراتويمكن أن يكون عمل .لقوائم المالية الناتجة عن غش اإلدارةا

ن يختلف عن اإلدارة وعن هؤالء المسئولت بوجهة نظر تزويد المراقب فيباإلضافة إلى اإلدارة مفيداً 

 لنقل معلومات دفرا لألفرصة الاالستفساراتويمكن أن تتيح مثل هذه . عن عملية إعداد التقارير المالية

 المهنيالشخصى  ويستخدم مراقب الحسابات الحكم .للمراقب لم يكن من الممكن نقلها بطريقة أخرى

 ومدى هذه االستفسارات إليهم توجيه يمكن  تحديد األشخاص اآلخرين داخل المنشأة الذينفي

 من داخل المنشأة خريناآل ما إذا كان هاعتبار في المراقب هذا القرار يضع وباتخاذ .االستفسارات

 فى تحديد مخاطر التحريف الهام لهوفير معلومات قد تكون مفيدة تيمكن أن يكونوا قادرين على 

 .والمؤثر الناتج عن الغش

  

ت التي لديها وظيفة المراجعة آ بعمل استفسارات من أعضاء المراجعة الداخلية في المنشمراقبيقوم ال - ٤٠

 الداخلي التي تخص مخاطر الغش والتدليس وما إذا المراجعآراء الداخلية وتناقش هذه االستفسارات 

كان أعضاء المراجعة الداخلية قد قاموا أثناء العام بأداء أية إجراءات الكتشاف عمليات الغش والتدليس 

وما إذا كانت اإلدارة قد استجابت على نحو مرض ألية نتائج تم التوصل لها بسبب إتباع هذه 

  .كان لدى هؤالء األعضاء معرفة بأي عملية غش فعليه أو مشتبه بها أو محتملةاإلجراءات وما إذا 

 لهم استفسارات عن مراقبوتشمل األمثلة التالية اآلخرين من داخل المنشأة الذين يمكن أن يوجه ال - ٤١

  :وجود أو االشتباه بوجود عمليات الغش

  .قارير الماليةأفراد التشغيل الذين ليست لهم صلة مباشرة بعملية إعداد الت*  

 .عاملون فى مستويات مختلفة من السلطة* و

دة أو غير العادية وهـؤالء الـذين        ق وإعداد وتسجيل المعامالت المع    ءعاملون مرتبطون ببد  * و  

 . بمراقبة مثل هؤالء العاملينن على أو يقومونيشرفو

 .الداخلي القانونيالمستشار * و

 .ةيماثل أو شخص المهنيلوك سمسئول ال* و

 . الغش والتدليسدعاوىالشخص أو األشخاص المسئولين عن التعامل مع * و

 مدركاً أن اإلدارة غالباً االستفسارات علىعند تقييم ردود اإلدارة أسلوب الشك المهنى   المراقب يتبع  - ٤٢

 المراقب أعمال الغش والتدليس ، وبناء عليه يستخدم ارتكابل مكانه تمكنها من ضما تكون فى أف

 االستفسارات اإلدارة على المهنى عند تحديد متى يكون من الضرورى تعزيز ردود الشخصى الحكم



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

١٣  ٢٤٠-  

 متعارضة ، يسعى مراقب الحسابات لحل الستفساراتا علىردود الو عندما تكون . أخرىبمعلومات 

 .هذا التعارض

 الحوكمةينبغى على مراقب الحسابات التوصل لفهم عن كيفية ممارسة هؤالء المسئولون عن  -٤٣

لإلشراف على عمليات اإلدارة لتحديد مخاطر عمليات الغش والتدليس داخل المنشأة ونظام الرقابة 

  . لهاواالستجابة وضعته اإلدارة لتخفيف هذه المخاطر الذي ةالداخلي

 مسئولية إشرافية تتعلق بالتنظيم ومراقبة المخاطر الحوكمةتقع على عاتق هؤالء المسئولون عن  - ٤٤

 من الممكن أن تتنوع مسئوليات هؤالء المسئولون عن هوحيث أن.  بالقوانينوااللتزاموالرقابة المالية 

 واإلدارة من منشأة ألخرى ، يكون من الهام أن يتوصل مراقب الحسابات لفهم المسئولية الحوكمة

 وذلك ليتمكن المراقب من التوصل لفهم اإلشراف الذى يمارسه األشخاص  منهم الخاصة بكل

و تظهر  اإلدارة عندما تقوم بأداء مثل هذه المهام الحوكمة هؤالء المسئولون عن يشمل و.المناسبين

  .المنشآت الصغيرة حالة  فى هذه الحالة بوضوح

 لإلشراف علي الحوكمةن عن م عن كيفية ممارسة هؤالء المسئولييمكن أن يقدم التوصل إلي فه - ٤٥

 لها والرقابة الداخلية التي وضعتها اإلدارة ابةواالستج المنشاة عمليات اإلدارة لتحديد مخاطر الغش في

 مدي كفاية مثل هذه الرقابة  ولتخفيف هذه المخاطر توضيحاً يتعلق بقابلية تعرض المنشأة لغش اإلدارة

ويمكن للمراقب التوصل لفهم عن طريق قيامة بإجراءات مثل  .الداخلية وكفاءة اإلدارة ونزاهتها 

 أو بعمل االجتماعاتذه المناقشات وقراءة محاضر مثل هذه  تتم فيها مثل هاجتماعاتحضور 

   . الحوكمةاستفسارات من هؤالء المسئولون عن 

 لتحديد ما إذا كان لديهم الحوكمةن عن يينبغي علي المراقب عمل استفسارات من هؤالء المسئول -٤٦

  .  أو مشتبه بها أو محتملة تؤثر علي المنشأة ه عملية غش فعلييةمعرفة بأ

 على اإلدارةردود  لتعزيز الحوكمةن عن ارات من هؤالء المسئوليمراقب الحسابات بعمل استفسيقوم  - ٤٧

 يحصل المراقب علي أدله ، متعارضةاالستفسارات على  ردودال وعندما تكون .هذه االستفسارات

 عن المسئولينهؤالء من  الستفساراتويمكن أن تساعد أيضا ا . مراجعة إضافية لحل هذا التعارض 

  . المراقب في تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش لحوكمةا

  

  دراسة عوامل خطر الغش والتدليس 

 ينبغي أن يضع المراقب فيها ذلك نظام الرقابة الداخلية  فىبماعند التوصل إلي فهم للمنشأة وبيئتها  -٤٨

ي وجود واحد أو أكثر من عوامل في اعتباره ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إل

  . خطر الغش 

 ومع ذلك . الصعب جداً اكتشافها منيجعل حقيقة أن عمليات الغش والتدليس دائما ما تكون مخفاه إن - ٤٩

كن أن يتعرف مراقب ، يم فيها ذلك نظام الرقابة الداخلية بما فىفعند التوصل إلي فهم للمنشأة وبيئتها 

تيح ي أو ضغطاً  يدفع الرتكاب عملية الغش أو دافعاًف التي تشكل الحسابات علي األحداث أو الظرو
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١٤  ٢٤٠-  

فعلي " عوامل خطر الغش " الرتكاب عملية الغش ويشار لمثل هذه األحداث أو الظروف بـ ةفرص

  :سبيل المثال 

قد تؤدي الرغبة في تلبية توقعات الغير للحصول على تمويل إضافي لحقوق الملكية إلي خلق               *  
  . عملية الغش دافع الرتكاب 

قد تؤدي الرغبة في الحصول على مكافآت هائلة في حالة الوفاء بتحقيـق األربـاح الـسابق                  * و 
  . تقديرها بصورة غير واقعية إلي خلق دافع الرتكاب عملية الغش 

  . يمكن أن تتيح بيئة الرقابة غير الفعالة فرصة الرتكاب عملية الغش  * و 

قد ال تشير بالضرورة إلي وجود عملية غش  إال أنها غالباً            و في حين  أن عوامل خطر الغش         
ويمكن أن يؤثر وجود عوامـل خطـر    . ما توجد في ظروف حدثت فيها عمليات غش وتدليس          

  .  لمخاطر التحريف الهام والمؤثر مراقبغش وتدليس علي تقييم ال

طر الغش من ليس من السهل ترتيب عوامل خطر الغش حسب أهميتها، وتختلف أهمية عوامل خ - ٥٠

منشأة إلي أخرى فيمكن أن توجد بعض من هذه العوامل في منشآت ال تشكل الظروف المحددة بها 

 الحكم الشخصى المهني عند تحديده لوجود مراقبوبناء عليه يمارس ال. مخاطر تحريف هام ومؤثر

حريف الهام عامل من عوامل خطر الغش وما إذا كان سيتم وضعه في االعتبار عند تقييم مخاطر الت

  . والمؤثر الناتج عن الغش في القوائم المالية

لهذا المعيار أمثلة عن عوامل خطر الغش المرتبطة بإعداد تقارير مالية مزيفة ) ١(ويقدم الملحق رقم  - ٥١

ويتم تصنيف عوامل الخطر هذه بناء علي ثالث حاالت تكون موجودة عند . وإساءة استخدام األصول

فعاً أو ضغطاً الرتكاب عملية الغش والتدليس ، وفرصة سانحة الرتكاب دا: حدوث عملية غش وهى 

  . الغش ، والقدرة على تبرير الغش 

تغطي العديد من المواقف    ) ١(حق  لمالوعلى الرغم من أن عوامل خطر الغش والتدليس الموضحة في           

ويجـب أن   . ى   إال أنها مجرد أمثلة ويمكن وجود عوامل خطر أخـر          مراقبالتي يمكن أن يواجهها ال    

كمـا أن جميـع     ) ١( منتبها لعوامل الخطر الخاصة بالمنشأة غير الواردة في الملحـق            مراقبيكون ال 

ليست مناسبة في جميع المواقف ، فبعضها قد يكون ذو أهمية أكبر أو أقل في               ) ١(األمثلة في الملحق    

طات المختلفـة أو بـسبب      المنشآت ذات األحجام المختلفة وذات خصائص الملكية المختلفة وفي النشا         

  . اختالفات أخري في الخصائص والظروف 

 وذلك فيما يخص المراقب تأثيراً هاماً علي رأي تشابكها وملكيتهان لخصائص حجم المنشأة ومدي إ - ٥٢

فعلي سبيل المثال في حالة المنشأة الكبيرة عادة ما يأخذ . عوامل خطر الغش والتدليس ذات الصلة 

السلوك غير المالئم الذي تقوم به اإلدارة من  عموماً تحدباره العوامل التي مراقب الحسابات في اعت

 المراجعة الداخلية ووجود وتنفيذ ميثاق سلوك ووظيفة الحوكمةن عن يمثل فاعلية هؤالء المسئول

 مستوي تشغيل قطاع النشاط ى ذلك فإن عوامل خطر الغش التي تتم دراستها علىوعالوة عل.رسمي 

وفي حاله المنشأة الصغيرة  ، على مستوى المنشاة ا تفسيرات مختلفة عن مجرد دراستهيمكن أن تقدم

تطبيق أو أقل أهمية فعلي سبيل المثال قد ال يكون لقد تكون بعض أو كل هذه االعتبارات غير قابلة ل
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١٥  ٢٤٠-  

ية  ثقافة تؤكد علي أهمبخلققامت قد للمنشأة الصغيرة ميثاق سلوك مكتوب ولكن بدالً من ذلك تكون 

  . النزاهة والسلوك األخالقي من خالل االتصال الشفهي وبأخذ اإلدارة كمثال يحتذي به 

علي فشل اإلدارة ، وفي حد ذاتها ، وال تدل هيمنة فرد واحد علي اإلدارة في منشأة صغيرة عموما 

في بعض ف.في إظهار وتوصيل سلوك مالئم يتعلق بالرقابة الداخلية و عملية إعداد التقارير المالية 

المنشآت يمكن أن تعوض الحاجة إلي سلطة اإلدارة عن أنظمة الرقابة الضعيفة وتخفض من خطر 

ومع ذلك فإن هيمنة فرد واحد علي اإلدارة يمكن أن يشكل جانباً من جوانب الضعف . غش العاملين 

  . المحتمل حيث  أن هناك فرصة لتجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة

  

    العادية وغير المتوقعة دراسة العالقات غير 

 ذلك بما فىعند قيامة بعمل إجراءات تحليلية للتوصل إلي فهم للمنشأة وبيئتها  ، المراقبينبغي علي  -٥٣

أن يأخذ بعين االعتبار العالقات غير العادية وغير المتوقعة التي يمكن أن تشير إلي ،الرقابة الداخلية 

  . مخاطر التحريفات الهامة الناتجة عن الغش 

      يمكن أن تساعد اإلجراءات التحليلية في تحديد وجود معامالت أو أحداث غير عادية ومبالغ ونسب - ٥٤

وبأدائه لإلجراءات . عملية المراجعة ى علتتعلق بالقوائم المالية والتأثير قد تشير إلي أمور اتجاهات و

 حد ىإل وجودها ن المتوقعيكون مينمي المراقب توقعاته بخصوص العالقات المتوقعة التي التحليلية 

 وعندما تؤدي فيها ذلك نظام الرقابة الداخلية بما فى فهم المراقب للمنشأة وبيئتها إلىاستنادا معقول 

 ىمسجلة أو نسب تم الحصول عليها من مبالغ مسجلة إلال المبالغ وبينالمقارنة بين تلك التوقعات 

قب بدراسة تلك النتائج لتحديد مخاطر ايقوم المر،  عالقات غير عادية أو غير متوقعة ظهور

 وتتضمن اإلجراءات التحليلية إجراءات  تتعلق بحسابات .التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش

غير متوقعة يمكن أن تشير إلي مخاطر تحريف  وأعالقات غير عادية أية اإليرادات مع هدف تحديد 

 من عمالء ضخمة مرتجعات أو ية وهممبيعات  مثل  ، فةمزيهام ومؤثر ناتج عن إعداد تقارير مالية 

  .  عنها فصح اتفاقيات جانبية غير مىوالتي قد تشير إل

  

   األخرىدراسة المعلومات 

أن يفكر ،  ذلك الرقابة الداخلية بما فى عند التوصل إلي فهم المنشأة وبيئتها المراقبينبغي علي  -٥٥

ناتجة مخاطر تحريف هام ومؤثر تشير إلى فيما إذا كانت المعلومات األخرى التي تم الحصول عليها 

  . عن الغش 

يقوم المراقب ،  المعلومات التي تم الحصول عليها من تطبيق اإلجراءات التحليلية ىباإلضافة إل - ٥٦

ول عليها عن المنشأة وبيئتها والتي قد تساعد في تحديد بدراسة المعلومات األخرى التي تم الحص

ويمكن أن تساعد المناقشة بين أعضاء الفريق . مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش 

.  في تقديم معلومات تساعد علي تحديد مثل هذه المخاطر "٣٢"إلى " ٢٧" منالموضحة في الفقرات 
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١٦  ٢٤٠-  

 المعلومات التي تم الحصول عليها من عملية قبول مراقب دأن تساعوباإلضافة إلي ذلك يمكن 

 -  لصالح المنشأة أداؤها والخبرة المكتسبة من مهام أخرى تم االستمرار معهمالحسابات للعمالء أو 

تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن فى  – الدورية مهام فحص المعلومات المالية مثل

  . الغش 

  

      والتدليس عن الغشةالناتجو المؤثرة  ة الهاماتخاطر التحريفتحديد وتقييم م 

 علي مستوي القوائم المالية ينبغي علي المراقب عند تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر -٥٧

وتقييم مخاطر االفصاحات تحديد  وأأرصده الحسابات  وأ مستوي التأكد لفئة من المعامالت وعلى

 ى تؤدي إلعلى أنها تقييمهاوتعتبر المخاطر التي تم .  الناتج عن الغش التحريف الهام والمؤثر

 ينبغي علي المراقب أن ه وبناء علي ،حدوث تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش مخاطر جوهريه

 ذلك أنشطة الرقابة ذات الصلة ويقوم بما فى بالمنشأة نظام الرقابة الداخلية م ييقوم بتقييم تصم

  . اتم تنفيذه قد كانبتحديد ما إذا 

  

 الحكم المهني لقياس مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش حيث يقوم بما مراقبيستخدم ال - ٥٨

  ـ :يلي

تحديد مخاطر الغش عن طريق دراسة المعلومات التي تم الحصول عليهـا مـن خـالل أداء                 )   أ  (

بات واإلفصاحات في القـوائم     إجراءات تقييم المخاطر ودراسة فئات المعامالت وأرصدة الحسا       

  . المالية 

  . ربط مخاطر الغش التي تم تحديدها بما يمكن أن يحدث من خطأ عند مستوي التأكد ) ب(و

 للتحريفات المحتملة بما في ذلك إمكانية أن يؤدى  الخطر إلـي حـدوث               القيمة المتوقعة دراسة  ) ج(و

 .تحريفات متعددة واحتمالية حدوث الخطر

 إلي تفهم ألنظمة الرقابة التي صممتها اإلدارة ونفذتها لمنع الغش مراقبتوصل المن المهم أن ي - ٥٩

واكتشافه وذلك ألنه بتصميم وتنفيذ هذه األنظمة يمكن لإلدارة أن تتخذ أحكاماً شخصية تتعلق بطبيعة 

ارة  على سبيل المثال أن اإلدمراقب ويمكن أن يعلم ال ومدي األنظمة التي تختارها لتولي هذا األمر

اختارت وهي واعية قبول المخاطر التي تصاحب عدم وجود فصل في االختصاصات وغالبا ما يكون 

ويمكن أن تكون . هذا هو الحال في المنشأة الصغيرة حيث يمارس المالك إشرافاً يومياً علي العمليات

غش التي يمكن المعلومات التي تم الحصول عليها من هذا التفهم مفيدة أيضا في تحديد عوامل خطر ال

  .  لمخاطر احتواء القوائم المالية علي تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغشمراقبأن تؤثر علي تقييم ال

  



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

١٧  ٢٤٠-  

   اإليراداتمخاطر الغش في 

   م اإليراداتي من تضخمزيفةغالبا ما تنتج التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن إعداد تقارير مالية  - ٦٠

 تخفيضأو ) العتراف المبكر باإليراد أو تسجيل إيرادات وهمية من خالل ا،  سبيل المثال ىعل( 

   ) .دون وجود سبب فترة الحقة إلى اإليرادات من خالل ترحيل:  سبيل المثال ىعل( اإليرادات 

ما هو  اسةريقوم بدو باإليرادات غش في االعتراف لل مخاطر وجودومن ثم فعادة ما يفترض المراقب 

 أو التأكيدات التي يمكن أن تؤدي إلي حدوث مثل هذه معامالت اإليرادأو ما هى    اإليرادنوع

وتعتبر مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والمتعلقة باالعتراف باإليراد . المخاطر 

أمثله علي ردود ) ٣(حق ليتضمن المو . "٦١"، " ٥٧"مخاطر جوهرية يجب مواجهتها طبقا للفقرات 

يم المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن إعداد تقارير مزورة ناتجة عن األفعال تجاه تقي

االعتراف باإليراد كخطر من مخاطر بتحديد ، ظرف ما ل ، المراقب وإذا لم يقم .االعتراف باإليراد

وصل اب التي تؤيد النتيجة التي تبسالتحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش يقوم المراقب بتوثيق األ

   ."١١٠"إليها كما هو مطلوب طبقا للفقرة 

  

     والتدليسالناتجة عن الغشو المؤثرة  ة الهامات مخاطر التحريفتجاهردود األفعال 

 تحديد ردود أفعال عامة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها مراقبينبغي علي ال -٦١

وعليه أن يصمم ويقوم بأداء إجراءات مراجعة . الناتجة عن الغش علي مستوي القوائم المالية 

  . إضافية تستجيب طبيعتها وتوقيتها ومداها لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها علي مستوي التأكيد 

 ى تكون علتحقيقمن المراقب أن يقوم بأداء إجراءات ) ٣٣٠(يتطلب معيار المراجعة المصري رقم  - ٦٢

  . لتي تم تقييمها علي أنها مخاطر جوهرية مخاطر ا مواجهة ال من أجل ديدوجه التح

  : يستجيب المراقب لمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش علي النحو التالي  - ٦٣

وهو شك مهني زائد ورد فعل يتعلـق        أال  ، لي كيفية سير عملية المراجعة      عرد فعل له تأثير كلي        )أ(

   .دة التي تم التخطيط لها بصورة أو بأخرىباعتبارات أكثر عموما بعيدا عن اإلجراءات المحد

 إجراءات  ىد تتعلق بطبيعة وتوقيت ومد    ي التأك ىرد فعل تجاه المخاطر التي تم تقييمها علي مستو          )ب(  

  . المراجعة التي ينبغي أداؤها 

رد فعل للمخاطر التي تم تحديدها يتعلق بأداء بعض إجـراءات المراجعـة لمواجهـة مخـاطر                   ) ج(

 مع األخذ في االعتبار     للرقابةالناتجة عن الغش المتعلقة بتجاوزات اإلدارة       والمؤثر  التحريف الهام   

  .  التي يمكن أن يحدث عن طريقها مثل هذه التجاوزات  وهابالتنبؤ  الطرق التي ال يمكن 

يمكن أن يؤثر رد الفعل لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها الناتجة عن الغش  - ٦٤

    : لشك المهني للمراقب علي النحو التالي علي ا
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١٨  ٢٤٠-  

 التي سيتم   والمؤثرةلمعامالت الهامة   ل المستندات المؤيدة  ى اختيار طبيعة ومد    عند متزايدةحساسية    ) أ(

   .ارهاباخت

 .  للحاجة لتعزيز تفسيرات أو إقرارات اإلدارة المتعلقة باألمور الهامة والمؤثرة متزايدإدراك  ) ب(

  

 يكون من العملي وضع إجراءات مراجعة يمكن أن تواجه مخاطر  لنه أنيمكن أن يستنتج المراقب - ٦٥

وفي مثل هذه الظروف يقوم المراقب بدراسة  . بصورة كافية التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش 

        . ) "١٠٣"،  "٨٩" الفقرات راجع( التأثيرات علي عملية المراجعة 
  

  

   ة العاماألفعالردود 

 لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ة العاماألفعالدود عند تحديد ر -٦٦

  : ينبغى علي مراقب الحسابات أن ، علي مستوي القوائم المالية 

  .  عليه اإلشراف و يدرس اختيار فريق العمل  )أ(  

  . المنشأة بة المستخدمة ي السياسات المحاسبيدرس) ب(و

   . التوقع عند اختيار طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة عنصر عدم يدخل) ج(و

  

 مراقبيجب أن تتناسب معرفة ومهارة وقدرة األفراد المكلفين بأداء مسئوليات عملية هامة مع تقييم ال - ٦٧

ومثال على ذلك أن يواجه .لمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والتدليس في هذه العملية 

طر المحددة للتحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس وذلك بتعيين أفراد  المخامراقبال

إضافيين من ذوي المهارات المتخصصة والمعارف مثل خبراء تكنولوجيا المعلومات، أو بواسطة 

 مراقبوباإلضافة إلى ذلك فإن مدي اإلشراف يعكس قدرة تقييم ال. تعيين أفراد أكثر خبرة في العملية

مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس وكذا كفاءة أعضاء فريق العمل الذين ل

 . يقومون بأداء العمل 

    

 أسلوب اختيار وتطبيق اإلدارة للسياسات المحاسبية الهامة وبصفة خاصة تلك المرتبطة مراقبيدرس ال - ٦٨

عتباره ما إذا كان اختيار وتطبيق   في امراقبو يضع ال.بقياسات غير موضوعية ومعامالت معقدة 

مؤشرا علي إعداد تقارير مالية مزيفة وناتجة عن جهود اإلدارة في التحكم في يعد السياسات المحاسبية 

األرباح لكي تخدع مستخدمي القوائم المالية وذلك بالتأثير علي مدي فهمهم وإدراكهم ألداء وربحية 

 .المنشأة 

  

منشاة الذين هم على دراية بإجراءات المراجعة التي تتم عادة على عادة ما يكون األفراد داخل ال - ٦٩

 أحد عناصر مراقبلذلك يدخل  ال. العمليات أكثر قدرة على إخفاء الغش فى التقارير المالية المزيفة 

و يمكن تحقيق هذا . عدم التوقع عند اختيار طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات المراجعة التي يجب أداؤها

مثال بواسطة عمل إجراءات هامة على أرصدة حسابات مختارة وتأكيدات لم يتم اختبارها علي سبيل ال



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

١٩  ٢٤٠-  

نظرا ألهميتها أو لخطرها وتعديل توقيت إجراءات المراجعة عن التوقيت المتوقع واستخدام طرق 

  . مختلفة ألخذ العينات وإتمام إجراءات المراجعة في مواقع مختلفة أو في مواقع علي أساس غير معلن 

  إجراءات المراجعة لمواجهة خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس علي مستوي التأكيد  

 الهام والمؤثر التي تم تقييمها الناتجة عن الغش ف للتعامل مع مخاطر التحريمراقبإن رد فعل ال - ٧٠

 المراجعة بالطرق والتدليس علي مستوى التأكيد يمكن أن يشمل تغيير طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات

  : التالية 

يمكن أن تكون طبيعة إجراءات المراجعة التي ستتم في حاجة إلي التغيير للحصول علي أدلة مراجعة                * 

أكثر مصداقية وذو صلة بالموضوع أو للحصول علي معلومات مؤيدة إضافية وهذا يمكـن أن يـؤثر                 

ويمكن أن تكـون المالحظـة      . نوعهاعلى كل من نوع إجراءات المراجعة التي يجب أداؤها ودرجة ت          

 استخدام أسـاليب المراجعـة      مراقبأو أن يختار ال    ، المادية أو التفتيش علي أصول بعينها أكثر أهمية         

القائمة على الحاسب اآللي وذلك لجمع أدلة أكثر عن البيانات الموجودة في الحسابات الهامـة أو فـي                  

 إجراءات للحصول علي    مراقبي ذلك يمكن أن يصمم ال     و بإالضافة إل  . ملفات المعامالت االليكترونية  

 أن اإلدارة واقعة تحـت ضـغط لتحقيـق          مراقبعلى سبيل المثال إذا رأى ال     .معلومات إضافية مؤيدة  

اإليرادات المتوقعة فإنه يمكن أن يكون هناك خطر ذو صلة بهذا الموضوع بأن تقوم اإلدارة بتـضخيم                 

. بنودا تعوق االعتراف باإليراد أو بفاتورة المبيعات قبل التـسليم         المبيعات وذلك بتعديل اتفاقيات تشمل      

 يمكن علي سبيل المثال أن يقوم بتصميم مصادقات خارجية ليست فقط            مراقبوفي هذه الظروف فإن ال    

للتأكيد علي المبالغ المستحقة ولكن أيضا للتأكيد علي تفاصيل اتفاقيات المبيعات بما في ذلك التاريخ و                

  انه من الفعـال أن       مراقبوباإلضافة لذلك يمكن أن يجد ال     . رد المبيعات وشروط التسليم     أية حقوق ل  

يكمل مثل هذه المصادقات الخارجية باستفسارات من أفراد غير مختصين بالنواحي المالية في المنشأة              

  . وذلك فيما يخص أية تغييرات في اتفاقيات المبيعات أو شروط التسليم 

  

 ويمكن لمراقب الحسابات أن يصل إلي       .قيت اإلجراءات الهامة في حاجة إلي تعديل      يمكن أن يكون تو   * 

خطـر  هو األفضل لمواجهـة     استنتاج أن القيام باختبارات هامة في نهاية أو بالقرب من نهاية الفترة             

ـ  لويمكن لمراقب الحسابات أن يصل      . تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش       بفـرض وجـود     هنتيجة أن

 مـن   للوصول إلى اسـتنتاجات   إجراءات المراجعة   تأجيل  ن   المقصود أو التالعب  فإ     ر التحريف مخاط

وعلي العكس من ذلك فعلي سبيل المثال فـإن تحريفـا           .  إلي نهاية الفترة لن يكون فعاال      دورىتاريخ  

يمكن لمراقب   هنا    و  دورية في فترة    يكون قد بدأ   االعتراف بإيرادات غير سليمة يمكن أن        ناتجاً عن   

قبل ذلك أو على مـدار الفتـرة   مبكراً   علي المعامالت    التحققإجراءات   تطبيقسابات أن يختار أن     الح

  .المعد عنها التقرير

يعكس مدي اإلجراءات المطبقة مدي تقدير المخاطر في التحريف الهام والمؤثر النـاتج عـن الغـش                 * 

علي مستوي أكثر تفصيال، كما أن      ومثال لذلك زيادة حجم العينات أو عمل إجراءات تحليلية          . والتدليس

أساليب المراجعة بالحاسب اآللي يمكن أن تمكن من اختبارات أكثر شموال للمعـامالت االليكترونيـة               

 من المعامالت مـن الملفـات       ةويمكن أن تستخدم مثل هذه األساليب  الختيار عين        . وملفات الحسابات 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٠  ٢٤٠-  

خصائص المحددة أو الختبار المجتمع بكامله بـدال        االليكترونية الهامة وذلك النتقاء المعامالت ذات ال      

  .من العينة

  

 بأنه قام مراقب الحسابات بتحديد احد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليسإذا  - ٧١

يؤثر علي كميات المخزون فإن فحص سجالت المخزون الخاصة بالمنشأة يمكن أن يساعد في تحديد 

يمكن أن تؤدي و. تتطلب عناية خاصة أثناء أو بعد الجرد الفعلي للمخزون المواقع أو األصناف التي 

مثل هذه المراجعة إلي قرار لمراقبة جرد المخزون في مواقع محددة وعلي أسس غير معلنه أو القيام 

 . بجرد المخزون في جميع المواقع فى نفس التاريخ 

  

ام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس تؤثر  أحد مخاطر التحريف الهتحديد أنيمكن لمراقب الحسابات  - ٧٢

     علي عدد من الحسابات والتأكيدات بما في ذلك تقييم األصول والتقديرات المتعلقة بمعامالت محددة

أو التزامات أخرى )  أو إعادة الهيكلة أو التصرف في احد قطاعات النشاط االقتناءمثل عمليات ( 

 ة التقاعد بعد نهاية  الخدمة والتزامات مواجهعن  العاملين مثل التزامات  مزايا( هامة مستحقة 

 ذات الصلة بالتقديرات ترات الهامة في االفتراضايكما أن الخطر يمكن أن يرتبط بالتغي). البيئة

مراقب  -المعلومات التي تجمع من خالل التوصل لفهم المنشأة وبيئتها  - ويمكن أن تساعد .المتكررة

و يمكن أيضا  . تقديرات اإلدارة واألحكام واالفتراضات الخاصة بهامعقوليةدي الحسابات في تقييم م

أن يعطي الفحص بأثر رجعي لألحكام واالفتراضات اإلدارية المشابهة المطبقة في فترات سابقة 

 .  واالفتراضات التي تدعم تقديرات اإلدارة األحكام معقوليةتفسيرا لمدي 

  

لمعيار أمثلة إلجراءات المراجعة الممكنة للتعامل مع المخاطر التي من هذا ا) ٢(ويعرض الملحق رقم  - ٧٣

وهذا الملحق يشمل أمثلة على ردود . تم تقييمها للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس

 لمخاطر التحريف الهام و المؤثر الناتج عن التقارير المالية المزيفة وسوء مراقباألفعال لتقييم ال

  . صولاستخدام األ

  
   لرقابة الداخليةنظمة األإجراءات المراجعة لمواجهة تجاوزات اإلدارة 

تكون اإلدارة في موقع فريد يمكنها من ارتكاب التزوير بسبب قدرة " ١٩"كما تم ذكره في الفقرة  - ٧٤

اإلدارة على التالعب المباشر أو غير المباشر في السجالت المحاسبية وإعداد قوائم مالية مزيفة وذلك 

وبينما يتنوع مستوي خطر تجاوز اإلدارة . بالتجاوز عن أنظمة الرقابة التي تبدو أنها تعمل بفعالية

ألنظمة الرقابة من منشأة ألخرى فإن الخطر مع ذلك يكون موجودا في جميع المنشآت وهو خطر هام 

عامة للتعامل مع للتحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس وبالتالي فباإلضافة إلي ردود األفعال ال

خطر التحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس وردود األفعال للتعامل مع الخطر الذي تم تقييمه 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢١  ٢٤٠-  

  بعمل إجراءات مراقبللتحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس علي مستوي التأكيد يقوم ال

  .للمراجعة وذلك لمواجهة خطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة

إجراءات المراجعة المطلوبة لمواجهة خطر تجاوزات اإلدارة ألنظمة " ٨٢"إلى " ٧٦"ت من تبين الفقرا - ٧٥

 يأخذ في اعتباره وجود تجاوزات لإلدارة تستدعى قيامه بعمل إجراءات غير مراقبكما أن ال. الرقابة 

  . تلك المشار إليها في هذه الفقرات 

أن يصمم ويؤدي إجراءات ، ة الرقابة لمواجهة خطر تجاوزات اإلدارة ألنظممراقبيجب على ال -٧٦

  :للمراجعة من أجل

اختبار مدي سالمة قيود اليومية المرحلة إلى األستاذ العام وكذلك قيود التسويات التي تمت عند                 ) أ(

  . إعداد القوائم المالية 

فحص التقديرات المحاسبية الكتشاف التحيز الذي يمكن أن يتسبب في تحريف مؤثر ناتج عـن               )  ب(و

  . التدليس الغش و

 علي علم بها والتـي      المراقبلمعامالت الهامة التي أصبح     ل ألسباب المنطقية لفهم  ت إلي   التوصل) ج(و

فى تبدو غير عادية    التى  تكون خارج النطاق المعتاد للنشاط الخاص بالمنشأة أو تلك المعامالت           

 . فهم المراقب للمنشأة وبيئتها ت ضوء

  
   األخرىتسويات القيود اليومية و

غالبا ما يشمل التحريف الهام والمؤثر للقوائم المالية الناتج عن الغش والتدليس التالعب في عملية  - ٧٧

في نهاية أو  خالل العام معتمدةإعداد التقارير المالية  وذلك بتسجيل قيود يومية غير مالئمة أو غير 

وذلك  ، يود اليومية الرسمية  في القوائم المالية ولم تظهر في قظهرتأو عمل تسويات لمبالغ ، الفترة 

و ينبغي علي مراقب الحسابات عند تصميم . وإعادة التبويب القوائم  المالية المجمعة مثل تسويات 

 األستاذ العام والتسويات المرحلة إلىوالقيام بإجراءات المراجعة الختبار مدي صحة قيود اليومية 

  : م بما يلي القوائم المالية القياإعداداألخرى التي تمت عند 

 إلي فهم لعملية إعداد التقارير المالية للمنشأة والضوابط التي تتم علـي قيـود اليوميـة                  التوصل    )أ( 

  . والتسويات األخرى

  . تقييم تصميم أنظمة الرقابة علي قيود اليومية والتسويات األخرى ويحدد ما إذا كان قد تم تنفيذها)  ب(و

ألفراد المشاركين في عملية إعداد التقارير المالية عن أية أنـشطة غيـر         القيام باالستفسارات من ا   )  ج(و

  .مناسبة أو غير عادية خاصة بعملية إعداد قيود اليومية والتسويات األخرى

  . تحديد توقيت االختبار     )د(و

  . تحديد واختيار  قيود اليومية والتسويات األخرى الختبارها ) هـ(و

  

 األمثل اليومية والتسويات األخرى من أجل االختبار وتحديد األسلوب بغرض تحديد و اختيار قيود - ٧٨

  : ما يلىبنود التي تم اختيارها يضع مراقب الحسابات في اعتباره المستندات المؤيدة لللفحص 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٢  ٢٤٠-  

  

  

يمكن أن يساعد وجود عوامل خطـر       تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس،          

 أثناء تقييمه لمخاطر التحريف الهام      مراقبالمعلومات األخرى التي حصل عليها ال     الغش والتدليس و  

والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس في تحديد فئات محددة من قيود اليومية والتسويات األخرى مـن                

  . أجل االختبار

لل أنظمة الرقابة    يمكن أن تق   – أنظمة الرقابة  التي تم تنفيذها علي قيود اليومية والتسويات األخرى          * 

ـ                 ةالفعالة علي إعداد وترحيل قيود اليومية والتسويات األخرى من مدي اختبـارات التحقـق الالزم

  .  قد اختبر مدي فعالية تشغيل هذه األنظمةمراقببشرط أن يكون ال

  

مـن   بالنسبة لكثيـر     - عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة وطبيعة األدلة التي يمكن الحصول عليها          *

. المنشآت تشمل القيود الروتينية للمعامالت خليط من اإلجراءات والخطوات اليدوية واالليكترونيـة           

وبالمثل فإن تسجيل قيود اليومية والتسويات األخرى يمكن أن يشمل إجـراءات وخطـوات يدويـة                

  إعداد قيـود     وعند استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية إعداد التقارير المالية فإن         . واليكترونية

  . اليومية والتسويات األخرى  تتواجد فقط بالشكل االلكتروني 
  

 غالبا ما يكون لقيود اليوميـة أو التـسويات          -خصائص قيود اليومية أو التسويات األخرى المزيفة        * 

  ويمكـن أن تـشتمل تلـك الخـصائص         . األخرى غير المالئمة خصائص فريدة محددة تختص بها       

  : قيودا 

  

  . تتم علي حسابات ليست ذات صلة بالموضوع أو غير عادية أو حسابات نادرا ما تستخدم    )أ(   

  .  بعمل قيود اليومية  عادة تتم بواسطة أفراد ال يقومون  )ب(أو

          يتم تسجيلها في نهاية المدة أو قيود بعد اإلقفال والتي يكون لـديها القليـل مـن التفـسير                     )ج(أو

   .أي تفسير أو وصفو الوصف أو بدون 

   القوائم المالية والتي ال يكون لها أرقام حسابات إعدادتتم أما قبل أو أثناء     )د(أو

  .أو مقربه ألرقام تنتهي بنفس الرقم ) صحيحة(تحتوي علي أرقام ) هـ(أو

  : ات  يمكن أن تتم قيود اليومية أو التسويات غير المالئمة علي حساب–طبيعة ومدى تعقيد الحسابات * 

  . تحتوي علي معامالت تكون معقدة أو غير عادية في طبيعتها    ) أ(   

  . تحتوي علي تقديرات هامة وتسويات نهاية المدة    )ب(أو

  .  عرضة للتحريفات في الماضي كانت   )ج(أو

   . يتهاتسواتخاذ اإلجراءات الالزمة للم يتم  أو أنها تحتوي علي فروق بانتظام لم يتم تسويتها   )د(أو

   . بين شركات المجموعة تحتوي علي معامالت تمت )هـ(أو

  .تشترك في خطر قد تم تحديده يخص تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش والتدليس    )و(أو

اختيار قيود يومية مـن     ب يجب االهتمام   كيانات وعند مراجعة المنشآت التي لديها عدة مواقع أو عدة           

   . مواقع متعددة



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٣  ٢٤٠-  

 قيـود    قد ال تخضع   –  تم إثباتها خارج النظام المعتاد للنشاط       التى خرياألتسويات  الومية أو   يالقيود  * 

  لنفس مستوي الرقابة الداخلية مثل قيود اليومية المستخدمة علي أسس متكررة             النمطيةغير  اليومية  

  . لتسجيل المعامالت مثل المبيعات الشهرية والمشتريات والمدفوعات النقدية 

  

راقب الحسابات الحكم المهني في تحديد طبيعة وتوقيت ومدي اختبار قيود اليومية والتسويات يستخدم م - ٧٩

 فإنه الماليةفترة ال هي والتسويات األخرى غالبا ما تتم في نهاية المزيفة وألن قيود اليومية ،األخرى

تي تتم في ذلك من المعتاد بالنسبة لمراقب الحسابات ان يختار قيود اليومية والتسويات األخرى ال

التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية والناتج عن الغش إمكانية حدوث  وبسبب ومع هذا. الوقت 

 على، جهود مكثفة إلخفاء كيفية القيام بعملية التزوير ب المالية و إمكانية القياموالتدليس  خالل الفترة 

تسويات اليومية والحاجة أيضا الختبار قيود  كان هناك إذا يأخذ في اعتباره ما  أنمراقب الحسابات

   . الفترة الماليةأخرى خالل 

  

  

  التقديرات المحاسبية 

  الشخصية عدد من األحكاماستخدامعند إعداد القوائم المالية فإن اإلدارة تكون مسئولة عن  - ٨٠

 مثل هذه ةمعقوليمراقبة مدي و أيضاً عن هامة المحاسبية التقديرات الواالفتراضات التي تؤثر في 

 من خالل التحريف المقصود المزيفةو غالبا ما يتم إعداد التقارير المالية .التقديرات علي أسس مستمرة

 الذي يمكن أن ينشأ عنها التحيز وعند فحص التقديرات المحاسبية لكشف .للتقديرات المحاسبية

   :التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ينبغي علي المراقب أن

أدلة المراجعة والتقديرات الموجودة في     ب المدعمة كانت االختالفات بين التقديرات      إذا ما   يدرس) أ(

تشير الى تحيز محتمل من ناحية إدارة المنشأة وفي هذه          ، القوائم المالية حتى ولو كانت معقولة     

  .   عيد النظر في التقديرات ككل يأن مراقب الحسابات على الحالة فإن 

قوم بعمل فحص بأثر رجعي ألحكام وافتراضات اإلدارة ذات الصلة بالتقـديرات المحاسـبية              ي) ب(و 

 إذا والهدف من هذا الفحص هـو تحديـد مـا      .الهامة والظاهرة في القوائم المالية للسنة السابقة      

جعل األحكـام   من ذلك    و ليس المقصود     .كانت هناك أدلة علي تحيز محتمل من ناحية اإلدارة        

تي اتخذها مراقب الحسابات  في العام السابق والـذي كانـت مبنيـة علـي أسـاس                  المهنية ال 

  .المعلومات المتاحة في ذلك الوقت في موضع تساؤل 

  

أن  فعليهحديد تحيز محتمل من ناحية اإلدارة عند عمل التقديرات المحاسبية ت قام مراقب الحسابات بإذا - ٨١

 هذا التحيز تمثل خطر تحريف هام ومؤثر ناتج عن  كانت الظروف التي أنتجت مثلإذايقوم بتقييم ما 

 كانت أفعال اإلدارة إذاوعند عمل التقديرات المحاسبية يأخذ مراقب الحسابات في اعتباره ما . الغش  

 األرباح علي لعمل توازن فىبنفس الطريقة و ذلك المخصصات  فى تخفض أو تضخم بأنهاتبدو 

 لكي تقوم بخداع مستخدمي القوائم األرباحلمستوي المطلوب من  أو أكثر  أو أن تحقق اماليتينفترتين 

  .المالية وذلك بالتأثير علي مدي فهمهم ألداء وربحية المنشأة 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٤  ٢٤٠-  

   
   األسباب المنطقية للمعامالت الهامة

 فهم لألسباب المنطقية للمعامالت الهامة والتي تكون خارج مسار أنشطة علىصل مراقب الحسابات حي - ٨٢

 فهم مراقب الحسابات للمنشأة وبيئتها والمعلومات فى ضوء غير عادية أنها التي تبدو  تلكالمنشأة أو

 إذا ما يدرس هذا  الفهم هو أن على الحصولوالغرض من . األخرى التي حصل عليها أثناء المراجعة

 من أجلتفترض أن المعامالت يمكن أن تكون قد تمت  ) عدم وجودهاأو ( سباب المنطقية كانت األ

وعند الوصول إلي مثل هذا الفهم فعلي .  أو لحجب سوء استخدام األصول مزيفةاد تقارير مالية إعد

  : مراقب الحسابات أن يضع في اعتباره التالي 

  

علي سبيل المثال تلك المعـامالت التـي        ( ما إذا كان شكل هذه المعامالت يبدو معقداً أكثر من الالزم            * 

  ). و أطراف أخرى متعددة من غير ذوي العالقةتشمل منشآت متعددة داخل مجموعة أ

  

ما إذا كانت اإلدارة قد ناقشت طبيعة وتفسير مثل هذه المعامالت مع المسئولين عـن الحوكمـة فـي                   * 

  . المنشأة وما إذا كان هناك عمليات توثيق مناسبة 

  

   .  للمعاملةتصر على معالجة محاسبية خاصة تختلف عن الجوهر االقتصادى كانت اإلدارة إذاما * 

  

ما إذا كانت المعامالت التي تشمل أطراف أخرى غير داخلة في التجميع وتشمل منشآت ذات أغراض                * 

خاصة قد تم فحصها بطريقة جيدة وأنه تم الموافقة عليها واعتمادها بواسطة المسئولين عن الحوكمـة                

  . في المنشأة 

  

و القوة المالية    أ القدرةسبقا أو أطراف ليس لديها      ت المعامالت تشمل أطراف أخرى لم تحدد م       إذا كان ما  * 

  .  المراجعة محلدون مساعدة من المنشأة لدعم المعامالت ب

  

    تقييم أدله المراجعة 

وعلي أساس إجراءات ، يقوم مراقب الحسابات أن ) ٣٣٠( معيار المراجعة المصري رقم يتطلب - ٨٣

 كان تقييم مخاطر التحريف إذابتقييم ما ، ليها المراجعة التي تمت وأدلة المراجعة التي تم الحصول ع

 مسالة نوعية تستند أساسية بصورة هذا التقييمو يعد . اًيزال مالئم الهام والمؤثر علي مستوي التأكيد ال

و يمكن أن يعطي مثل هذا التقييم مفهوم أكثر .مراقب الحسابات الشخصى لحكم العلي أساس  

ناتج عن الغش والتدليس وما إن كانت هناك حاجة إلي إجراءات  لمخاطر التحريف الهام والمؤثر ال

 إذافإن مراقب الحسابات يضع في اعتباره ما ، وكجزء من هذا التقييم . مراجعة إضافية أو مختلفة

 خالل عملية المراجعة وذلك بخصوص اآلخرينكان قد تم عمل اتصال مناسب مع أفراد فريق العمل 

والمؤثر الناتج عن الغش دة التى تشير الى خطر التحريف الهام المعلومات أو الظروف المحد

 . والتدليس



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٥  ٢٤٠-  

  

  

 إلجراءات المراجعة مراقبفعند أداء ال. تعتبر عملية مراجعة القوائم المالية عملية تراكمية ومتكررة  - ٨٤

المخطط لها فإن المعلومات التي قد يحصل عليها يمكن أن تختلف بدرجة كبيرة عن تلك المعلومات 

فعلي سبيل . ي استند إليها في تقييمه مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليسالت

 وجود مخالفات في السجالت المحاسبية أو تعارض أو نقص في مراقبالمثال فقد يصل إلى علم ال

لحق رقم ويشمل الم.  واإلدارة يمكن أن تصبح معقدة أو غير عاديةمراقباألدلة كما أن العالقة بين ال

 . أمثلة عن الظروف التي يمكن أن تشير إلى إمكانية حدوث الغش والتدليس ) ٣(

  

 التي تتم في أو بالقرب  -  كانت اإلجراءات التحليليةإذا ما يدرس أن مراقب الحساباتيجب علي  - ٨٥

قة مع  كانت القوائم المالية ككل متسإذاما ع االستنتاج العام إلي للتوصلمن نهاية عملية المراجعة 

تشير الى  خطر تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش والتدليس لم  -معرفة مراقب الحسابات للنشاط 

 خطر  إلىويتطلب  تحديد االتجاهات و العالقات المحددة التى يمكن أن تشير.  سابقاهيتم التعرف علي

عادية والتي القات غير والعال . مهنياًشخصياً التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس حكما 

وهذا يمكن أن يشمل . تكون متصلة بهذا األمر بصفة خاصة قد تشمل إيرادات نهاية السنة والربح 

فترة ال والتي تظهر في األسابيع األخيرة من غير المبررةعلي سبيل المثال المبالغ الكبيرة من اإليراد 

 التدفقات النقدية من اتجاهال يتماشى  مع  أو أية معامالت غير عادية أو ذلك الدخل الذي المالية

  . التشغيل

  

 كان هذا إذا ما يدرس أن هعندما يقوم مراقب الحسابات بتحديد عملية تحريف فإنه يتوجب علي - ٨٦

يجب  ه وان كان هناك مثل هذا المؤشر فإن.التحريف يمكن أن يكون مؤشرا عن الغش والتدليس

لتحريف وعالقته بالمجاالت األخرى من المراجعة المراقب أن يأخذ في اعتباره مضمون اعلى 

  .وبصفة خاصة مدي مصداقية  إقرارات اإلدارة

   

 المراقب أن ه يجب علىكما أن . بذاتهاال يمكن للمراقب أن يفترض أن واقعة الغش هي واقعة مستقلة  - ٨٧

ف الهام  التحريفات المكتشفة يمكن أن تكون مؤشرا علي خطر أعلي من التحريت كانإذاما يدرس 

تحريفات متعددة في وجود مثال علي ذلك و ال .والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس في موقع معين

منطقة ما حتى ولو كان التأثير التراكمي لها غير مؤثر يمكن أن تكون مؤشرا علي خطر التحريف 

 . الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس

  



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٦  ٢٤٠-  

  

ف تكون أو يمكن أن تكون نتيجة للغش والتدليس ولكن أثر هذا  أن عملية التحريمراقب إذا اعتقد ال - ٨٨

 تقييم التأثيرات وبصفة خاصة تلك التي مراقبالتحريف ليس هاما ومؤثرا على القوائم المالية، فعلى ال

ومثال لذلك أن الغش والتدليس الذي يشمل . تتعامل مع الوضع الوظيفي للفرد أو لألفراد المتورطين

 عند مراقبن صندوق المصروفات النثرية يمكن أال يكون ذو أهمية تذكر بالنسبة للاختالس النقدية م

تقييم خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس بسبب أن كال من الطريقة التي يدار بها 

الصندوق و حجمه قد تؤدى إلى وضع قيد علي مبالغ الخسارة المحتملة وأن حيازة مثل هذه األموال 

وعلي العكس من ذلك فإن كان هذا الشأن يشمل .ادة ما يعهد بها إلي موظف ليس من اإلدارة ع

مستوي أعلي من اإلدارة حتى ولو كانت المبالغ نفسها غير هامة و مؤثرة بالنسبة للقوائم المالية فإنها 

ذه الظروف يمكن أن تكون مؤشرا علي مشكلة أكثر اتساعا وذلك مثل تأثيرات نزاهة  اإلدارة وفي ه

 يقوم بإعادة النظر فى تقييمه لمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس مراقبفإن ال

وعلى . وتأثيره علي طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة في التعامل مع المخاطر التي تم تقييمها 

ا حيث أصبح هناك شكوك حول  إعادة النظر في مدي مصداقية األدلة التي حصل عليها سابقمراقبال

مدي صالحية وصدق اإلقرارات التي قدمت وعن مدي صحة السجالت المحاسبية ووثائقها كما أن 

 يأخذ في اعتباره إمكانية التواطؤ الذي يشمل الموظفين أو اإلدارة أو أطراف أخرى عند مراقبال

 . التفكير في مدي مصداقية األدلة 

  

 يكون غير قادر علي التوصل إلي نتيجة ، بوجود تحريف هام ومؤثر عندما يتأكد المراقب ، أو أن - ٨٩

ناتج عن الغش والتدليس فى القوائم المالية فيجب عليه أن يضع في اعتباره تأثيرها على عملية 

ومعيار ، "األهمية النسبية في المراجعة) "٣٢٠(ويوفر معيار المراجعة المصري رقم . المراجعة

إرشادات عن تقييم  "  التعديالت على تقرير مراقب الحسابات) "٧٠١(المراجعة المصري رقم 

   .مراقب الحساباتالتحريفات  والتخلص منها وتأثيرها علي تقرير 

    إقرارات اإلدارة 

   :بأنهايجب علي مراقب الحسابات أن يحصل علي إقرارات تحريرية من اإلدارة  -٩٠

 الداخلية لمنـع واكتـشاف أعمـال الغـش          قابةالرتعترف بمسئوليتها عن تصميم وتنفيذ أعمال       ) أ(  

  . والتدليس

 و   هامـاً  المالية تحريفاً قد أفصحت لمراقب الحسابات عن نتائج تقييمها لخطر أن تحرف القوائم            ) ب(و

   . نتيجة للغش والتدليس مؤثراً

  فيهـا والتـي    المشتبهقد أفصحت لمراقب الحسابات بمعرفتها عن أعمال الغش أو أعمال الغش            ) ج(و

  : تؤثر علي المنشأة وتتعلق

  . اإلدارة ب) ١(   

  .  الذين يلعبون دورا هاما في الرقابة الداخلية بالموظفين) ٢(أو 

  . يكون ألعمال الغش والتدليس تأثير هام ومؤثر علي القوائم المالية عندماخرين باآل) ٣(أو 

   



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٧  ٢٤٠-  

 فيـه  المشتبهلغش أو عن الغش      با دعاوىقد أفصحت لمراقب الحسابات عن معلوماتها عن أية         ) د(و  

المنظمـين   وأالمحللين   وأوالموظفين السابقين   أتؤثر علي القوائم المالية للمنشأة يقوم الموظفين        

  . غيرهم بإبالغها وأ

  

إرشادات عن الحصول على إقرارات " إقرارات اإلدارة)"٥٨٠(يوفر معيار المراجعة المصري  رقم  - ٩١

وباإلضافة إلي اعتراف اإلدارة بمسئوليتها عن القوائم المالية . اجعةمالئمة من اإلدارة  في عملية المر

 النظر عن حجم المنشأة أن تعترف اإلدارة بمسئوليتها عن نظام الرقابة الداخلية و بغضفإنه من المهم 

  . اكتشاف أعمال الغش والتدليس و المصمم والمنفذ من أجل منع 

  

ات التي يواجهها مراقبي الحسابات في اكتشاف أعمال بسبب طبيعة أعمال الغش والتدليس والصعوب - ٩٢

 يكون من المهم أن ،التحريف الهامة والمؤثرة في القوائم المالية والناتجة عن أعمال الغش والتدليس

يحصل مراقب الحسابات علي إقرار مكتوب من اإلدارة يؤكد بأنها قد أفصحت لمراقب الحسابات عن 

أن القوائم المالية يمكن أن يكون قد تم تحريفها بطريقة هامة ومؤثرة نتائج تقييم اإلدارة للخطر من 

 فيها أو المشتبه أو الفعليةن أعمال الغش والتدليس عنتيجة ألعمال الغش والتدليس وعن معلوماتها 

  .   تؤثر علي المنشأة أنالمحتمل 

  
 االتصال مع اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة 

ملية غش أو يكون قد حصل علي معلومات تشير إلي إمكانية وجود عملية  بتحديد عالمراقب قام إذا  -٩٣

 هذه األمور بأسرع ما يمكن إلي المستوى المناسب من بإبالغ أن يقوم هفإنه ينبغي علي،  غش

  . اإلدارة 

فإنه يكون ،  علي دليل بوجود عملية غش أو احتمال وجود مثل هذه العملياتالمراقب يحصلعندما  - ٩٤

وهذا يتساوى حتى لو .  المستوي المناسب من اإلدارة بأسرع ما يمكن إلى األمرغ هذا من المهم إبال

االختالس البسيط الذي يتم بواسطة أحد الموظفين في ، علي سبيل المثال ( كان األمر يعتبر غير هام 

هذا األمر ويرجع تحديد المستوي المناسب من اإلدارة لإلبالغ عن ). أحد المستويات الدنيا في المنشأة 

إلي  الحكم المهني  وهو يتأثر بعوامل مثل احتماليه التواطؤ وطبيعة ومقدار عملية الغش والتدليس 

  .المشتبه  فيها 

  ما يكون مستوي اإلدارة المناسب علي األقل مستوي واحد أعلي من مستوي الشخص الذي يبدو                ة وعاد

  .  متورط في عملية الغش المشتبه فيهاأنه



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٨  ٢٤٠-  

    :عن طريق  غش بتحديد عملية اقب الحساباتمر قام إذا -٩٥

  . اإلدارة ) أ(   

  .   في عملية الرقابة الداخلية اًالموظفين الذين يلعبون دورا هام) ب(أو

  .  تتسبب عملية الغش والتدليس في تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية اآلخرين عندما) ج(أو

  .  إلي المسئولين عن الحوكمة بأسرع ما يمكن  أن يقوم بإبالغ هذه األمورعليه ينبغي فإنه

  

ويحدد .  مع المسئولين عن الحوكمة إما بطريقة شفهية أو بطريقة تحريريةمراقبتتم عملية اتصال ال - ٩٦

االتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات ) "٢٦٠(معيار المراجعة المصري رقم 

في االعتبار عند تحديد ما إذا كان سيقوم باالتصال شفهياً آم  مراقبالعوامل التي يضعها ال"المراجعة 

أو عملية ، تحريريا وطبقا لطبيعة وحساسية عملية الغش والتدليس التي تشمل أفراداً من اإلدارة العليا

 باإلبالغ عن مثل هذه مراقبو يقوم ال. الغش التي ينتج عنها تحريف هام ومؤثر في القوائم  المالية

ع ما يمكن وأن يضع في اعتباره أيضا ما إذا كان من الضروري اإلبالغ عن مثل هذه األمور بأسر

يقوم بتوصيل هذه الشكوك إلي ،  في عملية غش  تشمل اإلدارة مراقباألمور تحريريا، وإذا شك ال

المسئولين عن الحوكمة وأيضا يناقش معهم طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة الضرورية 

 . ية المراجعة الستكمال عمل

  

فعلي ،   كان هناك شك في نزاهة أو أمانه اإلدارة   أو فى نزاهة أو أمانه المسئولين عن الحوكمة إذا - ٩٧

 يسعى للحصول علي االستشارة القانونية للمساعدة في تحديد اإلجراء المناسب الذي سيتم أن المراقب

  . اتخاذه 

  

لمراقب إلي تفاهم مع المسئولين عن الحوكمة عن يصل ا، في المراحل المبكرة من عملية المراجعة  - ٩٨

 علي المراقب فيما يخص عملية الغش التي يصبح المراقب اتصاالت هالطبيعة والمدى الذي تصل إلي

 . علم بتورط موظفين بخالف اإلدارة فيها والتي ال ينتج عنها تحريف هام ومؤثر 

  

وعلي ،  لك اإلدارة بأسرع ما يمكن أن يعلم المسئولين عن الحوكمة وكذالمراقبينبغي علي  -٩٩

بجوانب الضعف الهامة والمؤثرة في تصميم أو تنفيذ عمليات ،  المستوي المناسب من المسئولية

 .  و اكتشافهاالمراقبعمليات الغش التي يمكن أن تصل إلي علم و اكتشاف الرقابة الداخلية لمنع 

  

  



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢٩  ٢٤٠-  

، والمؤثر في القوائم المالية الناتجة عن الغش إلي أن أحد مخاطر التحريف الهام مراقبإذا توصل ال -١٠٠

أو إذا كان من ، أو أن عملية الرقابة الخاصة بها كانت غير كافية، والتي لم تكن تحت سيطرة اإلدارة

 مراقب أنه يوجد نقطة ضعف هامة ومؤثرة في عملية تقييم اإلدارة للمخاطر يقوم المراقبرأى ال

قابة الداخلية ضمن عملية توصيل األمور الخاصة بالمراجعة ذات بإبراز مثل هذا القصور في نظام الر

  ). "٢٦٠" راجع معيار المراجعة المصري رقم ( الصلة بالحوكمة 

    

 أن يأخذ في اعتباره ما إذا كانت هناك أمور أخري متعلقة بعملية الغش والتدليس مراقبيجب علي ال -١٠١

  . يجب مناقشتها مع المسئولين عن الحوكمة في المنشأة

  :  ويمكن أن تشمل مثل هذه األمور علي سبيل المثال 

ومدي وتكرار تقييم اإلدارة ألنظمة الرقابة الموجودة لمنع واكتشاف أعمال الغـش            ، ما يتعلق بطبيعة    * 

  . والتدليس ومن خطر تحريف القوائم المالية 

 نظام الرقابـة الداخليـة      فشل اإلدارة في مواجهة جوانب الضعف الهامة والمؤثرة التي تم كشفها في           * 

  . بصورة مناسبة 

 . فشل اإلدارة في اتخاذ رد فعل مناسب ألحد أعمال الغش الذي تم اكتشافه * 

 . بما في ذلك تلك المسائل المتعلقة بكفاءة ونزاهة اإلدارة ،  لبيئة الرقابة في المنشأة مراقبتقييم ال* 

، تكون مؤشراً علي عمليات إصدار تقارير مالية مزيفة       اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة والتي يمكن أن        * 

مثل اختيار اإلدارة و تطبيقها لسياسات محاسبية يمكن أن تكون مؤشراً علي جهود اإلدارة للتحكم فـي                 

  .األرباح لكي تخدع مستخدمي القوائم المالية وذلك بالتأثير علي مدي تقييمهم ألداء و ربحية المنشأة

  .  خارج المسار المعتاد للنشاط أنهاالمعامالت التي تبدو اعتماد ية واكتمال مدي كفاباالهتمامات * 

  

    و الرقابيةإبالغ السلطات التنظيمية 

يمكن أن يعوق الواجب المهني لمراقب الحسابات والذي يتمثل في المحافظة علي سرية المعلومات  -١٠٢

 يدرسو .راف خارج منشأة العميل الخاصة بالعميل عملية اإلبالغ عن الغش والتدليس إلي احد األط

  .في مثل هذه الظروفه  الحصول علي االستشارة القانونية لإلجراء المناسب الذي سيتم اتخاذالمراقب

  



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٣٠  ٢٤٠-  

  

  

   علي االستمرار في عملية المراجعة مراقب الحساباتعدم قدرة 

 في االشتباهو  ظروفا استثنائية كنتيجة لتحريفات ناتجة عن الغش والتدليس أالمراقب صادف  إذا -١٠٣

 علي االستمرار في أداء عملية المراجعة محل المراقبو تجعل هذه الظروف قدرة ،   عملية غش

    :شك ينبغي علي المراقب أن 

 كـان   إذا يفكر في المسئوليات المهنية و القانونية التي تنطبق علي هذه الظروف بما في ذلك ما                 )أ(

نه في  يذلك إلي الشخص أو األشخاص  الذين قاموا بتعي         باإلبالغ عن    المراقبهناك حاجة ألن يقوم     

  .أو الرقابيةالمهمة  أو أن يقوم في بعض الحاالت بإبالغ ذلك إلي السلطات التنظيمية 

  . أن يفكر في إمكانية االنسحاب من هذا المهمة )ب(و 

  :  فإنه باالنسحاب قام المراجع إذا) ج(و 

 من  هومع المسئولون عن الحوكمة، عملية انسحاب     يناقش مع المستوي المناسب من اإلدارة         )١(

  .عملية المراجعة وأسباب هذا االنسحاب 

 كانت هناك ضرورة مهنية أو قانونية لإلبالغ الشخص أو األشخاص  الـذين              إذايفكر في ما      )٢(و

   أو الرقابيـة    أو في بعض الحاالت يقوم بإبالغ الـسلطات التنظيميـة          ، للمهمةينه  يقاموا بتع 

    . من عملية المراجعة وأسباب هذا االنسحاب هببانسحا

  

  : يمكن أن تنشأ مثل هذه الظروف االستثنائية علي سبيل المثال عندما   -١٠٤

 التي يراها المراقب ضـرورية فـي        تجاه عملية الغش    ال تقوم المنشأة باتخاذ اإلجراءات المناسبة         )أ (

  .ثرة علي  القوائم المالية حتى عندما ال تكون عملية الغش هامة ومؤ تلك الظروف 

 مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن  عملية الغش والتـدليس ونتيجـة              المراقبيدرس     )ب(أو   

  .اختبارات المراجعة التي تشير إلي خطر جوهري لعملية غش وتدليس هامة 

ن عـن   يرة أو أولئـك المـسئول     كفاءة أو نزاهـة اإلدا    ب فيما يتعلق  كبير   شك المراقبيكون لدي      )ج(أو   

  . الحوكمة

  



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٣١  ٢٤٠-  

فإنه ليس من الممكن وصف التوقيت المناسب لالنسحاب ، بسبب تنوع الظروف التي يمكن أن تنشأ   -١٠٥

 وتأثير تورط المراقب العوامل التي تؤثر علي النتيجة التي يصل إليها وذلك فى ضوء.من المهمة بدقة

والتي يمكن أن تؤثر علي مدي مصداقية ( كمة أحد أعضاء اإلدارة أو أحد المسئولين عن الحو

 .  مع المنشأة االستمرار فى االرتباطوكذلك التأثير علي المراقب في ) إقرارات اإلدارة 

  

دراسة  المراقب و يجب على،  مسئولية مهنية وقانونيةالمراقبفي مثل هذه الظروف يقع علي عاتق  -١٠٦

بب الطبيعة االستثنائية للظروف والحاجة لوضع الحاجة للحصول علي االستشارة القانونية بس مدى

 ، المتطلبات القانونية في االعتبار وذلك عندما يقرر ما أن كان سينسحب من عملية المراجعة أم ال 

المساهمين أو الجهات بما في ذلك إمكانيه إبالغ ذلك إلي ،  المناسب الذي سيتخذه اإلجراءوفي تحديد 

   .الرقابية

  

  التوثيق   

 لمخاطر التحريفات ه ومدي تقييمو بيئتها للمنشأة مراقب الحساباتشمل توثيق فهم ى أن يينبغ  -١٠٧

  :اآلتي  ) ٣١٥(  من معيار المراجعة المصري رقم "١٢٢"الهامة والمؤثرة المطلوبة طبقا للفقرة 

  القرارات الجوهرية التي تم التوصل إليها أثناء النقاش فيما بين  أعضاء فريق العمـل وذلـك                 )أ(

فيما يخص قابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريف هـام ومـؤثر نـاتج عـن الغـش                  

  . والتدليس 

 تحديدها وتقييمها عن التحريفات الهامـة والمـؤثرة الناتجـة عـن الغـش             تم المخاطر التي    )ب(و

  . والتدليس علي مستوي القوائم  المالية ومستوي التأكيد 

 المراقب تجاه المخاطر التي تم تقييمها عن التحريفات الهامة لأفعاردود  توثيق شمل ينبغي أن ي  -١٠٨

  :  اآلتي  ) ٣٣٠( من معيار المراجعة المصري رقم "٧٣"والمؤثرة  والمطلوبة طبقا للفقرة 

  ردود الفعل العامة للمخاطر التي تم تقييمها والخاصة بالتحريف الهام والمؤثر النـاتج عـن                 )أ(

، وتوقيت ومدي إجـراءات المراجعـة        قوائم المالية وطبيعة  الغش والتدليس علي مستوي ال    

 هذه اإلجراءات بمخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها الناتجة عـن الغـش               وعالقة

  . والتدليس علي مستوي التأكيد 

بما في ذلك تلك اإلجراءات المصممة للتعامل مع مخـاطر تجـاوز            ، نتيجة إجراءات المراجعة    ) ب(و

  .ة ألنظمة الرقابة الداخليةاإلدار

 يجب علي مراقب الحسابات أن يوثق عملية االتصاالت الخاصة بالغش والتدليس والتي تمت مع  -١٠٩

  .  وغيرهم و الجهات الرقابيةن عن الحوكمة ي المسئولواإلدارة 



 )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٣٢  ٢٤٠-  

 افتراض وجود خطر تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش أنعندما يستنتج مراقب الحسابات   -١١٠

 أن يقوم فعليه ، بق على ظروف عملية المراجعة  ال ينطباإليراداتتعلق  باالعتراف والتدليس ي

  . بتوثيق أسباب هذه النتيجة 

              . باستخدام حكمه الشخصي المهنيمراقب  يرجع المدى الذي يتم به توثيق هذه األمور إلي تقدير ال -١١١



  )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم ) ١(ملحق 

١  ١(٢٤٠(-  

  )١(ملحق 

  

    أمثله علي عوامل خطر الغش والتدليس 

 خطر الغش والتدليس المعرفة في هذا الملحق عبارة عن أمثلة للعوامل التي  يمكن أن يواجههـا                  لتعتبر عوام 

أال وهـي   ،  المراقبب متعلقةالغش  من   لنوعين أمثلة منفصلة ويتم تقديم    . مواقف متعددة في  مراقبو الحسابات   

هـذين  وقد تم تصنيف عوامل الخطر بتوسع لكـل مـن           . استخدام األصول   وسوء مزيفةمالية  إعداد تقارير   

امة عند ظهور أو حـدوث تحريـف هـام          عموجودة بصفة   تكون   أمورأساس ثالثة   من الغش على     النوعين

  : ومؤثر ناتج عن الغش والتدليس 

  الضغوط / الدوافع)  أ  (

  صالفر)  ب(و

 .فاتالتصر وتبرير ،التصرفات) ج(و

  أمثلـة   تعتبـر   إال أن هذه العوامل    ، تغطى العديد من المواقف    أن عوامل الخطر     على الرغم من   و

 جميع  وال تكون  . عوامل خطر إضافية أو مختلفة      أو يعرف   المراقب وبناء عليه يمكن أن يحدد     ،فقط

ميـة    أه ا ذ يكـون بعض منها يمكن أن     فال ، الظروفهذه األمثلة ذات صلة بالموضوعات في جميع        

         . الظروف المختلفة      خصائص الملكية أو     أو أقل في المنشآت ذات األحجام المختلفة أو ذات            أكبر

عكس أهميتها النسبية   ي  أن  إلى الواردة فى هذا الجزء    ترتيب أمثلة عوامل المخاطر      و أيضا ال يهدف     

   .حدوثهاأو مدي تكرار 

  

   مزيفة  عن إعداد تقارير مالية عوامل الخطر المرتبطة بالتحريفات الناتجة

   . مزيفة عن إعداد تقارير مالية ئة الناشاتالعوامل التالية هي أمثلة لعوامل الخطر المرتبطة بالتحريف

  الضغوط  / الدوافع

أو ظـروف   ، أو الصناعية   ، يتعرض االستقرار المالي أو الربحية للتهديد من الظروف االقتصادية           -١

 :ما يلي) أو يستنبط من ذلك(  ذلك في و يتمثل، تشغيل المنشأة 

   .الربح مصحوبة بهبوط في هوامش ،السوقدرجة عالية من المنافسة أو درجة عالية من تشبع * 



  )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم ) ١(ملحق 

٢  ١(٢٤٠(-  

،  تقادم  المنـتج    وأ،  التكنولوجية    فى ذلك مثل التغيرات  وسرعة التأثر العالية بالتغيرات السريعة      *  

 . أو معدالت الفائدة 

 العمالء وتزايد فشل النشاط سواء من ناحيـة الـصناعة أو مـن ناحيـة                الهبوط الحاد في طلب   * 

  .الكلياالقتصاد 

 .البيع الجبرى والحجز أ باإلفالس أو  الوشيكخسائر التشغيل التي تعرض المنشأة للتهديد* 

 تدفقات نقديـة   توليدمن عمليات التشغيل أو من عدم القدرة علي         المتكررة   السالبة   التدفقات النقدية * 

  .فيها ونمو أرباح عن وجود يتم اإلعالنمن عمليات التشغيل بينما 

عادية وبصفة خاصة عند مقارنتها مع الشركات األخرى في نفس          الالنمو السريع أو الربحية غير      * 

  .الصناعة

  . جديدة أو  قانونية أو تنظيمية،محاسبيةوجود متطلبات * 

   :لعوامل التالية ا أطراف أخرى بسبب توقعاتأو متطلبات ب للوفاءضغط زائد علي اإلدارة يوجد  -٢

،   أو مؤسسات االسـتثمار   ، التوقعات بالربحية أو بمستوي االتجاهات الخاصة بمحللي االستثمار         * 

وبصفة خاصة تلـك التوقعـات غيـر        (، أو األطراف الخارجية األخرى     ، أو الدائنين الرئيسيين  

لك التوقعات المتفائلة بدرجة كبيرة التي تقـوم بهـا          بما في ذ  ، )الواقعية أو الطموحة بدون داعي      

اإلدارة على سبيل المثال وتنشرها في الصحف أو التي تنشرها في البيانـات المرفقـة بـالتقرير                 

 . السنوي 

بما في ذلك    ، فى المنافسة  لرأس المال حتى تظل      زيادة إضافية أو    قروضالحاجة للحصول علي    * 

 . الرئيسية أو أوجه اإلنفاق الرأسمالي تمويل أعمال األبحاث والتطوير

 في البورصة أو متطلبات إعادة سداد الديون أو أيـة           القيدمتطلبات  ب لوفاءا على    الضعيفةالقدرة  *  

 . متطلبات أخري لتعهدات الديون 

التأثيرات العكسية المتوقعة أو الحقيقية إلعداد تقارير عن النتائج المالية السيئة عـن المعـامالت               * 

 .مثل تجميع األعمال أو الحصول على عقود جديدة ، لهامة المعلقةا

تشير المعلومات المتاحة أن الموقف المالي الشخصي للمديرين أو للمسئولين عن الحوكمه سـيكون               -٣

  : مهددا باألداء المالي  للمنشأة الناتج عن العوامل التالية 

  .  مالية ضخمة في المنشأة مصالح* 



  )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم ) ١(ملحق 

٣  ١(٢٤٠(-  

وترتيبات الحـصول   ،وخيارات األسهم    ، المكافآت: علي سبيل المثال     ( دهمجزء كبير من عوائ   * 

نتـائج   وأ ألسعار األسهم     يجب مماأهداف طموحة أكثر     بتحقيق   اًون  مشروط  يك) علي األرباح   

  . التدفقات النقديةالموقف المالي أو  وأالتشغيل  

 . الضمانات الشخصية لديون المنشأة * 

 

دارة أو األفراد المسئولون عن التشغيل لتحقيق أهداف مالية قد وضـعها            يوجد ضغط هائل علي اإل     -٤

 ف الحوافز المرتبطـة بالربحيـة     اأهد أو    المستهدفة بما في ذلك المبيعات   ، المسئولون عن الحوكمة    

  .المستهدفة 

   صرفال

 مزيفـة  تقارير ماليـة     إعداد طبيعة الصناعة أو عمليات التشغيل في المنشأة فرصا للتورط في            تتيح -١

  : والتي يمكن أن تنشأ من العوامل التالية 

 للنـشاط أو بمنـشآت ذات       االتجاه المعتـاد   في   مع أطراف ذوى عالقة وليست    المعامالت الهامة   * 

  .  مراجعتها بواسطة مؤسسة أخرى تمت لم يتم مراجعتها أو عالقة

ذي يسمح للمنشاة بأن     السيطرة علي قطاع صناعي محدد ال      علىالحضور المالي القوي أو القدرة      * 

 سليمة غير   معامالتتفرض شروطا أو بنودا علي الموردين أو العمالء والتي يمكن أن ينتج عنه              

  .اإلرادة الحرةغير قائمة على أو 

 غير  حكامبأتتعلق   أساس تقديرات    ى عل بنيتأو مصروفات   ، أو إيرادات   ، أو التزامات   ، أصول  * 

 . عب تأييدها  أو عدم تأكد ويكون من الصموضوعية

وبصفة خاصة تلك العالقات القريبة من      ، أو عالية التعقيد    ، معتادة  الغير  المعامالت الضخمة أو    * 

  . "الجوهر قبل الشكل " تطرح أسئلة صعبة عن  والتي الفترة الماليةنهاية 

 . نشاطالومناخ بيئة  فيها تختلفمناطق في د في أو تتم عبر الحدود الدولية  توجهامةعمليات * 

  .  فى النشاط مبررات واضحة دون أن يكون لوجودهماستخدام وسطاء األعمال * 

ضـريبية   إعفـاءات  أو لشركات تابعة في نطاقات فيها        لفروعحسابات بنكية ضخمة أو عمليات      * 

   . فى النشاط  مبررات واضحةدون أن يكون لوجودهم
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   : ليةعدم وجود متابعة فعالة لإلدارة نتيجة للعوامل التا -٢

وذلك في األنشطة  التـي ال   ( سيطرة شخص منفرد أو مجموعة صغيرة من األفراد علي اإلدارة           * 

 . وبدون وجود رقابة علي مستحقاتهم المالية ) يديرها صاحب العمل 

 التقارير الماليـة والرقابـة      إعدادن عن الحوكمة علي عملية      يالمسئولإشراف غير فعال من قبل      * 

 . الداخلية 

  :  من العوامل التالية كما يستدل عليهيكل تنظيمي معقد أو غير مستقر   هوجود -٣

  .  المنشأة في السيطرة أو األفراد الذين لديهم الجهةصعوبة في تحديد * 

 يشمل منشآت قانونية غير عادية أو خطوط إدارية غير عادية            الذى الهيكل التنظيمي الزائد التعقيد   * 

 . للسلطة 

أو المـسئولين عـن     ، والمستـشارين القـانونيين     ، عالي لمسئولي اإلدارة العليا     معدل الدوران ال  * 

 . الحوكمة 

 : وجود أوجه قصور في مكونات الرقابة الداخلية نتيجة للعوامل التالية  -٤

والضوابط علي التقـارير     ، اإللكترونيةبما في ذلك الضوابط     ، غير كافية علي الضوابط     الرقابة  * 

  )  تقارير خارجية إعداد يكون مطلوب حينما ( الدورية المالية

أو لتكنولوجيا المعلومات ليس لديهم الكفاءة المهنيـة        ، تعيين محاسبين أو أفراد للمراجعة الداخلية     * 

 . الواجبة أو وجود معدل دوران عالي في هذه الوظائف

مؤثرة فـي الرقابـة     الهامة و الضعف  ال بما في ذلك نقاط      الفعالةغير  نظم المعلومات والحسابات    * 

  .الداخلية

    وتبرير التصرفات / التصرفات 

لقيم المنشأة أو المعايير األخالقية فيها أو توصيل قـيم          ، أو المساندة ، عدم فاعلية اإلبالغ أو التنفيذ    * 

  . أو معايير أخالقية غير مناسبة

 يراتة أو تحديـد التقـد     لـسياسات المحاسـبي    ا التدخل الزائد لغير الماليين من اإلدارة فى اختيار       * 

   .الهامة المحاسبية

من القوانين واللوائح أو الدعاوى ضد      قانون سوق رأس المال أو غيره       التاريخ المعروف  بمخالفات     

أو ضد إدارتها العليا أو ضد المسئولين عن الحوكمة بـالغش والتـدليس أو مخالفـات                ، المنشاة  

  .  القوانين واللوائح 
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  . دارة في الحفاظ علي أو زيادة أسعار أسهم المنشأة أو اتجاه األرباحاالهتمام الزائد لإل* 

نتائج تحقيق  األخرى ب غيرهم من األطراف     وأ الدائنين وألمحللين  تقديم وعود ل  دارة علي   اعتياد اإل * 

   .يجبواقعية أو طموحه أكثر مما غير مستقبلية 

فـى الوقـت    نظام الرقابة الداخليـة      في   ة والمؤثرة فشل اإلدارة في تصحيح نقاط الضعف الهام      * 

  .المناسب

     .المعلنة لتحقيق مزايا ضريبية  األرباح لتخفيضر مناسبة اهتمام اإلدارة في توظيف وسائل غي* 

   .العليا اإلدارة انخفاض معنويات* 

  . عدم قيام المدير المالك بوضع حدود بين معامالته الشخصية ومعامالت المنشأة* 

  .  شركة مغلقة في ساهمينالمالنزاع بين * 

  .  النسبيةمناسبة علي أساس األهميةالتكرار محاوالت اإلدارة لتبرير النظم المحاسبية غير * 

   :التالية من العوامل و يتضح ذلك، قب الحسابات الحالي أو السابقاومر بين اإلدارة توتر العالقة* 

 أو أمـور  المحاسـبية  علي األمور  ،سابات الحالي أو السابق    الح لنزاع المتكرر مع مراقب   ا  -

   .التقارير  إعداد أو أمور المراجعة

غير معقولة من أجـل     قيود زمنية    وضع   مثل، ابات   الحس معقولة من مراقب  ال الطلبات غير     -

  .  الحساباتمراقب تقرير إلعداداالنتهاء من أعمال المراجعة أو 

التي تحد بصورة غير مالئمة مـن       بات  غير الرسمية علي مراقب الحسا     وأالقيود الرسمية     -

ن يمع المـسئول   أو الوصول إلي معلومات أو القدرة علي االتصال بفعالية           دباألفرااالتصال  

  .عن الحوكمة 

 المتعلقـة السلوكيات االستبدادية لإلدارة في التعامل مع مراقبي الحسابات وبصفة خاصـة               -

عمليـة  المكلفـين ب   استمرار األفـراد      أو  أو في اختيار   عملهم نطاقمحاوالت للتأثير علي    ب

  . بشأنهاتتم استشارتهم الذين أوالمراجعة 
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    الناتجة عن التحريفات الناشئة عن سوء استخدام األصولعوامل الخطر 

يتم تصنيف عوامل الخطر المرتبطة بالتحريفات الناشئة عن سوء استخدام األصول أيضا على أساس األمـور                

  : وجودة بصفة عامة عند وجود الغش والتدليس وهي الثالثة التي تكون م

  . الضغوط / الدوافع  ) أ(

 .الفرص ) ب(  و

 . التصرفات وتبرير التصرفات ) ج(  و

عن سوء   المزيفة عن التقارير المالية     ة الناتج اتبعض عوامل الخطر المرتبطة بالتحريف    ويمكن أيضا أن توجد     

فعالة لإلدارة ونقاط الضعف الموجودة في      ال الرقابة غير    ظهريمكن أن ت  ، فعلي سبيل المثال     .األصولاستخدام  

 سـوء اسـتخدام   أو المزيفـة  التقـارير الماليـة    عن أماة الناتجاتنظام  الرقابة الداخلية  عن وجود التحريف   

ـ رواألمثلة التالية هي أمثلة عن عوامل الخط     . األصول ـ ات المرتبطة بالتحريف سـوء اسـتخدام    عـن  ة الناش

   .األصول

  الضغوط  / وافعالد

 ضغوطا علي اإلدارة أو علي الموظفين الذين لديهم         إلي خلق االلتزامات المالية الشخصية    يمكن أن تؤدي     )١(

  . الختالس هذه األصول  النقدية أو األصول األخرى القابلة للسرقةإمكانية الحصول علي 

 النقديـة أو األصـول      حصول علـي  إمكانية ال  الموظفين الذين لديهم     بين بين المنشأة و   العدائيةالعالقات   )٢(

ـ  أو إساءة استخدام هذه األصول       القابلة للسرقة يمكن أن تحفز هؤالء الموظفين علي          األخرى  .هااختالس

 :فعلي سبيل المثال نجد أن العالقة العدوانية يمكن أن تنشأ من هذه العوامل 

  . االستغناء الفعلي عن الموظف أو توقع ذلك في المستقبل*

 . الحالية أو المتوقعة في نظم التعويضات أو المزايا التي يحصل عليها الموظفالتغيرات* 

 .الترقيات أو المزايا أو المكافآت األخرى التي ال تتفق مع توقعات الموظف* 
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    الفرص

تزيد فعلي سبيل المثال     .إساءة استخدام األصول  بعض الخصائص أو الظروف من قابلية        يمكن أن تزيد     )١(

  : عند وجودخدام األصول فرص سوء است

   . أو فى التعاملالصندوقب مبالغ كبيرة من النقدية* 

  . عال طلبعليها صغيرة الحجم عالية القيمة أو مخزونبنود * 

 أو  المعادن النفيـسة   السندات أو األوراق المالية لحاملها أو        إلى نقدية مثل   التحويل   سهلة  أصول  * 

 . شرائح الكومبيوتر 

    . بالملكية إلي التعريفال تحتاج أو التي تسويقهاغيرة في الحجم أو يمكن  صثابتةأصول * 

  يمكن أن يؤدي عدم كفاية عناصر الرقابة الداخلية علي األصول إلي قابلية تعرضها إلسـاءة االسـتخدام            )٢(

يمكـن أن يحـدث     ) اختالس األصول ( وعلي سبيل المثال نجد أن سوء استخدام األصول       ) لالختالس  ( 

  : جود هذه العواملنظرا لو

  .الفصل غير المالئم فى االختصاصات أو في أعمال المراجعة* 

  .المصروفات وغيرها من  اإلدارة العليا مثل مصاريف السفرنفقاتكافي علي الغير اإلشراف * 

الرقابة غير الكافية من اإلدارة علي الموظفين المسئولين عن األصول مثل المتابعة أو اإلشـراف               * 

 .افي على المواقع البعيدة غير الك

 .للوظائف المتعلقة بالتعامل مع األصول للمتقدمين اختيار غير مالئم* 

 . مة طريقة حفظ السجالت فيما يخص األصولعدم مالء* 

 )علي سبيل المثال في المشتريات (مة نظام اعتماد المعامالت عدم مالء* 

  . ثابتةالمخزون أو األصول الكافية للنقدية أو االستثمارات أو ال غير حمايةال* 

  . بطريقة متكاملة وفى األوقات المناسبة تسويات األصول إجراءعدم * 

إشعارات اإلضافة للبـضاعة     علي سبيل المثال      و بصورة مالئمة   لمعامالت في حينها  ا عدم توثيق * 

 .المرتجعة
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 .  أجازات إجبارية للموظفين الذين يؤدون وظائف رقابية رئيسية عدم منح* 

عدم الفهم الكافي لإلدارة لتكنولوجيا المعلومات والتي تمكن موظفي تكنولوجيا المعلومـات مـن              * 

 ) سوء االستخدام(ارتكاب أعمال االختالس 

 .نقص عناصر الرقابة علي السجالت االلكترونية * 

   التصرفاتتبرير / التصرفات 

  . بطة بسوء استخدام األصولالتغاضي عن الحاجة إلي متابعة أو تخفيض المخاطر المرت* 

نتيجة تجاهل  )  اختالس األصول ( سوء استخدام األصول   التغاضي في أعمال الرقابة الداخلية عن     * 

ـ                 ةعناصر الرقابة الموجودة أو بواسطة الفشل في تصحيح أوجه القصور المعروفـة فـي الرقاب

 . الداخلية

 . عن المنشأة أو طريقة معاملتها للموظفين السلوكيات التي تشير إلى عدم االرتياح أو عدم الرضا * 

 . التغيرات في السلوك أو أسلوب الحياة والذي يمكن أن يبين أنه قد تمت إساءة استخدام األصول* 

 .التغاضي عن السرقات الصغيرة* 
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  ) ٢(ملحق 

أمثلة عن إجراءات المراجعة الممكنة للتعامل مع مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجـة عـن الغـش                 

  والتدليس التي تم تقييمها 

األمثلة التالية هي أمثلة عن إجراءات المراجعة الممكنة للتعامل مع مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة               

 ومع أن   .و سوء استخدام األصول   أم تقييمها والناتجة عن إعداد تقارير مالية مزيفة         عن الغش والتدليس التي ت    

وبناء عليه قـد ال تكـون       . هذه اإلجراءات تغطي نطاق واسع من المواقف إال أنها تمثل أمثلة فقط عن ذلك               

  . لنسبيةكما أن ترتيب هذه اإلجراءات ال يعكس أهميتها ا. مالئمة أو ضرورية في كل حالة من الحاالت

  االعتبارات المأخوذة علي مستوي التأكيد  

تتنوع ردود فعل مراقب الحسابات تجاه تقييمه لمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغـش والتـدليس                 

طبقا ألنواع أو توافق عوامل خطر الغش والتدليس أو الظروف التي تم تحديدها وارصده الحـسابات وفئـات                  

  . ات التي يمكن أن تؤثر عليهاالمعامالت والتأكيد

  : واألمثلة التالية هي أمثلة عن ردود األفعال هذه

زيارة المواقع أو القيام باختبارات محددة علي أسس فجائية أو غير معلنه مثل جرد النقدية فـي                 *   

  . تاريخ معين علي أساس فجائي

ي تاريخ قريب من فترة االنتهاء      طلب أن يتم جرد كميات المخزون في نهاية السنة المالية أو ف           *   

لتقليل مخاطر التالعب في األرصدة في الفترة التي تكون بين تاريخ االنتهاء من عملية الجـرد                

 . وتاريخ الميزانية

مثال االتصال بالعمالء والموردين الرئيسيين شـفهياً       . تعديل طريقة المراجعة في السنة الحالية     *   

ات مكتوبة وإرسال طلبات تعزيز ألفراد محددة فـي داخـل           وذلك باإلضافة إلي إرسال مصادق    

 . المنشأة أو البحث عن معلومات أكثر أو معلومات مختلفة

إجراء فحص تفصيلي لقيود التسوية في نهاية كل ربع سنة أو نهاية كل سنة والتحقق من القيود                 *   

 . التي قد تبدو أنها غير عادية في طبيعتها أو مقدارها

للمعامالت الهامة أو غير العادية وبصفة خاصة تلك التي تتم في نهاية أو بالقرب مـن                بالنسبة  *   

فإنه يتم البحث عن األطراف ذوى العالقة ومصادر الموارد المالية التـي تـساند              ، نهاية السنة   

 . تلك المعامالت 
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 مـع مقارنة المبيعات   ومثال لذلك   . القيام بإجراءات تحقيق تحليلية باستخدام البيانات التفصيلية        *   

تكلفة المبيعات حسب الموقع وخطوط النشاط أو الشهور طبقا للتوقعات التـي يراهـا مراقـب                

 . الحسابات 

إجراء مقابالت مع األفراد المشتغلين بتلك األماكن التي تم فيها تحديد مخاطر التحريف الهـام               *   

هم لذلك الخطر وما إذا كانـت       والمؤثر الناتجة عن الغش والتدليس وذلك للحصول علي تفسير        

 . أنظمة الرقابة الموجودة تواجه هذا الخطر

قيام مراقبي حسابات مستقلين بمراجعة القوائم المالية لواحدة أو أكثر من الشركات التابعـة              عند  *   

ب مناقشتهم حول العمل الالزم الذي يجب القيام به للتعامل مـع            فإنه يج أو األقسام أو الفروع ،      

لتحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والتدليس الناتج عن معامالت وأنشطة داخـل             مخاطر ا 

 . هذه الوحدات

إذا أصبح عمل أحد الخبراء هاما بصفة خاصة فيما يخص أحد البنود في القوائم المالية والتـي                 *   

 إضـافية   يكون فيها خطر التحريف الناتج عن الغش والتدليس عاليا، فإنه يجب القيام بإجراءات            

تخص بعض أو كل االفتراضات أو الطرق أو النتائج التي وصل إليها الخبيـر لتحديـد مـدي              

 . ضمعقوليتها أو إشراك خبير آخر لهذا الغر

لقـوائم  لحسابات الميزانية فـي أول المـدة        عينة من   القيام بإجراءات المراجعة من أجل تحليل       *   

يم  كيف تم  الوصول إلي حلول بعـض القـضايا            المالية التي تمت مراجعتها مسبقا وذلك لتقي      

  .الشخصيةالمتعلقة بالتقديرات المحاسبية و  األحكام 

 بواسطة المنشأة بما في ذلك األخذ في        أعدت الحسابات أو التسويات التي      علىالقيام بإجراءات   *   

  . فى الفترات الدوريةاالعتبار تلك التسويات التي تمت 

مراجعة بالحاسب اآللي مثل استخراج البيانات الختبار أوجه الـنقص فـي            استخدام أساليب ال  *    

 . مجتمع العينة

 . اختبار سالمة السجالت والمعامالت التي ينتجها الحاسب اآللي*   

 .البحث عن أدلة مراجعة إضافية من مصادر خارج المنشأة التي يتم مراجعتها *   

     إعداد تقارير مالية مزيفة  التحريف الناتج عن– األفعال المحددةردود 

 تقييم مراجع الحسابات لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن       تجاهو فيما يلى  أمثلة على ردود األفعال         

  : إعداد تقارير مالية مزيفة 

  



  )٢٤٠(معيار المراجعة المصرى رقم ) ٢(ملحق 

٣  ٢(٢٤٠(-  

  االعتراف باإليرادات 

 مقارنـة   ية مثـل  التفـصيل بيانات  ال باستخدام   إليراداتلخاصة   تحليلية    تحقيق القيام بإجراءات *   

فتـرة  ال طبقا للشهور أو طبقا لخطوط اإلنتاج أو طبقا لقطاعات النشاط أثناء             المسجلةاإليرادات  

 الحاسب اآللى  و يمكن أن تكون أساليب المراجعة باستخدام          .سابقةالفترات  ال الحالية مع    المالية

   . مفيدة في تحديد عالقات أو معامالت إيرادات غير عادية أو غير متوقعة

  ،  االتفاقيات الجانبيـة   عدم وجود التأكيد مع العمالء علي بعض البنود المحددة في العقود وعلي           *   

ن أسـس   أو ،   ذلك ألن الحسابات السليمة غالبا ما تتأثر بمثـل تلـك البنـود أو االتفاقيـات                 

الخصومات أو الفترات التي تتصل بها غالبا ما تكون موثقة بطريقة سيئة ومثال ذلك مقـاييس                

القبول و شروط الدفع و االستالم و غياب االلتزامات المستقبلية أو المستمرة للبـائعين و حـق                 

ل ذلك  ك ،   إعادة المنتج وضمان الكميات التي يعاد بيعها واشتراطات اإللغاء أو شرط االسترداد           

 . غالبا يكون ذو صلة بالموضوع في هذه الظروف

االستفسار من أفراد أقسام المبيعات والتسويق في المنشاة أو المستشار القانوني الـداخلي فـي               *   

 علمهم بوجود  نهاية الفترة ومدي     منالمنشاة قيما يخص المبيعات أو الشحنات التي تكون قريبة          

 .حبة لهذه المعامالتبنود أو شروط غير عادية تكون مصا

 في موقع أو أكثر من المواقع في نهاية الفترة وذلك لمالحظة البضائع التي يتم شـحنها                 التواجد *  

) أو تلك المرتجعات التي تكون في انتظـار المعالجـة         ( أو التي يتم تجهيزها بإجراءات للشحن     

 .  سليمة للمبيعات والمخزون قطعوالقيام بإجراءات 

حاالت التي تبدأ فيها معامالت اإليرادات و تشغيلها و تسجيلها الكترونياً يـتم اختبـار               بالنسبة لل *   

أنظمة الرقابة بطريقة إليكترونية لتحديد ما إذا كانت تعطي تأكـد بـان معـامالت اإليـرادات         

 . المسجلة قد حدثت وأنه قد تم تسجيلها بطريقة سليمة 

  كميات المخزون 

صة بالمنشأة لتحديد المواقع أو األصناف التي تكون في حاجة إلي           فحص سجالت المخزون الخا   *   

  .  المخزونجردعناية محددة أثناء أو بعد 

 المخـزون فـي جميـع       جرد أو أن يتم عمل      المواقع فجائياً  المخزون في بعض     جردمالحظة  *   

 . المواقع في نفس التاريخ 

أثناء الفتـرة بـين   المالية لتقليل خطر التالعب فترة ال في نهاية أو بالقرب من نهاية      بجردالقيام  *   

   .الجرد وتاريخ الميزانية
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 لمحتويـات األصـناف     الـدقيق  الفحـص    ، مثل  الجردالقيام بإجراءات إضافية أثناء مالحظة      *   

 البضائع  أو كيفية وضع البطاقات عليهـا  تخزينالموجودة في الصناديق والطريقة التي يتم بها      

وذلك بالنسبة للمواد السائلة مثل العطـور أو        ) ة النقاء والدرجة أو التركيز      مثل درج ( والجودة  

 .  استخدام أحد الخبراء في هذا المجالالمفيدوقد يكون من المواد الكيماوية الخاصة 

 أو صنف   لنوعمقارنة الكميات الخاصة بالفترة الحالية مع الكميات الخاصة بالفترة السابقة طبقا            *   

 .  مع السجالتجردها أو مقارنة الكميات التي تم آخر معيار طبقاُ ألىلموقع أو المخزون أو ا

استخدام أساليب المراجعة بالحاسب اآللي إلجراء مزيـداً مـن االختبـارات علـى حـسابات                *   

المخزون، فعلى سبيل المثال التصنيف حسب رقم البطاقة الختبار أنظمة رقابة البطاقة أو حسب            

 .  ختبار مدى أمكانية حذف البند أو حدوث ازدواجيةالتسلسل الرقمي ال

    تقديرات اإلدارة 

  .  بتقديرات اإلدارة تهاستخدام احد الخبراء لعمل تقدير مستقل من أجل مقارن*   

القيام باالستفسارات من األفراد من خارج اإلدارة ومن خارج قسم الحـسابات لتعزيـز قـدره                *   

 . هذه التقديراتتحقيقخطط التي تتصل بعملية اإلدارة ونيتها علي تنفيذ ال

  

     التحريفات الناتجة عن سوء استخدام األصول-المحددة فعال األردود 

ردود أفعـال   مختلفة و من المعتاد أن يتم توجيه         يستتبع وجود ظروف مختلفة بالضرورة حدوث ردود أفعال       

إلـي   تدليس والمرتبط بسوء اسـتخدام األصـول       لخطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش وال        المراقب

 عنهـا   التنويه التي تم    ردود أفعال المراقب  بعض  أن  ومع  . أرصدة حسابات معينة وفئات معينة من المعامالت      

 إال أن نطاق العمـل يمكـن أن يـرتبط           هذهفيما سبق في الفئتين السابقتين يمكن أن تنطبق في ظروف مثل            

  . الستخدام التي تم تحديدهابمعلومات محددة عن مخاطر سوء ا

وأمثلة ردود األفعال  لتقييم مراقب الحسابات لمخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن سوء اسـتخدام                

  :األصول تكون كالتالي 

  .  النقدية أو األوراق المالية في أو بالقرب من نهاية السنةجرد*   

اإلشـعارات الدائنـة    بمـا فـي ذلـك       ( لحسابات  المصادقة المباشرة مع العمالء عن أنشطة ا      *   

وذلك عن الفترة التـي تـتم فيهـا         ) ومرتجعات المبيعات وكذلك التواريخ التي تم فيها السداد         

  . المراجعة

 . المعدومة الديون المسترد منتحليل *   
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 .  أو لنوع المنتجلموقعتحليل العجز في المخزون طبقا *   

 .  الصناعة السائدة فىنسبالسية مع مقارنة نسب المخزون الرئي*   

 .  المخزونبطاقات في المؤيدة لتخفيض المخزونفحص المستندات *   

 مع قائمة الموظفين وذلك لتحديد مـضاهاة        الموردين لقائمة   بالحاسب اآللى القيام بعمل مضاهاة    *   

 . العناوين أو أرقام التليفونات

ـ  حتوى على عدد قليل من المستندات المؤيـدة        أو ت  تحتويال  فحص ملفات األفراد التي     *     هلتقييم

 . شخصىال

 .  االتجاهات غير العاديةللتعرف على المبيعات ومردودات المبيعات خصمتحليل *   

 .  علي بنود محددة في العقود مع الغيرالمصادقة*   

 . الحصول علي أدله عن أن العقود قد تم تنفيذها طبقا لبنودها *   

 . ة المصروفات الضخمة أو غير العادية فحص سالم*   

  . العالقة وقيمتها الدفترية ذاتقروض اإلدارة العليا واألطراف  اعتماد فحص*   

 .اإلدارة العليا وقيمها مصاريف مستندات استردادفحص سالمة *   

  

  

 


