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   مقدمةال

 يهدف هذا المعيار لمهام الفحص المحدود إلى وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن المسئوليات المهنيـة                -١

القيام بمهمة فحص محدود للقوائم الماليـة الدوريـة الخاصـة بعميـل             للمراقب عندما يأخذ على عاتقه      

 ويستخدم مصطلح مراقب في هذا المعيـار لمهـام الفحـص            .المراجعة ، وبشأن شكل ومحتوى التقرير     

المحدود ليس بسبب أن المراقب يقوم بمهمة مراجعة ولكن بسبب أن نطاق هذا المعيار مقـصور علـى                  

  .مالية الدورية التي يقوم بها مراقب الحسابات على القوائم المالية للمنشأةعملية فحص محدود للقوائم ال

  

 تحقيقا ألغراض هذا المعيار فإن القوائم المالية الدورية هي قوائم مالية تعد وتعرض طبقا إلطار إعـداد                  -٢

صر من العـام    التقارير المالية المطبق وتشمل إما مجموعة من القوائم المختصرة أو الكاملة لفترة تعد اق             

  .المالي للمنشأة

  

داء هـذا   بأ أن يقوم    الدوريةوينبغي على المراقب المكلف بأداء عملية فحص محدود للمعلومات المالية            -٣

لمنـشأة  طبيعة ا المراقب من خالل أداء مراجعة القوائم المالية السنوية         ويتفهم  . الفحص طبقا لهذا المعيار   

 فإن  الدوريةوعندما يكلف المراقب بمهمة فحص للقوائم المالية        . ة فيها وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلي     

هـذا الـتفهم    ساعد  ي في سياق عملية الفحص المحدود ، كما         هفهم يتم تحديثه من خالل استفسارات     تهذا ال 

المراقب في التركيز على االستفسارات التي يجب عملها وغيرها من اإلجراءات التحليليـة وإجـراءات               

  . حدود التي يجب تطبيقهاالفحص الم

  المبادئ العامة لمهمة الفحص المحدود 
االلتزام بنفس المتطلبات األخالقية والسلوكية المتعلقة بعملية مراجعـة القـوائم الماليـة             المراقب  على   -٤

على ووتحكم تلك المتطلبات األخالقية المسئوليات المهنية لمراقب الحسابات         . السنوية الخاصة بالمنشأة  

خص فيما يتعلق باالستقاللية والنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك            األ

  . المهني والمعايير الفنية

  

  

  

١-٢٤١٠  
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٢  ٢٤١٠-  

 وتتضمن عناصر .الجودة التي تطبق في كل عملية على حده      مراقبة  تنفيذ إجراءات   المراقب  ينبغي على    -٥

 عملية ، مسئوليات قيادة المؤسسة المتعلقة بالجودة في مهمـة المراجعـة             الجودة التي ترتبط بكل   مراقبة  

وغير ذلك من المهام المحددة ، واختبار       ،  والمتطلبات األخالقية ، وقبول واستمرار العالقات مع العميل         

  .فريق المهام وأداء عملية المراجعة و المتابعة

  

دائها متخذا نوعا من الـشك المهنـي ومـدركا          ينبغي على مراقب الحسابات تخطيط عملية الفحص وأ        -٦

إلمكانية حدوث ظروف قد تستدعي القيام بتعديل هام في القوائم المالية الدورية حتى تكون معدة فـي                 

ويعني اتخاذ أسلوب الـشك     . جميع جوانبها الهامة والمؤثرة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق         

م انتقادى وبعقل يقظ لصحة األدلة التي تم الحصول عليها وأن يكـون             المهني أن المراقب يقوم بعمل تقيي     

منتبها إلى األدلة التي تناقض بعضها أو تدعو إلى التساؤل بشأن مصداقية المستندات أو اإلقرارات التي                

  .تقدمها إدارة المنشأة

  

  أهداف مهام الفحص المحدود 
الية الدورية هو تمكين المراقب ، استنادا إلى عمليـة           يعتبر الهدف من عملية الفحص المحدود للقوائم الم        -٧

 عما إذا كان ، قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقـد أن القـوائم الماليـة                  استنتاجالفحص المحدود من إبداء     

ويقـوم المراقـب    . الدورية غير معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق            

ت كما يقوم بأداء اإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود وذلك حتى             بعمل االستفسارا 

يمكنه تقليل خطر إبداء استنتاج غير مالئم إلى مستوى مقبول ، بعدم وجود تحريفات مؤثرة أو جوهرية                 

  .فى القوائم المالية الدورية

  

ورية اختالفا جوهريا عن الهدف من عمليـة         المالية الد  للقوائم يختلف الهدف من عملية الفحص المحدود        -٨

 ماليـة دوريـة     لقوائمفال توفر عملية فحص محدود      . مراجعة تم أداؤها طبقا لمعايير المراجعة المصرية      

وضوح في جميع جوانبها الهامة طبقـا       عدالة و  المالية تعبر ب   القوائمأساسا إلبداء الرأي عن ما إذا كانت        

  .لمطبقإلطار إعداد التقارير المالية ا

  

 القوائم يعتبر الفحص ، على خالف عملية المراجعة ، غير مصمم للحصول على درجة تأكد مناسبة بأن                  -٩

 ويتكون الفحص من عمل استفـسارات وبـصورة         .المالية الدورية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة       

اءات التحليلية وغيرها من    أساسية من األشخاص المسئولون عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجر         

إلى علم المراقـب     ويمكن أن يؤدي الفحص المحدود إلى وصول أمور هامة           .إجراءات الفحص المحدود  

  .عملية المراجعةفى  المالية الدورية ، ولكنه ال يوفر جميع األدلة التي قد تكون مطلوبة القوائمتؤثر على 

  

  االتفاق على شروط المهمة 
  .لمراقب والعميل على شروط المهمة ينبغي أن يتفق ا-١٠
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٣  ٢٤١٠-  

 عادة ما تسجل الشروط المتفق عليها للمهمة في خطاب االرتباط أو في صورة أخرى مناسبة لمثل هذا                   -١١

ويساعد مثل هذا النوع من المراسالت على تجنب سوء الفهم بخصوص طبيعة المهمـة وعلـى                . التعاقد

ودرجة ،  مسئوليات المراقب   و   ،سئوليات اإلدارة    وم ،وجه التحديد هدف ونطاق عملية الفحص المحدود      

  : األمور التاليةالخطابغطي يوعادة ما .  وطبيعة وشكل التقرير ،تم الحصول عليهايالتأكد التي 

   المالية الدورية المحدود للقوائم هدف عملية الفحص *  

   نطاق عملية الفحص المحدود *  

  ورية المالية الدالقوائم مسئولية اإلدارة عن *  

 الماليـة   القـوائم  مسئولية اإلدارة عن وضع والحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال متعلق بإعداد              *

  .الدورية 

 مسئولية اإلدارة عن إعداد جميع السجالت المالية والمعلومـات ذات الـصلة المتاحـة لمراقـب                 *

  .الحسابات

إلقرارات التي تم إعدادها شفاهة أثناء       المراقب إقرارات مكتوبة لتأكيد ا     تزويد موافقة اإلدارة على     *

  . في سجالت المنشأةالواردةعملية الفحص المحدود باإلضافة إلى اإلقرارات 

  .  المرسل إليه التقريربما فى ذلك تحديد الشكل والمحتوى المتوقع للتقرير الواجب إصداره *

تـم  قد   القوائمة إلى أن تلك      مالية دوري  قوائم يشير أي مستند يحتوي على       أن موافقة اإلدارة على     *

  .  أيضا في المستندمرفق  المحدود تقرير الفحصو أنفحصها بمعرفة مراقب حسابات المنشأة 

من هذا المعيار ويمكن أيـضا أن       ) ١(وهناك نموذج توضيحي لخطاب االرتباط موضح في الملحق         

 مراجعة القوائم الماليـة      المالية الدورية مع شروط مهمة     للقوائم شروط مهمة الفحص المحدود      تدمج

  .السنوية

  

   المالية الدوريةللقوائممحدود الفحص الإجراءات عملية 
  بها ذلك نظام الرقابة الداخلية بما فىتفهم المنشأة وبيئتها 

 ذلـك  بما فىللمنشأة وبيئتها   كاففهم ت إلى التوصلينبغي على المراقب للتخطيط و ألداء المهمة ،  -١٢

وذلك حتى يتمكن    المالية السنوية والدورية     القوائمفيها حيث أنها ترتبط بإعداد كل من        الرقابة الداخلية   

  :من 

  . تحديد أنواع التحريفات الهامة المحتملة ودراسة احتمالية حدوثها) أ(

 اختيار االستفسارات واإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود التي سـتمد     ) ب( 

 المالية  القوائميجعله يعتقد أن    ما   ه علم إلى عما إذا كان قد نما       تقريرعداد  المراقب بأساس إل  

  .الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق
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٤  ٢٤١٠-  

  

إن ف" وتقييم مخاطر التحريف الهاموبيئتها تفهم المنشأة ) "٣١٥( كما ينص معيار المراجعة المصري رقم    -١٣

مراقب الحسابات الذي قام بمراجعة القوائم المالية الخاصة بالمنشأة لفترة سنوية أو أكثر يحـصل علـى                 

فهم كاف للمنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية فيها ، حيث أنها ترتبط بإعـداد القـوائم الماليـة                    ت

 يقـوم   الدوريـة حدود للقوائم المالية    وعند التخطيط لعملية فحص م    . السنوية وذلك للقيام بعملية المراجعة    

لرقابة الداخليـة التـى     لعناصر ا فهم كاف   تكما يحصل المراقب أيضا على      . فهمتالمراقب بتحديث هذا ال   

حيـث أنهـا تـرتبط      تلك العناصـر     حيث انه يمكن أن تختلف عن        الدورية المالية   القوائمترتبط بإعداد   

  .بالمعلومات المالية السنوية

  

 لتحديد االستفسارات الواجب    بها ذلك نظام الرقابة الداخلية      بما فى فهمه للمنشأة وبيئتها    تمراقب   يستخدم ال  -١٤

كما يقوم بتحديـد     ، عملها واإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الواجب تطبيقها           

 أو اإلجراءات التحليليـة     األحداث المحددة والمعامالت والتأكيدات التي يمكن أن توجه إليها االستفسارات         

  .أو غيرها من إجراءات الفحص المحدود الواجب تطبيقها

  

فهمه للمنشأة وبيئتها بما في ذلك نظـام  ت وعادة ما تتضمن اإلجراءات التي يقوم المراقب بأدائها لتحديث     -١٥

  :  ، ما يليبهاالرقابة الداخلية 

 الدوريةسابقة وعمليات الفحص المحدود للفترات      المستندات الخاصة بمراجعة السنة ال      اإلطالع على     * 

المقابلة للعام السابق ، وذلك ليتمكن من تحديد األمـور التـي            الدورية  السابقة للسنة الحالية والفترة     

  . للفترة الحاليةالدوريةيمكن أن تؤثر على القوائم المالية 

التي تم تحديـدها فـي      مة الرقابة   ألنظ دراسة أية مخاطر هامة بما فى ذلك خطر تجاوزات اإلدارة              *

  .عملية مراجعة القوائم المالية للعام السابق

  . السابقةالدورية مقارنة للفترة القراءة احدث معلومات مالية سنوية و المعلومات   * 

 بـالقوائم رتبط  ت ادراسة األهمية النسبية مع اإلشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المطبق حيث انه              * 

  .  للمساعدة في تحديد طبيعة ومدى اإلجراءات الواجب تطبيقها وتقييم تأثير التحريفاتالدوريةمالية ال

دراسة طبيعة أية تحريفات هامة ومؤثرة تم تصحيحها باإلضافة إلى أية تحريفات غير هامـة تـم                    *

  .لم يتم تصحيحها في القوائم المالية الخاصة بالعام السابقوتحديدها 

األمور المحاسبية المالية الهامة واألمور الخاصة بإعداد التقارير التي يمكن أن يكـون لهـا               دراسة    * 

  .أهمية مستمرة مثل أوجه الضعف الهام في الرقابة الداخلية

  .دراسة نتائج أي إجراءات مراجعة تم أداؤها فيما يخص القوائم المالية للعام الحالي  * 

  . خلية تم أداؤها واإلجراءات الالحقة التي قامت بها اإلدارةدراسة نتائج أي عمليات مراجعة دا* 
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٥  ٢٤١٠-  

  هامـاً   المالية الدورية  تحريفاً    لخطر إمكانية تحريف القوائم   ها  االستفسار من اإلدارة عن نتائج تقييم       * 

  . نتيجة للغش والتدليسومؤثراً

  .االستفسار من اإلدارة عن تأثير التغييرات في أنشطة المنشأة  * 

ستفسار من اإلدارة عن أية تغييرات هامة في الرقابة الداخلية والتأثير المحتمـل ألي مـن تلـك                   اال   *

  .الدوريةالتغييرات على إعداد القوائم المالية 

 المالية الدورية ومصداقية السجالت المحاسبية ذات       القوائم إعداد   إجراءاتاالستفسار من اإلدارة عن        *

  . المالية الدوريةالقوائمسويتها مع الصلة التي تم مطابقتها أو ت

  

    يقوم المراقب بتحديد طبيعة إجراءات الفحص المحدود ، إن وجدت ، وذلك ليتم أدائها على المكونـات                  -١٦

 ، يقوم بتوصيل مثل تلك األمور للمراقبين اآلخرين المشتركين فـي الفحـص              كان ذلك مطلوباً  و ، متى    

    المالية الدورية الخاصة بالمكونـات     للقوائمراستها األهمية النسبية    وتشمل العوامل التي يجب د    . المحدود

فهم المراقب للمدى الذي يمكن معه للرقابة الداخلية أن تكـون مركزيـة أو ال               توو خطر التحريف فيها     

  .مركزية عند إعداد مثل تلك المعلومات

  

دوريـة ، ينبغـي علـى مراقـب          الماليـة ال   للقوائمعملية فحص محدود    حتى يمكن التخطيط و أداء       -١٧

 تعيينه حديثا ويكون لم يقم بأداء عملية مراجعة للقوائم المالية السنوية بعد ، طبقا                الذى تم  حسابات  ال

 يـة فهم للمنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخل        تلمعايير المراجعة المصرية ، أن يحصل على        

  .لمالية السنوية والدورية االقوائم حيث أنها ترتبط بإعداد كل من بها

  

 أن يقوم بتركيز االستفسارات التـي يـتم عملهـا واإلجـراءات             فى هذا الفهم مراقب الحسابات      يساعد -١٨

 للقـوائم التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود التي يتم تطبيقها عند أداء عملية فحص محدود               

صول على هذا الفهم عادة ما يقوم مراقـب الحـسابات      وكجزء من الح  . المالية الدورية طبقا لهذا المعيار    

 المراقب ، يقوم بفحص مستندات      كان ذلك ممكناً   السابق ، ومتى     مراقب الحسابات بعمل استفسارات من    

 السابق  المراقب وألي فترات دورية سابقة في العام الحالي يكون          لعملية المراجعة السنوية السابقة   السابق  

قيام بذلك يقوم المراقب بدراسة طبيعة أية تحريفات تم تصحيحها وأية تحريفـات       وعند ال . قام بفحصها قد  

 ذلك خطر تجاوزات اإلدارة     بما فى  السابق لم يتم تصحيحها وأية مخاطر هامة         المراقب بمعرفة   اكتشفت

 للرقابة وأية أمور محاسبية هامة أو أية أمور متعلقة بإعداد التقارير التي يمكن أن يكـون لهـا أهميـة                   

  .مستمرة مثل أوجه الضعف الهام في الرقابة الداخلية
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٦  ٢٤١٠-  

  

  االستفسارات واإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود
 وبصورة أساسية من األشخاص المسئولين عن األمور المالية         استفسارات أن يقوم بعمل     المراقبعلى  -١٩

ة وغيرها من إجراءات الفحص المحدود لتمكين المراقب        ويقوم بأداء اإلجراءات التحليلي    ، والمحاسبية  

مـا   -  استنادا على اإلجراءات التي تم أداؤهـا       - هنما إلى علم  قد  ما إذا كان    عمن التوصل الستنتاج    

 المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير             القوائم يعتقد أن    هيجعل

  . المالية المطبق

  

 عادة ال يتطلب الفحص المحدود اختبارات للسجالت المحاسبية من خـالل التفتـيش أو المالحظـة أو                  -٢٠

 على عمل   الدوريةاإلجراءات الخاصة بأداء فحص محدود للقوائم المالية        تقتصر  وعادة ما   .  المصادقات

تطبيـق  وعلـى    االستفسارات بصورة أساسية من األفراد المسئولون عن األمور الماليـة والمحاسـبية           

تأييد المعلومات التي تم الحـصول  وال تشمل اإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود      

فهم المراقـب للمنـشـأة     تويؤثر  . الدوريةعليها والتي تخص أمور محاسبية هامة تتعلق بالقوائم المالية          

 الخطر المتعلـق بعمليـة المراجعـة الـسابقة      وبيئتها بما فى ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها ونتائج تقييم         

 ، علـى طبيعـة ومـدى        الدوريةودراسة المراقب لألهمية النسبية حيث أنها ترتبط بالمعلومات المالية          

  .االستفسارات التي يجب عملها واإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود المطبقة

  

  :ءات التالية عادة ما يقوم المراقب بأداء اإلجرا-٢١

المسئولون عن الحوكمة وغيرهم من اللجـان       مجلس اإلدارة و  محاضر اجتماعات   اإلطالع على   *  

 واالستفسار بشأن أمور تم     الدوريةالمناسبة لتحديد األمور التي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية           

ـ    ال يتوافر لها محاضر     التعامل معها في االجتماعات التي       ى القـوائم الماليـة     ويمكن أن تؤثر عل

  .الدورية

دراسة تأثير األمور التي أدت إلى حدوث تعديالت في تقرير المراجعة أو الفحـص المحـدود أو                 * 

 وذلك أثناء عملية المراجعة     - إن وجدت    -التسويات المحاسبية أو التحريفات التي لم يتم تسويتها       

  .أو الفحص المحدود السابق

لمعلومات  مع المراقبين اآلخرين الذين يقومون بأداء عملية فحص          –كان مالئما   حيثما   –االتصال  * 

  .مالية دورية للتقرير عن عناصر هامة متعلقة بالمنشأة

االستفسار من أعضاء اإلدارة المسئولون عن األمور المالية والمحاسبية وغيرها حسبما يكون ذلك             * 

  :مالئما بشأن ما يلي

o    لية الدورية وعرضها طبقا إلطار إعـداد التقـارير الماليـة            الما القوائمتم إعداد   كان قد   ما إذا

  .المطبق 

o  ا أية تغييرات في المبادئ المحاسبية أو في طرق تطبيقهكان قد حدثتما إذا.  
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٧  ٢٤١٠-  

o أية معامالت جديدة تستلزم تطبيق مبدأ محاسبي جديد هناكما إذا كانت .  

o  لم يتم تصحيحهاو  تم معرفتها  المالية الدورية تحتوي على أية تحريفاتالقوائمما إذا كانت.  

o المالية الدوريـة مثـل     القوائم أثرت على     قد  غير العادية أو المعقدة التي يمكن أن تكون        األمور 

   .تجميع األعمال أو التخلص من جزء من النشاط

o          اإلدارة وقدرتها على   وإتجاهات  االفتراضات الهامة المتعلقة بقياس القيمة العادلة أو االفصاحات

  .م بأعمال معينة نيابة عن المنشأةالقيا

o        بصورة مالئمة واإلفصاح عنها في     معالجتها  عالقة قد تم    الما إذا كانت معامالت األطراف ذوى

  .الدوريةالقوائم المالية 

o التغييرات الهامة في االرتباطات وااللتزامات التعاقدية.  

o  و الدعاوي ذلك القضايا أبما فىالتغييرات الهامة في االلتزامات الطارئة.  

o االلتزام بتعهدات الدين.  

o  في سياق تطبيق إجراءات الفحص المحدودتساؤالت حولها ُأثير األمور التي.  

o                 المعامالت الهامة التي حدثت في األيام األخيرة من الفترة الدورية أو االيام األولى في الفتـرة

  .الدورية المقبلة

o ـ المعرفة بأي أعمال غش تتعلق بــما  وتؤثر على المنشأة ـ  هاود أو الشك في احتمالية وج 

  :يلي

   اإلدارة -  

  . الموظفين الذين يلعبون أدوارا هاما في الرقابة الداخلية-أو

  .  المالية الدوريةالقوائم غيرهم حيث يمكن أن يكون للغش تأثير هام على -أو

o   الدورية للمنـشأة    المالية   القوائم ادعاءات بالغش أو اشتباه في غش يؤثر على          التعرف على أية

  .التي بلغت بمعرفة الموظفين أو الموظفين السابقين أو المحللين أو المنظمين أو غيرهمو

o   أوجه فعلية أو محتملة لعدم االلتزام بالقوانين أو اللوائح التي يمكن أن يكـون               التعرف على أية 

  .  المالية الدوريةالقوائملها تأثير هام على 

كل على   المالية الدورية المصممة لتحديد العالقات والبنود        القوائملية على    تطبيق اإلجراءات التحلي   *

 الماليـة   القوائم التي يتضح أنها غير عادية والتي يمكن أن تعكس تحريف هام ومؤثر في               حده و 

حصائية مثل تحليـل    اإلساليب  األويمكن أن تشمل اإلجراءات التحليلية تحليالت للنسب و       . الدورية

ويحتـوي  . تحليل االنحدار ويمكن أداؤها يدويا أو باستخدام أساليب الحاسب اآللـي          االتجاهات أو   
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٨  ٢٤١٠-  

 من هذا المعيار على أمثلة لإلجراءات التحليلية التي يمكن للمراقب أن يقوم بدراسـتها               ٢الملحق  

  . المالية الدوريةللقوائمعند أداء فحص محدود 

كان قد نما إلى علم المراقب ما يجعله يعتقـد أن       ودراسة  ما إذا      الدوريةالقوائم المالية   إستعراض  * 

 ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعـداد التقـارير الماليـة       الدوريةالقوائم المالية   

  .المطبق

  

 يمكن أن يقوم المراقب بأداء العديد من إجراءات الفحص المحدود قبل أو في وقت واحـد مـع إعـداد                     -٢٢

على سبيل المثال يمكن أن يكون من العملي تحديث فهم المنشأة وبيئتهـا             . الدوريةلية  المنشأة للقوائم الما  

بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بها والبدء في قراءة محاضر الجلسات ذات العالقة قبل نهايـة الفتـرة                   

يد المبكر  التحدحيث أن أداء بعض إجراءات الفحص المحدود في هذه التوقيتات أمر قد يسمح ب             . الدورية

  .الدوريةودراسة أية أمور محاسبية هامة تؤثر على القوائم المالية 

  

 المالية الدورية أيضا مكلفا بـأداء عمليـة مراجعـة           للقوائم يكون المراقب الذي يقوم بالفحص المحدود        -٢٣

عض إجـراءات  مة يمكن للمراقب أن يقرر أداء بومن اجل الكفاءة والمالء. للمنشأةللقوائم المالية السنوية    

 التي تم   المعلومات استخدام   هعلى سبيل المثال يمكن   ف.  المالية الدورية  القوائم مع فحص    بالتزامنالمراجعة  

 المالية الدورية في    القوائمالحصول عليها من قراءة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتصل بفحص            

، إجـراءات   أن يقـرر أداء     فحص الدوري   ويمكن للمراقب أيضا ، في وقت ال      . عملية المراجعة السنوية  

 أداء إجراءات المراجعة    مثلمراجعة يتعين أداؤها تحقيقا ألغراض عملية مراجعة القوائم المالية السنوية           

على معامالت هامة أو غير عادية حدثت خالل الفترة مثل تجميع األعمال أو إعادة الهيكلة أو معـامالت            

  . هامة خاصة باإليرادات

  

وبناء عليـه   .  االستفسارات عن القضايا أو الدعاوى     تأكيد المالية الدورية عادة     القوائمتطلب فحص    ال ي  -٢٤

ومع ذلـك يمكـن أن تكـون        .  العادة يكون إرسال خطاب استفسار لمحامي المنشأة غير ضروري         ففى

لم المراقـب  المراسالت المباشرة مع محامي المنشأة فيما يخص القضايا أو الدعاوي مالئمة إذا نما إلى ع  

 المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطـار            القوائم يتساءل عما إذا كانت      هيجعلما  

إعداد التقارير المالية المطبق ويعتقد المراقب أن محامي المنشأة يمكن أن يكون على علـم بمعلومـات                 

  . وثيقة الصلة بالموضوع

  

 المالية الدورية تتفـق مـع الـسجالت المحاسـبية     القوائملة بـأن  ينبغي أن يحصل المراقب على أد -٢٥

 المالية الدورية تتفـق     القوائمويمكن أن يحصل المراقب على أدلة بأن        .  أو يمكن مطابقتها معها      المعنية

  :مع  بمقارنتهامع السجالت المحاسبية المعنية 

لرئيسية التي تتفق أو يمكن مطابقتها مع        السجالت المحاسبية مثل دفتر األستاذ العام أو المرفقات ا         )أ(

  .السجالت المحاسبية

  . غيرها من البيانات المؤيدة في سجالت المنشأة حسب الضرورة)ب(و
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٩  ٢٤١٠-  

  

  

حددت جميع األحداث حتى تاريخ تقرير الفحـص        قد  ينبغي أن يستفسر المراقب عما إذا كانت اإلدارة          -٢٦

 وليس من الـضروري     . المعلومات المالية الدورية   المحدود التي يمكن أن تتطلب تسوية أو إفصاح في        

على مراقب الحسابات أن يقوم بأداء إجراءات أخرى لتحديد األحداث التي تحدث بعـد تـاريخ تقريـر                  

  .الفحص المحدود

قامت بتغييـر تقييمهـا لفـرض اسـتمرارية     قد  ينبغي على المراقب االستفسار عما إذا كانت اإلدارة   -٢٧

  على دراية   -كنتيجة لهذا االستفسار أو غيره من إجراءات الفحص        -ح المراقب   عندما يصب و. المنشأة

بأحداث أو ظروف من شأنها أن تثير شكا هام لفرض استمرارية المنشأة ينبغي على المراقب القيام بما                 

  :يلي

 االستفسار من اإلدارة بشأن خططها لإلجراءات المستقبلية المبنية علـى فـرض اسـتمرارية               )أ(

أة وجدوى تلك الخطط وما إذا كانت اإلدارة تعتقد أن ناتج تلك الخطط سيقوم بتحـسين                المنش

  .الموقف

  . المالية الدوريةالقوائم تلك األمور في عن مثلمة اإلفصاح دراسة مالء) ب(  

  

من الممكن أن تكون األحداث والظروف التي قد تثير شكاً كبيـراً فـي مـدى قـدرة المنـشأة علـى                       -٢٨

موجودة في تاريخ القوائم المالية السنوية أو يمكن تحديدها نتيجة لالستفسارات مـن اإلدارة               اإلستمرارية

 تتوافر لدى المراقب مثل هذه األمـور أو الظـروف          وعندما  .أو في سياق أداء إجراءات فحص أخرى        

ألموال باالستفسار من اإلدارة عن خططها للعمل في المستقبل مثل خططها لتصفية األصول أو اقتراض ا              

كما يقوم أيضا باالستفـسار عـن       . أو إعادة هيكلة الدين أو تقليل أو تأجيل النفقات أو زيادة رأس المال            

. جدوى خطط اإلدارة وما إذا كانت اإلدارة تعتقد أن ناتج مثل تلك الخطط سوف يقوم بتحسين الموقـف                 

تأييد جدوى خطط اإلدارة وما     وعلى الرغم من ذلك فعادة ال يكون من الضروري على المراقب أن يقوم ب             

  .الأم حسن الموقف كانت نتائج مثل تلك الخطط ستإذا 

  

 تـسوية هامـة فـي       إذا بلغ المراقب أي من المعلومات التي تجعله يتساءل عن مدى الحاجة إلجراء             -٢٩

 لتكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق             الدوريةالقوائم المالية   

توصل اإلستنتاج الذي   استفسارات إضافية أو أداء إجراءات أخرى تمكنه من إبداء          عليه إجراء   ، ينبغي   

 على سبيل المثال إذا أدت إجراءات الفحص المحدود التي يقـوم بهـا            . في تقرير الفحص المحدود   إليه  

المراقب إلى جعله يتساءل عما إذا كانت معاملة بيع هامة تم تسجيلها طبقا إلطار إعداد التقارير الماليـة                  

تـساؤالت مثـل    الالمطبق يقوم المراقب في تلك الحالة بأداء إجراءات إضافية كافية لإلجابة على هـذه               

  .ليا أو قراءة عقد البيعمناقشة شروط المعاملة مع أفراد التسويق والمحاسبة من ذوي المناصب الع
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١٠  ٢٤١٠-  

  تقييم التحريفات 
منفردة أو  سواء بصورة    ( ينبغي على المراقب أن يقوم بتقييم ، ما إذا كانت التحريفات غير المصححة             -٣٠

  .الدوريةتعتبر هامة بالنسبة للقوائم المالية تم الوقوف عليها التي ) مجمعة 

  

 المالية الدورية يكون غير مصمم للحصول على تأكد         وائمللق بعكس مهمة المراجعة فإن الفحص المحدود        -٣١

 ، وعلى الرغم من ذلك فإن التحريفات التي         ة ومؤثر ة هام ات خالية من أية تحريف    هذه القوائم   بأن معقول

 ذلك االفصاحات غير المالئمة ، يتم تقييمها بصورة منفردة أو مجمعـة             بما فى  ،   المراقبتنمو إلى علم    

 المالية الدورية حتى تكون معـدة فـي جميـع           على القوائم مطلوب عمل تسوية هامة     لتحديد ما إذا كان     

  . جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق

  

ويقوم . يمارس المراقب الحكم المهنى عند تقييمه األهمية النسبية ألية تحريفات لم تقم المنشأة بتصحيحها     -٣٢

ة وسبب ومقدار التحريفات و ما إذا كانت التحريفات قد نشأت فـى العـام               بدراسة عدة أمور مثل طبيع    

السابق أو فى الفترة الدورية من العام الحالى و تأثير التحريفات المحتملة على الفترات الدورية المستقبلية                

  .أو السنوية 

  

 عـن هـذه القيمـة ألن         تجميع التحريفات التي تقل مبالغها     ما ، و عليه عدم     على المراقب تحديد قيمة      -٣٣

.  من تجميع مثل هذه المبالغ      المالية الدورية  القوائمعلى  وواضح   تأثير هام    أال يكون هناك  المراقب يتوقع   

 وعند قيامه بذلك يضع المراقب في اعتباره حقيقة أن تحديد األهمية النسبية يـرتبط باعتبـارات كميـة                 

 تأثير هام علـى      رغم ما ذكر      يكون لها  قديرة نسبيا    وكيفية وأن التحريفات بالنسبة للمبالغ الصغ      ونوعية

  . المالية الدوريةالقوائم

  

  إقرارات اإلدارة 
  

  :ينبغي على المراقب الحصول على إقرارات مكتوبة من اإلدارة بشأن ما يلي -٣٤

الغـش  واكتـشاف   نظام الرقابة الداخليـة لمنـع       وتنفيذ  اعتراف اإلدارة بمسئولياتها عن تصميم       ) أ (

  .خطأوال

   . المالية الدورية تعد وتعرض طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبقالقوائم أن )ب( و

 أنها تعتقد أن تأثير تلك التحريفات غير المصححة التي قام المراقـب بتجميعهـا خـالل عمليـة                  ) ج(و 

مـأخوذة  و الدوريـة منفردة أو مجمعة على القوائم المالية كانت بصورة  الفحص غير هامة سواء     

  .مثل تلك البنود أو يتم إلحاقه باإلقرارات المكتوبةبككل مع عمل ملخص 

أفصحت للمراقب عن كل الحقائق الهامة المرتبطة بأي عمليات غش أو اشتباه بغش تكون              قد  أنها   ) د(و

  .على المنشأةذات تأثير تكون والتي قد اإلدارة على علم بها 
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قـد   يمكن أن تكون الدوريةائج تقييمها لمخاطر أن القوائم المالية     أفصحت للمراقب عن نت   قد  أنها  ) هـ(و

  .حرفت تحريفا هاما ومؤثرا نتيجة للغش

 أنها أفصحت للمراقب بجميع أوجه عدم االلتزام الفعلية أو الممكنة بالقوانين واللوائح التي يجب أن                )و(و

  . الدوريةالقوائم تأثيرها في الحسبان عند إعداد يؤخذ

 أفصحت للمراقب عن جميع األحداث الهامة التي حدثت بعد تاريخ الميزانية وحتى تاريخ تقرير                أنها )ز(و

  . المالية الدوريةالقوائمالفحص المحدود والتي يمكن أن تتطلب تسوية أو إفصاح في 

  

 يحصل المراقب على إقرارات إضافية حسبما يكون ذلك مالئما ترتبط بأمور محـددة خاصـة بنـشاط                  -٣٥

  . من هذا المعيار٣ذج لخطاب إقرارات اإلدارة موضح في الملحق وة وهناك نمالمنشأ

  

  مسئولية المراقب عن المعلومات المرافقة 
 لدراسة ما إذا    الدوريةينبغي على مراقب الحسابات قراءة المعلومات األخرى المرافقة للقوائم المالية            -٣٦

وإذا قام المراقب بتحديـد     . الدوريةقوائم المالية   كان أي من تلك المعلومات ال تتفق بصورة هامة مع ال          

 أو أية معلومات أخرى بحاجة      الدوريةعدم اتساق هام ، يقوم المراقب بدراسة ما إذا كانت القوائم المالية             

 ورفضت اإلدارة عمـل ذلـك      الدوريةوإذا كان هناك ضرورة لعمل تعديل في القوائم المالية          . إلى تعديل 

وإذا كان من الضروري عمـل      .  بدراسة تأثيرات ذلك على تقرير الفحص المحدود       التعديل يقوم المراقب  

تعديل في المعلومات األخرى ورفضت اإلدارة عمل ذلك التعديل يقوم المراقب بدراسة إضافة فقرة فـي                

تقرير الفحص تصف  عدم االتساق الهام أو اتخاذ أية إجراءات أخرى مثل منع صدور تقرير الفحـص                  

 بديلـة  قيـاس  على سبيل المثال يمكن أن تقوم اإلدارة بعرض أسـس          .االنسحاب من المهمة  المحدود أو   

الدورية، حيث قد تعطي هـذه األسـس        من القوائم المالية    أفضل  لإليرادات تصور األداء المالي بصورة      

ليـة  تكون غير محددة بوضوح أو لم يتم تسويتها تسوية واضحة مع القـوائم الما              وأالبديلة أهمية زائدة    

  . مضللةوتكون حيرة تؤدي لل بحيث الدورية

  

إذا نما إلى علم المراقب ما يجعله يعتقد أن المعلومات األخرى تبدو أنها تتضمن تحريفا هاماً لحقيقـة                  -٣٧

المراقـب بقـراءة المعلومـات      ولدى قيام   . مناقشة هذا األمر مع إدارة المنشأة     عليه  عندئذ ينبغي   ما،  

علـى سـبيل    (يترآى له تحريف هام واضح للحقائق       ، قد    عدم االتساق الهام   األخرى لغرض تحديد أوجه   

 تم إدراجها أو عرضها بصورة      الدوريةالمثال معلومات ، غير مرتبطة بأمور مدرجة في القوائم المالية           

وعند مناقشة األمر مع إدارة المنشأة يضع المراقب في اعتباره صحة المعلومات األخرى             ) غير صحيحة 

اختالفات صـحيحة   هناك  عال اإلدارة لالستفسارات التي قام بها مراقب الحسابات وما إذا كان            وردود أف 

لألحكام أو اآلراء وما إذا كان عليه أن يطلب من اإلدارة التشاور مع الغير المؤهـل لحـل التحريـف                    

هذا تنفيذ   رفضت اإلدارة و ، وإذا كان التعديل ضروري لتصحيح التحريف الهام للحقيقة        ،الواضح للحقيقة 

 يقوم المراقب بدراسة اتخاذ إجراء إضافي حسبما يكون ذلك مالئما مثل إخطار المسئولون عـن                ،التعديل

  .الحوكمة والحصول على االستشارة القانونية
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  التـالمراس
 ما يجعلـه    ) الدوريةكنتيجة ألداء عملية فحص محدود للقوائم المالية         ( عندما ينمو إلى علم المراقب     -٣٨

 حتى تصبح معـدة فـي جميـع         الدورية انه من الضروري عمل تسوية هامة للمعلومات المالية          يعتقد

إبالغ هذا األمر في أسرع وقـت       عليه  جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق، ينبغي          

  .ممكن إلى المستوى المالئم من اإلدارة

  

الهامة المقترحة وفقاً لحكم المراقب الشخـصي، وبالـشكل   إلجراء التسوية اإلدارة عند عدم استجابة   -٣٩

 ويـتم هـذا اإلبـالغ     . ن عن الحوكمة  يإبالغ المسئول المناسب وخالل فترة زمنية معقولة، ينبغي عليه        

ويتأثر قرار المراقب فيما إذا كان سيقوم باإلبالغ شفاهة أو كتابـة  . ، إما شفاهة أو كتابةبالسرعة الممكنة 

وعندما يـتم   .  وحساسية وأهمية األمر الذي يجب إبالغه وتوقيت مثل هذه المراسالت          بعوامل مثل طبيعة  

  . هذا اإلبالغإبالغ المعلومة شفاهة يقوم المراقب بتوثيق

  

ـ طبقاً لحكم المراقب الشخصي بإجراء التسوية المقترحة  ن عن الحوكمة  يالمسئولعدم إستجابة  عند -٤٠

  : معقولة،  ينبغي على المراقب دراسة ما يلي خالل فترة زمنيةبالشكل المناسب ـ

  .ما إذا كان سيقوم بتعديل التقرير أم ال ) أ(    

  . إمكانية االنسحاب من المهمة) ب(أو  

  .التكليف بعملية مراجعة القوائم المالية السنويةاإلعتذار عن إمكانية ) ج(و  

  

 ما يجعله يعتقـد فـي       - الدورية المالية    كنتيجة ألداء فحص القوائم    -عندما ينمو إلى علم المراقب       -٤١

إبالغ هذا األمر بأسرع وقت ممكـن إلـى         عليه  ينبغي  بالقوانين أو اللوائح    تزام  اإللوجود غش أو عدم     

أو تورط عضو    ويتأثر تحديد المستوى المالئم من اإلدارة باحتمالية تواطؤ       . المستوى المالئم من اإلدارة   

قب أيضا بدراسة الحاجة إلعداد تقارير بشأن تلك األمور للمـسئولين           كما يقوم المرا  . من أعضاء اإلدارة  

  .عن الحوكمة ودراسة تأثير ذلك على عملية الفحص

  

 الدوريةالحوكمة والتي تنشأ عن فحص القوائم المالية        بينبغي على المراقب إبالغ األمور ذات الصلة         -٤٢

 يمكن أن يصبح المراقـب  الدوريةوائم المالية   نتيجة ألداء الفحص المحدود للق    ك. للمسئولين عن الحوكمة  

إشـرافهم  في  وتعتبر هامة وذات صلة بهؤالء المسئولون عن الحوكمة         رأيه  على دراية باألمور التي في      

يقوم المراقب بإبالغ هذه األمور لهؤالء المسئولون عـن         و .على عملية إعداد التقارير المالية واإلفصاح     

  .الحوكمة
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   المالية الدوريةللقوائم الفحص المحدود و نتائجعن طبيعة ومدى إعداد تقارير 
  :  ينبغي على المراقب إصدار تقرير مكتوب يحتوي على ما يلي-٤٣

   عنوان مالئم)أ(

   الموجه إليهم التقرير ، حسبما تقتضي ظروف المهمة)ب(

من العبارات الموجودة    ذلك تحديد كل عنوان لكل       بما فى  المالية التي تم فحصها      القوائم تحديد   )ج(

 المالية  القوائمتاريخ والفترة التي غطتها     الفي مجموعة القوائم المالية المختصرة أو الكاملة و       

   .الدورية

 تشمل مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات األغراض العامة          الدوريةإذا كانت القوائم المالية     ) د(

 ، ويتم تضمين    لتحقيق العرض العادل و الواضح    المعدة طبقا إلطار إعداد تقارير مالية مصمم        

 والعرض العادل لها طبقا إلطـار       الدوريةاإلدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالية       التقرير أن   

  .إعداد التقارير المالية المطبق

أن اإلدارة مسئولة عن إعداد القـوائم الماليـة         يتم تضمين التقرير    وفي الظروف األخرى ،     ) هـ(

  .عرضها طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق والدورية

 عمليـة   إلى المالية الدورية استنادا     القوائم على   استنتاج عبارة أن المراقب مسئول عن إبداء        )و(

  .الفحص المحدود

 المالية الدورية طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم          القوائم عبارة أنه تم فحص      )ز(

 لمنـشأة و المـؤدى بمعرفـة مراقـب        دورية  المالية  القوائم  لل  المحدود صفحال"،  ) ٢٤١٠(

وعبارة أن مثل هذا الفحص يتكون من عمل استفسارات بـصورة أساسـية مـن                " هاحسابات

أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وعن تطبيق اإلجراءات التحليلية وغيرهـا            

   .من إجراءات الفحص المحدود

في نطاقه عن عملية مراجعة تم أداؤها طبقـا         بشكل جوهري    الفحص المحدود يقل     عبارة أن ) ح(

 وبالتالي فهو ال يمكن المراقب من الحـصول علـى تأكـد بأنـه               ،لمعايير المراجعة المصرية  

في عملية مراجعة ، وبنـاء عليـه        تتكشف  سيصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد         

  .فهو ال يبدى رأي مراجعة

 تشمل مجموعة كاملة من القـوائم الماليـة ذات األغـراض            الدورية المالية   القوائمإذا كانت   ) ط(

، فعلـي المراقـب     العامة المعدة طبقا إلطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل          

  ال تعبر بعدالة   الدوريةإذا كان قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية             إستنتاج ما   

ويـشمل ذلـك    (ووضوح في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق            



 )٢٤١٠( رقم المصرى لمهام الفحص المحدودمعيار ال

١٤  ٢٤١٠-  

اإلشارة إلى المنطقة أو بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما يكـون إطـار إعـداد                 

   ) .التقارير المالية المستخدم ليس معايير المحاسبة المصرية

 القـوائم  يعتقـد أن     ه يجعل ما ه عما إذا كان قد نما إلى علم       خرى ، استنتاج  األظروف  ال وفي   )ي(

المالية الدورية ليست معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطـار إعـداد التقـارير الماليـة                 

ويشمل ذلك اإلشارة إلى المنطقة أو بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عنـدما              (المطبق  

  ).المحاسبة المصرية ة المستخدم ليس معايير يكون إطار إعداد التقارير المالي

   تاريخ التقرير )ك(

  . موقع البلد أو المنطقة التي يقوم فيها المراقب بالممارسة)ل(

   توقيع المراقب )م(

  .نموذج تقرير فحص محدود ) ٤(ويوضح الملحق رقم 

  

  

) ط   (٤٣لموضح بالفقرتين   تظل مسئولية المراقب في صياغة االستنتاج عن نتائج الفحص على النحو ا            -٤٤

قائمة، على الرغم مما قد تلزمه بعض القواعد القانونية، التي تحكم فحص القوائم المالية الدورية               ) ى  ( ،  

  .همن صياغة مختلفة الستنتاجات

  

  الخروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق

عندما ينمو إلى علمه ما يجعله يعتقـد         عكسي   استنتاجمتحفظ أو   إستنتاج   ينبغي على المراقب إبداء      -٤٥

 حتى تصبح معدة في جميع جوانبها الهامة طبقـا          الدوريةأنه ينبغي عمل تسوية هامة للقوائم المالية        

  .إلطار إعداد التقارير المالية المطبق

  

تأثيرا تتأثر  قد تأثرت أو ربما قد       الدورية إذا نمت أمور إلى علم المراقب تجعله يعتقد أن القوائم المالية             -٤٦

اإلدارة بتـصحيح القـوائم     ولم تقـم    هاما بسبب الخروج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المطبق           

ويصف التعديل طبيعـة الخـروج عـن        .  ، يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود       الدوريةالمالية  

المعلومات كانت  وإذا  . الدوريةلمالية  ممكنا ، يذكر آثار ذلك على القوائم ا       ذلك  تطبيق اإلطار ، وإذا كان      

 يقـوم   الدوريةالتي يعتقد مراقب الحسابات أنها الزمة لإلفصاح المناسب غير موجودة في القوائم المالية              

 بإضافة المعلومات الالزمة في تقرير الفحـص        - وإذا كان ذلك عمليا      -المراقب بتعديل تقرير الفحص     

ير الفحص المحدود بواسطة إضافة فقرة إيضاحية لتقريـر الفحـص           وعادة ما يتم إتمام التعديل في تقر      .

  .إستنتاج متحفظ المحدود وإصدار 

  .متحفظبإستنتاج من هذا المعيار نموذج لتقارير فحص محدود ) ٥(ويوضح الملحق 
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اليـة   عندما يكون تأثير الخروج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية هام وجوهري بالنسبة للقوائم الم               -٤٧

غير مناسب لإلفصاح عـن الطبيعـة       متحفظ  استنتاج  إن إبداء   المراقب  الحد الذي يرى معه      إلى   الدورية

) ٧(عكسي ويوضح الملحق    إستنتاج   الدورية، فعلي المراقب إبداء   المضللة أو غير الكاملة للقوائم المالية       

  .عكسيبإستنتاج من هذا المعيار نموذج لتقارير فحص محدود 

  

  طاق عمل المراقب قيد على ن

  . عادة ما يمنع القيد على نطاق عمل المراقب من استكمال الفحص المحدود-٤٨

  

 عندما يكون المراقب غير قادر على استكمال الفحص المحدود ، ينبغي عليه إبالغ المستوى المالئـم                 -٤٩

لفحص المحدود ،   أسباب عدم قدرته على استكمال ا     بمن اإلدارة وهؤالء المسئولون عن الحوكمة كتابة        

  .ودراسة ما إذا كان من المالئم إصدار تقرير فحص محدود

  

  قيد على نطاق عمل المراقب مفروض من قبل اإلدارة

 ال يقبل المراقب مهمة فحص محدود لقوائم مالية دورية إذا كانت معرفة المراقب المبدئيـة بظـروف                  -٥٠

قيـد علـى    بسبب وجود   مال الفحص المحدود    المهمة تشير إلى أن المراقب سيكون غير قادر على استك         

  .نطاق عمل المراقب مفروض من قبل إدارة المنشأة

  

 إذا حدث ، بعد قبول المراقب للمهمة، أن قامت اإلدارة بفرض قيد على نطـاق عمـل المراقـب فـي                      -٥١

علـى  وإذا رفضت اإلدارة عمل ذلك يكون المراقب غير قادر          . الفحص ، يطلب المراقب إزالة هذا القيد      

وفي مثل هذه الحاالت يقوم المراقب بإبالغ المـستوى المالئـم مـن             . استكمال الفحص و إبداء استنتاج    

وعلى . اإلدارة وهؤالء المسئولون عن الحوكمة  كتابة بأسباب عدم قدرته على استكمال الفحص المحدود             

 هامة في القوائم المالية     الرغم من ذلك إذا نمت أمور إلى علم المراقب تجعله يعتقد بضرورة عمل تسوية             

 حتى تكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق يقوم المراقب                الدورية

  ".٤٠"إلى " ٣٨"بإبالغ مثل تلك األمور طبقا لإلرشادات الواردة في الفقرات من 

  

إصدار تقريـر فحـص   متطلب مية بما فى ذلك  يقوم المراقب أيضا بدراسة المسئوليات القانونية والتنظي    -٥٢

ويقدم في تقريـر    إستنتاج   يقوم المراقب باالمتناع عن إبداء       ،طلبتمثل هذا الم  وفي حالة وجود    . محدود

وعلى الرغم من ذلك إذا نما إلى علم المراقب ما يجعلـه            . الفحص أسباب عدم استكمال الفحص المحدود     

 حتى تكون معدة في جميع جوانبها الهامة طبقـا          الدوريةالمالية  يعتقد بضرورة عمل تسوية هامة للقوائم       

   .مثل هذا األمربتضمين التقرير إلطار إعداد التقارير المالية المطبق يقوم المراقب 
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١٦  ٢٤١٠-  

  

  

  قيود أخرى على نطاق عمل المراقب

  يمكن أن يحدث قيد على نطاق عمل المراقب بسبب ظروف أخرى بخالف القيد علـى نطـاق عمـل                   -٥٣

وفي مثل هذه الظروف عادة ما يكون المراقب غيـر قـادر علـى              . المراقب المفروض من قبل اإلدارة    

وعلى الرغم من ذلك    " ٥٢"و  " ٥١" و عليه أن يسترشد بالفقرات       إستنتاجاستكمال الفحص المحدود وإبداء     

ـ          التى يمكن أن يكون هناك بعض الظروف النادرة       ب مـرتبط    يكون فيها القيد على نطاق عمـل المراق

أو أكثر من األمور المحددة و التى هي هامة إال أنها ال تعتبر حسب حكم المراقب جوهرية على                    بواحدة

في مثل هذه الظروف يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود باإلشارة إلـى            . الدوريةالقوائم المالية   

قرير الفحص المحدود فقد تم أداء الفحـص        في ت اإليضاحية  األمر المشار إليه في الفقرة       عدا   انه ، فيما    

من هذا المعيار نموذج تقـارير      ) ٦(ويوضح الملحق   . حفظإستنتاج مت المحدود طبقا لهذا المعيار ويصدر      

  . متحفظبإستنتاجفحص محدود 

  

 يمكن أن يكون المراقب قد قام بإصدار رأي متحفظ في عملية مراجعة آخر قوائم مالية سنوية بسبب قيد                   -٥٤

ويقوم المراقب بدراسة ما إذا كان هذا القيـد مـازال           . في عملية المراجعة تلك   المراقب  نطاق عمل   على  

  .ذلك على تقرير الفحص المحدودعليه بيان أثر وفي حالة استمرار وجوده ، .  موجوداً

  

  فرض االستمرارية وأوجه عدم التأكد الجوهرية

ه إلى تقرير الفحص المحـدود دون التـأثير علـى            في بعض الظروف يمكن إضافة فقرة توجيه االنتبا        -٥٥

 المراقب ، وذلك للتركيز على أمر يتم إضافته في إيضاح متمم للقوائم المالية الذي يناقش بصورة               إستنتاج

ومن المفضل إضافة هذه الفقرة بعد فقرة االستنتاج وعادة ما تـشير إلـى حقيقـة أن                 . مكثفة هذا األمر  

  .غير متحفظاإلستنتاج 

  

 ينبغي علـى مراقـب      الدوريةإذا تم عمل إفصاح مناسب عن مشاكل االستمرارية في القوائم المالية             -٥٦

 وجود تأكـد هـام    عدم  إليضاح  وذلك  ) تقرير الفحص المحدود  ب( الحسابات إضافة فقرة توجيه االنتباه    

  .بحدث أو ظرف من شأنه أن يثير شك جوهري بشأن فرض استمرارية المنشأةيتعلق 

  

 مراجعة سابق أو تقرير فحص محدود بواسـطة          تقرير قام بتعديل قد  أن يكون مراقب الحسابات      يمكن   -٥٧

إضافة فقرة توجيه االنتباه بإلقاء الضوء على عدم تأكد هام يرتبط بحدث أو ظرف من شأنه أن يثير شك                   

ل إفـصاح   وفي حالة استمرار وجود عدم التأكد الهام وتم عم        . جوهري يتعلق بفرض استمرارية المنشأة      

 المالية الدورية   عن القوائم  المالية الدورية، يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود          القوائممالئم في   

  . للفترة الحالية بواسطة إضافة فقرة إللقاء الضوء على استمرار عدم التأكد الهام
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١٧  ٢٤١٠-  

  

  

عدم تأكد هـام    ت الفحص المحدود    كنتيجة لالستفسارات أو غيرها من إجراءا      إذا نما إلى علم المراقب       -٥٨

مرتبط بحدث أو ظرف من شأنه أن يثير شك جوهري يتعلق بفرض اسـتمرارية المنـشأة وتـم عمـل            

 المالية الدورية يقوم المراقب بتعديل تقرير الفحص المحدود بإضافة فقـرة            فى القوائم اإلفصاح المناسب   

  . توجيه االنتباه

  

 هام يثير شك جوهري يتعلق بفرض استمرارية المنـشأة بـصورة             اذا لم يتم اإلفصاح عن عدم تأكد       -٥٩

 – عكـسي    إسـتنتاج  متحفظ أو    إستنتاج ، ينبغي على المراقب إبداء       الدوريةمالئمة في القوائم المالية     

  . حالة عدم التأكد هذه وينبغي أن يتضمن التقرير إشارة محددة بوجود -حسب الحال 

  

 تقرير الفحص عن طريق إضافة فقرة إللقاء الـضوء علـى عـدم               ينبغي على المراقب دراسة تعديل     -٦٠

 والتي يعتمد حلها على األحـداث       هالتي تنمو إلى علم   ) بخالف مشكلة فرض االستمرارية   (التأكد الهام   

  .  المالية الدوريةالقوائمالمستقبلية والتي يمكن أن تؤثر على 

  

  اعتبارات أخرى

نه عندما يشير أي مستند يحتوي على معلومات ماليـة دوريـة أن      تشمل شروط المهمة موافقة اإلدارة ا      -٦١

 تقرير الفحص المحدود    فيجب إضافة مثل تلك المعلومات تم فحصها بواسطة مراقب حسابات المنشـأة ،           

إذا لم تقم اإلدارة بإضافة تقرير الفحص المحدود في المـستند يقـوم المراقـب               و.  هذا المستند  إلىأيضا  

  . استشارة قانونية لمساعدته على تحديد اتخاذ اإلجراء المالئم في تلك الظروفبالسعي للحصول على 

  

 الدوريـة  إذا اصدر مراقب الحسابات تقرير فحص محدود معدل وقامت اإلدارة بإصدار القوائم المالية               -٦٢

ـ  الدوريةدون إضافة تقرير الفحص المحدود المعدل في المستند الذي يحتوي على القوائم المالية               درس  ي

المراقب الحصول على استشارة قانونية لمساعدته في تحديد اإلجراء المالئم في تلك الظروف وإمكانيـة               

  .التكليف بعملية إجراء مراجعة القوائم المالية السنويةاالعتذار عن 

  

 التي تحتوي على مجموعة مختصرة من القوائم الماليـة بالـضرورة            الدورية ال تتضمن القوائم المالية      -٦٣

جميع المعلومات التي سيتم إضافتها في مجموعة كاملة من القوائم المالية ، ولكن بدال من ذلك يمكنها أن                  

فهم التغيرات للمركز واألداء المالي للمنشأة منـذ        تتعرض تفسير لألحداث والتغييرات التي تعتبر هامة ل       

 سـيمكنهم   الدوريـة ئم الماليـة    ويرجع هذا ألنه من المفترض أن مستخدمي القوا       . تاريخ التقرير السنوي  

وفي . الوصول إلى احدث قوائم مالية تمت مراجعتها ويعتبر هذا هو الحال مع المنشآت المقيدة بالبورصة              

 علـى   الدوريـة ن تحتوي القوائم المالية     ألحاجة  مدى ال ظروف أخرى يقوم المراقب مع اإلدارة بمناقشة        

وفي غيـاب مثـل تلـك       ". قوائم مالية تمت مراجعتها   التي يجب قراءتها بما يتماشى مع احدث        " عبارة  

العبارة يقوم المراقب بدراسة ما إذا كان بدون اإلشارة ألحدث قوائم مالية تمت مراجعتها تكون القـوائم                 

  . مضللة في تلك الظروف وتأثير ذلك على تقرير الفحص المحدودالدوريةالمالية 
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١٨  ٢٤١٠-  

   التوثيق
 مستندات الفحص المحدود التي تكون كافية ومالئمة لتوفير أساس          ينبغي على مراقب الحسابات إعداد     -٦٤

 استنادا إليها ولتوفير أدلة أن عملية الفحص المحدود قد تم أداؤهـا             إستنتاجلمراقب الحسابات إلبداء    

و يساعد التوثيق مراقب الحسابات ذو      . طبقا لهذا المعيار وطبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة       

فهم طبيعة وتوقيت ومدى االستفسارات التي تم عملها        تة والذي ليست له أي صلة سابقة بالمهمة من          الخبر

واإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود المطبقة والمعلومات التي تم الحصول عليها             

  . األموروأية أمور هامة تمت دراستها أثناء أداء الفحص المحدود بما فى  ذلك حل مثل تلك

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )١(ملحق

١(٢٤١٠ ١(-  

  )١(ملحق 

  مثال لخطاب ارتباط لمهمة الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية 

،  من هذا المعيار"١٠"يستخدم الخطاب التالي على سبيل االسترشاد فيما يخص األمور المذكورة في فقرة رقم 

  .ويتعين تعديله وفقا للمتطلبات والظروف الخاصة بكل مهمة على حدة

  )جهة التى تمثل اإلدارة العلياأو ال( إلى مجلس اإلدارة 

نرسل هذا الخطاب لتأكيد تفهمنا لشروط وألهداف مهمتنا المتعلقة بالفحص المحدود لميزانية المنشأة الدورية 

 أشهر وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة ،٢٠٠١ يونيو ٣٠فى 

القيام بفحصنا المحدود وفقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم سيتم . المنتهية في ذلك التاريخ

بهدف الحصول " بمعرفة مراقب حساباتهاوالمؤدى لمنشأة الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية ) "٢٤١٠(

لية الدورية قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم الماكان على أساس نستند إليه إلعداد تقرير عما إذا 

ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد ي(ليست معدة ، في جميع جوانبها الهامة طبقا لـ 

ويشمل مثل ) المصدر له عندما ال تكون معايير المحاسبة المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبق

ص المسئولون عن األمور المالية والمحاسبية هذا الفحص عمل استفسارات بصورة أساسية من األشخا

وعادة ال يتطلب ذلك تأييد المعلومات . وتطبيق اإلجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود

عملية مراجعة تم أداؤها عن نطاق التي تم الحصول عليها ويقل نطاق الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية 

وتجدر اإلشارة إلى . ة المصرية والتي يكون هدفها هو إبداء الرأي على القوائم الماليةوفقا لمعايير المراجع

أننا لن نقوم بإجراء عملية مراجعة لهذه القوائم المالية وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم 

  .المالية 

  :ونتوقع أن يكون تقريرنا عن القوائم المالية الدورية كاآلتى 

  ) عينة من نص التقريريرفق (

ويتضمن ذلك . تقع مسئولية إعداد القوائم المالية الدورية متضمنة االفصاحات الكافية على عاتق إدارة المنشأة

تصميم وتنفيذ ودعم نظام رقابة داخلية مرتبط بإعداد وعرض قوائم مالية دورية خالية من أية تحريفات هامة 

كما تتحمل اإلدارة أيضا اختيار السياسات المحاسبية المالئمة . و الخطأومؤثرة سواء كانت ناتجة عن الغش أ

خطاب ) كجزء من عملية الفحص(وسنطلب من اإلدارة . يرات محاسبية مالئمة للظروفدوتطبيقها وعمل تق

وسنطلب أيضا انه إذا ما أشار أي مستند يحتوى على . تمثيل مكتوب فيما يخص التأكيدات المتعلقة بفحصنا

مات مالية دورية إلى أن المعلومات المالية الدورية تم فحصها، أن يرفق تقريرنا أيضا مع مثل هذا معلو

  .المستند

وال يوفر فحص المعلومات المالية الدورية تأكد بأننا سنكون على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم 

تماد على مهمتنا للكشف عن وجود غش أو وعالوة على ذلك ال يمكن االع. أكتشافها أثناء عملية المراجعة

أخطاء أو تصرفات غير قانونية ومع ذلك فإننا سنقوم بإعالمكم باألمور ذات األهمية النسبية التي تنمو إلى 

  .علمنا
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اننا نتطلع للتعاون التام مع العاملين لديكم وإننا واثقون أنهم سيوفرون لنا أية سجالت أو مستندات وأية 

  .ون مطلوبة ذات صلة بفحصنامعلومات أخرى تك

  ).أضف هنا المعلومات اإلضافية المتعلقة بترتيبات األتعاب وإصدار الفواتير حسبما يكون ذلك مالئما(

ونحيطهم علما بأن هذا الخطاب سيظل ساريا للسنوات التالية إال إذا تم إلغاؤه أو تعديله أو تم إصدار خطاب 

  .آخر

لمرفقة بما يفيد انه يتفق مع تفهمكم للترتيبات الخاصة بفحصنا المحدود يرجى توقيع وإعادة نسخه الخطاب ا

  .للقوائم المالية

  

  يعتمد بالنيابة عن منشأة أ ب جـ

  المراقبتوقيع                   التوقيع 

  االسم والوظيفة 

  التاريخ
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  )٢(ملحق 

  اإلجراءات التحليلية التي يقوم المراقب بدراستها في اعمال الفحص المحدود للقوائم المالية

فيما يلي أمثلة على إجراءات المراجعة التحليلية التي يقوم المراقب بدراستها في أعمـال الفحـص المحـدود                  

  :للقوائم المالية

، ة للفترة الدورية السابقة مباشرة    علومات المالية الدوري  مقارنة المعلومات المالية الدورية مع كل من الم       * 

ومع المعلومات المالية الدورية للفترة الدورية المقابلة للعام المالي السابق ، ومع المعلومـات الماليـة                

  . ومع احدث القوائم المالية السنوية التي تم مراجعتها،الدورية التي كانت اإلدارة تتوقعها للفترة الحالية

على سـبيل   (قارنة المعلومات المالية الدورية الحالية مع النتائج المتوقعة مثل الموازنات أو التوقعات             م* 

المثال مقارنة ارصدة الضرائب والعالقة بين مخصص ضريبة الدخل إلى الربح قبل الـضريبة فـي                

ـ     ) أ(المعلومات المالية الحالية مع المعلومات المقابلة في         ) المعـدالت (سب  الموازنـات باسـتخدام الن

 ).المعلومات المالية للفترات السابقة) ب(المتوقعة و

 .مقارنة المعلومات المالية الدورية الحالية مع المعلومات غير المالية ذات الصلة* 

ويقوم المراقب بوضـع    . مقارنة المبالغ المسجلة أو النسب المستخرجة منها بتوقعات مراقب الحسابات         * 

يق تحديد وتطبيق العالقات التي يتوقع وجودها بصورة معقولة استنادا على فهم            هذه التوقعات عن طر   

 .المراقب للمنشأة والنشاط التي تعمل به المنشأة

 .مقارنة النسب والمؤشرات للفترة الدورية الحالية مع تلك الخاصة بالمنشآت في نفس النشاط* 

ورية الحالية مع العالقات المقابلة في القوائم المالية        مقارنة العالقات بين العناصر في القوائم المالية الد       * 

الدورية للفترات السابقة ، على سبيل المثال المصروفات حسب النوع كنسبة من المبيعات ، واألصول               

حسب النوع كنسبة من اجمالي األصول ونسبة التغير في المبيعات بالمقارنة إلى نـسبة التغييـر فـي              

  .المدينين

  : وفيما يلي أمثلة توضح كيف يمكن أن تكون البيانات مفصلة . نات المفصلة مقارنة البيا* 

o   مبـالغ ربـع    مفصلة ك اإليرادات أو بنود المصروفات     بنود  الفترة على سبيل المثال ،      حسب

 .سنوية أو شهرية أو أسبوعية

o  خط اإلنتاج أو مصدر اإليراد حسب 

o  حسب المكونالموقع ، أو حسب . 
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o  على سبيل المثال ، اإليراد المتولد عن طريـق المـصممين أو  المعاملةحسب خصائص ،  

 .أو الحرفيين المعماريين 

o على سبيل المثال ، المبيعات طبقا لنوع المنتج والشهرحسب الخصائص المتعددة للمعاملة ،.  
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  مثال لخطاب بإقرارات اإلدارة

ألن اإلقرارات من اإلدارة تختلف مـن       . ليس الغرض من الخطاب الوارد أدناه أن يكون الخطاب النموذجي         

  .منشأة ألخرى ومن فترة دورية ألخرى

  )مطبوعات المنشأة(

  )التاريخ(                )إلى مراقب الحسابات(

  :نت القوائم المالية الدورية تشمل قوائم مالية مختصرةاالفتتاحية في حالة إذا ما كا الفقرة* 

شركة أ ب جـ كما فـى       ل  المختصرة يزانيةــملدود ل ــنتقدم بهذا الخطاب باعتباره مرتبطا بفحصكم المح      

لدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بهـا عـن            المختصرة ل  قوائم  ال و ٢٠٠١ مارس   ٣١

نتهية في ذلك التاريخ  ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرهـا مـن اإليـضاحات                الثالثة أشهر الم  

 ال  عما إذا كان قد نما إلى علمكم ما يجعلكم تعتقدون أن القوائم المالية الدورية                استنتاجالمتممة بغرض إبداء    

  ٢٠٠١ مـارس    ٣١فى  تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة أ ب جـ                

ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد المـصدر            ي(النقدية طبقا لـ    وتدفقاتها  المالي  وأدائها  

  ).له عندما ال تكون معايير المحاسبة المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبق

اذكر إطـار   (والعرض العادل و الواضح لها طبقا لـ        نحن نؤكد مسئوليتنا عن إعداد القوائم المالية الدورية         

  ).إعداد التقارير المالية المطبق

الفقرة االفتتاحية إذا كانت القوائم المالية الدورية تشمل مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات األغـراض              •

 :ادل و الواضحالعامة المعدة طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق المصمم لتحقيق العرض الع

 ٢٠٠١ مـارس    ٣١نتقدم بهذا الخطاب باعتباره مرتبطا بفحصكم المحدود لميزانية شركة أ ب جـ كما فى               

وقوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهيـة فـي ذلـك                   

عمـا  إستنتاج  من اإليضاحات المتممة بغرض إبداء      التاريخ  ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها         

تعبر بعدالة و وضوح في جميـع        ال   إذا كان قد نما إلى علمكم ما يجعلكم تعتقدون أن القوائم المالية الدورية              

النقديـة  وتدفقاتها  المالي  وأدائها    ٢٠٠١ مارس   ٣١جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة أ ب جـ فى           

طار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد المصدر له عنـدما ال تكـون معـايير                  ذكر إ ي(طبقا لـ   

  ).المحاسبة المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبق

ذكر إطار إعداد التقارير    ي(مسئوليتنا عن العرض العادل و الواضح للقوائم المالية الدورية طبقاً لـ            نقر ب نحن  

  ).المالية المطبق
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  :تقديراتنا نقر باالتيألفضل وفي هذا الصدد وطبقا 

ـ           *  ذكر إطار إعداد التقـارير     ي(أن القوائم المالية الدورية المشار اليها أعاله تم إعدادها وعرضها طبقا ل

  ).المالية المطبق

بها وكافة  إننا قد وضعنا تحت تصرفكم كافة السجالت المحاسبية والمستندات المالية والبيانات المتعلقة             * 

 )).اذكر التواريخ التي تنطبق(خاصة التي عقدت في (محاضر مجلس اإلدارة 

انه ال يوجد معامالت هامة لم يتم تسجيلها بالصورة المالئمة في السجالت المحاسبية المؤيدة للقـوائم                * 

 .المالية الدورية

انه ال يوجد أي إخالل بمتطلبات الجهات الرقابية والقوانين والقواعد التي قد يكون لها اثر هـام علـى           * 

 .القوائم المالية الدورية في حالة حدوثها

 .الغش والخطأواكتشاف نظام رقابة داخلية لمنع وتنفيذ إننا نقر بمسئوليتنا عن تصميم * 

التي ومة المرتبطة بأي أعمال غش معروفة أو اشتباه في غش           إننا أفصحنا لكم عن جميع الحقائق الها      * 

 .يمكن أن يكون لها تأثير على المنشأة

إننا أفصحنا لكم  عن نتائج تقييمنا لخطر إمكانية أن تكون القوائم المالية الدورية محرفة تحريفا هامـا                  * 

 .ومؤثرا كنتيجة للغش

 الملخصة في الجداول المرفقة تعتبـر غيـر هامـة           مصححة و الإننا نعتقد أن تأثير أية تحريفات غير        * 

 .للقوائم المالية الدورية مأخوذة ككل سواء أكانت منفردة أو مجمعة

 .تحديد األطراف ذوى العالقةبشأن إننا نؤكد اكتمال المعلومات التي زودناكم بها * 

كلما كان   المالية الدورية    تم تسجيل ما يلي تسجيال مالئما واإلفصاح عنه بالصورة المناسبة في القوائم           * 

 :ذلك مالئما

  o   معامالت األطراف ذوى العالقة ، بما في ذلك المبيعات ، و المشتريات والقروض والنقل

والضمانات والمبالغ التي تم الحصول عليها من أو المدفوعة إلى التمويلي وترتيبات عقود التأجير 

 .األطراف ذوى العالقة

  .  بموجبهامسئولة تكون المنشاة يوالت، كتوبة أو الشفهية المءسوا، الضمانات  o و

 . اتفاقات و خيارات لشراء األصول التي تم بيعها مسبقا oو 

ذكر إطار إعداد   ي (ـطبقا ل هما  قياسات القيمة العادلة لألصول وااللتزامات      واإلفصاح عن   عرض  الأن  * 

نيتنا وقدرتنا للقيام بإجراءات محـددة      تعكس  و أن االفتراضات المستخدمة     .  )التقارير المالية المطبق  

  .نيابة عن المنشاة متى كان ذلك مرتبطا بقياسات القيمة العادلة أو اإلفصاح 

ال توجد لدينا خططاً أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيمة المسجلة أو تصنيف األصول واإللتزامات                   *

  .بالقوائم المالية الدورية 
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خطوط أنتاج أو أي خطط أو نوايا ينجم عنها زيادة في المخزون الراكــــد             ليس لدينا خطط لوقف       *

  . ، كما أن المخزون غير مقيم بأكبر من قيمته االستردادية)المتقادم ( 

  .المنشأة تمتلك جميع األصول، وال توجد قيود أو رهون أو أعباء على أصول المنشأة   *

  .لتزامات الفعلية أو الطارئةلقد سجلنا أو أفصحنا بشكل مناسب عن كل اال  *

تضاف أية إقرارات أخرى متعلقة بمعايير المحاسبة الجديدة التي يتم تطبيقها ألول مرة مع األخذ فـي                   *

  . إضافية تتطلبها معايير المراجعة ذات الصلة بالقوائم المالية الدوريةتاالعتبار أية إقرارا

ا ال يوجد أية أحداث الحقة لتاريخ الميزانية و حتـى   معلومات متوافرة لدينألفضلوفي هذا الصدد وطبقا   

  . تاريخ هذا الخطاب يمكن أن تتطلب تعديل أو إفصاح في القوائم المالية الدورية المذكورة سابقا
 
 

 عن شركة أ ب جـ
 
 

   يالمدير التنفيذ          المدير المالي
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  أمثلة لتقارير فحص محدود للقوائم المالية الدورية
مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات األغراض  العامة المعدة طبقا إلطار أعداد تقارير مالية مصمم 

  )")ط(٤٣"راجع الفقرة (إلعطاء صورة عادلة وواضحة 

                

  تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية

  

  ..... تقرير فحص محدود إلى
  

  مقدمة ال
      وكذا قوائم الدخل ٢٠٠١ مارس٣١ قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقة لشركة أ ب جـ فى

        ، بها عن  الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ةو التغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية المتعلق

و اإلدارة هى المسئولة عن . ىااليضاحات المتممة األخر المحاسبية الهامة  وغيرها من للسياسات اًو ملخص

ذكر إطار إعداد التقارير المالية ي(إعداد القوائم المالية الدورية هذه و العرض العادل و الواضح  لها طبقا لـ 

  .ية فى ضوء فحصنا المحدود لها  على القوائم  المالية الدورإستنتاج، و تنحصر مسئوليتنا في إبداء )  المطبق

  
  نطاق الفحص المحدود 

الفحص المحدود للقوائم  ) "٢٤١٠(قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 

يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية " . بمعرفة مراقب حساباتها المؤدى والمالية الدورية لمنشأة 

 و تطبيق إجراءات  رات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية و المحاسبية،عمل استفسا

و يقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية .تحليلية ، و غيرها من إجراءات الفحص المحدود

نصبح على دراية  و بالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا س،مراجعة تتم  طبقا لمعايير المراجعة المصرية

و عليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه ، بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة

  .القوائم المالية 

   

  اإلستنتاج 
 إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة  ال تعبر ملم ين،وفى ضوء فحصنا  المحدود 

 و عن أداؤها ٢٠٠١ مارس ٣١ وح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشاة فىبعدالة ووض

ذكر إطار إعداد التقارير ي (لـالمالي  و تدفقاتها النقدية عن الثالثة أشهر المنتهية في ذلك  التاريخ طبقا 

لمصرية هي إطار إعداد المالية المطبق بما في ذلك البلد المصدرة له عندما ال تكون معايير المحاسبة ا

  ).التقارير المالية المطبق 

  

  مراقب الحسابات

     /     /التاريخ 

  

  العنوان 



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٤(ملحق
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  )٤(تابع ملحق 
  

  ) ")ى(٤٣"راجع الفقرة رقم (قوائم مالية دورية أخرى 

                      

  تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية
  

  .....  تقرير فحص محدود إلى

  
   المقدمة

  وكذا ٢٠٠١ مارس ٣١قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية  المختصرة المرافقة لشركة أ ب جـ  فى 

قوائم الدخل و التغيرات في حقوق الملكية و التدفقات النقدية المختصرة المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهية 

لية الدورية هذه و العرض العادل و الواضح لها واإلدارة هى المسئولة عن إعداد القوائم الما،في ذلك التاريخ 

على القوائم  إستنتاج ، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء ) ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبقي(طبقا لـ 

  . المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها

  
  نطاق الفحص المحدود 

الفحص المحدود للقوائم  ) "٢٤١٠(حص المحدود رقم قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الف

 و يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية ".بمعرفة مراقب حساباتهاالمؤدى والمالية الدورية لمنشأة 

و تطبيق إجراءات  ، عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية و المحاسبية

 عن عملية هو يقل الفحص المحدود جوهريا في نطاق. من إجراءات الفحص المحدودتحليلية ،  و غيرها

مراجعة تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية و بالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على دراية 

عة على هذه و علية فنحن ال نبدى رأى مراج، بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة

  .القوائم المالية   

  
  اإلستنتاج 

إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرافقة ليست معدة  ينملم ،وفى ضوء فحصنا المحدود 

ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد المصدرة له ي(في جميع جوانبها الهامة طبقا لـ

  ) ون معايير المحاسبة المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبق عندما ال تك

  مراقب الحسابات 

  /    /                                   التاريخ    

  العنوان
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  متحفظ للخروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق  باستنتاجأمثلة لتقارير فحص محدود 

مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقا إلطار إعداد تقارير مالية مصمم إلعطاء صورة عادلة 

  ) ")ط(٤٣ "راجع الفقرة( وواضحة 

  

  ورية تقرير فحص محدود للقوائم المالية الد

  ........تقرير فحص محدود إلى

  
  المقـــدمة

 و قوائم الدخل والتغير     ٢٠٠١ مارس   ٣١ بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرفقة لشركة أ ب جـ في            قمنا"

في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهية فـي ذلـك التـاريخ  ، وملخـصاً                     

واإلدارة هى المسئولة عن إعداد القـوائم الماليـة         .  ية الهامة واإليضاحات المتممة األخرى     المحاسب للسياسات

وتنحـصر  ) ذكر إطار أعداد التقارير المالية المطبق       ي(ض العادل و الواضح لها طبقا لـ        الدورية هذه والعر  

  . لها علي القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدد  إستنتاجمسئوليتنا فى إبداء 

  

  نطاق الفحص المحدود 

الفحص المحـدود للقـوائم   ) "٢٤١٠(قمنا بفحصنا المحدود طبقاُ للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم       

ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل       " بمعرفة مراقب حساباتها    المؤدى  والمالية الدورية لمنشأة    

ص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية،           استفسارات بصورة أساسية من أشخا    

ويقل الفحص المحدود جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً           . وغيرها من إجراءات الفحص المحدود    

لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على درايـة بجميـع األمـور                  

  . الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، و عليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية
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  متحفظ إستنتاج أساس إبداء 

..... قامت شركة أ ب جـ برسملة تكلفة اقتراض بمبلغ          ، فى ضوء المعلومات التي حصلنا عليها من اإلدارة         

ذكر إطـار إعـداد التقـارير       ي(  وكان يجب تحميلها على المصروفات مع        على أصول غير مؤهلة للرسملة      

لكـان يجـب    ،٢٠٠١  مارس ٣١وتشير هذه المعلومات إلي أنه إذا تم إلغاء هذه الرسملة في            ) المالية المطبق   

و انخفـاض   ، ..................وزيادة المصروفات بمبلـغ     ، ................ الثابتة بمبلغ    تخفيض األصول 

علي الترتيب عن الثالثـة أشـهر       ..............و  .............في الربح ونصيب السهم فى األرباح بمبلغ      صا

  . المنتهية في ذلك التاريخ 

  المتحفظ اإلستنتاج 

لم ينم إلي علمنا ما يجعلنـا نعتقـد أن          ، وباستثناء ما جاء  في الفقرة السابقة          ، وفى ضوء فحصنا المحدود     

الدورية المرافقة  ال تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنـشأة                القوائم المالية   

النقدية عن الثالثة أشهر المنتهية في ذلك  التاريخ طبقا لـ           وتدفقاتها  المالي  أدائها   وعن   ٢٠٠١ مارس   ٣١في  

ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد المصدرة له عندما ال تكـون معـايير المحاسـبة                    ي(

  ) . المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبق 

  مراقب الحسابات

     /     /التاريخ 

  العنوان 



 )٢٤١٠(رقم المراجعة المصرى معيار )٥(ملحق

٥(٢٤١٠ ٣(-  

  )٥(تابع ملحق 

  

   ) ")ى (٤٣" الفقرة رقم راجع( قوائم مالية دورية أخري 

  

  ...................تقرير فحص محدود إلي 

  

  المقدمة

  وكـذا  ٢٠٠١ مـارس  ٣١قمنا بأعمال الفحص المحدود  للميزانية المختصرة المرافقة لشركة أ  ب جـ في         

، ثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ      الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثال           قوائم

ـ ( دارة هى المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل و الواضح لها طبقاً لـ                 واإل ذكر ي

علي  القوائم المالية الدوريـة فـى        إستنتاج  وتنحصر مسئوليتنا في إبداء     ) إطار إعداد التقارير المالية المطبق      

  . ضوء فحصنا المحدود لها 

  

  نطاق الفحص المحدود

الفحص المحـدود للقـوائم     ) "٢٤١٠(نا المحدد طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم           قمنا بفحص 

ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل       " بمعرفة مراقب حساباتها    المؤدى  والمالية الدورية لمنشأة    

، يق إجراءات تحليلية   ، وتطب  استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية         

ويقل الفحص المحدود جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً           . وغيرها من إجراءات الفحص المحدود    

لمعايير المراجعة المصرية ، وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على دراية بجميـع األمـور                  

  . مراجعة، وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية 

  

  متحفظ  إستنتاجأساس إبداء 

قامت شركة أ ب جـ برسملة تكلفـة اقتـراض علـى    ، فى ضوء المعلومات  التي حصلنا عليها من اإلدارة          

ر إعـداد التقـارير     ذكر إطا ي( لها على المصروفات لتتماشي مع      أصول غير مؤهلة للرسملة وكان يجب تحمي      

األصول فإن   ،٢٠٠١ مارس   ٣١وتشير هذه المعلومات إلي أنه إذا تم إلغاء هذه الرسملة فى              ) المالية المطبق   

و انخفاض  ،.......................وزيادة المصروفات بمبلغ    ، ................بمبلغ  يجب أن تنخفض    الثابتة  

علي الترتيب عن الثالثـة أشـهر       ..............و   ............صافي الربح ونصيب السهم فى األرباح بمبلغ      

  . المنتهية في ذلك التاريخ 

  
  



 )٢٤١٠(رقم المراجعة المصرى معيار )٥(ملحق

٥(٢٤١٠ ٤(-  

  
  متحفظ إستنتاج 

وفى ضوء فحصنا المحدود، و باستثناء ما جاء في الفقرة السابقة، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القـوائم    

ذكر أطار إعداد التقـارير الماليـة       ي(ها الهامة، طبقاً لـ     المالية الدورية المرافقة ليست معدة، في جميع جوانب       

المصدرة له عندما ال تكون معايير المحاسبة المصرية هي إطـار إعـداد التقـارير               البلد  المطبق بما في ذلك     

  ). المالية المطبق

  مراقب الحسابات

    /     /التاريخ 

  العنوان 

  

  

  

  

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٦(ملحق

٦(٢٤١٠ ١(-  

  )٦(ملحق 

  

  المراقب لم تفرضه اإلدارة  متحفظ لقيد على نطاق عملبإستنتاجلتقارير  مثلةأ

مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات األغراض العامة المعدة طبقاً إلطار إعداد تقارير مالية مصمم 

  ) ")ط(٤٣"راجع الفقرة (إلعطاء صورة عادلة وواضحة 

  مالية الدوريةتقرير فحص محدود على القوائم ال

  المقدمة
 وكذا قـوائم الـدخل      ٢٠٠١ مارس   ٣١قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرافقة لشركة أ ب جـ  فى             

والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ  ، وملخصاً                  

واإلدارة هى المسئولة عن إعداد القوائم      . ن االيضاحات المتممة األخرى   للسياسات المحاسبية  الهامة وغيرها م     

، ) طبـق مذكر إطار إعداد التقارير المالية ال     ي (لـطبقاً   لها   المالية الدورية هذه والعرض العادل  و الواضح         

  . لهاعلى تلك القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود  إستنتاج إبداء فيوتنحصر مسئوليتنا 

  

  نطاق الفحص المحدود 

فيما عدا ما هو موضح فى الفقرة التالية، قمنا بفحصنا المحدد طبقاً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحـدود                  

ويـشمل  " بمعرفة مراقب حـساباتها     المؤدى  والفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة       ) " ٢٤١٠(رقم  

رية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عـن األمـور   الفحص المحدود للقوائم المالية الدو 

ويقل الفحص المحـدود    . المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود         

وبالتالي ال يمكننا الحصول علـى      ،جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية            

  بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعـة، وعليـه فـنحن                  تأكد  

  . ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية 

  

   متحفظ إستنتاج أساس إبداء
كمال وبالتالى لم نتمكن من است    . إلى هالك سجالت العمالء بهذا الفرع     ...... أدى حريق فى فرع الشركة فى       

وتقوم المنشأة  .  والواردة فى القوائم المالية الدورية    ........ فحصنا لحساب العمالء والتى يبلغ إجماليها مبلغ        

 إذا كانت هذه السجالت ستدعم المبلغ المذكور أعاله وكذلك          عما سجالت العمالء وهناك عدم تأكد       إنشاءبإعادة  

ولو استطعنا اسـتكمال فحـصنا المحـدود لحـسابات           ،ا  قيمة الهبوط المتعلق بالديون المشكوك فى تحصيله      

  . العمالء، لكان يمكن أن ينمو إلى علمنا ما يشير إلى ضرورة عمل تسوية فى القوائم المالية الدورية

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٦(ملحق

٦(٢٤١٠ ٢(-  

  

  المتحفظ  اإلستنتاج 

يحـدث  كون على دراية بها إذا لـم        نوفيما عدا التسويات فى القوائم المالية الدورية التى كان من الممكن أن             

الموقف المذكور أعاله ،  وفى ضوء فحصنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقـد أن القـوائم الماليـة                 

 مارس  ٣١ في للمنشأة   الماليالدورية المرافقة الً تعبر بعدالة ووضوح، فى جميع جوانبها الهامة عن المركز             

ـ (شهر المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لـ        النقدية عن الثالثة أ   وتدفقاتها  المالى  وعن أدائها    ٢٠٠١ ذكر إطـار   ي

إعداد التقارير المالية المطبق بما فى ذلك البلد المصدرة له عندما ال تكون معايير المحاسبة المـصرية هـي                   

  ) .إطار إعداد التقارير المالية المطبق

  مراقب الحسابات

    /     /التاريخ 

  

  العنوان 

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٦(ملحق

٦(٢٤١٠ ٣(-  

  

  ) ٦(تابع ملحق 

  )")ى(٤٣"راجع الفقرة (قوائم مالية دورية أخرى 

  

  تقرير فحص محدود لقوائم مالية دورية

  

  ..............تقرير فحص محدود إلى 

  

  المقدمـــة 
ـ           ـقمنــا بأعمــال الفحــص المحــدود للميزانيــة المختــصرة المرافقــة لــشركة أ ب جـ

 والتدفقات النقدية المختصرة المتعلقة بها      وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق الملكية         ،٢٠٠١ مارس   ٣١فى  

واإلدارة هى المسئولة عن إعداد القـوائم الماليـة الدوريـة هـذه             . عن الثالثة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ      

وتنحصر مسئوليتنا فـى    ) ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق     ي(والعرض العادل  والواضح لها طبقاً لـ        

  .  القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها علىإستنتاجإبداء 

  

  نطاق الفحص المحدود 

فيما عدا ما هو موضح فى الفقرة التالية، قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود                 

ويـشمل  " تها بمعرفة مراقـب حـسابا  المؤدى والفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة   ) "٢٤١٠(رقم  

الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عـن األمـور    

ويقل الفحص المحـدود    . المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود         

وبالتالي ال يمكننا الحصول علـى       ة المصرية، جوهرياً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجع         

تأكد بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليـه فـنحن ال                    

  .نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية 

  

  

  

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٦(ملحق

٦(٢٤١٠ ٤(-  

   متحفظ إستنتاجأساس إبداء 
وبالتالي لم نـتمكن مـن      . سجالت العمالء بهذا الفرع   .. ....إلى هالك   .....أدى حريق في فرع الشركة في       

وتقوم . والواردة في القوائم المالية الدورية    ........ استكمال فحصنا لحساب العمالء والتي يبلغ إجماليها مبلغ         

ما إذا كانت هذه السجالت ستدعم المبلـغ المـذكور          ع سجالت العمالء وهناك عدم تأكد       إنشاءالمنشأة بإعادة   

 وكذلك قيمة الهبوط المتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها ، ولو استطعنا استكمال فحـصنا المحـدود                 أعاله

  . لحسابات العمالء، لكان يمكن أن ينمو إلى علمنا ما يشير إلى ضرورة عمل تسوية في القوائم المالية الدورية

   

  المتحفظ اإلستنتاج 
ية التى كان من الممكن أن نكون على دراية بها إذا لـم يحـدث               وفيما عدا التسويات فى القوائم المالية الدور      

وفى ضوء فحصنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنـا نعتقـد أن القـوائم الماليـة              . الموقف المذكور أعاله  

ما ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق ب      ي(الدورية المرافقة ليست معدة فى جميع جوانبها الهامة، طبقاً لـ           

  ). فى ذلك البلد المصدرة له عندما ال تكون معايير المحاسبة المصرية هى إطار إعداد التقارير المالية المطبق

  

  مراقب الحسابات

     /     /التاريخ 

  العنوان 

  

  

  

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٧(ملحق

٧(٢٤١٠ ١(-  

  

  )٧(ملحق 

  

عكسي بسبب الخروج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية بإستنتاج أمثلة على تقارير 

   المطبق

  
مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات األغراض العامة المعدة طبقا إلطار إعداد تقارير مالية مصممة 

  ).")ط(٤٣"راجع الفقرة (إلعطاء صورة عادلة وواضحة

  
  د على القوائم المالية الدوريةتقرير فحص محدو

  

  ..........تقرير فحص محدود إلى

  

  المقدمة
     ،  وكذا قوائم الدخل٢٠٠١ مارس٣١المرافقة لشركة أ ب جـ فى  للميزانية قمنا بأعمال الفحص المحدود 

        التاريخ  ،و التغير فى حقوق الملكية و التدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهية فى ذلك 

و اإلدارة هى المسئولة عن  .و ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من االيضاحات المتممة األخرى 

قارير المالية ذكر إطار إعداد التي( لـ  طبقاًإعداد القوائم المالية الدورية هذه و العرض العادل و الواضح لها 

  .على القوائم المالية الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لهاإستنتاج ء ، و تنحصر مسئوليتنا في إبدا)المطبق

  

  نطاق الفحص المحدود
الفحص  المحدود للقوائم  ) "٢٤١٠(قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 

للقوائم المالية الدورية و يشمل الفحص المحدود " بمعرفة مراقب حساباتها المؤدى والمالية الدورية لمنشأة 

و تطبيق إجراءات  ،عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية و المحاسبية 

و يقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية مراجعة .، و غيرها من إجراءات الفحص المحدودتحليلية

 يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على دراية بجميع تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية، و بالتالي ال

األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة و عليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم 

  .المالية 

  

  عكسي إستنتاجأساس إبداء 
لشركات تابعة حيث أن اإلدارة  اإلدارة التوقف عن إعداد قوائم مالية مجمعة تقرر، اعتبارا من هذه الفترة

 وجود متعتقد أن القوائم المالية المجمعة سوف تكون غير مالئمة بسبب ظهور عوامل جوهرية تشير إلى عد

و تجدر اإلشارة إلى أنه لو أعدت ) .ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبقي( سيطرة وذلك بالمخالفة لـ 

  .القوائم المالية الدوريةبجاء عما تالفاً جوهرياً قوائم مالية مجمعة الختلف كل حساب اخ

  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٧(ملحق

٧(٢٤١٠ ٢(-  

  
  

  العكسي اإلستنتاج 
كما ،يشير فحصنا إلى أنه بسبب عدم المحاسبة عن استثمارات المنشأة في الشركات التابعة على أساس مجمع

ا الهامة عن فان القوائم المالية الدورية ال تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه، هو مذكور في الفقرة السابقة

النقدية عن الثالثة أشهر المنتهية في وتدفقاتها المالي أدائها  ،و كذا ٢٠٠١ مارس٣١المركز المالي للمنشأة في 

ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد المصدرة له عندما ال تكون ي(ذلك التاريخ طبقا لـ 

  )ير المحاسبة المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبقمعاي

  

   الحساباتبمراق                            

    /    / التاريخ   

  العنوان



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٧(ملحق

٧(٢٤١٠ ٣(-  

  

  

  )٧(تابع ملحق 
  

  )")ى(٤٣"راجع الفقرة (  أخرى ةقوائم مالية دوري

  

  قوائم مالية دوريةلتقرير فحص محدود 

  

  ..........تقرير فحص محدود إلى

  

  المقدمة
 ،  وكذا ٢٠٠١ مارس٣١ المختصرة المرافقة لشركة أ ب جـ فى للميزانيةقمنا بأعمال الفحص المحدود 

قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية و التدفقات النقدية المختصرة المتعلقة بها عن الثالثة أشهر المنتهية فى 

رض العادل و الواضح لها قوائم المالية الدورية هذه و العو اإلدارة هى المسئولة عن إعداد ال.ذلك التاريخ 

ائم المالية وعلى القإستنتاج  في إبداء ا، و تنحصر مسؤوليتن) ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبقي( طبقاً 

  .الدورية فى ضوء فحصنا المحدود لها

  

  نطاق الفحص المحدود
الفحص  المحدود للقوائم  ) "٢٤١٠(هام الفحص المحدود رقم قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لم

و يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية " بمعرفة مراقب حساباتها المؤدى والمالية الدورية لمنشأة 

و تطبيق إجراءات ، عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية و المحاسبية 

و يقل الفحص المحدود جوهريا في نطاقه عن عملية .و غيرها من إجراءات الفحص المحدودتحليلية ، 

و بالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على دراية ،  طبقا لمعايير المراجعة المصرية تتممراجعة 

 مراجعة على هذه دى رأىبجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة  ، و عليه فنحن ال نب

  .القوائم المالية 

  

  عكسي إستنتاجأساس إبداء 
 اإلدارة التوقف عن إعداد قوائم مالية مجمعة لشركات تابعة حيث أن اإلدارة تقرر، اعتباراً من هذه الفترة

د  وجومتعتقد أن القوائم المالية المجمعة سوف تكون غير مالئمة بسبب ظهور عوامل جوهرية تشير إلى عد

و تجدر اإلشارة إلى أنه لو أعدت ) .طبقمذكر إطار إعداد التقارير المالية الي( سيطرة وذلك بالمخالفة لـ 

  .قوائم مالية مجمعة الختلف كل حساب اختالفاً جوهرياً عما جاء فى القوائم  المالية الدورية

  

  
  
  
  



 )٢٤١٠(المراجعة المصرى رقم معيار  )٧(ملحق

٧(٢٤١٠ ٤(-  

  
  العكسي اإلستنتاج 

كما ،مارات المنشأة في الشركات التابعة على أساس مجمعيشير فحصنا إلى أنه بسبب عدم المحاسبة عن استث

فان القوائم المالية الدورية المرفقة ال  تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها ،هو مذكور في الفقرة السابقة

 ذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق بما في ذلك البلد المصدرة له عندما ال تكون معاييري(الهامة  طبقا لـ

  )المحاسبة المصرية هي إطار إعداد التقارير المالية المطبق

  

   الحساباتبمراق

    /    / التاريخ   

  

  العنوان

  


