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  ) ٣٠٠(معيار المراجعة المصري رقم 

  تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية 
  مقدمة ال

بالتخطيط لمراجعة القوائم المالية، وينظم هذا      يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق           -١

فقد تم إضافة   المعيار عملية التخطيط لحاالت المراجعة المتكررة ، أما في حالة المراجعة األولى للمنشأة              

  ". ٢٩"، " ٢٨"أمورا قد يحتاج المراقب إلى وضعها في اعتباره في الفقرات 

جعة بطريقة  ا مهمة المر  أداءلمراجعة حتى يتم     لعملية ا  علي مراقب الحسابات أن يقوم بالتخطيط     ينبغي   - ٢

  .فعالة

 وذلك لتخفيض    ووضع خطة مراجعة   عامة للمراجعة  إستراتيجية التخطيط لعملية المراجعة وضع      يتطلب -٣

 هالشريك المسئول وغيـر   كل من    التخطيط   و يشترك فى   .نسبياخطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول      

 وكفـاءة عمليـة     فعالية من خبرتهم وأفكارهم ولتعزيز      لالستفادةمن األعضاء األساسيين في فريق العمل       

  .التخطيط

موضوعات المراجعة الهامة قد نالت العناية      إن التخطيط الجيد لعملية المراجعة يساعد على التأكد من أن            -٤

المناسبة وأن المشاكل المتوقعة قد تم تحديدها وحلها في الوقت المناسب، وذلك حتـى يـتم أداء عمليـة                   

التخطيط الجيد أيضا على إسناد األعمال المناسبة ألعـضاء فريـق            كما يساعد    .المراجعة بفعالية وكفاءة  

 عليهم وفحص عملهم، ويساعد على تنسيق العمـل الـذي تـم أداؤه      العمل كما يسهل التوجيه واإلشراف    

وتتنوع طبيعة ومدى التخطيط للنشاط     . بواسطة مراقبي حسابات وحدات الشركة والخبراء حال وجودهم       

طبقا لحجم وتعقيد المنشأة وخبرة المراقب السابقة مع المنشأة والتغيرات في الظروف التي تحدث أثنـاء                

  .عملية المراجعة

 التخطيط مرحلة منفصلة عن المراجعة ولكن علي العكس هو عملية مستمرة ومتكررة غالبا مـا              ر يعتب ال -٥

تبدأ بعد مدة وجيزة من اكتمال المراجعة السابقة أو تتصل بها وتستمر حتى اكتمـال عمليـة المراجعـة              

من بعـض أنـشطة     ومع ذلك فعلى المراقب عند التخطيط لعملية مراجعة تحديد توقيت لإلنتهاء            . الحالية

 المراقـب فعلي سبيل المثال يقوم     التخطيط وإجراءات المراجعة قبل البدء في إجراءات مراجعة أخرى ،           

بالتخطيط للنقاش فيما بين أعضاء فريق العمل والقيام باإلجراءات التحليلية التي يجب تطبيقها باعتبارها              

وني والتنظيمي الذي تخضع لـه المنـشأة        إجراءات لتقييم الخطر و الحصول على فهم عام لإلطار القان         

شـتراك الخبـراء ، وأداء      إلمنشاة بهذا اإلطار، وتحديد األهمية النسبية ، والحاجـة إلـى            أ ومدى إلتزام 

إجراءات أخرى لتقييم الخطر قبل تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر، وأداء إجراءات مراجعة              

لمعامالت وأرصدة الحسابات واالفصاحات التي تتعامل مع تلـك         إضافية علي مستوي التأكيد لفئات من ا      

 .المخاطر

  

١-٣٠٠  



 )٣٠٠(ار المراجعة المصرى رقم معي

  ٢  ٣٠٠-  

   لمهمةالمبدئية لنشطة األ

  المراجعة الحالية   ينبغي علي المراقب أداء األنشطة التالية في بداية مهمة - ٦

 اتلمزيد مـن اإلرشـاد  (أداء إجراءات تتعلق باستمرار العالقة مع العميل ومهمة المراجعة المحددة           * 

 رقابة الجودة علي عمليات مراجعة معلومـات ماليـة           ")٢٢٠( معيار المراجعة المصري رقم      راجع

  ") تاريخية 

معيـار   راجـع  لمزيد من اإلرشادات  ( االستقاللية   بما فيها  ،األخالقية بالمتطلبات   االلتزاممدى  تقييم  * 

  ))٢٢٠( رقم المصريالمراجعة 

 معيار المراجعـة المـصري رقـم        راجع  يد من اإلرشادات  لمز( شروط المهمة ل فهم   الحصول على * 

  ٠)" عمليات المراجعة التكليف بشروط ) " ٢١٠(

  يتعين على المراقب أثناء إستمرارية عالقته مع العميل تقييم المتطلبـات األخالقيـة بمـا فـي ذلـك                   

واقف، ويقوم بهذا االستقاللية ـ طوال أداء عملية المراجعة ـ،  بسبب حدوث التغير في الظروف والم  

األجراء قبل أداء األنشطة الهامة األخرى لعملية المراجعة الحالية ومن اجل استمرار مهام المراجعـة               

  . غالباً ما تتم مثل هذه اإلجراءات األولية بعد اكتمال المراجعة السابقة بفترة وجيزة أو تتصل بها 

 أيـة أحـداث أو   درسن أن يكون المراقب قد  هو ضماههذلمهمة المبدئية لنشطة األإن الغرض من أداء    -٧

لتخطيط وأداء عملية المراجعة لتخفيض     ا  على ظروف يمكنها أن تؤثر بصورة عكسية علي قدرة المراقب        

 علي ضـمان    ههذلمهمة  المبدئية ل نشطة  األويساعد أداء   . خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول نسبيا       

  : لها أن المراقب يخطط لعملية مراجعة التي من أج

  . المهمة على أداءوالقدرة الالزمة يحافظ المراقب علي االستقاللية * 

ستمرار في  لال أن تؤثر علي استعداد المراقب       هاكناإلدارة يم  تتعلق بنزاهة     أمور التأكد من عدم وجود   * 

 . المهمة 

  .عدم وجود سوء تفاهم مع العميل بالنسبة لشروط المهمة* 

  

  تخطيط أنشطة ال
   تيجية العامة للمراجعةاإلسترا

   .المراجعةمن أجل عملية عامة للمراجعة  إستراتيجيةينبغي علي المراقب وضع  - ٨

خطـة  إعـداد    فـي    و تساعد  عملية المراجعة    ه نطاق وتوقيت وتوجي   اإلستراتيجية العامة للمراجعة   تحدد -٩

  :يلي مراجعة عامة ما إستراتيجية وضع و يتطلب .تفصيالالمراجعة األكثر 

 نطاقها مثل إطار إعداد التقارير الماليـة المـستخدم ومتطلبـات            تحدد خصائص المهمة التي     تحديد  ) أ(

  . المنشأة وحدات بالنشاط وأماكنالتقارير الخاصة 

 علي أهداف إعداد التقارير الخاصة بالمهمة وذلك لتخطـيط توقيـت عمليـة المراجعـة         التعرف)  ب(و

 يـة النهائ وأ التقارير سواء منهـا الدوريـة       داد  وطبيعة االتصاالت المطلوبة مثل آخر موعد إلع      

 . ن عن الحوكمة ي المسئولو لالتصاالت المتوقعة مع اإلدارة الهامةوالتواريخ 



 )٣٠٠(ار المراجعة المصرى رقم معي

  ٣  ٣٠٠-  

جهود فريق العمل مثل تحديد مستويات األهمية       ل التي ستكون محور إرتكاز   دراسة العوامل الهامة    )  ج(و

زيد بها مخاطر التحريف الهام والمؤثر، وتحديد       النسبية ، و تحديد مبدئي للمناطق التي يمكن أن ت         

 أن يخطط للحصول    للمراقبمبدئي للمكونات الهامة وأرصدة الحسابات ، وتقييم ما إذا كان يمكن            

 ،منـشأة  نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد أهـم أحـدث أنـشطة لل     بفعالية  تتعلق  أدلة مراجعة   علي  

  .ت صلة والتقارير المالية ، و أية تطورات أخرى ذا

  

    عامة للمراجعـة   إستراتيجية وضععند  لمهمة  المبدئية ل نشطة  األبدراسة نتائج    المراقب أيضا    يقومو

  . تم أداؤها لصالح المنشأةقد  يكون  مهام أخرىالمكتسبة من الخبرة و،  ) "٧"، " ٦" الفقرات راجع( 

 ه المراقـب عنـد وضـع      يدرسـها  يمكـن أن     األمور التـي   علي   األمثلة ملحق هذا المعيار     يعددو

  . لمراجعة لعملية مراجعة ما العامة لإلستراتيجية ل

مراجعة المراقب علي أن يتحقق من طبيعة وتوقيـت ومـدي            عامة لل  إستراتيجيةتساعد عملية وضع     - ١٠

هنـا باكتمـال    ر و "٩" لألمور التي تم تحديدها في الفقـرة         وكاستجابة. الموارد الالزمة ألداء المهمة     

  :  ما يلي لمراجعة بوضوحعامة ل تحدد إستراتيجية ، يقوم بها المراقب لتقييم الخطراإلجراءات التي

  عمـل  التي يجب استخدامها في بعض مناطق المراجعة مثل استخدام أعضاء فريق             اإلمكانيات ) أ  (   

   .المعقدة خبراء في األمور إشراكلديهم الخبرة المناسبة للمناطق ذات الخطر المرتفع أو 

مثل عـدد أعـضاء الفريـق المكلفـين         ، منطقة مراجعة محددة    كل   التي ستخصص ل   األعداد  )ب  ( و

 في حالـة    اآلخرينومدي فحص عمل المراقبين     (،   المخزون في المواقع الهامة      بمالحظة جرد 

للمنـاطق مرتفعـة     هامراجعة بالـساعات لتخصيـص    موازنة وقت ال   أو   )المجموعة مراجعة  

  .األخطار

 إجـراءات تواريخ   أو في    الدوريةمراجعة  ال سواء في مرحلة     اإلمكانيات استخدام هذه     يتم متى   ) ج  (و

  .القطع

عقـد  من حيث تحديد التواريخ المتوقعـة ل       اإلمكانياتعلي هذه    واإلشراف   هكيفية إدارة وتوجي    )  د (و

ك المـسئول    الشري و التواريخ المتوقعة لقيام      ،و اجتماع االنتهاء منها      اجتماع بداية المراجعة    

وما إذا كـان سـيتم       )  المراجعة  أو خارج موقع    المراجعة موقعب  (بإجراءات الفحص والمدير  

   . لعملية المراجعة قبل إصدار التقرير أم ال   مراجعة مراقبة الجودة استكمال

 يكون المراقب قادرا علي البدء في وضع خطة مراجعـة           العامة للمراجعة  ستراتيجيةاإلمتى تم وضع     - ١١

ضرورة  ع، م لمراجعة   عامة ل  إستراتيجية تفصيال للتعامل مع األمور المختلفة التي تم تحديدها في           أكثر

 .المراقـب  إلمكانيـات  في االعتبار الحاجة لتحقيق أهداف المراجعة من خالل االستخدام الفعال            األخذ

لمراجعـة  لمراجعة قبل وضـع خطـة ا     عامة ل وعلي الرغم من أن المراقب عادة ما يضع استراتيجية          

 ارتباطـا  ترتبط ا إال أن أنشطة التخطيط ليست بالضرورة عمليات منفصلة أو متتالية ولكنه           ،التفصيلية

. ىفـي األخـر   ة   يمكن أن يسفر عن تغيرات تبعي      امها البعض حيث أن التغيير في أحد      اوثيقا ببعضه 

   .المراجعة تتعلق بوضع خطة اإلرشادات من اً مزيد"١٥"، "  ١٤"وتوفر الفقرات 



 )٣٠٠(ار المراجعة المصرى رقم معي

  ٤  ٣٠٠-  

مراجعـة  في عمليات مراجعة المنشآت الصغيرة يمكن أن تتم عملية المراجعة بأكملها بواسطة فريـق       - ١٢

 عـن وترتبط العديد من عمليات المراجعة في المنشآت الـصغيرة بالـشريك المـسئول              .للغايةصغير  

ريق  ف أىأو بدون   ( يعمل مع أحد أعضاء فريق العمل       )  فرد   يكون ممارس يمكن ان   الذي  ( المراجعة  

 أن  بفال يج  .أسهلد فريق عمل أصغر يتم التنسيق واالتصال فيما بينهم بصورة           ووج مع    و ).العمل  

 يحتاج لوقت طويـل   بالنسبة لمراجعة منشأة صغيرة معقدا أو        عامة للمراجعة  وضع استراتيجية    يكون

يكـون   يمكن أن     فعلي سبيل المثال    ، حجم المنشأة ومدي تشابك عملية المراجعة     ليتنوع طبقا   عادة ما   و

 مذكرة مختصرة أعـدت عنـد اسـتكمال عمليـة     األساس لتخطيط عملية المراجعة الحالية عبارة عن    

 استنادا علي فحص أوراق العمل وتلقي الضوء علي أمور تم تحديـدها فـي عمليـة                 ،مراجعة سابقة 

مناقشات مـع المـدير     لا  علىرها في الفترة الحالية استنادا      يالمراجعة التي تم استكمالها وتحديثها وتغي     

 .المالك

   خطة المراجعة 

المراجعـة  ينبغي علي مراقب الحسابات وضع خطة مراجعة لعملية المراجعة وذلك لتخفيض خطـر               -١٣

   .لمستوي منخفض مقبول

 وتشمل طبيعة وتوقيـت ومـدي       اإلستراتيجية العامة للمراجعة  تكون خطة المراجعة أكثر تفصيال من        - ١٤

 وذلك للحصول علي أدلة مراجعـة       بأدائهان يقوم أعضاء فريق العمل      إجراءات المراجعة المفترض أ   

 توثيـق خطـة      أيـضا  و يـستعمل  .  خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول     كافية ومناسبة لتخفيض  

 عليها قبل   و اعتمادها المراجعة كسجل للتخطيط واألداء الجيد إلجراءات المراجعة التي يمكن فحصها           

  .أخريأداء إجراءات مراجعة 

 :  خطة المراجعة ما يلي تشمل - ١٥

وصف لطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات تقييم الخطر التي تم التخطيط لها والتي تكفي لتقيـيم خطـر                 * 

 و بيئتهـا  تفهم المنشأة    ) " ٣١٥( بموجب معيار المراجعة رقم     ه  التحريف الهام والمؤثر كما تم تحديد     

  ." وتقييم مخاطر التحريف الهام 

يت ومدي إجراءات المراجعة اإلضافية التي تم التخطيط لها علي مستوي التأكيـد             وصف لطبيعة وتوق  * 

 مطلـوب لكل فئة من فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو االفصاحات الهامة والمؤثرة كما هـو                

كس عوي"  لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها       المراقبإجراءات  ) " ٣٣٠( بموجب معيار المراجعة رقم     

التخطيط إلجراءات مراجعة إضافية قرار المراقب المتعلق بما إذا كان يجب اختبـار كفـاءة تـشغيل                 

   .  ام ال المخطط لهاالتحققالضوابط وطبيعة وتوقيت إجراءات 

 لعمليـة المراجعـة وذلـك لاللتـزام     تنفيذهاضافية مثل تلك المطلوب  اإلخرى  األمراجعة  الإجراءات  * 

السعي للحصول علي اتصال مباشر مـع محـامي         : علي سبيل المثال    ( صرية  بمعايير المراجعة الم  

  ) . المنشاة 

ـ مـع تقـدم تنفيـذ     يتم التخطيط إلجراءات المراجعة تلك أثناء سير عملية المراجعـة وذلـك             و   ة  خط

الخاص بإجراءات المراقب لتقييم الخطـر فـي         فعلي سبيل المثال عادة ما يحدث التخطيط        .المراجعة

مراجعـة  ال من عملية المراجعة ومع ذلك يعتمد تخطيط طبيعة وتوقيت ومـدي إجـراءات               وقت مبكر 



 )٣٠٠(ار المراجعة المصرى رقم معي

  ٥  ٣٠٠-  

 وباإلضافة إلي ذلك يمكن أن يبـدأ المراقـب بتنفيـذ           . إجراءات تقييم الخطر تلك    تيجةضافية علي ن  اإل

إجراءات مراجعة إضافية لبعض فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واالفصاحات قبل استكمال خطة            

  . من إجراءات المراجعة اإلضافية يتبقى ة األكثر تفصيال بالنسبة لكل ما المراجع

  

  رات في قرارات التخطيط أثناء سير عملية المراجعة يالتغي

 أثناء سـير    األمر لزم   كلما مارهي وتغي و خطة المراجعة  اإلستراتيجية العامة للمراجعة    ينبغي تحديث    -١٦

  . عملية المراجعة 

يجة لألحداث  وكنت .مستمرة ومتكررة تحدث أثناء عملية المراجعة     عملية  اجعة  يعتبر التخطيط لعملية مر    - ١٧

رات في الظروف أو أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها من نتائج إجـراءات              يغير المتوقعة والتغي  

وخطة المراجعة وبالتالي مـا     اإلستراتيجية العامة للمراجعة    قد يحتاج المراقب إلي تعديل      ، المراجعة  

وقـد  يكتـشف المراقـب       . ا من توقيت ومدي إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها           مب عليه تيتر

معلومات تختلف بشكل جوهري عن تلك المعلومات التي كانت متاحة عندما قام المراقـب بـالتخطيط                

 يمكن أن يحصل المراقب علي أدلة مراجعة من خالل أداء            ، فعلي سبيل المثال  . إلجراءات المراجعة   

  اختبار فاعلية تشغيل الضوابط     من المراجعة التي تم الحصول عليها       أدلةض   التي تناق  التحققجراءات  إ

وفي مثل هذه الظروف يقوم المراقب بإعادة تقييم إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لهـا اسـتنادا    ،

ستوي التأكيد لكـل أو      الخاصة بالمخاطر التي تم تقييمها علي م        و  االعتبارات التي تمت مراجعتها    إلى

 .االفصاحاتلبعض فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو 

    واإلشراف والفحصهالتوجي

 التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدي التوجيه واإلشراف علي أعضاء فريـق العمـل             المراقبينبغي علي    -١٨

    .وفحص عملهم

 علي   اعتمادا أعمالهموفحص  تتنوع طبيعة وتوقيت ومدي التوجيه واإلشراف علي أعضاء فريق العمل            - ١٩

المراجعة ومخاطر التحريف الهـام والمـؤثر        و مجال عملية  عوامل كثيرة تشمل حجم وتعقيد المنشأة       

ويحتوي معيار المراجعـة المـصري      . الذين يقومون بأداء عملية المراجعة        وكفاءة العاملين    وقدرات

  .عمال المراجعة المنفذةأعلي إرشادات مفصلة تتعلق بالتوجيه واإلشراف وفحص  ) ٢٢٠(

 الحسابات طبيعة وتوقيت ومدي التوجيه واإلشراف علي أعضاء فريق العمـل اسـتنادا              مراقبيخطط   - ٢٠

 ومع زيادة خطر التحريف الهام والمؤثر الذي تـم          . مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها       إلى

ي التوجيه واإلشراف علـي أعـضاء       تقييمه في منطقة خطر المراجعة عادة ما يزيد المراقب من مد          

وبالمثل يقوم المراقـب بتخطـيط طبيعـة        . فريق العمل ويقوم بأداء فحص أكثر تفصيال علي عملهم          

كـل مـن     قدرات وكفـاءات     على أساس وتوقيت ومدي التوجيه واإلشراف علي أعضاء فريق العمل         

  .المراجعةأعضاء الفريق الذين يقومون بأداء عمل 
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  ٦  ٣٠٠-  

الـذي قـد يكـون      (  عن  المراجعة  لمنشآت الصغيرة قد يقوم الشريك المسئول       لعة  في أعمال المراج   - ٢١

واإلشراف ر مسألة التوجيه    ثاوفي مثل هذه الحاالت ال ت     . أداء عملية المراجعة بأكملها    ب ) ممارسا فرداً   

علي أعضاء فريق المهام وال فحص أعمالهم ألن الشريك المسئول القائم بعملية المراجعة يكون علـي                

 أو الممـارس  (  القائم بعملية المراجعةومع ذلك فإن الشريك المسئول   ،دراية بجميع جوانب العمل 

  .المـصرية  طبقـا لمعـايير المراجعـة        أداؤها أن عملية المراجعة قد تم       منيحتاج إلي التأكد     ) الفرد

ء سير عمليـة     أثنا التي اتخذت الشخصية  مة األحكام    رأي موضوعي بشأن مالء    يمثل تكوين ويمكن أن   

وعنـدما   .بأكملها عملية وذلك عندما يقوم نفس الشخص أيضا بأداء عملية المراجعة            المراجعة مشاكل 

 بأمور معقدة أو غير عادية بصورة خاصة وتكون عملية المراجعة تمت بواسطة ممارس              يتعلق األمر 

 استشارة المنظمة ناسبة أو    لديهم الخبرة الم   آخرين مراقبين   الستشارة األفضل الترتيب  يكون من    ، واحد

   .التى يتبعها المراقبالمهنية 

  

  التوثيق 

ـ  أيـة تغي   وكـذلك لمراجعة وخطة المراجعـة     لالعامة  ستراتيجية  إلينبغي علي المراقب توثيق ا     -٢٢ رات ي

  .  أثناء عملية المراجعة  عليهاجوهرية تتم

 لتخطـيط عمليـة المراجعـة       الالزمةلمراجعة القرارات الرئيسية    لالعامة   ستراتيجيةاإلتوثيق   يسجل - ٢٣

يمكن أن يلخص المراقـب     ،   فعلي سبيل المثال     .بصورة جيدة ولتوصيل أمورا هامة إلي فريق العمل       

 المتعلقة بالنطاق العـام     علي القرارات الرئيسية   مذكرة تحتوي    شكللمراجعة في   العامة ل ستراتيجية  إلا

 . وتوقيت وأداء عملية المراجعة 

 المراجعة كافيا إلظهار طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات تقييم الخطر الـذي            خطةيكون توثيق المراقب ل    - ٢٤

 لكل فئة هامة من فئات المعامالت       مستوي التأكيد ت المراجعة اإلضافية علي     تم التخطيط لها  وإجراءا    

  ويمكن أن يستخدم المراقب بـرامج .تقييمهاوأرصد الحسابات واالفصاحات لمواجهة المخاطر التي تم  

       النمطيـة ومع ذلك عندما يتم استخدام مثل تلك البـرامج          ،   المراجعة   استكمال أو قائمة    طيةنم مراجعة

 بالطريقة المالئمة التي تعكـس الظـروف المحـددة لعمليـة            اقوائم فإن المراقب يقوم باستخدامه    الأو  

  .المراجعة

جعـة وخطـة المراجعـة      لمرالالعامة  ستراتيجية  إل توثيق المراقب ألية تغييرات جوهرية في ا       يتضمن - ٢٥

التفصيلية األصلية أسباب التغييرات الجوهرية واستجابة المراقب لألحـداث أو الظـروف أو نتـائج               

ـ ، المثـال  فعلي سبيل    .التغييراتإجراءات المراجعة التي تسببت في هذه         أن يغيـر المراقـب      نيمك

أو األعمـال   الهام  فـى     غيير  لتللمراجعة وخطة المراجعة تغييرا جوهريا نتيجة       لالعامة  ستراتيجية  إلا

 التغييـرات الجوهريـة فـي       و يوضح تـسجيل    .الماليةحديد تحريف هام ومؤثر في القوائم       لتنتيجة  

لمراجعة وخطة المراجعة والتغييرات الناتجة علي طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات          العامة ل ستراتيجية  إلا

لعملية المراجعة في   المراجعة التي تم تبنيها      العامة وخطة    اإلستراتيجيةالمراجعة التي تم التخطيط لها      

   .المراجعة االستجابة المالئمة للتغييرات الجوهرية التي تحدث أثناء عملية وضحالتى تالنهاية و
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  ٧  ٣٠٠-  

 مثل حجم وتعقيد المنشأة واألهمية النسبية ومدي التوثيـق  عديدة ويعتمد شكل ومدي التوثيق علي أمور   - ٢٦

   .المحددةوظروف عملية المراجعة 

   اإلدارةو مع  ن عن الحوكمةياالتصال مع المسئول

 ويمكن أن   .إدارة المنشاة مع  ن عن الحوكمة  و    ي التخطيط مع المسئول   محتوياتيمكن أن يناقش المراقب      - ٢٧

ن عن حوكمة المنشاة أو     ليتكون تلك المناقشات جزء من االتصاالت العامة المطلوب عملها مع المسئو          

ن عـن   يناقـشات مـع المـسئول     وعادة ما تشمل الم   .  عملية المراجعة    التي تتم لتحسين كفاءة وفاعلية    

أو أية متطلبـات     ذلك أية قيود عليها      بما فى لمراجعة وتوقيت المراجعة    العامة ل ستراتيجية  إلاالحوكمة  

 تنـسيق بعـض     مثـل (مع اإلدارة لتسهيل قيادة وإدارة مهمة المراجعـة          و تتم المناقشات      ،   إضافية

وعلـي الـرغم مـن أن هـذه         ) لتي تم التخطيط لها مع عمل العاملين بالمنشاة         إجراءات المراجعة ا  

طة المراجعـة تظـل مـسئولية       لمراجعة وخ العامة ل ستراتيجية  إلإال أن ا  ، المناقشات غالبا ما تحدث     

لمراجعـة أو خطـة     العامـة ل   سـتراتيجية إلاعندما تحدث مناقشات عن أمور موجودة في        و .المراقب

 المراقـب   يقوم مثل أن  ، خى الحذر حتى ال تكون فاعلية المراجعة عرضة للخطر         تو المراجعة فينبغي 

 فعاليـة تعرض   إجراءات المراجعة التفصيلية مع اإلدارة       و توقيت  ما إذا كانت مناقشة طبيعة       بدراسة

  .بإجراءات المراجعة عن طريق إمكانية تنبوء اإلدارةالمراجعة للخطر 

  ألول مرة  شأةمن مراجعة ةعمليل إضافية اتاعتبار

 : ألول مرة تتم القيام باألنشطة التالية قبل البدء في عملية مراجعة مراقب الحسابات ينبغي علي  -٢٨

راجـع معيـار    ( مهام المراجعـة المحـددة      والقيام بإجراءات تتعلق بقبول العالقة مع العميل        ) أ  (

  ) . لمزيد من اإلرشادات ) ٢٢٠( رقم المصريالمراجعة 

طبقا لمتطلبات  وذلك   ، مراقبي الحسابات  تغيير فى    في حالة حدوث   السابق   المراقب تصال مع إلا) ب(

  . آلداب و السلوك المهنىا

  

حدا سواء أكانت المراجعة مراجعة ألول مـرة        ا التخطيط لعملية المراجعة و    منيعتبر الغرض والهدف     - ٢٩

 يتوسـع   النيحتاج المراقب   بالنسبة لعملية المراجعة ألول مرة يمكن أن         ،ومع ذلك   .أو مهمة متكررة    

عند التخطيط  دراسة   عادة ال يملك الخبرة السابقة مع المنشأة التي تكون محل            هفي أنشطة التخطيط ألن   

فهناك أمورا إضـافية يمكـن أن يـضعها         ، وبالنسبة لعملية المراجعة ألول مرة       . المراجعةلعمليات  

  : وخطة المراجعة وتشمل ما يليراجعة لمالعامة ل إلستراتيجيةل ه عند وضعاعتباره في المراقب

 . هفحص أوراق عمل ،علي سبيل المثال ، يجب عمل ترتيبات مع المراقب السابق * 

)  التقـارير    اعداد معايير    معايير المراجعة و    المحاسبية أو   تطبيق المبادئ  مثل ( موضوعات هامة أية  * 

ن عـن   يلمـسئول ل هذه األمور    وإبالغول مرة   باختيار المراقبين أل  تمت مناقشتها مع اإلدارة فيما يتعلق       

 . لمراجعة وخطة المراجعة العامة لستراتيجية إل هذه األمور علي اتأثيرالحوكمة وكيفية 
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  ٨  ٣٠٠-  

 مالئمة وكافية فيما يتعلق بأرصدة      أدلة مراجعة إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها للحصول علي         * 

  التكليـف بالمراجعـة    ) " ٥١٠(رقـم   المـصري   اجعـة    من معيار المر   "٢"راجع الفقرة   ( أول المدة   

  . " ) ألول مرة ـ األرصدة االفتتاحية

 ذوي القدرات والكفاءات المناسبة لمواجهـة المخـاطر          من بالمؤسسة العاملين    فريق عمل من   تكليف* 

 . الجوهرية المتوقعة 

     اجعة ألول مرة   لعمليات المر   بالنسبة المؤسسة الجودة في    رقابةاإلجراءات األخرى التي يتطلبها نظام      * 

خـر أو شـخص      إشراك شريك آ   المؤسسةرقابة الجودة في    يمكن أن يتطلب نظام     علي سبيل المثال    ( 

        لمراجعة قبل البدء في إجـراءات مراجعـة جوهريـة          العامة ل ستراتيجية  إل المنصب لفحص ا   فىأقدم  

  .)إصدارهاأو فحص التقارير قبل 

  

  

  

  



 )٣٠٠( رقم المصريمعيار المراجعة ملحق 
 

  ١ -٣٠٠ملحق    

  

  ملحق

لعمليـة  ستراتيجية العامـة    اإل ه المراقب عند وضع   يدرسها يمكن أن     التى األمورعلي  أمثلة  

   مراجعة

 .لمراجعـة العامـة ل   سـتراتيجية اإل ه المراقب عند وضـع    يدرسهايمكن أن    م هذا الملحق أمثلة علي أمور     ديق

طـي األمثلـة    غ وت .المراقبعها  وسيؤثر العديد من هذه األمثلة أيضا علي خطة المراجعة التفصيلية التي يض           

 معيار مراجعـة  يمكن أن يتطلب هإال أن ،المراجعة العديد من األمور التي تنطبق علي العديد من مهام         المعطاة

 أن هـذه  ليست كل األمور ذات صلة بكل عمليـة مراجعـة وال            ف ، ار إليها أدناه  بعض األمور المش   أداء   آخر

 المراقب هذه األمور بترتيب يختلف عن ذلك الترتيب          يدرس ك يمكن أن   إلي ذل  باإلضافة .تعتبر شاملة القائمة  

  . الموضح أدناه 

  نطاق عملية المراجعة 

   :المراجعة نطاق عملية تحديد مراقب الحسابات في اعتباره األمور التالية عند يأخذ يمكن أن 

 ويتـضمن ذلـك     ،مراجعتها يجب    المعلومات المالية التي   هإطار إعداد التقارير المالية التي أعدت من أجل       * 

 .خرآإطار محاسبي مع  أية تسوياتالحاجة إلي 

 .ةنيالمع من الجهات الرقابية ةمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالنشاط مثل التقارير المطلوب* 

تـدخل فـى القـوائم     التي ينبغي أن وحدات الشركة وأماكن ويشمل ذلك عدد     ، لمراجعةل  المتوقعة تغطيةال* 

  .ليةالما

  .تجميع حسابات المجموعةطبيعة عالقة الرقابة بين الشركة األم وفروعها والتي تحدد كيفية * 

  .آخرين بواسطة مراقبين وحدات الشركة مراجعة فيه الذي تتم المدى* 

 . طبيعة قطاع النشاط الذي ينبغي مراجعته ويتضمن ذلك الحاجة للمعرفة المتخصصة * 

 .محل المراجعة أية حاجة لترجمة العمالت للمعلومات المالية بما فى ذلك مةالمستخد التسجيل عملة* 

 مراجعة القوائم المالية المستقلة مراجعة قانونية، باإلضافة إلى عملية مراجعة القـوائم الماليـة               إلىالحاجة  * 

 . المجمعة

 .مالمراقب عليهمن المتوقع عمل المراجعين الداخليين ومدى االعتماد مدى كفاءة * 

تنفيذ أنظمة الرقابة    على أدلة تتعلق بتصميم أو       المراقبستخدام المنشأة للمنظمات الخدمية و كيفية حصول        إ* 

 .التي يتم تطبيقها

االستخدام المتوقع ألدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في مراجعات سابقة ، على سبيل المثـال، أدلـة                  * 

 .ر و اختبارات فاعلية الضوابطالمراجعة المتعلقة بإجراءات تقييم الخط

تأثير تكنولوجيا المعلومات على إجراءات المراجعة و تشمل توافر المعلومات و االستخدام المتوقع ألساليب              * 

 .المراجعة بالكمبيوتر

و تـأثير    للمعلومات الماليـة     محدود أى فحص التنسيق بين التغطية المتوقعة و توقيت أعمال المراجعة مع          * 

 . على عملية المراجعةذلك الفحصالتى تم الحصول عليها أثناء مثل المعلومات 



 )٣٠٠( رقم المصريمعيار المراجعة ملحق 
 

  ٢ -٣٠٠ملحق    

 .مناقشة األمور التي يمكن أن تؤثر على المراجعة مع العاملين بالمنشأة* 

   .و توفر البياناتالعميل  موظفي تواجد* 

  

  أهداف إعداد التقارير و توقيت عملية المراجعة و االتصاالت المطلوبة 

  

قب بدراسة األمور التالية عند التحقق من أهداف إعداد التقارير الخاصة بالمهمة و توقيت              يمكن أن يقوم المرا   

  :عملية المراجعة و طبيعة االتصاالت المطلوبة

   

 .األخيرة و المراحل  الدوريةتوقيتات التقارير الخاصة بالمنشأة مثل تلك الموجودة فى المراحل* 

        بخصوص أنواع و توقيتات التقـارير المتوقعـة        لين عن الحوكمة   و المسئو  اإلدارةتنظيم االجتماعات مع    * 

          ، و تتـضمن تقريـر مراقـب الحـسابات         الشفهية و الكتابية    خرى  األتصاالت  اال إصدارها و    ب الواج و

 .و خطابات اإلدارة و االتصاالت مع المسئولون عن الحوكمة

بشان أعمال المراجعة أثناء المهمة و التقارير المتوقعة         بخصوص االتصاالت المتوقعة     اإلدارةالمناقشة مع   * 

 .الناتجة عن إجراءات المراجعة

        بخصوص أنواع و توقيتات التقارير المتوقعـة الواجـب إصـدارها            المنشأة وحدات   مراقبى مع   لاالتصا* 

 .المنشأةتتعلق بمراجعة وحدات  التى خرى األ االتصاالتو 

    بين أعضاء فريق العمل و يشمل طبيعة و توقيت اجتماعات الفريـق           المتوقعة  التصاالت  ا و توقيت    طبيعة* 

 . تم اداؤةالذيو توقيت فحص العمل 

 تقـارير   إعـداد   عن    مسئولية أية مع الغير و يتضمن ذلك       أخرى اتصاالت متوقعة    أية كانت هناك    إذاما  * 

 .لمراجعة أو تعاقدية ناتجة عن ا   قانونية

  

    عملية المراجعةهتوجي

  :عملية المراجعةه  توجيتخطيطه ألسلوب بدراسة األمور التالية عند المراقبيقوم 

 فيما يتعلق باألهمية النسبية * 

 تحديد األهمية النسبية ألغراض التخطيط -

 .المنشأةتحديد و تبليغ األهمية النسبية لمراقبي حسابات وحدات  -

 .لنسبية أثناء سير عملية المراجعةإعادة دراسة األهمية ا -

 .تحديد المكونات الهامة وأرصدة الحسابات -

 . خطر التحريف الهام و المؤثرفيها يزيد التيمناطق المراجعة * 

ـ علـى ال    القـوائم الماليـة ككـل       على مستوى  تقييمه تم   الذيتأثير خطر التحريف الهام و المؤثر       *             هتوجي

 .فحصال و شرافاإلو 

و تكليف فريق العمل بأعمـال      ) إذا لزم األمر، فاحص ما قبل اإلصدار       ويتضمن ذلك، (ختيار فريق العمل    إ* 

مناطق المراجعة التي قد ترتفـع      المراجعة و يتضمن ذلك تكليف أعضاء الفريق  ذوى الخبرة المناسبة في             

 .فيها مخاطر التحريف الهام والمؤثر



 )٣٠٠( رقم المصريمعيار المراجعة ملحق 
 

  ٣ -٣٠٠ملحق    

التـي يمكـن أن     المراجعة  لمناطق  المناسب  اة تخصيص الوقت    موازنة عملية المراجعة مع ضرورة مراع     * 

 . الهام والمؤثرترتفع بها مخاطر التحريف

الطريقة التي يؤكد بها المراقب، ألعضاء فريق العمل، على الحاجة للحفاظ على عقل يقظ و على ممارسة                 * 

 .الشك المهني عند جمع أدلة المراجعة و تقييمها

تشغيل نظام الرقابة الداخلية، و طبيعة جوانب الـضعف         فعالية   تقييم   تضمنت التي   نتائج المراجعات السابقة  * 

 .التي تم تحديدها و اإلجراء المتخذ لمواجهتها

 . لمثل هذا النظامة و أدلة التوثيق المالئمسليم بتصميم و تشغيل نظام رقابة داخلية اإلدارةأدلة التزام * 

على نظام الرقابـة  ما إذا كان اعتماده  مراقب الحسابات حدد  يأنيمكن  عن طريقها    التيوحجم المعامالت   * 

 .الداخلية سيكون أكثر فاعلية أم ال

 .أنحاء المنشاة من اجل التوصل إلى تشغيل ناجح للنشاطجميع  الرقابة الداخلية في أهمية تواجد* 

   ي نظام تكنولوجيا المعلومـات    ذلك التغييرات ف  بما فى   التطورات الهامة في النشاط التي تؤثر على المنشاة         * 

 . و االندماجات و االنقساماتاالستحواذاتو عمليات النشاط و التغييرات في اإلدارة العليا و 

 .تطورات النشاط الهامة مثل التغييرات في لوائح النشاط و المتطلبات الجديدة إلعداد التقارير* 

 .مثل معايير المحاسبةالتغييرات الهامة في إطار إعداد التقارير المالية * 

  .أية تطورات أخرى هامة ذات صلة مثل التغييرات في البيئة القانونية التي تؤثر على المنشأة* 


