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  مقدمةال

ضرورية للمحاسبين المهنيـين المـزاولين      ال اإلجراءاتساسية و   األمبادئ  اليهدف هذا المعيار إلى وضع        -١

رشادات لهم ألداء مهام للتأكد بخالف عمليـات         و توفير اإل  )  ألغراض هذا المعيار   "بالمزاولين"يشار إليهم   (

        المراجعة أو الفحص المحدود للمعلومات المالية التاريخية التـي غطتهـا معـايير المراجعـة المـصرية                 

  .أو المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود

للتمييز بين نوعين من مهـام      "مهام التأكد المحدود  "و  " مهام التأكد المناسب  "يستخدم هذا المعيار مصطلحي       -٢

 ىتهدف مهام التأكد المناسب إلى تخفيض خطـر مهمـة التأكـد لمـستو             .التأكد يسمح للمزاول بممارستهم   

أمـا  . المـزاول  استنتاجمنخفض مقبول نسبيا حسب ظروف المهمة و ذلك كأساس للنموذج االيجابي إلبداء             

فيض خطر مهمة التأكد لمستوى مناسـب لظـروف         بالنسبة لمهام التأكد المحدود فيكون الهدف منها هو تخ        

المهمة و لكن حيث يكون ذلك الخطر أكبر من الخطر الموجود في مهمة تأكد مناسبة و ذلك كأساس للتعبير                

  . المزاولاستنتاجعن النموذج السلبي إلبداء 

ة و مهام الخدمات ذات      لمهام التأكد و معايير المراجعة المصري       األخرى المعايير المصرية و   اإلطار   معالعالقة  

  الصلة

تأكـد   من المعايير ذات الصلة و ذلك عنـد أداء مهمـة             ه بهذا المعيار و غير    ميجب على المزاول االلتزا    -٣

بخالف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية و التى تغطيها معايير المراجعة المصرية أو المعـايير                

) اإلطـار " (اإلطار المصري لمهام التأكـد "لمعيار فى سياقو يقرأ هذا ا . المصرية لمهام الفحص المحدود  

الذي يعرف و يصف عناصر و أهداف مهمة التأكد كما يحدد المهام التي تسرى عليها المعايير المـصرية                  

للتطبيق العام على مهام التأكد بخالف عمليات المراجعة أو الفحص المحـدود     أعد  هذا المعيار   . لمهام التأكد 

لية التاريخية التى تغطيها معايير المراجعة المصرية أو المعايير المصرية لمهـام الفحـص              للمعلومات الما 

ويمكن أن تتعلق المعايير المصرية لمهام التأكد بأمور تطبق على جميع موضوعات مهام التأكد أو               .المحدود

مـصرية لمهـام    وعلى الرغم من أن معايير المراجعة  المصرية و المعـايير ال           بموضوع المهمة تحديداً،    

الفحص المحدود ال تنطبق على المهام التي تغطيها المعايير المصرية لمهام التأكد إال أنهم على الرغم مـن                  

  . ذلك يوفرون إرشادات للمزاولين

  المتطلبات األخالقية

الميثاق العام المـصري آلداب و سـلوكيات        من  ) ب(و  ) أ( ينبغي على المزاول االلتزام بمتطلبات الجزء        -٤
  ).الميثاق(مهنة المحاسبة و المراجعة

١-٣٠٠٠  



 )٣٠٠٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ٢  ٣٠٠٠-  

 و ذلـك    ووحداتها الخارجيـة   يوفر الميثاق إطار من المبادئ يستخدمها أعضاء فرق التأكد و المؤسسات و              -٥

 و إذا كانـت التهديـدات جوهريـة          ، لتحديد التهديدات التي تواجه االستقاللية و تقييم أهمية تلك التهديدات         

 الحماية و تطبيقها للقضاء على التهديدات أو تخفيضها لمستوى مـنخفض مقبـول              يقوموا بتحديد إجراءات  

  . حتى ال يتم التغاضي عن االستقاللية في الشكل و في الموضوع،نسبيا

  مراقبة الجودة

و بموجب   .  مهمة على حدة   الواجبة التطبيق على كل   ينبغي على المزاول تطبيق إجراءات مراقبة الجودة         -٦

مراقبة الجودة للمؤسسات التي تقوم بالمراجعة و الفحص المحدود         )" ١(ي لمراقبة الجودة رقم   المعيار المصر 

يقع على عـاتق أي     " المهام األخرى ذات العالقة   للمعلومات المالية التاريخية و غير ذلك من مهام التأكد و           

درجة التأكد المناسبة بأن   مؤسسة بها محاسبين مهنيين االلتزام بوضع نظام لمراقبة الجودة مصمم لتزويدها ب           

المؤسسة و العاملين بها ملتزمون بالمعايير المهنية و المتطلبات التنظيمية و القانونية و بأن تقارير التأكـد                 

 عناصر مراقبة   تتضمنو باإلضافة إلى ذلك     .التي تصدرها المؤسسة أو الشركاء المسئولين مناسبة للظروف       

 و المتطلبات     فيما يتعلق بجودة المهام    المؤسسة   مسئوليات قيادة   ،  الجودة التي ترتبط بكل مهمة على حدة        

         و أداء المهـام    العمـل محددة و تكليـف فـرق       المهام  الاألخالقية و قبول و استمرار العالقة مع العميل و          

  .و المتابعة

  االستمرار فيهاقبول المهمة و 

فقط إذا كان موضوع المهمة مـسئولية       )و يستمر فيها    أ( ينبغى على المزاول أن يقبل القيام بمهمة تأكد          -٧

يمكن أن يكون الطرف ،  من اإلطار"٢٧"و كما تشير الفقرة      . طرف بخالف المستخدم المرتقب أو المزاول     

 علـى   و يوفر اإلقرار من الطرف المسئول دليـل       . ليس الوحيد  هالمسئول احد المستخدمين المرتقبين و لكن     

و يعتبر اإلقرار   . تجاه اآلخر ضع أيضا أساس لفهم مشترك لمسئولية كل طرف         ا ي وجود العالقة المالئمة كم   

و في حالة عدم وجود إقرار بالمسئولية يضع المزاول في          .المكتوب أنسب شكل يوثق فهم الطرف المسئول      

  :اعتباره ما يلي

على (،ير مصادر أخرى    و يكون قبول المهمة مالئما عندما تش       ،   ما إذا كان من المالئم قبول المهمة       ) أ(   

  . إلى تلك المسئولية)مثل تشريع أو عقد سبيل المثال 

  .ما إذا كان سيتم اإلفصاح عن تلك الظروف في تقرير التأكد،  فى حالة قبول المهمة )ب(و

استنادا على معرفة مبدئية بظروف     ،  فقط إذا كان    ) أو االستمرار بها  ( ينبغي على المزاول قبول مهمة تأكد      -٨

 لن يتم الوفاء بمتطلبات الميثاق أو المعايير المصرية لمهـام           هيشير إلى أن  ما   هلم ينم إلى علم    ،   مةالمه

من اإلطـار و ال يقبـل المهمـة إال إذا           " ١٧"بدراسة األمور المذكورة فى الفقرة       و يقوم المزاول   . التأكد

     طـرف الـذي يعـين المـزاول        و أيضا إذا كان ال    .توافرت بها جميع الخصائص المطلوبة فى هذه الفقرة         

              الوصـول للـسجالت    علـى يقوم المزاول بدراسـة تـأثير ذلـك         ، ليس الطرف المسئول  ) سند المهمة م(

  .و المستندات و غيرها من المعلومات التي قد يحتاجها المزاول الستكمال المهمة



 )٣٠٠٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ٣  ٣٠٠٠-  

إذا كان المزاول على قناعة بـان األفـراد         فقط  )   فيها   أو االستمرار (ينبغي على المزاول قبول مهمة تأكد      -٩

و يمكن أن يطلب من المزاول أداء مهام         . ةالذين سيقومون بأداء المهمة يمتلكون الكفاءة المهنية الالزم       

و قد تتطلب بعض موضوعات المهام المهارة المتخصـصة و المعرفـة            .تأكد على العديد من الموضوعات    

  )."٣٢"إلى " ٢٦"الفقرات من انظر ( مزاول منفردايحوزه تفوق تلك التي عادة ما  قدالتي

  االتفاق على شروط المهمة

يـتم   و لتجنب سـوء الفهـم        ".سند المهمة م"يجب على المزاول االتفاق على شروط المهمة مع الطرف           -١٠

ـ و إذا كان الطرف     .تسجيل الشروط المتفق عليها فى خطاب ارتباط أو أى شكل آخر مناسب للتعاقد             سند م

وجود وقد يفيد   .  أن تختلف طبيعة و محتوى خطاب االرتباط أو التعاقد         نة ليس الطرف المسئول يمك    المهم

 أن يكون خطاب    نشروط المهمة ، و حتى في تلك الظروف يمك        تحديد   تشريعية إلى االتفاق على      تمتطلبا

  .سند المهمةماالرتباط مفيد لكال من المزاول و الطرف 

سة مدى مالئمة طلب تغيير نوع المهمة، قبل اكتمال مهمة تأكـد إلـي مهمـة                ينبغي على المزاول درا    -١١

بخالف التأكد أو تغيرها من مهمة تأكد مناسب إلي مهمة تأكد محدود ويجب على المزاول عدم الموافقـة                  

 إن وجود تغيير في الظـروف التـي تـؤثر علـى متطلبـات      .على أي تغيير بدون وجود مبرر مقبـول       

 أو وجود سوء فهم فيما يتعلق بطبيعة المهمة عادة ما يكون مبرراً لتغييـر طبيعـة                 بينالمرتقالمستخدمين  

المهمة وفي حالة حدوث هذا التغيير فعلى المزاول عدم التغاضي عن األدلة التي تم الحصول عليهـا قبـل                   

  .التغيير

  اه التخطيط للمهمة وأدائ

ويـرتبط التخطـيط بوضـع       . م أداؤها بكفـاءة   ينبغي على المزاول أن يقوم بالتخطيط للمهمة حتى يت         -١٢

 عليها وتوقيتها وسيرها باإلضافة إلى خطة للمهمة تتكـون مـن            و التركيز  شاملة لنطاق المهمة     إستراتيجية

ويـساعد التخطـيط     .دلة الواجب عملها وأسباب اختيارهـا     نهج تفصيلي لطبيعة وتوقيت إجراءات جمع األ      

ويقوم بتحديد المشاكل المحتملة فـي       ،    الهامة في المهمة     للمناطقالمناسب على تخصيص االهتمام الالزم      

كما يساعد التخطـيط     .الوقت المناسب كما يقوم بتنظيم وإدارة المهمة وذلك حتى يتم أداؤها بكفاءة وفاعلية            

الجيد أيضا المزاول على تكليف أعضاء فرق المهام بالمهام المالئمة وتسهيل توجيههم واإلشـراف علـيهم                

فى تنسيق العمل الذي تم أداؤه بواسـطة        حسب األحوال ،    وعالوة على ذلك فهو يساعد ،       .  عملهم وفحص

، ب ظروف المهمة ، على سبيل المثال      وتتنوع طبيعة ومدى أنشطة التخطيط بحس     . مزاولين وخبراء آخرين  

ساسية التي يجـب    وفيما يلي أمثلة على األمور األ     .لمزاول معها السابقة ل خبرة  الحجم ومدى تشابك المنشأة و    

  :دراستها

  شروط المهمة * 

 .خصائص موضوع المهمة والمقاييس المحددة* 

 .إجراءات المهمة والمصادر الممكنة لألدلة* 
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  ٤  ٣٠٠٠-  

فهم المزاول للمنشأة وبيئتها متضمنا ذلك مخاطر إمكانية تحريف المعلومات الخاصة بموضوع المهمـة              ت* 

 .تحريفا هاما ومؤثرا

 .مرتقبين واحتياجاتهم ودراسة األهمية النسبية ومكونات خطر مهمة التأكدتحديد المستخدمين ال* 

 . ذلك طبيعة ومدى اشتراك خبراءبما فىمتطلبات األفراد والخبرة * 

وكنتيجـة  .  ال يعتبر التخطيط مرحلة منفصلة لكنه على العكس عملية مستمرة ومتكررة خـالل المهمـة                 -١٣

يها من نتـائج إجـراءات جمـع        وف أو األدلة التي تم الحصول عل      ألحداث غير متوقعة أو تغيير في الظر      

 وبالتـالي الطبيعـة      ،  الكلية وخطة المهمة   اإلستراتيجية، يمكن أن يكون المزاول بحاجة إلى مراجعة         األدلة

  .المخطط لها الناتجة عن ذلك وتوقيت ومدى اإلجراءات اإلضافية

 أسلوب الشك المهني وأن يكون مدركا إلمكانية وجـود          ينبغي على المزاول تخطيط وأداء المهمة متخذا       -١٤

 . ظروف من شأنها أن تؤدي إلى تحريف المعلومات الخاصة بموضوع المهمة تحريفـا هامـا ومـؤثراً                

ألدلـة التـي تـم       بعقل يقظ ، عن صحة ا      انتقاديويعني أسلوب الشك المهني أن يقوم المزاول بعمل تقييم          

تجعل مصداقية المستندات أو اإلقرارات محل       التى    أو   المتعارضةدلة  الحصول عليها وأن يكون منتبها لأل     

  .تساؤل من قبل الطرف المسئول

المهمة يكفي  األخرى  المحيطة ب   ظروف  الفهم يتعلق بموضوع المهمة و    ت ينبغي أن يحصل المزاول على       -١٥

يفا هاما ومؤثرا، كمـا     لتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بتحريف المعلومات الخاصة بموضوع المهمة تحر         

  .المزيد من إجراءات جمع األدلة وأدائهاو أداء يكون هذا الفهم كافيا لتصميم 

 يعد الحصول على فهم لموضوع المهمة وغيرها من الظروف المتعلقة بالمهمـة جـزء ضـروريا مـن                   -١٦

المهني طوال المهمة ،    ويوفر هذا الفهم للمزاول إطار مرجعي لممارسة الحكم         . التخطيط لمهمة تأكد وأدائها   

  :على سبيل المثال عند

  . دراسة خصائص موضوع المهمة*  

  . المحددة  تقييم مالئمة المقاييس*و

 الخاصة ضرورية ، على سبيل المثال ، العوامل التي تـدل علـى الغـش                الدراسات تحديد متى تكون     *و

  .والحاجة للمهارات المتخصصة أو االستعانة بعمل خبير

ودراسة عوامل  ) متى كان ذلك مالئما   (م المالئمة المستمرة لمستويات األهمية النسبية الكمية        وضع وتقيي  *و

  .األهمية النسبية الفرعية

  . عمل توقعات صالحة لالستخدام عند أداء اإلجراءات التحليلية*و

   تصميم وأداء المزيد من إجراءات جمع األدلة لتخفيض خطر مهمة التأكد لمستوى مناسب*و

  .لطرف المسئولا  من ذلك مدى معقولية اإلقرارات الشفهية والمكتوبةبما فىييم األدلة  تق*و
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  ٥  ٣٠٠٠-  

. فهم المطلوب لموضوع المهمة وغيرها من ظروف المهمة       ت يستخدم المزاول الحكم المهني لتحديد مدى ال       -١٧

صـة بموضـوع   فهم كاف لتقييم مخاطر أن تكون المعلومـات الخا    تكما يقوم المزاول بدراسة ما إذا كان ال       

  .فهم  المزاول اقل عمقا من  الطرف المسئولتالمهمة محرفة تحريفا هاما ومؤثر وعادة ما يكون مستوى 

  تقييم مالئمة موضوع المهمة

 ويحتوي موضوع المهمة المالئم على الخـصائص        . مة موضوع المهمة  ينبغي على المزاول تقييم مالء     -١٨

يقوم المزاول أيضا بتحديد خصائص موضوع المهمة التـي تعـد           و  .  من اإلطار  "٣٣"المذكورة في الفقرة    

 من اإلطار   "١٧"كما تشير الفقرة    . ذات أهمية خاصة للمستخدمين المرتقبين وينبغي ذكرها في تقرير التأكد         

 المزاول ال يقبل مهمة تأكد إال إذا كانت معرفة المزاول المبدئية بظروف المهمـة تـشير إلـى أن                    أنإلى  

وعلى الرغم من ذلك فبعد قبول المهمة إذا توصل المزاول إلى أن موضوع المهمة              .  مالئم موضوع المهمة 

وفـي  . االسـتنتاج  متحفظ أو عكسي أو يقوم باالمتناع عن إبداء          استنتاجغير مالئم ، يقوم المزاول بإبداء       

  .بعض الحاالت يقوم بدراسة االنسحاب من المهمة

   المحددةتقييم مدى مالئمة المقاييس

المحددة  والمقاييس   . لتقييم أو قياس موضوع المهمة      المحددة ينبغي على المزاول تقييم مالئمة المقاييس      -١٩

وكما تمت اإلشارة في    .  من اإلطار  "٣٦"المناسبة هي تلك التي تحتوي على الخصائص المذكورة في الفقرة           

معرفته  المبدئية بظروف المهمة تشير       إذا كانت  من اإلطار فإن المزاول ال يقبل مهمة تأكد إال           "١٧"الفقرة  

وبالرغم من ذلك فبعد قبول المهمة إذا توصل المزاول         .  الواجب استخدامها مالئمة    المحددة إلى أن المقاييس  

 متحفظ أو عكـسي أو االمتنـاع عـن إبـداء            استنتاج  إبداء    هفعلي ،    ليست مناسبة     المحددة   أن المقاييس 

  .م بدراسة االنسحاب من المهمة ، وفي بعض الحاالت يقواالستنتاج

 توضـع  أو  مـن قبـل   إما أن تكون موضوعة المحددة  من اإلطار إلى أن المقاييس "٣٧"  وتشير الفقرة   -٢٠

 الموضوعة مالئمة عنـدما تكـون ذات صـلة باحتياجـات             المحددة   خصيصا وفي العادة تكون المقاييس    

 يتفـق الموضوعة لموضوع مهمة مـا فـيمكن أن         ة  المحددوعندما توجد المقاييس    . المستخدمين المرتقبين 

على سبيل المثال يمكن استخدام      ،    أخرى من اجل أهدافهم المحددة        محددة مستخدمين محددين على مقاييس   

ومن ناحية أخرى يمكن لمستخدمين     . موضوعة لتقييم فاعلية الرقابة الداخلية    محددة  األطر المختلفة كمقاييس    

 أكثر تفصيال تلبي احتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق، على سبيل           المحددة اييسمحددين وضع مجموعة من المق    

  : يجب أنوفي مثل هذه الحاالت فإن تقرير التأكد. المثال، بالرقابة الحذرة

يشير، عندما يكون ذلك متعلقا بظروف المهمة، إلى أن المقاييس المحددة ليست مضمنة فـي                 )  أ(   

 قبل جهة لها خبرة أو معترف بها كجهـة تراعـى عمليـة              قوانين أو لوائح أو مصدرة من     

  .الشفافية الواجبة

  .انه قاصر على استخدام المستخدمين المحددين وألغراضهمعلى  ينص    )ب(و

  



 )٣٠٠٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ٦  ٣٠٠٠-  

موضوعة أمرا محـتمال، وفـي تلـك        محددة   بالنسبة لبعض موضوعات المهام يكون عدم وجود مقاييس          -٢١

المقـاييس المحـددة    ويقوم المزاول بدراسـة مـا إذا كانـت          .  خصيصاً  محددة الحاالت يتم وضع مقاييس   

ويحـاول المـزاول    . الموضوعة خصيصا قد تسفر عن تقرير تأكد يكون مضلال للمستخدمين المـرتقبين           

المهمة بأن المقاييس المحددة الموضـوعة      مسند  المستخدمين المرتقبين أو الطرف     الحصول على إقرار من     

ويقوم المزاول بدراسة كيفية تأثير غياب مثل هذا اإلقـرار          . مين المرتقبين خصيصا تالءم أغراض المستخد   

على ما يجب فعله لتقييم مدى مالئمة المقاييس المحددة والمعلومات المتوفرة عن المقاييس المحـددة فـي                 

  .تقرير التأكد

  األهمية النسبية وخطر مهمة التأكد

  .مهمة تأكد  و أداء وخطر مهمة التأكد عند التخطيط األهمية النسبية يدرس ينبغي على المزاول أن -٢٢

 يقوم المزاول بدراسة األهمية النسبية عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع األدلة وكذلك عنـد                 -٢٣

وتتطلب دراسـة األهميـة     . تقييم ما إذا كانت المعلومات الخاصة بموضوع المهمة خالية من أي تحريف             

علـى سـبيل    . هم وتقييم للعوامل التي قد تؤثر على قرارات المستخدمين المـرتقبين          فتالنسبية من المزاول    

عرض المعلومات الخاصة بموضوع المهمة ، يقـوم  شكل المثال عندما تسمح المقاييس المحددة بالتنوع في     

دراسة وتتم  .  العرض الذي تم اختياره على قرارات المستخدمين المرتقبين         شكل المزاول بدراسة كيفية تأثير   

األهمية النسبية في سياق العوامل الكمية والنوعية مثل الحجم النسبي وطبيعة ومدى تأثير تلك العوامل على                

ويرجع تقييم األهمية النـسبية      .تقييم أو قياس موضوع المهمة باإلضافة إلى مصالح المستخدمين المرتقبين         

  .للعوامل الكمية والنوعية إلى حكم المزاول

 .المزاول تخفيض خطر مهمة التأكد إلى مستوى منخفض مقبول نسبيا طبقا لظروف المهمة            ينبغي على    -٢٤

في مهمة تأكد مناسبة يقوم المزاول بتخفيض خطر مهمة التأكد إلى مستوى منخفض مقبول حسب ظروف                

 ويكون مستوى . المزاولإستنتاج  المهمة وذلك للحصول على تأكد مناسب كأساس للنموذج االيجابي إلبداء           

خطر مهمة التأكد أعلى في مهمة تأكد محدود عنها في مهمة تأكد مناسب بسبب الطبيعة المختلفة والتوقيت                 

ومع ذلك ففي مهمة تأكد محدود فإن الجمع بـين طبيعـة وتوقيـت ومـدى                . ومدى إجراءات جمع األدلة   

التأكـد كأسـاس    إجراءات جمع األدلة يكون على األقل كافياً للمزاول الحصول على مستوى مقبول مـن               

فإن ذلك مـن    وحتى يكون مستوى التأكد الذي تم الحصول عليه ذو معنى           . استنتاجه للنموذج السلبي إلبداء  

ثقة المستخدمين المرتقبين بشأن المعلومات ذات الصلة بموضـوع المهمـة لدرجـة             من  يعزز  المحتمل أن   

  . أكثر من كونها غير منطقيةواضحة

ار بصورة عامة إلى أن خطر مهمة التأكد يشمل الخطـر المتأصـل وخطـر               من اإلط " ٤٩" تشير الفقرة    -٢٥

وتتأثر درجة دراسة المزاول لكل من هذه المكونات بظروف المهمـة مثـل             .االكتشافعدم  الرقابة وخطر   

  .طبيعة موضوع المهمة وما إذا كانت المهمة التي يتم القيام بها مهمة تأكد مناسب أو مهمة تأكد محدود
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  ٧  ٣٠٠٠-  

   بعمل خبيراالستعانة

سـوياً   وعلى الخبير ، أن يملكا يهعمل خبير في جمع األدلة وتقييمها، ينبغي علالمزاول  عندما يستخدم    -٢٦

إذا الالزمة للمزاول لتحديد مـا      المحددة  المهارة الالزمة والمعرفة المتعلقة بموضوع المهمة والمقاييس        

  . تم الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمةكان قد

ذات الصلة جوانب تتطلـب     المحددة   موضوع المهمة والمقاييس     يتضمن و في بعض مهام التأكد يمكن أن         -٢٧

وفي هذه المواقف يمكن أن يقرر المزاول االستعانة        . المعرفة المتخصصة والمهارة في جمع األدلة وتقييمها      

وال .فة والمهارة المطلوبـة  بعمل أشخاص من فروع مهنية أخرى ، يشار إليهم بالخبراء، الذين لديهم المعر          

يوفر هذا المعيار إرشادات تتعلق باالستعانة بعمل خبير في مهام فيها مسئولية مشتركة وإعداد تقارير بـين                 

  .المزاول وواحد أو أكثر من الخبراء

 . تعتبر العناية الواجبة صفة مهنية مطلوبة لكل األفراد بما في ذلك الخبراء المشتركين في مهمـة تأكـد                    -٢٨

وتختلـف مـدى الكفـاءة      . وبالنسبة لألفراد المشتركين في مهام التأكد فهم يكلفون بمهام مختلفة تسند إليهم           

 أن الخبراء ال يلزمهم نفس القدر من الكفاءة         و فى حين  . المطلوبة ألداء تلك المهام حسب طبيعة مسئولياتهم      

ـ         المزاولعلى  مثل المزاول ألداء جميع جوانب مهمة التأكد إال أن           فهم تأن يتأكد من أن الخبراء لـديهم ال

  . من ربط العمل المكلفون به بهدف المهمةالتأكد ليتمكنوا لمهام ية المصرللمعايير الكاف

 بمـا فـى  .  المزاول إجراءات مراقبة الجودة التي تناقش مسئولية كل شخص يقوم بأداء مهمة التأكد             يطبق -٢٩

لك لضمان االلتزام بهذا المعيار وغيره مـن المعـايير ذات           ذلك عمل أي خبراء ليسوا محاسبين مهنيين وذ       

   .الصلة في سياق مسئولياتهم

، للمـدى   الدائـه فهم العمل الذي يتم االستعانة بخبير       تينبغي على المزاول أن يشارك في المهمة وأن ي         -٣٠

 الذى ييدرس و .مهمةعلى المعلومات الخاصة بموضوع ال    إبداء إستنتاج   كن المزاول من قبول مسئولية      م

  .  إستنتاجهالمزاول المدى المناسب لالستعانة بعمل خبير عند تكوين

وعلى الـرغم   .  وال يتوقع من المزاول أن يمتلك نفس القدر من المعرفة المتخصصة والمهارة مثل الخبير              -٣١

  :المزاول المهارة الكافية والمعرفة من اجليجب أن يكون لدى من ذلك 

  .عمل المكلف به وكيفية ارتباط هذا العمل بأهداف المهمةتحديد أهداف ال)  أ(  

  . يستخدمها الخبيرالتىدراسة مدى معقولية االفتراضات واألساليب والبيانات األساسية )  ب(و

مهمـة االسـتنتاج الـذي     بظروف ودراسة مدى معقولية الحقائق التي توصل لها الخبير فيما يتعلق          ) ج(و

  .توصل إليه المزاول

. ألغراض مهمـة التأكـد    كاف  ن عمل الخبير    بأغي على المزاول أن يحصل على أدلة كافية ومالئمة          ينب -٣٢

  :ولتقييم كفاية ومالئمة األدلة التي قدمها الخبير، يقوم المزاول بتقييم ما يلي

  . الكفاءة المهنية ، بما في ذلك خبرة وموضوعية الخبير )أ(  
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  ٨  ٣٠٠٠-  

 .الخبيراستخدمها ب والبيانات األساسية التي مدى معقولية االفتراضات واألسالي ) ب(و

مدى معقولية وأهمية الحقائق التي توصل لها الخبير فيما يتعلق بظروف المهمة و االستنتاج الـذى                 ) ج(و

  .توصل إليه المزاول

  الحصول على األدلة

 فالكفايـة هـي     .هالمالئمة التى يبني عليها اسـتنتاج     الكافية و ينبغي على المزاول الحصول على األدلة        -٣٣

ويقوم المزاول بدراسة   . ومصداقيتهامتها  أي مالء مقياس كمية األدلة أما المالءمة فهي مقياس نوعية األدلة          

و مع ذلك فإن مسألة     . العالقة بين تكلفة الحصول على األدلة ومدى فائدة المعلومات التي تم الحصول عليها            

 صحيحاً لحذف إجراء لجمـع األدلـة        اًر في حد ذاتها أساس    الصعوبة أو التكلفة المرتبطة بالموضوع ال تعتب      

األدلة ومـن   ونوعية  ويستخدم المزاول الحكم المهني ويقوم بممارسة الشك المهني لتقييم كمية           .ليس له بديل  

  .ثم كفايتها ومالئمتها لدعم تقرير التأكد

 أو متوقع أن يكون     -  مثل اًول مدرب  نادرا ما ترتبط مهمة تأكد بتحقيق مصداقية المستندات وال يكون المزا           -٣٤

 ذلك ، يضع المزاول في اعتباره مصداقية المعلومـات التـي يجـب أن    و مع خبير في هذا العمل   -مثل  

      تستخدم كأدلة ، على سبيل المثال ، الصور والفاكسات وغيرها من الوثائق المحفوظـة علـى ميكـروفيلم                  

الخاصة بإعدادها و حفظها متى كان ذلـك        عناصر الرقابة    دراسة   أو الرقمية أو االلكترونية ، بما في ذلك       

  .ممكنا

 يتم الحصول على أدلة كافية ومالئمة في مهمة تأكد مناسب كجزء من إجراءات مهمة متصلة ومنتظمـة                  -٣٥

  :تتعلق بـ

ـ لمهمة والتـي تـشمل  لفهم لموضوع المهمة والظروف األخرى تالحصول على   ) أ(   اعتمـادا علـى    

  .فهم لنظام الرقابة الداخليةتالحصول على ـ المهمة موضوع 

محرفـة  قد تكون   تقييم مخاطر أن المعلومات الخاصة بموضوع المهمة        إستناداً على ذلك التفهم يتم         )ب(و 

  .تحريفا هاما ومؤثرا

 ومـدى    وتحديد طبيعة وتوقيـت    إعداد ردود األفعال    ذلك بما فى االستجابة للمخاطر التي تم تقييمها         )ج(و 

  .اإلجراءات اإلضافية

باستخدام مزيج من التفتيش    ،  أداء إجراءات إضافية ترتبط ارتباطا واضحا بالمخاطر التي تم تحديدها             )د(و 

وترتبط مثل  .والمالحظة والمصادقة وإعادة الحساب وإعادة األداء واإلجراءات التحليلية واالستفسار        

 ذلك الحصول على المعلومات المؤيـدة       بما فى  التحقيقى التحليلتلك اإلجراءات اإلضافية بإجراءات     

من مصادر مستقلة عن المنشأة واعتمادا على طبيعة موضوع المهمـة واختبـار فاعليـة تـشغيل                 

  .الضوابط

  .متهاقييم كفاية األدلة ومالء ت) هـ(و
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  ٩  ٣٠٠٠-  

طر مهمة التأكد إلى درجة     ومن النادر إمكان تقليل خ    ". التأكد المطلق "أقل من   " درجة التأكد المناسب  " تعتبر   -٣٦

  :مبررة كنتيجة للعوامل اآلتيةتكلفة محاولة التقليل صفر وال أن تكون 

 استخدام االختبار االختياري * 

 المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية * 

 .حقيقة أن أغلبية األدلة المتاحة للمزاول مقنعة أكثر منها حاسمة* 

 . تلك األدلةإلى استنادا استنتاجاًلة وتقييمها وتكوين في جمع األدالشخصى استخدام الحكم * 

 .وفي بعض الحاالت خصائص موضوع المهمة* 

 يتطلب كل من مهام التأكد المناسب ومهام التأكد المحدود تطبيق مهارات التأكد وأسـاليبه وجمـع األدلـة     -٣٧

فهم لموضـوع المهمـة   تى الكافية والمالئمة كجزء من إجراءات مهمة متصلة ومنتظمة تشمل الحصول عل   

ومع ذلك فإن طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات لجمع أدلة كافيـة      . وغير ذلك من الظروف الخاصة بالمهمة     

وبالنسبة لبعض  . مهمة تأكد مناسب  ب تكون محدودة نسبياً بشكل متعمد مقارنة     ومالئمة في مهمة تأكد محدود      

إرشادات عن اإلجراءات المتعلقة بجمع أدلة كافيـة        موضوعات المهام قد يكون هناك معايير محددة لتوفير         

وفي غياب معيار محدد لمهام التأكد ، تتنوع اإلجراءات لجمـع أدلـة كافيـة               .ومالئمة لمهمة تأكد محدود     

ومالئمة حسب تنوع ظروف المهمة وعلى وجه التحديد موضوع المهمة واحتياجات المستخدمين المرتقبين             

وبالنسبة لكل من مهام التأكد المناسـب       . ذلك الوقت المناسب وقيود التكلفة       والطرف المسند للمهمة بما فى    

يتساءل عن ضرورة عمل تعـديل هـام فـي          تجعله  والتأكد المحدود إذا أصبح المزاول على دراية بمسألة         

من رفع  تمكنه  المعلومات الخاصة بموضوع المهمة يتابع المزاول المسألة عن طريق أداء إجراءات أخرى             

  .  بشأنهاتقرير

  اإلقرارات التي يقدمها الطرف المسئول 

 وتخفـض    .ينبغي على المزاول الحصول على إقرارات من الطرف المسئول حسبما يكون ذلك مالئمـا              -٣٨

وعلـى  . إلقرارات الشفهية من إمكانية حدوث سوء فهم بين المزاول والطرف المسئول          لالمصادقة المكتوبة   

الطرف المسئول إقرار مكتوب يقيم أو يقيس موضوع المهمة فـي مقابـل             وجه التحديد يطلب المزاول من      

ويمكـن أن  .  أم الالمقاييس المحددة سواء أكانت ستصبح متاحة كنوع من التأكيد للمـستخدمين المـرتقبين         

 قيد على   إلى استنادا   استنتاج متحفظ أو االمتناع عن إبداء       استنتاجيؤدي عدم وجود إقرار مكتوب إلى إبداء        

  . على استخدام تقرير التأكدقيداًويمكن للمزاول أيضا أن يضع .  في المهمةالمزاولق عمل نطا

أو ردا علـى    مـن تلقـاء نفـسه        في أثناء مهمة تأكد يمكن للطرف المسئول عمل إقرارات للمزاول إما             -٣٩

ضوع المهمـة   وعندما ترتبط مثل تلك اإلقرارات بأمور تعتبر هامة لتقييم أو قياس مو           . استفسارات محددة 

  : المزاول بـما يلييقوم

  . ذلك اإلقراراتبما فىالحصول عليها التى تم  مع األدلة ا واتساقهاتقييم معقولياته   )أ(  
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  ١٠  ٣٠٠٠-  

  . بصورة جيدة  بشأن أمور محددةلديهم المعلومات اإلقرارات مقدمىدراسة ما إذا كان   )ب(و

ويمكن أن يسعى المزاول أيـضا للحـصول        . الحصول على أدلة مؤيدة في حالة مهمة تأكد مناسب          )ج(و

  .على أدلة مؤيدة في حالة مهمة تأكد محدود

 الطرف المسئول محل األدلة األخرى التي يتوقع المزاول توقعـا           يقدمها ال يمكن أن تحل اإلقرارات التي        -٤٠

 أو يمكن   ،مر له وتشكل عدم القدرة للحصول على أدلة كافية ومالئمة فيما يتعلق بأ          . معقوال أن تكون متاحة   

 اً تأثير هام على تقييم أو قياس موضوع المهمة عندما تكون مثل تلك األدلة عادة متاحة ، قيد                  ، أن يكون له  

  . لو تم استالم إقرار من الطرف المسئول بشأن تلك المسألة وعلى النطاق المهمة حتى

  دراسة األحداث الالحقة

علـى المعلومـات     التي تقع حتى تاريخ إصدار تقرير التأكـد       ينبغي على المزاول دراسة تأثير األحداث        -٤١

ويعتمد مدى دراسة األحداث الالحقة على احتمالية تأثير         الخاصة بموضوع المهمة والمتعلقة بتقرير التأكد     

تلك األحداث على المعلومات الخاصة بموضوع المهمة باإلضافة إلى تأثيرها على مالءمة االستنتاج الـذى               

ويمكن أن تكون دراسة األحداث الالحقة في بعض مهام التأكد ليست ذات صلة بسبب              . زاولتوصل إليه الم  

على دقة بيان إحصائى  فـي       إستنتاج  على سبيل المثال، عندما تتطلب المهمة إبداء        .طبيعة موضوع المهمة  

ار تقرير التأكـد    ال تؤثر األحداث التي تقع بين تلك النقطة الزمنية وتاريخ إصد          . نقطة زمنية معينة ، حينئذ    

  .أو تتطلب إفصاح في البيان اإلحصائي أو تقرير التأكد االستنتاجعلى 

  التوثيق 

والتي تؤيد   ،    توفير أدلة تدعم تقرير التأكد       التى ساعدت على   ينبغي على المزاول توثيق األمور الهامة        -٤٢

  .أن المهمة تمت طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد

لمزاول في جميع األمور الهامة التي تتطلب ممارسة الحكم         لالستدالل المنطقي ل  على سجل    يشتمل التوثيق    -٤٣

ويدعو وجود أمور صعبة تتعلق بمبدأ أو حكم شخصى إلى التوثيق ،             .المهني و ما يرتبط به من استنتاجات        

م فيـه بإبـداء     وذلك ليقوم المزاول بإضافة الحقائق ذات الصلة التي كان على علم بها في الوقت الذي قـا                

  .االستنتاج

فعند تطبيق الحكم المهنـي لتقيـيم       .  ليس من الضروري وال العملي توثيق كل أمر يقوم المزاول بدراسته           -٤٤

لمزاول آخـر   المستندات الواجب إعدادها و المحتفظ بها يمكن للمزاول دراسة ما هو ضروري لتوفير فهم               

 الجوانـب   و ليس (تم أداؤه وأساس القرارات التي اتخذها       عن العمل الذي    ليست لديه خبرة سابقة بالمهمة،      

 لتفصيلية للمهمة عن طريق مناقشتها    و يمكن للمزاول اآلخر الحصول على فهم للجوانب ا        ) التفصيلية للمهمة 

  .التوثيقعد أمع المزاول الذي 
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  ١١  ٣٠٠٠-  

  إعداد تقرير التأكد 

 لـدعم    ومناسـبة    ى أدلة مراجعة كافية   تم الحصول عل  كان قد    ما إذا    أن يستخلص ينبغي على المزاول     -٤٥

 يقوم المزاول بدراسة جميـع األدلـة   و للتوصل إلى االستنتاج . الذي قام بإبدائه في تقرير التأكد االستنتاج

ذات الصلة التي تم الحصول عليها بغض النظر عن ما إذا كان يبدو إنهـا تؤيـد أو تنـاقض المعلومـات                    

  .الخاصة بموضوع المهمة

 المـزاول بـشأن     اسـتنتاج  يكون تقرير التأكد مكتوب وأن يحتوي على تعبير واضـح عـن               ينبغي أن  -٤٦

  .المعلومات الخاصة بموضوع المهمة

 إذا لـم يـتم      االسـتنتاج  غيرها من صور التعبير عن       .االستنتاجات التى تصدر شفهياً    يمكن أن يساء فهم      -٤٧

 دون أن يقدم أيـضا      ملخصات تقارير شفهية أو     بتقديمولهذا السبب ال يقوم المزاول      . دعمها بتقرير مكتوب  

   . على سبيل المثال ملخصات أو شفهياً اً تقريره تقديموذلك فى حالةتقرير تأكد مكتوب محدد يكون متاحا 

 بل على العكس فهو يحدد في        ،  تتعلق بجميع مهام التأكد    للتقارير التى  ياً نمط اً ال يتطلب هذا المعيار نموذج     -٤٨

وتعد تقارير التأكـد خصيـصا بمـا        .لعناصر األساسية التي ينبغي أن يتضمنها تقرير التأكد          ا "٤٩"الفقرة  

) مطـول نمـوذج   (أو  ) مختـصر نموذج  (يتناسب مع الظروف المحددة لكل مهمة فيختار المزاول أسلوب          

لـشكل   وعادة ما تتـضمن التقـارير ذات ا       .لمستخدمين المرتقبين  التقارير لتسهيل االتصال الفعال با     إلعداد

 فغالبا ما تصف بالتفصيل شروط المهمة       المطول أما التقارير ذات الشكل       فقط  العناصر األساسية  المختصر

  ،   وفـي بعـض الحـاالت       ،    المستخدمة والحقائق المتعلقة بجوانب محددة في المهمـة         المحددة والمقاييس

 االستنتاج الذى  واضحا عن    ويتم فصل أية حقائق أو توصيات فصال      .  العناصر األساسية  ذلككوالتوصيات  

الصياغة المستخدمة  مع ضرورة أن توضح      المزاول بشأن المعلومات الخاصة بموضوع المهمة        إليهتوصل  

ويمكـن أن يـستخدم المـزاول رؤوس        .   المـزاول  استنتاج التأثير على    ا ليس الهدف منه   ه أن افي عرضه 

المثال الكتابة بخط سميك وغيـر ذلـك مـن          على سبيل   أساليب الطباعة ،     أو   اتالمواضيع أو أرقام للفقر   

  .اآلليات لتعزيز وضوح وإمكانية قراءة تقرير التأكد

   محتويات تقرير التأكد

  : ينبغي أن يشمل تقرير التأكد العناصر األساسية التالية-٤٩

يعة يساعد العنوان المالئم على تحديد طب      :عنوان يشير بوضوح إلى أن التقرير هو تقرير تأكد مستقل           )أ(

تقرير التأكد وعلى التمييز بينه وبين التقارير التي يصدرها آخرون مثل هؤالء الذين ال يجب علـيهم                 

  .االلتزام بنفس المتطلبات األخالقية التي يجب أن يلتزم بها المزاول

. تأكـد  يحدد الموجه إليهم التقرير الطرف أو األطراف التي يوجه إليها تقرير ال            :الموجه إليهم التقرير    )ب( 

ومتى كان ذلك عمليا يوجه تقرير التأكد إلى جميع المستخدمين المرتقبين ولكن في بعـض الحـاالت                 

  .يمكن أن يوجد مستخدمين مرتقبين آخرين



 )٣٠٠٠(معيار المراجعة المصرى رقم 
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 : تحديد ووصف للمعلومات الخاصة بموضوع المهمة ، ومتى كان ذلك مالئمـا، موضـوع المهمـة                 )ج( 

  :ويشمل ذلك على سبيل المثال

  .نية أو الفترة الزمنية التي يرتبط بها التقييم أو قياس موضوع المهمة النقطة الزم*  

  .التي يرتبط موضوع المهمة بها) مكون من المكونات( متى أمكن ، اسم المنشأة أو فرع من الفروع *  

 تفسير لخصائص موضوع المهمة أو المعلومات الخاصة بموضوع المهمة التي ينبغـي أن يكـون                *

       بين على دراية بها وكيف يمكن أن تؤثر مثل تلك الخصائص على دقـة التقيـيم               المستخدمين المرتق 

  :أو قياس موضوع المهمة في مقابل المقاييس المحددة أو مدى إقناع األدلة المتاحة على سبيل المثال

درجة كون المعلومات الخاصة بالموضوع هل موضوعية أم شخـصية، أو أنهـا تاريخيـه أم                 •

  .ها نوعية أم كميةمستقبلية، أو أن

التغيير في موضوع المهمة أو غير ذلك من ظروف المهمة التي تؤثر على إمكانيـة مقارنـة                  •

  .التي تليهاما وفترة بين المعلومات الخاصة بموضوع المهمة 

المزاول في سياق تأكيد الطرف المسئول يلحق التأكيد بتقرير التأكد أو يصدر            إستنتاج  عندما يصاغ   

  .كد أو يشار في التقرير إلى أن المصدر متاح إلى المستخدمين المرتقبينمع تقرير التأ

 يحدد تقرير التأكد المقاييس المحددة التي يقيم أو يقاس على أساسـها موضـوع               :المحددةتحديد المقاييس     )د(

كـن أن   ويم.  عليهـا   بناء استنتاجهالمهمة حتى يمكن للمستخدمين المرتقبين فهم األسس التي يبدي المزاول           

أو يشير إليها إذا وضعت داخل  تأكيد أعـده الطـرف المـسئول               المحددة   يتضمن تقرير التأكد  المقاييس      

أو إذا كانت متاحة بصورة أو بأخرى من مصدر يمكن الوصول إليه            ،  ويكون متاحا للمستخدمين المرتقبين     

  :  عن لإلفصاحويقرر المزاول ما إذا كانت الظروف مناسبة . بسهولة

بواسطة جهة مـن    صادرة  ما إذا كانت متمثلة في القوانين واللوائح أو          و مصدر المقاييس  المحددة     * 

الخبراء مصرح لها أو معترف بها والتي تتبع إجراءات الشفافية الواجبة و ما إذا كانـت مقـاييس                  

  .)وإذا لم تكن كذلك، توضيح أسباب إعتبارها مناسبة(محددة موضوعة في سياق موضوع المهمة 

  .ار بين عدد من الطرقياالختبالمستخدمة عندما تسمح المقاييس  المحددة طرق القياس  *و

  . تطبيق المقاييس المحددة طبقاً لظروف المهمةعند  تفسيرات تمت أية* و

  .المستخدمةطرق القياس  ما إذا كانت هناك أية تغييرات في *و
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  ١٣  ٣٠٠٠-  

مة تصاحب التقييم أو قياس موضـوع المهمـة فـي           متى كان مالئما ، وصف ألية محددات متأصلة ها        ) هـ(

يكون من المتوقع في بعض الحاالت أن يفهم قراء تقرير التأكـد المحـددات              قد   :مقابل المقاييس المحددة    

المتأصلة فهما جيدا  ، إال أنه في حاالت أخرى يمكن أن يكون من المالئم عمل إشارة صريحة لذلك فـي                     

 في تقرير تأكد مرتبط بفاعلية الرقابة الداخلية يكون من المالئـم ذكـر أن               على سبيل المثال  . تقرير التأكد 

التقييم التاريخي للفاعلية ال يرتبط بالفترات المستقبلية بسبب خطر إمكانية أن تصبح الرقابة الداخلية غيـر                

  .اتدرجة االلتزام بالسياسات واإلجراءنتيجة إلحتمال انخفاض مناسبة بسبب تغييرات في الظروف أو 

 المستخدمة لتقييم أو لقياس موضوع المهمة متاحـة فقـط لمـستخدمين             المقاييس المحددة  عندما تكون    )و(

عبارة تحظر استخدام تقريـر التأكـد إال لهـؤالء          تضاف  مرتقبين محددين أو ترتبط فقط بغرض محدد ،         

ط لمستخدمين مـرتقبين    باإلضافة إلى ذلك متى كان تقرير التأكد موجه فق        : المستخدمين  أو لهذا الغرض      

 للقراء إلـى أن     هاًمحددين أو لغرض محدد يقوم المزاول بدراسة ذكر ذلك في تقرير التأكد ويوفر هذا تنبي              

  .تقرير التأكد مقصور على مستخدمين محددين أو لغرض محدد

ينبـه  وهذا األمـر     : عبارة لتحديد الطرف المسئول ولوصف مسئوليات كل من الطرف المسئول والمزاول           )ز(

 مسئول عن موضوع المهمة في حالة مهام إعداد تقـارير           ،ن الطرف المسئول هذا   بأالمستخدمين المرتقبين   

مباشرة ، أو المعلومات الخاصة بموضوع المهمة في حالة مهمة قائمة على التأكد ، وأن دور المزاول هو                  

  .مهمةالتعبير بصورة مستقلة عن استنتاج متعلق بالمعلومات الخاصة بموضوع ال

 يكون هنـاك موضـوع مهمـة        عندما : عبارة بأن المهمة تم أداؤها طبقا للمعايير المصرية لمهام التأكد          )ح( 

ـ             ،   خاص بمعيار مهام تأكد محدد     علـى وجـه     هيمكن أن يتطلب هذا المعيار أن يشير تقريـر التأكـد إلي

  .الخصوص

المرتقبين على فهم طبيعة التأكد الذي قدمه       يساعد هذا الملخص المستخدمين     : ملخص للعمل الذي تم أداؤه    ) ط( 

تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملـة       ) "٧٠٠(ويوفر معيار المراجعة المصرى رقم       .تقرير التأكد 

  )٢٤١٠(والمعيار المصري لمهـام الفحـص المحـدود رقـم           " من القوائم المالية ذات األغراض العامة       

إرشـادات لنـوع    " لية لمنشأة و المؤدى بمعرفة مراقب حـساباتها        المرح الفحص المحدود للقوائم المالية   " 

  . الملخص المالئم

وحيث أن أي معيار محدد لمهام التأكد ال يوفر إرشادات تتعلق بإجراءات جمع األدلـة لموضـوع مهمـة                   

  . فقد يشمل الملخص وصف أكثر تفصيال للعمل الذي تم أداؤه، محدد

 تقدير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع األدلة التـي تـم أداؤهـا              و ألنه في مهام التأكد المحدود يكون      

يكون ) فى النموذج السلبى  (ضروريا لفهم التأكد الذي تم التعبير عنه بواسطة استنتاج تم إبدائه بصورة سلبية            

  :على الوجه التاليلعمل الذي تم أداؤه املخص 
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يقوم بتحديد القيود على طبيعة وتوقيت ومـدى        عنه في مهام التأكد المناسب كما        عادة    أكثر تفصيال    )١(

وقد يكون من المالئم اإلشارة إلى اإلجراءات التي لم يتم أداؤها والتي عـادة              . إجراءات جمع األدلة  

  .ما يتم القيام بها في مهام التأكد المناسب

نه بناء على ذلك    يذكر أن إجراءات جمع األدلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة للتأكد المناسب وأ               )٢(و

  .يتم الحصول على تأكد اقل عنه في مهمة تأكد مناسب

عندما تتكون المعلومات الخاصة بموضوع المهمة من عدد من الجوانب فـيمكن إبـداء              :  المزاول استنتاج )ى(

 ال تكـون هنـاك حاجـة ألن تـرتبط جميـع      و عندما.  منفصلة تتعلق بكل جانب من الجوانب     استنتاجات

 في الشكل المناسب    استنتاجبنفس المستوى الخاص بإجراءات جمع األدلة فيتم التعبير عن كل            االستنتاجات  

  .سواء أكانت مهمة تأكد مناسب أم مهمة تأكد محدود

 الذي توصل إليـه المـزاول المـستخدمين المـرتقبين      االستنتاجيبلغمالئما ينبغي أن ذلك  وحيثما يكون     

 الذي قام المزاول بإبدائه على      االستنتاج يمكن أن يشمل     : المزاول   اجاستنتبالسياق الذي ينبغي معه قراءة      

 بناءا على ، و هو يخضع إلى المحددات المتأصلة الموضحة في            االستنتاجقمنا  بتكوين هذا     : "صياغة مثل 

ويكون هذا مالئما ، على سبيل المثال عنـدما يتـضمن التقريـر             " مكان آخر في تقرير التأكد المستقل هذا      

  .ح لخصائص محددة في موضوع المهمة ينبغي أن يكون المستخدمين المرتقبين على دراية بهاتوضي

 على  ):في النموذج االيجابي  ( بشكل ايجابي    التعبير عن االستنتاج  وفي مهمة للتأكد المناسب ينبغي أن يتم        

 إلـى لمـؤثرة اسـتنادا     نظام الرقابة الداخلية فعال في جميع جوانبه الهامـة وا          أنوفي رأينا   : "سبيل المثال 

 عن أن تأكيد الطرف المسئول      بعدالة ووضوح تم التعبير    أنه   وفي رأينا   "أو  "  المحددة س ص ع      المقاييس  

  ".المقاييس المحددة س ص ع إلىبأن نظام الرقابة الداخلية فعال في جميع جوانبه الهامة والمؤثرة استنادا 

علـى سـبيل     "):في النموذج السلبي  (بشكل سلبي    ستنتاجالتعبير عن اال  وفي مهمة للتأكد المحدود ينبغي      

يجعلنا نعتقد أن الرقابة الداخلية غير      ما  المثال استنادا على عملنا المذكور في هذا التقرير لم ينمو إلى علمنا             

استنادا على عملنـا  " أو ". المحددة س ص ع  المقاييس   إلىفعالة في جميع جوانبها الهامة والمؤثرة استنادا        

وضوح عـن تأكيـد     بعدالة و يجعلنا نعتقد بأنه لم يتم التعبير       ما  مذكور في هذا التقرير لم ينمو إلى علمنا         ال

المحـددة س ص     المقاييس   إلىالطرف المسئول بأن الرقابة الداخلية فعالة في جميع جوانبها الهامة استنادا            

  ".ع

تحفظ فينبغي أن يحتوي تقرير التأكد على        غير الم  االستنتاج بخالف   استنتاجوعندما يقوم المزاول بإبداء     

  )."٥٣"إلى " ٥١"من  أيضا الفقرات راجع: (وصف واضح لجميع األسباب

و يخطر هذا التاريخ المستخدمين المرتقبين بأن المزاول قام بدراسة تـأثير األحـداث               :تاريخ تقرير التأكد  ) ك(

  .على تقرير التأكدولمهمة التي وقعت حتى هذا التاريخ على المعلومات الخاصة بموضوع ا

المـزاول  مكتب  فيها  سم المؤسسة أو المزاول و موقعة المحدد والذي يكون عادة في المدينة التي يوجد                ا )ل(

و يخطر هذا المستخدمين المرتقبين بالفرد أو المنشأة التي أخذت على عاتقها القيـام               :المسئول عن المهمة  

  .بالمهمة



 )٣٠٠٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ١٥  ٣٠٠٠-  

ادة حجم تقرير التأكد ليشمل معلومات وتفسيرات أخرى ال يكون الهدف منهـا              يمكن أن يقوم المزاول بزي     -٥٠

 وخبـرة المـزاول وغيـره مـن         مـؤهالت تفاصيل  : وتشمل األمثلة على    .  المزاول استنتاجالتأثير على   

 والحقائق المرتبطة بجوانب محددة مـن        ، واإلفصاح عن مستويات األهمية النسبية    ،  المشتركين في المهمة    

 وتعتمد إضافة مثل تلك المعلومات على أهميتها الحتياجات المستخدمين          .باإلضافة إلى التوصيات  ،   المهمة  

 المزاول ويتم صياغتها بطريقة مـن       استنتاج فصال واضحا عن     اإلضافيةويتم فصل المعلومات    . المرتقبين

  . المزاولاستنتاجشأنها أن ال تؤثر على 

  ع عن إبداء استنتاجاستنتاج عكسي واالمتناو استنتاج متحفظ 

 ـ حسب حكمه ـ يقوم بإبداء استنتاج غير متحفظ عندما تتوافر الظروف التاليةأال  ينبغي على المزاول -٥١

  ـ:  يكون أو قد يكون تأثيرها هامايوالت

الظروف تمنع ، أو أن الطرف المـسئول أو الطـرف           أي أن    ،أن هناك قيد على نطاق عمل المزاول       ) أ(

يقوم بفرض قيود تمنع المزاول من الحصول على األدلة المطلوبة لتخفـيض خطـر              سند للمهمة   مال

مهمة التأكد إلى المستوى المناسب فعند ذلك ينبغي على المزاول إبداء استنتاج متحفظ أو االمتنـاع                

  .عن إبداء استنتاج

  : في تلك الحاالت التي) ب(أو

يكون قد تـم التعبيـر عـن        وأال  رف المسئول   تم صياغة استنتاج المزاول في سياق تأكيد الط         ي  ) ١ (

  .في جميع جوانبه الهامة وواضحة التأكيد بصورة عادلة 

تم صياغة استنتاج المزاول بصورة مباشرة في سياق موضوع المهمة والمقـاييس المحـددة               ي ) ٢(أو  

  تحريفا هاما ومؤثرا ، محرفة المعلومات الخاصة بموضوع المهمة و

  . على المزاول إبداء استنتاج متحفظ أو استنتاج عكسيفعند ذلك ينبغى     

إذاُ اكتشف بعد قبول المهمة أن المقاييس  المحددة غير مناسبة أو أن موضوع المهمـة غيـر                   ) ج(أو  

  : مالئم لمهمة التأكد عندئذ ينبغي على المزاول إبداء

مقـاييس  المحـددة     استنتاج متحفظ أو استنتاج عكسي عندما يكون من المحتمل أن تؤدي ال           * 

  .غير المناسبة أو موضوع المهمة غير المالئم إلى تضليل المستخدمين المرتقبين

  .استنتاج متحفظ أو االمتناع عن إبداء استنتاج في الحاالت األخرى* أو

 بالدرجـة    أو منتـشراً   اً متحفظ عندما يكون تأثير مسألة ما ليس هام        استنتاج ينبغي على المزاول إبداء      -٥٢

 بعبـارة  مـتحفظ    استنتاجويتم إبداء   . االستنتاج عكسي أو االمتناع عن إبداء       استنتاج تتطلب إبداء    التي

  .تأثير المسألة التي ترتبط بها التحفظات" فيما عدا"



 )٣٠٠٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ١٦  ٣٠٠٠-  

 غير المتحفظ الذي قام المزاول بإبدائه في سياق تأكيـد الطـرف             االستنتاج وفي الحاالت التي يتم صياغة       -٥٣

لتأكيد قام بتحديد المعلومات الخاصة بموضوع المهمة ووصفها وصفا مالئمـا بأنهـا             المسئول وأن يكون ا   

  : محرفة تحريفا هاما ومؤثرا يقوم المزاول إما

  عكسي مصاغ بصورة مباشرة في سياق موضوع المهمـة والمقـاييس           استنتاج متحفظ أو    استنتاجإبداء  ب )أ( 

  .المحددة

 في سـياق تأكيـد الطـرف        االستنتاجبقا لشروط المهمة صياغة      إذا كان مطلوبا على وجه التحديد ط       )ب(أو

 غير متحفظ ولكنه يقوم بالتأكيد على األمر باإلشارة إليـه علـى             استنتاجيقوم المزاول بإبداء     المسئول

  .وجه التحديد في تقرير التأكد

  تقارير العداد األخرى إلمسئوليات ال

مة توصـيل األمـور ذات   لك مالء ذبما فىتقارير األخرى  ينبغي على المزاول دراسة مسئوليات إعداد ال  -٥٤

الصلة التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة للحوكمة والتي تنشأ عن مهمة تأكد مع هـؤالء المـسئولون عـن                   

  .الحوكمة

دور األشخاص المكلفون باإلشراف والرقابـة وتوجيـه الطـرف          " الحوكمة"عبارة في هذا المعيار تصف      -٥٥

       كون هؤالء المسئولون عن الحوكمة مسئولون عن تأكيد أن المنـشأة تحقـق أهـدافها               وعادة ما ي  . المسئول

لمهمة مختلـف   ل المسندوإذا كان الطرف    . و عن رفع تقارير بخصوص ذلك لألطراف المهتمة بالموضوع        

        عن الطرف المسئول يمكن أن يكون من غير المالئم االتصال بصورة مباشـرة مـع الطـرف المـسئول                  

  .أو هؤالء المسئولون عن الحوكمة بخصوص الطرف المسئول

    هي تلك األمور الناتجة عن مهمة التأكـد        " األمور ذات الصلة التي تهم الحوكمة     " في هذا المعيار تعتبر ،       -٥٦

وتشمل األمور ذات الصلة التـي      . ن عن الحوكمة  يالمسئولبحسب رأي المزاول هامة وذات صلة        تعتبر   و

وإذا كانت شروط المهمـة     . فقط تلك األمور التي نمت إلى علم المزاول أثناء أداء مهمة التأكد           تهم الحوكمة   

ال تتطلب ذلك على وجه التحديد فيكون المزاول غير مطالب بتصميم إجراءات للغرض المحدد المتمثل في                

  .تحديد األمور التي تهم الحوكمة

 

  


