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   )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  وتقييم مخاطر التحريف الهاموبيئتها تفهم المنشأة 

  
  المحتويات

  الفقرات       

  
  ٥-١  المقدمة

بما في ذلك نظام ، عن المنشأة وبيئتها  ومصادر المعلومات الخطرإجراءات تقييم 

   فيهاالرقابة الداخلية 
١٩-٦  

  ٩٩- ٢٠   فيهافهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية ت

  ١١٩-١٠٠  م مخاطر التحريف الهام والمؤثر يتقي

  ١٢١-١٢٠   عن الحوكمة واإلدارة بالمسئولينالتصال ا

  ١٢٣-١٢٢  وثيق تال

    فهم المنشاة وبيئتها ت) ١(ملحق 

    الرقابة الداخلية عناصر ) ٢(ملحق 

مخاطر التحريف تشير إلي وجود الظروف واألحداث التي يمكن أن ) ٣(ملحق 

  الهام والمؤثر 

  

  

  
  
 



  

  

   )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

   وتقييم مخاطر التحريف الهاموبيئتهاتفهم المنشأة 
  

  

  المقدمة 

بما ، لمنشأة وبيئتهال تفهميهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالتوصل إلي  -١

ؤثر في مراجعة القوائم وإلي تقييم مخاطر التحريف الهام والم، في ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها 

 للخطر كأساس إلجراءات مراجعة إضافية في تفسير مراقبالوتتم مناقشة اهمية تقييم . المالية 

الهدف من عملية مراجعة "  )٢٠٠( رقم المصري في معيار المراجعة  الواردخطر المراجعة

   " . القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها

 بدرجة كافية لتحديد يةبما في ذلك نظام الرقابة الداخل، ة وبيئتهاألمنشا همتف مراقبالينبغي علي  -٢

 سواء كان ذلك راجع إلي  ،وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في مراجعة القوائم المالية

إلي المدى الذي يستطيع معه  كافيا تفهموان يكون هذا ال، أعمال الغش والتدليس أم إلي الخطأ 

 المصريويتطلب معيار المراجعة . بتصميم والقيام بإجراءات مراجعة إضافيةام  القيمراقبال

تقييم أساس ل أن يستخدم التأكيدات بتفاصيل كافية لتشكيل مراقبالمن " مراجعةأدلة ال) "٥٠٠(رقم 

ويتطلب هذا المعيار . مخاطر التحريف الهام والمؤثر وتصميم والقيام بإجراءات مراجعة إضافية 

علي بناء مستوي التأكيدات  على و  أن يقوم بتقييم الخطر علي مستوي القوائم الماليةقبمراالمن 

المراجعة ويناقش معيار ، بما في ذلك نظام الرقابة  الداخلية لديها ، للمنشاة ولبيئتهامناسب ال تفهمال

 مراقبال مسئولية، "  لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها مراقبالإجراءات ) " ٣٣٠( رقم المصري

في تحديد ردود األفعال العامة وفي تصميم والقيام بإجراءات مراجعة إضافية تكون قادرة علي 

المتطلبات بمقترنة ق اإلرشادات الخاصة بهذا المعيار يوينبغي تطب. التعامل مع تقييم الخطر 

دات علي األخص تلك اإلرشاو، واإلرشادات الموجودة في معايير المراجعة المصرية األخرى

 في تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والتدليس مراقبالالتي تتعلق بمسئولية 

الغش  بشأن مراقبالمسئولية "  )٢٤٠( رقم المصريوالتي يتم مناقشتها في معيار المراجعة 

  " .والتدليس عند مراجعة قوائم مالية 

  

١-٣١٥  

 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢  ٣١٥-  

 : تطلبات هذا المعيار ملعامة ال النظرةالنقاط التالية توضح  -٣

بما في ذلك نظام ، إجراءات تقييم الخطر ومصادر المعلومات عن المنشاة وعن بيئتها * 
 مراقبال من  اداؤهاويفسر هذا القسم إجراءات المراجعة المطلوب. الرقابة الداخلية فيها 

إجراءات تقييم  (بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها،  المنشاة وبيئتها تفهملحتى يتوصل  

 بين فريق العمل عن قابلية تعرض القوائم المالية أيضاً المناقشةكما أنه يتطلب ) . الخطر

 . للمنشأة للتحريف الهام والمؤثر 

ويتطلب هذا القسم من  . في ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها بما، تفهم المنشأة وبيئتها * 

نظام الرقابة الداخلية وعناصر ، ة و بيئتها ن المنشأع محددة جوانب تفهم أن يمراقبال

 . مخاطر التحريف الهام والمؤثر من أجل تحديد وتقييم وذلك ، فيها

 أن يقوم بتحديد وتقييم مراقباليتطلب هذا القسم من  . تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر* 

 ويجب. التأكيد مخاطر التحريف الهام والمؤثر علي مستوي القوائم المالية وعلي مستوي 

 :عليه

  المرتبطة عناصر الرقابة المنشأة وبيئتها بما في ذلك بدراسة د المخاطر وذلك يحدت -

  . اإلفصاحات في القوائم المالية و، وأرصدة الحسابات ،  فئات المعامالت يدرسوبأن ، بها 

 خطأ علي مستوي يحدث منأن يقوم بربط المخاطر التي تم تحديدها بما يمكن أن  -

 . أكيد الت

 . أن يضع في اعتباره أيضا أهمية واحتمالية المخاطر  -

 أن يحدد ما إذا كان أي من المخاطر التي تم مراقبالكما أن هذا القسم يتطلب من  -

 ال تكفي مخاطر وتتطلب اعتبارات مراجعة خاصة أو .تقييمها مخاطر جوهرية

 ويكون مطلوبا من ا لهكافيةومناسبة  مراجعةوحدها إلعطاء أدله ق إجراءات التحق

تحديد و المخاطر عناصر الرقابة المصممة بالمنشاة على مثل هذه  تقييمعندئذ مراقبال

 .تنفيذها  تمكان قدما اذا 

 يتعامل هذا القسم مع األمور المرتبطة . ن عن الحوكمة ومع اإلدارةياالتصال مع المسئول*   

          ن عن الحوكمةيها إلي المسئول بتوصيلمراقبالبأعمال الرقابة الداخلية التي يقوم 

  . و اإلدارة 

  .يضع هذا القسم متطلبات التوثيق ذات الصلة  .التوثيق * 

بيئتها  أمر أساسي ألداء عملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة لمنشأة ول تفهمالتوصل إلي يعتبر  -٤

 بالتخطيط مراقباله يقوم من خالل  إطارا مرجعياتفهم بصفة خاصة يضع هذا الو.المصرية 

ا يخص تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر للقوائم ملعملية المراجعة ويمارس الحكم المهني في

 : علي سبيل المثال عند ، المالية والتعامل مع هذه المخاطر طوال عملية المراجعة 

 النسبية مازال  األهميةالشخصى فى تحديدوتقييم ما إذا كان الحكم ، ة يتحديد األهمية النسب* 

  . مناسبا مع تقدم عملية المراجعة 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٣  ٣١٥-  

حات في اومدي كفاية االفص، مة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبيةمالءمدى دراسة * و 

 . القوائم المالية 

، مثال ذلكوتحديد المجاالت التي تكون فيها اعتبارات المراجعة الخاصة ضرورية * و

أو ، رض االستمراريةفمة استخدام اإلدارة لالء ممدىوالعالقة ذوى معامالت األطراف 

 .  من المعامالت االقتصادىرض غال دراسة

 . التوقعات لكي يتم استخدامها عند أداء اإلجراءات التحليلية تطوير * و

مستوي منخفض لتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية وذلك لتخفيض خطر المراجعة * و

 . مقبول نسبيا 

الفتراضات مة االتي تم الحصول عليها مثل مالء مراجعةالمة أدله ة ومالءتقييم مدي كفاي* و

  .إلدارةامن والتحريرية الشفهية اإلقرارات و

بما في ذلك نظام ،  للمنشأة ولبيئتهاة المطلوبتفهم الحكم المهني لتحديد درجة المراقباليستخدم  -٥

الحصول  الذي تم تفهمإذا كان الفيما  قبمراللوتتمثل االعتبارات األساسية . الرقابة الداخلية لديها

كافيا لتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر للقوائم المالية ولتصميم وأداء إجراءات مراجعة عليه 

 في القيام بأعمال المراجعة أقل من مراقبال الكلي المطلوب من تفهمويكون مدي عمق ال. أخرى 

 .  اإلدارة في إدارتها للمنشأة تفهمدرجة 

بما في ذلك نظام ، جراءات تقييم الخطر ومصادر المعلومات عن المنشأة وبيئتها إ

  الرقابة الداخلية فيها 

، عملية متصلة، ابة الداخلية فيها بما في ذلك نظام الرق، ة وبيئتها  للمنشأتفهميعتبر الوصول إلي  -٦

ا تم وصفة في معيار وكم. وديناميكية لتجميع وتحديث وتحليل المعلومات أثناء عملية المراجعة

   للمنشاةتفهمويشار إلي إجراءات المراجعة للوصول إلي ، )٥٠٠( رقم المصريالمراجعة 

عليها ذلك ألن بعض المعلومات التي يتم الحصول " إجراءات تقييم الخطر "  علي أنها وبيئتها

خاطر لدعم تقييم م مراجعة كأدلة مراقبالبأداء مثل هذه اإلجراءات يمكن أن يستخدمها 

يمكن أن يحصل ، عند القيام بإجراءات تقييم الخطر، وباإلضافة لذلك. التحريفات الهامة والمؤثرة 

وما يتعلق ، أو االفصاحات ، وأرصدة الحسابات، لفئات المعامالت  مراجعة أدلة علي مراقبال

ه اإلجراءات حتي لو لم يتم التخطيط لمثل هذ،  أنظمة الرقابةوعن فعالية تشغيل، بها من تأكيدات

 مراقبلكما يمكن ل.  ألنظمة الرقابة اختبارات أوتحقيقإجراءات على أنها علي وجه التحديد 

إجراءات ب أثناء القيامألنظمة الرقابة  أو اختبارات تحقيقإجراءات أيضا أن يختار القيام بأداء 

  . عندما يجد أن ذلك أكثر فعاليةتقييم الخطر 

  

  

  

  



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٤  ٣١٥-  

  إجراءات تقييم الخطر 

 تفهمجب علي مراقب الحسابات أن يقوم بأداء إجراءات تقييم الخطر التالية لكي يتوصل إلي ي - ٧

   : فيهابما في ذلك نظام الرقابة الداخلية ، للمنشاة ولبيئتها 

  .  االستفسار من اإلدارة ومن اآلخرين داخل المنشأة )أ  (

 .  القيام باإلجراءات التحليلية )ب(و

 .الحظة والتفتيش  القيام بأعمال الم)ج(و

ليس مطلوبا من مراقب الحسابات القيام بأداء جميع إجراءات تقييم الخطر الواردة فيما سبق لكل 

ومع ذلك يتم أداء جميع إجراءات تقييم  . "٢٠"جانب من جوانب الفهم الموصوفة في الفقرة رقم 

   . الخطر بواسطة مراقب الحسابات أثناء محاولة الوصول إلي الفهم المطلوب

تكون المعلومات التي قد  بأداء إجراءات المراجعة األخرى حيث مراقباليقوم  باإلضافة إلي ذلك -٨

فعلى سبيل المثال يمكن ، تم الحصول عليها مفيدة في تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر 

لتقييم استفسارات من المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أو من خبراء االقيام بإجراء  مراقبلل

ويمكن أيضا أن تكون معلومات المراجعة التي يتم الحصول عليها من . الذين تستخدمهم المنشاة 

الصحف  وأالبنوك  أو وكاالت التقييم  وأالمصادر الخارجية مثل التقارير التي يعدها المحللون 

معلومات عن االقتصادية والتجارية أو اإلصدارات التنظيمية أو المالية مفيدة في الحصول علي 

  . المنشأة 

علي الرغم من أن أكثر المعلومات التي يحصل عليها مراقب الحسابات عن طريق االستفسار  -٩

مثل ،  من آخرين داخل المنشأة وتكون من اإلدارة ومن المسئولين عن إعداد التقارير المالية 

من ذوي المستويات  اآلخرينوالموظفين ،  وفي أعمال المراجعة الداخلية اإلنتاجالعاملين في 

 رؤية مختلفة في  تحديد إعطائهفإن هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة في ، المختلفة للسلطة 

وعند تحديد اآلخرين، داخل المنشأة الذين يمكن توجيه . مخاطر التحريف الهام والمؤثر 

معلومات التي يضع المراقب في حسبانه ماهية ال، االستفسارات إليهم و مدي هذه االستفسارات 

 : ومثال ذلك ، ديد مخاطر التحريف الهام والمؤثريمكن الحصول عليها و التي قد تساعده في تح

يمكن أن تساعد االستفسارات الموجهة للمسئولين عن الحوكمة مراقب الحسابات في فهم * 

  . البيئة التي يتم فيها إعداد القوائم المالية

هة لألفراد العاملين في أنشطة المراجعة الداخلية بمدي يمكن أن ترتبط االستفسارات الموج* 

تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة وما إن كانت اإلدارة قد تعاملت بطريقة 

 . كافية مع أي من النتائج التي توصلت إليها هذه األنشطة 

أو تسجيل ،ل و تشغي، يمكن أن تساعد االستفسارات من الموظفين المشاركين في بدء * 

المعامالت المعقدة أو غير العادية مراقب الحسابات في تقييم مدي مالءمة اختيار وتطبيق 

  . سياسات محاسبية محددة 

  

  

  



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٥  ٣١٥-  

 مدي للمنشأة عن القانوني الداخلي المستشاريمكن أن ترتبط االستفسارات الموجهة إلي * 

والتي تؤثر االشتباه بها تدليس أو  بأعمال الغش والعلمه مدي وااللتزام بالقوانين واللوائح 

مثل المشاريع ( علي المنشأة  والضمانات  وااللتزامات الخاصة بما بعد البيع  والترتيبات 

 . د و شروط العقو تفسير النشاط  ءمع شركا) المشتركة 

يمكن أن ترتبط االستفسارات الموجهة إلي أفراد التسويق أو المبيعات بالتغيرات في * 

 . واتجاهات البيع أو الترتيبات التعاقدية مع عمالئها، ات تسويق المنشأة استراتيجي

، يمكن أن تكون اإلجراءات التحليلية مفيدة في تحديد وجود معامالت أو أحداث غير عادية  - ١٠

ذات تأثير علي القوائم قد يستنبط منها دالالت واتجاهات غير عادية والتي ، ونسب ، ومبالغ 

 يقوم مراقبالفإن ، تقييم الخطر لاإلجراءات التحليلية أداء  وعند .اجعةالمالية وأعمال المر

وعند مقارنة هذه . التي يعتبر وجودها أمرا متوقعا المنطقية وتوقعاته عن العالقات بتطوير 

 عالقات ظهورإلي يؤدي قد فإن ذلك المستخرجة منها أو النسب ،التوقعات مع المبالغ المسجلة 

 أن يضع في اعتباره هذه النتائج عن تحديد مخاطر مراقبالوعلي ، توقعة غير عادية أو غير م

بيانات إجمالية على مستوى عال في هذه فإنه عندما تستخدم ، ومع ذلك . التحريف الهام والمؤثر 

فقط كون نتائج هذه اإلجراءات التحليلية مؤشرا أوليا ت) عادة ما يتموهو (اإلجراءات التحليلية 

 نتائج مثل هذه مراقبال يدرس، وبالتالي . لي وجود تحريف هام ومؤثر واسع المجال ع

اإلجراءات التحليلية مع باقي المعلومات التي تم جمعها عند تحديد مخاطر التحريف الهام 

وذلك من أجل ، " اإلجراءات التحليلية ) " ٥٢٠( رقم المصري معيار المراجعة راجع. والمؤثر

   .بشأن استخدام اإلجراءات التحليلية الحصول علي إرشادات إضافية 

خرين كما أنها توفر م االستفسارات من اإلدارة ومن اآليمكن أن تفيد المالحظة والتفتيش في دع - ١١

  : على ما يلي  وعادة ما تشمل إجراءات المراجعة هذه . معلومات عن المنشأة وعن بيئتها 

  . عمليات المنشأة ومالحظة أنشطة * 

والسجالت و دليل أعمال الرقابة ،  )النشاط   مثل خطط واستراتيجيات(فحص المستندات * 

 . الداخلية 

مثل تقارير اإلدارة الربع سنوية والقوائم ( قراءة التقارير المالية التي أعدتها  اإلدارة * 

 ) . مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ( المسئولون عن الحوكمة و) المالية الدورية 

 . واقع المنشأة و مصانعهازيارات إلي م* 

         تتبع المعامالت من خالل نظام المعلومات ذو الصلة بعملية إعداد التقارير المالية * 

  ) . األعمال الروتينية ( 

فترات  استخدام المعلومات عن المنشأة وبيئتها التي حصل عليها في مراقبالعندما ينوي  - ١٢

 مصداقيةأية تغيرات يمكن أن تؤثر علي حدثت ان قد كتحديد ما إذا  عليهفإنه يتوجب ، سابقة 

تساهم الخبرة ، بالنسبة للمهام المستمرة. مثل هذه المعلومات بالنسبة ألعمال المراجعة الحالية 

ا تعطي إجراءات المراجعة التي عادة م، مثال ذلك و. لها هتفهممع المنشأة في  مراقبللالسابقة 

 وأنظمتها وأنشطتها،  عن الهيكل التنظيمي للمنشأة مراقب للدلة أ في أعمال المراجعة السابقةتمت

فى الوقت كان قد تم تصحيحها إذا ذلك إلي جانب معلومات عن التحريفات السابقة وما ، الرقابية



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٦  ٣١٥-  

 في تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في عملية المراجعة مراقبالساعد مما ي، أم ال المناسب 

التغيرات التي متفقة مع بصورة غير ربما عرضت إن مثل هذه المعلومات ف، ومع ذلك . الحالية 

 بتوجيه استفسارات ويقوم بأداء إجراءات مراقبالومن ثم يقوم ، تتم في المنشأة أو في بيئتها 

تغيرات قد حدثت كانت إذا وذلك لتحديد ما ، مراجعة مناسبة مثل أعمال المراجعة العادية للنظم 

  . هذه المعلوماتة مالءمتؤثر علي قد 

 مثل تلك التي حصل يأخذ المراقب في اعتباره المعلومات األخرى المرتبطة بأعمال المراجعة - ١٣

الخبرة العملية المكتسبة من أداء مهام أخرى  قبول أو استمرار العالقة مع العميل أو عندعليها 

  .  دورية على سبيل المثال مهمة فحص معلومات مالية،للمنشأة

  ا بين أعضاء فريق العمل المناقشة م

يجب علي أعضاء فريق العمل أن يتناقشوا فيما بينهم في قابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة  -١٤

 . لتحريفات هامة ومؤثرة 

 أفضل الحتمالية حدوث تفهمالحصول علي إلي هذه المناقشة بالنسبة ألعضاء فريق العمل تهدف  - ١٥

 المالية الناتجة عن الغش أو عن الخطأ في المجاالت القوائمعلى التحريفات الهامة والمؤثرة 

نتائج إجراءات المراجعة التي يقومون بها علي كيفية تأثير وا تفهموان ي، محددة المكلفين بها ال

بشأن طبيعة وتوقيت ومدي المتخذة  عملية المراجعة بما في ذلك القرارات منجوانب أخرى 

 .  اإلضافيةمراجعةالإجراءات 

بما في ذلك الشريك المسئول ، النقاش الفرصة ألعضاء فريق العمل األكثر خبرةيتيح هذا  - ١٦

وبالنسبة ألعضاء فريق العمل لتبادل ، للمشاركة  بآرائهم المبنية علي معلوماتهم عن المنشأة 

المعلومات عن مخاطر النشاط التي تتعرض له المنشاة وعن كيفيته وأين يمكن أن تتعرض القوائم 

) ٢٤٠(وكما هو مطلوب طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم . ريف الهام والمؤثر المالية للتح

فإنه يتم إعطاء تركيز محدد لقابلية تعرض القوائم المالية للمنشاة لتحريف هام ومؤثر ناتج عن 

كما تتناول المناقشة تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المطبق علي وقائع . أعمال الغش والتدليس 

 . روف المنشأة وظ

يستخدم الحكم المهني من أجل تحديد أي من أعضاء فريق العمل يجب أن ينضم للمناقشة ومتى  - ١٧

وعادة ما يشترك أعضاء فريق العمل الرئيسيين . ومدي تلك المناقشة ، وكيف ستدور المناقشة 

ومع ذلك فإنه ليس من الضروري أن يكون لدي جميع أعضاء فريق العمل ، في المناقشة

 ، والخبرة، ويتأثر مدي المناقشة باألدوار . معلومات شاملة عن جميع جوانب عملية المراجعة 

وفي أعمال المراجعة التي تتم في مواقع متعددة يمكن . وحاجة أعضاء فريق العمل إلي المعلومات

ومن . مثالً أن تدور عدة نقاشات تشمل األعضاء األساسيين في فريق العمل في كل موقع هام 

لمناقشة هو ما إذا كان األمر لتخطيط الالعوامل األخرى التي يجب وضعها في االعتبار عند 

فيمكن أن يحدد المراقب مثالً أن فريق . يتطلب إشراك خبراء يتم تعينهم ضمن فريق العمل 

 لديهم الخبرة في تكنولوجيا المعلومات أو غيرها من مهنى ممنالعمل بحاجة إلي إشراك 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٧  ٣١٥-  

وبناء علي هذا يمكن إشراك مثل هذا الشخص  ، فريق العمل فى حاجة إليهايكون ى التالمهارات 

 . في المناقشة 

يقوم المراقب بتخطيط وأداء عملية ) ٢٠٠( لمعيار المراجعة المصري رقم طبقاًكما هو مطلوب  - ١٨

فاظ ويؤكد النقاش فيما بين فريق العمل علي الحاجة لالحت. المراجعة متبعا أسلوب الشك المهني 

وذلك حتى يكون متنبها للمعلومات أو الظروف التي تشير إلي ، بالشك المهني خالل فترة المهمة 

 في دقيقاًاحتمال حدوث تحريف هام ومؤثر ناتج عن أعمال الغش أو الخطأ وانه يجب أن يكون 

 . تتبع مثل هذه المؤشرات

ل التبادل المستمر للمعلومات فإنه يمكن أن تحدث مناقشات أكثر لتسهي، طبقا لظروف المراجعة  - ١٩

. بين أعضاء فريق العمل فيما يخص قابلية تعرض القوائم المالية للمنشأة لتحريفات هامة ومؤثرة 

ويكون الغرض هنا هو االتصال بين أعضاء فريق العمل وتبادل المعلومات التى يتم الحصول 

اطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عليها أثناء عملية المراجعة والتي يمكن أن يؤثر علي تقييم مخ

 . عن الغش أو الخطأ أو عن طريق إجراءات المراجعة التي تمت للتعامل مع األخطار 

  تفهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها 

  : لجوانب التالية ل هتفهم للمنشاة وبيئتها من مراقبال تفهميتشكل  - ٢٠

إطار إعداد التقارير بما في ذلك والخارجية األخرى ، ظيمية والتن، العوامل الصناعية   ) أ(

  . المالية المطبق

 . المحاسبية للسياسات ة وتطبيقها المنشأة بما في ذلك اختيار المنشأطبيعة  ) ب(

والتي يمكن أن ينتج عنها ، األهداف واالستراتيجيات وما يرتبط بها من مخاطر النشاط   ) ج(

  .تحريف هام ومؤثر للقوائم المالية 

 . ة أاألداء المالي للمنشوتقييم قياس   ) د(

 . الرقابة الداخلية ) هـ(

 أن يضعها في اعتباره عند مراقبلعلي أمثلة عن األمور التي يمكن ل) ١(يحتوي الملحق رقم 

و . )د(إلي ) أ(من  التي وردت أعاله  الجوانب للمنشاة وبيئتها فيما يخص تفهمالوصول إلي 

  .ي شرح تفصيلي لعناصر الرقابة الداخلية عل ) ٢( يحتوي الملحق رقم 

تعتمد طبيعة وتوقيت ومدي إجراءات تقييم المخاطر التي تم آداؤها علي ظروف المهمة مثل حجم  - ٢١

 التغيرات الهامة التعرف على وباإلضافة لذلك يكون  ، بهامراقبالودرجة تعقيد المنشأة وخبرة 

هاما بصفة خاصة في ،فترات سابقة في المنشأة من الموضحة أعاله في أي من الجوانب 

 .  كاف للمنشاة لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر تفهمالحصول علي 

  

  

  



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٨  ٣١٥-  

  

  

إعداد التقارير المالية إطار الخارجية األخرى بما في ذلك العوامل العوامل الصناعية والتنظيمية و

  المطبق 

لة بالصناعة والنظم والعوامل الخارجية عوامل المتصللفهم تيجب علي المراقب أن يتوصل إلي  - ٢٢

 وتشمل هذه العوامل ظروف الصناعة  .األخرى بما في ذلك إطار إعداد التقارير المالية المطبق

مثل البيئة التنافسية و العالقات مع الموردين والعمالء والتطورات التكنولوجية والبيئة التنظيمية 

يئة القانونية والسياسية واالشتراطات البيئية التي تؤثر وإطار إعداد التقارير المالية المطبق والب

والعوامل الخارجية األخرى مثل الظروف االقتصادية العامة ، علي الصناعة وعلي المنشاة 

واللوائح عند مراجعة قوائم مراعاة القوانين  ) " ٢٥٠(راجع معيار المراجعة المصري رقم (

تبطة بإطار العمل القانوني والتنظيمي المطبق في المنشأة من أجل المتطلبات اإلضافية المر") مالية

  . وفي الصناعة 

يمكن أن ينتج عن الصناعة التي تعمل فيها المنشأة مخاطر محددة للتحريف الهام والمؤثر والذي  - ٢٣

التعاقدات طويلة األجل حيث يمكن أن ، ومثال لذلك .ينشأ من طبيعة النشاط أو من درجة التنظيم 

ديرات هامة لإليرادات والتكاليف التي تكون عرضه لمخاطر التحريف الهام تحتوى على تق

 كان فريق العمل يضم أفراد لديهم المعلومات إذايدرس المراقب ما ، وفي هذه الحاالت ، والمؤثر 

  . والخبرة الكافية 

الذي ستستخدمه وغالبا ما تحدد المتطلبات القانونية والتنظيمية إطار إعداد التقارير المالية المطبق  - ٢٤

وفي أغلب الحاالت فإن إطار إعداد التقارير المالية . اإلدارة في إعداد القوائم المالية للمنشاة

فهم مشترك لهذا تو يكون لدي المراقب والمنشاة .المطبق سوف يكون معايير المحاسبة المصرية 

د التقارير المالية مناسبة وفى بعض الحاالت قد تقرر المنشأة أن المعايير الدولية إلعدا . اإلطار

 كانت القوانين تحدد أية متطلبات إذاويدرس المراقب هنا ما . لمتطلبات إعداد التقارير المالية فيها

 يمكن أن تحرف القوائم أنهحيث ، إلعداد التقارير المالية من أجل النشاط الذي تعمل فيه المنشأة

التقارير المالية المطبق وذلك في حالة فشل المالية تحريفا هاما ومؤثرا في سياق إطار إعداد 

 .اإلدارة في إعداد القوائم المالية طبقا لهذه القوانين

  طبيعة المنشأة  

 إلي عمليات .وتشير طبيعة المنشأة. فهم لطبيعة المنشأةتيجب علي المراقب أن يتوصل إلي  - ٢٥

والطريقة ، ط المزمع عملهالمنشأة وملكيتها وحوكمتها وأنواع االستثمارات التي تقوم بها والخطا

 فهم طبيعة المنشأة مراقب الحسابات من فهم  ويمكَن.التي يتم بها هيكله المنشأة وكيف يتم تمويلها

  . حات المتوقعة في القوائم الماليةافئات المعامالت وأرصدة الحسابات اإلفص



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٩  ٣١٥-  

ونات أخرى في يمكن أن يكون لدي المنشاة هيكل معقد مكون من عدة شركات تابعة أو من مك - ٢٦

 قضايا أخري مرتبطة كهناف ،وباإلضافة إلي صعوبات التجميع في هذه الحالة. مواقع متعددة

توزيع الشهرة علي : بالهيكل المعقد يمكن أن ينشأ عنها مخاطر للتحريف الهام والمؤثر تشمل

ت وما إن كانت االستثمارات فى شكل حصص ملكية فى مشروعا، قطاعات النشاط و اضمحاللها

، أم استثمارات يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية، أم أنها شركات تابعة، مشتركة

 . كانت المنشآت ذات األغراض الخاصة يتم المحاسبة عنها بالطريقة المناسبةإذاوما 

 إذافهم الملكية والعالقات بين المالك و اآلخرين أو المنشآت األخرى أمر هام في تحديد ما تيعتبر  - ٢٧

ويقدم .  العالقة قد تم تحديدها ويتم المحاسبة عنها بالصورة المناسبةذاتكانت معامالت األطراف 

 العتبارات ةإرشادات إضافي"  األطراف  ذوي العالقة )  " ٥٥٠(معيار المراجعة المصري رقم 

  .  الصلة ذاتالمراقب المتعلقة باألطراف  

هم الختيار المنشاة وتطبيقها للسياسات المحاسبية فتيجب علي مراقب الحسابات أن يتوصل إلي  - ٢٨

 كانت تتماشي مع إذا كانت هذه السياسات مناسبة ألنشطتها و ما إذاوان يضع في اعتباره ما 

. إطار إعداد التقارير المالية المطبق والسياسات المحاسبية المستخدمة في الصناعة ذات الصلة

منشأة لحساب المعامالت الهامة وغير العادية وتأثير ويشمل هذا الفهم الطرق التي تستخدمها ال

نقص في اإلرشادات بها السياسات المحاسبية الهامة في المجاالت المتعارضة أو الطارئة أوالتي 

كما يحدد مراقب الحسابات أيضا .  السياسات المحاسبية للمنشأةعلىالتغيرات التي تحدث كذلك و

 متي وكيف ستتبني المنشأة يدرسوائح الجديدة علي المنشأة و معايير إعداد التقارير المالية والل

، مثل هذه المتطلبات ومتى تقوم المنشاة بتغيير اختيارها لطرق تطبيق السياسات المحاسبية الهامة

 كانت مناسبة وتتماشي مع متطلبات إطار إذا مراقب الحسابات أسباب التغيير وما يدرسكما 

 . ةقإعداد التقارير المالية المطب

يشمل عرض القوائم المالية بما يتماشي مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق، اإلفصاح المالئم   - ٢٩

وترتبط هذه األمور بشكل وترتيب ومحتوي القوائم المالية والبيانات . لألمور الهامة والمؤثرة 

لتفاصيل ومدي ا، مستخدمة تلك المصطلحات ال، و تشمل علي سبيل المثال ، الملحقة بها 

 مراقب الحسابات ما و يدرس. وتبويب البنود المدرجة في القوائم وأسس المبالغ المثبتة، المعطاة

إذا كانت المنشاة قد أفصحت عن موضوعات بعينها بطريقة مناسبة في ضوء الظروف والوقائع 

 . التي يكون المراقب على علم بها في حينه 

  المرتبطة بها  األهداف واالستراتيجيات ومخاطر النشاط 

 ومخاطر وإستراتيجيتهافهم ألهداف المنشأة تينبغي علي مراقب الحسابات أن يتوصل إلي  - ٣٠

وتقوم . النشاط المرتبطة بها والتي يمكن أن ينتج عنها تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية

داخلية  أنشطتها في سياق عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية و العوامل البإدارةالمنشاة 

وحتى تستجيب لهذه العوامل تقوم إدارة المنشاة أو المسئولون عن الحوكمة . والخارجية األخرى

وتكون االستراتيجيات بمثابة المناهج التي . بتحديد األهداف والتي تعد بمثابة الخطط العامة للمنشأة

واألحداث ، لهامة وتنشأ مخاطر النشاط من الظروف ا. تنوي اإلدارة  تحقيق أهدافها عن طريقها



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٠  ٣١٥-  

والظروف المحلية واألفعال أو عدم وجود أفعال والتي يمكن أن تؤثر بطريقة عكسية علي قدرة 

أو قد تنشأ المخاطر من خالل وضع أهداف ، المنشأة على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها

       المنشأة  أنشطةوعندما تتغير البيئة الخارجية تتغير معها أيضاً. واستراتيجيات غير مناسبة 

 . و تتغير أهدافها علي مر الزمن

علي  تعتبر مخاطر النشاط أوسع وأشمل من مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية - ٣١

ويمكن أن تنشأ مخاطر النشاط علي وجه الخصوص من . الرغم من أنها تشمل تلك األخيرة

والتغيير علي سبيل . الحاجة للتغيير قد يسبب مخاطرحتى أن الفشل في إدراك ، التغيير أو التعقيد

 غير قوذلك بسبب األسوا المثال يمكن أن ينشأ من تطوير منتجات جديدة والتي يمكن أن تفشل

أو من التصرفات الذي يمكن أن ينتج عنها مخاطر ، المناسبة حتى وان كان تطويرها ناجحا

ن احتمالية تحديد مخاطر التحريف الهام ويزيد فهم مخاطر النشاط م. االلتزامات و السمعة

ومع ذلك فإن مراقب الحسابات ال يكون مسئوال عن تحديد أو تقييم جميع مخاطر . والمؤثر

 . النشاط

 ومع .المالية وبالتالي يؤثر ذلك علي القوائم ،مالية توابع  فى النهايةيكون ألغلب مخاطر األنشطة - ٣٢

النشاط يمكن أن ممارسة  وخطر .ومؤثرريف هام  ال تتسبب جميع مخاطر األنشطة في تح،ذلك

خطر التحريف لفئات المعامالت أو علي أرصدة الحسابات على يكون له تأثير فوري 

نجد أن خطر المثال فعلى سبيل  .ككل علي مستوي التأكيد أو علي القوائم المالية واإلفصاحات

 االندماجات في الصناعة مما يزيد النشاط الناشئ عن قاعدة بيانات عمالء التعاقدات تزيد نتيجة

 باالقتصاد ،الخطر يمتزج نفس ومع ذلك فعندما .ني خطر التحريف المتعلق بتقييم المدينمن

 أن يأخذها في مراقبل والتي يمكن ل،األمدالمنكمش فإن ذلك يمكن أن يكون له توابع طويلة 

 كانت عما إذا مراقبال دراسات  وبناء علية فإن.االستمراريةمة فرض تقييمه لمالءاالعتبار عند 

   .  تتم في ضوء ظروف المنشأة ،ومؤثر النشاط يمكن أن ينتج عنها تحريف هام  ممارسةمخاطر

 التي يمكن أن تشير إلي ن الظروف واألحداثالمعيار أمثلة عمن هذا ) ٣(و يعطى ملحق رقم 

 . مخاطر التحريف الهام والمؤثر

وعملية تقييم الخطر هذه . اط وتقوم بوضع الطرق لمواجهتهاعادة ما تحدد اإلدارة مخاطر النش - ٣٣

 ". ٧٩"إلي " ٧٦"هي جزء من نظام الرقابة الداخلية وسيتم مناقشتها في الفقرات من 

 مخاطر النشاط ذات الصلة تديرفي الغالب ال تضع المنشآت األصغر أهداف أو استراتيجيات أو  - ٣٤

الحاالت ال يكون هناك توثيق ألي من هذه وفي كثير من . من خالل خطط أو عمليات رسمية

فهم مراقب الحسابات مبنياً علي االستفسار من توفي هذه المنشآت عادة ما يكون . الموضوعات 

 . اإلدارة ومالحظة كيفية استجابة المنشأة لمثل هذه الموضوعات 

  قياس وفحص األداء المالي للمنشأة 

وتبين  . قياس وفحص األداء المالي للمنشأةفهم لتيجب علي مراقب الحسابات أن يصل إلي  - ٣٥

. قياسات األداء وفحصه للمراقب جوانب أداء المنشأة التي تعتبرها اإلدارة واآلخرين ذات أهمية 

 ضغوطا علي المنشأة التي بدورها يمكن أن .وتخلق قياسات األداء سواء كانت خارجية أم داخلية 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١١  ٣١٥-  

ويساعد . اء النشاط أو أن تحرف القوائم المالية تحفز اإلدارة علي اتخاذ إجراءات لتحسين أد

الوصول إلي فهم لقياس أداء المنشاة مراقب الحسابات علي دراسة ما إذا كانت مثل هذه الضغوط 

  . ينتج عنها أفعال من جانب اإلدارة يمكن أن تزيد من خطر التحريف الهام والمؤثر 

والتي ( وبين متابعة عناصر الرقابةلي للمنشأة المااإلدارة لألداء  بين قياسات وفحص التفرقةيجب  - ٣٦

علي الرغم  ) "٩٩"إلي " ٩٦ "يتم مناقشتها كمكون من مكونات الرقابة الداخلية في الفقرات منس

 علي وجه التحديد بالتشغيل الفعال لنظام الرقابةمتابعة عناصر الرقابة وتهتم . من تشابه األهداف

للوقوف عما ويتم قياس وفحص األداء . عناصر الرقابة الداخلية من خالل دراسة معلومات عن

ولكن في بعض ، ) أو الغير ( حقق األهداف التي وضعتها اإلدارة قد أداء النشاط  إذا كان

د أوجه النقص في نظام الرقابة يالحاالت تعطي مؤشرات األداء معلومات تمكن اإلدارة من تحد

 . الداخلية 

 د من الداخل وتستخدم بواسطة اإلدارة من اجل هذا الغرضيمكن أن تشمل المعلومات التي تر - ٣٧

موازنات وتحليل لالنحرافات وبيانات الو) مؤشرات مالية وغير مالية ( مؤشرات أداء هامة على 

القطاعات وتقارير األداء للقطاعات واألقسام وأي مستوي آخر من تقارير األداء  والمقارنات مع 

كن أيضا أن تقيس األطراف الخارجية و تفحص األداء المالي ويم.أداء أي منشأة أخرى منافسة 

علي سبيل المثال يمكن أن تقدم المعلومات الخارجية مثل تقارير المحللين وتقارير . للمنشاة 

و غالبا . فهم مراقب الحسابات للمنشأة  وبيئتها توكاالت  التصنيف اإلئتمانى ، معلومات مفيدة ل

 . التقارير من المنشاة التي تتم مراجعتها ما يتم الحصول على مثل هذه 

يمكن أن تلقي المقاييس الداخلية الضوء علي نتائج غير متوقعة أو اتجاهات تتطلب استفسار   - ٣٨

التصحيحية والتي تشمل  اإلدارة من اآلخرين وذلك لتحديد أسباب هذه النتائج واتخاذ اإلجراءات

و يمكن أن يشير مقياس األداء ). دورياً اكتشاف التحريفات و تصحيحها ( في بعض الحاالت 

فعلي سبيل . أيضا  لمراقب الحسابات إلى خطر التحريف لبيانات القوائم المالية ذات الصلة 

 أو ربحية سريعة عند اًنجد أن مقاييس األداء يمكن أن يشير إلى أن المنشاة تحقق نمو، المثال 

، و يمكن ان تشير مثل هذه المعلومات .ة مقارنتها بمقاييس أداء منشآت أخرى في نفس الصناع

وبصفة خاصة عند مزجها بالعوامل األخرى مثل المكافآت التي تصرف علي أساس األداء أو 

 . المكافآت  التشجيعية الى  خطر احتمال تحيز اإلدارة عند إعداد القوائم المالية 

ومات المستخدمة في قياس يمكن أن يمدنا نظام المعلومات الخاص بالمنشاة بالكثير من المعل  - ٣٩

وإذا افترضت اإلدارة أن البيانات المستخدمة فى فحص أداء المنشأة دقيقة دون وجود . األداء

وبالتالي تؤدي إلي حصول ، فيمكن أن يكون هناك أخطاء في المعلومات،   أساس لهذا االفتراض

ت أن يستخدم قياسات وعندما ينوي مراقب الحسابا. اإلدارة علي نتائج غير صحيحة عن األداء

 يدرس) علي سبيل المثال من اجل اإلجراءات التحليلية ( األداء من اجل أعمال المراجعة 

المراقب ما إذا كانت المعلومات المرتبطة بفحص اإلدارة ألداء المنشاة تعطي أساسا يعتمد عليه 

 فإن مراقب الحسابات وعندما يتم استخدام مقاييس األداء. وتكون دقيقة بدرجة كافية لهذا الغرض

 .  كانت هذه المقاييس دقيقة بدرجة كافية الكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرةإذاما يدرس 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٢  ٣١٥-  

عادة ما ال يكون لدى المنشآت األصغر حجما إجراءات رسمية لقياس وفحص األداء المالي  - ٤٠

والخبرة المعرفة أن و تعتمد اإلدارة علي مؤشرات أداء هامة محددة حيث تفترض . للمنشاة

  . فى ضوئها اتخاذ اإلجراء المناسبو يعتمد عليه لتقييم األداء المالي اً أساستعتبربالنشاط 

 الرقابة الداخلية 

 مراقبال يستخدم و. بأعمال المراجعةذو الصلة نظام الرقابة الداخلية يتفهم  أن مراقباليجب علي  - ٤١

لمحتملة ولدراسة العوامل التي تؤثر على  لنظام الرقابة الداخلية لتحديد أنواع التحريفات اهتفهم

و يتم .  طبيعة وتوقيت ومدي أية إجراءات أخري للمراجعةوتصميممخاطر التحريف الهام والمؤثر 

و  ) هأدنا" ٥٣"إلي " ٤٧"من ( بأعمال المراجعة في الفقرات  ذو الصلةمناقشة نظام الرقابة الداخلية 

إلى " ٥٤" من (   لنظام الرقابة الداخلية في الفقراتتعمقالم تفهمباإلضافة إلى ذلك يتم مناقشة ال

  .) ه أدنا"٥٦"

ن عن الحوكمة واإلدارة يالرقابة الداخلية هي العملية المصممة والتي يتم تنفيذها بواسطة المسئول - ٤٢

ة فيما يخص مصداقية أعن تحقيق أهداف المنشتأكد معقولة واألفراد اآلخرين وذلك إلعطاء درجة 

ويستتبع ذلك . رير المالية و فعالية وكفاءة العمليات وااللتزام بالقوانين والنظم المطبقةإعداد التقا

لمواجهة مخاطر النشاط المحددة التي تهدد تحقيق أي يتم تصميمه وتنفيذه نظام الرقابة الداخلية أن 

   من هذه األهداف

 : لعناصر التاليةيتكون نظام الرقابة الداخلية كما تمت مناقشته في هذا المعيار من ا - ٤٣

 . بيئة الرقابة   )  أ(

  . عملية تقييم المخاطر في المنشأة   )ب(

والمتعلقة بأعمال إعداد التقارير ، نظام المعلومات ويشمل عمليات النشاط المرتبطة به   )ج(

 . المالية و نشرها

 . أنشطة الرقابة   ) د(

 .أنظمة الرقابة متابعة ) هـ(

 . الرقابة لداخليةلعناصرعلى مناقشة تفصيلية ) ٢(ق رقم و يحتوى الملح         

كي يأخذ في ل مراقبللإطار عمل مفيد يوفر تقسيم نظام الرقابة الداخلية إلي خمسة عناصر ن  إ - ٤٤

ولكنه .  كيفية تأثير الجوانب المختلفة لنظام الرقابة الداخلية في المنشاة علي عملية المراجعةهاعتبار

تتمثل كما .  لإلدارة أساساً لوضع نظام رقابة داخلية قابل للتطبيقليس بالضرورة أن يمثل

 اكتشاف محدد بمنع أو  رقابة يقوم عنصرفي ما إذا كان، وكيف مراقبللاالهتمامات األساسية 

تصحيح التحريفات الهامة والمؤثرة في فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات و

وطبقا لذلك يمكن أن يستخدم . ى مكون آخرأ فى تبويبهالك بدالً من والتأكيدات ذات الصلة بها وذ

بة الداخلية وتأثيرها ا مختلفة أو اطر لوصف الجوانب المختلفة للرقاصطالحاتمراقبي الحسابات 

معيار بشرط التعامل مع جميع العناصر هذا العلي عملية المراجعة عن تلك المستخدمة في 

  . فيهالموضحة 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٣  ٣١٥-  

 . التي يتم بها تصميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه طبقا لحجم المنشأة ومدي تعقيدهاتتنوع الطريقة - ٤٥

و على وجه الخصوص نجد أن المنشاة األصغر في الحجم يمكن أن تستخدم إجراءات ووسائل 

وعلي سبيل المثال نجد أن المنشآت األصغر في الحجم وذات . أقل رسمية وابسط لتحقيق أهدافها

 تصنيف اشطة في المشاركة في عملية إعداد التقارير المالية يمكن أن ال يكون لديهاإلدارة الن

 و بالنسبة لبعض المنشآت وبصفة .محدد لإلجراءات المحاسبية أو سياسات تفصيلية مكتوبة

خاصة في المنشآت الصغيرة جدا نجد أن المدير المالك للمنشأة يقوم بأداء وظائف ينظر لها في 

 عناصر نظام الرقابة الداخلية و بالتالي ال يمكن تمييز عناصر بأنها تخص بعض المنشآت األكبر

  .واحدةالرقابة الداخلية بوضوح داخل المنشآت األصغر في الحجم ولكن أهدافها األساسية 

الخمسة للرقابة الداخلية العناصر تحقيقا ألغراض هذا المعيار يشمل مصطلح الرقابة الداخلية  - ٤٦

    مكوناتهاإلي واحد أو أكثر من " عناصر الرقابة"وباإلضافة لذلك يشير المصطلح  .هأعال المذكورة

 .أو أي جانب من جوانبها 

  بعملية المراجعة ذات الصلةعناصر الرقابة 

تأكد  لكي تصل إلي درجة تطبقهاالتي وعناصر الرقابة يوجد عالقة مباشرة بين أهداف المنشأة  - ٤٧

، بعملية إعداد التقارير عناصر الرقابةة و بالتالي داف المنشأوترتبط أه. تحقيقها نمعقولة بشأ

مرتبطة بتقييم وعناصر الرقابة ومع ذلك ال تكون جميع هذه األهداف . وااللتزام التشغيلو المالية 

  .   للخطرمراقبال

عادة ما تكون عناصر الرقابة ذات الصلة بعملية المراجعة تختص بتحقيق هدف المنشأة المتمثل  - ٤٨

في جميع جوانبها وواضحة عداد قوائم مالية لألغراض الخارجية والتي تعبر بصورة عادلة في إ

جهة الخطر الذي يمكن أن االهامة وبما يتفق مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق وأيضاً لمو

 ـ مراقبللحكم المهني للاألمر يعود و عنه تحريف هام ومؤثر في هذه القوائم المالية، ينشأ

راعاة متطلبات هذا المعيار ـ فيما إذا كان عنصر الرقابة فردياً أو باشتراكه مع عناصر وبم

تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر وفي تصميم ب عند قيامه مراقبأخرى مناسباً لمتطلبات ال

مخاطر التي تم تقييمها، وعند ممارسة مثل هذا الحكم فإن الوأداء إجراءات إضافية لمواجهة 

  :  الظروف والعناصر المطبقة والعوامل اآلتية علي سبيل المثالاعتباره يأخذ في قبمراال

 . تعلق باألهمية النسبية فيما يمراقبالحكم الشخصي لل* 

  . حجم المنشأة* 

 . طبيعة نشاط المنشأة بما في ذلك خصائص تنظيمها وملكيتها * 

 . مدي تنوع وتعقيد عمليات المنشأة * 

 . نونية والتنظيمية المطبقة المتطلبات القا* 

بما في ذلك ،  من نظام الرقابة الداخلية في المنشأة اً جزءتمثلطبيعة و تعقيد النظم التي *   

  .  الخدمية المنشآتاستخدام 

  

  
 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٤  ٣١٥-  

 أيضاً ذات ةأالمتعلقة باكتمال ودقة المعلومات التي تقدمها المنشعناصر الرقابة يمكن أن تكون  - ٤٩

وأداء إجراءات تصميم  ينوي أن يستخدم المعلومات في مراقبال كان إذا بأعمال المراجعة صلة

 إلىالمنشأة والمعلومات التى تم الحصول عليها للوصول بالسابقة  مراقبخبرة الو تساعد . إضافية

 بأعمال ذات الصلةعناصر الرقابة في تحديد وأة وبيئتها خالل أعمال المراجعة،  للمنشتفهم

ة ككل أن نظام الرقابة الداخلية يطبق علي المنشأ بالرغم من ه ذلك نجد  أنالوة علىع والمراجعة،

 بكل من ذات الصلة الرقابة الداخلية تفهمفإن أساليب العمل أو علي أي من وحداتها التشغيلية أو 

 . صلة بأعمال المراجعة ذو قد ال يكون وحدات التشغيل الخاصة بالمنشاة وعمليات النشاط 

ذات المتصلة بأهداف العمليات وااللتزام بنظام الرقابة الداخلية ،ناصر الرقابة عيمكن أن تكون  - ٥٠

 بتقييمها أو استخدامها في مراقبال بأعمال المراجعة اذا كانت تتصل بالبيانات التي يقوم صلة

المرتبطة بالبيانات غير المالية التي يستخدمها عناصر الرقابة  ، مثلتطبيق إجراءات المراجعة

 عدم باكتشاف عناصر الرقابة المتصلة  في اإلجراءات التحليلية مثل إحصائيات اإلنتاج أومراقبال

  كما أنااللتزام بالقوانين و اللوائح التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر وهام على القوائم المالية

كام ضريبة االلتزام بقوانين ضريبة الدخل واللوائح المستخدمة لتحديد أحبعناصر الرقابة الخاصة 

  .  بعملية مراجعةذات صلةيمكن أن تكون ، الدخل

 ثم ومن ،مرتبطة بأهداف ليست ذات صلة بأعمال المراجعة عناصر رقابة لدي المنشأة قد يكون - ٥١

عناصر  يمكن أن تعتمد أحد المنشآت علي نظم متطورة من فمثالً. في االعتبار أخذها عدم يتعين

عناصر التى تستخدم مثل نظم الطيران التجاري (ات مؤثرة وفعالة االليكترونية للقيام بعمليالرقابة 

 . بأعمال المراجعة العناصر ال ترتبط  هذه ما  عادة و)  جداول الطيرانلتنظيمااللكترونية الرقابة 

 عليها دون وجه االستيالءنظم الرقابة الداخلية علي حماية األصول ضد عمليات تشتمل يمكن أن  - ٥٢

ترتبط بعملية إعداد عناصر رقابة ، على التبديد أو بهمصرح تخداماً غير  اساستخدامها وأحق 

الرقابة عنصر من عناصر  لكل فهمتوعند الوصول إلي . التقارير المالية وأهداف العمليات

تكون مقصورة على حماية غالبا ما لالمتعلقة بالعناصر الرقابة  مراقبالفإن اعتبارات ، الداخلية

 سبيل المثال فإن استخدام فعلى.  بمدي مصداقية عملية إعداد التقارير الماليةاالعتبارات المرتبطة

لوصول مثل كلمة السر والتي تحد من الوصول إلي البيانات التي تتعامل مع لعناصر الرقابة 

وعلي العكس من ذلك . مراجعة القوائم المالية بعملية  ةلتكون ذات صالمدفوعات النقدية يمكن أن 

 للخامات في العمليات ال تكون علي عالقة بعملية المفرطالتي تمنع االستخدام لرقابة عناصر افإن 

 .مراجعة القوائم المالية 

الرقابة الداخلية عناصر ى من أ بعملية المراجعة في ذات الصلةعناصر الرقابة يمكن أن تتواجد  - ٥٣

عنصر من ان كل ذات الصلة بعملية المراجعة  تحت عنولعناصر الرقابة  المناقشات حوتوض

 مخاطر "١١٥"إلي " ١١٣" من  وباإلضافة لذلك تناقش الفقرات.أدناه الرقابة الداخلية عناصر 

المنشاة علي مثل هذه عناصر رقابة  تقييم تصميم مراقبالمحددة والتي من اجلها يطلب من 

 .استخدامهاكان قد تم إذا المخاطر ويحدد ما 

  



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٥  ٣١٥-  

 العميق للرقابة الداخلية تفهم  ال

 وتحديـد  الرقابةعناصر إحدى تصميم مدى دقة  الداخلية تقييم للرقابة تفهم ستدعى الحصول علىي - ٥٤

سواء كانـت   العناصر   كانت هذه    إذا ما   دراسة تقييمهذا ال و يشمل   .  أم ال  ها كان قد تم تنفيذ    إذاما  

        بكفـاءة بمنـع أو اكتـشاف       القيـام   أخرى قـادرة علـي      عناصر رقابة   مجتمعة مع    أومنفردة  

الرقابة عناصر  من  عنصر  وتحتوى المناقشة الخاصة بكل     . تصحيح التحريفات الهامة والمؤثرة     و

يعنـى أن الرقابـة     عناصر الرقابـة    تنفيذ أحد   أن  .  على المزيد من الشرح    أدناهالداخلية الموضح   

ر يقـر ما  عندعناصر الرقابة    في حسبانه تصميم     مراقبالويضع  . موجودة وان المنشأة تستخدمها   

يمكن أن تمثل   غير مناسبة   بطريقة  عناصر الرقابة المصممة    .  بتنفيذها االلتزامالقيام بمتابعة مدى    

 كان سيقوم   إذاما  دراسة   مراقبالعلى  يجب  ضعفا هاما ومؤثرا في نظام الرقابة الداخلية للمنشأة و        

  . أم ال؟" ١٢٠" ن عن الحوكمة واإلدارة كما هو مطلوب في الفقرةيهذا األمر إلي المسئولبإبالغ 

ن تصميم وتنفيذ أبش مراجعةدلة أ أن تشمل إجراءات تقييم المخاطر للحصول علي من الممكن - ٥٥

عناصر ة ومالحظة تطبيق أ، االستفسار من األفراد العاملين في المنشذات الصلةعناصر الرقابة 

معلومات محدده وفحص المستندات والتقارير وتقصي أثر المعامالت من خالل نظام الرقابة 

عناصر الرقابة حد أ ليس كافيا لتقييم تصميم هواالستفسار وحد.  التقارير الماليةبإعدادالمتعلق 

  . أم التنفيذهكان قد تم إذا ما وتحديد المتعلقة بعملية مراجعة 

عناصر الرقابة  لفاعلية تشغيل اًختبارا الرقابة ال يكفي ليكون رعناص ألحد تفهم الحصول علىإن  - ٥٦

 وسيتم فيما بعد (لعمل عنصر الرقابةكن هناك شيء من الميكنة التي توفر التطبيق المستمر ما لم ي

   ألعمال الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال المراجعة  واآلليةوصف العناصر اليدوية 

التي عناصر الرقابة عن تنفيذ  مراجعةدلة أ الحصول علىفإن وعلي سبيل المثال  ) . بالتفصيل

لعناصر عن مدي الفعالية التشغيلية  مراجعة أدلةيا في وقت من األوقات ال تعطي أي تعمل يدو

ومع ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات . في أوقات أخرى أثناء الفترة التي تتم فيها المراجعة الرقابة 

متابعة ة علي أمن قدرة المنشوتزيد  باستمرارة من تقديم كمية ضخمة من البيانات أتمكن المنش

األمنية في عناصر الرقابة ولتحقيق توزيع فعال لالختصاصات وذلك بتنفيذ الرقابة داء أنشطة أ

في تشغيل تكنولوجيا الذاتي الثبات  وبسبب هوبناء علي ،وقواعد البيانات ونظم التشغيل، التطبيقات

ه يمكن أن قد تم تنفيذإذا كان عنصر رقابة آلي المعلومات فإن أداء إجراءات المراجعة لتحديد ما 

عناصر الرقابة  واختبار مراقبالاستنادا إلي تقييم العناصر  ه لمدي فعالية تشغيل هذكاختباريخدم 

عناصر الرقابة ويتم وصف اختبارات فعالية تشغيل  .البرامج في تعديل علي تتممثل تلك التي 

 ) . ٣٣٠(بالتفصيل في معيار المراجعة المصري رقم 

   للمخاطر  مراقبالآللية لنظام الرقابة الداخلية المرتبط بتقييم خصائص العناصر اليدوية وا

تستخدم أغلب المنشآت نظم تكنولوجيا المعلومات من  أجل إعداد التقارير المالية ومن أجل  - ٥٧

سيظل ، حتى لو تم استخدام تكنولوجيا المعلومات بصورة اشمل ، ومع ذلك . األغراض التشغيلية 

ففي حاالت محددة .  وسيختلف التوازن بين العناصر اليدوية واآللية هناك عناصر يدوية في النظم

فإن النظم يمكن أن تكون يدوية فى ، وبصفة خاصة في المنشآت األصغر حجما واألقل تعقيداً 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٦  ٣١٥-  

 يمكن أن يتنوع فهناك بعض  النظم التي التشغيل اآللىوفي حاالت أخرى فإن مدي . األساس

قليل من العناصر اليدوية ذات الصلة فى حين يسود فى غيرها حتى بعدد  وتعمل آليا بنسبة كبيرة 

لمنشأة يمكن أن لونتيجة لذلك فإن نظام الرقابة الداخلية . داخل نفس المنشأة نظام يدوى بحت 

يحتوي علي عناصر يدوية و آلية ترتبط خصائص كل منها بمدي تقييم المراقب للخطر 

 . ليها وإجراءات المراجعة اإلضافية المبنية ع

تي علي الطريقة الأيضاً  في نظم الرقابة الداخلية اآلليةيؤثر استخدام العناصر اليدوية أو العناصر  - ٥٨

ويمكن أن تشمل  . عنهاالتقارير  وفعاليتها ومعالجتها، وتقديم تسجيلهامن حيث ، تتم بها المعامالت

و عمل ،  فحص األنشطة  واالعتماداتفي النظام  اليدوي بعض اإلجراءات مثل عناصر الرقابة 

يمكن أن تستخدم  أحد ، وعلي العكس تماما . المعلقة ومتابعة األمور تهااالمطابقات و تسوي

 لبدء و تسجيل ومعالجة ووضع المعامالت في التقارير و في هذه الحالة اآلليةالمنشآت اإلجراءات 

مثل طلبات الشراء   الورقيةتحل السجالت الموجودة في هيئة إليكترونية محل المستندات 

في عناصر الرقابة و تتكون . والفواتير ومستندات الشحن والسجالت المحاسبية ذات الصلة بذلك 

عناصر أنواع ،علي سبيل المثال  (اآلليةعناصر الرقابة نظم تكنولوجيا المعلومات من مزيج من 

ه  نجد أناإلضافة إلى ذلكب.  اليدوية عناصر الرقابةو)  الحاسب اآلليالموجودة في برامجالرقابة 

يمكن أن كما ،  مستقلة عن تكنولوجيا المعلومات اليدويةعناصر الرقابة   أن تكونمن الممكن

األداء مقصورة على متابعة أو أن تكون ، التي تنتجها تكنولوجيا المعلوماتتستخدم المعلومات 

وعند استخدام .  االستثناءات وللتعامل معاآلليةولعناصر الرقابة الفعال لتكنولوجيا المعلومات 

، في القوائم المالية التقرير عنها  أو هات ومعالجها وتسجيلإلنشاء المعامالتتكنولوجيا المعلومات 

الحسابات الهامة بترتبط بالتأكيدات المتصلة عناصر رقابة فإن النظم والبرامج يمكن أن تشمل 

اليدوية التي تعتمد علي ناصر الرقابة لعأو أنها تكون هامة جدا للتوظيف الفعال ، والمؤثرة 

طبيعة تبعاً ل المنشاة في واآلليةاليدوية عناصر الرقابة و يتنوع مزيج .تكنولوجيا المعلومات 

  . ودرجة تعقيد استخدام المنشأة لتكنولوجيا المعلومات 

نظام الرقابة نجد أن تكنولوجيا المعلومات تقدم فوائد محتملة لكفاءة وفعالية ، من الناحية العامة  - ٥٩

 : مكن المنشأة من ها تأنحيث الداخلية في المنشأة 

تشغيل عدد شكل تطبق بثبات قواعد محددة مسبقا لألنشطة وتؤدي حسابات معقدة في أن *   

  . كبير من المعامالت أو البيانات 

 . وسالمة توقيت المعلومات ودقة توفير إمكانية ن يتحس*  و

 . لمعلومات ل التحليل اإلضافي لهيست*  و

 . أداء أنشطة المنشأة وسياساتها وإجراءاتها متابعة ل القدرة علي يسهت*  و

 .  عناصر الرقابةاختراقل خطر يقلت*  و

عناصر الرقابة وذلك بتنفيذ ، عزز من القدرة علي تحقيق توزيع فعال لالختصاصاتت*  و

  . ونظم المعلومات ، وقواعد البيانات ، في التطبيقات اآلمنة 

  

  
 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٧  ٣١٥-  

بسبب تكنولوجيا لمخاطر ة أ في المنشيةنظام الرقابة الداخلقد يتعرض   ومن جهة أخرى - ٦٠

  :المعلومات منها

 دقيقة  بيانات غيرتعالجأو ،  دقيقة بطريقة غير االعتماد علي نظم أو برامج تعالج البيانات*  

  .  معاًاالثنينأو ، 

رات غير ينتج عنه تدمير للبيانات أو تغيالمصرح به للبيانات والذي يمكن أن ي الوصول غير*    

أو تسجيل ، ذلك تسجيل معامالت غير مصرح بها أو غير موجودة ويشمل ، عليهامناسبة 

  الوصول إلي قاعدةألكثر من مستخدميتاح مخاطر عندما تنشأ كما . لمعامالتغير دقيق 

 . للبيانات مشتركة

جيا المعلومات علي مزايا الوصول تزيد احتمال حصول األفراد العاملين في مجال تكنولو*  

مما يؤدى إلى خرق توزيع ، عن تلك المزايا الضرورية ألداء الواجبات الموكلة لهم 

 .االختصاصات 

 . التغيرات غير المصرح بها للبيانات في الملفات الرئيسية *   

 .  التغييرات غير المصرح بها في النظم والبرامج*   

 . رات الضرورية  للنظم أو للبرامج ييالفشل في عمل التغ*   

 . التدخل اليدوي غير المناسب *   

 . احتمال فقدان البيانات أو عدم القدرة علي الوصول إلي البيانات كما هو مطلوب *   

 ن والتمييز مطلوبا الشخصىيمكن أن تكون الجوانب اليدوية للنظم مناسبة أكثر حيث يكون الحكم - ٦١

   : كما في الظروف التالية

  . معامالت ضخمة وغير عادية أو غير متكررة * 

 . أو التنبؤ به،  تحديد الخطأ  أو تقديره  فيهاالظروف التي يكون من الصعب* 

 اآلليةعناصر الرقابة في الظروف المتغيرة والتي تتطلب استجابة رقابية خارج نطاق * 

 . الموجودة 

   .يةعند متابعة مدى فعالية عناصر الرقابة اآلل   * 

 لنظام الرقابة معينةوبذلك تشكل مخاطر ، اليدوية بواسطة األفرادعناصر الرقابة  يتم أداء  - ٦٢

عناصر الرقابة اليدوية أقل مصداقية من عناصر الرقابة ويمكن أن تكون . الداخلية في المنشأة 

وبالتالي . أكثر عرضة لألخطاء البسيطةكونها  وبسبب ا وتجاوزها وإهمالهاتجنبهلسهولة  اآللية

   : بسبب ما يليبشكل أقل  مناسبة قد تكونوالنظم اليدوية  . هامن غير المفترض الثبات في تطبيقف

         يمكن فيها منع التى أو في المواقف ، الكميات الضخمة أو المتكررة من المعامالت*  

  .اآللية  عناصر الرقابة عن طريقأو اكتشاف األخطاء التى يمكن تقديرها أو التنبؤ بها 

إلي عناصر الرقابة حيث يمكن تصميم وتحويل الطرق المحددة ألداء الرقابة، أنشطة *  

  .الطرق اآللية بطريقة مناسبة 

طبيعة وخصائص نظام المعلومات الخاص ليتنوع مدي وطبيعة مخاطر نظام الرقابة الداخلية طبقا  - ٦٣

 ما إذا كانت المنشاة قد مراقبالدرس  نظام الرقابة الداخلية يتفهم عند هوبناء علي، بالمنشأة 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٨  ٣١٥-  

استجابت بطريقة مناسبة للمخاطر الناشئة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات أو النظم اليدوية 

  . فعالة عناصر رقابة وذلك بوضع 

   الرقابة الداخلية محددات

د يزوتفقط  ه يمكنهبغض النظر عن تصميم أو تشغيل نظام الرقابة الداخلية بصورة جيدة إال أن - ٦٤

 وتتأثر احتمالية تحقيق .المنشأة بدرجة التأكد المناسبة عن تحقيق أهداف التقارير المالية للمنشأة

 وتتضمن هذه المحددات حقائق أن الحكم ،األهداف بالمحددات المتأصلة في نظام الرقابة الداخلية

أن يحدث بسبب ة يمكن ي في صنع القرار وأن فشل نظام الرقابة الداخلأن يخطئيمكن الشخصي 

 سبيل المثال نجد فعلى. البسيطة األخطاءالسهو أو القصور في الطبيعة البشرية ويتمثل ذلك في 

إدخال األوامر لكيفية  في نظام معلومات المنشاة نيالعاملفي حالة وجود قصور في فهم أنه 

 وذلك لمعالجة خاطئةرات في النظام بطريقة يبعمل تغييقومون  فقد، تشغيل معامالت المبيعات ل

رات يمكن يمن ناحية أخرى نجد أن مثل هذه التغي. المبيعات الخاصة بأحد خطوط اإلنتاج الجديدة 

األفراد الذين يقومون بترجمة التصميم يتم استيعابها من ال أن يتم تصميمها بطريقة سليمة ولكن 

التي تقدمها تكنولوجيا ويمكن أن تحدث األخطاء أيضا في استخدام المعلومات .  البرنامجكودإلي 

 يمكن أن تصمم لتسجيل المعامالت اآلليةعناصر الرقابة لي سبيل المثال نجد أن فع. المعلومات

لعدم تفهم المسئولون باإلدارة  نتيجة ولكن ، في تقارير عن مبالغ معينة تقدم لإلدارة لفحصها

 فحص هذه التقارير فشل فياللألغراض التي أعدت من أجلها هذه التقارير، فقد يترتب على ذلك 

  . أو االستفسار عن البنود غير العادية

العاملين بواسطة تواطؤ اثنين أو أكثر من بعناصر الرقابة يمكن التالعب ،  إلي ذلك باإلضافة - ٦٥

علي سبيل المثال نجد أن اإلدارة ف. أو بتجاوز اإلدارة غير المناسب لنظام الرقابة الداخلية بالمنشأة 

في اتفاقيات جانبية مع عمالء و تقوم بتعديل بنود وشروط عقود المبيعات المعتادة يمكن أن تدخل 

فحص الذي يمكن أن ينتج عنه اعتراف بإيراد غير مالئم وأيضا نجد أن األمر ، للمنشأة

المصممة لتحديد واإلبالغ عن المعامالت التي تزيد عن الحاسب اآللي في برامج االختبارات 

 .  أو إيقافها تجاهلها يمكن حدود ائتمانية محددة

 توزيع األمر الذى يجعلغالبا ما يكون لدي المنشآت األصغر في الحجم أعداد أقل من الموظفين  - ٦٦

حتي في منشأة ، الهامة للموضوعات  بالنسبة هفإن، ومع ذلك  . غير عملى اًاالختصاصات أمر

  األعمالختصاصات أوأن يتم تنفيذ بعض  درجات توزيع االمن العملي فإنه ، صغيرة جدا 

  المالكوتعتمد احتمالية إمكانية تجاوزات.  فعالة ها ولكنالمبسطةعناصر الرقابة األخرى  من 

وبصفة خاصة علي فكرته عن أهمية ، لدرجة كبيرة علي بيئة الرقابةلعناصر الرقابة المدير 

 . الرقابة الداخلية 

  بيئة الرقابة 

،  الحوكمة واإلدارة الرقابة وظائفوتشمل بيئة . لرقابةيتفهم بيئة ا  أنمراقبالينبغي علي  - ٦٧

واتجاهاتها أو علمها باألمور وأفعال المسئولون عن الحوكمة واإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ١٩  ٣١٥-  

 املين فيهاعوتؤثر في مدي وعي الالمنشأة إيقاع الرقابة وتضبط بيئة .  في المنشأة اوأهميته

  . والهيكلالنظام يوفر ، األساس لنظام رقابة داخلي فعال ثل تمنها إ. بعناصر الرقابة 

ن عن الحوكمة يكتشاف أعمال الغش والخطأ علي عاتق المسئولإتقع المسئولية األساسية لمنع و - ٦٨

 إال أنه ،تنفيذها أم الكان يتم واإلدارة في المنشأة و ذلك بتقييم تصميم بيئة الرقابة وتحديد ما إذا 

إلي جانب اإلشراف من قبل المسئولين عن  - كيف قامت اإلدارة  يتفهم أن مراقبال يجب على

مناسبة عناصر رقابة ، وقامت بوضع ا والحفاظ عليهمنة وسلوك أخالقيآبيئة بتوفير  –الحوكمة 

 . الخطأ داخل المنشأة  ولمنع واكتشاف أعمال الغش

 في إدخالهاوكيفية صر التالية  العنامراقبال يدرس، ة أعند تقييم تصميم بيئة الرقابة في المنش - ٦٩

 : المنشأة أنظمة

 وهي عناصر أساسية تؤثر في فعالية تـصميم        - النزاهة والقيم األخالقية     وتطبيقغرس    ) أ(

  . عناصر الرقابةوإدارة ومتابعة

وكيـف  ،  مراعاة اإلدارة لمستويات الكفاءة بالنسبة لوظائف معينـة        –االلتزام بالكفاءة   ) ب(

 . يات إلي معارف ومهارات ضرورية تترجم هذه المستو

 عـن اإلدارة وخبـرتهم      اسـتقالليتهم والمتمثلة في    – المسئولين عن الحوكمة     مساهمة) ج(

، والمعلومات التي يتلقونهـا     ، ومدي مشاركتهم وتفحصهم لألنشطة     ، ومكانتهم الرفيعة   

وتفاعلهـا  رة  والدرجة التي يتم معها طرح المسائل والقضايا الصعبة ومتابعتها مع اإلدا          

 . ن ين والخارجيي الداخليالمراجعينمع 

 هو منهج اإلدارة في إدارة مخاطر النشاط  واتجاهـات      -فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل     ) د(

 والمهام المحاسبية    تجاه إعداد التقارير المالية ومعالجة المعلومات      ردود أفعالها و  اإلدارة  

 . والعاملين

ار العمل الذي تقوم المنشأة من خالله بتخطيط وتنفيذ ومراقبـة            إط -الهيكل التنظيمي   ) هـ(

 . وفحص األنشطة لتحقيق األهداف 

المسئولية عن تـشغيل األنـشطة      و   السلطة   توزيعكيف يتم   - السلطة والمسئولية    توزيع) و(

  . إصدار التقارير وهيكل االعتماداتوكيفية إنشاء عالقات بين 

والتـدريب والتقيـيم     والتوجيـه    مثـل التعيـين      -لبشريةسياسات وممارسات الموارد ا   ) ى(

  .  والرعاية الطبيةو المرتباتواالستشارة  والترقيات 

 ومن المعتاد أن .تم تنفيذهايكان ما إذا ،  عناصر بيئة الرقابة تفهم  في اعتباره لدىمراقبيأخذ ال - ٧٠

ت وإجراءات تقييم  ذات صلة عن طريق مزيج من االستفسارامراجعة إلي أدلة مراقباليتوصل 

من و.  المستندات فحص تعزيز االستفسارات من خالل المالحظة أو مثل، المخاطر األخرى 

 لكيفية توصيل تفهم إلي مراقباليمكن أن يتوصل ، خالل االستفسار من اإلدارة والموظفين 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢٠  ٣١٥-  

حدد وي. فيما يخص ممارسة النشاط والسلوك األخالقي العاملين اإلدارة لوجهة  نظرها إلي 

مثالً  ما إذا كانت اإلدارة قد وضعت بدراسةقد تم تنفيذها عناصر الرقابة كانت إذا  ما مراقبال

كانت تعمل بطريقة تدعم الميثاق أو تتغاضي عن المخالفات  أو أنها تسمح  إذا ميثاق شرف وما 

  . ببعض االستثناءات فى الميثاق 

وعلي األخص  ، شكل موثقمتاحة في غير ة  لعناصر بيئة الرقابمراجعةأدلة ال يمكن أن تكون  - ٧١

، غير رسمية العاملين في المنشآت األصغر حجما حيث تكون االتصاالت بين اإلدارة وبين باقي 

فعلي سبيل المثال نجد أن التزام اإلدارة بالقيم األخالقية والكفاءة يتم تنفيذها في . إال أنها فعالة

تي تظهر في إدارة أنشطة المنشأة بدال من أن تكون الغالب من خالل السلوكيات واالتجاهات ال

تكون اتجاهات اإلدارة ودرايتها باألمور وأفعالها ، وبالتالي . عن طريق ميثاق شرف مكتوب 

ك يلعب المدير باإلضافة لذل. ذات أهمية خاصة في تصميم بيئة الرقابة في المنشأة الصغيرة 

 . و المالك الوحيد عن الحوكمة حيث  يكون هالمالك دور المسئول

اللوائح تتحدد في ضوء قواعد الممارسة العملية ون عن الحوكمة يلمسئوللالمسئوليات الكلية إن  - ٧٢

 ويقع على عاتق المسئولين عن الحوكمة مهمة تحقيق ،تحقق أهدافهمالتنظيمية  أو اإلرشادات التي 

فعلي سبيل . ارير المالية  موازنة الضغوط علي اإلدارة فيما يخص عملية إعداد التقتوازن بشأن

 عن تعارض ناشئاإلدارة يمكن أن تمثل ضغطا علي اإلدارة مكافأة المثال نجد أن أسس 

 تصميم تفهمول.  والمكاسب المتوقعة من تحقق النتائج المأمولة ،المتطلبات بين تقديم تقارير عادلة

 تقييم أفعال اإلدارة تفهمهم علي  أمورا مثل استقاللية المديرين وقدرتمراقباليدرس ، بيئة الرقابة 

  األنشطةمعامالت وعى بعلى لجنة مراجعة وجود  في اعتباره أيضاً يضع مراقبالكما أن 

في جميع جوانبها بعدالة ووضوح  تعبركانت القوائم المالية ما إذا الخاصة بالمنشأة وتقوم بتقييم 

 .لتقارير المالية المطبقطار إعداد اإلوذلك طبقا عن المركز المالي للشركة الهامة 

علي ف.  مخاطر التحريف الهام والمؤثر  تقييمعلىيكون لطبيعة بيئة الرقابة في المنشاة تأثير كبير  - ٧٣

 يمكن أن تخفف من نقص توزيع االختصاصات في  المديرالمالك رقابةسبيل المثال نجد أن 

ؤثر في  فلسفة وأسلوب أو أن مجلس اإلدارة النشط والمستقل يمكن أن ي، األنشطة الصغيرة 

دراسة  لتصميم بيئة الرقابة مراقبالو يشمل تقييم . تشغيل اإلدارة العليا في المنشآت األكبر حجما 

الداخلية الرقابة أسس مناسبة لعناصر جميعها توفر كانت نقاط القوة في عناصر بيئة الرقابة إذا ما 

فعلي الرغم فعلي سبيل المثال . لرقابةنقاط ضعف في بيئة اوجود قلل من قيمتها يال و، األخرى

 إلى توظيف أفراد أكفاء يعملون في األقسام توجهأن سياسات الموارد البشرية وممارساتها من 

 تخفيف شدة انحياز اإلدارة العليا اال يمكنه ا قدإال أنهالمالية والحسابات وتكنولوجيا المعلومات 

 سبق ئة الرقابة في مدى واقعية المعلومات التي تؤثر التغيرات في بيوقد . األرباح تضخيم إلى

على سبيل المثال نجد أن قرارات اإلدارة ف. مراجعة السابقةالعمليات من الحصول عليها 

قلل من تيمكن أن قد  ،بأنشطة إعداد التقارير الماليةوالتوعية موارد إضافية للتدريب بتخصيص 

 العكس من ذلك، نجد أن فشل اإلدارة في وعلى. خطر األخطاء في تشغيل المعلومات المالية

 تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تتعرض لهاكافية للتعامل مع مخاطر األمن التي موارد تخصيص 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢١  ٣١٥-  

الحاسب على برامج مناسبة رات غير يتؤثر عكسياً على أعمال الرقابة الداخلية وذلك بالسماح بتغي

  .معامالت غير مصرح بها شغيل  بتأو على البيانات المستخدمة، أو بالسماحاآللي 

 بتقييم مخاطر التحريـف     مراقبال عند قيام ضية عامل ايجابي    ر م رقابةيمكن أن يكون وجود بيئة       - ٧٤

    رقـم  المـصري  مـن معيـار المراجعـة        "٥" فـي الفقـرة رقـم        شرحهالهام والمؤثر كما تم     

بـصفة  و. مراقبلااإلضافية التي يقررها     في طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات       فهى تؤثر  )٣٣٠(

ـ    ربيئة الم هذه ال  أن   إالساعد في تقليل خطر الغش والتدليس       ت هانجد أن خاصة    اًضية ليـست مانع

وعلى العكس من ذلك نجد أن نقاط الضعف في بيئة الرقابة يمكـن أن تقلـل مـن                  .  للغش اًحاسم

لتحريـف الهـام     لمخـاطر ا   مراقبال في تقييم    اً سلبي عناصر الرقابة، ومن ثم تكون عامالً     فعالية  

  .والمؤثر، وبصفة خاصة في عالقته بالغش والتدليس

      تصحح التحريف الهام والمؤثر في فئات المعامالتوال تمنع بيئة الرقابة بنفسها أو تكتشف  - ٧٥

ما يدرس  عادة مراقبالولذلك فان . التأكيدات المتعلقة بها وأأو أرصدة الحسابات أو االفصاحات 

متابعة  مثل على بيئة الرقابة عند تقييم خطر التحريف الهام والمؤثر األخرىتأثير العناصر 

  .وعمليات تشغيل أنشطة رقابية محددةعناصر الرقابة 

    تقييم الخطر في المنشأةإجراءات

 المنشأة في تحديد مخاطر األنشطة المرتبطة إلجراءات تفهم علىالحصول  مراقبالينبغي علي  - ٧٦

 واتخاذ القرارات الخاصة باإلجراءات التي تواجه هذه المخاطر ،ةبأهداف إعداد التقارير المالي

وتشكل األساس " تقييم الخطر في المنشأة إجراءات" بأنها ات اإلجراءههذوصف وت. ونتائجها

  .حتى تستطيع التعامل معها لكيفية تحديد اإلدارة للمخاطر

اإلدارة قيام  يحدد كيفية راقبمالعند تقييم تصميم وتنفيذ عملية تقييم الخطر في المنشأة، فان  - ٧٧

أهمية المخاطر،  وكيفية تقديرمخاطر األنشطة المرتبطة بعملية إعداد التقارير المالية، بتحديد 

 كانت عملية تقييم و إذا، المقررة للتحكم في هذه المخاطرإلجراءات اووتقييم احتمالية حدوثها، 

 في تحديد مخاطر التحريف الهام قبمراالالخطر في المنشأة مناسبة للظروف، فإنها تساعد 

  .والمؤثر

كان سينتج عنها تحريف هام إذا ما ودراسة  عن مخاطر النشاط التي حددتها اإلدارة مراقبال يستفسر -٧٨

مؤثر الذى فشلت  مخاطر التحريف الهام والمراقبالومؤثر، وأثناء عملية المراجعة، يمكن أن يحدد 

كان هناك خطر ضمني إذا  في اعتباره ما مراقباليضع ، ت وفي مثل هذه الحاال. اإلدارة في تحديده

وأسباب فشل تقييم الخطر في المنشأة، اإلدارة ل إجراءاتمن النوع الذي كان يجب تحديده بواسطة 

 مراقبمهمة التقييم، وإذا توصل الإلنجاز إجراءات التقييم في تحديده، وتحديد مدى مناسبة اإلجراءات 

 مراقبال يقوم تقييم الخطر في المنشأة إجراءات هامة ومؤثرة في ود نقاط ضعفنتيجة لما تقدم إلي وج

  . "١٢٠" عن الحوكمة كما هو مطلوب في الفقرة رقم بالمسئولينباالتصال 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢٢  ٣١٥-  

 في مبين رسمية لتقييم الخطر كما هو إجراءاتلدى اإلدارة ال يكون قد في المنشآت األصغر  - ٧٩

 لمخاطر النشاط ها بمناقشة اإلدارة عن كيفية تحديدمراقبال يقومفي هذه الحاالت  . "٧٦"الفقرة 

  .وكيفية التعامل معها

 التقـارير  إعـداد  الصلة بالمرتبطة به وذات  التشغيل   عمليات   بما فى ذلك  نظام المعلومات   
  وعملية االتصاالت

نظام الوالذي يشمل  - يتكون نظام المعلومات المتعلق بأهداف عملية إعداد التقارير المالية - ٨٠

شأت من أجل بدء وتسجيل ومعالجة وإعداد تقارير من اإلجراءات والسجالت التي أنُ - بيالمحاس

صول ألل  ولتوفير حماية محاسبية مناسبة) والظروف الخاصة بهاوكذلك األحداث(المعامالت عن 

  . وحقوق الملكيةلتزاماتالوا

 من عمليات النشاط، ما يتصل بهو لنظام المعلومات، تفهمإلي الوصول  مراقباليجب على  -٨١

  : ويتضمن ذلك المجاالت التالية.إعداد التقارير الماليةب المرتبطة

 . ذات األهمية للقوائم الماليةالمنشأةفئات المعامالت في عمليات *  

 يتم  طريقهاالتى عن     و ةاليدوي النظم تكنولوجيا المعلومات و    من نظم   كل داخلاإلجراءات التي تتم    * 

 . المعامالت في القوائم الماليةوعرضلجة، بدء، وتسجيل، ومعا

  السجالت المحاسبية ذات الصلة، سواء كانـت اليكترونيـة أو يدويـة، والمعلومـات المـساندة               * 

 .المعامالت و عرض الحسابات المحددة في القوائم المالية، فيما يخص بدء، وتسجيل، ومعالجةو

التـي تكـون ذات     و  -الف فئات المعامالت     بخ – والحاالتلألحداث  نظام المعلومات   ية جمع   كيف* 

  .أهمية للقوائم المالية

عملية إعداد التقارير المالية المستخدمة إلعداد القوائم المالية للمنشأة، بما في ذلـك التقـديرات               * 

  .المحاسبية الهامة واالفصاحات

ل المعلومات  مراقب الحسابات اإلجراءات المستخدمة لنقيدرسعند الحصول على هذا التفهم ،   - ٨٢

كما يفهم مراقب . من نظم معالجة المعامالت إلى األستاذ العام أو إلى نظم إعداد التقارير المالية

الحسابات أيضا إجراءات المنشأة لتجميع المعلومات ذات الصلة بعملية إعداد التقارير المالية 

صول والتغيرات التي لألحداث و الحاالت، بخالف المعامالت، مثل االستهالك واإلهالك  في األ

  .تحدث في تقدير الديون المشكوك فى تحصيلها

يشمل نظام المعلومات في المنشأة قيود اليومية النمطية التي تكون مطلوبة بصفة متكررة لتسجيل  - ٨٣

 في األستاذ العام، أو لتسجيل - مثل المبيعات والمشتريات والمدفوعات النقدية -المعامالت 

تي تتم بصفة دورية بواسطة اإلدارة مثل التغيرات في تقدير الديون التقديرات المحاسبية ال

 .المشكوك فى تحصيلها

  

 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢٣  ٣١٥-  

تشمل  عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة أيضا استخدام قيود يومية غير نمطية وذلك لتسجيل  - ٨٤

ات وتشمل األمثلة لمثل هذه القيود  قيود تسوي. معامالت أو تسويات غير متكررة أو غير عادية

القوائم المجمعة وقيود تجميع األعمال أو االستبعادات أو التقديرات غير المتكررة مثل اضمحالل 

وفي النظم اليدوية التي تستخدم دفاتر األستاذ العام الورقية، نجد أن قيود اليومية . أحد األصول

.  المؤيدةغير النمطية يمكن تحديدها من فحص حسابات األستاذ، وقيود اليومية، والمستندات

وعلى الرغم من ذلك فانه عند استخدام المعامالت اآللية إلمساك دفتر األستاذ العام وإعداد القوائم 

المالية ، فان هذه القيود يمكن أن تتواجد فقط في هيئة الكترونية ويمكن أن تكون أكثر سهولة في 

  .التحديد من خالل استخدام أساليب المراجعة بالكمبيوتر

إعداد القوائم المالية للمنشأة إجراءات يتم تصميمها للتأكد أن المعلومات المطلوب تشمل عملية  - ٨٥

 وتم تسجيلها ومعالجتها  اإلفصاح عنها بواسطة إطار إعداد التقارير المالية المطبق قد جمعت

  .وتلخيصها وتم عرضها بطريقة سليمة في القوائم المالية

مخاطر التحريف الهام والمؤثر يقوم بدراسة مات تفهم أفضل لنظام المعلوعلى  مراقباللحصول  - ٨٦

التي تحيط بقيود عناصر الرقابة على قيود اليومية وعلى عناصر الرقابة التي تصاحب تجاوز 

من خطر األخطاء غير المقصودة وعناصر الرقابة تقلل العمليات اآللية فقد . غير النمطيةاليومية 

 العمليات وعن عمد بتجاهلمناسبة اد بطريقة غير األفرقيام على خطر مثالً ولكنها ال تتغلب 

آليا إلى دفتر األستاذ العام أو إلى نظام إعداد تمريرها  بتغيير المبالغ التي تم مثل قيامهماآللية، 

       وفضالً عن ذلك فإن استخدام العمليات اآللية أمر قد يترتب عليه عدم وجود.التقارير المالية

  .مثل هذا التدخل في نظم المعلوماتكشف ل  مرئيةدرة وجود أدلةنأو 

فعلي صحيحة للمعامالت ، ال المعالجات غير تصحيحكيفية  تفهم أيضا أن يمراقباليجب على  - ٨٧

وجود ملف آلي لتسوية المعامالت المعلقة وكيفية استخدامه من قبل اإللمام بإمكان سبيل المثال 

فية معالجة تجاوزات النظام أو تجاهل عناصر المنشأة لضمان التسوية الدورية للبنود المعلقة وكي

  .الرقابة وإظهارها محاسبياً

 لنظام المعلومات في المنشأة المتعلق بعملية إعداد التقارير تفهم الحصول على مراقبعلى ال - ٨٨

 النشاط إجراءاتالمعامالت داخل نشأة كيفية ذلك  ويشمل .المالية بطريقة مناسبة لظروف المنشأة

 مصممة من أجل تطوير وشراء وإنتاج وبيع وتوزيع منتجات اإلجراءاته وهذ. في المنشأة

وخدمات المنشأة، وضمان االلتزام بالقوانين و اللوائح، وتسجيل المعلومات بما في ذلك معلومات 

 .التقارير المحاسبية والمالية

ت إعداد يجب على مراقب الحسابات أن يتعرف على كيفية قيام المنشأة بتبليغ ادوار ومسئوليا - ٨٩

وتشمل عملية التبليغ . التقارير المالية واألمور الهامة التي تختص بعملية إعداد التقارير المالية

توصيل فهم األدوار والمسئوليات الفردية التي تخص أعمال الرقابة الداخلية على إعداد التقارير 

. بات إعداد التقارير المالية، وكتيبالسياسات ويمكن أن تتخذ أشكاالً مختلفة مثل كتيبات . المالية 

كما أنها تشمل المدى الذي يفهم فيه األفراد لكيفية صلة أنشطتهم في نظام إعداد التقارير المالية 

وتساعد . بعمل اآلخرين ووسائل اإلبالغ عن االستثناءات إلى مستوى أعلى مناسب داخل المنشأة
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. اإلبالغ عنها واتخاذ إجراء بشأنهاقنوات االتصال المفتوحة علي ضمان أن االستثناءات يتم 

وتشمل درجة فهم مراقب الحسابات لعملية التبليغ المتعلقة بأمور إعداد التقارير المالية أيضا 

االتصاالت بين اإلدارة وبين المسئولين عن الحوكمة، وبصفة خاصة لجنة المراجعة، إلى جانب 

  .االتصاالت الخارجية مثل الجهات الرقابية و التنظيمية

  األنشطة الرقابية

فهم لألنشطة الرقابية وذلك لتقييم تينبغي أن يصل مراقب الحسابات إلى درجة كافية من ال - ٩٠

مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ولتصميم إجراءات مراجعة إضافية تتعامل 

 التي تساعد علي واألنشطة الرقابية هي تلك السياسات واإلجراءات. مع المخاطر التي تم تقييمها

أنه يتم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمواجهة المخاطر  وضمان أن توجيهات اإلدارة قد تم تنفيذها،

 سواء كانت داخل نظم تكنولوجيا المعلومات -واألنشطة الرقابية. التي تهدد تحقيق أهداف المنشأة

ويات وظيفية وتنظيمية  تحتوى على أهداف مختلفة ويتم تطبيقها على مست–أو النظم اليدوية 

  :باألمور التاليةاألنشطة الرقابية المحددة ترتبط و .مختلفة

 .سلطة االعتماد* 

 . األداءفحص* 

 .تشغيل المعلومات* 

 .الماديةعناصر الرقابة * 

  . االختصاصاتفصل* 

ة  في تبين كيفيمراقباالهتمام األساسي للينصب فيجب أن  لألنشطة الرقابية، تفهم وللحصول على - ٩١

منع، أو من  –  مع باقي األنشطةباالشتراك سواء كان منفرداً أو - نشاط رقابة محددتمكن 

ح التحريف الهام والمؤثر في فئات المعامالت، وأرصدة الحسابات، أو يصحتف واشتكإ

واألنشطة الرقابية ذات الصلة بأعمال المراجعة هي تلك األنشطة التي يعتبرها . االفصاحات

 لكي يتم تقييم مخاطر التحريف الهام  المطلوبتفهمللحصول على ال والزمة  ضروريةمراقبال

مع المخاطر للتعامل مراجعة الإجراءات مزيد من والمؤثر على مستوى التأكيد ولتصميم وأداء 

 جميع األنشطة الرقابية ذات الصلة بكل فئة تفهمأعمال المراجعة ال تتطلب و .التي تم تقييمها

امالت، وأرصدة الحسابات،  واالفصاحات في القوائم المالية أو ألي تأكيد ذو مهمة من فئات المع

ألنشطة الرقابية التي تتعامل مع المجاالت ا تفهمو على تحديد مراقبالويكون تركيز . صلة بهم

وعندما تحقق .  متزايدة فيها حدوث تحريفات هامة ومؤثرةتاحتماالأن  مراقبال يعتقدالتي 

 لكل نشاط من تفهممن الضروري الوصول إلى فليس المتعددة نفس الهدف، األنشطة الرقابية 

  .األنشطة الرقابية ذات الصلة بمثل هذا الهدف

المعلومات الخاصة بوجود أو عدم وجود األنشطة الرقابية التي يتم الحصول دراسة  مراقبالعلى  - ٩٢

عناية  من الضروري توجيه كانإذا تحديد ما لاألخرى للرقابة الداخلية العناصر  تفهمعليها من 

 في اعتباره أن األنشطة مراقبوإذا ما أخذ ال.  لألنشطة الرقابية أم التفهمللوصول إلى إضافية 

أن يضع في اعتباره المخاطر التي قام بتحديدها والتي فعليه ذات صلة بعملية المراجعة، الرقابية 
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قابية أيضا تكون ذات صلة بأعمال األنشطة الرأن كما . يمكن أن ينشأ عنها تحريف هام ومؤثر

  ".١١٥"و " ١١٣" أن يقيمها كما ورد في الفقراتمراقبالالمراجعة إذا طلب من 

المنشأة للمخاطر الناشئة عن تكنولوجيا مواجهة  كيفية تفهمي أن مراقباليجب على  - ٩٣

. نشطة الرقابيةو يؤثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الطريقة التي يتم بها تنفيذ األ.المعلومات

لمخاطر الناشئة عن ابطريقة سليمة واجهت كانت المنشأة قد إذا  في حسبانه ما مراقبالويضع 

حقق تفإن  مراقبالومن منظور  ،لهاعامة وفعالة عناصر رقابة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء 

نزاهة فظة على  بقدرتها على المحااًتبطمرعلى نظم تكنولوجيا المعلومات فاعلية عناصر الرقابة 

  .المعلومات وأمان البيانات التي تعالجها مثل هذه النظم

 سياسات وإجراءات ترتبط بكثير من فىالهامة لتكنولوجيا المعلومات عناصر الرقابة تتمثل  - ٩٤

لمساعدة على لالرقابة علي التطبيقات المحاسبية وذلك لعناصر التطبيقات وتدعم التوظيف الفعال 

الهامة لتكنولوجيا المعلومات وعناصر الرقابة . ل الجيد لنظم المعلوماتضمان استمرار التشغي

  :يلي غالبا ما تشمل على ماوأمنها ووالتي تحافظ على سالمة المعلومات 

 .االتصاالت شبكة و تشغيلبيانات مركز * 

 . برمجيات النظام، والتغيير فيها، وصيانتهااقتناء* 

 .إلى النظامأمن الوصول * 

 .طبيقات النظام وتطويره وصيانته تاقتناء* 

  .هعالي " ٦٠"بصفة عامة للتعامل مع المخاطر المشار إليها في الفقرة رقمالعناصر  هذه ويتم تنفيذ

 تعمل على مستوى عمليات آليةالرقابة علي التطبيقات المحاسبية هي إجراءات يدوية أو عناصر  - ٩٥

طبيعتها ويتم تصميمها كاشفة بقائية أو التطبيق وعناصر الرقابة على ويمكن أن تكون . النشاط

التطبيق ترتبط عناصر الرقابة على وبالتالي فان .  تكامل السجالت المحاسبيةمند للتأك

. المعامالت أو أية بيانات مالية أخرىعن تقرير التشغيل ووباإلجراءات المستخدمة لبدء وتسجيل 

 حدثت مصرح بها، وقد تم تسجيلها تساعد في التأكيد على أن المعامالت التيالعناصر وهذه 

مراجعة اختبار بيانات اإلدخال ومراجعة على ذلك وتشمل األمثلة  ،  بدقةتشغيلها وبالكامل

 أو التصحيح وذلك عند نقطة تسجيل اتالترتيب الرقمي مع المتابعة اليدوية لتقارير االستثناء

  .إدخال البيانات

  عناصر الرقابةمتابعة 

 لألنواع الرئيسية لألنشطة التي تستخدمها المنشأة تفهم يحصل علىن  أمراقبالينبغي على  - ٩٦

بما في ذلك أنشطة الرقابة  لمتابعة نظام الرقابة الداخلية على أعمال إعداد التقارير المالية،

  . لعناصر رقابتهااإلجراءات التصحيحية باتخاذالمنشأة ية قيام المتصلة بأعمال المراجعة، وكيف

. طوال الوقت هي عملية لتقييم مدى فعالية أداء نظام الرقابة الداخلية الرقابة عناصر متابعة إن  - ٩٧

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية دورياًعناصر الرقابة تقييم تصميم وتشغيل بوهذه العملية تتعلق 

من خالل عناصر الرقابة وتقوم اإلدارة بمتابعة . التغييرات في الظروفبسبب الضرورية المعدلة 

أنشطة غالباً ما تدمج و. أعمال التقييم المنفصلة، أو مزيج من االثنين معا وأ المستمرة، األنشطة
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 المستمرة مع األنشطة العادية المتكررة للمنشأة وتشمل األنشطة اإلدارية واإلشرافية المتابعة

  .المعتادة

شابهة ئف م أو األفراد الذين يؤدون وظا الداخليينالمراجعيننجد في العديد من المنشآت أن  - ٩٨

دراسة عمل ) "٦١٠( رقم المصري معيار المراجعة راجع. أنشطة المنشأةمتابعة يساهمون في 

ويمكن أن تشمل أنشطة المتابعة . من أجل الحصول على إرشادات إضافية" المراجعة الداخلية

ل األطراف الخارجية مثمع من االتصاالت  ا عليهالمتحصلالخاصة باإلدارة استخدام المعلومات 

التي يمكن أن تشير إلي مشاكل أو تلقى الضوء والمختصة الجهات شكاوى العمالء ومالحظات 

  .مجاالت تكون في حاجة إلى التحسينعلى 

وإذا .  أن يقدمها نظام المعلومات في المنشأةالمتابعة يمكنكثير من المعلومات المستخدمة في أن ال - ٩٩

لوصول إلى نتائج غير صحيحة لباإلدارة ذلك ؤدى يد فق دقيقة، للمتابعةالبيانات المستخدمة لم تكن 

بأنشطة مصادر المعلومات المتصلة ل فهمت على مراقبالصل  الخاصة بالمتابعة ويحمن أنشطتها

مصداقية  لمدى كفاية دراستهافي المنشأة واألسس التي تستند عليها اإلدارة عند المتابعة 

 أن يستخدم معلومات المنشأة المقدمة مراقبال وعندما ينوى.  من أجلهلمعده للغرض االمعلومات

كانت المعلومات تعطى إذا  ما مراقباليدرس  الداخليين، المراجعينألنشطة  المتابعة مثل تقارير 

  .مراقبالأغراض أساس يعتمد عليه وأن تكون تفصيلية بدرجة كافية من أجل 

   والمؤثرالهامتقييم مخاطر التحريف 

مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية، تقييم تحديد و مراقباليجب على  -١٠٠

وتحقيقا لهذا الغرض يقوم . وعلى مستوى التأكيد لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واالفصاحات

  : بالتاليمراقبال

ترتبط ذات الصلة التي    عناصر الرقابة    المنشأة وبيئتها، بما في ذلك       تفهمعملية  طوال  د المخاطر   يحدت*   

 . في القوائم الماليةواالفصاحات فئات المعامالت، وأرصدة الحسابات بدراسةوبالمخاطر، 

  .التأكيدربط المخاطر المحددة بما يمكن أن يحدث من خطأ على مستوى * و
 
 . تحريف هام ومؤثر في القوائم الماليةهينتج عنللحد الذي قد  كانت المخاطر قوية إذا ما ةسدرا* و

  . حتمال أن ينشأ عن المخاطر تحريف هام ومؤثر في القوائم الماليةادراسة * و

إجراءات تقييم الخطر، ويتضمن ذلك أدلة خالل المعلومات التي تم جمعها استخدام  مراقبالعلى  -١٠١

، ا تم تنفيذهإذا كان قدوتحديد ما عناصر الرقابة التى تم الحصول عليها عند تقييم تصميم  مراجعةال

 تقييم الخطر لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى مراقبالويستخدم . تقييم الخطر مساعدة فيكأدلة 

  .إجراءات المراجعة األخرى التي يجب أداؤها

كانت مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تحديدها ترتبط بفئات محددة من إذا  ما مراقباليحدد  -١٠٢

 كانت ترتبط إذاما   الصلة، أوالتأكيدات ذات وأحات افصإلا وأالمعامالت أو بأرصدة الحسابات 

المخاطر على وهذه .  على كثير من التأكيداتهابالقوائم المالية ككل واحتمالية تأثيربصورة أشمل 

  . يمكن أن تنشأ وبصفة خاصة من بيئة رقابة ضعيفة ككلمستوى القوائم المالية
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ية محددة لتحريف هام تنحصر في مخاطر فردقد ال المخاطر التي تنشأ عن بيئة رقابة ضعيفة  إن  -١٠٣

أن نقاط الضعف ، حيث االفصاحات وأأرصدة الحسابات  و أومؤثر في فئات المعامالت المحددة

، مما قد يكون له تأثير أكثر انتشاراً على القوائم الماليةأمر قد كفاءة اإلدارة نقص في  ةثلتممال

  .مراقبال من ناحية إجراء شاملمعه يتطلب 

تمنع أو تكتشف وتصحح قد التي عناصر الرقابة  مراقبالر، يمكن أن يحدد تقييم للمخاطإجراء  عند -١٠٤

لعناصر  تفهم يصل إلى مراقبالوبصفة عامة نجد أن . التحريف الهام والمؤثر في تأكيدات محددة

يكون مفيداً وهذا اإلجراء . بالتأكيدات في سياق العمليات والنظم التي تتواجد فيهاالرقابة وربطها 

 أنشطةأن نجد ما ولكن في الغالب . لمتابعة الفردية غالباً ال تتعامل بنفسها مع الخطرالن أنشطة ا

  .مع العناصر األخرى للرقابة الداخلية ستكون كافية للتعامل مع الخطرالمتعددة المتابعة 

على العكس من ذلك، نجد أن بعض أنشطة الرقابة يمكن أن يكون لها تأثير محدد على أحد  -١٠٥

على سبيل ف. نفردة المجسدة في أحد الفئات المحددة من المعامالت أو أرصدة الحساباتالتأكيدات الم

 األفراد العاملين فيها بحصر وتسجيل قيام لضمان  المنشأةتضعهان أنشطة المتابعة  التي فإالمثال، 

صيد رتبط مباشرة بوجود ومدى اكتمال التأكيدات الخاصة برت ،المخزون الفعلي سنوياً بطريقة سليمة

  .حساب المخزون

كلما زادت العالقة و.أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد التأكيدات عناصر الرقابة ترتبط قد  -١٠٦

. غير المباشرة كلما قلت فعالية الرقابة في منع أو اكتشاف وتصحيح أعمال التحريف في هذا التأكيد

 المدينةبيع لمتاجر محددة في على سبيل المثال، نجد أن فحص مدير المبيعات لملخص أنشطة الف

يمكن أن  يكون أقل ،وبالتالي.  اكتمال إيرادات المبيعاتبتأكيدعادة ما يرتبط بطريقة غير مباشرة 

المرتبطة بصورة مباشرة أكثر بهذا التأكيد عناصر الرقابة فعالية في تخفيض خطر هذا التأكيد عن 

  . المبيعات مستندات الشحن مع فواتيرمتابعةمثل 

.  شكوك بخصوص إمكانية مراجعة القوائم المالية للمنشأةية لنظام الرقابة الداخلمراقباليثير تفهم قد  -١٠٧

 مراقبالفيه إلي الحد الذي ينتهي ويمكن أن تكون المخاوف الخاصة بنزاهة إدارة المنشأة جادة جداً 

   .القوائم الماليةإلي عدم إمكان اتمام عملية المراجعة بسبب إعداد اإلدارة إلقرارات خاطئة عن 

احتمال عدم بظروف مصداقية سجالت المنشأة في  أن تتسبب المخاوف الخاصةيمكن أيضاً و

. كافية ومناسبة لمساندة الرأي غير المتحفظ على القوائم المالية مراجعةعلى أدله  مراقبالحصول 

إبداء الرأي، ولكن التحفظ أو االمتناع عن الحاجة إلي يدرس  مراقبالوفي مثل هذه الظروف، فان 

  .من هذه المهمةاالنسحاب  هو مراقبالأمام  الوحيد التصرففي بعض الحاالت يكون 

   طلب اعتبارات مراجعة خاصةتالمخاطر الهامة التي ت

ينبغي على المراقب أن يقرر ، " ١٠٠"كجزء من تقييم المخاطر وكما هو موضح في الفقرة رقم  -١٠٨

وتعرف مثل هذه ( الشخصى تتطلب اعتبارات مراجعة خاصة أي من المخاطر المحددة طبقاً لحكمه

) ٣٣٠( وباإلضافة لذلك فان معيار المراجعة المصرى رقم ")المخاطر الجوهرية"المخاطر على أنها 

  .جوهرى بأنهصف إجراءات المراجعة اإلضافية عند تحديد الخطر ي) "٥١"و " ٤٤"الفقرات ( 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢٨  ٣١٥-  

 في أغلب أعمال المراجعة، هي أمور تعود إلى الحكم أن تحديد المخاطر الجوهرية، والتي تنشأ -١٠٩

وعند ممارسة هذا الحكم، فإن المراقب يستثنى تأثير الضوابط التي تم التعرف . المهني للمراقب

الحجم المتوقع للتحريف المحتمل  وعليها والمرتبطة بالخطر وذلك لتحديد ما إذا كانت طبيعة الخطر

مما يستدعى  اعتبارات  ور الفرصة لنشوء تحريفات متعددةبما في ذلك إمكانية أن يتيح الخط

و احتمال أن تتسبب المعامالت الروتينية غير المعقدة التي تكون عرضة للتشغيل . مراجعة خاصة

ومن ناحية أخرى نجد أن المخاطر . النظامي في مخاطر هامة قليلة، الن فيها مخاطر متأصلة أقل

وعند .  الذي يمكن أن ينتج عنه تحريف هام ومؤثرالتشغيلالجوهرية غالبا ما تنشأ من مخاطر 

 المراقب عدداً من الموضوعات التي تشمل األمور يدرساألخذ في االعتبار طبيعة المخاطر، 

  : التالية

 . كان هذا الخطر هو خطر غش وتدليسإذاما * 

هامة، وبالتالي   أخرى   أو أية تطورات   كان الخطر مرتبطا بأية تطورات اقتصادية أو محاسبية          إذاما  * 

 .فانه يتطلب اهتماما خاصاً

 .مدى تعقد المعامالت* 

 . كان الخطر يشمل معامالت هامة مع األطراف ذوى العالقةإذاما * 

درجة عدم الموضوعية في قياس المعلومات المالية المرتبطة بالخطر، وبصفة خاصة تلـك التـي               * 

 .تشمل مجاالً واسعاً من قياسات عدم التأكد

 كان الخطر يشمل معامالت هامة تكون خارج المسار الطبيعي لنشاط المنشأة، أو تلك التـي                إذاما   *

  .تبدو غير عادية

تعتمد على الحكم ترتبط المخاطر الجوهرية في الغالب بمعامالت هامة غير روتينية، وأمور  -١١٠

 في الطبيعة، روتينية هي معامالت غير عادية سواء في الحجم أوالوالمعامالت غير . الشخصى

التقديرات فقد تشمل  ،التى تعتمد على الحكم الشخصىاألمور أما . فهي قليلة الحدوثوبالتالي 

  . من عدم التيقن في قياسهااً كبيراًوالتي قد يشوبها قدرالمحاسبية 

ن مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناشئة عن المعامالت غير الروتينية قد تكون بدرجة أكبر وهي إ -١١١

  : عن عدة أمور منهاتنشأ

 .المعالجة المحاسبيةلتحديد بدرجة كبيرة تدخل اإلدارة * 

 .التدخل اليدوى الكبير لتجميع ومعالجة البيانات* 

 .الحسابات أو المبادئ المحاسبية المعقدة* 

فعالـة  تنفيذ عناصر رقابة لمنشأة  على ا تجعل من الصعب    قد  روتينية والتي   الطبيعة المعامالت غير    * 

  . المخاطرعلى

بأمور هامة تتعلق بالتقديرات المحاسبية التي التحريف الهام والمؤثر المرتبطة  مخاطروبالنسبة ل -١١٢

  : فإنها تكون أكبر وقد تنشأ عن أمور منهاالشخصيعلى الحكم تعتمد 

 .لتقديرات المحاسبية أو االعتراف باإليرادالمتعلقة باالمبادئ المحاسبية التباين في تفسيرات * 

معقدة أو تتطلب افتراضـات عـن       تكون  موضوعية، أو   بعدم ال المطلوبة  الشخصية  األحكام  د تتسم   ق* 

  .القيمة العادلةب الخاصة األحكام لتأثيرات األحداث المستقبلية، مث



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٢٩  ٣١٥-  

 عناصر الرقابةم بتقييم تصميم ياقاليتعين على مراقب الحسابات في حالة المخاطر الجوهرية  -١١٣

ويتم . م تنفيذهايتكان ما إذا وتحديد  ذلك األنشطة الرقابية ذات الصلة، المتعلقة بالمنشأة، بما في

 مراقب المعلومات المناسبة للإتاحةبهدف  الجوهريةالمنشأة المرتبطة بالمخاطر عناصر رقابة  تفهم

ورغم ما . كما يجب أن تكون اإلدارة على دراية بالمخاطر الجوهرية. لتصميم أسلوب مراجعة فعال

المخاطر المرتبطة ال تكون فعالة في مواجهة ما إن عناصر الرقابة الروتينية غالباً سبق ذكره ف

 تفهموعلى ذلك تشمل درجة . الشخصي تعتمد على الحكم التيروتينية أو الغير الهامة باألمور 

من أجل مثل هذه المخاطر عناصر الرقابة  ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتصميم وتنفيذ مراقبال

مراجعة ة مثل أنشطة الرقابكانت إذا  وما ،المخاطرمثل هذه  وكيفية استجابة اإلدارة إلى ،يةالجوهر

وما إذا كان المسئولون عن الحوكمة قد ، طبقت من قبل اإلدارة العليا أو الخبراء قد االفتراضات

المثال عند على سبيل . قاموا بتنفيذ اإلجراءات الرسمية للتقدير أو الموافقة لمواجهة هذه المخاطر

تلقي المنشأة إعالن عن قضية هامة، فإن الوقوف على مدى استجابة المنشأة لهذا الحدث يمكن تبينه 

كان قد تم عمل إذا ما ومن رد فعلها بالحصول على رأي المستشار القانوني الداخلي أو الخارجي 

 .م المالية عن هذه الظروف في القوائلإلفصاحقترح واألسلوب المتقييم لألثر المحتمل 

 بطريقة مناسبة، وإذا ما على المخاطر الجوهريةتنفيذ عناصر رقابة لاستجابة اإلدارة عدم في حالة  -١١٤

نقطة ضعف هامة ومؤثرة في نظام الرقابة الداخلية للمنشأة، إلي وجود  نتيجة لذلك مراقبالانتهى 

من هذا  "١٢٠"طبقا للفقرة هذا األمر إلى المسئولين عن الحوكمة كما هو مطلوب بإبالغ يقوم فإنه 

  .للخطر ه التأثيرات من أجل تقييممراقباليدرس وفي هذه الظروف، المعيار 

   لهاومناسبة ةًكافي مراجعة أدلةتوفير بمفردها  إجراءات التحققتستطيع ال المخاطر التي 

تصميم  تقييم ،" ١٠٠" في الفقرة رقم شرحهخطر وكما تم ال  تقييمكجزء من ، مراقبالينبغي علي  -١١٥

المطبقة و، بما في ذلك األنشطة الرقابية المرتبطة بها  ومدي تنفيذهافي المنشأةعناصر الرقابة 

 ال يكون من الممكن أو الواقعي تخفيض  المهنىمراقبالعلى هذه المخاطر والتي طبقا لحكم 

 اجعةمرمخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد إلى مستوى منخفض مقبول مع أدلة 

نتائج إجراءات المراجعة اإلضافية لتحديد يتم شرح . إجراءات التحققتم الحصول عليها فقط من 

  ).٣٣٠( رقمالمصري من معيار المراجعة "٢٥"مثل هذه المخاطر في الفقرة رقم 

 مراقبالنظم معلومات المنشأة ذات الصلة بعملية إعداد التقارير المالية  لمراقبال تفهمتمكن درجة  -١١٦

 المعامالتتحديد المخاطر الخاصة بالتحريف الهام والمؤثر والتي تتصل مباشرة بتسجيل من 

 مخاطر التشغيل بما فى ذلك، الروتينية أو أرصدة الحسابات، وإعداد قوائم مالية يمكن االعتماد عليها

 ومن المعتاد، أن ترتبط مثل هذه المخاطر بالفئات الهامة من. المكتمل، أو غير الدقيقغير 

  .  النقديةالمدفوعات أو تحصالتمال  والمعامالت مثل إيرادات المنشأة ومشترياتها

عـالي المـستوي    آلي  اً، بتشغيل   يغالباً ما تسمح خصائص معامالت األنشطة الروتينية التي تتم يوم          -١١٧

إجراءات قد ال يكون من الممكن أداء         الحاالت  هذه  وفي مثل   . مع قليل من التدخل اليدوي    بدون أو   

 البدء بكميات ضخمة     فيها  يتم التىعلى سبيل المثال  في الظروف       ف.  فيما يتعلق بالخطر   تحقق فقط ال

 بطريقة اليكترونية كما يحدث في الـنظم        التقرير عنها من معلومات المنشأة، وتسجيلها ومعالجتها و       



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٣٠  ٣١٥-  

ـ  أنه ليس ممكنا أن يتم تصميم إجراءات         مراقبفى هذه الظروف قد يجد ال     المتكاملة،    فعالـة   قتحق

فئات المعامالت أو أرصـدة الحـسابات       عن عدم تحريف    مناسبة وكافية    مراجعةبنفسها أدلة   توفر  

  فقط في صـورة     مراجعةالأدلة  تاح  تقد  في مثل هذه الحاالت     حيث أنه    تحريفا هاما ومؤثرا،     المعنية

بالنسبة لمدى دقتهـا    عناصر الرقابة    كفاءتها وجودتها عادة ما تعتمد على فعالية         أن، كما   اليكترونية

عـدم  مـع   وعالوة علي ذلك فان احتمالية حدوث بدء غير سليم أو تعديل في المعلومات              . واكتمالها

مـع   يكون أكبر في حالة تسجيل أو تشغيل أو إعداد تقارير عنها فقط في صورة اليكترونية                 اكتشافه

   .عدم فعالية عناصر الرقابة المرتبطة بها

تصميم إجراءات تحقق فعالة تعطى بمفردها أدلة   بمراقبيستحيل معها قيام المن أمثلة المواقف التى  -١١٨

 :كافية وسليمة بأن بعض التأكيدات لم يتم تحريفها تحريفا هاما ومؤثرا اآلتي مراجعة

ع  البـضائ  الشراء و استالم  طلبات  إلصدار   باستخدام تكنولوجيا المعلومات     مزاولة المنشأة ألنشطتها  * 

 حـسابات المـوردين   طلبه وبأى كميات وان يـتم سـداد         لما سيتم   محددة مسبقاً   على أساس قواعد    

. البضائع وشروط السداد  استالم   النظام وتبدأ عند تأكيد      يصدرهاالمرتبطة بذلك على أساس قرارات      

 تلـك   ألوامر الشراء أو استالم البضائع بخالف     و ال يحتفظ بها     أأى مستندات تصدر    مع عدم وجود    

  .يق نظام تكنولوجيا المعلوماتالتي تتم عن طر

 خدمـة   مقدمعلى سبيل المثال    ( الخدمات للعمالء عن طريق الوسائل االلكترونية        بتوفيرالمنشأة  قيام  * 

وتستخدم تكنولوجيا المعلومات إلنتاج سجل للخـدمات التـي يـتم           ) االنترنت أو شركة االتصاالت   

واتير للخدمات المقدمة ويتم تسجيل هذه المبـالغ        تقديمها لعمالئها، يقوم ببدء ومعالجة نظام إعداد الف       

 في سجالت محاسبية اليكترونية تشكل جزءا من النظام المستخدم إلعداد القوائم الماليـة              أوتوماتيكيا

 .للمنشأة

 مراجعة تقييم الخطر

 لمخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد على أساس وجود أدلة مراقباليستند تقييم  -١١٩

أثناء سير عملية المراجعة في حالة الحصول علي أي أدلة هذا التقييم ويمكن أن يتغير ، ةمراجع

تعمل بفعالية لمنع أو عناصر الرقابة ن أعلى توقع بتقييم الخطر  يمكن أن يستندو.  إضافية  مراجعة

 الرقابةوعند أداء اختبارات . اكتشاف وتصحيح التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد

عناصر بان  مراجعةعلى أدلة  مراقبقد يحصل ال، اعلى فعالية تشغيله مراجعةللحصول على أدلة 

 وبالمثل، فعند أداء إجراءات التحقق  ،في أوقات معينة أثناء عملية المراجعةبفعالية  ال تعمل الرقابة

تقييم انتهي إليه  مما أنها تتكرر بصورة أكبر مبالغ أو تتم علىالتحريفات أن  اكتشاف مراقبلليمكن 

من أداء إجراءات  مراجعةال على أدلة مراقبال يحصل حيث الحاالتوفي تلك .  للخطرمراقبال

 بوضع مراقبالالذي على أساسه قام  مراجعةالمراجعة إضافية والتي تميل للتعارض مع دليل 

 راجع. طها طبقا لذلكبتعديل التقييم ويعدل إجراءات المراجعة التي تم تخطيعليه القيام تقييمه، فإن 



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٣١  ٣١٥-  

من أجل الحصول على ) ٣٣٠(  رقمالمصري من معيار المراجعة "٧٠"و " ٦٦"  أرقامالفقرات

  .إرشادات إضافية

    عن الحوكمة واإلدارةبالمسئوليناالتصال 

 ، وعلى المستوي الوظيفي المناسب المسئولين عن الحوكمة واإلدارة سرعة إبالغ مراقبعلى ال -١٢٠

، التي قد يةاط الضعف الهامة والمؤثرة في تصميم أو تنفيذ نظام الرقابة الداخلمن المسئولية، بنق

  .مراقبالكتشفها ي

  

ان  أو ه بتحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الذي لم تقم المنشأة بالسيطرة عليمراقبالإذا قام  -١٢١

مؤثر في عملية ضعف هام و قد انتهي لوجود مراقب التقديرأن غير كافية أو كانت  هالرقابة علي

وجدها في التي ط الضعف ا بإضافة نقمراقبالفي هذه الحالة يقوم ، تقييم المخاطر الخاصة بالمنشأة 

 راجع. مسئولون عن الحوكمة بإبالغها للنظام الرقابة الداخلية ضمن أمور المراجعة التي سيقوم 

ة فيما يتعلق بموضوعات  عن الحوكمالمسئوليناالتصال مع ) "٢٦٠(رقم  المصريمعيار المراجعة 

  ."المراجعة 

   التوثيق

  :األمور التاليةتوثيق  مراقبالعلى  -١٢٢

القـوائم الماليـة للمنـشأة      تعرض   بين أعضاء فريق العمل فيما يخص قابلية         المناقشات التى تتم  ) أ( 

  . إليهاالتوصل خطأ أو غش والقرارات الهامة التي تم ناتج عنلتحريف هام ومؤثر 

 المنـشأة   جانب من جوانب  فيما يخص كل    عليه   الحصولالذي تم    تفهمرئيسية لمدى ال  العناصر ال ) ب(و

الرقابة الداخلية المحـددة    عناصر   بما في ذلك كل من       ،" ٢٠" في الفقرة رقم     اهالمشار إلي وبيئتها  

 تقييملقوائم المالية، و  في ا وذلك من أجل تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر          "٤٣"في الفقرة رقم    

  .تقييم الخطر، وكذلك إجراءات تفهمهذا العلى منها الحصول تم صادر المعلومات التي م

 على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى التأكد        تحديدهاتم  التي  مخاطر التحريف الهام والمؤثر     ) ج(و

  ".١٠٠" كما هو مطلوب طبقاً للفقرة رقم

، " ١١٣""الفقرتين   لمتطلباتتي تم تقييمها نتيجة     الذات الصلة   وعناصر الرقابة    ةالمخاطر المحدد ) د(و

"١١٥."  

. استخدام الحكـم المهنـي    ب وذلك مراقبالترجع الطريقة التي يتم بها توثيق هذه األمور إلى تقدير            -١٢٣

 منفصلة، أو أنه يمكن توثيقها كجزء من عملية         توثيق نتائج تقييم الخطر   وبصفة خاصة يمكن أن يتم      

 من معيـار المراجعـة      "٧٣" الفقرة رقم    راجع( لإلجراءات اإلضافية    مراقبالالتوثيق التي يقوم بها     

لطرق الهامة المستخدمة وحدها    اأمثلة  من  و). للحصول على إرشادات إضافية   ) ٣٣٠( رقم   المصري

يمكـن  و. وخرائط التدفق   قوائم المراجعة  المكتوب و االستقصاءات و    الوصف   ،أو مع طرق أخرى   

 لمخاطر التحريف الهام والمؤثر  مراقبالق مفيدة في عملية توثيق تقييم       أيضا أن تكون مثل هذه الطر     

يتأثر شكل ومدي عملية التوثيق هذه بطبيعة        و .التأكيدات  علي مستوي القوائم المالية ككل ومستوى       



 )٣١٥( رقم المصريمعيار المراجعة 

  ٣٢  ٣١٥-  

، ومدى إتاحة المعلومات    بهاالمنشأة ونظام الرقابة الداخلية     ودرجة التعقيد في معامالت ونظم      وحجم  

أن وسـائل   . أة، والطريقة المحددة للمراجعة والتكنولوجيا المستخدمة في إجراء المراجعـة         من المنش 

مـن   والتي يتم فيها عدد كبير من المعامالت بطريقة اليكترونية         نظم المعلومات المعقدة     تفهمتوثيق  

 ولجـدا أو    واالستقصاءات  يمكن أن تشمل خرائط التدفق      مثالً  وتسجيل ومعالجة وإعداد تقارير    ءبد

وبالنسبة لنظام المعلومات الذي يكون محدداً أو ال يستخدم تكنولوجيـا المعلومـات أو              . القراراتخاذ  

يمكـن اإلكتفـاء    )  األجل ةن طويل وعلى سبيل المثال، الدي   (الذي يتم فيه معالجة قليل من المعامالت        

ـ         . شرح مكتوب في شكل   التوثيق  ب كلمـا زادت   فدة،  ومن المعتاد أن نجد أنه كلما كانت المنشأة معق

زادت عملية التوثيق التي يقوم بهـا       ، ومن ثم    مراقبالإجراءات المراجعة التي يتم إجراؤها بواسطة       

إرشادات تتعلـق   "  أعمال المراجعة  توثيق ) "٢٣٠(  رقم المصريويوفر معيار المراجعة    . مراقبال

   .بالتوثيق في سياق مراجعة القوائم المالية
                    

 
 



  )١(ملحق 

  فهم المنشأة وبيئتها ت

فهم ت إلى   التوصلهذا الملحق إرشاداً إضافياً لموضوعات يضعها المراقب في اعتباره عندما يرغب في             يوفر  

إعـداد   إطـار     ذلك شمل األخرى التي تؤثر في المنشأة، وي      للصناعة، والعوامل التنظيمية، والعوامل الخارجية    

  واستراتيجياتها ومخاطر النشاط ذات الصلة وقياس وفحص       هاوأهدافالمنشأة،  ، وطبيعة    المطبق لتقارير المالية ا

نطاق عريض من الموضوعات يكون قابل للتطبيق على كثير          األمثلة المعطاة   طي  تغو. األداء المالي للمنشأة    

س  جميع الموضوعات ذات صله بكل مهمة مراجعة، وقائمة األمثلة لي          ال تكون من مهام المراجعة، ومع ذلك      

  ) . ٢(وتوجد إرشادات إضافية عن الرقابة الداخلية في الملحق . بالضرورة كاملة

وغيرها من العوامل الخارجية  بما في ذلك إطـار إعـداد التقـارير الماليـة            والتنظيمية   العوامل الصناعية 

  المطبق

  :  ما يلىدراستهامثلة عن الموضوعات التي يمكن للمراقب تشمل األ

   ظروف الصناعة* 

o والقدرة اإلنتاجية والمنافسة السعريةالطلب  ولسوق والمنافسةا  .  

o األنشطة الدورية أو الموسمية .  

o  بمنتجات المنشأةالمتعلقةتكنولوجيا اإلنتاج  .  

o إمدادات الطاقة وتكلفتها .  

  البيئة التنظيمية * 

o المبادئ المحاسبية والممارسات الصناعية المحددة .  

o ةإطار العمل التنظيمى للصناع .  

o  اإلنتاجية للمنشأةالعملياتالتشريعات واللوائح التي تؤثر بشدة على  .  

  . المتطلبات التنظيمية -

  . األنشطة اإلشرافية المباشرة -

o  وغيرهاالدخلضرائب (الضرائب  . ( 

o السياسات الحكومية التي تؤثر حالياً على سلوك أنشطة المنشأة . 

 .  على النقد األجنبىالسياسات النقدية، بما في ذلك الضوابط -

 . السياسات المالية -

 ). على سبيل المثال برامج المساعدة الحكومية. (الحوافز المالية  -

 .التعريفات الجمركية، والقيود على التجارة -

o المتطلبات البيئية التي تؤثر على الصناعة وعلى نشاط المنشأة . 

  

  

١-)١(٣١٥  

  



 )٣١٥( المراجعة المصرى رقم )١(ملحق

  ٢  ١(٣١٥(-  

 

 . ر حالياً على نشاط المنشأة العوامل الخارجية األخرى التي تؤث* 

o  على سبيل المثال الكساد، النمو( للنشاط االقتصادى العامالمستوى .(  

o  التمويلومدى توافرمعدالت الفائدة   .  

o التضخم، وإعادة تقييم العملة . 

 طبيعة المنشأة 

   :يدرسها ما يلى مثلة عن الموضوعات التي يمكن للمراقب أن األتشمل 

    عمليات النشاط

 تامين أو خـدمات ماليـة أخـرى،          أو ، بائع جملة، بنوك   صانع،على سبيل المثال  ( اإليراد   مصادرطبيعة  * 

  ). تصدير واستيراد، مرافق، نقل، ومنتجات وخدمات تكنولوجية

تعاقدات، شروط الـسداد، هـامش      يون و على سبيل المثال، عمالء رئيس    (المنتجات أو الخدمات واألسواق     * 

،  لسوق، المنافسون، الصادرات، سياسات التسعير، سـمعة المنتجـات، الـضمانات           في ا  النصيبالربح،  

  ). استراتيجية وأهداف التسويق، العمليات الصناعية،االتجاهات 

             تـسليم  ، قطاعـات النـشاط      ،مراحـل وطـرق اإلنتـاج       العلى سبيل المثال،    (إدارة العمليات اإلنتاجية    * 

 ). تقليص أو التوسع في العملياتلاالمنتجات والخدمات، تفاصيل 

  .خبراء من خدماتالتحالفات و المشروعات المشتركة والحصول علي * 

 .  في التجارة اإلليكترونية، بما في ذلك مبيعات االنترنت وأنشطة التسويقالمشاركة* 

 . اإلنتشار الجغرافي وتقسيم الصناعة إلى قطاعات* 

 . مكاتبمواقع مصانع اإلنتاج والمخازن وال* 

 . نوالعمالء الرئيسي* 

، شروط  اإلمداداتعلى سبيل المثال، التعاقدات طويلة األجل، استقرار        ( للسلع والخدمات    الهامونالموردون  * 

 ) طريقة التسليم الفورى.. السداد، الواردات، طرق التسليم مثل 

 و مزايا تعاقدات النقابية، المعاش    على سبيل المثال، طبقاً للموقع، العرض، مستويات األجور، ال        (التوظيف  * 

 ).  أو ترتيبات الحوافز واللوائح الحكومية المرتبطة بموضوعات التوظيفات األسهمما بعد التقاعد، خيار

 . و مصروفاتها أنشطة األبحاث والتطوير* 

 . المعامالت التي تتم مع األطراف ذوي العالقة* 

  



 )٣١٥( المراجعة المصرى رقم )١(ملحق

  ٣  ١(٣١٥(-  

 االستثمارات 

سواء كان المخطط لها أو التي يتم تنفيذها        (، أو التخلص من أنشطة األعمال       االندماج، أو   االستحواذأنشطة  * 

  ). حالياً

  . األوراق المالية والقروض علىالتصرفات و االستثمارات * 

ـ ، بما في ذلك االستثمارات في المصانع والمعدات والتكنولوجيا وأية تغي          الرأسمالىستثمار  االأنشطة  *  رات ي

 . هاحالية أو مخطط ل

، بما في ذلك أعمال الشراكة، والمشروعات المشتركة، والمنشآت         ال تدخل فى التجميع   االستثمار في منشآت    * 

 .  ة الخاصاألغراضذات 

 التمويل 

   و الشقيقة بما فى ذلك المنشآت داخل التجميع أو خارجهالتابعة الشركات  أهم  -هيكل المجموعة* 

  .  خارج الميزانيةالموجودةالترتيبات التمويلية ويات، والقيود، والضمانات، ن، بما في ذلك االتفاقوهيكل الدي* 

 .  أو المصانع أو المعدات لإلستخدام في النشاطالعقاراتتأجير * 

 ). المحليون ، أو األجانب، وسمعة النشاط، والخبرة(المالك المستفيدون * 

 . األطراف ذوي العالقة* 

 .     يةاألدوات المالمشتقات استخدام * 

  التقارير المالية إعداد

  . المبادئ المحاسبية والممارسات المحددة في الصناعة* 

 . ممارسات االعتراف باإليراد* 

 . القيمة العادلةبمحاسبة ال* 

 ). يل المثال، المواقع، والكمياتبعلى س(المخزون * 

 .  بالعملة األجنبيةصول  وااللتزامات والمعامالتاأل* 

على سبيل المثال، القروض واالستثمارات فى البنـوك، وحـسابات          (لهامة المحددة في الصناعة     العناصر ا * 

 ). العمالء والمخزون فى الشركات الصناعية، واألبحاث والتطوير فى شركات صناعة األدوية



 )٣١٥( المراجعة المصرى رقم )١(ملحق

  ٤  ١(٣١٥(-  

ـ               المحاسبة عن المعامالت  *        ة  غير العادية أو المعقدة بما في ذلك تلك المعامالت فـي المجـاالت المتعارض

 ). األسهم على أساس المدفوعاتعلى سبيل المثال، حسابات  (الحديثةأو 

   .  العرض واالفصاح في القوائم المالية* 

 
  ومخاطر النشاط ذات الصلةاألهداف واالستراتيجيات 

  : ما يلى دراستها مراقبتشمل األمثلة عن الموضوعات التي يمكن لل

منشأة مع عوامل الصناعة، والعوامل التنظيمية وغيرها مـن العوامـل           مثل كيفية تعامل ال   (وجود األهداف   * 
  :والمتعلقة على سبيل المثال بما يلي) الخارجية

 مثل افتقار المنـشأة لألفـراد أو الخبـرات للتعامـل مـع              المحتملةمخاطر النشاط   ( تطورات الصناعة    -
 ).المتغيرات في الصناعة

شاط المحتملة يمكن أن تكون على سبيل المثال تزايد االلتزامات          مخاطر الن ( المنتجات والخدمات الجديدة     -
 ).المتعلقة بالمنتج

 ).مخاطر النشاط المحتملة والتي قد تتمثل في عدم تقدير الطلب بدقة( التوسع في النشاط -
  مخاطر النشاط المحتملة مثل التنفيـذ غيـر المكتمـل أو غيـر الـسليم،              ( المتطلبات المحاسبية الجديدة     -

 ).التكاليف المتزايدةأو 
 ).مخاطر النشاط المحتملة مثل تزايد التعرض للمخاطر القانونية( المتطلبات التنظيمية -
مخاطر النشاط المحتملة قد تتمثل في فقدان التمويل نتيجة لعدم قدرة           ( المتطلبات المالية الحالية والمنتظرة      -

 ).المنشأة على الوفاء بالتزاماتها
 ).مخاطر النشاط المحتملة مثل عدم توافق النظام مع العمليات(يا المعلومات  استخدام تكنولوج-

مخـاطر  (تأثيرات تنفيذ اإلستراتيجية، وبصفة خاصة أية تأثيرات قد تؤدى إلى متطلبات محاسبية جديـدة               * 
 ).النشاط المحتملة قد تتمثل في التنفيذ غير المكتمل أو غير السليم

 نشأة األداء المالي للمفحصقياس و

  : ما يلىدراستهاللمراقب لموضوعات التى يمكن ا  عنمثلةتشمل األ

  .النسب الهامة وإحصائيات التشغيل* 

 .مؤشرات األداء الهامة* 

 . لألجور التشجيعيةو السياساتمقاييس أداء الموظفين * 

 .االتجاهات* 

 .االنحرافات، وتحليل  التقديريةاستخدام تقارير التنبؤ، والموازنات* 

 .التصنيف اإلئتمانىتقارير المحللون وتقارير * 



 )٣١٥( المراجعة المصرى رقم )١(ملحق

  ٥  ١(٣١٥(-  

 .ينتحليل المنافس* 

 ). الماليةنمو اإليرادات، والربحية، والرافعة (من فترة ألخرىاألداء المالى * 

 

  



  )٢(ملحق 

  الرقابة الداخليةعناصر 

نظام الرقابة الداخلية مـن      يتكون    "٩٩"إلى  " ٦٧"من  وتم شرحه فى الفقرات     " ٤٣" كما هو مذكور فى الفقرة       -١

  :العناصر التالية

  .بيئة الرقابة) أ  (

  .عملية تقييم الخطر في المنشأة) ب(و

إعـداد التقـارير الماليـة      المتعلقـة ب  لة   عمليات النشاط ذات الـص     ويتضمن ذلك نظام المعلومات   ) ج(و

  .واالتصاالت

  .األنشطة الرقابية) د(و

  .متابعة عناصر الرقابة) هـ(و

  . تتعلق بعملية مراجعة القوائم الماليةالواردة أعاله حيث أنهاو يفسر هذا الملحق فيما يلى العناصر 

   بيئة الرقابة

 المسئولون عن الحوكمة فيما يخص نظام و اإلدارة و تصرفات باألمور اإللمام التصرفات و تشمل بيئة الرقابة -٢

 إيقاعو ضبط وتشمل بيئة الرقابة أيضا وظائف الحوكمة واإلدارة .  الداخلية وأهميته فى المنشأةالرقابة

توفر أنها األساس للرقابة الداخلية الفعالة، والتى . المنظمة، وتقوى من مدى الوعى الرقابي للعاملين بها

  . والهيكل التنظيمىمااللتزا

  : تشمل بيئة الرقابة العناصر التالية-٣

النزاهـة   عناصر الرقابة ال يمكن أن يعلو فـوق          فاعليةإن مدى   : والقيم األخالقية وتأكيد النزاهة   االتصاالت  )  أ(

   النزاهـة والقـيم األخالقيـة   و.  لألفـراد الـذين يقومـون بوضـعها وتقييمهـا ومتابعتهـا            والقيم األخالقية 

األخرى فـى   متابعة العناصر    عناصر أساسية لبيئة الرقابة التى تؤثر فى مدى فعالية التصميم واإلدارة و              هى

   هــى نتــاج المعــايير األخالقيــة والــسلوكية النزاهــة والقــيم األخالقيــةإن . نظــام الرقابــة الداخليــة

ـ     . للمنشأة، وكيف يتم تبليغها، وكيف يتم فرضها فى الواقع العملـى             راءات اإلدارة لمنـع    وهـى تـشمل إج

األفراد إلى التورط فى أفعـال غيـر شـريفة، أو غيـر     تدفع أو الحد من الدوافع واإلغراءات التى يمكن أن        

قانونية، أو غير أخالقية كما أنها تشمل توصيل معايير قيم وسلوكيات المنشأة إلى األفراد من خالل عـرض                  

  .دوة بإعطاء القوميثاق الشرف وقواعد السلوكالسياسات 

ويشمل . الكفاءة هى تلك المعارف والمهارات المطلوبة ألداء المهام التى تحدد وظيفة الفرد           : االلتزام بالكفاءة ) ب( 

االلتزام بالكفاءة مراعاة مستويات الكفاءة فى وظيفة معينة وكيف يمكن لهذه المستويات أن تترجم إلى مهارات                

  .ومعارف أساسية

١-)٢(٣١٥  
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  ٢  ٢(٣١٥(-  

المـسئولون عـن    بهـؤالء   تتأثر درجة الوعي الرقابي في المنشأة  بـشدة          : ون عن الحوكمة   المسئول ةكمشار) ج(

وتشمل الصفات المميزة لهؤالء المسئولون عن الحوكمة استقاللهم عن اإلدارة، وخبرتهم، ومكانتهم            . الحوكمة

تلقونها، والدرجـة   مة أفعالهم، والمعلومات التى ي    مالءالرفيعة ومدى مشاركتهم وتدقيقهم فى األنشطة، ومدى        

.  الداخليين والخارجيين  المراجعين المسائل الصعبة ومالحقة اإلدارة بها، ومدى تفاعلهم مع          إثارةالتى يتم بها    

يتم االعتراف بمدي أهمية مسئوليات المسئولون عن الحوكمة فى قواعد الممارسة واللـوائح أو اإلرشـادات          و

لمسئولون عن الحوكمة   لوتشمل المسئوليات األخرى    . لحوكمةالمقدمة من أجل مصلحة هؤالء المسئولون عن ا       

 وعملية فحص مدى فعالية نظـام الرقابـة         اإلنذار المبكر اإلشراف علي التصميم والتشغيل الفعال إلجراءات       

  .الداخلية فى المنشأة

ويمكن أن  . ئصشمل فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل نطاق واسع من الخصا        ت: فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل     )د(

 االتجاهـات   و   ومتابعـة مخـاطر النـشاط      التعرف على منهج اإلدارة فى    ،  تشمل هذه الخصائص المميزة     

االختيار المتحفظ أو الجرئ من البدائل المتاحـة        (واإلجراءات التى تتخذها اإلدارة تجاه إعداد التقارير المالية         

، واتجاهات اإلدارة تجاه    )تقديرات محاسبية من   عمله  من التحفظ فى ما يتم   و  لمبادئ المحاسبة، ومدى الوعى     

  .ووظيفة المحاسبة و األفراد اآلخرينمعالجة المعلومات 

 و متابعـة   يشكل الهيكل التنظيمى للمنشأة إطار العمل الذى يتم من خالله التخطيط والتنفيذ              :الهيكل التنظيمى ) هـ(

 إنشاء هيكل تنظيمـى مـرتبط بـذلك مراعـاة            ويشمل . العريضة للمنشأة  األهداف لتحقيق   أنشطتهاوفحص  

وتقوم المنشأة بوضع الهيكل التنظيمى     .  والخطوط المناسبة إلعداد التقارير    يةالمجاالت الهامة للسلطة والمسئول   

  .ويعتمد مدى صالحية الهيكل التنظيمى للمنشأة جزئياً على حجمها وطبيعة أنشطتها. المناسب لحاجاتها

 السلطة والمسئولية عن األنشطة التـشغيلية  تفويضويشمل هذا العامل كيفية    : ةئولي السلطة والمس  تفويض  )و(

كما أنها تشمل السياسات المرتبطة بممارسات األنـشطة      .تسلسل السلطة و وكيفية إقامة عالقات إعداد التقارير    

اإلضافة لذلك، فإنها   وب. المناسبة، ومعرفة وخبرة األفراد المهمين والموارد الموجودة من أجل تنفيذ الواجبات          

تشمل السياسات واالتصاالت الموجهة لضمان أن جميع األفراد يفهمون أهداف المنشأة، وكيف تترابط أفعـال               

   .ني مسئولوااألفراد فيها وتتصل ببعضها البعض وتساهم فى هذه األهداف، وتميز كيف ولماذا سيكون

  المـوارد البــشرية وممارسـتها بأعمــال   تـرتبط سياســات  : سياسـات وممارســات المـوارد البــشرية  )  ز(

ومثال ذلك  . التعيين، والتعريف، والتدريب، والتقييم،و التشاور، والترقيات والمستحقات، واإلجراءات التأديبية        

وجود معايير الختيار أفضل األفراد المؤهلين مع التركيز على الخلفية التعليميـة، وخبـرة العمـل الـسابقة                  

لة النزاهة والقيم األخالقية، بما يظهر بوضوح عن التزام المنشأة بـاألفراد األكفـاء              واإلنجازات السابقة و أد   

وسياسات التدريب التى توصل المهام والمسئوليات المستقبلية وتشمل ممارسات مثـل           . والذين هم محل الثقة   

كمـا أن   . لوكتعلن بوضوح عن المستويات المتوقعة لألداء والـس       والتي  مدارس التدريب والحلقات الدراسية     

الترقيات التى تعتمد على تقديرات األداء الدورية توضح التزام المنشأة بتقدم األفراد المؤهلين إلى مـستويات                

  .أعلى من المسئولية
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  التطبيقات على المنشآت الصغيرة

ومثـال  . ميمكن أن تنفذ المنشآت الصغيرة عناصر بيئة الرقابة بطريقة مختلفة عن المنشآت األكبر فى الحج  -٤

  ذلك، يمكن أال يكـون للمنـشآت الـصغيرة ميثـاق شـرف لـآلداب والـسلوكيات ، ولكنهـا بـدالً مـن                 

ذلك، تنشئ ثقافة تركز على أهمية النزاهة والقيم األخالقية من خالل عملية االتصاالت الشفهية، ومـا تمثلـه                  

يرة يمكـن أال يـضموا أعـضاء    وبالمثل، فإن المسئولين عن الحوكمة فى المنشآت الـصغ        . اإلدارة من قدوة  

  .مستقلين أو من الخارج

  عملية تقييم الخطر فى المنشأة  

.  عليها المترتبةوالنتائج و كيفية التعامل معها عملية تقييم الخطر فى المنشأة هى عملية تحديد مخاطر النشاط   -٥

 المنشأة كيفية تحديد اإلدارة للخطر      وتحقيقا ألهداف عملية إعداد التقارير المالية، تشمل عملية تقييم الخطر فى          

طـار إعـداد    إل الهامة  وذلك طبقاً      جوانبها فى جميع    وضوحعدالة و  تعبر ب   بإعداد القوائم المالية التى    المتعلق

 بشأن اإلجراءات الالزمة    ات اتخاذ القرار   و التقارير المالية المطبق، وتقدير أهميتها، وتقدير احتمال ظهورها       

 المنشأة الحتمـال وجـود      دراسة ةكيفي أن تتناول عملية تقييم الخطر فى المنشأة         الممكن  فمن  . للتعامل معهم 

تـرتبط  كمـا  .  المسجلة فى القوائم الماليـة المحاسبية التقديرات  أهم معامالت غير مسجلة أو أن تحدد وتحلل      

  .الت محددة بأحداث أو معامأيضا الموثوق فيها بعملية إعداد التقارير المالية المتعلقةالمخاطر 

 بإعداد التقارير المالية األحداث الداخلية والخارجية والظروف التى يمكـن أن تظهـر              المتعلقة تشمل المخاطر    -٦

 تبدأ، وتسجل، وتعالج، وتصدر تقارير عن البيانـات الماليـة           فى أن  المنشأة   إمكانية على   تأثيراً عكسياً وتؤثر  

ومتى تم تحديد المخاطر، فـإن اإلدارة تراعـى أهميتهـا،           . ماليةالتى تتفق مع تأكيدات اإلدارة فى القوائم ال       

واإلدارة يمكن أن تبادر إلى عمل خطـط، وبـرامج أو إجـراءات             . واحتمالية حدوثها، وكيف يتم مواجهتها    

.  الخطر بسبب التكلفة أو أى اعتبارات أخرى       قبولمحددة أو أنها يمكن أن تقرر       المخاطر  ال للتعامل مع بعض  

  :مثل الظروف التاليةل تبعاًَأو تتغير المخاطر نشأ  يمكن أن تو

تغيرات فى بيئة التشغيل أو فى البيئة التنظيميـة تغيـر فـى             يمكن أن ينتج عن ال    :تغيرات فى بيئة التشغيل   * 

  .األخرى الجوهريةمخاطر ال والتنافسيةضغوط ال

 .لرقابة الداخليةم مختلف لالجدد تركيز مختلف أو فه العاملينيمكن أن يكون لدى :  الجددالعاملين* 

رات الهامة والسريعة فى نظم المعلومات يمكن أن تغير من الخطـر            يالتغي: نظم معلومات جديدة أو مجددة    * 

  .المرتبط بالرقابة الداخلية

 عناصر الرقابة وتزيد مـن خطـر        تقيدالتوسع الضخم والسريع للعمليات اإلنتاجية يمكن أن        : النمو السريع * 

 .فشلها

فى عمليات اإلنتاج أو نظم معلومات من الخطر        يمكن أن يغير إدخال تكنولوجيا جديدة       : تكنولوجيا الجديدة ال* 

 . الرقابة الداخليةالذي يصاحب

               الـدخول فـي مجـاالت أعمـال         : النماذج أو المنتجات أو األنشطة الجديـدة فـى األعمـال التجاريـة            * 

 . الرقابة الداخليةتصاحبليلة فيها يمكن أن ينشأ عنه مخاطر جديدة أو معامالت تكون للمنشأة خبرة ق

د الموظفين وتغيير فـى المـستوى       عداأإعادة الهيكلة يمكن أن يصاحبه تخفيض فى        : إعادة هيكلة الشركة  * 

 .الرقابة الداخلية الذي يصاحب الذى يمكن أن يغير الخطر وتوزيع االختصاصاتشرافى األ
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عمليات خارجية مخاطر جديدة وفريدة     االستحواذ على   التوسع فى أو    يحمل  :  الخارجية التوسع فى العمليات  * 

من نوعها والتى يمكن أن تؤثر فى الرقابة الداخلية، وعلى سبيل المثال، الخطر اإلضافى أو المتغير الناشئ                 

 .عن المعامالت بالنقد األجنبى

يدة أو تغيير المبادئ المحاسبية يمكن أن يؤثر على          جد محاسبيةتبنى مبادئ   :  الجديدة لمحاسبية ا اإلصدارات* 

 .القوائم الماليةإعداد المخاطر فى عملية 

 التطبيق على المنشآت الصغيرة     

 يطبق المفهوم األساسى لعملية تقييم المنشأة للخطر على كل المنشآت بغض النظر عن حجمها، وأن كان مـن   -٧

 وأقل تنظيماً فى المنشآت الصغرى عما تكون عليه فـى المنـشآت             المحتمل أن تكون هذه العملية أقل رسمية      

ويتوجب على المنشآت وضع أهداف إلعداد التقارير المالية، وقد يتم تحديد هذه األهداف ضمنياً فـى                . األكبر

ويمكن أن تكون اإلدارة في هـذه المنـشآت         . المنشآت الصغيرة بدالً من أن تكون بطريقة واضحة وصريحة        

ى علم بالمخاطر المرتبطة بهذه األهداف بدون استخدام التعليمات الرسـمية ولكـن مـن خـالل            الصغيرة عل 

  .المشاركة الشخصية المباشرة مع الموظفين واألطراف الخارجية

  واالتصاالت  بإعداد التقارير الماليةتتعلقوالتي   النشاط المرتبطة به متضمناً إجراءات تشغيل–نظام المعلومات 

، والبرمجيـات،  )وهى المكونات الماديـة ومكونـات األجهـزة   (م المعلومات من البنية األساسية يتكون نظا  -٨

وتكون البنية األساسية والبرمجيات غائبة أو لها أهمية أقل فى النظم التـى             . واألفراد، واإلجراءات، والبيانات  

تخدم تكنولوجيـا المعلومـات      من نظم المعلومات تس    اًوكثير. كليه  بصورة   تكون يدوية فى األساس أو يدوية     

   .استخداما شامل

يتكون نظام المعلومات المتعلق بأهداف إعداد التقارير المالية، والذى يشمل نظام إعداد التقارير الماليـة مـن     -٩

) إلى جانـب األحـداث    (اإلجراءات والسجالت المعدة لبدء وتسجيل ومعالجة وإعداد تقارير معامالت المنشأة           

ويمكـن أن يـتم بـدء       . مسئولية عن األصول ذات الصلة وكذلك االلتزامات،وحقوق الملكية       وللحفاظ على ال  

المعامالت يدوياً أو آليا عن طريق إجراءات مبرمجة، ويشمل التسجيل تحديد وجمع المعلومـات المرتبطـة                

ـ وتـشمل المعالجـة مهامـاً مثـل التـصحيح والتحق          . بالمعامالت أو األحـداث      ق والحـساب والقيـاس     ي

ويرتبط إعداد التقـارير بتجهيـز التقـارير        . تقييم والتلخيص والتسوية سواء تم ذلك بطريقة آلية أو يدوية         وال

المالية إلى جانب المعلومات األخرى، سواء كان ذلك فى صيغة اليكترونية أو مطبوعة، والتـى تـستخدمها                 

دة المعلومات التـى يخرجهـا      وتؤثر جو . المنشأة فى قياس وفحص األداء المالى للمنشأة وفى وظائف أخرى         

النظام على قدرة اإلدارة فى اتخاذ القرارات المناسبة فى التحكم فى ومراقبة أنشطة المنشأة وتجهيز تقـارير                 

  .مالية يعتمد عليها
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  : تبعاً لذلك فان نظام المعلومات يشمل األساليب والسجالت التى-١٠

  .المعامالت الصحيحةتحدد وتسجل كل * 

 للمعامالت من أجل إعداد التقـارير       المناسب بالتصنيف وبتفاصيل كافية للسماح     بانتظامتصف المعامالت   * 

 .المالية

 . النقدية السليمة فى القوائم الماليةاقياس قيمة المعامالت بطريقة تسمح بتسجيل قيمته* 

 .ت فى الفترة المحاسبية السليمةتحديد الفترة الزمنية التى تحدث فيها المعامالت للسماح بتسجيل المعامال* 

 . افصاحات فى القوائم المالية بطريقة مناسبة وتعرض المعامالت وما يخصها من بيانات* 

عملية االتصاالت توصيل فهم األدوار والمسئوليات الفردية التى تخص نظام الرقابة الداخليـة علـى               تشمل   -١١

دى الذى يصل إليه فهم األفراد لكيفية ربط أنشطتهم فى نظام            وهى تشمل ذلك الم    ،عملية إعداد التقارير المالية   

معلومات التقارير المالية مع عمل اآلخرين والوسائل الخاصة باإلبالغ عن االستثناءات إلى المستوى األعلـى       

قنوات االتصال المفتوح فى التأكيد على أن االستثناءات قد تم اإلبالغ عنهـا             تساعد  و. المناسب داخل المنشأة  

 . إجراء بشأنها اتخاذتم و

كمـا  .  الحسابات والتقارير المالية، والمذكرات    ودليل،  ات السياس دليلأشكال مثل   عدة   وتأخذ عملية االتصال     -١٢

  . اإلدارةإجراءاتأن عملية االتصال يمكن أن تتم بطريقة اليكترونية، أو شفوية، ومن خالل 

  التطبيق على المنشآت الصغيرة

 تكون نظم المعلومات وما يرتبط بها من عمليات النشاط ذات الصلة بأعمال التقارير المالية ن المحتمل أنم  -١٣

. فى المنشآت الصغيرة أقل رسمية عما تكون عليه فى المنشآت األكبر، ولكن دورها يكون فى نفس األهمية                

بيـر لإلجـراءات    ويمكن أال تحتاج المنشآت الصغيرة ذات المشاركة اإلدارية النشطة إلى شرح وتفسير ك            

وعملية االتصال يمكن أن تكـون أقـل        . المحاسبية، أو السجالت المحاسبية المعقدة، أو السياسات المكتوبة       

رسمية، وتتحقق بسهولة أكبر فى المنشآت الصغيرة عنها فى المنشآت األكبر نظراً لحجم المنشأة الصغيرة               

  .الكبير لإلدارةوالمستويات القليلة فيها ذلك إلى جانب الوضوح والوجود 

   الرقابةأنشطة 

    أنشطة الرقابة هى تلك الـسياسات واإلجـراءات التـى تـساعد فـى التأكيـد علـى تنفيـذ توجيهـات                        -١٤

اإلدارة، وعلى سبيل المثال، اتخاذ اإلجراءات الضرورية للتعامل مع المخاطر التى تهدد تحقيـق أهـداف                

نولوجيا المعلومات أو داخل النظم اليدوية والتي يكون لها         وأنشطة الرقابة سواء كانت داخل نظم تك      . المنشأة

  .أهداف متعددة ويتم تطبيقها على مستويات وظيفية وتنظيمية مختلفة

  وبصفة عامة نجد أن األنشطة الرقابية التى تكون مرتبطة بأعمال المراجعة يمكن أن يتم تصنيفها على أنها                   -١٥

  : يلىالسياسات واإلجراءات التى تنتمى إلى ما

تشمل األنشطة الرقابية تقويم وتحليل األداء الفعلى مقارنة بالموازنات، وتقارير التنبؤ، واألداء فى             : األداءتقويم  * 

الفترة السابقة، وما يتصل بها من المجموعات المختلفة من البيانات سواء كانت بيانات تشغيلية أو بيانات ماليـة                  
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لعالقات واإلجراءات التصحيحية ، ومقارنة البيانـات الداخليـة مـع           مع بعضها البعض، ويتم ذلك مع تحليل ا       

المصادر الخارجية للمعلومات، وتقويم األداء الوظيفى أو أداء النشاط، وذلك مثل مراجعة المـديرين  لقـروض       

العمالء فى البنك من حيث توزيع القروض طبقاً للفروع، والمنطقة، وأنواع القـروض بغـرض التحقـق مـن      

 . وتحصيلهااعتمادها

  

حيث يتم أداء مجموعة متنوعة من عناصر الرقابة وذلك من أجل مراجعة دقة، واكتمـال،               : معالجة المعلومات  *

والمجموعتان الواسعتان لألنشطة الرقابية لنظم المعلومات هى عناصـر رقابـة للتطبيـق             . واعتماد المعامالت 

 عناصر رقابة التطبيقـات علـى معالجـة التطبيقـات           و تنطبق . وعناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات    

وهذه العناصر تساعد فى التأكيد على أن المعامالت حدثت وأنه تم اعتمادها، وأنه قـد تـم تـسجيلها                   . الفردية

وتشمل أمثلة عناصر رقابة التطبيق، مراجعة الدقة الحسابية للسجالت، والحفاظ على           . ومعالجتها بالكامل وبدقة  

 وميزان المراجعة، وعناصر الرقابة اآللية مثل مراجعة تعديالت البيانات المدخلة، ومراجعـة             وفحص الحسابات 

أما عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات فما هـى         . التسلسل الرقمى، والمتابعة اليدوية لتقارير االستثناء     

 لعناصر رقابة التطبيق بالمساعدة على      إال سياسات وإجراءات ترتبط بكثير من التطبيقات وتدعم التوظيف الفعال         

وتشمل عناصر الرقابة العامة لنظم المعلومـات بـصفة         . التأكيد على التشغيل السليم والمستمر لنظم المعلومات      

عامة عناصر الرقابة على عمليات مركز البيانات وشبكة األعمال، وتملك برمجيات النظام، والتغيير والصيانة،              

وهذه العناصر تنطبق علـى بيئـات       . تحواذ على تطبيقات النظام، و تطويره، وصيانته      و تامين الوصول، واالس   

وأمثلة عناصر الرقابـة العامـة لتكنولوجيـا        . الكمبيوتر سواء الكبير منها أو الصغير، وبيئة المستخدم النهائى        

بـرامج أو إلـى     المعلومات هى عناصر رقابة تغيير البرنامج، وعناصر الرقابة التى تحد من الوصول إلـى ال              

البيانات ، وعناصر الرقابة على تنفيذ اإلعدادات الجديدة من مجموعة البرمجيات التطبيقية، وعناصـر الرقابـة            

على برمجيات النظام التى تحد من الوصول، أو متابعة استخدام مرافق النظام التى يمكن أن تغير من البيانـات                   

 .عةأو السجالت المالية بدون أن تترك مجال للمراج

وتشمل هذه األنشطة األمن المادي لألصول، ويتضمن ذلك أدوات الحماية المناسبة مثل            : الماديةعناصر الرقابة   * 

أجهزة األمن ضد الوصول إلى  األصول والسجالت، إعطاء تصريح بالوصول إلى برامج الكمبيوتر وملفـات                

على سـبيل المثـال     (هر على سجالت المراقبة     البيانات، واإلحصائيات والمقارنات الدورية مع المبالغ التى تظ       

والمدى الذى يمكن أن تصل     ). مقارنة نتائج جرد النقدية، أو األوراق المالية أو المخزون مع السجالت المحاسبية           

إليه عناصر الرقابة المادية فى منع سرقة األصول تؤثر على مدى المصداقية في إعداد القوائم المالية، ولـذلك                  

فعلـى  . راجعة تختلف تبعاً للحاالت مثل أن تكون األصول معرضة بدرجة كبيرة لسوء االستخدام            فإن عملية الم  

سبيل المثال نجد أن هذه العناصر تكون فى العادة  غير ذات صلة عند اكتشاف خسائر فى المخزون طبقاً للجرد                    

ارة بالكامل على البطاقات المستمرة     ومع ذلك، فعندما تعتمد اإلد    . الفعلى الدورى ويتم تسجيلها فى القوائم المالية      

 .للمخزون تحقيقا ألغراض التقارير المالية، فإن عناصر رقابة األمن المادية تكون هنا مرتبطة بعملية المراجعة

        الهدف منها تكليف أفراد مختلفـون بمـسئولية التـصريح بالمعـامالت، وتـسجيلها ،                  : توزيع االختصاصات * 

ا يؤدى إلى تقليل فرص السماح ألى شخص بأن يكون فى موقف يسمح له بأن يرتكب فيه                 و حيازة األصول مم   

ويخفي األخطاء أو الغش أثناء قيام هذا الشخص بأداء مهامه العادية وتشمل األمثلة علي توزيع االختـصاصات                 

  .و فحص واعتماد التسويات، واعتماد ومراقبة المستندات، عملية إعداد التقارير 
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كن أن تعتمد أنشطة رقابية محددة على وجود سياسات على مستوى أعلى يتم وضعها بمعرفـة اإلدارة أو             يم  -١٦

وعلى سبيل المثال، فإن عناصر الرقابة بشأن التفويض في االستثمار قد تتمثل في             . المسئولين عن الحوكمة  

 ذلـك نجـد أن   وضع مستويات وحدود لالستثمار بواسطة المسئولين عن الحوكمة، وعلـى العكـس مـن      

المعامالت غير الروتينية مثل عمليات االستحواذ الرئيسية أو نقل أصول الشركة يمكن أن تتطلب مـستوى                

 .عال من االعتماد، وتشمل فى بعض الحاالت ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للمنشأة

  التطبيق على المنشآت الصغيرة 

كز عليها أنشطة رقابية فى المنشآت الصغيرة مشابهة لتلك الموجودة فـى              يحتمل أن تكون المفاهيم التى ترت       -١٧

وأيضا، قد تجد المنشآت الصغيرة أن أنواع       . منشآت أكبر، ولكن يختلف الشكل الرسمي الذي يتم به أداؤها         

محددة من األنشطة الرقابية تكون غير ذات صلة بالموضوعات المطروحة بسبب عناصر الرقابة المطبقـة               

وعلى سبيل المثال فإن احتفاظ اإلدارة بالسلطة للموافقة علي البيع باألجل ، والمـشتريات              .  اإلدارة بواسطة

الهامة الضخمة، و استخدام التسهيالت االئتمانية يمكن أن يوفر رقابة قوية على هذه األنشطة، وبذلك تقـل                 

مناسب لالختصاصات غالباً ما يؤدى     والتوزيع ال . أو قد ال تكون هناك حاجة إلى أنشطة رقابية أكثر تفصيالً          

حتى الشركات التى يقل فيها عدد العاملين ، يمكن أن تكـون قـادرة              . إلى صعوبات فى المنشآت الصغيرة    

على تكليفهم بمسئولياتهم لتحقيق التوزيع الجيد لالختصاصات، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فتقـوم باسـتخدام                

  .لتحقيق أهداف الرقابةوإشراف اإلدارة علي األنشطة المتعارضة 

   عناصر الرقابةمتابعة

    إن أحد المسئوليات الهامة لإلدارة تتمثـل فـى وضـع و االحتفـاظ بنظـام الرقابـة الداخليـة بـصفة                        -١٨

مستمرة، وتشمل متابعة اإلدارة لعناصر الرقابة الوقوف على ما إذا كانت هذه العناصر تعمل وفقاً للمخطط                

ويمكن أن تشمل متابعة عناصر الرقابة أنشطة مثـل         . اسبة للتغيرات فى الظروف   وأنه يتم تعديلها لتكون من    

فحص اإلدارة عما أن كانت التسويات البنكية يتم تجهيزها دورياً، وأن تقييم المراجعين الداخليين لمدى تنفيذ                

ن ناحية تطبيق مسئولي المبيعات لسياسات المنشأة من ناحية شروط عقود المبيعات ورأى اإلدارة القانونية م            

  .سياسات الممارسات األخالقية أو أنشطة المنشأة األخرى

وتشمل تقيـيم   .   إن متابعة عناصر الرقابة هى عملية لتقييم جودة أداء عناصر الرقابة الداخلية بمرور الوقت               -١٩

ابعـة  وعملية المت . تصميم وتشغيل عناصر رقابة على أسس زمنية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة          

وعلى سبيل المثال، فإذا لم يتم متابعة توقيت ودقـة          . تتم لضمان استمرار عناصر الرقابة فى العمل بكفاءة       

ومتابعة عناصر الرقابة تتم من خـالل       . التسويات البنكية، فمن المحتمل أن يتوقف المختص بها عن عملها         

  .ثنينأنشطة المتابعة المستمرة، والتقييمات المنفصلة، أو مزيج من اال

 يتم مباشرة أنشطة المتابعة المستمرة إلنظمة الرقابة من خالل أطار األنشطة العادية المتكررة للمنشأة وتشمل                -٢٠

ويكون كل من مديرو المبيعات، والمشتريات، واإلنتاج على مستوى         . األنشطة اإلدارية واإلشرافية المعتادة   

لية ويمكن أن يطلبوا تقارير عنها و التى قد تختلـف  الشركة ومستوى القطاعات على صلة بالعمليات التشغي   

  .بصورة كبيرة عما يعرفونه عن أمور التشغيل
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  فى كثير من المنشآت، يستمر المراجعون الداخليون أو األفراد الذين يؤدون وظائف مشابهة فى المـساهمة                  -٢١

ن بـصفة منتظمـة بتـوفير       فهم يقومو . فى متابعة عناصر رقابة المنشأة من خالل عمليات تقييم منفصلة         

. معلومات عن أداء الرقابة الداخلية، ويركزون انتباههم بشدة على تقييم تصميم وتشغيل الرقابـة الداخليـة               

وهم يقومون باستمرار بتبليغ معلومات عن نقاط القوة والضعف والتوصيات من أجل تحسين نظام الرقابـة                

  .الداخلية

خدام المعلومات الناتجة عن اتصاالت مع أطراف خارجية والتى يمكن أن          يمكن أن تشمل أنشطة المتابعة است       -٢٢

فـالعمالء يراجعـون    . تبين وجود مشاكل أو تلقى الضوء على مجاالت قد تكون فى حاجة إلى التحـسين              

وباإلضافة لذلك، فان   . ضمنياً بيانات الفواتير وذلك بقيامهم بسدادها أو بالشكوى من المبالغ المستحقة عليهم           

هات الرقابية يمكن أن تتصل بالمنشأة بخصوص أمور يمكن أن تؤثر على أداء الرقابة الداخلية، علـى                 الج

كمـا أن اإلدارة    . سبيل المثال، االتصاالت التى تتم بشأن التفتيش الذى يقوم به البنك المركزى على البنوك             

  .لخارجيين عن أداء أنشطة المتابعةين اقبيمكن أن تستفيد من االتصاالت الخاصة بالرقابة الداخلية مع المرا

    التطبيق على المنشآت الصغيرة

  يحتمل أن تكون أنشطة الرقابة المستمرة فى المنشآت الصغيرة أقل فى الرسمية و عادة ما تتم كجزء مـن                     -٢٣

ات هامة  والمشاركة الوثيقة لإلدارة فى عمليات التشغيل غالباً ما تحدد اختالف         . أعمال اإلدارة لتشغيل المنشأة   

  .عن التوقعات وعدم الدقة فى البيانات المالية مما يؤدى إلى إجراءات تصحيحية فى الرقابة
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  مخاطر التحريف الهام والمؤثريمكن أن تشير إلي وجود الظروف واألحداث التي 

. وجود مخاطر التحريـف الهـام والمـؤثر       تدل على    يمكن أن    التي واألحداث   الحاالت هو أمثلة عن     يليما  

ذات صلة بكل    ميعهاجقد ال تكون     واألحداث، ومع ذلك، فانه      الحاالتتغطى مجاالً واسعاً من     المقدمة  واألمثلة  

  .التالية شاملةليس بالضرورة أن تكون قائمة األمثلة كما أنه مهمة مراجعة 

التشغيل فى المناطق التى تكون غير مستقرة اقتصادياً، وعلى سبيل المثال فى البلدان التى تقوم بـالتخفيض                 * 

  .الشديد فى قيمة العملة أو ذات االقتصاديات المتضخمة بشدة

 .) مثل العقود المستقبلية أو الخيارات ( يل ألسواق متقلبةالتشغتعرض * 

 .درجة عالية من النظم المعقدة* 

 . فقدان العمالء المهميناالستمرارية و مشاكل السيولة بما فى ذلك* 

 . رأس المال والقروضتوفرالقيود على * 

 .رات في الصناعة التي تعمل فيها المنشأةيالتغي* 

 .توريدتغييرات في سلسلة ال* 

 .إنتاج أو عرض منتجات أو خدمات جديدة، أو االنتقال إلى خطوط جديدة من النشاط* 

 .التوسع في مواقع جديدة* 

 في المنشأة، مثل االستحواذات الضخمة، أو أعمال إعادة التنظيم، أو األحـداث األخـرى غيـر                 اتالتغيير* 

 .عاديةال

 .المنشآت أو قطاعات النشاط التي يحتمل أن تباع* 

 .التحالفات المعقدة و المشروعات المشتركة* 

 .، والترتيبات األخرى المعقدة للتمويلةض الخاصاغراستخدام التمويل خارج الميزانية، والمنشآت ذات األ* 

 .عالقةذوي  المعامالت الضخمة مع أطراف* 

 .النقص فى األفراد من ذوى مهارات إصدار التقارير المحاسبية والمالية الصحيحة* 

 . بما فى ذلك رحيل المديرين الرئيسيينالرئيسيينرات فى األفراد يالتغي* 

 . اإلدارةالمناطق التى لم تتناولهاالضعف فى أعمال الرقابة الداخلية، وبصفة خاصة * 

 .التضارب بين استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات فى المنشأة واستراتيجيات أنشطتها* 

 .يا المعلوماترات فى بيئة تكنولوجيالتغي* 

 .نظم تكنولوجيا معلومات جديدة ترتبط بأعمال التقارير الماليةاستخدام * 

 .أو الحكوميةمن الجهات الرقابية االستفسارات عن عملية تشغيل المنشأة أو النتائج المالية * 

 .اية المدة التى تتم فى نه التسوياتأعمال التحريف السابقة، وتاريخ األخطاء، أو الكميات الضخمة من* 

 وتـشمل المعـامالت التـى تـتم داخـل           المنتظمةروتينية أو غير    الالكميات الضخمة من المعامالت غير        * 

 .، ومعامالت اإليرادات الضخمة التى تتم فى نهاية المدةالمجموعة
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الـدين، األصـول    اإلدارة، على سبيل المثال إعادة تمويـل        رغبة  المعامالت التى تم تسجيلها على أساس       * 

 . القابلة للتداول األوراق الماليةالمعروضة للبيع و تبويب

 .محاسبية جديدةإصدارات تطبيق * 

 . تشمل عمليات معقدةمحاسبيةقياسات * 

 .المحاسبيةعدم التأكيد، وتشمل التقديرات يشوبها أحداث أو معامالت هامة * 

لى سبيل المثال، ضمانات المبيعات، والضمانات المالية،       ، ع المحتملةأعمال التقاضى المعلقة، وااللتزامات     * 

 .                       وأعمال تحسين البيئة

  

  

  
 
 


