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  ) ٣٣٠(معيار المراجعة المصري رقم 

  إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها

  

  ة ـــمقدمال

ـ  ردود األفعـال   بتحديـد تتعلق  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات          -١ للمراقـب   ة العام

علي التى تم تقييمها     لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر    جراءات مراجعة إضافية    إل ئه وأدا هوتصميم

معيار المراجعة المصرى رقم     يشرحو  .  مراجعة قوائم مالية   أثناء مستوي القوائم المالية ومستوي التأكيد      

فهم المراقب للمنشأة وبيئتها، بما فـى    كيفية"الهام وتقييم مخاطر التحريف و بيئتها تفهم المنشأة   ) " ٣١٥(

  . الهام والمؤثرمخاطر التحريف ذلك نظام الرقابة الداخلية فيها، وتقييم 

 : متطلبات هذا المعيارعلي  هو نظره عامة ما يلي -٢

 العامـة   ردود أفعالـه  أن يحدد   مراقب الحسابات     يتطلب هذا القسم من    . للمراقب  العامة ردود األفعال * 

 يعـة يوفر إرشاداً عن طب   كما أنه    القوائم المالية والمؤثر على مستوى     الهام مخاطر التحريف    لمواجهة

  .  هذهردود األفعال

 هذا القسم من    يتطلب .دي على مستوى التأك   التحريف الهام والمؤثر  إجراءات المراجعة لمواجهة مخاطر     * 

مـدى  لقياس  مراقب الحسابات أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية بما فى ذلك اختبارات              

كـذلك   و ة بالموضوع أو تكـون مطلوبـة      ذات صل عندما تكون   و ذلك   ،  أنظمة الرقابة   فعالية تشغيل   

مخاطر التحريف الهام والمـؤثر      من مواجهة   طبيعتها، وتوقيتها، ومداها    تمكن التى   التحققإجراءات  

يقوم المراقب بدراسـتها     هذا القسم أموراً     يشملوباإلضافة لذلك ،    . التي تم تقييمها علي مستوي التأكيد     

  . مراجعة هذه طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات اللتحديد

 مـن مراقـب     هـذا القـسم   يتطلب   . أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها      مةءمال  و تقييم مدى كفاية  * 

 كان قد تم الحصول     إذا ما   يستنتجوأن  مالئما  مازال  الخطر   كان تقييم    إذا ما   بدراسةالحسابات أن يقوم    

  . كافية ومالئمة مراجعة أدلةعلى 

 . بات التوثيق ذات الصلة هذا القسم متطليضع.التوثيق* 

١-٣٣٠ 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢  ٣٣٠-  

 مراقب الحسابات أن يقوم      على ينبغيحتى يتم تخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبول،           -٣

 أن  ينبغـي للمخاطر التى تم تقييمها على مستوى القوائم المالية، كما أنـه            العامة   أفعالهردود  بتحديد  

ـ  المخاطر التى تم تقييمها على مستوى التأك       لمواجهةوأداء إجراءات مراجعة إضافية     يقوم بتصميم    . دي

 إلى الحكـم    ترجع المراجعة اإلضافية أمور      العامة وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات     ردود األفعال تعتبر  و

 يلتـزم  هذا المعيار يجب أيضاً على مراقب الحسابات أن      لمتطلباتوباإلضافة  . مراقب الحسابات لالمهنى  

بـشأن  مسئولية المراقب   ) " ٢٤٠( فى معيار المراجعة المصرى رقم       ةود الموج بالمتطلبات واإلرشادات 

   مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمهـا        لمواجهةوذلك   "ماليةالغش والتدليس عند مراجعة قوائم      

 .  الناتجة عن الغش والتدليس و

   للمراقب العامةردود األفعال

 التحريف الهـام والمـؤثر    مخاطر   العامة للتعامل مع     الهردود أفع يجب على مراقب الحسابات أن يحدد        -٤

بـضرورة   فريـق العمـل      التركيز على  الردودمثل هذه   ويمكن أن تشمل    . على مستوى القوائم المالية   

 أكثر خبرة، أو مـوظفين مـن        عاملين وتقييم أدلة المراجعة، وتعيين      جمعالشك المهنى فى    لحفاظ على   ا

 عناصر إضافية مـن     إدخالالمزيد من اإلشراف أو      خبراء، وتوفير    ذوى المهارات الخاصة أو استخدام    

يمكن أن يقوم   وباإلضافة لذلك،   . سيتم أداؤها التى  و  عدم التوقع فى اختيار إجراءات المراجعة اإلضافية        

، مثـل ،  كرد فعل عـام    طبيعة، أو توقيت، أو مدى إجراءات المراجعة         في بعمل تغييرات عامة     المراقب

  . سابقفي تاريخ  وذلك بدالً من عمل ذلك الفترةفى نهاية معينة  حققتأداء إجراءات 

  بمدى فهم مراقب الحسابات لبيئة        الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية       التحريف تقييم مخاطر يتأثر   -٥

ابـة  بيئة الرقابة الفعالة لمراقب الحسابات بأن يكون لدية ثقة أكثر فى نظام الرق            ويمكن أن تسمح    . الرقابة

مـثالً  يقـوم   و بالتـالى     من داخل المنشأة،     الحصول عليها  تم   مصداقية أدلة المراجعة التي   الداخلية وفى   

 وإن كان هناك    .الفترة من أن يتم ذلك فى نهاية         بدالً مبكرةبإجراء بعض إجراءات المراجعة فى تواريخ       

 إجراءات مراجعة أكثـر فـى       اءبأد مراقب الحسابات ، فمن المعتاد أن يقوم      بيئة الرقابة ف فى   ضعنقاط  

وان يسعي للحصول علي أدلة مراجعة أكثر شموالً         ، مبكرتاريخ   بدالً من أن يكون ذلك فى        الفترةنهاية  

 ، وأن يقوم بتعديل طبيعة إجراءات المراجعة للحصول علي أدلة مراجعة أكثر إقناعا            التحققمن إجراءات   

 .  المراجعةاق نطيتضمنهادة عدد المواقع التى يجب أن أو زيا



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٣  ٣٣٠-  

 علـى   مثل التركيـز  ،  لعمل مراقب الحسابات   األسلوب العام مثل هذه االعتبارات لها مغذى هام على        إن   -٦

إجـراءات   إلى جانـب     الرقابة  عناصر  اختبارات استخدام أسلوب أو   )التحقق أسلوب ( التحققإجراءات  

 ).األسلوب المختلط (التحقق

 ديكالتأ على مستوى  الهام والمؤثرريفحإجراءات المراجعة لمواجهة مخاطر الت

، طبيعتهـا ل يكونالتى    و يم وأداء إجراءات مراجعة إضافية     على مراقب الحسابات أن يقوم بتصم      ينبغي -٧

ـ  على مستوى التأك    التي تم تقييمها    الهام والمؤثر  لتحريفامخاطر  مواجهة  أثر ل ومداها  وتوقيتها،       .دي

ن طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات المراجعة اإلضـافية         توفير صلة واضحة بي     هو الغرض هنا  يكون   و

مـور  األ  مثـل  بدراسة مراقب الحسابات    يقوم، مراجعة إضافية   وعند تصميم إجراءات    . وتقييم الخطر 

       : التالية

  .أهمية الخطر* 

 . احتمالية حدوث تحريف هام ومؤثر* 

 .اإلفصاحفئة المعامالت، أو رصيد الحساب، أو خصائص * 

 المستخدمة بواسطة المنشأة وبصفة خاصة ما إذا كانـت تلـك األنظمـة         المحددةعة أنظمة الرقابة    طبي* 

 . آليةيدوية أم 

 لتحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة بالمنشأة فعالة         أدلة مراجعة  يتوقع الحصول على     المراقبما إذا كان    * 

 . التحريفات الهامة والمؤثرة أو اكتشاف وتصحيح منعفى 

  . بر طبيعة إجراءات المراجعة ذات أهمية كبرى فى مواجهة المخاطر التى تم تقييمهاو تعت

مدخل المراجعة   دراسةل على مستوى التأكيد أساساً      تحديدهاتقييم مراقب الحسابات للمخاطر التى تم        يمثل -٨

ابات مراقب الحس  يقرروفى بعض الحاالت، يمكن أن      .  لتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية     الصحيح

لخطر تحريف هام ومؤثر تم تقييمـه        فعالة   مواجهة تحقيق هيمكنفقط   ألنظمة الرقابة   بأداء اختبارات    أنه

 التحققإجراءات  مراقب الحسابات أن أداء      يقرريمكن أن     وفى حاالت أخرى  . وذلك بالنسبة لتأكيد محدد   

خطـر  ت تأثير الضوابط من تقييم      مراقب الحسابا  يستبعدتأكيدات محددة، وعلى ذلك،     ليكون مناسباً   فقط  

تـسفر عـن وجـود     التى قام بها مراقب الحسابات  إجراءات تقييم الخطر   عندما تكون  ذلك   و يحدث  .ما

 يكـن   لـم  أنظمة الرقابة   تشغيل  لتأكيد، أو بسبب أن اختبار مدى فعالية         فعاله ذات صلة با    عناصر رقابة 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٤  ٣٣٠-  

فقـط   التحقـق القيـام بـإجراءات     أن  ب لالقتناع  فى حاجة   يكون  مراقب الحسابات  فإنومع ذلك،   . فعاال

 إلى مستوى   الهام والمؤثر  تأكيد ذو صلة يمكن أن يكون فعاالً فى تخفيض خطر التحريف             للحصول على 

 اختبـارات  باستخدام كـالً مـن       الطريقة المختلطة وغالباً ما يحدد مراقب الحسابات أن       . منخفض مقبول 

 التي تـم    األسلوب  وبغض النظر عن    .  طريقة فعالة    هى التحقق  وإجراءات أنظمة الرقابة  تشغيل   فعالية  

من أجـل كـل فئـة هامـة مـن            التحققإجراءات  ، فإن مراقب الحسابات يقوم بتصميم وأداء        اختباره

  . من هذا المعيار"٤٩" الفقرة رقم فىكما هو مطلوب  حساب و اإلفصاحالرصيد  وأ ،المعامالت

الكثير من األنشطة الرقابية التى يمكن تحديـدها        هناك   أن ال يكون     فى حالة المنشآت الصغير جداً، يمكن      -٩

ولهذا السبب، فإن اإلجراءات اإلضافية للمراجعة الخاصة بمراقب الحسابات يحتمل أن           . بواسطة المراقب 

 إليها فـى    تم اإلشارة اإلضافة إلى األمور التى     وب وفى هذه الحاالت،     ،تحققتكون فى األساس إجراءات     

الحـصول  في ظل غياب الضوابط      كان ممكنا    إذا ما   بدراسة مراقب الحسابات    يقوم، أعاله   "٨"مالفقرة رق 

  .ية مراجعة مناسب وكافأدلةعلى 

   طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية دراسة

  طبيعة ال

)  لتحقـق االرقابة أو إجراءات    اختبارات  (طبيعة إجراءات المراجعة اإلضافية إلى الغرض منها        تشير   - ١٠

   إعـادة األداء    أو   اباتإعادة الحـس   و أ المصادقات  االستفسار أو  و أ المالحظة و أ ونوعها، أى التفتيش  

 لبعض التأكيدات عن    مةمالءمراجعة أكثر   الإجراءات  ويمكن أن تكون بعض     . أو اإلجراءات التحليلية  

لخطـر   هـى األكثـر مواجهـة        الرقابة  أنظمة اختباراتيمكن أن تكون    مثالً   إليرادل فبالنسبة. غيرها

لخطـر   هى األكثر مواجهـة  التحقق تكون إجراءات نفي حي، كتمالاال لتأكيدالتحريف الذي تم تقييمه   

  .لتأكيد الحدوثالتحريف الذي تم تقييمه 

ار مراقب الحسابات إلجراءات المراجعة على أساس تقييم الخطر فكلما كان تقيـيم الخطـر    يستند اختي  - ١١

لحـصول  ا المراجعة الذى يسعى  مراقب الحسابات        مصداقية وصلة أدلة  الحاجة إلى   ت  عالياً، كلما زاد  

 إجراءات المراجعة التـى يجـب       نوعىعلى كل من    هذا   يؤثر    أن يمكنو .التحققعليها من إجراءات    



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٥  ٣٣٠-  

، الغيـر  شروط التعاقد مع     اكتمال فمثالً، نجد أن مراقب الحسابات يمكن أن يؤكد على           ءها وتوليفتها أدا

 . المستنداتقيامه بمراجعة افة إلى باإلض

التحريـف   أسباب تقييم خطـر      بدراسة المراقب يقومعند تحديد إجراءات المراجعة التى يجب أداؤها،         - ١٢

 ذلك يشمل    و . اإلفصاح  و رصيد حساب  وأ على مستوى التأكيد لكل فئة من المعامالت،         الهام والمؤثر 

أى (رصيد حساب، وبيـان اإلفـصاح        وأمالت،   كل من الخصائص المحددة لكل فئة من المعا        دراسة

أى ( المنـشأة    نظام الرقابة فى   يأخذ فى االعتبار  لخطر  ل  المراقب  كان تقييم  إذاوما  ) المخاطر المتأصلة 

 حدوث تحريـف    منخفض االحتمال  خطر   بوجود أن مراقب الحسابات    لو اعتبر  مثالًف. ) خطر الرقابة 

ذات  األخذ فى االعتبار عناصر الرقابـة     عامالت دون   هام ومؤثر بسبب خصائص محددة لفئة من الم       

ومـن  .  مناسبة وكافية  أدلة مراجعة  التحليلية وحدها لتوفير     التحققفيمكنه االكتفاء بإجراءات     ،   الصلة  

 نظراً لوجود أنظمة رقابـة      هام و مؤثر   وجود خطر منخفض لتحريف      المراقبناحية أخري، إذا توقع     

 استناداً على التشغيل الفعال لهذه األنظمة،       تحقق القيام بتصميم إجراءات     المراقبفعالة بالمنشأة وينوى    

.  عن مدي فعالية تـشغيلها     أدلة مراجعة  اختبارات ألنظمة الرقابة للحصول على       المراقبحينئذ يجرى   

وقد يكون هذا هو الوضع الموجود مثالً ألحد فئات المعامالت التى تكون منتظمـة بدرجـة معقولـة                   

 غير معقدة والتى يتم تشغيلها ومراقبتها بصورة روتينية بواسطة نظام المعلومات فى             وذات خصائص 

 . المنشأة

 تتعلق بصحة واكتمال المعلومات التى ينتجهـا نظـام          أدلة مراجعة  الحصول على    المراقبيطلب من    - ١٣

سـبيل  فعلـي   . المعلومات فى المنشأة وذلك عند استخدام هذه المعلومات فى أداء إجراءات المراجعة           

 باستخدام معلومات غير مالية أو بيانات الموازنة المعدة عـن طريـق نظـام               المراقبالمثال، إذا قام    

معلومات المنشأة عند أداء إجراءات المراجعة مثل إجراءات التحقق التحليليـة أو اختبـارات أنظمـة                

معيـار  راجع . مات  تتعلق بصحة و اكتمال مثل تلك المعلو  أدلة مراجعة  على   المراقبالرقابة، يحصل   

 .للحصول على مزيد من اإلرشادات" ١١"الفقرة رقم  "  أدلة المراجعة) "٥٠٠(المراجعة المصري رقم 
 

 التوقيت 

 . المراجعةتطبق عليها أدلة  أداء إجراءات المراجعة أو الفترة أو التاريخ التىُ وقتالتوقيت إلى يشير  - ١٤



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٦  ٣٣٠-  

 أو فى   مبكرة فى تواريخ    التحققالرقابة أو إجراءات    ات  أن يقوم بتأدية اختبار   يمكن لمراقب الحسابات     - ١٥

 أن مراقب الحـسابات  يقرركلما زاد احتمال أن  التحريف الهام والمؤثر وكلما زاد خطر    . الفترةنهاية  

 يقـوم  تاريخ مبكـرأو      بدال من  الفترة يكون أكثر فعالية بالقرب من نهاية        التحققالقيام بأداء إجراءات    

ت على سبيل المثـال، أداء إجـراءا      (متوقعة   عنها أو غير  فى أوقات غير معلن     راجعة  مبإجراءات ال 

 أداء إجراءات المراجعة قبـل      يمكن أن يساعد  ومن ناحية أخرى،    . )فى مواقع مختارة  مفاجئة  مراجعة  

 من عملية المراجعة، وبالتالى يتم      مبكرة مراقب الحسابات فى تحديد أمور هامة فى مرحلة          الفترةنهاية  

 قـام مراقـب   و إذا.  األمورتلك مراجعة فعال للتعامل مع مثل    وضع اسلوب مساعدة اإلدارة أو    حلها ب 

 بدراسـة  المراجـع    يقوم  ،   الفترة قبل نهاية    يةجراءات التحليل اإلالرقابة أو   الحسابات بأداء اختبارات    

 ). "٦١"ى إل" ٥٦" من و"٣٨"و " ٣٧" الفقرات راجع (للفترة المتبقيةاألدلة اإلضافية المطلوبة 

 :التاليةمور األمثل أيضا بدراسة  مراقب الحسابات يقوم،  أداء إجراءات المراجعةدراسة توقيتعند  - ١٦

  . بيئة الرقابة* 

    بعـد ذلـك،     فيما الملفات اإلليكترونية    إمكانية محو مثل،   ( تكون المعلومات ذات الصلة متاحة       متى* 

  ).  فقطى أوقات محددة فظتهاحمال اإلجراءات المطلوب إمكانية ظهورأو 

علي سبيل المثال، إذا كان هناك خطر يتعلق بإيرادات مبالغ فيها بغرض الوصـول          ( طبيعة الخطر   * 

 فحص العقود المتاحـة فـي       المراقبلألرباح السابق تقديرها، بعمل اتفاقيات وهمية للمبيعات فعلي         

 ) . تاريخ نهاية الفترة

 . ة المراجعةالذي يتصل بأدلالفترة أو التاريخ * 

يمكن تأدية بعض إجراءات المراجعة فقط فى نهاية الفترة أو بعدها مثل ، مطابقة القوائم الماليـة مـع           - ١٧

فلو كان هناك خطـر     . السجالت المحاسبية وفحص التسويات التى تمت أثناء فترة إعداد القوائم المالية          

ت لم تتم حتى نهاية الفتـرة، يقـوم         يتعلق بدخول المنشأة فى عقود مبيعات وهمية أو أن هناك معامال          

على سبيل المثال عندما تكون المعـامالت ذات        .  بأداء إجراءات لمواجهة هذا الخطر المحدد      المراقب

أهمية كل على حدة، أو أن خطأ فى إجراءات القطع يمكن أن يؤدى إلى تحريف جوهري وعـادة مـا       

  .  بمراجعة المعامالت قرب نهاية الفترةالمراقبيقوم 

  

  



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٧  ٣٣٠-  

  المـــدى 

يشمل المدى كمية إجراءات المراجعة المحددة التي يجب أداؤها، على سبيل المثال، حجـم العينـة أو                  - ١٨

ويتم تحديد مدى اإلجراءات في عملية  مراجعـة طبقـا لحكـم             . عدد مرات المالحظة لنشاط الرقابة    

ـ             المراقب  المراقـب ى يخطـط     بعد دراسة األهمية النسبية والخطر الذى تم تقييمه ودرجة التأكـد الت

 أن يزيد مـن مـدى إجـراءات         للمراقبونجد بصفة خاصة أنه من المعتاد بالنسبة        . للحصول عليها   

ومع ذلك فإن زيادة مدى أى من اإلجـراءات فـي           . المراجعة مع زيادة خطر التحريف الهام والمؤثر      

طر محـدد، ولـذلك     عملية مراجعة يكون فعاالً فقط إذا كانت إجراءات المراجعة نفسها ذات صلة بخ            

 . تكون طبيعة إجراءات المراجعة هى أكثر االعتبارات أهمية

يمكن أن يساعد استخدام أسلوب المراجعة بالحاسب اآللي في إجراء اختبارات أكثر شموالً للمعامالت               - ١٩

ويمكن استخدام مثل هذه التقنيات الختيار عينة من المعـامالت مـن            . االلكترونية والملفات المحاسبية  

لفات اإلليكترونية األساسية أو فرز المعامالت ذات الخصائص المحددة، أو إلختبار مجتمع العينـة              الم

 . بأكمله بدالً من اختبار عينة فقط

ومع ذلـك، فـإن     .  اختيار العينة  أساليب السليمة باستخدام    االستنتاجاتفي العادة الحصول علي     يمكن   - ٢٠

 ال  قـد  العينة أسلوب اختيار صغيرة جداً، فإن     العينة    مجتمع منتم أخذها   ارات التى   بكانت كمية االخت  

 لم يتم متابعة االستثناءات بطريقة سليمة، فيكـون         إذايكون مناسباً لتحقيق هدف المراجعة المحدد، أو        

 إليها مراقب الحسابات المبنيـة علـى        يتوصل التى   االستنتاجاتن  يتمثل في أ  هناك خطر غير مقبول     

 لنفس إجـراءات    بأكملهمجتمع  ال خضع   إذاالتوصل إليها   لنتائج التى يمكن     يمكن أن تختلف عن ا     العينة

ووسـائل االختبـار    بالعينـة   المراجعة  " )  ٥٣٠ (معيار المراجعة المصرى رقم    يحتوىو. المراجعة  

 .  الستخدام العيناتات  على إرشاد"األخرى

طبيعة  من عناصر    هو عنصر   استخدام إجراءات المراجعة المختلفة مجتمعة      إلى أن  هذا المعيار  ينظر - ٢١

 كـان مـدى     إذا مـا    بدراسةالحسابات   مراقب   يقومومع ذلك،   . االختبار كما تمت مناقشته فيما سبق     

 . مناسباً وذلك عند أداء إجراءات المراجعة المختلفة مع بعضهايعد االختبار 
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٨  ٣٣٠-  

  

   اختبارات أنظمة الرقابة 

 الرقابة وذلك عندما يشتمل تقييم الخطر الذي قام به           أن يقوم بأداء اختبارات ألنظمة     المراقبُيطلب من    - ٢٢

أدلة  وحدها   التحقق على توقعات بمدى فعالية تشغيل أنظمة الرقابة أو عندما ال توفر إجراءات              المراقب

 .  كافية ومالئمة على مستوى التأكيدمراجعة

يدات علي توقع بأن     لمخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأك       المراقبوعندما يشتمل تقييم     - ٢٣

أدلـة   أن يؤدى اختبارات الرقابة للحصول علـى         المراقبأنظمة الرقابة تعمل بفعالية ، فينبغي على        

 كافية ومالئمة بأن أنظمة الرقابة تعمل بشكل فعال فى األوقات المناسبة أثناء الفتـرة محـل                 مراجعة

 حول فعاليـة    أدلة المراجعة  استخدام   أدناه و التى تناقش   " ٤٤"إلى  " ٣٩"راجع الفقرات من    . المراجعة

 . تشغيل أنظمة الرقابة التى تم الحصول عليها من عمليات مراجعة سابقة

 لخطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد توقعاً عـن مـدى             المراقبيمكن أن يتضمن تقييم        - ٢٤

ارات الرقابة للحصول علـى      بإجراء اختب  المراقبفعالية تشغيل أنظمة الرقابة ، وفي هذه الحالة يقوم          

ويتم أداء اختبارات فعالية تشغيل أنظمة الرقابة فقط علـى تلـك            .  تتعلق بفعالية تشغيلها   أدلة مراجعة 

 أنها مصممة تصميماً مناسباً لمنع  أو اكتشاف وتصحيح التحريـف الهـام              المراقباألنظمة التى قرر    

من معيار المراجعـة المـصري      " ١٠٦"إلى  " ١٠٤"وتناقش الفقرات من    . والمؤثر فى أحد التأكيدات   

تحديد أنظمة الرقابة على مستوى التأكيد التي من المحتمل أن تمنع أو تكتشف وتصحح أى               ) ٣١٥(رقم

 .  فى أحد فئات المعامالت، أو رصيد حساب، أو إفصاحهامتحريف 

)  ٣١٥( ى رقـم  من معيار المراجعة المصر    "١١٥"طبقاً إلى الفقرة رقم      مراقب الحسابات    توصلإذا   - ٢٥

 علـى مـستوى     والمؤثر أنه ليس من الممكن أو العملى أن يتم تخفيض مخاطر التحريف الهام              إلى

 التحققإجراءات   من   االحصول عليه تم  التى   مراجعة  الأدلة   من  إلى مستوى منخفض مقبول    التأكيد

 أدلةر للحصول على     ذات الصلة باألم   الرقابة، فإنه يجب على المراقب أن يقوم بأداء اختبارات          فقط  

من معيار المراجعـة المـصرى       "١١٥" تمت مناقشته فى الفقرة      كما. ا تشغيله بفعاليةمراجعة تتعلق   

  أن توفر   فعالة يمكن   تحقق مراقب الحسابات أنه من المستحيل تصميم إجراءات          يجد فقد)  ٣١٥( رقم

بأنـشطتها  بأداء  أحد المنشآت   قيام   عند    وذلك  ، التأكيدعلى مستوى   كافية ومالئمة  مراجعة   أدلة بمفردها
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٩  ٣٣٠-  

 تلـك   خـالف ب للمعـامالت    مـستندات  أو االحتفاظ بأية     اعدادباستخدام تكنولوجيا المعلومات ولم يتم      

 . الموجودة داخل نظام تكنولوجيا المعلومات

وعنـد  .  لتقييم مدي االلتزام   أدلة مراجعة يختلف اختبار فعالية تشغيل أنظمة الرقابة عن الحصول على           - ٢٦

 بتحديد أن أنظمة الرقابة ذات الـصلة        المراقب لتقييم مدى االلتزام، يقوم        أدلة مراجعة صول على   الح

 المراقـب وعند أداء اختبارات فعالية تشغيل أنظمة الرقابة، يحـصل          . موجودة وبأن المنشأة تستخدمها   

 عـن    مراجعة أدلةويشمل هذا األمر الحصول على      .  بأن تلك األنظمة تعمل بفعالية     أدلة مراجعة على  

كيفية تطبيق أنظمة الرقابة فى األوقات المناسبة أثناء الفترة محل  المراجعة ودرجة ثباتها ،  وبواسطة                 

وإن كان قد تم استخدام أنظمة رقابة مختلفة هامة فـي فتـرات             . من أو بواسطة أي طريقة تم تطبيقها      

 للمراقـب ويمكن  . صر فيها على حده    بدراسة كل عن   المراقبيقوم  ، مختلفة أثناء الفترة محل المراجعة    

أن يقرر صالحية القيام بعملية اختبار فعالية تشغيل أنظمة الرقابة فى نفس الوقـت الـذى يقـيم فيـه       

 .  عن فعالية تنفيذهاأدلة مراجعةتصميمها والحصول على 

ابـة   لتقييم تـصميم أنظمـة الرق      المراقبعلي الرغم من أن بعض إجراءات تقييم الخطر التى يؤديها            - ٢٧

ولتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها يمكن أال تكون قد صممت بشكل محدد علي أنها اختبـارات ألنظمـة          

وبالتـالي فإنهـا    ،  تتعلق بمدي فعالية تشغيل أنظمة الرقابة        أدلة مراجعة  ذلك قد يوفر     أن إالالرقابة ،   

مل استفسارات عن اسـتخدام      بع المراقبعلي سبيل المثال قد يقوم      . تعمل كاختبارات ألنظمة الرقابة     

اإلدارة للموازنات، وقيامه بمالحظة مقارنات اإلدارة للمصروفات المعتمدة في الموازنات الشهرية مع            

المصروفات الفعلية، وقيامه بفحص التقارير التى تختص ببحث االختالفات والفـروق بـين المبـالغ               

ات تمدنا بالمعرفة عن تصميم سياسات إعـداد        كل هذه اإلجراء  . المعتمدة فى الموازنة والمبالغ الفعلية    

 عن مدى فعالية    أدلة مراجعة الموازنات فى المنشأة وما إذا كان قد تم تنفيذها، كما أنها يمكن أن تعطى               

تشغيل سياسات إعداد الموازنات فى منع أو اكتـشاف التحريفـات الهامـة والمـؤثرة فـي تبويـب                    

 التـى قـدمتها     أدلـة المراجعـة    بدراسة ما إذا كانت      قبالمراوفى هذه الحاالت، يقوم     . المصروفات

 . إجراءات المراجعة هذه كافية أم ال
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١٠  ٣٣٠-  

   الرقابةطبيعة اختبارات أنظمة 

 بإختيار إجراءات مراجعة للحصول على تأكد بخصوص مدى فعالية تـشغيل أنظمـة              المراقب يقوم   - ٢٨

 أكثـر   أدلة مراجعة  للحصول علي      قبالمراوبزيادة مستوى التأكد الذى تم التخطيط له يسعي         . الرقابة

 بتبنى منهجاً يتكون أساساً مـن اختبـارات ألنظمـة           المراقبوفى األحوال التى يقوم فيها      . مصداقية  

الرقابة، ويكون مرتبطا بصفة خاصة بهذه المخاطر والتي ال يكون من الممكن أو من العملى الحصول                

 بإجراء اختبارات   المراقبتحقق فقط ، فعادة ما يقوم        مناسبة لتأكيدها من إجراءات ال     أدلة مراجعة على  

 . ألنظمة الرقابة للحصول على مستوي أعلي من التأكد عن مدي فعالية تشغيلها

 أن يؤدى إجراءات مراجعة أخرى باإلضافة إلى القيام باالستفـسارات الختبـار             المراقبينبغي على    - ٢٩

 ،لوصول إلى تفهم لتصميم وتنفيذ تلك األنظمـة       ومع أن هذا يختلف عن ا     . فعالية تشغيل أنظمة الرقابة   

فإن اختبارات فعالية تشغيل أنظمة الرقابة عادة ما تشتمل علـى نفـس نـوع إجـراءات المراجعـة                   

 بإعـادة تطبيـق     المراقبالمستخدمة لتقييم تصميم وتنفيذ تلك األنظمة، كما يمكن أيضاً أن تشمل قيام             

 يـستخدم مزيجـاً مـن    المراقبر وحده ال يكفي، فإن      وحيث أن االستفسا  . عنصر من عناصر الرقابة   

 مناسـبة وكافيـة تتعلـق بفعاليـة تـشغيل أنظمـة             أدلة مراجعة إجراءات المراجعة للحصول على     

وعادة ما توفر أنظمة الرقابة الخاضعة لالختبار عن طريق أداء االستفسار  ممتزجاً بالتفتيش              .الرقابة  

 المتعلقة بها مـن استفـسارات   أدلة المراجعةة الرقابة التى تتكون تأكداً أكثر من أنظم   ، أو إعادة األداء  

 االستفسار عن إجراءات المنـشأة ومالحظـة مـا         للمراقبوعلي سبيل المثال يمكن     . ومالحظات فقط 

يتعلق بفتح البريد ومعالجة المقبوضات النقدية وذلك الختبار فعالية تـشغيل أنظمـة الرقابـة علـي                 

اً ألن المالحظة تكون ذات صلة فقط فى الوقت الذي تتم فيها فعادة ما يقوم               ونظر. المتحصالت النقدية 

 بتكملة عملية المالحظة باستفسارات من األفراد العاملين فى المنشأة، كما أنه يمكن أن يقـوم                المراقب

أيضا بفحص المستندات الخاصة بتشغيل مثل هذه األنظمة فى أوقات أخرى أثناء فترة المراجعة وذلك               

 . كافية ومناسبةأدلة مراجعةصول علي للح

أدلـة  تؤثر طبيعة بعض أنظمة الرقابة الخاصة على نوع إجراءات المراجعة المطلوبة للحصول على               - ٣٠

.  بشأن ما إذا كانت تلك األنظمة تعمل بفعالية فى األوقات المناسـبة أثنـاء فتـرة المراجعـة                  مراجعة

وفى مثل هذه الظروف،    . لها تظهر عن طريق التوثيق    وبالنسبة لبعض أنظمة الرقابة ، فان فعالية تشغي       
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١١  ٣٣٠-  

وبالنسبة .  خاصة بفعالية التشغيل   أدلة مراجعة  فحص المستندات للحصول على      المراقبيمكن أن يقرر    

فعلي سبيل المثال قـد     .ألنظمة رقابة أخري قد ال تكون مثل هذه المستندات متاحة أو ذات صلة باألمر             

إلي بعض عوامل بيئة الرقابة مثل تفويض الـسلطة والمـسئوليات           ال يكون هناك توثيق للعمل يرجع       

أدلـة  فى مثل هذه الظروف، يمكـن الحـصول علـي           . وأداء أنشطة الرقابة باستخدام الحساب اآللي     

 المتعلقة بفعالية تشغيل أنظمة الرقابة من خالل االستفسار ممتزجا مع إجـراءات المراجعـة               المراجعة

  .تخدام تقنيات المراجعة بالحاسب اآللي األخرى مثل المالحظة  أو اس

 أدلة مراجعـة   فى اعتباره الحاجة للحصول على       المراقبيضع  ،عند تصميم اختبارات ألنظمة الرقابة       - ٣١

تدعم التشغيل الفعال لتلك األنظمة المرتبطة بصورة مباشرة بالتأكيدات وذلك إلى جانب أنظمة الرقابة              

 بفحص ألحد التقـارير االسـتثنائية للبيـع         المراقبل قد يقوم    فعلي سبيل المثا  . األخرى غير المباشرة  

اآلجل فيما يزيد عن الحد االئتماني المصرح به ألحد العمالء على أنه عنصر رقابة مباشـر مـرتبط                  

 بدراسة فعالية فحصه للتقرير االسـتثنائي وكـذا         المراقبوفي مثل هذه الحاالت يقوم      . بأحد التأكيدات 

مثل عناصر الرقابة العامـة     ( ة بمستوي دقة المعلومات الواردة بذات التقرير        عناصر الرقابة المرتبط  

  ).لتكنولوجيا المعلومات

فى حالة وجود عنصر رقابة الكتروني، وبسبب الثبات الذاتي لمعالجات تكنولوجيا المعلومات، يمكـن               - ٣٢

ها لبمدى فعالية تـشغي    هامة تتعلق    أدلة مراجعة  الخاصة بتنفيذ عناصر الرقابة      أدلة المراجعة أن توفر   

 التي تم الحـصول عليهـا المتعلقـة         أدلة المراجعة  وذلك فى حالة مزجها ب     المراجعةأثناء الفترة محل    

  ). وبصفة خاصة عناصر الرقابة على التغيير(بفعالية تشغيل عناصر الرقابة العامة للمنشأة 

اصر الرقابة ليتم أداؤها فى نفس       بتصميم اختبار لعن   المراقبعند مواجهة تقييم الخطر، يمكن أن يقوم         - ٣٣

ويكون الغرض من اختبارات الرقابة هو تقييم مـا إذا          . الوقت مع اختبار التفاصيل على نفس المعاملة      

ويكون الغرض من اختبارات التفاصيل هـو اكتـشاف التحريفـات           . كان عنصر الرقابة يعمل بفعالية    

داف  مختلفة، إال أن كل منهما يمكن أن يـتم           على الرغم من أن هذه األه     . الهامة على مستوى التأكيد   

فى نفس الوقت من خالل أداء اختبار للرقابة واختبار التفاصيل على نفس المعاملة، وهو يعرف أيضا                

 يمكن أن يقوم بفحص أحـد الفـواتير         المراقبفعلى سبيل المثال ، نجد أن       . باالختبار الثنائى الغرض  



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

١٢  ٣٣٠-  

 بدراسـة   المراقـب  عن تحقق المعاملة ويقـوم       أدلة مراجعة توفير  لتحديد ما إذا كان قد تم اعتمادها ول       

  .تصميم وتقييم مثل هذه االختبارات بحرص شديد لتحقيق كال الهدفين

 على فعالية أنظمة الرقابة    أدلة مراجعة إن عدم اكتشاف تحريفات عن طريق إجراءات التحقق  ال يوفر             - ٣٤

 بدراسة التحريفات التى يكتشفها بواسطة      المراقبوم  ومع ذلك يق  . ذات الصلة بالتأكيد التى تم اختبارها     

إن التحريف الهام والمـؤثر     .  أداء اجراءات التحقق عند تقييم فعالية تشغيل أنظمة الرقابة ذات الصلة          

 و لم يكن قد تم اكتشافه بواسطة المنشأة يعطـى عـادة        المراقبالذي يتم اكتشافه عن طريق إجراءات       

هامة ومؤثرة فى نظام الرقابة الداخلية والتى يتم إبالغها إلـى اإلدارة            مؤشراً علي وجود نقاط ضعف      

  .وإلى المسئولين عن الحوكمة

   الرقابةتوقيت اختبارات عناصر 

 كما أنه يحدد فترة االعتماد علـى هـذه          المراقبتعتمد توقيتات اختبارات عناصر الرقابة على هدف         - ٣٥

 أدلة مراجعة ابة في وقت محدد، فإنه يحصل فقط على          باختبار عناصر الرق   المراقبفإذا قام   . العناصر

 باختبـار عناصـر     المراقبومع ذلك فإذا قام     . بان هذه العناصر قد تم تشغيلها بفعالية فى ذلك الوقت         

 عن مدى فعالية تشغيل هذه العناصر أثناء تلـك          أدلة مراجعة الرقابة خالل أحدى الفترات يحصل على       

  .الفترة

، ومثـال ذلـك   المراقب التي تخص فقط نقطة زمنية كافية لغرض       ة المراجعة أدلمن الممكن أن تكون      - ٣٦

ومن ناحية أخـرى إذا     . عند اختبار عناصر الرقابة على جرد المخزون الفعلى للمنشأة فى نهاية الفترة           

 أدلة المراجعة  عن مدى فعالية عنصر رقابة على مدى فترة ، فقد تكون             دلة مراجعة  أل المراقب احتاج

 بتعزيز هـذه االختبـارات باختبـارات        المراقبق فقط بنقطة زمنية غير كافية وبالتالي يقوم         التي تتعل 

 على أن عناصر الرقابة قد تـم تـشغيلها          أدلة مراجعة أخري لعناصر الرقابة تكون قادرة على توفير        

ألخرى من  بفعالية فى األوقات المناسبة أثناء الفترة محل المراجعة،و يمكن أن تتكون هذه االختبارات ا             

 .متابعة المنشأة لعناصر الرقابةلاختبارات 

أثنـاء أحـد الفتـرات        تتعلق بفعالية تشغيل أنظمة الرقابة     أدلة مراجعة  على   المراقبعندما يحصل    - ٣٧

 اإلضافية التي ينبغي الحصول عليها لتلك الفتـرة         أدلة المراجعة  ينبغي عليه ان يحدد ماهية       الدورية

 بدراسة خطر التحريـف الهـام       المراقب وبعمل هذا التحديد يقوم      .لماليةالمتبقية حتى نهاية الفترة ا    



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

١٣  ٣٣٠-  

والمؤثر الذي تم تقييمه علي مستوي التأكيد، وعناصر الرقابة المحددة التى تم اختبارها أثنـاء الفتـرة                 

 تتعلق بفعالية تلك العناصر، وطـول الفتـرة المتبقيـة،           أدلة مراجعة ودرجة الحصول علي    ، الدورية

 اإلضافية اسـتنادا علـي مـصداقية تلـك          التحقق تخفيض إجراءات    المراقبى ينوى معه    والمدى الذ 

 عن طبيعة ومدى أية تغييرات جوهرية       أدلة مراجعة  على   المراقبويحصل  . العناصر، وبيئة الرقابة    

فى نظام الرقابة الداخلية، بما فى ذلك التغييرات فى نظام المعلومات، وعمليات التشغيل، وفى األفراد               

  .الدوريةوالتى تحدث بعد الفترة 

 إضافية، عن طريق التوسع فى اختبـار فعاليـة          أدلة مراجعة قد يتطلب األمر ضرورة الحصول على        - ٣٨

  .تشغيل عناصر الرقابة في الفترة المتبقية أو اختبار متابعة المنشأة لعناصر الرقابة

 عناصر الرقابة التى تم الحـصول        المتعلقة بفعالية تشغيل   أدلة المراجعة  الستخدام   المراقبإذا خطط    - ٣٩

 تتعلق بمـدى حـدوث      أدلة مراجعة عليها فى أعمال المراجعة السابقة، فينبغي عليه أن يحصل على           

أدلـة  كما يجب عليه الحصول على      . تغييرات في تلك العناصر المعينة عقب عملية المراجعة السابقة        

ق إجراء استفسارات باإلضـافة إلـي        عما إذا كانت هذه التغييرات قد حدثت وذلك عن طري          مراجعة

من معيار المراجعة  " ٢٣"و تنص الفقرة   . هذه العناصر المعينة  فهم  تالمالحظة أو الفحص وذلك لتأكيد      

أدلة  يقوم بأداء إجراءات المراجعة لتحقيق الصلة المستمرة مع          المراقبعلى أن   ) ٥٠٠(المصري رقم 

أدلـة   السـتخدام    المراقـب ة و ذلك عندما يخطـط        التى تم الحصول عليها فى فترات سابق       المراجعة

فعلى سبيل المثال عند أداء أعمال المراجعة السابقة، يمكن أن يكـون            .  هذه فى الفترة الحالية    المراجعة

 المراقـب  قد حدد أن عنصر من عناصر الرقابة اآللية كان يعمل حسب المطلوب ، ويحصل                المراقب

قد حدث تغييراً في عنصر الرقابة اآللي من شأنه أن يؤثر على             لتحديد ما إذا كان      أدلة المراجعة على  

استمرار تشغيله الفعال ، وذلك من خالل االستفسارات من اإلدارة وفحص السجل التاريخي لعناصـر               

أدلـة  ويمكن أن تساعد دراسـة      . الرقابة بالحاسب اآللي لتحديد أى من عناصر الرقابة قد تم تغييرها          

 التى سيتم الحصول عليهـا      أدلة المراجعة لتغييرات إما في زيادة أو نقص فى         الخاصة بهذه ا   المراجعة

 .فى الفترة الحالية وذلك فيما يخص فعالية تشغيل عناصر الرقابة

  



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

١٤  ٣٣٠-  

 لها ، فينبغـي     اختبارر  خآ لالعتماد على عناصر الرقابة التى تكون قد تغيرت منذ           المراقبإذا خطط    - ٤٠

و من الممكن أن تؤثر هـذه       .ناصر فى أعمال المراجعة الحالية    عليه اختبار فعالية تشغيل مثل هذه الع      

 التي تم الحصول عليها فى فترات سابقة بحيث ال تصبح بعد ذلك             أدلة المراجعة التغيرات على مالءمة    

فعلي سبيل المثال نجد أن التغييرات فى نظام يتيح للمنشأة تلقي تقريراً جديداً من         . أساساً لالعتماد عليها  

 ذلك فإن التغييـر الـذي       ع للفترة السابقة، وم   أدلة المراجعة  المحتمل أال يؤثر على مالءمة       النظام من 

   . يتسبب في تراكم البيانات أو حسابها بصورة مختلفة يؤثر عليها

 لالعتماد على أنظمة الرقابة التي لم تتغير منذ أن تم اختبارها فـي آخـر مـرة،                  المراقبإذا خطط    - ٤١

وكما تـم   . ية تشغيل مثل هذه األنظمة مرة على األقل في كل ثالثة مراجعات           فينبغي عليه اختبار فعال   

 الخاصة بفعاليـة    أدلة المراجعة  أال يعتمد على     للمراقبفيمكن  " ٤٤"و  " ٤٠"اإلشارة إليه فى الفقرتين     

و تكون قد تغيرت منذ أن تـم    تشغيل عناصر الرقابة التي تم الحصول عليها في أعمال مراجعة سابقة            

و يرجـع قـرار   .اختبارها آخر مرة أو أن عناصر الرقابة أصبحت أقل كفاءة لمواجهة خطـر هـام    

 التي تم الحصول عليها فـي أعمـال المراجعـة    أدلة المراجعة بشأن ما إذا كان سيعتمد على    المراقب

إن طول الفترة الزمنية بين إعـادة       وباإلضافة لذلك، ف  . السابقة لعناصر رقابة أخرى إلى حكمه المهني      

 . اختبار مثل هذه العناصر هو أيضاً أمر يعود إلى الحكم المهني، ولكنه ال يمكن أن يزيد عن سنتين

 تتعلق  بفعالية تشغيل عناصر الرقابة التي تم         أدلة مراجعة وعند دراسة ما إذا كان من المالئم استخدام          - ٤٢

قة، فإنه يجب تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تنقضي قبل           الحصول عليها في أعمال المراجعة الساب     

 :  دراسة ما يلىالمراقبإعادة اختبار تلك األنظمة، وعلي 

فعالية العناصر األخرى للرقابة الداخلية، بما فيها بيئة الرقابة، ومتابعة  المنشأة لعناصر الرقابـة ،                * 

 . وإجراءات تقييم المنشأة للمخاطر

راجـع  (اشئة عن خصائص عناصر الرقابة، سواء كانت تلك العناصر يدوية أم آليـة              المخاطر الن * 

لمناقشة المخاطر المحددة الناشئة    " ٦٣"إلى  " ٥٧"الفقرات من   ، )٣١٥(معيار المراجعة المصري رقم   

 . عن عناصر الرقابة اليدوية أو اآللية

 . فعالية عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات* 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

١٥  ٣٣٠-  

ية عنصر الرقابة وتطبيق المنشأة له، بما في ذلك طبيعة ومدى االنحراف فى تطبيـق عنـصر                 فعال* 

 . الرقابة الذي ظهر من اختبارات فعالية التشغيل في أعمال المراجعة السابقة

 . ما إذا كان القصور فى تغيير عنصر رقابة معين يشكل خطراً بسبب تغير الظروف* 

 .مدى االعتماد على عنصر الرقابةخطر التحريف الهام والمؤثر و* 

وبصفة عامة كلما زاد خطر التحريف الهام والمؤثر، أو كلما ازداد االعتماد على عناصر الرقابة، فمن                  

أن العوامل التي تقلل من فترة إعادة اختبار عنصر الرقابة          . األفضل تقصير فترة وقت إعادة االختبار     

 التى تم الحصول عليها من أعمال مراجعة سابقة تشمل          مراجعةأدلة ال أو ينتج عنها عدم االعتماد على       

  : عادة ما يلي 

  . بيئة رقابة ضعيفة* 

 .متابعة ضعيفة لعناصر الرقابة* 

 .تدخل العنصر اليدوي في أنظمة الرقابة ذات الصلة * 

 .التغييرات في األفراد والتي تؤثر بشدة على تطبيق عناصر الرقابة* 

 . تي تشير إلى الحاجة للتغيير في عناصر الرقابةالظروف المتغيرة ال* 

  .    ضعف عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات * 

 التي تم   أدلة المراجعة  انه من المالئم استخدام      المراقبعند وجود عدد من عناصر الرقابة التي يقرر          - ٤٣

فعالية تشغيل بعـض عناصـر      أعمال المراجعة السابقة، فإنه يتعين عليه اختبار        من  الحصول عليها   

 المراقـب والغرض من هذا المطلب يكون لتجنـب إمكانيـة تطبيـق            . الرقابة في كل عملية مراجعة    

على جميع عناصر الرقابة التي يفترض أن يعتمد عليهـا، ولكنـه            " ٤١"لألسلوب المذكور في الفقرة     

الرقابة في فترتي المراجعة    يختبر جميع هذه العناصر فى فترة مراجعة واحدة مع عدم اختبار عناصر             

 الخاصة بفعالية تشغيل عناصر الرقابة التي يتم اختبارهـا          أدلة المراجعة و إلى جانب توفير     . التاليتين

في أعمال المراجعة الحالية، فإن إجراء مثل هذه االختبارات يوفر أدلة إضافية عن الفعالية المـستمرة                

أدلـة  رار المتعلق بما إذا كان من المالئم االعتمـاد علـى            لبيئة الرقابة ، وبذلك تساهم في اتخاذ  الق        

 طبقاً  المراقب التى تم الحصول عليها في أعمال المراجعة السابقة، و بناء عليه، فعندما يقرر               المراجعة

 التي تم الحصول عليها في أعمال       أدلة المراجعة أنه من المناسب استخدام     " ٤٢"إلى  " ٣٩"للفقرات من   



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

١٦  ٣٣٠-  

دد من عناصر الرقابة، فإنه يخطط الختبار جزء كاف من عناصر الرقابة في مجتمع              مراجعة سابقة لع  

العينة الخاص بها فى كل فترة مراجعة، وأن يتم،  اختبار كل عنصر رقابة على األقل مرة كل ثالثـة                    

 . مراجعات

أن خطـر   ، )٣١٥(من معيار المراجعـة المـصري رقـم         " ١٠٨"، طبقاً للفقرة    المراقبعندما يقرر    - ٤٤

 المراقـب لتحريف الهام والمؤثر الذي تم تحديده على مستوى التأكيد هو خطر جـوهري ويخطـط                ا

لالعتماد على فعالية تشغيل عناصر الرقابة التي تهدف لتخفيف هذا الخطر الهام والمـؤثر، فينبغـي                

تـي   الخاصة بفعالية تشغيل هذه العناصر من اختبارات الرقابة ال         أدلة المراجعة عليه أن يحصل على     

وكلما ازداد خطر التحريف الهام والمؤثر، كلما دعت الحاجة إلى زيـادة            . تم أداؤها في الفترة الحالية    

وبالتالي، فعلى  .  والتي تتعلق بأن هذه العناصر تعمل بفعالية       المراقب التي يحصل عليها     أدلة المراجعة 

ول عليها في أعمـال مراجعـة        غالباً ما يقوم بدارسة المعلومات التي تم الحص        المراقبالرغم من أن    

 أدلة المراجعة سابقة عند تصميم اختبارات الرقابة وذلك لتخفيف خطر جوهري، إال أنه ال يعتمد على               

التي تم الحصول عليها في عملية مراجعة سابقة والتي تخص فعالية تشغيل عناصر الرقابة على مثـل                 

 الخاصة بفعالية تشغيل عناصر الرقابـة       عةأدلة المراج هذه المخاطر، ولكنه بدالً من ذلك يحصل على         

 . على مثل هذه المخاطر في الفترة الحالية

  مدى اختبارات عناصر الرقابة 
 كافية و مالئمة على أنه      أدلة مراجعة  بتصميم اختبارات لعناصر الرقابة للحصول على        المراقبيقوم     - ٤٥

 المراقـب و تشمل األمور التي يقـوم       . قد تم تشغيل عناصر الرقابة بفعالية خالل فترة االعتماد عليها         

 :  لعناصر الرقابة ما يليالمراقببدراستها عند تحديد مدى اختبارات 

 . مدى تكرار أداء عنصر الرقابة بواسطة المنشأة أثناء الفترة* 

 على فعالية تشغيل أنظمـة      المراقبطول الفترة الزمنية أثناء الفترة محل المراجعة التي يعتمد فيها           * 

 . ابةالرق

 التى يجب الحصول عليها فى دعم أن العناصر الرقابيـة تمنـع،                   أدلة المراجعة مالءمة ومصداقية   * 

 . أو تكتشف وتصحح التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد
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١٧  ٣٣٠-  

 من اختبارات عناصر الرقابة األخرى المرتبطـة           أدلة المراجعة المدى الذى يتم معه الحصول على       * 

  .بالتأكيد

 فى االعتماد على فعالية تشغيل عناصر الرقابة فـى تقيـيم الخطـر          المراقبالمدى الذى يخطط له     * 

 ).   وبذلك يخفض من إجراءات التحقق المبنية على االعتماد على مثل هذه العناصر(

 . االنحراف المتوقع عن أنظمة الرقابة* 

بة فى تقييم الخطر كلما زاد مدى اختباراته          على فعالية تشغيل عناصر الرقا     المراقب كلما زاد اعتماد     - ٤٦

 المراقـب ، يزيد   نظم الرقابة وباإلضافة لذلك، كلما زاد معدل االنحراف المتوقع عن         . لعناصر الرقابة   

 فى اعتباره ما إذا كان معـدل االنحـراف          المراقبومع ذلك، يضع    . من مدى اختبار عناصر الرقابة    

 يكفى لتخفيض خطر التحريف الهام والمـؤثر علـى مـستوى            المتوقع يشير إلى أن عنصر الرقابة ال      

وإذا كان يتوقع أن معدل االنحراف المتوقع قد يكـون          .  بتقييمه المراقبالتأكيد إلى المستوى الذى قام      

 .  إلى عدم فعالية اختبارات عناصر الرقابة بالنسبة لتأكيد معينالمراقبعالياً جداً، يمكن أن يتوصل 

 إلى زيادة   المراقبصل فى أى نظام لتشغيل تكنولوجيا المعلومات، فيمكن أال يحتاج            بسبب الثبات المتأ   - ٤٧

حيث أن النظام  يعمل باستمرار بنفس الطريقة ما لم يتم تغيير البرنـامج              . اختبار عنصر الرقابة اآللى   

 أن  اقـب المروعندما يقـرر    ).بما فى ذلك الجداول، والملفات، أو أية بيانات دائمة يستخدمها البرنامج          (

والذي يمكن عمله في الوقت الذي يتم فيه مبـدئياً تنفيـذ            (عنصر الرقابة اآللي يعمل حسب المطلوب         

 القيام بأداء اختبارات لتحديد أن عنصر الرقابة        المراقب، يدرس   )عنصر الرقابة أو في أي تاريخ آخر      

ذا كان التغيير في البرنـامج  ويمكن أن تشمل مثل هذه االختبارات تحديد ما إ. مستمر في العمل بفعالية   

قد تم دون الخضوع للبرنامج المالئم لتغيير عناصر الرقابة، وأن النسخة المعتمدة للبرنـامج قـد تـم                  

استخدامها في تشغيل المعامالت، و ما إذا كانت أي عناصر رقابة عامة أخرى ذات صلة بالموضـوع   

صل إلى عدم عمل تغييرات في البرامج كمـا         وقد تشمل أيضاً مثل هذه االختبارات التو      . تعمل بفعالية 

 بفحـص   المراقـب يحدث عندما تقوم المنشأة باستخدام تطبيقات حزم البرامج بدون تعديلها وقد يقوم             

 بأنه لم يتم حدوث أي محاولـة        أدلة مراجعة سجل إدارة أمن نظم تكنولوجيا المعلومات للحصول على         

  . وصول غير مصرح بها خالل الفترة
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١٨  ٣٣٠-  

    لتحققاإجراءات 

ـ  على مستوى التأك   ة والمؤثر ة الهام ات الكتشاف التحريف  التحقق إجراءاتيتم أداء    - ٤٨ د، وهـى تـشمل     ي

    .التحليليـة  التحقـق   وإجراءات اتاختبارات تفاصيل فئات المعامالت، وأرصدة الحسابات، واإلفصاح      

ـ    ي حتى   التحقق إجراءاتالمراقب بالتخطيط وأداء     يقوم   و  المـرتبط بخطـر     يمستطيع التعامل مع التقي

 . التحريف الهام والمؤثر

 على مراقب الحسابات أن يقوم      ينبغى،  تقييمه الذى تم    لتحريف الهام والمؤثر  اض النظر عن خطر     بغ - ٤٩

و              من فئات المعامالت، وأرصدة الحسابات،       ة   لكل فئة هام   تحققبتصميم وأداء إجراءات    

يرجـع للحكـم    قييم مراقب الحسابات للخطر هـو أمـر         هذا المطلب حقيقة أن ت    يعكس   و،اتاإلفصاح

و عالوة  .  ويمكن أن ال يكون دقيقاً بدرجة كافية لتحديد جميع مخاطر التحريف الهام والمؤثر             الشخصى

ـ و.  تجاوزات اإلدارةمن ضمنها متأصلة فى نظام الرقابة الداخلية محددات توجد على ذلك  ،  هبناء علي

 خطر التحريف الهام والمؤثر إلـى مـستوى          يمكن تخفيض  هأنب ات مراقب الحساب  فبالرغم إلى توصل  

  من فئـات   تأكيد محدد ومرتبط بفئة    على   فقط الرقابة اختبارات   عن طريق أداء  وذلك    مقبول منخفض

المراقـب بـأداء    دائماً ما يقوم    ف،  )"٨" الفقرة   راجع (اتأرصدة الحسابات أو  اإلفصاح     وأ  المعامالت

 . هامة ومؤثرة من المعامالت، وأرصدة الحسابات، وبيانات اإلفصاح لكل فئة التحققاجراءات 

 مراقب الحسابات على إجراءات المراجعـة التاليـة          يقوم بها  التي التحقق إجراءاتأن تشتمل    بنبغى - ٥٠

 :  ترتبط بعملية إقفال القوائم الماليةوالتي

  .  المعنيةمحاسبيةسجالت الالمطابقة القوائم المالية مع * 

 عمليـة إعـداد   أثنـاء   التي تم عملها  والمؤثرة والتسويات األخرى   ةقيود اليومية الهام  فحص  * و 

 .القوائم المالية

طبيعة ومدى فحص مراقب الحسابات لقيود اليومية والتسويات األخرى على طبيعة ودرجـة             تعتمد  و  

  . لمؤثرة المصاحبةا وة الهامات  للتحريفمخاطرالتقارير المالية للمنشأة وإعداد  عملية فيد يالتعق

أن ، )٣١٥( رقـم    المـصري من معيار المراجعة    " ١٠٨"طبقاً للفقرة  مراقب الحسابات    يتوصلعندما   - ٥١

 فينبغي،  جوهري خطر   يمثلد  ي تم تقييمه على مستوى التأك     التحريف الهام والمؤثر الذي   أحد مخاطر   

على .  الخطر بصفة خاصة    هذا  التى تتعامل مع   التحقق إجراءات ان يقوم بأداء  على مراقب الحسابات    
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١٩  ٣٣٠-  

يمكن ف ،أرباح معينة  تحت ضغط تحقيق     واقعة قام مراقب الحسابات بتحديد أن اإلدارة        إذاسبيل المثال   

بإيرادات مرتبطـة   مالئمة   اإلدارة بتضخيم المبيعات وذلك باالعتراف بطريقة غير         قيامأن يوجد خطر    

 فـواتير    و إثبـات   يراد أو بأن تقوم بإصدار    باتفاقيات مبيعات ذات شروط تعيق أو تمنع االعتراف باإل        

بتـصميم  مثالً  فى هذه الظروف، يمكن لمراقب الحسابات  أن يقوم          . شحن هذه المبيعات  المبيعات قبل   

 ، ولكن أيضاً لتأكيد تفاصيل اتفاقيات المبيعـات،       المستحقةخارجية ليست فقط لتأكيد المبالغ      مصادقات  

 وباإلضافة لذلك، فـإن مراقـب        ، التسليموط إعادة المبيعات و    أية حقوق فى شر     و ذلك التاريخ  بما فى 

استفـسارات مـن    ب الخارجيـة    المصادقات مثل هذه    يدعم أن   المناسبالحسابات يمكن أن يجد أنه من       

شـروط   وأ فى اتفاقيـات المبيعـات       تعديالتاليين يعملون فى المنشأة بخصوص أية       م غير   موظفين

 . التسليم

 إجراءات المراجعـة    تتكون،   فقط   التحقق إجراءات من   الجوهرية المخاطر   تناول أسلوب تكون ي عندما - ٥٢

، أو خليطاً من اختبـارات       فقط    من اختبارات للتفاصيل   الجوهرية  المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر      

 الفقـرات    فى اإلرشادات ويضع مراقب الحسابات فى اعتباره     . يةالتحليلالتحقق   التفاصيل وإجراءات 

 .للمخـاطر الجوهريـة    التحقق إجراءات وذلك عند تصميم طبيعة، وتوقيت، ومدى        "٦٤"إلى  " ٥٣"من

 المرتبطـة   التحقـق  إجراءات فغالبا ما تصمم  ،   و مالئمة  ومن أجل الحصول على أدلة مراجعة كافية      

  .العاليةمصداقية ال للحصول على أدلة المراجعة ذات الجوهريةبالمخاطر 

  

        التحقق إجراءاتطبيعة 
  الكبيرة  المعامالت حجم على   بصورة اكبر  تكون مطبقة    يةالتحليلالتحقق   بصفة عامة أن إجراءات      دنج  - ٥٣

 للحـصول   مـة مالءاختبارات التفاصيل أكثر    تكون عادة    و. تميل ألن يتم التنبؤ بها بمرور الزمن       التي

وجـود و   الأرصدة الحسابات، بما فى ذلك      ب تتعلقالتى  تأكيدات  ال  بعض  مراجعة بخصوص  أدلة  على  

يمكـن أن   فقط   يةالتحليل التحقق    إجراءات  المراقب أن أداء   يقرريمكن أن   ،  قفوفى بعض الموا  . التقييم

على سبيل المثال، نجد    ف .يكون كافياُ لتخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر إلى مستوى منخفض مقبول          

 يستطيع مواجهـة  فقط   يةلالتحليالتحقق   إجراءات بأدائه أن   يتوصل إلى  يمكن أن    مراقب الحسابات أن  

 ألحد فئات المعامالت حيث يكون تقييم المراقـب          بالنسبة ه الذى تم تقييم   لتحريف الهام والمؤثر  اخطر  
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٢٠  ٣٣٠-  

وفى مواقف  . للخطر مدعوماً بالحصول على أدلة المراجعة من أداء اختبارات فعالية تشغيل الضوابط           

 كافية، أو أن    اارات التفاصيل فقط تكون    أن اختب  يتوصل إلى أخرى، نجد أن مراقب الحسابات يمكن أن        

 التي هما األكثر استجابة إلى المخاطر       اواختبارات التفاصيل تكون   يةالتحليلالتحقق  إجراءات  مزيجاً من   

 . تم تقييمها

 تـم تقييمـه وذلـك       الذي مراقب الحسابات بتصميم اختبارات تفاصيل سريعة االستجابة للخطر          يقوم - ٥٤

 من التأكد علـى     هخطط ل  وذلك لتحقيق المستوى الم    مالئمةعة كافية و  بغرض الحصول على أدلة مراج    

 ، فإن مراقب الحـسابات      حدوثالوجود أو    المرتبطة بال  التحقق إجراءاتوعند تصميم   . ديمستوى التأك 

 ذات   القوائم المالية ويقوم بالحصول على أدلة المراجعة       في المدرجةيختار من بنود موجودة فى المبالغ       

، فإن المراجع يختار أدلة     باالكتمالمرتبطة  ناحية أخرى، عند تصميم إجراءات المراجعة        ومن   .الصلة

 وأن يقـوم    ، ألحـد البنـود    الصلة القوائم المالية ذات     في المبالغ الموجود    تؤكد شمول  التيالمراجعة  

 علـى   راجعـة بم مثالً   مراقب الحسابات    فقد يقوم .  أم ال  إثباته كان هذا البند قد تم       إذا فى ما    التحققب

 . أرصدة الدائنون تم حذف أية مشتريات من قد كان إذا لتحديد ما الالحقة النقدية المدفوعات

   :مور التاليةاأل بدراسة مراقب الحسابات يقوم ، ةيالتحليلالتحقق   تصميم إجراءاتعند - ٥٥

  .للتأكيدات التحليليةالتحقق   استخدام إجراءاتمةالءمدى م* 

توقعـات    منها علـى   حصولال يتم   والتيت، سواء كانت داخلية أم خارجية،        البيانا مصداقيةمدى  * 

 .  أو النسبالمبالغ المسجلة

 كانت التوقعات دقيقة بما فيه الكفاية لتحديد التحريف الهام والمؤثر على المستوى المرغوب              إذاما  * 

 . من التأكد

 .لمتوقعة  المبالغ اوبين المبالغ المسجلة المقبولة بين فروق المقدار * 

ـ      عناصر الرقابة  اختبار مراقب الحسابات فى اعتباره      و يأخذ   إعـدادها   د التى تستخدمها المنـشأة عن

وعندما تكـون مثـل   . للمعلومات المستخدمة بواسطة مراقب الحسابات فى تطبيق اإلجراءات التحليلية        

 النتـائج   فـي  وبالتالي،   المعلومات مصداقية فى   أكبر فعاله، فإن المراقب يكون عنده ثقة        العناصرهذه  

 إذايقوم بدراسة مـا     مراقب الحسابات أن    ل فيمكنوبديالً عن ذلك    . اإلجراءات التحليلية المستخرجة من   

وعند تحديـد إجـراءات     .  المراجعة فى الفترة الحالية أو السابقة      الختبار خضعتكانت المعلومات قد    
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٢١  ٣٣٠-  

يـضع   ، يـة التحليلالتحقق   قعات إجراءات  ستطبق على المعلومات التى تبنى عليها تو       التيالمراجعة  

  .)٥٠٠ ( رقمالمصريمن معيار المراجعة  "١١" المراقب فى اعتباره اإلرشادات الموجودة فى الفقرة

       التحقق إجراءاتتوقيت 
ـ    فينبغي،  سابق لنهاية الفترة   فى تاريخ    التحقق إجراءات أداءعندما يتم    - ٥٦  أن يـؤدى    بعلـى المراق

 لتغطية الفترة المتبقية التى     الرقابة مع اختبارات    ممزوجة تحقق أو إجراءات    إضافية تحققإجراءات  

 . الفترةالتاريخ إلى نهاية هذا  من  المراجعة نتائج فىلتوسعل منطقياً أساساً تعطى

 زيـادة خطـر    يؤدى إلى     مما مبكر  فى تاريخ     التحقق إجراءات  يمكن أداء  ه أن  نجد فى بعض الحاالت   - ٥٧

هـذا الخطـر    يزداد  و . الفترةوجد فى نهاية    ت يمكن أن    التى اتلتحريفل حسابات مراقب ال  عدم اكتشاف 

 يـضع ،  مبكـر  فى تـاريخ     التحقق إجراءات كان سيتم أداء     إذا ما   عند دراسة و.  الفترة المتبقية  بطول

 : يةالتال عوامل مثل الالمراقب فى اعتباره 

  . األخرى ذات الصلةو عناصر الرقابةبيئة الرقابة * 

 .  فى تاريخ الحق مراقب الحسابات التي يقوم بهالإلجراءات الضروريةتاحة المعلومات مدى إ* 

 . التحقق إجراءالهدف من * 

 .  تم تقييمهالذي  التحريف الهام والمؤثرخطر* 

 . لحسابات والتأكيدات ذات الصلةاطبيعة فئة المعامالت أو أرصدة * 

 للرقابـة  ممزوجة مع اختبارات     تحقق أو إجراءات    مالئمة تحقققدرة المراقب على أداء إجراءات      * 

 .       الفترة فى نهاية توجدقد  عدم اكتشاف التحريفات التى لتغطية الفترة المتبقية من أجل تخفيض خطر

عناصـر   فعالية تشغيل مع أنه ليس مطلوباً من مراقب الحسابات أن يحصل على أدلة مراجعة خاصة ب              - ٥٨

 وحتـى نهايـة   المبكرة نتائج المراجعة من أحد التواريخ في للتوسعيم  أساس سل  نوفير من أجل    الرقابة

 و إذا توصل  . فقط لتغطية الفترة المتبقية     التحقق إجراءاتداء  مدى كفاية أ   يدرسالفترة ، فإن المراقب     

فعالية  اختبارات   فعليه أداء  وحدها ال يمكن أن تكون كافية،        التحقق إجراءاتمراقب الحسابات إلى أن     

 . نهاية الفترةفى  التحقق إجراءاتالقيام ب ذات الصلة أو عناصر الرقابة تشغيل

 الغش والتدليس، فـإن  الناتج عن يحدد فيها المراقب مخاطر التحريف الهام والمؤثر     التيفى األحوال      - ٥٩

. شمل تغيير توقيت إجراءات المراجعـة     ت هذه المخاطر يمكن أن      لمواجهة مراقب الحسابات    إجراءات



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢٢  ٣٣٠-  

 فإن   لذا ،  ناتج عن عمد  مخاطر التحريف أو التالعب      أنمراقب الحسابات إلى    يتوصل  ن  أك،  ومثال ذل 

 إلى نهاية الفترة يمكن أن ال       المبكر نتائج المراجعة من التاريخ       مد إلى تهدف   التيإجراءات المراجعة   

  في التحقق إجراءات  بحاجة إلى أداء   ه أن المراقب إلى  قد يتوصل وفى مثل هذه الظروف،     . فعالةكون  ت

 التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش الذي       التقرير للتعامل مع خطر      إعدادنهاية فترة     من أو بالقرب 

  ).)٢٤٠( رقم المصري معيار المراجعة راجع(تحديده تم 

 مع  مدةفى نهاية ال  باألرصدة  الخاصة  من المعتاد أن يقوم مراقب الحسابات بمقارنة وتسوية المعلومات           - ٦٠

 و بالتالى يتتبع   وذلك لتحديد المبالغ التى تبدو غير عادية،         المبكرت القابلة للمقارنة فى التاريخ      المعلوما

التى تقع  لتفاصيل الختبار الفترة    اأو اختبارات    يةالتحليلالتحقق  إجراءات   بأداءمثل هذه المبالغ، و يقوم      

التـى  فيمـا يخـص الفتـرة        يةلالتحليالتحقق   إجراءات وعندما يخطط مراقب الحسابات ألداء       .بينهما

    من المعـامالت    محددةلفئات   الفترة كانت أرصدة نهاية     إذا ما   بدراسة مراقب الحسابات    يقوم،  تتخللهم

 و أهميتها و تكوينهـا ،       المبالغب يتعلق وذلك فيما    منطقيةأو أرصدة الحسابات يمكن التنبؤ بها بطريقة        

     تحليل وتسوية هذه الفئات من المعـامالت       فىالمنشأة   كانت إجراءات    إذامراقب الحسابات ما    يدرس  و

. محاسبية سـليمة  قطع وضع تواريخ  من أجل المبكرة تعتبر مالئمةأو أرصدة الحسابات فى التواريخ  

 التقارير الماليـة    بإعداد ةالمتعلق كانت نظم المعلومات     إذا مراقب الحسابات ما     يدرسوباإلضافة لذلك،   

 وان المعامالت فى الفترة المتبقيـة تكـون كافيـة     الفترةألرصدة فى نهاية    اعن  وفر معلومات   تسوف  

وتشمل تلك الموجودة فى أو بالقرب      (عادية  الالمعامالت أو القيود الضخمة وغير      :  فى التحققللسماح ب 

رات ياألسباب األخرى للتقلبات الضخمة، أو التقلبات المتوقعة التى لم تحدث، والتغي          و،  )الفترةمن نهاية   

 المرتبطـة بـالفترة     التحقـق   تعتمد إجراءات  و. فى تركيبة فئات المعامالت أو فى أرصدة الحسابات       

  . أم الرقابة ال لعناصر اختباراتبأداء كان مراقب الحسابات قد قام إذاالمتبقية على ما 

فعادة ،المبكرة   فى فئات المعامالت أو فى أرصدة الحسابات فى أحد التواريخ            ات تم اكتشاف تحريف   إذا - ٦١

 التحقـق  إجراءات وتوقيت، ومدى    ، طبيعة  مراقب الحسابات بتعديل التقييم المرتبط بالخطر و       ما يقوم 

 والتى ترتبط بمثل هذه الفئات من المعامالت أو أرصدة          التى تغطى الفترة المتبقية التى تم التخطيط لها       

  .الفترةة  فى نهاي هذه لمراجعةا مثل إجراءات يقوم بمد أو تكرارالحسابات، أو 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢٣  ٣٣٠-  

 عملية مراجعـة   فى   التحقق إجراءات من أداء     التى تم الحصول عليها     استخدام أدلة المراجعة   ال يكفى  - ٦٢

 أدلـة  تـوفر  وفى أغلب الحـاالت،    .سابقة للتعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر فى الفترة الحالية         

 القليل من أو ال     ، سابقة جعةعملية مرا  فى   التحقق إجراءات من أداء     التى تم الحصول عليها      المراجعة

فـى   أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها        يمكن استخدام وحتى  . شئ من أدلة المراجعة للفترة الحالية     

أدلـة  يجـب أن ال تتغيـر       مراجعة سابقة فى الفترة الحالية على أنها أدلة جوهرية للمراجعة،            عملية

 أدلة المراجعة التى تم الحصول عليهـا        مثال على و ك . المراجعة والموضوع ذى الصلة  تغييراً أساسياً      

 فى فترة سابقة والتى يمكن أن تكون ذات صلة فى السنة الحالية تكون بمثابة               التحقق إجراءات أداءمن  

هو مطلوب بموجب    الحالية، وكما    الفترة أى تغيير أثناء     عليه لم يحدث    فى موضوع ما و   رأى قانونى   

 المراقب الستخدام أدلـة المراجعـة       إذا خطط ،  )٥٠٠( رقم   المصري المراجعة من معيار    "٢٣"الفقرة  

 إجـراءات   بأداءالمراقب    يقوم   فى مراجعات سابقة،     التحقق إجراءات أداءالتى تم الحصول عليها من      

  . المراجعةأدلة  بينالمراجعة أثناء الفترة الحالية إلقامة الصلة المستمرة

  التحقق إجراءات أداءمدى 
ن خطر التحريف الهـام     الو. التحقق إجراءات زاد مدى لتحريف الهام والمؤثر، كلما      خطر ا  زادكلما   - ٦٣

 النتائج غيـر    بسبب التحقق إجراءاتمدى  يمكن أن يتزايد    ه، ف  فى اعتبار  لرقابة الداخلية اوالمؤثر يضع   

ت  ومع ذلك، فان زيادة مدى أحد إجراءا       .عناصر الرقابة  فعالية تشغيل مرضية الناتجة عن اختبارات     ال

  .معينن كان إجراء المراجعة نفسه ذو صلة بخطر إ فقط مالئماًالمراجعة يكون 

 التـي  مدى االختبارات من ناحية حجم العينة         في فعادة ما يتم التفكير   عند تصميم اختبارات التفاصيل،      - ٦٤

 إذا وهى تشمل ما     ،المراقب أيضا أمورا أخرى    يدرسومع ذلك،   . تتأثر بخطر التحريف الهام والمؤثر    

أو غير عادية    القيمة   كبيرة، مثل اختيار بنودا     يكون أكثر فاعلية     لالختبار   أخرى استخدام وسائل    انك

 أو تقسيم المجتمع إلى طبقـات تحتـوى علـى           ممثلة عينات   بدالً من اختبار   العينة   من أحد مجتمعات  

 إرشـادات  على  )٥٣٠( رقم المصري معيار المراجعة    و يحتوى  .طبقات فرعية متجانسة من العينات    

، يةالتحليلالتحقق   إجراءات وعند تصميم    .الستخدام العينات والوسائل األخرى الختيار البنود لالختبار      

تأثر  ت  و .إضافي  تحقق أى  يمكن قبولها بدون   التين التوقعات   بي مقدار الفرق  مراقب الحسابات    يدرس

تحديد هذا  يتعلق  و.مأمول من التأكد     المستوى ال   النسبية و االتساق مع    باألهمية األساس   في الدراسةهذه  



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢٤  ٣٣٠-  

، أو فئـة مـن      معين القوائم فى رصيد حساب      في ات من التحريف   تجمع مزيجاً  ية احتمال دراسةبالمبلغ  

 يةالتحليلالتحقق    يمكن أن تصل إلى مبلغ غير مقبول، وعند تصميم إجراءات          اإلفصاحالمعامالت، أو   

 من التأكد عندما يتزايد خطـر التحريـف الهـام       فإن مراقب الحسابات يزيد من المستوى المرغوب       ،

 إرشادات تتعلق على  " اإلجراءات التحليلية  ) "٥٢٠( رقم   المراجعة المصري معيار  يحتوى   و. والمؤثر

  . مراجعة عمليةتطبيق اإلجراءات التحليلية أثناءب

   العرض واإلفصاح كفايةمدى 

 للقـوائم   الكلـى  كان العرض    إذاتقييم ما    أن يؤدى إجراءات المراجعة ل     حسابات على مراقب ال   ينبغي - ٦٥

 ويـدرس .  التقارير المالية المطبق   إعداد  إطار  مع يتفق،  ذات الصلة  ات ذلك اإلفصاح  فيالمالية، بما   

  والوصـف  بويـب  بطريقة تعكس الت   قد تم عرضها بذاتها    كانت القوائم المالية     إذامراقب الحسابات ما    

 التقارير الماليـة المطبـق      إعداد طارإللقوائم المالية طبقاً    عرض ا  يشمل   و. لمعلومات المالية المالئم ل 

شكل وترتيب ومحتوى القـوائم     ب هذه األمور     و ترتبط  . لألمور الهامة والمؤثرة   ى الكاف أيضا اإلفصاح 

 كميـة التفاصـيل      و تشمل، على سبيل المثال، المصطلحات المستخدمة      و واإليضاحات الملحقة المالية  

 كـان   إذاالمراقب فى اعتباره مـا       يضع   و. فى القوائم وأسس المبالغ المذكورة      البنود ويببت  و المعطاة

 يكـون مراقـب     التـي يتوجب على اإلدارة أن تفصح عن أمر معين فى ضوء الظروف والحقـائق              

ذلـك   للقـوائم الماليـة، بمـا فـى     الكلـى وعند تقييم العرض .الحسابات على علم بها فى ذلك الحين 

  التحريف الهام والمـؤثر     مراقب الحسابات أن يضع فى اعتباره خطر       فعلى المرتبطة بها،    اإلفصاحات

 ) ٥٠٠( رقم المصري من معيار المراجعة     "١٧ " الفقرة رقم  راجع.  تم تقييمه على مستوى التأكيد     الذي

  .من أجل الحصول على وصف للتأكيدات المرتبطة بالعرض واإلفصاح

  

  تم الحصول عليها أدلة المراجعة التى مةومالءتقييم مدى كفاية 
 ينبغي على   ، استنادا على إجراءات المراجعة التي تم أداؤها وأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها             - ٦٦

 كان تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد          إذامراقب الحسابات أن يقوم بتقييم ما       

   .مالئمامازال 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢٥  ٣٣٠-  

 إجـراءات   يقوم بأداء  مراقبال حيث ان و.  تراكمية ومتكررة  لقوائم المالية عملية  ا مراجعة   ةتعتبر عملي  - ٦٧

تم الحصول عليها يمكن أن تجعـل المراقـب يقـوم           يالمراجعة المخطط لها، فإن أدلة المراجعة التى        

 مراقب   يكتشف أنبتعديل طبيعة، أو توقيت، أو مدى إجراءات المراجعة األخرى المخطط لها، ويمكن             

يمكـن أن   لخطر، فعلى سبيل المثال،     ه ل  التى بنى عليها تقييم    تلكعن   تختلف بشدة    معلوماتالحسابات  

مـن حكمـه   ، التحقق إجراءاتأداء عن طريق  مراقب الحسابات ها يكتشفتى ال اتمدى التحريف   ، يغير

وباإلضـافة  . ليـة  ضعف هام ومؤثر فى نظام الرقابة الداخ       يشير الى يمكن أن   كما   تقييم الخطر    حول

يشير إلـى   لمراجعة يمكن أن    ل الكلى الفحصتم أداؤها فى مرحلة     يلتحليلية التى   لذلك، فان اإلجراءات ا   

يمكن أن  وفى مثل هذه الظروف،     .  مسبقاً عليها لم يتم التعرف      الهام والمؤثر التى   فاحد مخاطر التحري  

المراقب إلى إعادة تقييم إجراءات المراجعة المخططة، وعلى أساس االعتبارات المعدلة للخطر            يحتاج  

 والتأكيـدات   االفـصاحات و  أالذى تم تقييمه لكل أو لبعض فئات المعامالت، أو أرصدة الحـسابات،             

على إرشـادات    ) ٣١٥( من معيار المراجعة المصرى رقم     "١١٩ " الفقرة رقم  و تحتوى .المرتبطة بها 

  .لمراقبا  التى يقوم بها  تقييم الخطرتتعلق بمراجعة إجراءاتإضافية 

 بعض االنحرافات  فى الطريقة التى يـتم        حدوث   بإمكانية عناصر الرقابة شغيل  مفهوم فعالية ت   يعترف - ٦٨

 عناصـر الرقابـة    االنحرافـات الناشـئة عـن        تنتج   قد    و . بواسطة المنشأة  تلك العناصر بها تطبيق   

التقلبات الموسمية الضخمة   والرئيسيين،  عاملين  الموصوفة عن عوامل مثل التغييرات التى تحدث بين ال        

 وعندما يتم اكتشاف مثل هذه االنحرافات أثناء أداء اختبـارات           .لمعامالت واألخطاء البشرية  فى حجم ا  

االستفسار مثل  ،  المحتملةالمراقب بعمل استفسارات معينة لكى يفهم هذه األمور وتوابعها          يقوم  ،  رقابةال

 كانـت   إذاابات ما   مراقب الحس  يحدد   و. عن توقيت تغيير األفراد فى وظائف الرقابة الداخلية الرئيسية        

 كـان مـن     إذا لالعتماد على الضوابط، ومـا       مالئما التى تمت توفر أساساً      عناصر الرقابة اختبارات  

 مخـاطر    هناك حاجة للتعامل مع     كانت إذا، أو ما    لعناصر الرقابة    أداء اختبارات إضافية     الضروري

  .التحقق إجراءات باستخدام ات المحتملةلتحريفا

 بالتـالى ، و حدث منفـصل  أو الخطأ هى     ابات أن يفترض أن أحد حاالت الغش      ال يمكن لمراقب الحس    - ٦٩

 . التى تم تقييمها    التحريف الهام والمؤثر    أن يؤثر على مخاطر     يمكن  اكتشاف التحريف  أن  كيف يدرس

 كان خطر المراجعة قد تم تخفيضه إلـى         إذا المراقب بتقييم ما     يقوموقبل الوصول إلى نتيجة المراجعة      



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢٦  ٣٣٠-  

 إعـادة   إلـى بحاجة   كانت طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات المراجعة        إذاوما    مقبول منخفضمستوى  

   :ما يلى دراسةمراقب الحسابات يعيد  وعلى سبيل المثال .التفكير فيها

 .التحقق إجراءاتطبيعة، وتوقيت، ومدى * 

قيـيم المنـشأة    الخاصة بفعالية تشغيل عناصر الرقابة ذات الصلة بما فى ذلك عملية ت       أدلة المراجعة * 

 .للمخاطر

  مالئمـة   تم الحصول على أدلة مراجعة كافية وإذا كان قد ما يستنتجيجب على مراقب الحسابات أن      - ٧٠

و عند تكوينه    .مقبول منخفضلتخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية إلى مستوى           

 عما إذا ات الصلة، وذلك بغض النظر      مراقب الحسابات فى اعتباره جميع أدلة المراجعة ذ       ، يضع   لرأيه

  . أو تتعارض مع التأكيدات فى القوائم الماليةتؤيدكانت تبدو على أنها 

 أدلة المراجعة لدعم النتائج التى يصل إليها مراقب الحسابات خـالل عمليـة              مةو مالء أن مدى كفاية     - ٧١

 مدى كفاية و مالءمة أدلة      فىحكم مراقب الحسابات     ويتأثر   و. أمور ترجع إلى حكمه المهنى    المراجعة  

  : بعوامل مثل التاليةالمراجعة

 أن يكون له تأثير هام ومؤثر، سواء كان ذلـك           وإمكانية فى التأكيد    المحتملمدى أهمية التحريف    * 

 . فى القوائم الماليةالمحتملةمنفرداً أو مجتمعاً مع التحريفات األخرى 

 .امل مع المخاطر للتعو عناصر الرقابة اإلدارة ة استجابفعالية* 

التحريفـات  الخبرة التى تم الحصول عليها أثناء عمليات المراجعة السابقة وذلـك فيمـا يخـص                * 

  .المحتملة المماثلة

 اكتشفت مثل إجراءات المراجعة هذه قد       ت كان ذاإنتائج إجراءات المراجعة التى تمت، وتشمل ما        * 

 .حاالت محددة من الغش أو الخطأ

 .لمعلومات المتاحةو مصداقية امصدر * 

 .مدى القناعة بأدلة المراجعة* 

 .بهافهم المنشأة وبيئتها، بما فى ذلك نظام الرقابة الداخلية * 

فـى   بالنسبة إلى تأكيد هام ومـؤثر        مالئمة مراقب الحسابات على أدلة مراجعة كافية و       إذا لم يحصل   - ٧٢

 كان مراقب الحسابات غيـر      و إذا ،   الحصول على أدلة مراجعة إضافية     فعليه محاولة لقوائم المالية،   ا



 معيار المراجعة المصرى رقم (٣٣٠)

٢٧  ٣٣٠-  

ـ       هينبغى علي ،  مالئمة الحصول على أدلة مراجعة كافية و      علىقادر    أو أن   تحفظ أن يعبر عـن رأى م

التعديالت على تقرير مراقـب      ) "٧٠١( معيار المراجعة المصرى رقم    راجع.  الرأى إبداء  عن يمتنع

  .ات اإلرشاد مزيد منمن أجل" الحسابات

  التوثيق
  مخـاطر  لمواجهـة  التى أتخـذها      الكلية ردود األفعال راقب الحسابات أن يقوم بتوثيق      يجب على م    - ٧٣

التى تم تقييمها على مستوى القوائم المالية وعلى طبيعة، وتوقيت، ومـدى            التحريف الهام والمؤثر    

إجراءات المراجعة اإلضافية، والصلة مع تلك اإلجراءات الخاصة بالمخاطر التى تم تقييمهـا علـى               

 كـان مراقـب الحـسابات       إذاباإلضافة لذلك،   .  التأكد، والنتائج الخاصة بإجراءات المراجعة     مستوى

 التى تم الحصول عليهـا فـى        عناصر الرقابة  فعالية تشغيل ب المتعلقةيخطط الستخدام أدلة المراجعة     

 على المراقب أن يوثق النتائج التى تم الوصول إليها بخـصوص االعتمـاد            ف،  عمليات مراجعة سابقة  

الطريقة التى يتم بها توثيق مثـل  تبنى ، وعلى مثل هذه الضوابط التى  تم اختبارها فى مراجعة سابقة    

 المـصرى    معيـار المراجعـة      يـضع و  . هذه األمور على أساس الحكم المهنى لمراقب الحـسابات        

يـة   عمل سـياق خص عملية التوثيق فى     ت ت معايير ويوفر إرشاداً  " توثيق أعمال المراجعة   ) "٢٣٠(رقم

  .مراجعة القوائم المالية

  

  
 
 
 

  

        

  


