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  ) ٤٠٢( رقم المصريمعيار المراجعة 

   تستخدم منشآت خدميةالتياعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت 

  
 
  

 المحتويات

  
  اتالفقر  

   ٣-١  المقدمة

  ١٠-٤  راقب الحساباتماعتبارات 

  ١٨- ١١   الخدمية  عن المنشأةالمراقب تقرير 

  



  )٤٠٢(معيار المراجعة المصرى رقم 

  اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التى تستخدم منشآت خدمية

  

  مقدمـــةال

، بات فى منشأة تستخدم منشأة خدمية     يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات لمراقب الحسا          -١

الذى يحصل عليه مراقبى حـسابات      كما يصف هذا المعيار أيضا تقرير مراقب حسابات المنشأة الخدمية           

 . محل المراجعةالمنشأة

للمنـشأة   محل المراجعـة     ينبغى على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة كيفية تأثير استخدام المنشأة             - ٢

الخدمية على نظام الرقابة الداخلية فى المنشأة وذلك لتحديد وتقييم خطر التحريـف الهـام والمـؤثر                 

 . مراجعة إضافيةولتصميم وأداء أية إجراءات

 إمساك الدفاتر المحاسبية أو      و يمكن أن يستخدم العميل منشأة خدمية مثل تلك التى تقوم بتنفيذ المعامالت            -٣

وفـى هـذه    ). توفير نظم الحاسب اآللـى    لمنشأة خدمية   : مثل(قوم بتسجيل المعامالت ومعالجة البيانات      ت

لسجالت التى تحفظهما المنشأة الخدميـة ذات       الحالة من الممكن أن تكون بعض السياسات واإلجراءات وا        

 .صلة بمراجعة القوائم المالية للعميل

 اعتبارات مراقب الحسابات

يمكن أن تقوم المنشآت الخدمية بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها أن تؤثر على الرقابة الداخلية                 -٤

 .ياًالمنشأة مادياً وتشغيلعن   وتكون هذه السياسات واإلجراءات منفصلة. محل المراجعةفى المنشأة

على تسجيل وتشغيل  معامالت المنشأة      فقط  وعندما تكون الخدمات المقدمة من المنشأة الخدمية مقصورة         

محل المراجعة   المنشأة   مع احتفاظ األخيرة بالمسئولية كاملة بما فيها سلطة االعتماد تكون         محل المراجعة   

تقوم المنشأة الخدمية بتنفيذ معـامالت      أما عندما   . ها فعالة داخل  قادرة على تنفيذ سياسات وإجراءات    عندئذ  

محـل   على المنـشأة  الضروري عندئذ يكون من   بالمسئولية عن ذلك   االحتفاظمع  محل المراجعة   المنشأة  

  . المنشأة الخدميةفي  المطبقةجراءاتاإلسياسات والالعتماد على االمراجعة 

وعالقة ذلك بعملية   المراجعة   محل   ة المنشأة الخدمية للمنشأة   أن يحدد أهمية أنشط    مراقبال على   ينبغي - ٥

 مراقـب ل ال صيتووبقيامه بذلك   ،  وبيئتها المراجعةمحل  لمنشأة  لفهم  تالحصول على   من أجل   المراجعة  

  :يليفهم ما تلمتى كان ذلك مالئماً 

 . تقدمها المنشأة الخدميةالتيطبيعة الخدمات * 

 .والمنشأة الخدميةمحل المراجعة أة شروط العقد والعالقة بين المنش* 

  .مع نظم المنشأة الخدميةمحل المراجعة  تتفاعل معه نظم الرقابة الداخلية فى المنشأة الذيالمدى * 

  

١-٤٠٢ 



 )٤٠٢( رقم المصري المراجعةمعيار 

 

 ٢ــ٤٠٢

 : المتعلق بأنشطة المنشأة الخدمية مثلمحل المراجعة نظام الرقابة الداخلية فى المنشأة * 

  .بمعالجتها شأة الخدمية تطبق على المعامالت التى تقوم المنالتيتلك  -

 .كيفية تحديد المنشأة وإدارتها للمخاطر المتعلقة باستخدام المنشآت الخدمية -

 التأثير المحتمل لفـشل المنـشأة       بما في ذلك إمكانية   ،  وسالمة مركزها المالي     ،قدرة المنشأة الخدمية  * 

 . محل المراجعةالخدمية على المنشأة

 . دليل المستخدم والدليل التقنىالموجودة فىثل تلك معلومات بشأن المنشأة الخدمية م* 

عناصـر الرقابـة   قة بنظم معلومات المنشأة الخدمية مثل المتعلعناصر الرقابة المعلومات المتاحة عن    * 

 .  وعناصر الرقابة المطبقةتكنولوجيا المعلوماتلعامة ال

 والمـراجعين الخدمية  ن للمنشأة   يرجيين الخا مراقبالوجود تقارير من    في اعتباره    مراقباليأخذ  يمكن أن    -٦

 تـشغيلها  كوسيلة للحصول على معلومات عن الرقابة الداخلية فى المنشأة الخدميـة وعـن                بها الداخليين

إرشادات تتعلق  "  الداخلية المراجعةدراسة عمل    ")٦١٠( رقم   المصرية  مراجعاليوفر معيار   و .وفاعليتها

استخدام عمل المراقب وذلك عندما ينوى   . الخارجي   مراقب ال  ألغراض الداخلي المراجعبتقييم كفاية عمل    

الهـام   التحريف   راخطألطر الرقابة   اخم أن تقييم    إلىالخارجي   مراقبالينتهي   وعندما   الداخلي المراجع

غيـر   تعتبـر  دراسة إضافية لهذا المعيـار       أيفإن   المنشأة الخدمية    فيبأنظمة الرقابة   لن يتأثر   والمؤثر  

  .ضرورية

وذات صـلة بعمليـة     ة  مراجعالمحل   إلى أن أنشطة المنشأة الخدمية هامة للمنشأة         مراقبالل  إذا توص  -٧

 ذلك الرقابة الداخليـة وذلـك       بما فى فهم كاف للمنشأة وبيئتها     ت أن يحصل على      عليه فينبغية  مراجعال

ـ              اطر لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر ولتصميم إجراءات مراجعة إضافية لمواجهـة المخ

 بتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية وعلـى            مراقبويقوم ال .تقييمها التى تم 

 .ئات المعامالت أو أرصدة الحسابات واالفصاحاتبالنسبة لفمستوى التأكيد 

منشأة الحاجة ألن يطلب من ال    مدى  بدراسة   عندئذ   مراقباليقوم  الحصول عليه    تم   ي الذ الفهم فلم يك إذا   -٨

لتقييم الخطر وذلـك لتزويـده بالمعلومـات        يها يقوموا بأداء مثل تلك اإلجراءات       مراقب تجعل   أنالخدمية  

 الـذي  مراقـب للويجـوز   . لوماتة المنشأة الخدمية للحصول على المع     دراسة الحاجة لزيار  أو  . الالزمة

 مراقـب للن تتـيح    أخدميـة   زيارة المنشأة الخدمية أن ينصح المنشأة بان تطلب من المنشأة ال           ييرغب ف 

 .الوصول إلى المعلومات الالزمة

ه تقريـر   بالمنشاة الخدمية وذلك بقـراء    فهم كاف للرقابة الداخلية     ت الحصول على     من مراقبالقد يتمكن    - ٩

 مراقـب تقريـر    أن يـستخدم     مراقبللوباإلضافة إلى ذلك يمكن أيضا      .  المنشأة الخدمية   حسابات مراقب

 الخدمية وذلك عند تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر للتأكيـدات المتـأثرة بالرقابـة               المنشأةحسابات  

 أن  فينبغـي المنشاة الخدمية،   حسابات   مراقب تقرير   مراقبوإذا استخدم ال   . الخدمية المنشأةالداخلية فى   

نشأة الخدمية  المحسابات   مراقبل اعتباره القيام باستفسارات تتعلق بالكفاءة المهنية        ي ف مراقباليضع  

  . التي وافق عليهاة للمنشأة الخدميةمراجعالعند تنفيذه لمهمة 



 )٤٠٢( رقم المصري المراجعةمعيار 

 

 ٣ــ٤٠٢

تقييم الخطـر   يشمل   وذلك عندما    أنظمة الرقابة   عمل بفعالية تتعلق   مراجعةأدلة   على   مراقباليحصل   - ١٠

  الخدمية أو عندما ال تكفـى       الرقابة الخاصة بالمنشأة   أنظمةالية تشغيل   عفل توقع   مراقبالالذى يقوم به    

ويمكـن أن يـستنتج     .  كافية ومالئمة على مستوى التأكيد     مراجعةأدلة  إجراءات التحقق وحدها لتوفير     

ويمكـن  .  من اختبارات الرقابـة    مراجعةأدلة ال  الحصول على    األفضل أيضا أنه سيكون من      مراقبال

 : مما يلىعمل أنظمة الرقابةبفعالية  ةالمتعلق مراجعةالالحصول على أدلة 

 .على أنشطة المنشأة الخدميةمحل المراجعة ارات الرقابة الخاصة بالمنشأة إجراء اختب* 

 يتعلق بكفاءة تـشغيل     رأيه فيما فيه عن    خدمية معبراً المنشأة  ال  حسابات مراقبالحصول على تقرير    * 

 .ةمراجعال المنشأة المتعلقة بأنشطةبذات الصلة نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة الخدمية 

 . بهاة المنشأة الخدمية وإجراء اختبارات الرقابةزيار* 

    المنشأة الخدمية عنمراقبالتقرير 

ينبغى على مراقب الحسابات عند استخدام تقرير مراقب حسابات المنشأة الخدمية أن يقوم بدراسـة                -١١

 .طبيعة ومحتوى هذا التقرير

 :لتقارير كما يلىعادة ما يكون تقرير مراقب حسابات المنشأة الخدمية أحد نوعين من ا - ١٢

  
   تقرير عن تصميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه-النوع أ

  
  .وصف نظام الرقابة الداخلية فى المنشأة الخدمية الذى عادة ما تُعدة إدارة المنشأة الخدمية) أ(  

  : رأى مراقب حسابات المنشأة الخدمية بأن) ب(و

  .الوصف الوارد أعاله دقيق) ١( 

  .ة الداخلية مصمم تصميماً مناسباً لتحقيق األهداف المنصوص عليهانظام الرقاب) ٢(و

  .الضوابط الداخلية يتم تنفيذها) ٣(و

  ام الرقابة الداخلية تقرير بشأن تصميم وتنفيذ وكفاءة تشغيل نظ-النوع ب

  .وصف نظام الرقابة الداخلية فى المنشأة الذى عادة ما تُعده إدارة المنشأة الخدمية) أ(  

  :أى مراقب حسابات المنشأة الخدمية بأنر) ب(و

  .الوصف الوارد أعاله دقيق) ١( 

  .نظام الرقابة الداخلية مصمم تصميماً مناسباً لتحقيق األهداف المنصوص عليها) ٢(و

  .الضوابط الداخلية يتم تنفيذها) ٣(و

افة إلى الـرأى    وباإلض. الضوابط الداخلية تعمل بكفاءة استنادا على نتائج اختبارات الرقابة        ) ٤(و

المتعلق بكفاءة التشغيل، يقوم مراقب المنشأة الخدمية بتحديد اختبارات الرقابة التى تم أداؤها             

  .والنتائج ذات الصلة



 )٤٠٢( رقم المصري المراجعةمعيار 

 

 ٤ــ٤٠٢

   هـذا التقريـر    على قيـود بالنـسبة السـتخدام       الغالب   يفالخدمية   المنشأة   مراقبيحتوى تقرير   و

  ). محل المراجعة المنشأةيمراقبوإلدارة والمنشأة الخدمية وعمالئها ما يوجه لعادة (

ـ كما  ،  المنشأة الخدمية    يمراقب المؤدى من دراسة نطاق العمل    ب أن يقوم    مراقبالعلى  ي  ينبغ -١٣  يينبغ

 . المنشأة الخدميةيمراقبمة التقارير الصادرة عن ئعليه تقييم مدى فائدة ومال

فهـم لنظـام الرقابـة      تل إلى    للتوص مراقبلليمكن أن تكون مفيدة     ) أ(فى حين أن التقارير من النوع        - ١٤

 . الرقابةمةنظأفعالية للحكم على  مراجعةأدلة  لن يستخدم مثل هذه التقارير كمراقبالالداخلية إال أن 

 أنه قد تـم أداء اختبـارات        حيثمثل تلك األدلة    ) ب(وعلى العكس يمكن أن توفر التقارير من النوع          - ١٥

، يجب على    الرقابة   أنظمةبفعالية   تتعلق   مراجعةأدلة  ك) ب( يتم استخدام تقارير النوع      ماعندو .الرقابة

 المنشأة الخدميـة    مراقب تم اختبارها بواسطة     يالتأنظمة الرقابة    ت أن يقوم بدراسة ما إذا كان      مراقبال

وأرصدة حساباتها وافصاحاتها والتأكيدات ذات الصلة ومـا        محل المراجعة   مرتبطة بمعامالت المنشأة    

 . المنشأة الخدمية ونتائجها كافيةمراقب قام بها يالتبنظام الرقابة  اللتزامامدى إذا كان اختبارات 

ل الفتـرة التـى     وهمـا طـو   يجب مراعاتهمـا    أساسيان  اعتباران   هناك   األخير  بالتقرير وفيما يتعلق   

 أداء هـذه    الـذي مـضى بعـد      المنشاة الخدمية والوقـت      مراقبأستغرقتها االختبارات التى قام بها      

 . االختبارات

 أن يقوم بدراسة    مراقبوبالنسبة لتلك االختبارات المحددة للرقابة والنتائج ذات الصلة، ينبغى على ال           -١٦

ة ومناسبة تتعلـق بكفـاءة      ي كاف مراجعةأدلة  ما إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى هذه االختبارات توفر          

 .ام والمؤثراله التحريف تقييم المراقب لمخاطرتشغيل نظام الرقابة الداخلية وذلك لتعزيز 

محل المراجعـة    المنشأة   مراقبذات نفع ل  حقق   المنشأة الخدمية بأداء إجراءات تَ     مراقب يقوميمكن أن    - ١٧

محـل المراجعـة    المنشأة  كل من   تفق عليها من قبل     ومثل هذه المهام يمكن أن تتعلق بأداء إجراءات م        

  .ومراقبها المنشاة الخدمية و ،مراقبهاو

المنـشأة   مراقبال ينبغى اإلشارة إلى تقرير      المنشأة الخدمية،    مراقب تقرير مراقبالعندما يستخدم    - ١٨

 . محل المراجعةالخاص بالمنشأة مراقبالالخدمية فى تقرير 


