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   )٤٤٠٠( المعيار المصرى لمهام الخدمات ذات الصلة 

  مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية  
  

  

  المقدمة

ـ  للمراجـع يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالمسئوليات المهنية    -١  ه عنـد قيام

شكل ومحتوي التقرير الذي سـيقوم المراجـع         متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية وكذا        بتنفيذ إجراءات 

  .  فيما يتعلق بهذه المهمة هبإصدار

نه يمكن أن يوفر إرشادات مفيـدة       إعلي الرغم من أن هذا المعيار موجة لمهام تتعلق بمعلومات مالية إال              -٢

ع  المعرفة الكافية عـن موضـو      المراجعبشرط أن يكون لدي     ، للمهام المتعلقة بالمعلومات غير المالية      

 وقد تكـون اإلرشـادات فـي        .اكتشافاته   وأن يكون لدية مقاييس معقولة يبني عليها         البحثالمهمة محل   

 . معايير المراجعة المصرية مفيدة عند تطبيق هذا المعيار 

 أداء بعض اإلجراءات المتعلقـة      عندما يطلب من المراجع    مهمة أداء إجراءات متفق عليها       وصفيمكن   -٣

 وعمليات الشراء من األطـراف      و المدينون  الدائنونعلي سبيل المثال    .(  المالية   ائمببند أو أكثر فى القو    

علي سـبيل المثـال     ( قائمة مالية   أو  )  والمبيعات واألرباح في قطاع من قطاعات المنُشأة         العالقة ذوى

 . و حتى مجموعة كاملة من القوائم المالية أ) ميزانية 

  عليها الهدف من مهمة تنفيذ إجراءات متفق 

 بإجراءات ذات طبيعة مشابهة ألعمـال       المراجعالهدف من مهمة القيام بإجراءات متفق عليها هو قيام           - ٤

إعداد تقرير عن الحقـائق     المراجع ب  يقوم   والمنشأة وأي طرف ثالث مناسب      مع  المراجعة يتفق عليها    

  . المكتشفة 

قيام باإلجراءات المتفق عليها لذا ال يقوم        يقدم فقط تقرير عن الحقائق المكتشفة عند ال        المراجع أنوحيث   -٥

يم اإلجـراءات واالكتـشافات التـي أعـدها          التقرير بتقي   تأكد ولكن بدالً من ذلك يقوم مستخدمو       بإصدار

  . المراجع بأنفسهم ويقومون باستخالص استنتاجاتهم الخاصة من عمل المراجع

 حيـث أن    .ءات التي يجب القيـام بهـا        ف التي اتفقت علي اإلجرا    ا التقرير علي األطر   يقصر استخدام  -٦

 .  أن يفسروا النتائج بطريقة خاطئةيمكن، اآلخرين الذين ليسوا علي دراية بأسباب القيام بتلك اإلجراءات 

  

١-٤٤٠٠  

  



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ٢  ٤٤٠٠-  

  المبادئ العامة لمهمة تنفيذ إجراءات متفق عليها 

وتشمل المبادئ   . مهنةولى ال مزابالميثاق العام المصري آلداب وسلوكيات       االلتزام   المراجعينبغي علي    -٧

  :  في هذا النوع من المهام اآلتيللمراجعاألخالقية التي تحكم المسئوليات المهنية 

  .النزاهة ) أ(      

 .الموضوعية  ) ب(

 . الكفاءة المهنية والعناية الواجبة  )ج(

 .السرية   ) د(

 .السلوك المهني ) هـ(

  .المعايير الفنية   ) و(

 في مهمة تنفيذ إجـراءات متفـق عليهـا إال أن الـشروط              مطلوبةأن االستقاللية ليست    علي الرغم من    

 بالميثـاق العـام     الواردة االلتزام بمتطلبات االستقاللية     المراجعواألهداف لمهمة ما يمكن أن تتطلب من        

  . مهنةمزاولى الالمصري آلداب وسلوكيات 

  . يد ذلك في تقرير الحقائق المكتشفة  يجب كتابة ما يفالمراجع وفي حالة عدم استقاللية 

  .  القيام بمهمة تنفيذ إجراءات متفق عليها طبقاً لهذا المعيار ولشروط المهمة المراجعيجب علي  - ٨

  تحديد شروط المهمة 

األطراف المحـددة األخـرى ممـن    ، وعادة  ،  أن يقوم بالتأكيد مع ممثلي المنشأة        المراجعينبغي علي    - ٩

فهم واضح متعلق باإلجراءات المتفق     تبأن هناك   ،  من تقرير الحقائق المكتشفة       باستالم نسخ  ونسيقوم

  :  المهمة وتشمل األمور التي يجب االتفاق عليها ما يلي و شروطعليها 

          مراجعـة  تـشكل عمليـة    ال   أداؤهـا تم  سي ذلك حقيقة أن اإلجراءات التي       بما فى طبيعة المهمة   * 

  .  تأكد إصدار تقريريتم  لنف هو فحص محدود وبناء عليأ

 . الغرض المتفق علية من المهمة * 

 .تحديد المعلومات المالية التي سيطبق عليها اإلجراءات المتفق عليها * 

 . طبيعة وتوقيت ومدي اإلجراءات المحددة الواجب تطبيقها * 

 . الشكل المتوقع لتقرير الحقائق المكتشفة * 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ٣  ٤٤٠٠-  

، وعندما تتعارض تلك القيود مع المتطلبات القانونية        . لحقائق المكتشفة   القيود علي توزيع تقرير ا    * 

 . المهمة عدم قبول المراقب فإن علي ، إن وجدت 

 أو  عندما يتم االتفاق علي  اإلجراءات بين الجهـة الرقابيـة          ، علي سبيل المثال    ، في بعض الظروف     - ١٠

 مناقـشة اإلجـراءات مـع جميـع         لمراجعاقد ال يستطيع    ، وممثلي مهنة المحاسبة    أ ممثلى الصناعة 

 مناقـشة   يدرس المراجـع  ، علي سبيل المثال    ، األطراف التي ستتلقي التقرير وفي مثل هذه الحاالت         

اإلجراءات الواجب تطبيقها مع الممثلين المناسبين لألطراف ذات الصلة ويقوم بفحص المراسالت ذات             

  .  لهم مسودة مشروع التقرير المزمع إصدارة يرسل أوالصلة من تلك األطراف 

.  خطاب ارتباط موثقاً فيه الشروط األساسية للمهمة         المراجع أن يرسل    مراجعالو   العميل   مصلحةمن   - ١١

 للمهمة ويساعد علي تجنب سوء الفهم المتُعلق بأمور مثل أهداف           المراجع قبول   االرتباطويؤكد خطاب   

  . ه باإلضافة إلي شكل التقرير الواجب إصداراجعالمرونطاق المهمة ومدي مسئوليات 

 : يتضمن خطاب اإلرتباط األمور التالية - ١٢

  . قائمة باإلجراءات المقرر أداؤها كما هو متفق عليه بين األطراف * 

اتفقت التي  محددة  األطراف ال علي  مقتصراً  بيان يوضح أن توزيع تقرير الحقائق المكتشفة سيكون         * 

 . واجب أداؤهاعلي اإلجراءات ال

 مشروع التقرير الخاص بالحقـائق المكتـشفة        إرفاق نموذج  بدراسة   المراجعوباإلضافة إلي ذلك يقوم     

  . من هذا المعيار مثال لخطاب ارتباط ) ١(ويوضح ملحق.  خطاب االرتباط معالمزمع إصداره 

  التخطيط 

  . ة  تخطيط العمل حتى يتم أداء المهمة بطريقة فعالمراجعالينبغي علي  -١٣

  التوثيق 

 توثيق األمور الهامة التي توفر أدلة لدعم تقرير الحقائق المكتشفة باإلضافة إلي             المراجعينبغي علي    -١٤

  . تم أداء المهمة طبقاً لهذا المعيار ولشروط المهمة ه قد أدلة تُفيد بأن

  اإلجراءات واألدلة 

ألدلة التي تم الحصول عليها كأساس       القيام باإلجراءات المتفق عليها واستخدام ا      المراجعيجب علي    -١٥

 . لتقرير الحقائق المكتشفة 

  

  



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ٤  ٤٤٠٠-  

  

 :  تشمل اإلجراءات المطبقة في مهمة تنفيذ إجراءات متفق عليها ما يلي أنيمكن  - ١٦

  . االستفسار والتحليل * 

  .  للتأكد من الدقة األخرىالمكتبية الحساب والمقارنات واالختبارات إعادة* 

 . المالحظة * 

 . فتيش الت* 

 . الحصول علي المصادقات * 

حتوى علي قائمة توضيحية لإلجراءات التـي       يعلى تقرير   من هذا المعيار مثال     ) ٢(الملحق  يوضح  و  

  . يمكن استخدامها كجزء من مهمة القيام بإجراءات متفق عليها 

  إعداد التقارير

وصـف الغـرض مـن المهمـة        يكون التقرير المتعلق بمهمة تنفيذ إجراءات متفق عليها بحاجة إلي            - ١٧

  . واإلجراءات المتفق عليها وصفاً تفصيليا ليمكن القاريء  من فهم طبيعة ومدي العمل الذي تم أداؤه

 : ينبغي أن يحتوي تقرير الحقائق المكتشفة علي ما يلي  -١٨

  . عنوان التقرير )    أ  (

 بـاإلجراءات المتفـق     ع بالقيام كلف المراج عادة ما يكون العميل الذي      (  إليهم التقرير    هالموج)   ب(و

 . )عليها

 .  عليها اإلجراءات المتفق عليها طبقت و التى معينة المالية المالية أو غير المعلومات التحديد   ) ج(و

 . بيان يفيد بأن اإلجراءات التي تم أداؤها هي تلك المتفق عليها مع مستخدم التقرير    ) د(و

 الذي يـسري     الخدمات ذات الصلة   المهمة طبقاً للمعيار المصري لمهام      بيان يفيد بأنة تم أداء      ) ـه(و

 . علي مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها أو الممارسات األخرى ذات الصلة 

 .  غير مستقل عن المنشأة المراجعبيان بأن  ، األمرإذا لزم  ) و(و

 .  تم تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها هتحديد الغرض الذي من أجل ) ز(و

 . قائمة باإلجراءات المحددة التي تم القيام بها  ) ح(و



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ٥  ٤٤٠٠-  

 ذلـك التفاصـيل الكافيـة لألخطـاء         المراجع بما فى  وصف للحقائق المكتشفة التي توصل لها        ) ط(و

 . واالستثناءات التي وجدت 

ال يتم  مراجعة وال فحص محدود و بناء علية        عملية   بيان بان اإلجراءات التي تم أداؤها ال تمثل           )ى(و

 . تأكد تقرير إصدار 

كان مـن   ل قام بأداء إجراءات إضافية أو عملية مراجعة أو فحص           المراجع لو كان قد   بيان بأن    ) ك(و

  . كان من الممكن التقرير عنهاالممكن أن تتضح أموراً أخرى 

  .  األطراف التي اتفقت علي اإلجراءات الواجب أداؤها تلك علييقتصر بيان بأن التقرير  )ل(و

بأن التقرير يرتبط فقـط بالعناصـر أو الحـسابات أو البنـود أو              ) متى أمكن التطبيق    (  بيان     )م(و

الخاصـة بالمنـشأة    المالية   إلي القوائم    و أنه ال يمتد   المعلومات المالية أو غير المالية المحددة       

 .مأخوذة ككل 

 .  تاريخ التقرير   )ن(و

 . مراجعال عنوان  )س(و

 . مراجعال توقيع  ) ع(و

 فيمـا يتـصل بمهمـة ألداء        صـادر من هذا المعيار علي مثال تقرير حقائق مكتشفة         ) ٢(يحتوي ملحق   

  . إجراءات متفق عليها تتعلق بمعلومات مالية 

  

  

  

  

  

  
  



 ملحق (١) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ١ -٤٤٠٠)١( ملحق   

  

   )١(ملحق 

  لخطاب ارتباط لمهمة تنفيذ إجراءات متفق عليها : مثال 

 من هذا المعيار وليس الهدف منة أن يكون خطابـاً       "٩" بالفقرة   لما جاء يستخدم الخطاب التالي كنوع من اإلرشاد       

  . يكون بحاجة إلي التغيرات طبقاً للمتطلبات والظروف االرتباط قد فخطاب  . ياًنموذج

  ..........مراجعال بتكليف من الممثلين المالئمين للعميل الذي قام هدارة أو غيرإلي مجلس اإل

وسـتقوم   . و حـدودها   لفهمنا لشروط المهمة وأهدافها وطبيعة الخدمات التي سنقدمها          تأكيدانرسل هذا الخطاب    

يـذ إجـراءات متفـق    علي مهام تنفالذى يسرى  الصلة  الخدمات ذاتبمهام بأداء مهمتنا طبقاً للمعيار المصري    

  .  و سنقوم بذكر ذلك في تقريرنا  عليها

  . اتفقنا علي القيام باإلجراءات التالية وعلي رفع تقارير لكم بخصوص الحقائق المكتشفة الناتجة عن عملنا 

إلـي  ، متي أمكن التطبيق    ، اذكر طبيعة وتوقيت ومدي اإلجراءات الواجب أدائها متضمنا ذلك إشارة محدودة            ( 

 ينبغي  ن يجب االتصال بهم واألطراف الذي     ن واألشخاص الذي  اإلطالع عليها  المستندات والسجالت الواجب     هوية

  ).الحصول علي المصادقات منهم 

و ال يجب استخدام تقريرنا فـي أي غـرض          )اذكر السبب ( مساعدتكم في   لوما سنقوم به من إجراءات هي فقط        

  .  فهو فقط من أجل تزويدكم بالمعلومات آخر

   عملية مراجعة وال فحص محدود طبقا لمعـايير المراجعـة المـصرية           ال تشكل   قوم بها   ناإلجراءات التي س  إن  

  . وبالتالي لن يتم إصدار تقرير تأكد أو للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود 

 يةت أو مستندات أو أ     سجال يةإننا نتطلع إلي التعاون التام مع العاملين لديكم وأننا واثقون من أنهم سيوفرون لنا أ              

  . معلومات أخرى مطلوبة ذات صلة بالمهمة

 عن أتعابنا طبقا لتقدم العمل بناء علي الوقت المستغرق من األفـراد المكلفـين بالمهمـة                 مطالباتسيتم إصدار   

  .  مصروفات نثرية يتم تكبدها أيةباإلضافة غلي 



 ملحق (١) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ٢ -٤٤٠٠)١( ملحق   

  

فهمكم لشروط المهمة بما    متفقة مع   ها لإلشارة علي أنها     الرجاء التوقيع علي النسخة الملحقة بهذا الخطاب وإعادت       

  .فى ذلك اإلجراءات المحددة التي اتفقنا علي أدائها 

  توقيع المؤسسة

  ..............بواسطة ............... يعتمد بالنيابة عن شركة 

  )    التوقيع ( 

..................  

    الوظيفة /االسم

  التاريخ

  

  

  

  

  
  



 ملحق(٢) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ١ -٤٤٠٠)٢( ملحق   

   )٢(ملحق 

   ذات صلة بالدائنينمثال لتقرير حقائق مكتشفة 

   تقرير حقائق مكتشفة

  ) .............أولئك المسئولون عن تعيين المراجع ( إلي 

فـي  ............. قمنا بأداء اإلجراءات المتفق عليها معكم المذكورة أدناه المتصلة بحسابات الـدائنين لـشركة               

  ) . غير موضح في هذا المثال ( حة في الكشوف المرافقة الموض............. تاريخ 

سرى علي مهام تنفيذ إجراءات متفـق  يقمنا بمهمتنا طبقا للمعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة  الذى      قد  و

وقد قمنا بأداء اإلجراءات فقط لمساعدتكم على تقييم صحة حسابات الدائنين وهـذه اإلجـراءات يمكـن                 . عليها  

  :  فى اآلتى تلخيصها

كما قمنـا   ، .....الذي أعدته شركة    ........حصلنا علي وفحصنا ميزان مراجعة الدائنون في تاريخ          -١

  . بمطابقة المجموع مع الرصيد في حساب األستاذ العام 

للمـوردين الرئيـسيين والمبـالغ      ، )ليست موضحة في هذا المثـال       ( قمنا بمطابقة القائمة المرفقة      -٢

 . باألسماء والمبالغ في ميزان المراجعة ) اريخ الت( المستحقة في 

حصلنا علي كشوف حسابات الموردين أو طلبنا من الموردين التصديق علي األرصدة المستحقة فـي    -٣

 ) التاريخ ( 

أعاله وقد حـصلنا علـي      ) ٢(قمنا بمطابقة هذه الكشوف أو المصادقات مع المبالغ المشار إليها في             -٤

 . لك المبالغ التي لم تتطابق لت........تسويات من شركة 

لتسويات التي تم الحصول عليها فقد قمنا بحصر الفواتير وإشعارات الخصم والشيكات المعلقـة              ومن خالل ا  

  ...... التي تبلغ قيمتها أكبر من 

وقمنا بتحديد تلك الفواتير وفحصها وإشعارات الخصم التي تم استالمها الحقا باإلضافة إلي الشيكات التي تم                

  .في التسويات كبنود معلقةإظهارها دفعها الحقا وتأكدنا أنه كان يجب 

  : بيان بما تم اكتشافهوفيما يلي 

  . وجدنا الجمع صحيحا وأن المجموع مطابقا ) ١(فيما يتعلق بالبند رقم ) أ(

 .مقارنتها المبالغ التي تمت تطابقاً بين وجدنا ) ٢(فيما يتعلق بالبند رقم ) ب(

 . كشوف موردين لكل هؤالء الموردين هناك وجدنا أن ) ٣(فيما يتعلق بالبند رقم ) ج(



 ملحق(٢) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤٠٠)

  ٢ -٤٤٠٠)٢( ملحق   

  وجدنا أن المبالغ مطابقة أو بالنسبة للمبـالغ التـي لـم تتطـابق وجـدنا أن                ) ٤(رقم  وفيما يتعلق بالبند    )د(

ي تزيد مبالغها      التالخصم والفواتير والشيكات المعلقة     وأن إشعارات   قد أعدت التسويات    ......... شركة  

 : قد سجلت بصورة مالئمة بوصفها بنود تمت تسويتها فيما عدا االستثناءات التالية ........ عن 

  )تفاصيل االستثناءات ( 

وحيث أن اإلجراءات الواردة أعاله ال تمثل عملية مراجعة وال فحص محدود تمت طبقا لمعايير المراجعـة                 

لذا لن نقوم بإصدار تقرير بأي تأكد علي حـسابات          ،  الفحص المحدود  المصرية أو المعايير المصرية لمهام    

  ...................الدائنين فى تاريخ 

لو كنا قد قمنا بأداء إجراءات إضافية أو بأداء عملية مراجعة أو فحص محدود للقوائم المالية طبقا لمعـايير                   

، لكان من الممكن أن تنمو أموراً أخـري         المراجعة المصرية أو المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود         

  . إلي علمنا والتي كان من الممكن أن نرفعها لكم 

أعد تقريرنا هذا فقط من أجل الغرض الموضح في الفقرة األولي من هذا التقرير ولتوفير المعلومات لكـم ،             

بط هذا التقرير   ويرت. وليس معداً لالستخدام ألي غرض آخر وغير مسموح بتوزيعه علي أية أطراف أخرى            

  .مأخوذة ككل ....... فقط بالحسابات والبنود المحددة أعاله وال يمتد أليه قوائم مالية لشركة 

  مراجع الحسابات

  التاريخ 

 العنوان 

    

     


