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  ) ٤٤١٠(المعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة 

  مهام إعداد قوائم مالية 

  

  المحتويات 

  
  الفقرات  

  ٢-١  المقدمة 

  ٤-٣  هدف مهمة إعداد قوائم مالية  

  ٦-٥  مالية  المبادئ العامة لمهمة إعداد قوائم 

  ٨-٧  تحديد شروط المهمة 

  ٩  التخطيط 

  ١٠  التوثيق 

  ١٧-١١  اإلجراءات 

  ١٩-١٨  إعداد تقرير عن مهمة إعداد قوائم مالية  
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  ) ٤٤١٠(المعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة 

  مهام إعداد قوائم مالية 
  

  المقدمة

عنـد   )♦(المهنية للمحاسـب  يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالمسئوليات            -١

كما يوفر إرشادات تتعلق بشكل ومحتوي التقرير الـذي يـصدره           ، إعداد معلومات مالية    قيامه بمهمة   

  .  بهذه المهمة يتعلقالمحاسب فيما 

إذا كـان    تطبيقه   فيمكنوعلي الرغم من ذلك     . إعداد المعلومات المالية  مخصص لمهمة   هذا المعيار   أن   -٢

 يكون لدي المحاسـب المعرفـة الكافيـة         أنبشرط  ،  علي مهام إعداد معلومات غير مالية        ذلك عملياً 

، علي سبيل المثال    ( إعداد قوائم مالية    لدى  عميل  مهام توفير مساعدة محدودة ل    أن  . بموضوع المهمة   

 . مهمة إلعداد معلومات مالية ال تشكل ) عند اختيار السياسة المحاسبية المالئمة 

  هدف مهمة إعداد قوائم مالية 

 خبـرة   و التى تختلف عن    ،يعتبر الهدف من مهمة اإلعداد هو استخدام المحاسب للخبرة المحاسبية          -٣

البيانـات  ذلـك إختـصار     وعادة ما يتضمن    .بويب وتلخيص المعلومات المالية     لجمع وت  ،المراجعة  

هـذه  التي تتـضمنها    اختبار التأكيدات   الحاجة إلي   دون  على نحو يمكن فهمه والتعامل معه       التفصيلية  

إلجراءات المستخدمة غير مصممة وال تمكن المحاسب من إصـدار أي تأكـد علـي               اإن  . المعلومات

 علي بعض الفائدة كنتيجة     نومع ذلك فمستخدمي المعلومات المالية المعدة يحصلو      . المعلومات المالية   

  . أداء الخدمة بالكفاءة المهنية والعناية الواجبة حيث يتم ، الشتراك المحاسب 

 مجموعة كاملة من القـوائم      ربما تكون أو ال تكون     ( إعداد قوائم مالية      ، عادة ما تشمل مهمة اإلعداد     -٤

  .  تشمل جمع وتبويب وتلخيص المعلومات المالية األخرى أنن يمكن أيضا ولك ، )المالية

  المبادئ العامة لمهمة إعداد قوائم مالية 

و تـشمل    . ينبغي علي المحاسب االلتزام بالميثاق العام المصري ألداب وسلوكيات مزاولى المهنـة            -٥

   : اآلتىلنوع من المهام  افى هذاالمبادئ األخالقية التي تحكم المسئوليات المهنية للمحاسب 

  .النزاهة  ) أ(  

 . الموضوعية) ب(و

  . الكفاءة المهنية والعناية الواجبة) ج(و

١-٤٤١٠ 

                                           
تكليف بإعـداد الحـسابات فـإن مـصطلح         ألغراض هذا المعيار المصري للمراجعة وللتمييز بين عملية المراجعة وال           ) ♦(

  . قد استعمل خالل هذا المعيار لإلشارة إلي المحاسب المهني في مجال ممارسة المهنة ) المراجعبدالً من " ( المحاسب"



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ٢  ٤٤١٠-  

 .السرية   )د(و

 . لسلوك المهني ا)  هـ(و

 . المعايير الفنية )   و(و

تقالً يجـب   ومع ذلك فعندما ال يكون المحاسب مس      ، وال تعتبر االستقاللية مطلب من متطلبات مهمة اإلعداد       

  . كتابة ما يفيد ذلك في تقرير المحاسب 

يجـب علـي    ، في جمع األحوال عندما يكون أسم المحاسب مرتبطاً بالمعلومات المالية التي أعـدها             - ٦

  . المحاسب إصدار تقرير 

  تحديد شروط المهمة 

ينبغي علي المحاسب أن يضمن أن هناك فهم واضح بين العميل والمحاسب فيمـا يتعلـق بـشروط                   - ٧

  : وتشمل األمور التي يجب دراستها ما يلي . لمهمةا

فحص محدود وبناء علية لـن يـتم    طبيعة المهمة متضمنة حقيقة أنه لن يتم القيام بعملية مراجعة أو* 

  . تأكد  إصدار تقرير

أو األفعال غير القانونية أو غيرهـا       ، عن األخطاء   للكشف  حقيقة أنه ال يمكن االعتماد علي المهمة        * 

 .  التي قد توجدالغش أو االختالسحوادث ، علي سبيل المثال ، مخالفات من ال

 . طبيعة المعلومات التي تُقدم من قبل العميل * 

حقيقة أن اإلدارة مسئولة عن دقة واكتمال المعلومات التي يزود بها المحاسب من اجل اكتمال ودقة                * 

  . المعدةالمعلومات المالية 

وأنه في حالة الخروج عنها سـيتم       المعلومات المالية بناء عليها     إعداد  نبغي  األسس المحاسبية التي ي   * 

 . اإلفصاح عن ذلك

 . االستخدام المتوقع وتوزيع المعلومات متي تم إعدادها* 

وذلك عندما يكون   ، شكل التقرير الواجب تقديمه وذلك فيما يتعلق بالمعلومات المالية التي تم إعدادها           * 

 .بها اسم المحاسب مصحوبا 

 مصلحة كالً من المحاسب والمنشأة      حيث أنه من   ، يساعد خطاب االرتباط في التخطيط لعملية اإلعداد       -٨

ويؤكد خطاب االرتباط قبـول  . أن يرسل المحاسب خطاب ارتباط موثقاً فيه الشروط األساسية للتعيين     

مهمـة ونطاقهـا ومـدي    المحاسب للمهمة ويساعد علي تجنب سوء الفهم المتعلق بأمور مثل أهداف ال    

من هـذا المعيـار مثـال       ) ١(مسئوليات المحاسب وشكل التقارير الواجب إصدارها ويوضح الملحق         

  . لخطاب ارتباط لمهمة إعداد القوائم المالية 



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ٣  ٤٤١٠-  

  التخطيط 

  . ينبغي علي المحاسب تخطيط العمل حتي يتم انجاز المهمة بطريقة فعالة  - ٩

  التوثيق 

طبقـا لهـذا المعيـار      قد تم   ألمور الهامة لتوفير أدلة بأن أداء المهمة        توثيق ا على المحاسب   ينبغي   -١٠
  . ولشروط المهمة 

  اإلجراءات 

المحاسب معرفة عامة بالنشاط وعمليات المنـشأة وان يكـون علـي درايـة              أن يتوافر لدى    ينبغي   -١١
ت الماليـة   بالمبادئ المحاسبية الخاصة بالنشاط الذي تعمل به المنشأة وبشكل ومحتـوي المعلومـا            

  . المالئمة للظروف 

و شـكل   المنشأة  فهم عام لطبيعة معامالت     تإلي  المحاسب  يحتاج  ،  وحتى يمكن إعداد معلومات مالية       - ١٢
وعـادة مـا    .التي يجب عرض المعلومات المالية بناء عليهـا         المحاسبية  سجالتها المحاسبية واألسس    

   المنشأة أو االستفسار من العاملين بالمنشأة  معتهيكتسب المحاسب المعرفة بتلك األمور من خالل خبر

  : اآلتيطلب من المحاسب عادةتال ي، وبخالف ما هو مذكور في هذا المعيار - ١٣

  .  من اإلدارة لتقييم مصداقية المعلومات المقدمة واكتمالها اتاستفسارالحصول على ) أ(   

 . تقييم الرقابة الداخلية ) ب(أو

 . التحقق من أية أمور ) ج(أو

 .  إيضاحاتالتحقق من أي) د(أو

في حالة معرفة المحاسب بأن المعلومات التي تقدمها اإلدارة غير صحيحة أو غير مكتملة أو غيـر                  -١٤

ينبغي عليه أن يدرس أداء اإلجراءات المذكورة أعاله وأن يطلـب مـن             ، مرضية بصورة أو بأخرى   

ينبغـي علـي    ، ده بمعلومات إضـافية     و إذا رفضت اإلدارة تزوي    .اإلدارة تزويده بمعلومات إضافية     

  .وان يخطر المنشأة بأسباب انسحابه ، المحاسب االنسحاب من المهمة 

ودراسة ما إذا كانت تبدو مالئمة في الـشكل وخاليـة          المعدة  ينبغي علي المحاسب قراءة المعلومات       -١٥
  :تشمل التحريفات ما يلي ، وفي هذا السياق .  من أية تحريفات هامة واضحة

  .  المستخدماألخطاء في تطبيق إطار إعداد التقارير المالية* 
 .  الخروج عنه اكتشافوعدم اإلفصاح عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق * 

 . أخرى أصبح المحاسب علي دراية بها مهمة عدم اإلفصاح عن أية أمور  *



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ٤  ٤٤١٠-  

وج عنه في المعلومات المالية بالرغم      ينبغي اإلفصاح عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق و الخر         

  .من عدم ضرورة تقييم آثارها 

 التعـديالت   االتفاق على  أن يحاول    هينبغي علي ، إذا أصبح المحاسب علي دراية بأية تحريفات هامة          -١٦

علي ، وإذا لم يتم عمل مثل تلك التعديالت واعتبرت المعلومات المالية مضللة            . المالئمة مع المنشأة    

  .  االنسحاب من المهمة المحاسب 

  مسئولية اإلدارة 

 من اإلدارة بمسئوليتها عن العرض المالئـم للمعلومـات          إقرارينبغي علي المحاسب أن يحصل علي        - ١٧

 من خالل إقرارات مـن      اإلقراروينبغي أن يقدم مثل هذا      .  المعلومات المالية    اعتمادهاالمالية وعن   

عن جميع المعلومات   للمحاسب  ة واكتمالها واإلفصاح الكامل      دقة البيانات المحاسبي   تغطىاإلدارة والتي   

  . المرتبطة بهالهامة 

    قوائم مالية مهمة إعداد عنإعداد تقرير 

  :ينبغي أن تحتوي التقارير المتعلقة بمهمة اإلعداد ما يلي  -١٨

  . عنوان التقرير  ) أ(  

  . إليهم التقرير الموجه   )ب(و 

الـذي  و المهمة طبقا للمعيار المصري لمهام الخـدمات ذات الـصلة            بيان يفيد بأنه تم أداء      )ج(و  

  .إعداد قوائم ماليةيسري علي مهام 

  . أن المحاسب غير مستقل عن المنشأةبيان بعندما يكون مالئماً    ) د(و 

  . نها مستنده علي معلومات قدمتها اإلدارة التنويه بأتحديد المعلومات المالية مع ) ـه(و 

  .  بأن اإلدارة مسئولة عن المعلومات المالية التي أعدها المحاسب بيان  ) و(و 

 بيان بأنه لم يتم أداء عملية مراجعة وال فحص محدود وأنه بناء علي ذلك لن يـتم إصـدار                    ) ز(و  

  .  تأكد علي المعلومات المالية تقرير

عداد التقـارير الماليـة     اإلفصاح عن الخروج عن إطار إ     بشأن   االنتباهفقرة توجه    يتم إدراج   ) ح(و

   ،عند الحاجة لذلك  ،المطبق

  . تاريخ التقرير  ) ط(و

  . عنوان المحاسب  ) ى(و

  .  توقيع المحاسب  )ك(و



 معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ٥  ٤٤١٠-  

   . من هذا المعيار أمثلة تقارير إعداد قوائم مالية) ٢(ويحتوي الملحق 

     أو"  لم تـتم مراجعتهـا       "ينبغي أن تحتوي المعلومات المالية التي أعدها المحاسب علي إشارة مثل             -١٩

علـي كـل صـفحة مـن        " تقرير اإلعداد   يرجع ل " أو  " تم إعدادها دون مراجعة أو فحص محدود        " 

  . صفحات المعلومات المالية أو في مقدمة المجموعة الكاملة من القوائم المالية 

  

  

  



 ملحق (١) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ١ -٤٤١٠)١( ملحق   

   )١(ملحق 

  خطاب ارتباط لمهمة إعداد قوائم مالية لمثال 

 من هذا المعيار "٧"يستخدم الخطاب التالي كنوع من اإلرشاد بما يتماشي مع االعتبارات الموضحة في الفقرة 

  . إعداد قوائم مالية هذا المثال عن مهمةو.لمتطلبات وظروف كل مهمة تغييره طبقا وسيكون بحاجة ألن يتم 

   العليا اإلدارة أو الممثلين المالئمين من اإلدارةجلس ضاء م أعإلي

  .  علي الخدمات التي سنقدمها وحدودالمهمة  و طبيعة نرسل هذا الخطاب لتأكيد فهمنا لشروط 

   : التالية منا تأدية الخدماتوقد طلبتم 

ديسمبر  ٣١ فى . .........سنقوم بإعداد ميزانية شركة ، ها نتقدموساستنادا علي المعلومات التي 

 .نقديالساس األلسنة المنتهية في ذلك التاريخ علي عن اوكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية ذات الصلة ..........

   .طبقا للمعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة التي تسري علي مهام إعداد قوائم ماليةوذلك 

تقرير ا يتعلق بتلك القوائم المالية وبالتالي لن يتم إصدار لن نقوم بأداء إجراءات مراجعة أو فحص محدود فيم

  . تأكد علي القوائم المالية 

  : آالتالي ........ومن المتوقع أن ُيقرأ تقريرنا علي القوائم المالية لشرآة

  ) .من هذا المعيار) ٢( الملحق راجع( 

لة أمام  مستخدمي المعلومات المالية المعدة اإلدارة مسئولة عن دقة واكتمال المعلومات المقدمة لنا وهى المسئو

السجالت المحاسبية المناسبة والرقابة الداخلية واختيار السياسات االحتفاظ بوتتضمن هذه المسئولية . بمعرفتنا 

وال يمكن االعتماد علي مهمتنا الكتشاف وجود غش أو خطأ أو أية أفعال غير . المحاسبية المناسبة وتطبيقها 

  .  بهاعلمنابمثل هذه األمور في حالة قانونية وعلي الرغم من ذلك سنخطركم 

 و سيتم اإلفصاح عن أي خروج عن ذلك ] إطار إعداد التقارير المالية المطبق [لـ وستعد تلك المعلومات طبقا 

  . في تقرير اإلعداد الذي نقوم به إلي ذلك  وعند الضرورة يشار ،اإلطار داخل القوائم المالية

 حدث تغيير  و يجب إخطارنا إذا]محدد  [أننا نفهم أن االستخدام المتوقع وتوزيع المعلومات التي قمنا بإعدادها

  .هام على هذا الموضوع

مع العاملين لديكم وأننا علي ثقة بأنهم سيوفرون لنا السجالت والمستندات وغيرها الكامل إننا نتطلع إلي التعاون 

  .من المعلومات التي نطلبها فيما يتصل بمهمة اإلعداد

  .  طبقاً لتقدم العمل أن أتعابنا المتفق عليها سيتم المطالبة بها

  .هذا الخطاب علي السنوات المستقبلية اإل في حالة إنهاؤه أو تعديله أو إلغاؤهيسري 



 ملحق (١) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ٢ -٤٤١٠)١( ملحق   

لترتيبات إعدادنا لقوائمكم تتفق مع تفهمكم الرجاء توقيع النسخة الملحقة بهذا الخطاب وإعادتها للداللة علي أنها 

  .المالية 

  توقيع المؤسسة

  .................اعتمدت بالنيابة عن شركة 

  التوقيع 

........  

  االسم و الوظيفة 

  التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ملحق(٢) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ١ -٤٤١٠)٢( ملحق   

   )٢(ملحق 

   مهام إعداد قوائم ماليةأمثلة علي تقارير 

   مهمة إعداد قوائم مالية عنمثال علي تقرير 

  ...................تقرير إعداد إلي 

وكذا  ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١في  ............ ميزانية شركة  بإعدادقمنا   ، لنا   بناء علي المعلومات التي قدمتها اإلدارة     

لمعيار المصري لمهام الخدمات ذات     ل النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقا            الدخل والتدفقات  قائمتى

   لم نقـم بمراجعـة     حيث أننا   و. واإلدارة مسئولة عن تلك القوائم المالية       . الصلة  التي تسري علي مهام اإلعداد        

  .  تأكد بشأنها  تقرير نصدرو لذا فنحن الأو فحص تلك القوائم المالية 

  لمحاسبا

  التاريخ

      العنوان

     

   

    

       

  

  

  



 ملحق(٢) معيار المراجعة المصرى رقم (٤٤١٠)

  ٢ -٤٤١٠)٢( ملحق   

  
  )٢(تابع ملحق 

قوائم مالية مع فقرة إضافية تجذب االنتباه الى الخروج عن إطار إعداد            مهمة إعداد   عن  أمثلة على تقرير    

  التقارير المالية المطبق

  
  .......تقرير إعداد الى

 ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١في  ............ بإعداد ميزانية شركة  قمنا  ، بناء علي المعلومات التي قدمتها اإلدارة لنا        

وكذا قائمتى الدخل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقا للمعيار المـصري لمهـام                  

وحيـث  . واإلدارة مسئولة عن تلك القوائم المالية       . التي تسري علي مهام اإلعداد      و، الخدمات ذات الصلة    

  .لذا فنحن ال نصدر تقرير تأكد بشأنهاوبمراجعة أو فحص تلك القوائم المالية أننا لم نقم 

مما ) أذكر السبب (فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية حيث أن اإلدارة         (  ) نوجه االنتباه إلى إيضاح رقم      

  . يعد خروجا عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق

  

   المحاسب                               

  التاريخ

  العنوان

  
  


