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   مقدمةال

مثل أدلة مراجعة فـي عمليـة       فير إرشادات تتعلق بما يمكن أن ي      يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتو       -١

وإجـراءات  ، كمية ونوعية أدلة المراجعة التي ينبغي الحـصول عليهـا         كذا عن    و ،مراجعة للقوائم المالية  

  . خدمها مراقبي الحسابات للحصول علي أدلة المراجعة هذهالمراجعة التي يست

 ت إلـي اسـتنتاجا    يتوصـل ينبغي علي مراقب الحسابات الحصول علي أدلة مراجعة كافية ومالئمة حتي             -٢

 . من أن يقوم ببناء رأي المراجعة عليها همعقولة تمكن

 المراجعةمفهوم أدلة  

 إلي االسـتنتاجات التـي      للوصولالمراقب  لتي يستخدمها   جميع المعلومات ا  بأنها  "  المراجعةأدلة   " تعرف -٣

لقوائم المالية  ل المؤيدة في السجالت المحاسبية     الموجودةمل علي المعلومات    ت و هي تش   .تمكنه من ابداء رأيه   

تتضمن و. قد تكون موجودة  التعامل مع كل المعلومات التي      المراقب  وال يتوقع من     . األخرىوالمعلومات  

أثناء  أداؤهاتم   تم الحصول عليها من خالل إجراءات        أدلة  ،  والتي تكون بطبيعتها تراكمية      ،المراجعةأدلة  

       الحصول عليها من خالل مصادر أخري مثل عمليـات مراجعـة سـابقة         ، وتلك التي يتم    عملية المراجعة 

 .أو إجراءات رقابة الجودة فى المؤسسة من أجل قبول العميل أو فى استمرار التعامل معه

 مثـل الـشيكات     المؤيـدة و المستندات   ،   األولية سجالت القيود    ،بصورة عامة تشمل السجالت المحاسبية     -٤

 ،   ودفاتر األستاذ العـام و المـساعدة          ،   والسجالت الخاصة بتحويل األموال الكترونيا والفواتير والعقود      

فى قيود اليومية الرسمية والسجالت     وقيود اليومية والتسويات األخرى على القوائم المالية و التى ال تنعكس            

. مثل قوائم التسوية والقوائم التحليلية المؤيدة لتوزيع التكلفة و العمليات الحسابية والتسويات واالفـصاحات             

تسجيلها وتشغيلها و التقرير عنها في صورة       ثم   ما يتم البدء في عمل القيود في السجالت المحاسبية           اًوغالب

لي ذلك يمكن أن تكون السجالت المحاسبية جزء من نظم متكاملة تتقاسم المعلومات             وباإلضافة إ . الكترونية

 . االلتزاماستيفاء متطلبات  سواء من ناحية إعداد التقارير المالية أو القيام بالعمليات أوالمنشأةوتدعم أهداف 

ـ   ل طبقاًمسئولة عن إعداد التقارير المالية      هى ال اإلدارة   -٥ ويحـصل  . ة بالمنـشاة    لسجالت المحاسبية الخاص

من خـالل  ، علي سبيل المثال ، عن طريق اختبار السجالت المحاسبية    المراجعة  علي بعض أدلة    المراقب  

األنـواع  مطابقـة    و  ،   متبعة في عملية إعداد التقـارير الماليـة       الجراءات  اإل أداء إعادة و تحليل وفحص 

 أنللمراقب  كن  ـلك اإلجراءات يم  ـ مثل ت  الل أداء ــومن خ . والتطبيقات المحتوية على ذات المعلومات    

وبـسبب أن   ، ومـع ذلـك     .يحدد ما إذا كانت السجالت المحاسبية متسقة داخليا ومتفقة مع القوائم الماليـة            

أخـرى  مراجعة  الحصول على أدلة    المراقب   فعلى   كافيةمراجعة  السجالت المحاسبية وحدها ال توفر أدلة       

 .ية  رأيه على القوائم المالإبداءإلمكان 

١-٥٠٠
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محاضـر االجتماعـات    ،  مراجعـة  كأدلـة المراقـب   تشمل المعلومات األخرى التي يمكن أن يستخدمها         -٦

 والمعلومـات التـي    ، وأدلة الرقابة  والمصادقات من الغير وتقارير المحللين وبيانات مقارنة عن المنافسين          

متاحة الخرى  األمعلومات  المن إجراءات المراجعة كاالستفسار والمالحظة والتفتيش و      المراقب  حصل عليها   

 .  السليم المنطقوالتي تمكنه من التوصل الستنتاجات من خالل للمراقب 

  الكافية والمالئمة   المراجعة أدلة 

لنوعية الدليل ومدى   ة هي مقياس    مءوالمال ،التي تم الحصول عليها   المراجعة  كمية أدلة   لمقياس  الكفاية هي    -٧

ي توفير الدعم أو اكتشاف التحريفات في فئات مـن المعـامالت             ف ارتباطه بموضوع المراجعة ومصداقيته   

 مراقبالتي يحتاجها ال   مراجعةالتتأثر كمية أدلة    و  . وأرصدة الحسابات واالفصاحات والتأكيدات ذات الصلة     

 وتتأثر أيضا بنوعيـة أدلـة       )إضافية مراجعةفكلما زاد الخطر زادت احتمالية طلب أدلة        (بخطر التحريف   

ا ه، كما ان نوعية الدليل الرديئة ال يعوض       )  تقل الحاجة إلى المزيد منها     لما زادت جودة األدلة   فك( مراجعةال

عالقـة   مراجعـة الة أدلـة    ئم تعتبر العالقة بين كفاية ومال     على ما تقدم   وبناء   .الحصول على المزيد منها   

   .متبادلة

ولكن ليـست  ، ة ببعض التأكيدات متعلق مراجعة من إجراءات المراجعة أدلة     معينةيمكن أن توفر مجموعة      -٨

تعطى أدلة  بتحصيل المديونيات بعد نهاية المدة        فحص السجالت و المستندات المتعلقة      مثال  . بأخرىمتعلقة  

جراءات القطع في تـاريخ انتهـاء       إل من الوجود والتقييم علي الرغم من أنها ليست بالضرورة مالئمة            لكل

أو ذات    من مصادر مختلفـة    مراجعة علي أدلة    مراقب ما يحصل ال   ومن ناحية أخرى فغالباًً   . الفترة المالية 

 المديونيات ومـا    أعمار بتحليل   مراقبفعلي سبيل المثال يمكن أن يقوم ال       ، لدعم نفس التأكيد  طبيعة مختلفة   

لديون المشكوك فـي    اخصص  م بتحديدتتعلق   مراجعةيلي ذلك من تحصيل المديونيات للحصول علي أدلة         

علـي  ف، آخـر  بتأكيد اًلتأكيد معين مرتبط مراجعةوة علي ذلك ال يعتبر الحصول علي أدلة         وعال. تحصيلها

تعلـق  ي مراجعة دليل عن الحصول علي     بديال مراجعةكدليل   الوجود المادي للمخزون      ال يعد  سبيل المثال 

  .  تقييم المخزونمثلخر آبتأكيد 

ويمكن التعميم  ، وظروف الحصول عليها     يعتها  وطببمصدر الحصول عليها،     مراجعةالتتأثر مصداقية أدلة     -٩

. يخضع الستثناءات هامة قد    ، على الرغم من أن هذا التعميم       مراجعة ال  من أدلة  معينة أنواعمصداقية  بشأن  

 إال انه قد  ، مصداقية أكثرتكون   خارجية مستقلة  من مصادر     مراجعة الحصول علي أدلة     حيث انه وإن كان   

 مـن المـصدر      مصداقية المعلومات التي تم الحصول عليهـا       على   لتأثيرتحدث ظروف يكون من شأنها ا     

 ورغم ذلك يمكن التعميم بشأن مدى مـصداقية          . في حالة كون مصدر المعلومات غير مطلع         ،  الخارجي

  :وفقا لطبيعتها ومصادر الحصول عليها والظروف المحيطة بها وذلك على النحو التالي مراجعةال أدلة

  . مستقل  خارجيأكثر مصداقية حينما يتم الحصول عليها من مصدر راجعةمالتكون أدلة * 

ذات عناصـر الرقابـة     التي تم الحصول عليها داخلياً أكثر مصداقية عندما تكـون            مراجعةالتكون أدلة   * 

 .المنشاة فعالة بصلة ال
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) عنـصر رقابـة    مالحظة تطبيق ، علي سبيل المثال    ( عليها مباشرة    مراقبالالتي حصل    مراجعةالأدلة  * 

   االسـتنتاج  التي تم الحصول عليها بصورة غير مباشرة أو عن طريق            مراجعة ال أكثر مصداقية من أدلة   

 .) عنصر رقابةاالستفسار عن تطبيق ،  على سبيل المثال(

أو أي وسيلة   كان التوثيق ورقيا أو الكترونيا       سواء   تكون موثقة أكثر مصداقية عندما     مراجعةالتكون أدلة   * 

 أكثر مصداقية من إقرار شفهي      )فى وقت االجتماع   موثقيعتبر سجل اجتماع    : علي سبيل المثال    (ري  أخ

 . الحق عن األمور التي تمت مناقشتها

وفرهـا  التـي ت   مراجعـة ال مصداقية من أدلة     التي توفرها المستندات األصلية أكثر     مراجعةالتعتبر أدلة   * 

 . أو النسخ الصور

علـى هـذا وال       غير مدرباً    مراقب ال حيث أن ،  المستندات   بسالمة توثيق المراجعة  نادراً ما ترتبط عملية      - ١٠

 في اعتباره مصداقية المعلومات التـي       مراقبومع ذلك يضع ال   .يتوقع أن يكون خبيرا في مثل هذا التوثيق         

 رونيـة  أو أية وثـائق الكت    و الفاكسات و الميكروفيلم     مثال الصور والنسخ    . مراجعة يجب استخدامها كأدلة  

  . أمكن كلماإعدادها وحفظها ب  تحيط التي نظم الرقابةدراسة أخرى بما فى ذلك 

 هفينبغي علي ، عندما يستخدم مراقب الحسابات المعلومات التي أعدتها المنشأة ألداء  إجراءات المراجعة              - ١١

ل علي أدلة    وحتى يتمكن المراقب من الحصو     .الحصول علي أدلة مراجعة تتعلق بدقة واكتمال المعلومات       

مراجعة يمكن االعتماد عليها فينبغي أن تكون المعلومات التي بنيت عليها إجراءات المراجعة كاملة ودقيقة               

 الـسجالت   وعلي سبيل المثال عند مراجعة اإليرادات عن طريق استخدام األسعار المحددة            . بصورة كافية 

 المعلومات عن األسعار المحددة واكتمـال       يأخذ المراقب في اعتباره دقة    يجب أن   الخاصة بحجم المبيعات    

ويمكن القيام بعملية الحصول علي أدلة مراجعة تتعلـق باكتمـال           .ودقة المعلومات الخاصة بحجم المبيعات    

ودقة المعلومات التي تعدها نظم المعلومات بالمنشأة متزامناً مع إجراءات المراجعة الفعلية المطبقة علـي               

 من إجراءات المراجعة    تلك اإلجراءات هو جزء ال يتجزأ     الحصول علي مثل    المعلومات وذلك عندما يكون     

وفي مواقف أخري يمكن أن يكون المراقب قد حصل علي أدلة مراجعة عن دقة واكتمال مثل تلـك                  .نفسها

ومع ذلك ففي بعض    .  المطبقة أثناء إعداد المعلومات و حفظها      عناصر الرقابة المعلومات عن طريق اختبار     

 يمكـن أن     ،  فعلي سبيل المثال    ، مكن أن يقرر المراقب أنه بحاجة إلي إجراءات مراجعة إضافية         المواقف ي 

 . تشمل تلك اإلجراءات اإلضافية استخدام أساليب المراجعة بالكمبيوتر إلعادة حساب المعلومات 

ـ   نتائج األدلة التي تم الحصول       بقاتطعندما ت  على تأكد أكثر     مراقباليحصل  ما  عادة   - ١٢ ن مـصادر   عليها م

وباإلضافة إلي ذلك   . التي تم الحصول عليها بصورة فردية      مراجعةالأدلة  مع  ذات طبيعة مختلفة    مختلفة أو   

ربما يعطي مؤشرا بـأن     من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة         مراجعةعلي أدلة    مراقبالحصول  فإن  

علي سبيل المثال يمكـن أن      . عليها   التي تم الحصول عليها بصورة فردية ال يمكن اإلعتماد         مراجعةالأدلة  

ـ                   هيزيد تأثير المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل عن المنشأة من التأكيد الذي يحصل علي

التي تم الحـصول عليهـا مـن         مراجعةالوبصورة عكسية عندما تكون أدلة      .  من إقرار اإلدارة     مراقبال

 أداء إجراءات مراجعـة     مراقبفعلى ال  عليها من غيره  لك التي تم الحصول      مع ت   متسقة مصدر واحد غير  

  .       لحل هذا التعارضإضافية يراها ضرورية
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ومدى فائـدة المعلومـات التـي تـم        مراجعةال بدراسة العالقة بين تكلفة الحصول على أدلة         مراقباليقوم   - ١٣

 لحـذف   سبباً مقبـوالً  ها  الحصول عليها، ومع ذلك ال تعتبر مسألة الصعوبة أو النفقات المتعلقة في حد ذات             

  .ليس له بديلإجراء مراجعة 

 الوصـول عـادة    بفحص كل المعلومات المتاحة ألنـه يمكـن          مراقبعند تكوين رأي المراجعة ال يقوم ال       - ١٤

 انه مـن    مراقبالعادة ما يجد    والستنتاجات باستخدام طرق العينات وطرق أخرى الختيار البنود لالختبار          

 ومع ذلك فمن أجل الحصول       ، التي تكون مقنعة أكثر منها حاسمة      مراجعةلاالضروري االعتماد على أدلة     

 الحكـم المهنـي     مراقبالويستخدم  ،  تكون اقل من مقنعة    مراجعة بأدلة   مراقبال يكتفيعلى تأكد مناسب ال     

وبالتالي كفايتها ومالءمتها لـدعم رأي       مراجعةالويقوم بممارسة الشك المهني في تقييم كمية ونوعية أدلة          

 .لمراجعةا

 مراجعةاستخدام التأكيدات للحصول على أدلة 

وعند اإلقرار  . تعتبر اإلدارة مسئولة عن العرض العادل للقوائم المالية التي تعكس طبيعة وعمليات المنشأة             - ١٥

في جميع جوانبها الهامة ، طبقا إلطار إعداد التقارير الماليـة المطبـق ،              تعبر بعدالة ووضوح    بأن القوائم   

ارة ضمنيا أو صراحة بعمل تأكيدات تتعلق باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عـن كافـة               تقوم اإلد 

 .عناصر القوائم المالية واالفصاحات ذات الصلة

 على نحو    استخدام التأكيدات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات والعرض واإلفصاح        مراقبالينبغي على    - ١٦

. ضـافية اإلمراجعـة   الوتصميم وأداء إجراءات     م والمؤثر الها التحريف   م مخاطر يتفصيلي يمكنه من تقي   

 التأكيدات في تقييم المخاطر عن طريق دراسة األنواع المختلفة للتحريفات المحتملة التـي              مراقبيستخدم ال 

وتناقش .يمكن أن تحدث، مصمما بذلك إجراءات مراجعة من شأنها أن تتعامل مع المخاطر التي تم تقييمها               

 .على مستوى التأكيد مراجعة فيها الحصول على أدلة مراقبمواقف محددة يطلب من الالمعايير األخرى 

 : الفئات التاليةإلى مراقبال التأكيدات التي يستخدمها تنقسم - ١٧

  : المراجعةمحلتأكيدات بشأن فئات من المعامالت وأحداث الفترة   ) أ(

  .وتخص المنشأة  وقعتخالل الفترة التي تم تسجيلها حداث األمعامالت و ال أن -الحدوث -

 .أن جميع المعامالت واألحداث المتعلقة بالمنشأة قد تم تسجيلها -االكتمال -

 المبالغ والبيانات األخرى المرتبطة بالمعامالت واألحداث التي وقعـت تـم تـسجيلها              -الدقة   -

 .بصورة مالئمة

 . في الفترة المحاسبية الصحيحةسجلت المعامالت واألحداث -إجراءات القطع -

 . في الحسابات المناسبةسجلت المعامالت واألحداث -بالتبوي -

  
  :التأكيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات في نهاية المدة ) ب(

  .االلتزامات و حقوق الملكيةو وجود األصول -الوجود -

 أن االلتزامـات    تمتلك الحقوق في أصولها وتسيطر عليها ، و       المنشأة  أن   -الحقوق والواجبات  -

 .على المنشأةدات تمثل تعه

 .قد تم تسجيلها  وحقوق الملكية المتعلقة بالمنشأةااللتزاماتصول و جميع األ -االكتمال -
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  قـد تـم   في القوائم الماليةو االلتزامات و حقوق الملكيةل األصول يتسجإن  -و التوزيع التقييم   -

 .بصورة مالئمةالتوزيع  ناتجة عن التقييم أو تسوياتأية ، كما يتم تسجيل بقيم مناسبة 

  التأكيدات المتعلقة بالعرض واإلفصاح )ج(

 حـدثت   المفصح عنهـا   األحداث والمعامالت واألمور األخرى      -الحدوث والحقوق والواجبات   -

  .وتخص المنشأة

 . كافة اإلفصاحات الواجبةىشمول القوائم المالية عل –االكتمال  -

 المعلومات المالية معروضة وموضحة بشكل مناسب ، واإلفصاحات         – والقابلية للفهم    التصنيف -

  .معبر عنها بوضوح

 يتم اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات األخرى بصورة عادلة وبقـيم            – والتقييم   الدقة -

  .مناسبة

 جميـع    بصورة مختلفة بشرط أن يغطى     ا أعاله أو أن يعبر عنه     المبينة التأكيدات   مراقبيجوز أن يستخدم ال    - ١٨

المتعلقة بالمعامالت واألحداث    بمزج التأكيدات    مراقب قد يقوم ال    أعاله ، فعلى سبيل المثال،     المبينةالجوانب  

ال يكون هناك تأكيد منفصل مـرتبط بتـاريخ         قد   آخر   بمعنى أو   ،مع التأكيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات    

دات الحدوث واالكتمال علـى اعتبـارات       إجراءات القطع الخاص بالمعامالت واألحداث عندما تشمل تأكي       

 .مالئمة تتعلق بتسجيل المعامالت في الفترة المحاسبية الصحيحة

   مراجعةإجراءات المراجعة للحصول على أدلة 

ـ    معقولة  للتوصل إلى استنتاجات     مراجعة على أدلة    مراقباليحصل   - ١٩  عـن طريـق أداء      هيبنى عليهـا رأي

 :جلأإجراءات مراجعة من 

 الهام و المـؤثر    وذلك لتقييم مخاطر التحريف      فيها الرقابة الداخلية     ذلك يبما ف وبيئتها  منشأة  لا فهمت  ) أ(

يشار إلى إجراءات المراجعة التي يتم أداؤها لهـذا          (على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيدات       

  .)"إجراءات تقييم الخطر"الغرض في معايير المراجعة المصرية بـ

 أنظمـة الرقابـة  فعالية اختبار ب ما يكون ذلك ضروريا أو عندما يرى القيام بذلك   عند مراقبال يقوم   ) ب(و

ويشار إلى إجراءات    (اتعلى مستوى التأكيد  الهامة والمؤثرة   لمنع أو اكتشاف وتصحيح التحريفات      

 .)"اختبارات الرقابة"المراجعة التي يتم أداؤها لهذا الغرض في معايير المراجعة المصرية بـ

ويشار إلى إجراءات المراجعة التـي يـتم        (شاف التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد         اكت ) ج(و

ـ        وتشمل اختبارات التفاصيل   " إجراءات التحقيق "أداؤها لهذا الغرض في معايير المراجعة المصرية ب

  ).التحليل التحقيقىلفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واالفصاحات وإجراءات 

وم المراقب بأداء إجراءات تقييم الخطر لتوفير أساس مرضٍ لتقييم المخاطر على مستوى القوائم              دائما ما يق   - ٢٠

إال أن إجراءات تقييم الخطر وحدها ال توفر أدلة مراجعة كافية ومالئمة يبنـى              . المالية ومستوى التأكيدات  

للرقابة وإجراءات للتحقيق    بإجراءات مراجعة إضافية في شكل اختبارات        ا، ومع ذلك يتم تكملته    رأيهعليها  

 .ما يرى ضرورة ذلكعند
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مخاطر التحريف علـى    ل في تقييمه    مراقبيستند ال عندما  األولى  : تكون اختبارات الرقابة ضرورية في حالتين      -٢١

 لـدعم إجـراءات     االلتزام اختبارات مدى    إجراء مراقبال عندئذ يجب على   أنظمة الرقابة تشغيل  بفعالية  توقع  

 عندئذ يجب على  كافية ومالئمة    مراجعة وحدها أدلة    ق  ي التحق إجراءاترى عندما ال توفر     واألخ. تقييم الخطر 

 . الرقابةأنظمةتشغيل فعالية للتأكد من  مراجعة أداء اختبارات الرقابة للحصول على أدلة مراقبال

  المـؤثر  الهام و ستطيع التعامل مع  مخاطر التحريف       ي حتى   التحقق بتخطيط وأداء إجراءات     مراقباليقوم   - ٢٢

ومع ذلك فتقييم المخاطر الـذي يقـوم بـه          .ذات الصلة والتي تشمل نتائج اختبارات الرقابة ، إن وجدت           

 لتحديـد جميـع مخـاطر       بالقدر الكافي ال يكون دقيقا    ، والذي قد    لحكم الشخصي يستند على ا   أمر   مراقبال

قابة الداخليـة وتـشمل خطـر     الرفىوعالوة على ذلك ، فهناك محددات متأصلة    .التحريف الهام والمؤثر  

ق لفئات  ي التحق إجراءاتن  تجاوزات اإلدارة وإمكانية حدوث خطأ بشري وتأثير تغيير النظم ، وبناء عليه فإ            

كافية  مراجعةفصاحات دائما ما تكون مطلوبة للحصول على أدلة         إلالمعامالت الهامة وأرصدة الحسابات وا    

 .ومالئمة

. أدناه" ٣٨"إلى  " ٢٦" أنواع إجراءات المراجعة المبينة في الفقرات من         يستخدم المراقب واحداً أو أكثر من      - ٢٣

    ويمكن أن تستخدم إجراءات المراجعة تلك أو مزيج منها كإجراءات لتقييم الخطر أو اختبـارات للرقابـة                 

وفي بعض الظروف يمكـن أن      . أو إجراءات للتحقيق اعتمادا على السياق الذي يقوم المراقب بتطبيقها فيه          

توفر أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من مراجعات سابقة ، أدلة مراجعة حيث يقوم المراقب بـأداء                  

 .إلثبات أنها ما زالت مالئمةإجراءات المراجعة 

       يمكن أن تتأثر طبيعة وتوقيت إجراءات المراجعة التي ستستخدم بحقيقة أن بعـض البيانـات المحاسـبية                 - ٢٤

مكن أن تكون متاحة فقط في صورة الكترونية أو فقط في بعض النقاط أو بعـض                أو المعلومات األخرى ي   

تحل الرسائل االلكترونية محل المستندات األصلية مثل أوامر الـشراء وبـوالص الـشحن              وقد  . الفترات  

 . الميكـروفيلم نظم  والفواتير والشيكات، فعلى سبيل المثال يمكن أن تستخدم المنشأة التجارة االلكترونية أو             

وفي التجارة االلكترونية تستخدم المنشأة وعمالئها أو مورديها حاسبات آلية متصلة بواسطة شـبكة عامـة                

 و إصـدار وغالبا ما تتم معامالت الشراء والـشحن        . مثل شبكة االنترنت وذلك للقيام بالمعامالت الكترونيا      

. بادل الرسائل االلكترونية بين األطـراف     الفواتير وإيصاالت استالم النقدية والدفع النقدي بأكملها بواسطة ت        

وفي نظم الميكروفيلم يتم عمل مسح ضوئي للمستندات ويتم تحويلها إلى صور الكترونية لتسهيل حفظهـا                

ويمكـن أن توجـد بعـض       . والرجوع إليها ويمكن أن ال يتم االحتفاظ بالمستندات األصلية بعد التحويـل           

ددة ومع ذلك فإن مثل تلك المعلومات قد ال يمكن استرجاعها بعد            المعلومات االلكترونية في نقطة زمنية مح     

 سياسـات المنـشأة     تفرضويمكن أن    .فترة زمنية إذا تم تغيير الملفات وإذا لم يكن هناك ملفات احتياطية           

بعض المعلومات ليقـوم بفحـصها أو أداء        ب المراقب أن يطلب االحتفاظ      علىالخاصة باالحتفاظ بالبيانات    

 .راجعة عليها في الوقت التي تكون المعلومات متاحة فيهإجراءات الم

عندما تكون المعلومات في صورة الكترونية يمكن أن يقوم المراقب بأداء بعض إجراءات المراجعة المبينة                - ٢٥

 .أدناه بواسطة أساليب المراجعة بالكمبيوتر
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 :المراجعة المستندية وفحص السجالت 

سواء كانت داخلية أو خارجية ، في صـورة         سجالت والمستندات    المراجعة على فحص ال    إجراءاتتشتمل   - ٢٦

بدرجات مصداقية مختلفة اعتمادا على      مراجعة يوفر ذلك أدلة      و ورقية أو الكترونية أو أية وسائل أخرى ،       

أنظمة الرقابـة   فعالية   على مدى    فهى تعتمد  و المستندات  ، وفي حالة السجالت الداخلية       ا ومصدره اطبيعته

الـسجالت  هو مراجعة المستندات وفحص     ستخدم في اختبار الرقابة     ت مراجعة   وكمثال على    ،  إنتاجهاعلى  

 . االعتماد  التفويض وللحصول على أدلة

 -أسـهم ( ، مثل مستندات األدوات الماليـة        مباشرة على وجود أصول    مراجعةتمثل بعض المستندات أدلة      - ٢٧

وباإلضافة إلى ذلـك    . دلة على الملكية أو القيمة    ال يوفر فحص مثل تلك المستندات بالضرورة أ       و   .)سندات

متعلقة بتطبيق المنشأة لسياسات محاسبية مثل االعتـراف         مراجعةيمكن أن يوفر فحص عقد تم تنفيذه أدلة         

 .باإليراد

  األصول الملموسة جرد

يشمل جرد األصول الملموسة الفحص المادي لألصول ويمكن أن يوفر جرد األصـول الملموسـة أدلـة                  - ٢٨

اجعة يمكن االعتماد عليها فيما يخص وجودها ولكن ليست بالضرورة عن الحقوق والواجبات الخاصـة               مر

وغالباً ما يتم فحص بنود المخزون كل على حـده  أثنـاء القيـام بعمليـة                 . بالمنشأة أو تقييم هذه األصول    

 .مالحظة جرد المخزون

 المالحظة 

وتشمل األمثلة مالحظة قيـام العـاملين       . وم به آخرون  تتكون المالحظة من النظر إلى عملية أو إجراء يق         - ٢٩

     توفر المالحظة أدلة مراجعة تتعلق بـأداء عمليـة        و. بالمنشأة بجرد المخزون ومالحظة أداء أنشطة الرقابة      

 ويمكن أن تؤثر حقيقة كـون       ،أو إجراء ولكنها تكون مقصورة على النقطة الزمنية التي تتم فيها المالحظة           

راجع معيار المراجعـة المـصري رقـم        . المالحظة على كيفية أداء العملية أو اإلجراء      الشئ واقع تحت    

لمزيد من اإلرشادات المتعلقـة بمالحظـة جـرد         "  اعتبارات إضافية لبنود معينة    - أدلة المراجعة ) "٥٠١(

  .المخزون

  االستفسار

معلومات الماليـة وغيـر     عن ال يشمل االستفسار السعي للحصول على المعلومات من أفراد لديهم المعرفة            - ٣٠

االستفسار هو إجراء من إجراءات المراجعـة يـستخدم         و. خارجها المالية سواء كانوا من داخل المنشأة أو      

ويمكـن أن تتـراوح     . بتوسع طوال عملية المراجعة ويكون غالبا مكمال ألداء إجراءات مراجعة أخـرى           

 االسـتجابة ويعتبر تقيـيم  .  رسمية شفهيةاالستفسارات من استفسارات رسمية مكتوبة إلى استفسارات غير       

 . لالستفسارات جزء ال يتجزأ من عملية االستفسار
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يمكن أن تزود إجابات االستفسارات مراقب الحسابات بمعلومات لم يحصل عليها من قبل أو بأدلة مراجعة                 - ٣١

ات األخرى  وبخالف ذلك ، يمكن أن توفر اإلجابات معلومات تختلف بصورة جوهرية عن المعلوم            . مؤيدة

 .التي يحصل عليها المراقب ، على سبيل المثال ، المعلومات المتعلقة باحتمالية تجاوزات اإلدارة للرقابـة               

الستفسارات أساساً للمراقب كي يقوم بتعديل أو أداء إجـراءات          اوفي بعض الحاالت ، توفر اإلجابات على        

 .مراجعة إضافية

قب بأداء إجراءات مراجعة للحصول على أدلة مراجعـة كافيـة            باإلضافة الستخدام االستفسار يقوم المرا     - ٣٢

وفي العادة ال يوفر االستفسار وحدة أدلة مراجعة كافية الكتشاف تحريف هـام ومـؤثر علـى                 . ومالئمة

 .وعالوة على ذلك فاالستفسار وحده ال يكفي الختبار فاعلية تشغيل الضوابط. مستوى التأكيد

ي تم الحصول عليها غالبا ما يكون ذو أهمية خاصة إال انـه فـي حالـة                  األدلة الت  دعمعلى الرغم من أن      - ٣٣

االستفسارات عن نية اإلدارة يمكن أن تكون المعلومات المتاحة لدعم نية اإلدارة محـدودة ، وفـي هـذه                   

الحاالت يمكن أن يساعد فهم تاريخ اإلدارة في تنفيذ أهدافها المعلـن عنهـا فيمـا يخـص األصـول أو                     

سباب اإلدارة المعلن عنها الختيار طريقة عمل محددة، وقـدرة اإلدارة فـي الـسعي وراء                االلتزامات، وأ 

 .طريقة عمل محددة على توفير معلومات ذات صلة تتعلق بنية اإلدارة

الستفسارات ا إجابات بالحصول على إقرارات مكتوبة من اإلدارة لتأكيد         مراقب ، يقوم ال   األحيان بعض   في - ٣٤

 على إقرارات مكتوبة من اإلدارة تتعلق بأمور هامـة          مراقبثال عادة ما يحصل ال    فعلى سبيل الم  . الشفهية

 مراجعـة الكافية ومالئمة بصورة مناسبة أو عندما تكون أدلـة           مراجعةومؤثرة عندما ال يتوقع وجود أدلة       

إقـرارات   ")٥٨٠( رقم   المصري  معيار المراجعة  راجعاألخرى التي تم الحصول عليها منخفضة الجودة        

 .لمزيد من اإلرشادات المتعلقة بإقرارات اإلدارة" دارةاإل

 المصادقات

هي عملية الحصول على إقرار بمعلومات أو عـن وضـع           والمصادقات  ، هي نوع محدد من االستفسار          - ٣٥

 للحصول على مصادقات مباشرة عن      مراقب فعلى سبيل المثال يمكن أن يسعى ال       .موجود مباشرة من الغير   

ودائما ما تستخدم المصادقات فيما يخص أرصدة الحـسابات         . المدينيناالتصال مع   المديونيات عن طريق    

 مـصادقة عـن     مراقبيمكن أن يطلب ال   ف  ، ال تكون مقصورة على هذه البنود فقط      أومكوناتها ولكنها يجب    

 عما يكون طلب المصادقة مصمم للسؤال        و شروط االتفاقات أو المعامالت التي قامت بها المنشأة مع الغير         

تستخدم المصادقات أيضا   و .والتفاصيل المتعلقة بهذه التعديالت إن وجدت     إذا تم إجراء تعديالت في االتفاق       

التي من  " االتفاقات الجانبية  "عدم وجود  بعض الظروف مثل     بعدم وجود تتعلق   مراجعةللحصول على أدلة    

المـصادقات   ")٥٠٥(رقـم    المـصري   معيار المراجعـة     راجع. شأنها أن تؤثر على االعتراف باإليراد     

 .لمزيد من اإلرشادات الخاصة بالمصادقات" الخارجية
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 إعادة الحساب

ويمكن أداء إعادة الحساب من خالل      .  فحص الدقة الحسابية للمستندات والسجالت     فى إعادة الحساب    يتمثل - ٣٦

اسـتخدام   و مـثالً عن طريق الحصول على ملف الكتروني من المنـشأة          . استخدام تكنولوجيا المعلومات    

 .أساليب المراجعة بالكمبيوتر للتأكد من دقة تلخيص الملف

 إعادة األداء 

 التي كان يتم أداؤها بصورة مستقلة منذ البدايـة          وأنظمة الرقابة  لإلجراءات   مراقبالإعادة األداء هو تنفيذ      - ٣٧

ة بالكمبيوتر ، علـى  كجزء من الرقابة الداخلية في المنشأة، إما يدويا أو من خالل استخدام أساليب المراجع      

 .الديون تحليل أعمارسبيل المثال إعادة أداء 

   اإلجراءات التحليلية

تتكون اإلجراءات التحليلية من تقييم المعلومات المالية من خالل دراسة للعالقات المحتملة بـين البيانـات               - ٣٨

 والعالقات التي تم تحديـدها      وتشمل اإلجراءات التحليلية أيضا االستفسار عن التقلبات      . المالية وغير المالية  

راجـع  . والتي تتعارض مع المعلومات األخرى ذات الصلة وتنحرف انحرافا جوهريا عن المبالغ المتوقعة            

لمزيد مـن اإلرشـادات عـن اإلجـراءات         " اإلجراءات التحليلية ) "٥٢٠(معيار المراجعة المصري رقم     

 .التحليلية

  

  


