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  )٥٠١( رقم المصريمعيار المراجعة 

   اعتبارات إضافية لبنود معينة– المراجعةأدلة 
  

  مقدمةال

 رقـم  المـصري  معيار المراجعـة  لما يتضمنه إضافية وضع معايير و توفير إرشادات      إلى المعيار   يهدف هذا   -١

 ائم المالية و اإلفـصاحات     القو في وذلك فيما يتعلق ببعض أرصدة الحسابات المحددة         " المراجعةأدلة  ) " ٥٠٠(

   .األخرى

يساعد تطبيق المعايير و اإلرشادات الواردة فى هذا المعيار مراقب الحسابات فى الحصول على أدلة مراجعـة                  -٢

  .فيما يتعلق بتلك البنود و اإلفصاحات بشكل محدد

  :يتكون هذا المعيار من األجزاء التالية   -٣

  . حضور جرد المخزون) أ(

   .المطالبات بالمنازعات و  المتعلقةاراتاالستفس )ب(

  . تقييم االستثمارات طويلة األجل و اإلفصاح عنها)  ج(

  .المعلومات القطاعية ) د(

   حضور جرد المخزون) :أ(الجزء 

 يـتم   والتـي  مرة واحدة على األقل سـنويا     جرد المخزون   ساسها  أإجراءات يتم على    تقوم اإلدارة عادة بوضع      -٤

  .على سجالت المخزون نظام الجرد المستمر صحةكأساس إلعداد القوائم المالية أو للتأكد من  عليهااالستناد 

أدلـة  الحـصول علـى    مراقـب ال بالنسبة للقوائم المالية ، فعلى ا و مؤثراهامبندا كون المخزون في حالة   - ٥

 ما لـم    الفعليلجرد  عن طريق حضور عملية ا    وذلك   المخزون   وصالحية بوجود   تتعلق ومقنعةكافية   مراجعة

التحقـق   إلجـراءات    اًاختبـار أو  ألنظمة الرقابـة     اً اختبار إما مراقباليمثل حضور   و .عملييكن ذلك غير    

مـن   مراقـب ال وسيمكن هذا الحـضور    ،للمخاطرة واألسلوب المخطط له    مراقباللمخزون اعتماداً على تقييم     ل

  الفعلـي  فيما يتعلق بتسجيل نتائج الجـرد       اإلدارة إجراءاتتطبيق  ب االلتزام ومن متابعة مدى     ،فحص المخزون 

   . اإلدارةإجراءات على االعتمادأدلة بإمكانية  وللحصول على ،والرقابة عليها

 الموعد المخطط نظراً لظروف غير متوقعة ، فعلى    في حضور جرد المخزون     من مراقبالتمكن   حالة عدم    في  -٦

بـأداء   مراقـب ال تاريخ بديل وعند الـضرورة يقـوم         في الفعلي الجردأن يقوم بالجرد أو بمالحظة       مراقبال

 . تقع بين الفترتين التي بالتعامالتإجراءات مراجعة خاصة 

  ١١ــــ٥٠١٥٠١



 معيار المراجعة المصري رقم (٥٠١)

٢ــ٥٠١   

  

  عندما يكون حضور الجرد غير عملى نظراً لعوامل مثل طبيعة و موقع المخزون ، فعلى المراقب أن ينظـر                     -٧

 كافية و مالئمة فيما يتعلق بوجود و حالة المخـزون  فى ما إذا كان هناك إجراءات بديلة تزوده بأدلة مراجعة        

ليصل إلى قناعة بعدم الحاجة إلى اإلشارة فى تقريره إلى وجود قيد على نطاق المراجعة  نـاتج عـن عـدم                      

  .حضور الجرد

  : ما يلى يدرس المراقب عند تخطيط عملية حضور جرد المخزون أو القيام بإجراءات بديلة -٨

  .ام و المؤثر المرتبطة بالمخزون مخاطر التحريف اله*   

  .طبيعة نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمخزون*    

  .ما إذا كان من المتوقع وجود إجراءات كافية و صدور تعليمات جرد مالئمة خاصة بجرد المخزون*   

  .توقيت الجرد*   

  .مواقع الجرد*   

  .مدى الحاجة لوجود خبير*   

مخزون عن طريق عملية جرد فعلى يتم حضوره بواسطة المراقب أو عندما يقوم             عندما يكون تحديد كميات ال     -٩ 

العميل باستخدام نظام الجرد المستمر و يقوم المراقب بحضور ذلك الجرد مرة أو أكثـر خـالل العـام يقـوم                     

  .المراقب بمالحظة إجراءات العد وكذلك القيام بالعد االختبارى لبعض األصناف 

ستخدم بعض اإلجراءات لتقدير الكميات الفعلية ، مثل  تقدير كمية من الفحم فعلى المراقب               إذا كانت الشركة ت    -١٠

  .أن يطمئن إلى مدى معقولية تلك اإلجراءات 

عندما يكون مخزون الشركة موزع على عدة مواقع ، فعلى المراقب أن يراعـى تحديـد المواقـع المناسـبة             -١١

مية النسبية للمخزون و تقييم خطر التحريفات الهامة و المؤثرة فى           للحضور ، مع األخذ فى االعتبار مدى األه       

  .المواقع المختلفة 

  : بـ المتعلقة بمراجعة تعليمات اإلدارة المراقبيقوم  -١٢

  .تطبيق أنشطة الرقابة )   أ(  

ود المتقادمة أو   التحديد الدقيق لمرحلة االستكمال الخاصة بأعمال تحت التنفيذ ، وللبنود بطيئة الحركة و للبن             ) ب(

  ) .على سبيل المثال بضاعة األمانة( التالفة ، و للمخزون المملوك للغير 

مدى وجود إجراءات مالئمة فيما يتعلق بحركة المخزون بين المواقع وكذلك عمليـات اسـتالم و شـحن                  ) ج(

  .المخزون قبل و بعد تاريخ القطع 



 معيار المراجعة المصري رقم (٥٠١)

٣ــ٥٠١   

 إجـراءات بمالحظـة    مراقـب اليقـوم    بشكل مناسب،  تإجراءات اإلدارة قد طبق   تأكيد بأن   للحصول على     -١٣

اختبار مدى اكتمال ودقـة      مراقبالد على   جر بالعد الفعلي لبعض األصناف، وعند أداء ال       هالموظفين مع قيام  

وذلك بتتبع بنود مختارة من تلك السجالت ومقارنتها مع الجرد الفعلـي وتتبـع   ) قوائم الجرد   (  سجالت العد 

  .قوائم الجرد الفعلي ومقارنتها مع بنود مختارة من الجرد

جـراء  بغـرض إ  ) قوائم الجـرد    ( سجالت العد    مدى الحاجة لالحتفاظ بنسخ من       يراعيأن   مراقبالوعلى    

  .اختبارات ومقارنات الحقة

على المراقب أن يراعى إجراءات القطع بما فى ذلك تفاصيل حركة المخزون قبل و خالل و بعد عملية الجرد                    -١٤

  .لتأكد من صحة إثبات تلك الحركة فى تاريخ الحق لكى يتم ا

ألغـراض   اًو يكون هذا عادة مناسـب      نهاية الفترة المالية     خالف تاريخ   فيألسباب عملية قد يتم إجراء الجرد        -١٥

ويقـوم  . عندما تكون المنشأة قد قامت بتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بـالمخزون            المراجعة فقط   

خالل المدة بين تـاريخي     باإلجراءات المالئمة ليتأكد من تقييم ما إذا كان قد تم إثبات حركة المخزون               بمراقال

  .بشكل سليم الجرد ونهاية الفترة 

القيـام   مراقبالعلى  ف لتحديد رصيد نهاية المدة ،        للمخزون مستمرال الجردعندما تقوم الشركة باستخدام نظام       -١٦

 ،سجالت الجرد المستمر ومعقوليتها   والفعلي  الجرد   بين   االختالفاتوقوف على أسباب    بتنفيذ إجراءات إضافية لل   

  .وأن السجالت قد تم تعديلها بشكل مناسب

  . للمخزونالفعليباختبار قوائم الجرد النهائية للتأكد مما إذا كانت تعكس الجرد  مراقباليقوم  -١٧

الحصول على مصادقة مباشرة     مراقبال على   ،خارجي حيازة أو تحت رقابة طرف       في عندما يكون المخزون     -١٨

   مراقـب الوبناء على األهميـة النـسبية لـذلك المخـزون فعلـى         . منه فيما يتعلق بكمية وحالة ذلك المخزون      

   :يلي ما دراسة

  .مدى نزاهة واستقاللية الطرف الثالث*   

  . عملية الجردآخر بمالحظة مراقبلقيام الترتيب مالحظة أو *   

 و نظام الرقابة الداخلية للطرف      المحاسبيآخر فيما يتعلق بمدى كفاية النظام        مراقب على تقرير من     الحصول* 

  .الثالث للتحقق من صحة إجراء الجرد ومن حماية المخزون بشكل كاف 

مخازن أو الحـصول علـى      ال إيصاالتفحص المستندات المتعلقة بالمخزون لدى الغير ، على سبيل المثال           * 

   .المخزون مرهونااألطراف األخرى إذا ما كان مصادقة من 

  



 معيار المراجعة المصري رقم (٥٠١)

٤ــ٥٠١   

  المطالباتاإلجراءات المتعلقة بالمنازعات و :  )ب(الجزء 

 على القوائم المالية ، مما قد يتطلب        هامالتي تكون المنشأة طرفا فيها تأثير        المطالبات قد يكون للمنازعات و       -١٩

  . القوائم المالية في أو تكوين مخصص لها / واإلفصاح عنها

مطالبات تكون المنـشأة     منازعات أو    أي  وجود  تمكنه من التعرف على    التيتنفيذ اإلجراءات    مراقبالعلى   -٢٠

   : ما يلىمثل هذه اإلجراءات تتضمنإن   على القوائم الماليةهامطرفا فيها والتي قد يكون لها تأثير 

  .الحصول على اإلقرارات الالزمة االستفسارات المناسبة من اإلدارة بما فى ذلك *   

  .مراسالت مع المستشار القانونى للمنشأة ال المسئولين عن الحوكمة و جلساتفحص محاضر * 

  .فحص حساب المصروفات القانونية * 

استخدام أية معلومات يتم الحصول عليها تتعلق بنشاط المنشأة بما فى ذلك المعلومات التى يـتم  الحـصول                   * 

  .اقشات مع إدارة الشئون القانونية الخاصة بالعميل عليها من المن

 ، عليـه   بإمكانية وجودهـا   مراقباد ال قدعاوي قضائية أو مطالبات أو عند اعت      وجود   مراقبليتبين ل عندما   -٢١

أدلة  ستساعد في الحصول على      االتصاالتمثل هذه   و . للمنشأة القانونيالمستشار  المباشر مع   السعي لالتصال   

 ومالئمة فيما إذا كانت هناك معرفة بالدعاوى والمطالبات الهامـة والمحتملـة ، وان تقـديرات                 كافية مراجعة

  . عليهااالعتماد المالية بما في ذلك تكلفتها يمكن النعكاساتهااإلدارة 

  بتقييم تصميم ضـوابط المنـشأة       يقوم ،   ياً جوهر يعتبرأن خطر التحريف الهام و المؤثر        مراقبال يقررعندما  و  

مـن معيـار المراجعـة       "١١٤"إلى  " ١٠٨"من   توفر الفقرات     و تنفيذها تم    كان قد     ما إذا  تحديدو  صلة  ال ذات

 تحديـد   بشأنمزيد من اإلرشادات    " تفهم المنشأة وبيئتها و تقييم مخاطر التحريف الهام         " ) ٣١٥( رقم   المصري

  .المخاطر الجوهرية 

وفيـه تطلـب اإلدارة مـن        مراقـب الويرسل بواسطة   إلدارة   بواسطة ا  القانونيللمستشار  يتم إعداد خطاب     -٢٢

علـى   القـانوني المستشار  يكون من المحتمل عدم رد      وقد   .مراقبال على أن يرد مباشرة     القانونيالمستشار  

   :النقاط المحددة التالية اإلدارة أن تضمن الخطاب علىوالمطالبات و  العامة عن المنازعاتاالستفسارات

  .المطالباتات و قائمة بالمنازع*   

  . على القوائم المالية الماليألثر ا ومطالبة أو منازعة لنتائج كلتقييم اإلدارة *   

 معلومات إذا   يةبأ مراقبال بالمصادقة على مدى معقولية تقييم اإلدارة مع تزويد           القانونيالمستشار  طلب قيام      * 

    . صحيحة  أن القائمة غير مكتملة أو غيرالقانونيالمستشار ما وجد 

 مراقـب ال وفى بعض األحيان ، قد يحتاج        المراجعة حتى تاريخ تقرير     القانونيبمتابعة الموقف    مراقباليقوم    -٢٣

   .القانونيالمستشار  من محدثةلحصول على معلومات اإلي 



 معيار المراجعة المصري رقم (٥٠١)

٥ــ٥٠١   

  معقـدة  خطراً هاماً وذلك عند وجود أمـور  أن الموضوع يمثل    مثالً مراقبالاألحوال ، عندما يرى      بعض   في -٢٤

المستشار أن يجتمع مع     مراقبلل الضروريقد يكون من    ف،  القانونيالمستشار   فيما بين اإلدارة و      اتفاقأو عدم   

ويتم الحصول على موافقة اإلدارة على       . المطالبات تسفر عنها المنازعات و      التي لمناقشة االحتماالت    القانوني

   . عن اإلدارة مثل تلك االجتماعات و يفضل أن يحضرها أيضاَ ممثل

 علـى نطـاق     اًيعتبـر قيـد   ذلك   فإن   القانونيبالمستشار  باالتصال   مراقبللإذا ما رفضت اإلدارة التصريح       -٢٥

المستـشار  فـض   رذا ما   إ و .الرأيتحفظ أو عدم القدرة على إبداء       برأي م المراجعة ويقود تلقائياً إلى تقرير      

كافية  ومالئمة عن طريق      أدلة مراجعة من الحصول على     مراقبال الرد بطريقة مالئمة مع عدم تمكن        القانوني

 يتطلـب    ممـا قـد    قيد على نطاق المراجعة   يمثل  ذلك   إذا كان    تقدير ما  مراقبالإجراءات مراجعة بديلة فعلى     

   .الرأيتحفظ أو عدم القدرة على إبداء برأي م اًتقرير

 و اإلفصاح عنهاتقييم االستثمارات طويلة األجل :  )ج(الجزء 

 عندما يكون بند االستثمارات طويلة األجل هام و مؤثر بالنسبة للقوائم المالية ، على المراقب الحصول على -٢٦

  .أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بتقييمها و اإلفصاح عنها 

 دليل علـى     عادة ما تتضمن إجراءات المراجعة المتعلقة باالستثمارات طويلة األجل النظر فيما إذا كان هناك               -٢٧

                مقدرة المنشأة على االحتفاظ بتلـك االسـتثمارات علـى المـدى الطويـل مـع مناقـشة ذلـك مـع اإلدارة                        

  .و الحصول على تأكيدات من اإلدارة عن ذلك 

ثـل  عادة ما تتضمن اإلجراءات األخرى النظر فى القوائم المالية و المعلومات المالية األخرى ذات العالقة ، م                 -٢٨

القيم السوقية و التى توفر مؤشراً  بقيمة تلك االستثمارات مع مقارنتها بالقيمة الدفترية  لها حتى تاريخ تقريـر                    

  .المراجعة 

جراء خفض  إل  هناك ضرورة  ت ما إذا كان   أن يدرس  مراقبالفعلى   ،   الدفترية عن القيم    تقلإذا كانت تلك القيم      -٢٩

 فعلـى   الدفتريـة ان هناك عدم تأكد فيما يتعلق بإمكانية استرداد تلك القيمة           و إذا ما ك   . لقيمة تلك االستثمارات    

  . و اإلفصاحات الالزمة / أن يراعى النظر فيما إذا كان قد تم إجراء التسويات المالئمة  أو  مراقبال

   القطاعيةمعلومات ال : )د(الجزء 

 الحصول على أدلـة     المراقبائم المالية، فعلى     هامة و مؤثرة بالنسبة للقو     القطاعيةمعلومات  ال عندما تكون    -٣٠

  .المطبقمراجعة كافية و مالئمة فيما يتعلق بالعرض و اإلفصاح عنها طبقاً لإلطار المحاسبى 

 بالقوائم المالية ككل ، وغيـر مطلـوب منـه القيـام             القطاعيةمعلومات  المراعاة اعتبار عالقة     مراقبالعلى   -٣١

 األحـوال  وفى كـل .  بشكل مستقل القطاعيةمعلومات ال على  الرأي من إبداء    بإجراءات مراجعة الزمة لتمكينه   

   . ذلكتراعي مراقبالن مفهوم األهمية النسبية يشمل كل من العوامل الكمية والنوعية وأن إجراءات إف



 معيار المراجعة المصري رقم (٥٠١)

٦ــ٥٠١   

اجعـة  عادة ما تشتمل إجراءات المراجعة المتعلقة بالمعلومات القطاعية على إجراءات تحليلية و إجراءات مر              -٣٢

  .أخرى تتناسب مع الظروف 

 فيما إذا كانـت     و يدرس ،  القطاعيةمعلومات  ال تحديد   فيالمستخدمة   األسس   فيبمناقشة اإلدارة    مراقباليقوم   -٣٣

 مراقبالويراعى  .  و اختبار تطبيق تلك األسس     المطبق المحاسبيتلك األسس ستؤدى إلى اإلفصاح طبقاً لإلطار        

 اتالقطاع و استبعاد مبالغ المعامالت فيما بين        القطاعاتبين  النفقات  ت و تحميل     المبيعات و التحويال   فيالنظر  

و المقارنة مع الموازنات التقديرية و النتائج المتوقعة األخرى، على سبيل المثال نـسبة ربـح التـشغيل إلـى                    

ومـدى كفايـة    ابقة   الس  مع الفترات    اتساقها و مدى    القطاعاتالمبيعات، وتوزيع األصول و التكاليف فيما بين        

  . عن حاالت عدم االتساق اإلفصاح


