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  )٥٠٥( رقم معيار المراجعة المصري

  المصادقات الخارجية

  مقدمةال
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق باستخدام مراقب الحسابات للمصادقات  -١

   .الخارجية كوسيلة للحصول على أدلة مراجعة

ي للحصول على أدلة ينبغي على المراقب أن يحدد ما إذا كان استخدام المصادقات الخارجية ضرور - ٢

وعند قيامه بهذا التحديد ، ينبغي على المراقب أن يقوم  .مراجعة كافية ومالئمة على مستوى التأكيد

 أدلة المراجعة من وتحديد كيفية تخفيضبدراسة خطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد 

على مستوى التأكيد إلى مستوى إجراءات مراجعة أخرى مخطط لها ، لخطر التحريف الهام والمؤثر 

  .منخفض مقبول

 تتأثر بمصدر المراجعةأن مصداقية أدلة " أدلة المراجعة ) " ٥٠٠(يبين معيار المراجعة المصري رقم  -٣

الحصول عليها ، وطبيعتها، وظروف الحصول عليها، ويشير المعيار إلى انه مع إدراك إمكانية وجود 

  : مفيداًالمراجعةلتالي الخاص بمصداقية أدلة استثناءات ، يمكن أن يكون التعميم ا

  .تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية حينما يتم الحصول عليها من مصدر مستقل من خارج المنشأة* 

تـم  أكثر مصداقية من أدلـة المراجعـة التـي          عليها مباشرة    المراقب   حصلتكون أدلة المراجعة التي     * 

 .طريق االستنتاجالحصول عليها بصورة غير مباشرة أو عن 

 .شكل مكتوبتكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما توجد في * 

 أدلة المراجعة التي توفرها المستندات األصلية أكثر مصداقية من أدلة المراجعـة التـي توفرهـا                 تعتبر* 

  . النسخالصور أو 

كتوبة رداً على طلبات  أصلية مردود التي توجد في شكل ،وبناء عليه يمكن أن تساعد أدلة المراجعة

المصادقات التي حصل عليها المراقب مباشرة من الغير الذي ليست له صلة بالمنشأة محل المراجعة ، 

في تخفيض خطر التحريف ،  أو مجمعة مع أدلة من إجراءات مراجعة أخرى بمفردهاوذلك عند دراستها 

  .الهام والمؤثر للتأكيدات ذات الصلة إلى مستوى منخفض مقبول

 للمعلومات أو لحالة إقرارمن خالل  و تقييمها المصادقة الخارجية هي عملية الحصول على أدلة المراجعة  -٤

 الغير رداً على طلب للمعلومات بخصوص بند محدد يؤثر على التأكيدات في القوائم المالية يأتى منقائمة 

ت الخارجية ينبغي على مراقب ولتحديد إلى أي مدى يمكن استخدام المصادقا. أو االفصاحات ذات الصلة

 الردود ى مرسلو أسلوب خصائص البيئة التي تعمل بها المنشأة محل المراجعة يدرسالحسابات أن 

 . في التعامل مع طلبات المصادقات المباشرةينالمحتمل
 

١-٥٠٥ 
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  ٢  ٥٠٥-  

 
  

 تكون تستخدم المصادقات الخارجية بشكل مكثف فيما يخص أرصدة الحسابات ومكوناتها ولكنها يجب أال -٥

 مصادقة خارجية عن مراقبفعلى سبيل المثال ، يجوز أن يطلب ال. مقصورة على تلك البنود فحسب

شروط اتفاقيات أو معامالت تقوم بها المنشأة مع الغير، ويكون طلب المصادقة مصمم للسؤال في حالة 

 كما يمكن استخدام ،) إن وجدت ( حدوث أية تعديالت على هذه االتفاقيات ، وتفاصيل هذه التعديالت 

 بشأن عدم وجود شروط معينة، على سبيل المثال ، عدم مراجعةالمصادقات الخارجية للحصول على أدلة 

 .يمكن أن يؤثر على االعتراف باإليراد" إتفاق جانبي"وجود 

  : التي يمكن فيها استخدام المصادقات الخارجية ما يليالحاالتوتشمل األمثلة األخرى على 

  .البنوكبنوك ومعلومات أخرى من أرصدة ال* 

 .أرصدة المدينين* 

  .أمانة للتشغيل أو كبضاعة  أوفي مخازن جمركية سواء المخزون المحتفظ به لدى الغير * 

 .مستندات ملكية العقارات المحتفظ بها لدى المحامين أو المنشآت المالية  كأمانة أو كضمان* 

 .سرة ولم يتم تسلمها حتى تاريخ الميزانيةاالستثمارات المالية المشتراة من السما* 

 .القروض من المقرضين* 

 .أرصدة الدائنين* 

 علىخارجية ، ضمن أمور أخرى، المصادقات التعتمد مصداقية أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من  -٦

 فيذو تنتطبيق مراقب الحسابات إلجراءات المراجعة المناسبة عند تصميم طلب المصادقة الخارجية 

 العوامل التي تؤثر على و من .إجراءات المصادقة الخارجية وتقييم نتائج إجراءات المصادقة الخارجية

 ،و الردود عليها التي يمارسها المراقب على طلبات المصادقة مدى الرقابةمصداقية المصادقات 

  . الرد أو مفروضة من اإلدارةيتضمنهاوخصائص مرسلي الردود وأية قيود 
  

   بين إجراءات المصادقات الخارجية وتقييم المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثرالعالقة
مسئولية "  وتقييم مخاطر التحريف الهام وبيئتهاتفهم المنشأة ) "٣١٥( رقم  المصرىيناقش معيار المراجعة -٧

م مخاطر  وتقييفيهافهم للمنشأة وبيئتها ويتضمن ذلك نظام الرقابة الداخلية الحصول على المراقب في 

ها لتقييم مخاطر التحريفات الهامة ئتم أداي إجراءات المراجعة التي يوضحكما أنه . التحريف الهام والمؤثر

 .كفي لتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافيةإلى المدى الذى يوالمؤثرة في القوائم المالية 
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  ٣  ٥٠٥-  

مسئولية "  المخاطر التي تم تقييمهاإجراءات المراقب لمواجهة) "٣٣٠( رقم  المصرىيناقش معيار المراجعة -٨

 العامة وتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية تمكن طبيعتها وتوقيتها ومداها أفعالهردود المراقب لتحديد 

من مواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى 

 بتحديدالمراقب على وجه الخصوص إلى قيام  )٣٣٠( رقم المصرى يشير معيار المراجعةو. التحريفات 

تقييم المتعلق استجابة لل المراجعة التي يجب الحصول عليها من أداء إجراءات التحقيق أدلةطبيعة ومدى 

بخطر التحريف الهام والمؤثر وأنه بغض النظر عن خطر التحريف الهام والمؤثر الذي تم تقييمه ، يقوم 

. يم وأداء إجراءات التحقيق لكل فئة من فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واالفصاحاتالمراقب بتصم

   .ويمكن أن تشمل إجراءات التحقيق تلك استخدام المصادقات الخارجية لبعض التأكيدات

 للخطر ، كلما مراقبانه كلما ارتفع تقييم ال) ٣٣٠(من معيار المراجعة  المصري رقم " ١١"تشير الفقرة  -٩

 من تلك اإلجراءات تكون أكثر صلة مراجعةق للحصول على أدلة ي لتصميم إجراءات تحقمراقبالسعى 

وفي هذه الحاالت يمكن أن .  أكثر إقناعا على مستوى التأكيدمراجعةوكذلك للحصول على أدلة . ومصداقية

  . كافية ومالئمةمراجعةيكون استخدام المصادقات أكثر فعالية في توفير أدلة 

التي تم تقييمها منخفضة كلما قل مستوى التأكد الذي يحتاجه التحريف الهام والمؤثر ت مخاطر كلما كان - ١٠

فمثالً إن كانت المنشأة مدينة بقرض . ق لكي يكون استنتاجاً بشأن تأكيد ماي من إجراءات التحقمراقبال

وكان العمل . سابقة مراجعة شروطه في السنوات المراقبستقوم بسداده طبقا لجدول متفق عليه، وسبق لل

، يشير إلى أن شروط القرض لم تتغير مما يجعل ) بما فى ذلك اختبارات الرقابة (مراقبالذي قام به ال

 أن يقصر إجراءات مراقبحينئذ يمكن لل .خطر التحريف الجوهري في رصيد القرض المستحق اقل

ى صحة الرصيد مباشرة مرة أخرى ق على اختبارات تفاصيل الدفعات المسددة بدال من المصادقة عليالتحق

  .مع المقرض

من معيار " ١٠٨"انظر الفقرة ( إلي أن الخطر الذي تم تحديده يمثل خطرا جوهريا مراقبعندما ينتهي ال - ١١

فعليه دراسة ما إذا كان يمكن اعتبار المصادقات في أمور معينة وسيلة  ) )٣١٥(المراجعة المصري رقم 

فعلى سبيل المثال يمكن أن يصاحب المعامالت غير العادية . المؤثرالهام و مالئمة لتقليل التحريف 

فإذا كانت المنشأة قد دخلت في . والمعقدة خطر تقييم أعلى من ذلك الذي يصاحب المعامالت البسيطة

 تم تقييمه على أنه مرتفع ، فإنه باإلضافة هام ومؤثرمعاملة غير عادية أو معقدة ينتج عنها خطر تحريف 

 للمصادقة عن شروط المعاملة مع األطراف األخرى يقوم بفحص المستندات التي تحتفظ مراقبلدارسة ال

  .بها المنشأة

  

  التأكيدات المحققة عن طريق المصادقات الخارجية
استخدام التأكيدات في تقييم المخاطر وتصميم وأداء ) ٥٠٠( رقم  المصرىيتطلب معيار المراجعة - ١٢

) ٥٠٠(رقم المصرى ويصنف معيار المراجعة . خاطر التي تم تقييمها الممواجهة هذهلإجراءات مراجعة 

وفي حين أن . االفصاحات وأأرصدة الحسابات  وأالتأكيدات إلى تلك المتعلقة بفئات المعامالت 

 قدرة المصادقة الخارجية فإنالمصادقات الخارجية يمكن أن توفر أدلة مراجعة تتعلق بتلك التأكيدات 

  . بعينهبتأكيدة مراجعة متعلقة  توفير أدلتختلف فى
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  ٤  ٥٠٥-  

 يمكن االعتماد عليها وذات صلة فيما يتعلق مراجعةتوفر المصادقة الخارجية لحسابات المدينين أدلة  - ١٣

ومع .  تتعلق بإجراءات القطعمراجعةكما توفر المصادقة أيضا أدلة . بوجود الحساب في تاريخ محدد

 الضرورية المرتبطة بتأكيد التقييم حيث أنه من مراجعةالذلك ال توفر مثل تلك المصادقة عادة كل أدلة 

  .غير العملي طلب مصادقة المدين على مقدرته على سداد الرصيد

بصورة مماثلة، في حالة البضائع المحتفظ بها كبضاعة أمانة لدى الغير، من المحتمل أن توفر المصادقة  - ١٤

يد الوجود والحقوق وااللتزامات ، ولكنها ال  يمكن االعتماد عليها وذات صلة لتأيمراجعةالخارجية أدلة 

  . تدعم تأكيد التقييممراجعةتوفر أدلة 

 من المعلومات الخاصة مراقبمة المصادقات الخارجية لمراجعة تأكيد معين بهدف المدى مالءتتأثر  - ١٥

بعدم  مراجعة بالحصول على أدلة مراقببالمصادقة، فمثال عند مراجعة تأكيد االكتمال للدائنين يهتم ال

وجود التزام هام غير مثبت، وبناء عليه يكون إرسال طلبات المصادقات إلى الموردين الرئيسيين للمنشأة 

، حتى ولو لم تظهر السجالت أية مبالغ مراقبوسؤالهم بإرسال نسخ من كشوف حساباتهم مباشرة لل

عن اختيار عينة مستحقة لهم ، ستكون دائما أكثر فاعلية في اكتشاف االلتزامات غير المسجلة 

  .للمصادقات مبنية على األرصدة الكبيرة و الظاهرة في أستاذ مساعد الدائنين

 القيام مراقب لتأكيدات بالشكل المناسب فعلي المراجعةإذا لم تمكن المصادقات من الحصول على أدلة  - ١٦

  .المصادقاتبإجراءات مراجعة أخرى الستكمال إجراءات المصادقات أو الستخدامها بدال من إجراءات 

  تصميم طلب المصادقة الخارجية
عند تصميم طلب و.   طلب المصادقات بما يتالءم مع أهداف المراجعة المحددةتصميمعلى المراقب  - ١٧

المصادقات ، يضع المراقب في اعتباره التأكيدات التي يتم التحقق منها والعوامل التي من المحتمل أن 

سابقة الخبرة و الامل مثل شكل طلب المصادقات الخارجية  فهناك عو ،تؤثر على مصداقية المصادقات

وتؤثر طبيعة المعلومات التي يتم تأكيدها ومرسل الرد المرتقب على تصميم . عمليات مماثلةبمراجعة 

تم الحصول عليها من يالطلبات ألن هذه العوامل لها تأثير مباشر على مصداقية أدلة المراجعة التي 

  . الخارجيةخالل إجراءات المصادقات

، يضع المراقب في اعتباره نوع المعلومات التي سيتمكن مرسلي الردود من  أيضاًعند تصميم الطلب  - ١٨

تأكيدها بسرعة حيث أن هذا يمكن أن يؤثر على سرعة االستجابة وطبيعة أدلة المراجعة التي تم 

سهل المصادقة بعض نظم معلومات مرسلي الردود يمكن أن ت، لى سبيل المثال  ع.الحصول عليها

وباإلضافة إلى ذلك قد ال يستطيع .  بدالً من أرصدة الحسابات بأكملهاعن معامالت مفردةالخارجية 

المصادقة على الرصيد فى حين يمكنهم مرسلي الردود دائما المصادقة على بعض أنواع المعلومات مثل 

  .الرصيدهذا  على فواتير بعينها داخل المصادقة

. المصادقات على تصريح اإلدارة لمرسل الرد لإلفصاح عن المعلومات للمراقبعادة ما تشمل طلبات  - ١٩

 يكون مرسلي الردود أكثر استعدادا للرد على طلبات المصادقات التي تتضمن تصريح من عادة ماو

  .الرد ما لم يحتوى طلب المصادقة على تصريح من اإلدارةب يقوموا  وفي بعض الحاالت قد ال  ،اإلدارة
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  ٥  ٥٠٥-  

  استخدام المصادقات االيجابية والسلبية
  .اميمكن أن يستخدم المراقب طلبات المصادقات الخارجية االيجابية أو السلبية أو مزيج منه - ٢٠

 على المراقب في جميع الحاالت إما  أن يرديتطلب طلب المصادقة الخارجية االيجابي من مرسل الرد - ٢١

معطاة أو بسؤال مرسل الرد بكتابة المعلومات باإلشارة إلى موافقة مرسل الرد على المعلومات ال

ومع . يجابية أدلة مراجعة يمكن االعتماد عليهااالمصادقة الويتوقع عادة أن يوفر الرد على  ؟الناقصة

وعادة ال . ذلك فهناك خطر أن يرد مرسل الرد على طلب المصادقة دون التحقق من صحة المعلومات

إال أن المراقب يمكن أن يخفض هذا الخطر باستخدام . ا أم اليستطيع المراقب اكتشاف ما إن حدث هذ

بشأن طلب المصادقة ، بل ) أو أية معلومات أخرى(طلبات المصادقات االيجابية التي ال تذكر المبلغ 

ومن ناحية أخرى فإن استخدام هذا . تطلب من مرسل الرد بكتابة المبلغ أو كتابة أية معلومات أخرى 

 يمكن أن يسفر عن معدالت استجابة اقل ألنه مطلوب من )ياءمالع( دقة البيضاءالنوع من طلب المصا

  .مرسلي الرد بذل جهد إضافي 

 فقط في حالة عدم الموافقة على المعلومات أن يرديتطلب طلب المصادقة السلبية من مرسل الرد ،  - ٢٢

من  قلقاً يظل المراقب ومع ذلك عندما ال يتم استالم رد على طلب مصادقة سلبية. الموجودة في الطلب

 أدلة مراجعة صريحة بأن الغير المرتقب قد استلم طلبات المصادقة وقام بالتحقق من أن عدم وجود

وبناء عليه فعادة ما يوفر استخدام طلبات مصادقة سلبية أدلة مراجعة . المعلومات الموجودة بها صحيحة

ع المراقب في اعتباره أداء إجراءات تحقيق  ويض.اقل مصداقية عن استخدام طلبات المصادقة االيجابية

  .أخرى لتكملة استخدام المصادقات السلبية

يمكن استخدام طلبات المصادقات السلبية لتخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر لمستوى مقبول عندما  - ٢٣

  :يكون

  . تم تقديره بمستوي منخفضالهام و المؤثرخطر التحريف )  أ(    

  .  كبير من الحسابات ذات األرصدة الصغيرة يتعلق األمر بعدد)  ب(و  

  .من غير المتوقع وجود عدد كبير من األخطاء ) ج(و  

  .مرسلي الرد إلى هذه الطلبات إلتفات فى عدم المراقباعتقاد ضعيف لدى  هناك )د(و  

وع  ، عندما يشمل مجممثال ذلك. يمكن استخدام مزيج من المصادقات الخارجية االيجابية والسلبية معاً - ٢٤

أرصدة المدينين عدد صغير من أرصدة كبيرة وعدد كبير من أرصدة صغيرة يمكن أن يقرر المراقب انه 

من المالئم المصادقة على الكل أو على عينة من األرصدة الكبيرة بطلبات مصادقة ايجابية وعينة من 

  .األرصدة الصغيرة باستخدام طلبات المصادقة السلبية

  طلبات اإلدارة 
خرى ، وتطلب اإلدارة من المراقب األمعلومات الى المراقب على مصادقة بعض األرصدة أو عندما يسع -٢٥

          لمثل هذا الطلبمنطقية أسباب كانت هناك إذا ما دراسةأن ال يقوم بذلك ، ينبغي على المراقب 

فى دارة وإذا وافق المراقب على طلب اإل.  على أدلة المراجعة لتأييد صحة طلبات اإلدارةو الحصول

  على مصادقة خارجية بخصوص مسألة محددة ، فينبغي عليه أن عدم  القيام بإجراءات الحصول

  .يطبق إجراءات مراجعة بديلة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة تتعلق بهذا الموضوع



 )٥٠٥(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ٦  ٥٠٥-  

ك قيد على  طلب اإلدارة وتم منعه من االستمرار في المصادقات ، يكون هناعلى المراقب يوافقإذا لم  - ٢٦

  .هالتأثير الممكن لهذا على تقريريدرس أن  يهنطاق عمل المراقب وينبغي عل

 ما إذا كان الطلب و يدرسعند دراسة األسباب التي تقدمها اإلدارة، يطبق المراقب أسلوب الشك المهني  - ٢٧

 احتمال وجود  ما إذا كان طلب اإلدارة يدل على أيضاًيدرسما ك. له أية دالالت تشير إلى نزاهة اإلدارة

في معيار المراجعة الواردة وإذا اعتقد المراقب بوجود غش أو خطأ فإنه يطبق اإلرشادات  .غش أو خطأ

كما يراعى ".  الغش والتدليس عند مراجعة قوائم ماليةبشأنمسئولية المراقب ). "٢٤٠(المصري رقم 

  .فية ومالئمة تتعلق بهذه المسألةأيضا ما إذا كانت إجراءات المراجعة البديلة ستوفر أدلة مراجعة كا

  خصائص مرسلي الردود
 واستقالليته وتمتعه بصالحية الرد مرسل الرد التي تقدمها المصادقة بكفاءة المراجعةتتأثر مصداقية أدلة  - ٢٨

 بقدر اإلمكان مراقبولهذا السبب يحاول ال. ومعرفته بالموضوع الذي يتم المصادقة عليه وموضوعيته

مصادقة إلى الشخص المناسب ، على سبيل المثال عند الرغبة فى تأكيد تنازل ضمان توجيه طلب ال

 بتوجيه طلب مراقبالمقرض عن شرط معين متعلق بدين طويل األجل خاص بالمنشأة ، يقوم ال

المصادقة إلى المسئول المختص لدى الدائن والذي يكون لديه المعرفة المتعلقة بالتنازل ولديه صالحية 

  .اتتقديم المعلوم

رد موضوعي وغير متحيز على مدى قيام بعض مرسلى الردود بإرسال يقوم المراقب أيضا بتقييم ما  - ٢٩

 وقدرته و دوافعهمعلومات تتعلق بكفاءة مرسل الرد ومعرفته إلى  المراقب لذا فقد يحتاج. طلب مصادقة

لب المصادقة وتقييم ويقوم المراقب بدراسة تأثير مثل هذه المعلومات على تصميم ط .لردلواستعداده 

كما . للقيام بإجراءات مراجعة إضافية ضرورية حاجةهناك النتائج متضمنا ذلك تحديد ما إذا كانت 

 يتوقع شخص هناك أسس كافية الستنتاج أن طلب المصادقة تم إرساله إلى ت ما إذا كان أيضاًيدرس

المثال يمكن أن يصادف المراقب فعلى سبيل . المراقب أن يحصل منه على أدلة مراجعة كافية ومالئمة

معامالت هامة غير عادية في نهاية السنة والتي لها تأثير هام على القوائم المالية ، وتكون المعامالت مع 

 في مثل هذه الظروف يضع المراقب في اعتباره إمكانية وجود ، على المنشأة اقتصادياًطرف ثالث يعتمد

  . رد غير دقيق لتقديمالمذكور الطرف الثالثدافع لدى 

  إجراءات المصادقات الخارجية
 مراقبة عملية اختيار الذين سيتم إرسال الطلبات مراقبعند أداء إجراءات المصادقة، ينبغي على ال - ٣٠

ويتم مراقبة االتصاالت بين . إليهم وإعداد وإرسال طلبات المصادقة وكذلك الردود على تلك الطلبات

تمالية أن تكون نتائج المصادقة متحيزة بسبب تدخل أو تبديل طلبات  لتقليل احمراقبالمتلقي المتوقع وال

 اإلشراف على إرسال طلبات المصادقات بمعرفته أو معاونيه مراقبوعلى ال .المصادقة أو الردود عليها

وأن يتم التحقق منها بصورة مناسبة، وأن المصادقة تتضمن ضرورة إرسال كل الردود مباشرة إلى 

  . ما إذا كانت الردود قد وردت ممن تم توجيه طلب المصادقات لهم مراقبس الكما يدر. مراقبال

  

  



 )٥٠٥(معيار المراجعة المصرى رقم 

  ٧  ٥٠٥-  

   يةعدم الرد على طلب المصادقة االيجاب

. في حالة عدم استالم المراقب ردا على طلب مصادقة ايجابية ينبغي عليه أداء إجراءات مراجعة بديلة -٣١

ر أدلة مراجعة تتعلق بالتأكيدات التي كان ويجب أن تكون إجراءات المراجعة البديلة من النوع الذي يوف

  .طلب المصادقة يهدف لتقديمها

 إجراءات مراقب لرد، رغم حرصه للحصول على هذا الرد، يستخدم المراقبفي حالة عدم استالم ال - ٣٢

فعند . وتتنوع طبيعة إجراءات المراجعة البديلة طبقا للحساب والتأكيد محل المراجعة. مراجعة بديلة

التالية فى الفترة  النقدية المتحصالتفحص ن يمكن أن تشمل إجراءات المراجعة البديلة فحص المدينو

 ،وفحص مستندات الشحن أو أية مستندات أخرى خاصة بالعميل لتوفير أدلة مراجعة على تأكيد الوجود

حص وعند ف. االكتمالوفحص المبيعات قرب نهاية السنة المالية لتوفير أدلة مراجعة متعلقة بتأكيد 

فى الفترة التالية  النقدية المدفوعاتحسابات الدائنين ، يمكن أن تشمل إجراءات المراجعة البديلة فحص 

أذون  وفحص السجالت األخرى مثل ، الغير لتوفير أدلة مراجعة عن تأكيد الوجودمعأو المراسالت 

  . البضائع لتوفير أدلة مراجعة لتأكيد االكتمالإستالم

    تم تلقيهامصداقية الردود التي

 إذا كان هناك ما يشير إلى عدم مصداقية المصادقات الخارجية التي تم تلقيها ما مراقب الحسابات يدرس - ٣٣

وباإلضافة إلى ذلك ، يطلب المراقب .  صحة الرد ويقوم بأداء إجراءات مراجعة إلزالة أي شكيدرسف

 ومع تزايد استخدام التكنولوجيا  المعنى بأن يرسل المصادقة األصلية مباشرة إلى المراقبالراسلمن 

 المراقب صحة مصدر الردود التي تم تلقيها في هيئة الكترونية ، على سبيل المثال ، فاكس أو يدرس

فلو كانت المعلومات في المصادقات . بريد الكتروني ، ويتم توثيق المصادقات الشفهية في أوراق العمل

 الصلة بأن يقدموا مصادقة مكتوبة عن المعلومات  ، يطلب المراقب من األطراف ذاتهامةالشفهية 

  .يهالمحددة مباشرة إل

  أسباب وتكرار االختالفات 

 الستنتاج بأن عملية المصادقات وكذلك إجراءات المراجعة البديلة لم توفر أدلة مراقبعندما يصل ال -٣٤

إضافية للحصول  كافية ومالئمة فيما يخص تأكيد معين ، ينبغي عليه أداء إجراءات مراجعة مراجعة

  . كافية ومالئمةمراجعةعلى أدلة 

  :يقوم المراقب بدراسة ما يلي عند تكوينه الستنتاج و

  .مصداقية المصادقات وإجراءات المراجعة البديلة) أ  (

 .االختالفات ويتضمن ذلك كال من التأثيرات الكمية والنوعية لتلك اختالف طبيعة أي ) ب(و

  .تها إجراءات المراجعة أدلة المراجعة التي وفر)ج(و

واستنادا على هذا التقييم ، يقرر المراقب ما إذا كان بحاجة إلى إجراءات مراجعة إضافية للحصول علـى                  

  .أدلة مراجعة كافية ومالئمة

فيمكن أن .  التي ابلغ عنها مرسلي الردوداالختالفاتيقوم المراقب أيضا بدراسة أسباب ومدى تكرار  - ٣٥

ريف في سجالت المنشأة وفي هذه الحالة يحدد المراقب أسباب التحريف ويقيم  إلى تحاختالف ما يشير 
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  ٨  ٥٠٥-  

 على وجود تحريف ، يقوم اختالف مافإذا دل . ما إذا كان لها تأثير هام ومؤثر على القوائم المالية

 طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الالزمة لتوفير أدلة المراجعة النظر فىالمراقب بإعادة 

  .بةالمطلو

  تقييم نتائج عملية المصادقات
 تقييم ما إذا كانت عملية المصادقات الخارجية مع نتائج أية إجراءات مراجعة مراقبينبغي على ال - ٣٦

وعند القيام بهذا .  كافية ومالئمة تتعلق بالتأكيد محل المراجعةمراجعةأخرى تم أداؤها يوفران أدلة 

) ٣٣٠(ا كل من معياري المراجعة المصريين رقمي  اإلرشادات التي يوفرهمراقباليدرس التقييم 

المراجعة بالعينة ووسائل االختبار "، "  لمواجهة المخاطر التي تم تقييمهامراقبإجراءات ال) "٥٣٠(و

  ".األخرى

  المصادقات الخارجية التى ترسل قبل نهاية السنة المالية

 للحصول على أدلة مراجعة لتأييد تأكيد  المراقب المصادقة في تاريخ يسبق تاريخ الميزانيةيرسلعندما  - ٣٧

، يحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية ومالئمة بأن المعامالت المتعلقة بالتأكيد في الفترة التي ما 

واعتمادا على خطر التحريف الهام والمؤثر الذي تم تقييمه، .  لم يتم تحريفها تحريفا هاما مؤثرااتتخلله

 ، فعلى سبيل  الماليةالسنةاألرصدة في تاريخ بخالف نهاية على دق يمكن أن يقرر المراقب أن يصا

وكما في جميع   .المثال عندما ينبغي أن يتم اكتمال عملية المراجعة في فترة قصيرة بعد تاريخ الميزانية

 الحاجة للحصول على أدلة مراجعة مدى المراقب يدرس السنة الماليةأنواع األعمال التي تسبق نهاية 

 إرشادات إضافية عندما يتم أداء )٣٣٠(رقم المصرى ويوفر معيار المراجعة . تتعلق بباقي الفترةإضافية 

  .إجراءات المراجعة في تاريخ دوري

  


