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  )٥١٠( رقم معيار المراجعة المصري

   أرصدة أول المدة –ول مرة ألالمراجعة ب التكليف
   

 مقدمةال

 مراجعة القوائم عندوذلك   المدةأوليهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بأرصدة  -١

و على . الية للفترة السابقة  قام بمراجعة القوائم الم قدالمالية ألول مرة أو عندما يكون مراقب حسابات آخر

لتزامات قائمة في إ و ظروف محتملة أيعلم بوجود هذا المعيار أيضا في االعتبار عندما المراقب أن يأخذ

إرشادات تتعلق "  المقارنة أرقام" ، ) ٧١٠(رقم المصرى ويوفر معيار المراجعة .  بداية الفترة المالية 

  .المقارنة بأرقام متعلقة بمتطلبات المراجعة وإعداد التقارير ال

  

  : حصول علي أدلة مراجعة مالئمة بأنلراجعة القوائم المالية ألول مرة ا عند ممراقب الحساباتيجب علي  - ٢

 ال تتضمن تحريفات يمكن أن تؤثر بشكل هام ومؤثر علي القوائم المالية للفتـرة               أول المدة أرصدة  ) أ(

  . الحالية 

 ترحيلها إلي العام الحالي بصورة سليمة أو تم تعديلها إذا كان األمـر               العام السابق تم   إقفالأرصدة  ) ب(و

  .يتطلب ذلك 

 في تلك السياسات يـتم      و أن أية تغييرات    ثابتة بصورة   ها يتم تطبيق   السياسات المحاسبية المالئمة   ) ج(و

   . بصورة كافية ومالئمةها وعرض عنها محاسبيا واإلفصاحهامعالجت

أرصدة الحسابات القائمة في بداية الفترة علي أساس أرصدة إقفال الفترة : ي تعن "  المدةأولأرصدة "  -٣

  : السابقة وهي تعكس أثار ما يلي 

  .  المعامالت خالل الفترات السابقة ) أ(  

  .  السياسات المحاسبية المطبقة في الفترات السابقة )ب(و

أول ي أدلة مراجعـة مؤيـدة ألرصـدة    قد حصل عل المراقبعند مراجعة قوائم مالية ألول مرة ال يكون     و

  .المدة
  

  إجراءات المراجعة 

 أول المدة الحصول عليها فيها يتعلق بأرصدة المراقبمة أدلة المراجعة التي يحتاج  مدي كفاية ومالءيعتمد -٤

   :علي بعض األمور مثل 

  . السياسات المحاسبية المتبعة بمعرفة المنشأة *   

مـا إذا كـان مراقـب       ، وإذا كان كـذلك     ، ية للفترة السابقة قد تم مراجعتها       ما إذا كانت القوائم المال    *   

   .  معدالً قد أصدر تقريراًالحسابات

  . طبيعة الحسابات وخطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية للفترة الحالية   * 

  . لحالية  المتصلة بالقوائم المالية للفترة ا المدةأولاألهمية النسبية ألرصدة *   

١-٥١٠  
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  ٢  ٥١٠-  

  

  

 تعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة المتبعة       أول المدة  ما إذا كانت أرصدة      المراقب يدرسيجب أن     -٥

 وإذا كان   . علي القوائم المالية الخاصة بالفترة الحالية      بثباتوأن هذه السياسات يتم تطبيقها      ، بمعرفة المنشاة   

متها للمنشأة وسالمة تطبيقها وكفاية     تقييم مدي مالء   يهعلف، و تطبيقاتها   هناك تغيير في السياسات المحاسبية أ     

  . عرضها واإلفصاح عنها

 الحـالي   المراقـب  آخر فان    مراقب حسابات  إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة قد تم مراجعتها بواسطة            -٦

 من خالل فحـص أوراق      ل المدة أويستطيع الحصول علي أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بأرصدة           

 الحالي مستوي الكفاءة المهنيـة  يدرس المراقبوفي هذه األحوال يجب أن      ،  السابق   مراقب الحسابات عمل  

 تقريراً معدالً فمـا هـى       قد أصدر   مراقب الحسابات للفترة السابقة    كانوإذا  ،  السابق   للمراقبواالستقاللية  

  .  السابق ن المراقبمعدل م تقرير أدت إلى إصدارألمور التي ا

الميثاق العـام المـصري آلداب      دراسة ما جاء ب    الحالي   المراقبيجب علي   قبل االتصال بالمراقب السابق      -٧

  . مهنةمزاولى الوسلوكيات 

 الحالي من الحـصول علـي   المراقبإذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة لم يتم مراجعتها أو إذا لم يتمكن      -٨

 الحـالي تنفيـذ     المراقـب مر يتطلب من    فإن األ  ، "٦" اإلجراءات الموضحة في الفقرة      استخدامبأدلة كافية   

   ."١٠" ، "٩"إجراءات أخرى كما هو موضح في الفقرتين 

يمكن الحصول علي بعض أدلة المراجعة بطريقة عادية كجزء من          .  المتداولة   وااللتزامات بالنسبة لألصول    -٩

) الـدائنون   (  للمـدينون    أول المدة أرصدة  ) سداد  ( تحصيل  فمثالً  ، الحالية  إجراءات المراجعة في الفترة     

خالل الفترة الحالية سوف يوفر بعض أدلة المراجعة فيما يتعلق بوجود وملكية واكتمال وتقييم تلك األرصدة                

صـحة   علي أدلة كافية تؤكـد       المراقبأما بالنسبة للمخزون فإنه نظرا لصعوبة حصول        ، في بداية الفترة    

لذلك يجب تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية مثل مالحظة الجـرد الفعلـي              ، رصيد المخزون في أول المدة    

 وأداء  أول المـدة  للمخزون الحالي وإجراء تسويات للرجوع به إلي الكميات التي كانت قائمة ضمن أرصدة              

جراءات اختبـارات تتعلـق      المدة وكذلك إ   أولإجراءات مراجعة تتعلق باختبار صحة التقييم لبنود مخزون         

وفر تطبيق مزيج من تلك اإلجراءات أدلـة مراجعـة          يمكن أن ي  و.بإجمالي الربح وتنفيذ اختبارات القطع        

  . كافية ومالئمة 

 بالنسبة لألصول وااللتزامات غير المتداولة مثل الثابتة واالستثمارات والديون طويلة األجل فعادة ما يقوم               -١٠

،  وفي حاالت معينة     .أول المدة  الخاصة بأرصدة    األخرى بفحص السجالت المحاسبية والمعلومات      المراقب

 القائمة مع الغير مثل الـديون طويلـة         أول المدة  من الحصول علي مصادقات ألرصدة       المراقبقد يتمكن   

  . ضافية  إلي القيام بإجراءات مراجعة إالمراقبوفي حاالت أخرى قد يحتاج ، األجل واالستثمارات 
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  ٣  ٥١٠-  

  

  التقارير إعداد نتائج المراجعة و

 من الحصول علي أدلة مراجعة كافية ومالئمة بعد تطبيق اإلجـراءات الموضـحة              المراقب إذا لم يتمكن     -١١

  :  ما يليمراقب الحسابات تقرير فيجب أن يتضمن ، أول المدة فيما يتعلق بأرصدة هبعالي

  :  علي سبيل المثال .رأيا متحفظا) أ(

 ديسمبر  ٣١ لم نتمكن من مالحظة الجرد الفعلي لرصيد المخزون المدرج في القوائم المالية للشركة في                "

نا كمراقبي حسابات للشركة ولـم نـتمكن مـن القيـام            نحيث أن هذا التاريخ سابق لتاريخ تعيي       ، ٢٠٠١

  " . خ  علي مدي صحة كميات المخزون القائمة في ذلك التاريللوقوفبإجراءات مراجعة أخري 

وفيما عدا التعديالت التي قد تكون الزمة لو كنا تمكنا من مالحظة الجرد الفعلي للمخزون والحـصول                 "   

 أعاله للمخزون فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها          أول المدة علي األدلة الكافية فيما يتعلق بأرصدة       

 المركز المالي للشركة في     عنوانبها الهامة    ج جميع في   تعبر بعدالة ووضوح  لها   المتممة   اإليضاحاتمع  

 وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلـك            أعمالها وعن نتائج    ٢٠٠٢ ديسمبر   ٣١

  . انين واللوائح المصرية السارية ا من القونطبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء ما يتصل بمراجعت

  . الرأيءإبدااالمتناع عن ) ب(أو

إبداء رأيا متحفظا أو االمتناع عن إبداء الرأي فيما يتعلق بنتائج العمليات ورأي غير متحفظ فيمـا                  )ج(أو

     : مثال على سبيل،يتعلق بالمركز المالي 

 ديسمبر  ٣١لم نتمكن من مالحظة الجرد الفعلي لرصيد المخزون المدرج في القوائم المالية للشركة في               "   

لشركة ولـم نـتمكن مـن القيـام         لنا كمراقبي حسابات    نتعيي لتاريخ   ذا التاريخ سابق     حيث أن ه   ٢٠٠١

  .بإجراءات مراجعة أخرى للوقوف علي مدي صحة كميات المخزون القائمة في ذلك التاريخ

 في الفقرة السابقة علي نتائج أعمال الشركة عـن الـسنة الماليـة              ه سبق اإلشارة إلي   لجوهرية ما نظراً  و  

 فإننا ال نستطيع إبداء الرأي علي نتائج أعمال الشركة وتدفقاتها النقديـة             ٢٠٠٢ ديسمبر   ٣١ي  المنتهية ف 

 فـي جميـع     تعبر بعدالة ووضـوح    الميزانية   أنومن رأينا   ، عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ        

محاسـبة  ذلك في ضـوء معـايير ال       و ٢٠٠٢  ديسمبر ٣١مركز المالي للشركة في      ال عنجوانبها الهامة   

   . "ا من القوانين واللوائح المصرية الساريةنالمصرية وما يتصل بمراجعت

،  القوائم المالية للفترة الحالية     تحتوى على أخطاء تؤثر بشكل هام ومؤثر على        أول المدة إذا كانت أرصدة      -١٢

لحـصول علـى     السابق بعـد ا    المراقب الحالي سيقوم بإبالغ اإلدارة وكذلك إبالغ        مراقب الحسابات فإن  

وإذا لم يتم معالجة تأثير هذا التحريف بشكل سليم وعرضه واإلفصاح عنه بصورة             . موافقة اإلدارة بذلك  

 على القوائم المالية    - حسب الحالة  -إبداء رأياً متحفظا أو رأيا عكسياً     المراقب الحالى   كافية فيجب على    

  .الحالية
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  ٤  ٥١٠-  

 و إذا   أول المدة فيما يتعلق بأرصدة     بثبات   الحالية  بالفترة الخاصة  إذا لم يتم تطبيق السياسات المحاسبية      -١٣

 ولـم يـتم إجـراء المعالجـات     أول المـدة كان هناك تغيير في السياسات المحاسبية المتعلقة بأرصدة     

المراقـب  المحاسبية السليمة لهذا التغيير أو لم يتم عرضه واإلفصاح عنه بصورة كافية فيجب علـى                

  . على القوائم المالية الحالية-ةحسب الحال– أو رأيا عكسيا  إبداء رأيا متحفظاالحالى

 الحالي  المراقبفيجب على   قد صدر معدالً     تقرير مراقب الحسابات الخاص بالمنشأة للفترة السابقة         كانإذا   -١٤

إذا كان هناك قيـد علـى نطـاق    :مثال.مراعاة تأثير هذه التعديالت على القوائم المالية عن الفترة الحالية      

مراجعة مثل الناتج عن عدم القدرة على تحديد رصيد مخزون أول المدة في الفترة السابقة ففـي هـذه                   ال

 ،   الحالي إلبداء رأي متحفظ أو يمتنع عن إبداء الرأي على القوائم المالية الحالية             المراقبالحالة ال يحتاج    

مازال قائما وذو تأثير هام ومـؤثر       أما إذا كانت أسباب التعديل الخاص بالقوائم المالية للفترة السابقة           

 . في ضوئهامعدالً اً تقريريصدر أن المراقب الحالىعلى القوائم المالية الحالية ، فينبغي على 

  


