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 مقدمةال

يهدف هذا المعيار إلي وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق باستخدام عينات المراجعة وغيرها من وسائل  -١

   .ار البنود  من أجل االختبار وذلك عند تصميم إجراءات المراجعة لجمع أدلة المراجعةياخت

عند تصميم إجراءات المراجعة ينبغي علي مراقب الحسابات تحديد الطرق المالئمة الختيار البنود من  - ٢

 .أجل االختبار وذلك لجمع أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتحقيق أهداف إجراءات المراجعة 

  

  تعريفات 

قل عن مائة في المائة من تطبيق إجراءات المراجعة علي نسبة ت  تتعلق ب)العينات" (المراجعة بالعينة "  -٣

البنود المتضمنة في أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت،  مما يساعد المراقب علي الحصول علي وتقييم 

 خصائص البنود المختارة وذلك لكي تمكنه أو تساعده فى التوصل إلي نتيجة بأحدأدلة المراجعة المتعلقة 

إما طرق إحصائية أو غير  أن تستخدم المراجعة بالعينة ويمكن. بشأن المجتمع الذي تم أخذ العينة منه 

  . إحصائية

  إما االنحرافات عن الرقابة عند أداء اختبارات الرقابة يعني " األخطاء" ،فإن لفظألغراض هذا المعيار  -٤

وبصورة مماثلة فإن مجموع األخطاء يستخدم ليعني إما معدل . أو تحريفات عند أداء اختبارات التفاصيل

   .اتأو مجموع التحريف افاالنحر

 فى مناسبات يمكن تحديدها بصورة إال يتكرر اليعني الخطأ الذي ينشأ عن حدث منعزل " فردتمخطأ " -٥

 . لألخطاء في مجتمع العينة يكون ممثالًال خاصة وبالتالي 

علي سبيل . منها عينة للتوصل إلي نتيجة مراقباليعني مجموعة البيانات الكاملة التي يستمد " مجتمع ال"  -٦

ويمكن تقسيم المجتمع إلي طبقات . كل البنود في فئة من المعامالت أو رصيد حساب تشكل مجتمع، المثال

 .  وتستعمل كلمة مجتمع لتشمل في معناها مصطلح طبقههأو مجتمعات فرعية ويتم اختبار كل طبقة علي حد

عينة عن فحص استناداً علي  ، مراقبال نشأ من إمكانية اختالف النتيجة التي توصل إليهاي" خطر العينة "  -٧

وهناك نوعان من .  لنفس إجراء المراجعةبأكملهالنتيجة التي كان سيتوصل إليها إذا اخضع مجتمع العينة 

 : خطر العينة هما 

فعالية أكثر أنظمة الرقابة  أن ـ مؤداها حالة اختبارات الرقابة ىفـ  لنتيجة مراقبالخطر أن يتوصل   ) أ(

عدم وجود خطأ مؤداها  أو في حالة اختبار التفاصيل أن يتوصل لنتيجة ، واقع الحال فيه عليهىمما 

عملية فعالية ويؤثر مثل هذا النوع من الخطر علي  .فعالًموجود هو في واقع الحال هام ومؤثر بينما 

 .بالمراجعة وفي أغلب االحتماالت يؤدي إلي التوصل إلي رأي مراجعة غير مناس

 
١-٥٣٠  



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٢  ٥٣٠-  

لية فعاأقل أنظمة الرقابة أن ـ مؤداها في حالة اختبارات الرقابة ـ  لنتيجة مراقبالصل خطر أن يتو) ب(و

 إلي وجود خطر هام مؤداهالنتيجة  التفاصيل اتأو في حالة اختبار،  في واقع الحاله عليىمما ه

 ويؤثر هذا النوع من الخطر علي كفاءة عملية. أن هذا الخطر غير موجودومؤثر بينما في الحقيقة 

  . المراجعة حيث أنها ستتطلب فى الغالب عمل إضافي إلثبات أن النتائج المبدئية كانت غير صحيحة

  .تسمي بمستويات الثقةن المتممات الحسابية لهذه المخاطر إ  

 إلي نتيجة خاطئة مراقب تنشأ من عوامل تتسبب في أن يتوصل ال "عدم االكتشاف األخرىمخاطر "  -٨

 ما  اكتشاف خطأمراقب قد ال يستطيع العلى سبيل المثال.  بحجم العينةألسباب متنوعة غير مرتبطة

 مقنعة ولكنها ليست حاسمة أو الستخدامه إجراءات مراجعة غير مراجعةكنتيجة العتماده على أدلة 

  ٠مراجعةمالئمة أو نتيجة إساءة تفسير أدلة ال

ي سبيل المثال الشيكات المدونة فى عل، تعني مفردات البنود التي يتألف منها المجتمع" وحدة العينة" -٩

 و أأرصدة المدينين و القيود الدائنة بكشوف الحسابات المصرفية وفواتير المبيعات أوأحافظة اإليداع 

 . وحدة نقدية

 : وتعني أية طريقة الختيار العينات لها الخصائص التالية" العينات اإلحصائية "  - ١٠

  .اختيار عشوائي لعينة   ) أ(

 . ة االحتماالت لتقييم نتائج العينة بما فى ذلك قياس خطر العينات استخدام نظري ) ب(و

  .عاليه عينات غير إحصائية ) ب ( و ) أ ( تعتبر العينات التي ليست لها خصائص 

تعني عملية تقسيم المجتمع إلي مجتمعات فرعية كل منها مجموعة من " تقسيم المجتمع إلى طبقات "  - ١١

  ) . عادة في القيمة النقدية ( ة وحدات العينة ذات خصائص متماثل

وهو الحد األقصى من األخطاء في المجتمع و التى يكون المراقب "  مستوي األخطاء المسموح بها "  - ١٢

 . على استعداد لقبوله

  

  المراجعة أدلة 

يتم الحصول علي أدلة المراجعة عن " أدلة المراجعة ) " ٥٠٠(طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم  - ١٣

ويعتبر نوع إجراء المراجعة  . التحققإجراءات تقييم الخطر واختبارات الرقابة وإجراءات طريق أداء 

  . التي ينبغي أداؤه هام من أجل التوصل إلي فهم تطبيق المراجعة بالعينة عند جمع أدلة المراجعة 

  إجراءات تقييم الخطر 

، " وتقييم مخاطر التحريف الهام وبيئتها  ةأتفهم المنش" ، ) ٣١٥(رقم  المصريمعيار المراجعة طبقا ل  ) أ(١٣

ة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة أفهم للمنشت بأداء إجراءات تقييم الخطر للتوصل إلي مراقباليقوم 

ومع ذلك غالبا المراجعة بالعينة ستخدام إستخدام إجراءات تقييم الخطر بإوفي العادة ال يرتبط . الداخلية

الرقابة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول علي ألنظمة أداء اختبارات  ويقوم بمراقبالما يخطط 

 التفاصيلوفي مثل هذه الحاالت تكون . اتم تنفيذهكان قد وتحديد ما إذا أنظمة الرقابة فهم لتصميم ت

   .ختبارات الرقابة ذات صلة بالموضوعالواردة فيما بعد بشأن إ



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٣  ٥٣٠-  

  

  اختبارات الرقابة 

" .  لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها مراقبالإجراءات " ، ) ٣٣٠(رقم  المصري طبقا لمعيار المراجعة - ١٤

بفعالية  على توقع مراقبال إجراءات تقييم الخطر التي يقوم بها تحتوىختبارات الرقابة عندما إيتم أداء 

  .  أنظمة الرقابةتشغيل

صفات التي تشير إلي االخصائص والمو بتحديد مراقباليقوم ،  للرقابة الداخليةمراقبالفهم تاستنادا علي  - ١٥

. السليم عن األداء الخروجنحراف المحتملة التي تشير إلي باإلضافة إلي حاالت اإلأنظمة الرقابة أداء 

  . المواصفاتهذهباختبار وجود أو غياب القيام عندئذ  مراقبللويمكن 

يستدل من تطبيق ة عامة عندما مالئمة بصورأنظمة الرقابة الخاصة باختبارات بالعينة تكون المراجعة  - ١٦

علي سبيل المثال ( ،ما بكاملهبأداء عمل عنصر من عناصر الرقابة على تطبيق نظام الرقابة المتعلق 

   إلىالبيانات إدخال مبيعات يدل على اعتماد االئتمان أو اعتماد التوقيع مدير االئتمان على فاتورة 

   ). فى نظام آلى ميكرو كمبيوتر

     ققالتحإجراءات 

اختبارات التفاصيل الخاصة بفئات المعامالت ، :  بالمبالغ وتنقسم إلي نوعين التحققتهتم إجراءات  - ١٧

   . يةالتحليلالتحقق وأرصدة الحسابات واالفصاحات وإلي إجراءات 

 هو الحصول علي أدلة للمراجعة بهدف اكتشاف التحريفات الهامة التحققوالغرض من تطبيق إجراءات 

 ترتبط المراجعة بالعينة وغيرها من طرق التحققوفي سياق إجراءات . ي مستوي التأكيد والمؤثرة عل

وعند أداء .  باختبارات التفاصيل -ه في هذا المعيار ت كما تمت مناقش- اختيار البنود لالختبار فقط 

 وجمع اختبارات التفاصيل يمكن استخدام المراجعة بالعينة وغيرها من طرق اختيار البنود لالختبار

الوجود لحسابات ، علي سبيل المثال (  تأكيد أو أكثر يتعلق بمبلغ في قائمة مالية لمراجعةاألدلة وذلك 

   .) الراكدالمخزون قيمة ، علي سبيل المثال ( أو عمل تقدير مستقل عن بعض المبالغ )  المدينين 

  

  اعتبارات الخطر فى الحصول علي أدلة المراجعة 

ينبغي علي المراقب استخدام الحكم المهني لتقييم خطر التحريف الهام ، راجعةللحصول علي أدلة الم -١٨

ويقوم بتصميم إجراءات مراجعة إضافية ) الذي يشمل الخطر المتأصل وخطر الرقابة ( والمؤثر 

 .لضمان أن يتم تخفيض هذا الخطر لمستوي منخفض مقبول

 .ملغاة - ١٩

         األخرى على مكونات خطر التحريف الهاميمكن أن يؤثر خطر العينة و مخاطر عدم االكتشاف  - ٢٠

         د ال يجد المراقب أخطاء في العينة لعناصر الرقابة قو المؤثر،على سبيل المثال،عند أداء اختبارات 

 يكون معدل الخطأ في المجتمع ،مرتفع بدرجة  فى الواقع، بينمابفعالية تعمل عناصر الرقابةو يستنتج أن 

مخاطر (أو قد يكون هناك أخطاء في العينة التي يفشل المراقب في اكتشافها )  العينةخطر(غير مقبولة 



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٤  ٥٣٠-  

يمكن أن يستخدم المراقب أساليب متنوعة لتخفيض   ،التحققو فيما يتعلق بإجراءات ) . عدم االكتشاف

 تخضع تلك األساليب لمخاطر العينة أو او بناء على طبيعته.االكتشاف لمستوى مقبولعدم مخاطر 

 غير ةيتحليلتحقق ات على سبيل المثال يمكن أن يختار المراقب إجراء. خاطر عدم االكتشاف األخرى م

 اختبار للتفاصيل عندما يكون فيأو يمكن أن يجد فقط تحريفات خطيرة ) خطر عدم االكتشاف(ة مالئم

بارات الرقابة و و بالنسبة لكل من اخت). خطر العينة(التحريف فى العينة اكبر من القدر المسموح به 

يمكن تخفيض خطر العينات عن طريق زيادة حجم العينة، فى حين أنه يمكن   للتفاصيل،التحققاختبارات 

  .تخفيض مخاطر عدم االكتشاف األخرى عن طريق التخطيط المالئم للمهمة و اإلشراف عليها و فحصها

  

   إجراءات المراجعة للحصول علي أدلة المراجعة

اجعة للحصول علي أدلة المراجعة ،التفتيش و المالحظة و االستفسار والمصادقات إجراءات المر تشمل - ٢١

وترجع مسألة اختيار إجراءات المراجعة . وإعادة األداء واإلجراءات التحليلية والفحص الحسابي 

 من وغالبا ما يتعلق تطبيق إجراءات المراجعة تلك باختيار بنود االختبار. المناسبة للحكم المهني للمراقب

على )٥٠٠(من معيار المراجعة المصري رقم " ٣٨"إلى " ١٩"وتحتوي الفقرات من . مجتمع العينة 

  . مناقشة إضافية تتعلق بإجراءات المراجعة للحصول علي أدلة المراجعة 

  الختبار لجمع أدلة المراجعة اختيار بنود ل

 المالئمة الختيار البنود من أجل ينبغي علي المراقب تحديد الوسائل، عند تصميم إجراءات المراجعة  - ٢٢

  : والوسائل المتاحة هي   .االختبار

  ) .فحص % ١٠٠( اختيار جميع البنود   ) أ(

 .اختيار بنود محددة ) ب(و   

 .المراجعة  بالعينة) ج(و

        علي الظروف، كما أن تطبيق أى منالسابقة يعتمد القرار الخاص باستخدام أي طريقة من الطرق  - ٢٣

بينما القرار المتعلق باستخدام أي من أو مزيج .  يمكن ان يكون مالئماً في ظروف محددةمنهاأو مزيج 

من الوسائل يتخذ علي أساس خطر التحريف الهام والمؤثر المرتبط بالتأكيد محل االختبار وكفاءة 

ة كافية و يجب أن يكون المراقب مقتنعا بأن األساليب المستخدمة فعالة في توفير أدلة مراجع. المراجعة

  . ومالئمة وذلك لتحقيق أهداف إجراءات المراجعة

  

  

  

  

  

  اختيار جميع البنود 



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٥  ٥٣٠-  

يمكن أن يقرر المراقب أنه من المناسب بدرجة كبيرة أن يقوم بفحص البنود فى المجتمع بأكمله التي  - ٢٤

م ومن غير المحتمل القيا) . أو طبقة داخل هذا المجتمع ( تشكل فئة من المعامالت أو رصيد حساب 

. وعيا بالنسبة الختبارات التفاصيلومع ذلك فهى أكثر شي،  في حالة اختبارات الرقابة %١٠٠بفحص 

 مالئما عندما تتكون العينة من عدد صغير من البنود %١٠٠فعلي سبيل المثال يمكن أن يكون فحص 

     جعة كافية ذات القيمة الكبيرة وعندما يكون هناك خطر جوهري وال توفر الوسائل األخرى أدلة مرا

و مالئمة  ، أو عندما تكون الطبيعة المتكررة لعملية حسابية أو أية عملية تتم أتوماتيكياً بواسطة نظام 

 أوفر فى التكلفة ، على سبيل المثال من خالل استخدام نظم المراجعة %١٠٠معلومات تجعل الفحص 

  .بالحاسب اآللي

  

  اختيار بنود محددة 

 مراقبالفهم تعلى عوامل مثل وذلك استناداً  العينة بنود محددة من مجتمع اختيار مراقباليمكن أن يقرر  - ٢٥

ن عملية إ. محل االختبارالمجتمع للمنشأة وخطر التحريف الهام والمؤثر الذي تم تقييمه و خصائص 

 تخضع للحكم الشخصي، كما أنها معرضة للمخاطر غير المتعلقة بالعينة لالختبار بنود محددة اختيار

  : ما يلياختيارهاتم ي المحددة التي مكن أن تشمل البنودوي

 بنود محددة داخل مجتمع العينة اختيار مراقباليمكن أن يقرر  :األساسية القيمة المرتفعة أو البنود * 

ألنها ذات قيمة مرتفعة أو أنها تظهر بعض الخصائص األخرى، على سبيل المثال البنود المثيرة للشك 

   . سبق أن كانت عرضة للخطأ ألكثر من مرة للخطر أو التيةعلى األخص العرضأو غير العادية و

 يمكن أن يقرر المراقب فحص البنود التى تزيد قيمتها عن .جميع البنود التي تزيد على مبلغ معين* 

مبلغ معين وذلك حتى يتحقق من جزء كبير من المجموع الكلي لفئة من المعامالت أو رصيد 

  .الحسابات

يمكن أن يقوم المراقب بفحص بعض البنود للحصول على معلومات .  للحصول على معلوماتبنود* 

  .بشأن أمور معينة مثل طبيعة المنشأة وطبيعة المعامالت والرقابة الداخلية

 الختيار بنود محددة وفحصهاحكمه الشخصي  مراقباليمكن أن يستخدم  .ار أنشطة الرقابةبختإل بنود * 

  .يذ إجراء رقابي محددللحكم على مدي تنف

على الرغم من أن الفحص االختياري لبنود محددة من فئة من المعامالت أو أرصدة الحسابات غالبا ما  - ٢٦

وال يمكن تعميم نتائج إجراءات . تكون وسيلة لجمع أدلة المراجعة إال أنها ال تشكل مراجعة بالعينة 

لى مجتمع العينة بأكمله ، فيجب أن يضع المراقب المراجعة المطبقة على البنود المختارة بهذه الطريقة ع

في اعتباره الحاجة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بباقي مجتمع العينة عندما يكون 

  .هذا المتبقى هاما ومؤثرا

  

  بالعينةالمراجعة 



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٦  ٥٣٠-  

 حساب ويمكن تطبيق يمكن أن يقرر المراقب تطبيق المراجعة بالعينة على فئة من المعامالت أو رصيد - ٢٧

إلى " ٣١"و تناقش الفقرات من . المراجعة بالعينة باستخدام أساليب العينات اإلحصائية أو غير اإلحصائية

  .المراجعة بالعينة بالتفصيل" ٥٦"

  

    اإلحصائيةمقارنة بغير العينات اإلحصائية أساليب

 وذلك فيما يتعلق مراقباللحكم  العينات اإلحصائية أو غير اإلحصائية أساليبيرجع قرار استخدام  - ٢٨

كافية ومالئمة في الظروف المحددة ، على سبيل  مراجعةبالطريقة األكثر فعالية للحصول على أدلة 

 لطبيعة وأسباب الخطأ غالبا أكثر أهمية مراقبالالرقابة يكون تحليل أنظمة المثال ، في حالة اختبارات 

وفي مثل هذا الموقف يمكن أن تكون .  األخطاء عدم وجودأو وجودلالتحليل اإلحصائي مجرد من 

  .نسب طريقةأالعينات غير اإلحصائية 

ما نظرية االحتماالت أو الحكم إستخدام إعند تطبيق العينات غير اإلحصائية ، يمكن تحديد حجم العينة ب - ٢٩

وغير  للتمييز بين الطرق اإلحصائية اً صحيحاًوعالوة على ذلك فإن حجم العينة ليس مقياس. المهني

 . من هذا المعيار)٢(و) ١ (المالحقحجم العينة هي نتاج عوامل مثل تلك المحددة في ن إ .اإلحصائية

) ١(تلك المحددة في الملحق ل مماثالً، يكون تأثير العوامل على حجم العينة وعندما تكون الظروف مماثلة

  .ىإحصائ أوغير إحصائى أسلوب تم اختيار كان قد إذا عمابغض النظر ) ٢(و

المنهج  تم تبنيه مع تعريف العينات اإلحصائية، يتم استخدام الذى األسلوبيتسق حتى وعندما ال  - ٣٠

ستخدام أرقام عشوائية مستخرجة من إختيار العشوائي بإل ااستخدامكعناصر، اإلحصائي إلختيار ال

 اإلحصائية تكون  تم تبنيه بخصائص العيناتالذى األسلوبتميز عندما يومع ذلك فإنه .  مثالًالكمبيوتر

  .القياسات اإلحصائية لخطر العينة سليمة

  

  تصميم العينة

عند تصميم عينة المراجعة ، ينبغي على المراقب أن يضع في اعتباره أهداف إجراءات المراجعة  -٣١

  .وصفات المجتمع الذي يرغب في اختيار العينة منه

إجراءات من مزيج كذلك يقها و المحددة  المطلوب تحقاألهداف أوال يدرس أن مراقبيجب على ال - ٣٢

أدلة وتساعد دراسة طبيعة . تلك األهدافق يفي تحقفضل لمتوقع أن تكون األاالتي من المراجعة 

 مراقبلل مراجعةأدلة ال المطلوبة وحاالت الخطأ الممكنة أو غيرها من الخصائص المرتبطة بمراجعةال

  .ختيار العينة منه إ المجتمع المطلوب هو ماخطأ ويمثل الذى األمر في تعريف 

فهم تويعتبر الوصول ل.  بدراسة الحاالت التي تمثل خطأ بالرجوع إلى أهداف المراجعةمراقباليقوم  - ٣٣

التي تكون ذات صلة بأهداف وليس غيرها واضح لما يمثل خطأ أمر هام لضمان أن جميع تلك الحاالت 

تبار للتفاصيل متعلق بوجود حسابات على سبيل المثال في اخف.األخطاء تعميم قد دخلت ضمن المراجعة 



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٧  ٥٣٠-  

فعند قيام أحد المدينين بسداد دفعات من المديونية قبل ميعاد المصادقة، ولم يتم المدينين مثل المصادقات 

وأيضا ال يؤثر خطأ . التأثير بها على حسابه، ولم تتضمن المصادقة ذلك السداد، فإن ذلك ال يعتبر خطأ

وبناء عليه  . العمالء على مجموع أرصدة من حساب عميل إلى حساب عميل آخرفي ترحيل الحسابات 

ليس من المالئم اعتبار هذا خطأ في تقييم نتائج العينة لهذا اإلجراء المحدد للمراجعة على الرغم من 

على أخرى للمراجعة مثل تقييم احتمالية حدوث غش  أو موضوعات إمكانية أن يكون له تأثير هام على 

  . ة مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاكفاي

عند أداء اختبارات الرقابة ، يقوم المراقب عامة بعمل تقييم لمعدل الخطأ الذي يتوقع أن يجده في  - ٣٤

 تم إذا كان قدويستند التقييم على فهم المراقب لتصميم الضوابط ذات الصلة وما .المجتمع محل االختبار

.  يقوم المراقب عامة بعمل تقييم للمقدار المتوقع من الخطأ في العينةو. تنفيذها أم ال أو اختبار التفاصيل

فعلى سبيل المثال إذا كان . وتكون تلك التقييمات مفيدة لتصميم عينة مراجعة وفي تحديد حجم العينة 

ومع ذلك فعند أداء . حجم الخطأ المتوقع مرتفع بصورة غير مقبولة فلن يتم عادة إجراء اختبارات الرقابة

أو % ١٠٠ختبارات التفاصيل إذا كان مقدار الخطأ المتوقع مرتفع فيكون من المالئم االختبار بنسبة ا

  .استخدام حجم عينة كبيرة

  

  مجتمع ال

  :  ضمان أن مجتمع العينةمراقبمن الهام لل - ٣٥

 على سبيل المثال، إذا كانف .تجاه االختبارإ دراسة لهدف إجراء المراجعة، والذي سيتضمن مالئم )أ(

 اختبار التضخيم فى حسابات الدائنين، فيمكن تعريف المجتمع بأنه قائمة حسابات مراقبالهدف 

  .الدائنين

قائمـة  هو  المجتمع  كون  يقل مما ينبغي فلن     أن ليست   نيختبار أن حسابات الدائ   إومن ناحية أخرى عند       

وكـشوف حـسابات    مـسددة   الفواتير غير   ال المدفوعات الالحقة و   هو لمجتمعا سيكون   لكنوحسابات  

صـحة  على إظهـار     مراجعة، أو أي مجتمع آخر يوفر أدلة        غير المطابقة الموردين وتقارير االستالم    

  .حسابات الدائنين

على سبيل المثال إذا كان المراقب ينوي اختيار أذن صرف من ملف فال يمكن التوصل لنتائج مكتمل )  ب(و   

وبصورة . عا أن كل األذون قد حفظت في هذا الملفعن كل أذونات الفترة ما لم يكن المراقب مقتن

مماثلة ، إذا كان المراقب ينوي استخدام العينة للتوصل لنتائج عما إذا كان نشاط رقابة ما قد عمل 

ن الفترة ع أثناء فترة إعداد التقارير المالية ، فينبغي أن تتضمن العينة كل البنود المتعلقة بفعالية

هناك اتجاه مختلف في تقسيم المجتمع واستخدام العينات فقط للتوصل لنتائج ويمكن أن يكون . بأكملها

عن نشاط الرقابة أثناء أول عشرة أشهر من العام واستخدام إجراءات مراجعة بديلة أو عينة منفصلة 

على إرشادات ) ٣٣٠(ويحتوى معيار المراجعة المصرى رقم . تتعلق بالشهرين الباقيين) مستقلة(

   . بأداء إجراءات المراجعة خالل العامإضافية تتعلق



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٨  ٥٣٠-  

 يطلب من مراقب الحسابات الحصول على أدلة مراجعة تتعلق بدقة واكتمال المعلومات المعدة - مكرر٣٥

وعند أداء .بواسطة نظام المعلومات بالمنشأة عندما تستخدم تلك المعلومات في أداء إجراءات المراجعة

 عينات تم إنتقاءاء إجراءات المراجعة لضمان أن المعلومات التي المراجعة بالعينة ، يقوم المراقب  بأد

 " ١١" فقرة )٥٠٠(ويحتوي معيار المراجعة المصري رقم . كاملة ودقيقة بصورة كافيةمنها المراجعة 

على إرشادات إضافية تتعلق بإجراءات المراجعة المطلوب أداؤها فيما يخص دقة واكتمال مثل تلك 

  . المعلومات

  

  مجتمع العينة إلى طبقاتتقسيم 

يمكن تحسين كفاءة عملية المراجعة إذا قام المراقب بتقسيم المجتمع إلى عدة مجتمعات اصغر لها  - ٣٦

ويهدف هذا التقسيم إلى تقليل التباين في بنود الطبقة الواحدة وبالتالي يسمح بتقليل . خصائص مميزة 

تحتاج ألن تعرف بوضوح ) الطبقات(ت الفرعية والمجتمعا. حجم العينة دون زيادة نسبية في خطر العينة

  .بحيث تقع وحدة العينة داخل طبقة واحدة فقط

إلى قيم نقدية وهذا المعامالت أو رصيد الحساب  فئة ه غالباً يتم تقسيم ختبارات التفاصيل فإنإعند أداء  - ٣٧

 مراقبال قد يهتم المثف .يسمح بتوجيه مجهود المراجعة إلى البنود التي قد تنطوي على خطأ مادي محتمل

يمكن وبصورة مماثلة . م األرصدةيبالبنود ذات القيمة األعلى في حسابات العمالء الكتشاف حاالت تضخ

ختبار تقييم إعند على سبيل المثال ومخاطر أعلي لخصائص معينة تشير إلى نسبة طبقاً تقسيم المجتمع 

  .طبقاً ألعمارهاحسابات المدينين يمكن أن تقسم األرصدة 

البنود كافة على ما يمكن فقط تعميم نتائج إجراءات المراجعة المطبقة على عينة من البنود داخل طبقة  - ٣٨

بدراسة خطر  القيام مراقبعلى ال وللتوصل لنتيجة تتعلق بمجتمع العينة بأكمله، .هذه الطبقةتشملها التي 

  .لعينة بأكملهجتمع ا لمهالمكونالطبقات األخرى بالتحريف الهام والمؤثر فيما يتعلق 

ويمكن . من قيمة رصيد الحساب% ٩٠من البنود في المجتمع % ٢٠على سبيل المثال يمكن أن تشكل ف  

 بتقييم نتائج هذه العينة ويتوصل لنتيجة مراقباليقوم و . ختيار عينة من هذه البنودإ مراقبالأن يقرر 

ستخدام عينة إالتي سيتم (% ١٠ة النسبة الباقية البالغمن القيمة بصورة منفصلة عن % ٩٠نسبة عن 

  .)  أو التي يمكن أن تعتبر غير هامةمراجعةأدلة اللجمع أو وسيلة أخرى عليها أخرى 

  

 االختيار بالقيمة المرجحة 

تكون هذه الطريقة فعالة غالباً عند أداء اختبارات التفاصيل وعلى األخص عند اختبار تضخيم األرصدة  - ٣٩

التي تشكل  فئات من ) دوالرات مثالً(نقدية مستقلة  نة مثل وحداتوذلك لتحديد وحدة اختيار العي

المعامالت أو أرصدة الحسابات بعد اختيار وحدات نقدية محددة من داخل العينة ، رصيد حساب المدينين 

 ، عندئذ يقوم المراقب بفحص بنود محددة مثل ، األرصدة المنفردة التي تحتوي على تلك الوحدات مثالً

ويؤكد األسلوب الذي يقوم على تعريف وحدات العينة ، على توجيه جهود المراجعة إلى البنود . النقدية



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ٩  ٥٣٠-  

 استخدم هذ وي.صغرأذات القيمة األعلى ألن لديها فرصة اكبر لالختيار ويمكن أن ينتج عنه حجم عينات 

،  ))٣(حق الموصوفة في المل(األسلوب عادة بصورة متالزمة مع الطريقة المنتظمة الختيار العينة 

  . عند اختيار بنود باستخدام طرق المراجعة بالكمبيوتركفاءةوتكون أكثر 

  

  حجم العينة 

عند تحديد حجم العينة ينبغي على المراقب مراعاة ما إذا كان قد تم تخفيض خطر العينة إلى مستوى  - ٤٠

فكلما قل . قبوله ويتأثر حجم العينة بمستوى خطر العينة الذي يكون المراقب مستعدا ل .منخفض مقبول

  .الخطر الذي يكون المراقب مستعدا لقبوله كلما زادت الحاجة لزيادة حجم العينة

يمكن تحديد حجم العينة عن طريق تطبيق صيغة مبنية على اإلحصاءات أو من خالل ممارسة الشك  - ٤١

 إلى) ٢(و) ١(وتشير المالحق . المهني الذي يتم تطبيقه بطريقة موضوعية تتالءم مع الظروف

  .المؤشرات التي تتأثر بها العوامل المختلفة عادة عند تحديد حجم العينة وبالتالي مستوى خطر العينة

  

  اختيار العينة 

 في اإلختيارلعينة مع توقع أن جميع وحدات المجتمع لديها فرصة اختيار بنود إ مراقبالينبغي على  - ٤٢

ينة بصورة عشوائية حتى يكون لكل وحدة من ختيار بنود العإوتتطلب العينات اإلحصائية أن يتم  .العينة

مثل (ملموسة ختيار العينة بنود إجب أن تكون وحدات يو. ختيارهاإختيار العينة فرصة ألن يتم إوحدات 

ختيار إل الحكم المهني مراقباليستخدم فالعينات غير اإلحصائية ، أما في أو وحدات نقدية ) الفواتير

 مراقباللذا فإن . نات هو التوصل لنتائج تتعلق بمجتمع العينة بأكملهالغرض من العيإن  .كعيناتالبنود 

 وأن للمجتمعختيار بنود عينة لها خصائص مماثلة إ للمجتمع عن طريق ممثلةختيار عينة تكون إليسعى 

  .دون تحيزالعينة ختيار إيتم 

لمراجعة بالكمبيوتر الطرق المعروفة الختيار العينات هي استخدام عدد عشوائي من الجداول أو طرق ا - ٤٣

  .)٣(أو االختيار المنتظم أو االختيار العشوائي وكل من هذه الطرق مذكورة في الملحق 

  

  أداء إجراء المراجعة 

ق هدف المراجعة ي لتحقختيارهإتم يكل بند على مالئمة  أداء إجراءات مراجعة مراقبينبغي على ال -٤٤

  .المحدد

م لتطبيق إجراء المراجعة عليه ففي العادة يتم أداء إجراء إذا ظهر أن هناك بند تم اختياره غير مالئ - ٤٥

على سبيل المثال يمكن اختيار شيك ملغى عند االختبار للحصول على أدلة . المراجعة على بند بديل



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ١٠  ٥٣٠-  

اعتماد الدفع ، وإذا اقتنع المراقب بأن الشيك قد الغي بالصورة المناسبة بحيث ال يمثل خطأ ، فى هذه 

  . بديل يتم اختباره بطريقة مناسبةالحالة يتم اختيار

 تطبيق إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها على بند  أحياناًمراقبالعلى الرغم من ذلك ال يستطيع  - ٤٦

 تطبيق ناًمكميكن  وإذا لم .على سبيل المثال قد فقدتختياره ألن المستندات الخاصة بهذا البند إتم 

وكمثال على . هذا البند خطأأن  مراقبالالبند ، فعادة ما يعتبر إجراءات مراجعة بديلة مناسبة على هذا 

 على رد على مصادقة ايجابية لرصيد مراقبالإجراء مراجعة بديل ومناسب مثال إذا لم يحصل تطبيق 

 كافية ومالئمة بأن رصيد العميل صحيح من خالل مراجعةأدلة  الحصول على لهقد يمكن فعميل ، 

  .لية لتاريخ القوائم الماليةفحص تسديدات العميل التا

  

  طبيعة األخطاء و أسبابها 

 تم تحديدها وتأثيرها أخطاء أن يقوم بدراسة نتائج العينة وطبيعة وأسباب أية مراقبالينبغي على  -٤٧

  .أخرى في المراجعةموضوعات المحتمل على هدف المراجعة المحدد وعلى 

تشغيل بأن  مراجعةورة أساسية بالحصول على أدلة  بصمراقبالالرقابة، يهتم ألنظمة  اختباراتعند أداء  - ٤٨

تتعلق  مراجعةويتضمن ذلك الحصول على أدلة . طوال فترة االعتماد عليهابفعالية أنظمة الرقابة قد تم 

، اأثناء فترة المراجعة، ومدى الثبات في تطبيقهأنظمة الرقابة في األوقات ذات الصلة بكيفية تطبيق 

بإمكان أنظمة الرقابة في تشغيل الفعالية ويقر مفهوم  .ا بهالتي تم تطبيقهوبواسطة من وما الوسيلة ا

عندما فومع ذلك .  أنظمة الرقابة تطبيقفيبعض األخطاء بسبب الطريقة التي تستخدمها  المنشأة حدوث 

فهم هذه األمور وأيضا يكون بحاجة تستفسارات محددة لإ بعمل مراقباليتم تحديد مثل تلك األخطاء يقوم 

  :لدراسة بعض األمور مثل

  . التأثير المباشر لألخطاء التي تم تحديدها على القوائم المالية) أ(        

علي سبيل المثال نظام الرقابة الداخلية وتأثيره على طريقة المراجعة عندما تحدث األخطاء فعالية  )ب(و      

  . بسبب تجاوزات اإلدارة للرقابة

 أسس توفر أداؤهاالتي تم أنظمة الرقابة  ما إذا كانت اختبارات مراقبالد وفي مثل هذه الحاالت ، يحد  

المخاطر ختبارات الرقابة اإلضافية ضرورية أو كانت إسواء أكانت  مراجعةستخدام كأدلة إلمناسبة ل

  .قستخدام إجراءات التحقإامل معها ببحاجة ألن يتم التعالمحتملة لألخطاء 

 خصائص مشتركة مثل نوع  منها للعديدأن مراقبلين ليتبقد في العينة عند تحليل األخطاء المكتشفة    - ٤٩

 كل حصر مراقباليقرر قد وخط اإلنتاج أو الفترة الزمنية وفي مثل هذه الظروف أالمعاملة أو مكانها 

 علىالخصائص المشتركة ويقوم بتوسيع تطبيق إجراءات المراجعة هذه البنود في المجتمع التي تمثل 

حتمالية غش إوباإلضافة إلى ذلك قد تكون مثل تلك األخطاء مقصودة ويمكن أن تشير إلى . هذه الطبقة

 .تدليس وأ



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ١١  ٥٣٠-  

 يتكرر إال في لن أن الخطأ ناشئ عن حدث منفصل إثبات قادرا على  أحياناًمراقباليمكن أن يكون  - ٥٠

. )  متفردخطأ( وبالتالي ال يمكن تعميم الخطأ على مستوى مجتمع العينة حاالت محددة بصورة خاصة

 على درجة عالية من التأكد أن مثل هذا الخطأ مراقبالينبغي أن يكون متفرداً حتى يمكن اعتباره خطأ و

وتعتمد .  على هذا التأكد من خالل أداء إجراءات مراجعة إضافيةمراقبالو يحصل  .يمثل المجتمعال 

كافية ومالئمة  مراجعة بأدلة راقبمالمد لتكون كافية يجب أن جراءات اإلضافية على الموقف ولكنها اإل

معلوم  الحاسب اآللى عطل فىخطأ سببه مثال على ذلك حدوث وك .المجتمعأن الخطأ ال يؤثر على باقي 

عن مثالً ، العطل بتقييم تأثير هذا مراقبالفي هذه الحالة يقوم  ،فى يوم واحد فقط أثناء الفترةحدوثه 

 على العطلتأثير سبب مع األخذ في الحسبان  ،ي هذا اليوم تم تشغيلها فةختبار معامالت محددإطريق 

 في حساب جميع غير صحيحأسلوب ستخدام إ هخطأ تسبب فيوجود ومثال آخر .  والنتائجمراجعةأدلة ال

 تم أنه قدمن للتأكد  مراقباليحتاج متفرداً  هذا خطأ أن إلثباتو. معينقيم المخزون في فرع واحد 

  . األخرىى الفروع فاألسلوب الصحيح ستخدام إ

  

  األخطاءتعميم 

ألخطاء الموجودة في العينة ل القيمة النقديةتعميم  مراقبالختبارات التفاصيل ينبغي على إلبالنسبة  - ٥١

على هدف المراجعة التي تم تعميمها األخطاء  المجتمع ،كما ينبغي أن يقوم بدراسة تأثير لتسرى على

 مجموع األخطاء  فى المجتمع  بتوقعمراقبوم ال يق.أخرى في المراجعةموضوعات المحدد على 

وبالنسبة . وح بهللحصول على نظرة شاملة لنطاق األخطاء ولمقارنة هذا مع مستوى الخطأ المسم

اقل بمستوى يكون ها هي التحريف المسموح به وختبارات التفاصيل فإن مستوى األخطاء المسموح بإل

لكل رصيد من  فئات المعامالت أو لكل فئة من  مراقبال من أو مساو لألهمية النسبية التي يستخدمها

  .أرصدة الحسابات محل المراجعة

وتظل  . المجتمععلى العينة أخطاءتعميم  عند ستبعادهإفيمكن  متفردخطأ هو أن الخطأ إثبات عندما يتم  - ٥٢

.  المتفردة، لو لم يتم تصحيحها،  باإلضافة إلى األخطاءاألخطاء من تلك أىهناك حاجة لدراسة تأثير 

لكل طبقة بصورة تعميمه فإذا تم تقسيم فئة من المعامالت أو رصيد حساب إلى طبقات ، فإن الخطأ يتم 

  .منفصلة

لكل طبقة عند دراسة التأثير المحتمل المتفردة  األخطاء معالتي تم تعميمها  األخطاء تجميععندئذ يتم و  

  .اتلألخطاء على مجموع فئات المعامالت أو أرصدة الحساب

ليس من الضروري ـ في اختبارات الرقابة ـ تعميم األخطاء ألن معدل خطأ العينة هو معدل األخطاء  - ٥٣

  .المتوقعة في المجتمع ككل

  

  

  تقييم نتائج العينة



 )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة 

  ١٢  ٥٣٠-  

 على تقييم خصائص المجتمع ذات كانت تؤكد تقييم نتائج العينة لتحديد ما إذا مراقبالينبغي على  -٥٤

  .ة نظرإعادالصلة أو أنها بحاجة إلى 

مخاطر خطأ في عينه إلى زيادة في مرتفع من الفي حالة اختبارات الرقابة يمكن أن يؤدي معدل   

. إضافية تثبت التقييم المبدئي مراجعةالتحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها إال إذا تم الحصول على أدلة 

عة في عينه ما يمكن أن تدفع وفي حالة اختبارات التفاصيل فإن كمية األخطاء الكبيرة غير المتوق

  لالعتقاد بأن فئة من المعامالت أو رصيد حسابات حرف تحريفا هاما ومؤثرا وذلك في ظلمراقبال

  .وجود تحريف هام ومؤثرتشير إلي إضافية  مراجعةغياب أدلة 

الخطأ أقل من ولكن قريب من المتفرد باإلضافة إلى الخطأ التي يتم تعميمها  إذا كان مجموع األخطاء  - ٥٥

ـ حتى يقتنع بنتائج العينة التي تم التوصل إليها ـ تنفيذ  مراقبعلى الف ، بهمسموح مراقبال يعتبرهالذي 

إضافية ويكون تقدير  مراجعةانه من المالئم الحصول على أدلة عتبار إ ويمكن .أخرىإجراءات مراجعة 

 مراقبالبه دير األفضل الذي يقوم  هو التقالمتفردةباإلضافة إلى األخطاء  هاميعمالتي تم تاألخطاء 

ومع ذلك تتأثر نتائج العينة بخطر العينة وبالتالي فعندما يكون أفضل تقدير للخطأ اقرب  ،لمجتمع العينة

تالي للتقدير تحديد خطر هو  أن عينة مختلفة قد تسفر عن مراقباللمستوى األخطاء المسموح بها يدرك 

وتساعد دراسة نتائج إجراءات المراجعة . اء المسموح بهاالذي قد يزيد عن مستوى األخطوالسابق 

 أدلة خفض الخطر إذا تم الحصول علىنيوفي ذات الوقت  تقييم هذا الخطر على مراقبالاألخرى 

  . إضافيةمراجعة

، يمكن إلعادة النظرإذا كان تقييم نتائج العينة يشير إلى أن تقييم الخصائص المرتبطة بالمجتمع بحاجة  - ٥٦

  :نأ مراقبلل

حتمالية وجود المزيد من إيطلب من اإلدارة أن تتحقق من األخطاء التي تم التعرف عليها و  )أ(    

  .األخطاء والقيام بأية تعديالت الزمة

ختبارات إ تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية على سبيل المثال، في حالة )ب(أو/و

بديل أو بتعديل نظام رقابة ار بختإ ويقوم ب من حجم العينةمراقباليمكن أن يوسع أنظمة الرقابة 

  .إجراءات التحقق ذات الصلة

  .مراقب ال على تقرير ذلك تأثيريدرس  )ج(وأ/و

  



  )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة ) ١(ملحق 

١  ١(٥٣٠(-  

  )١(ملحق 

  

  العوامل التي تؤثر على حجم العينة في اختبارات الرقابةأمثلة عن 

وتفترض . الرقابةأنظمة  عتباره عند تحديد حجم العينة الختبارات       إفي   مراقبال يأخذهافيما يلي العوامل التي     

أنظمـة  تبـارات   طبيعة أو توقيـت اخ    يعدلال   مراقبالهذه العوامل ، التي بحاجة ألن تتم دراستها معا ، إن            

  . إجراءات التحقق لمواجهة المخاطر التي تم تقييمهاأسلوبيقوم بتعديل إال أنه من ناحية أخرى الرقابة 

         

التأثير على حجم   العامل

  العينة

 فعالية ينخفض معه مخاطر التحريف الهام والمؤثر عن طريق          الذىزيادة في المدى    

  . أنظمة الرقابةتشغيل

  زيادة

على اسـتعداد    مراقباليكون  والذي  المحدد   االنحراف عن نشاط الرقابة      زيادة معدل 

  .لقبوله

  نقص

أن يجده فـي     مراقبالوالذي يتوقع   المحدد  زيادة معدل االنحراف عن نشاط الرقابة       

  .مجتمع العينة

  زيادة

ن أنقص في خطـر     الأو بصورة عكسية    (مراقبال المطلوب من      ثقةالزيادة مستوى   

نتيجة أن خطر التحريف الهام والمؤثر اقل من خطـر التحريـف            ل مراقباليتوصل  

  .)الهام والمؤثر الفعلي في المجتمع

  زيادة

  تأثير ضعيف  العينة في المجتمع عدد وحداتزيادة 

  

كلمـا زاد    . أنظمة الرقابة  تشغيلفعالية   عن طريق     التحريف الهام والمؤثر   نخفض معه مخاطر  تالذى  مدى  ال -١

لخطـر   مراقـب الكلما قل تقييم    أنظمة الرقابة   تشغيل  فعالية  الحصول عليه من     مراقبالالتأكد الذي ينوي    

  .التحريف الهام والمؤثر ، وكلما زادت الحاجة لزيادة حجم العينة

تـشغيل  فعاليـة   د مستوى التأكيد على توقع      لخطر التحريف الهام والمؤثر عن     مراقبالعندما يتضمن تقييم      

عتماد إ ، فكلما زاد     ومع ثبات العوامل األخرى   .  ألنظمة الرقابة  ختباراتإأداء   قبمراعلى ال ،  أنظمة الرقابة 

 ألنظمـة   مراقـب الختبـارات   إفي تقييم الخطر كلما عظم مدى       أنظمة الرقابة   تشغيل  فعالية  على   مراقبال

  ).وبناء عليه ، يزيد حجم العينة(الرقابة 

  

الخطـأ  مـستوى   (سـتعداد لقبولـه     إعلى   مراقبالوالذي يكون   المحدد  نحراف عن نشاط الرقابة     إلمعدل ا  -٢
 . العينـة  حجمإنخفض  كلما  ف ،على استعداد لقبوله   مراقبالمعدل االنحراف الذي يكون      زادكلما  ف .)المعتدل

  . العينةزاد حجم، كلما مراقبوالعكس صحيح، فكلما إنخفض معدل االنحراف الذي يمكن أن يقبله ال

  



  )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة ) ١(ملحق 

٢  ١(٥٣٠(-  

كلمـا  ).الخطأ المتوقع (المجتمع  أن يجده في     مراقبالالذي يتوقع   المحدد  نشاط الرقابة   معدل االنحراف عن     -٣

كلما زادت الحاجة ألن يكون حجم العينة اكبر وذلـك حتـى             مراقبالارتفع معدل االنحراف الذي يتوقعه      

 وتـشمل العوامـل المتعلقـة     . مناسب عن معدل االنحراف الفعلي      تقدير  يكون في موقف يمكنه من عمل       

وبخاصة إجراءات تقييم الخطـر التـي       (للنشاط   مراقبالفهم  تلمعدل الخطأ المتوقع ،      مراقبالباعتبارات  

، والتغير في العاملين والرقابـة الداخليـة ونتـائج إجـراءات            )فهم للرقابة الداخلية    تاتخذت للتوصل إلى    

األخطاء تؤدي معدالت   عادة ما   و .المراجعة المطبقة في الفترات السابقة ونتائج إجراءات المراجعة األخرى        

في هذه  ومخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها وبالتالي         ضعيف فى   تخفيض  إلى  المرتفعة المتوقعة   

  .ختبارات الرقابةإعن  االستغناءالظروف عادة ما يتم 

  

  

المراقب بأن تكون نتائج    كلما زادت درجة الثقة التي يتطلبها        . مستوى الثقة المطلوب من مراقب الحسابات      -٤

العينة في الواقع دليال على الحدوث الفعلي للخطأ في المجتمع ، كلما زادت الحاجة ألن يكون حجم العينـة                   

  .كبير

  

بالنسبة للمجتمعات الكبيرة يكون للحجم الفعلي للمجتمع تـأثير قليـل ، إن             . المجتمع العينة في    عدد وحدات  -٥

 ففي المجتمعات الصغيرة تكون عينات المراجعة غالبا غير فعالة كوسيلة           ومع ذلك  .وجد ، على حجم العينة    

  .بديلة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة

  



  )٥٣٠(معيار المراجعة المصرى رقم ) ٢(ملحق 

١  ٢(٥٣٠(-  

  )٢(ملحق 
  

  العوامل التي تؤثر على حجم العينة في اختبارات التفاصيل  علىأمثلة 
  

 وتفترض تلك   . التفاصيل الختبارات المراقب في اعتباره عند تحديد حجم العينة         يأخذهافيما يلي العوامل التي     

خرى أو بصورة   أرقابة   اختبارات ال  أسلوب المراقب ال يعدل     أن،   معاً التي بحاجة ألن تتم دراستها        ، العوامل

  .ق لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها  التحقإجراءاتيعدل طبيعة وتوقيت 

  

التأثير على حجم   العامل

  العينة
  زيادة  .زيادة في تقييم المراقب لمخاطر التحريف الهام والمؤثر 

  نقص  .موجهة نحو نفس التأكيد أخرى زيادة في استخدام إجراءات تحقيق 

 في خطـر أن     النخفاضا عكسيةأو بصورة   ( الثقة المطلوب من المراقب      زيادة مستوى 

  .) موجوديقوم المراقب باستنتاج عدم وجود خطأ هام ومؤثر بينما هو

  زيادة

  نقص  .)الخطأ المقبول( على استعداد لقبولها  المراقب يكونزيادة في مجموع األخطاء التي 

  زيادة  .يجدها في العينة األخطاء التي يتوقع المراقب أن مقدارزيادة 

  نقص  .عندما يكون ذلك مالئما إلى طبقات تقسيم مجتمع العينة 

  تأثير ضعيف  .المجتمعالعينة في عدد وحدات 

  

 لتقييم خطر التحريـف الهـام       مراقبكلما ارتفعت حاجة ال   . لخطر التحريف الهام والمؤثر    مراقبتقييم ال  -١

 لخطـر التحريـف الهـام       مراقبينة اكبر، ويتأثر تقييم ال    والمؤثر كلما زادت الحاجة ألن يكون حجم الع       

 بأداء اختبارات أنظمـة     مراقبفعلى سبيل المثال، إذا لم يقم ال      . والمؤثر بالخطر المتأصل وخطر الرقابة    

 لتشغيل أنظمة الرقابة الداخلية تشغيالً فعاالً       مراقبالرقابة فال يمكن تخفيض تقييم الخطر الذي يقوم به ال         

وبناء عليه ، وحتى يمكن تخفيض خطر المراجعة لمـستوى مـنخفض            . يختص بتأكيد محدد  وذلك فيما   

.  لخطر عدم اكتشاف منخفض وسيعتمد بصورة اكبر على إجراءات التحقق          مراقببشكل مقبول يحتاج ال   

وهذا يعني انخفاض خطر عـدم       (التحققوكلما زادت أدلة اإلثبات التي يتم الحصول عليها من إجراءات           

 .، كلما زادت الحاجة ألن يكون حجم العينة أكبر)ف االكتشا

  

 التحققكلما زاد اعتماد المراقب على إجراءات       . نحو نفس التأكيد   أخرى موجهة استخدام إجراءات تحقيق     -٢

االكتشاف المتعلق بفئـة    عدم  لتخفيض خطر   ) يةالتحليلالتحقق  اختبارات التفاصيل أو إجراءات     (األخرى  

صيد حساب إلى مستوى مقبول ، كلما قل التأكد الذي يطلبـه المراقـب مـن                محددة من المعامالت أو ر    

  .العينات وبناء عليه كلما أمكن أن يكون حجم العينة اصغر



  )٥٣٠(معيار المراجعة المصرى رقم ) ٢(ملحق 

٢  ٢(٥٣٠(-  

 من أن تكـون  كلما زادت درجة الثقة التي يتطلبها المراقب     .مراقب الحسابات  من   مستوى الثقة المطلوب   -٣

نتائج العينة دالة في الواقع على مقدار الخطأ الفعلي في العينة ، كلما زادت الحاجة ألن يكون حجم العينة                   

 .اكبر

  
كلما انخفض مجموع األخطاء    .)المقبولالخطأ  (مجموع األخطاء التي يكون المراقب على استعداد لقبولها          -٤

والعكـس   .كبـر أ زادت الحاجة ألن يكون حجم العينـة         التي يكون المراقب على استعداد لتقبلها ، كلما       

 . على إستعداد لقبولها كلما إنخفض حجم العينةمراقبصحيح فكلما زاد مجموع األخطاء التي يكون ال

  

كلما عظم مقدار الخطـأ الـذي       .)الخطأ المتوقع ( في العينة    ا يتوقع المراقب أن يجده    األخطاء التى مقدار   -٥

العينة كلما زادت الحاجة ألن يكون حجم العينة اكبر وذلك حتى يقوم بعمـل              يتوقع المراقب أن يجده في      

 وتشمل العوامل المتعلقة باعتبارات المراقـب للمقـدار        .تقرير مناسب للمقدار الفعلي للخطأ في المجتمع      

ديد قيمة البنود بصورة غير موضوعية ونتـائج إجـراءات المراجعـة            المتوقع ، المدى الذي يتم معه تح      

 . األخرىالتحقققة في فترات سابقة ونتائج إجراءات المطب

  

عندما يكون هناك تنوع في الحجم النقدي للبنود في المجتمع فقد يكـون              .تقسيم مجتمع العينة إلى طبقات  -٦

ويشار . من المفيد أن توضع مجموعة البنود ذات الحجم المتشابه في مجتمعات فرعية منفصلة أو طبقات              

وعندما يمكن تقسيم المجتمع إلي طبقات مناسـبة فـإن          . م مجتمع العينة إلى طبقات    إلى هذه العملية بتقسي   

مجموع حجم العينات من الطبقات يكون بصورة عامة اقل من حجم العينة الذي كان مطلوبا منها تحقيق                 

 .مستوى محدد من خطر العينات، إذا تم أخذ عينة واحدة من المجتمع ككل

  

إن ، تأثير قليـل      للمجتمع لحجم الفعلي لللمجتمعات الكبيرة يكون    بالنسبة  . المجتمع العينة في    عدد وحدات  -٧

فعالـة   غير    عينات المراجعة غالبا     تكونلمجتمعات الصغيرة ،    ففى ا مع ذلك   و. على حجم العينة  ،  وجد  

ومع ذلك ، فعند استخدام عينـات الوحـدات          (. للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة      كوسيلة بديلة 

عن طريق زيـادة   تم تعويض ذلك ، فإن زيادة القيمة النقدية في العينة تزيد من حجم العينة إال إذا    النقدية

  .) بنسبة مماثلةاألهمية النسبية

  



  )٥٣٠(رقم المصري معيار المراجعة ) ٣(ملحق 

١  ٣(٥٣٠(-  

  )٣(ملحق 
   اختيار العينةأساليب

  :مل الطرق األساسية الختيار العينات من اآلتيتتش

  

ستخدام أساليب المراجعة بالكمبيوتر أو من جـداول        إستخدام أرقام عشوائية عن طريق الكمبيوتر ب      إ  ) أ(

 .األرقام العشوائية

  

كـي تعطينـا    لعينة  ختيار المنتظم، حيث يتم قسمة عدد وحدات العينات في المجتمع على حجم ال            اإل ) ب(

وبـذلك سـيقع     األولي هي نقطة البدايـة       ٥٠فتكون الـ    ٥٠فاصل بين العينات، على سبيل المثال     

وعلى الرغم من انه يتم تحديد نقطة البداية بصورة عـشوائية           .  بعد ذلك  ٥٠االختيار على كل نقطة     

م مستخرج أرقام عشوائي    باستخدامما لو كان تم تحديدها      فإن العينة تكون أقرب إلى العشوائية فعال        

 مراقـب الستخدام االختيار المنـتظم، يكـون   إوعند . عن طريق الكمبيوتر أو جداول أرقام عشوائية      

بحاجة لتحديد أن وحدات العينات داخل المجتمع ليست مبنية بالطريقة التي تتوافق فيها الفواصل بين               

 . المجتمعالعينات مع نمط محدد في
 
باختيار العينة دون إتباع أسلوب هيكلى وعلى الرغم مـن           مراقبال حيث يقوم    ختيار العشوائي ،  اإل) ج(

على الرغم من ذلك يتجنب أي انحيـاز أو إمكانيـة            مراقبالعدم استخدام األسلوب الهيكلى، إال أن       

     على سبيل المثال تجنب صعوبة تحديد أماكن البنود أو دائما اختيار أو تجنب القيود األولـى               (التنبؤ  

     ، وبذلك يسعى لضمان أن كل البنود في المجتمع لها فرصة في االختيـار             )أو األخيرة في الصفحة     

  .و ال يكون االختيار العشوائي مالئم عند استخدام العينات اإلحصائية

  

وال يمكـن   . ختيار مجموعات من البنود المتجاورة من داخل المجتمع       إختيار مجموعات وهو يعنى     إ) د(

موضـوعة بـشكل    تيار المجموعات في العادة في عينات المراجعة ألن معظم العينـات            خإستخدام  إ

بحيث أن البنود المتتالية يتوقع أن يكون لها نفس الخصائص ولكن يكون لها خصائص مختلفة عـن                 

وعلى الرغم من انه في بعض الظروف قد يكـون إجـراء            . باقي البنود في مكان آخر في المجتمع      

ختيار عينات مالئم عنـدما  إ أسلوب يكون مجموعة من البنود، إال أنه نادرا ما   مراجعة مالئم لفحص  

  .ستنادا على العينةإستنتاجات صحيحة عن المجتمع بأكمله إلأن يتوصل  مراقبالينوى 

  

  


