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 مقدمةال

الذي يقوم بإصدار المراقب ـ يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير إرشادات تتعلق باستعانة  -١

فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية  آخر مراقببعمل ـ تقرير عن القوائم المالية الخاصة بالمنشأة، 

وال يتعامل هذا المعيار مع الحاالت التي يتم فيها تعيين .  بوحدة أو أكثر من وحدات المنشاةالخاصة

وعالوة على ذلك . السابق المراقب بالمراقبين مشتركين و ال يتعامل مع عالقة مراقبين أو أكثر كمراقب

فإنه ال يقوم مة، غير هاالوحدات من لوحدة  إلى أن القوائم المالية المراقب الرئيسيعندما يتوصل ف

 غير هامة في حد ذاتها،عدة وحدات  تكون اومع ذلك، فعندم. في شأن هذه الوحدة هذا المعياربتطبيق 

  . في هذا المعيار فى االعتبارةيتعين أخذ اإلجراءات الموضح ، في مجموعها ولكنها تعد هامة و مؤثرة

  

 اآلخر المراقبآخر أن يحدد كيفية تأثير عمل  مراقب عند االستعانة بعمل المراقب الرئيسى ينبغي على -٢

  .المراجعةعلى عملية 

  

ما القوائم المالية لمنشأة عن  الذي تقع على عاتقه مسئولية إعداد التقارير المراقبهو " المراقب الرئيسى "-٣

  .خر آمراقب بواسطة مراجعتها أو أكثر تمت لوحدةعلى معلومات مالية عندما تشمل تلك القوائم المالية 

  

  عن، تقع على عاتقه مسئولية إعداد تقاريرالمراقب الرئيسي بخالف هو مراقب"  اآلخر المراقب "-٤

. المراقب الرئيسيتها بواسطة يتم مراجعالقوائم المالية التي بوحدة تتضمنها المعلومات المالية المتعلقة 

واء استخدموا نفس االسم أم ال التابعة والمراسلين سأيضاً تعريف المراقب اآلخر المؤسسات ويتضمن 

  . غير ذوي العالقةالمراقبينباإلضافة إلى 

  

 أدرجتيعني قسم أو فرع أو شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة أو منشأة أخرى "  الوحدة  "-٥

   .بمراجعتها المراقب الرئيسيمعلوماتها المالية في القوائم المالية الذي قام 

  لمراجعة باعتباره المراقب الرئيسيالمراقب مهمة اقبول 

كمراقب  بنفسه كافية ليستطيع العمل مشاركته كانت إذا ما يدرس يجب على مراقب الحسابات أن - ٦

  .رئيسى

١-٦٠٠  
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٢  ٦٠٠-  

  : دراسة ما يليالمراقب الرئيسىوتحقيقا لهذا الغرض يجب على 

  .بمراجعته راقب الرئيسىالماألهمية النسبية للجزء الخاص من القوائم المالية الذي يقوم ) أ  (

 .الوحدات نشاط عندرجة معرفة مراقب الحسابات ) ب(و

  .بمراجعته آخر مراقب الذي قام الوحده خطر التحريفات الهامة والمؤثرة في )ج(و

 مراقب التي قام بالوحدات أداء إجراءات إضافية كما هو موضح في هذا المعيار وذلك فيما يتعلق )د(و

  . بمشاركة فعالة في هذه العمليةالمراقب الرئيسى إلى قيام ؤدىي مما بمراجعتهاآخر 

  

  المراقب الرئيسى التى يقوم بها جراءات اإل
 مراقب الكفاءة المهنية لليدرس أن المراقب الرئيسى آخر ، على مراقب عند التخطيط لالستعانة بعمل - ٧

  .اآلخر في سياق المهمة المحددة

 ه مصادر المعلومات لهذى المعلومات الالزمة لهذه الدراسة، ومنيقوم المراقب الرئيسي بالحصول عل

 إلى الرجوع العضوية المشتركة لمنظمة مهنية، أو عضوية مشتركة أو تبعية لمؤسسة أخرى أو الدراسة

ئماً يمكن استكمال تلك المصادر بعمل وعندما يكون مال.  اآلخرالمراقبالمنظمة المهنية التي ينتمي إليها 

  .ومن المناقشة مع المراقب اآلخر. الخ.... مصرفيين آخرينمراقبين أو من استفسارات

  

 مراقب كافية ومالئمة بأن عمل المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة المراقب الرئيسى يجب على - ٨

  . في سياق المهمة المحددة المكلف بهاالمراقب الرئيسى أهدافاآلخر يكفي لتحقيق 

  : اآلخر في األمور التاليةمراقب بإسداء النصح للئيسىالمراقب الر يقوم -٩

  . االلتزام بهماعن ويحصل على إقرار مكتوب ووحداتهامتطلبات االستقاللية المتعلقة بكل من المنشأة  ) أ   (

 وعمل الترتيبات المناسبة لتنسيق يعدهالتقرير الذي و اآلخر مراقبمن عمل الالمتوقعة االستفادة ) ب(و

 اآلخر مراقب الالمراقب الرئيسىيخطر و .المراجعة مرحلة التخطيط األولية من عملية جهودهم في

بأمور مثل المناطق التي تتطلب اعتبارات خاصة واإلجراءات للتعرف على المعامالت بين الشركات 

  .المراجعة والجدول الزمني الستكمال عملية  ،التي يمكن أن تتطلب إفصاحفى المجموعة و

  . االلتزام بهماعن وإعداد التقارير والحصول على إقرار مكتوب و المراجعةات المحاسبة متطلب ) ج(و
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٣  ٦٠٠-  

 مراقب المطبقة مع الالمراجعة أيضا ، على سبيل المثال ، بمناقشة إجراءات المراقب الرئيسىقد يقوم   - ١٠

والتي قد تكون في هيئة ، األخيراآلخر ويقوم بفحص ملخص مكتوب خاص باإلجراءات التي قام بها 

المراقب وقد يرغب .  اآلخرمراقب ، أو فحص أوراق العمل الخاصة بالاستقصاءاستبيان أو قائمة 

وتعتمد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات على .  اآلخرمراقبة الرزياب في القيام بتلك اإلجراءات الرئيسى

ويمكن أن يعزز تلك .  اآلخرمراقبلمهنية لل بالكفاءة االمراقب الرئيسى ومعرفة المراجعةظروف مهمة 

  . اآلخرمراقب السابقة التي قام بها الالمراجعة فحص أعمال  عن طريقالمعرفة

الفقرة الموضحة ب انه ليس من الضروري تطبيق إجراءات مثل تلك المراقب الرئيسى ويمكن أن يستنتج - ١١

 تم الحصول عليها سابقا بأن سياسات مراقبة  الكافية والمالئمة التيالمراجعة أدلة عندما تشير "١٠"

على سبيل المثال ،  . اآلخر لعملهمراقبالجودة المقبولة وإجراءاتها سيتم االلتزام بها أثناء ممارسة ال

عالقة مستمرة ورسمية ستكون هناك  اآلخر مراقب والالمراقب الرئيسى تربط هناك مؤسسةعندما تكون 

، واختبارات  مثل الفحص الدوري بين المؤسسات المراجعةر أدلة في القيام باإلجراءات التي توف

  .ها التي تم انتقائالمراجعة وفحص أوراق العمل ألعمال التشغيليةالسياسات واإلجراءات 

  . اآلخرمراقب دراسة النتائج الهامة التي توصل إليها الالمراقب الرئيسى يجب على -١٢

 أو أية أمور أخرى تؤثر على المراجعةالئم مناقشة نتائج عملية  انه من المالمراقب الرئيسى قد يرى - ١٣

 كانت  إذاويمكن أن يقرر أيضا ما.  الوحدة اآلخر وإدارة مراقبمع ال للوحدةالمعلومات المالية 

          الرئيسى مراقباالختبارات التكميلية للسجالت أو المعلومات المالية الخاصة بالمكون ضرورية لل

   .اآلخر بناء على ظروف أداء مثل تلك االختبارات مراقبأو ال

ين آخرين في مراقب معلوماتها المالية من قبل مراجعةالتي تمت الوحدات  بتوثيق المراقب الرئيسي يقوم - ١٤

 للقوائم المالية للمنشأة ككل وأسماء المراجعة مع بيان أهميتها النسبيةأوراق العمل الخاصة بعملية 

  . هامة  غير الوحدات كل على حدهتتعلق بأن إليها وأية استنتاجات تم التوصل ين اآلخرين المراقب

.  أيضا بتوثيق اإلجراءات التي تم أداؤها واالستنتاجات التي تم التوصل إليهاالمراقب الرئيسيويقوم   

ج  اآلخر التي تم فحصها ويتم تسجيل نتائالمراقبعلى سبيل المثال يتم تحديد أوراق العمل الخاصة ب

 تقييد بحاجة لتوثيق أسباب المراقب الرئيسي ومع ذلك ، فال يكون . اآلخرالمراقبالمناقشات مع 

، بشرط أن تكون تلك األسباب ملخصة في مكان آخر "١١"اإلجراءات في الظروف الموضحة في الفقرة 

  .المراقب الرئيسيفي المستندات التي تحتفظ بها المؤسسة التي يعمل بها 
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٤  ٦٠٠-  

  ي الحساباتمراقبين التعاون ب

المراقب  ، عند معرفة السياق الذي سيستخدم المراقب الرئيسى اآلخر التعاون مع مراقبينبغي على ال - ١٥

 إلى أي المراقب الرئيسى اآلخر انتباه مراقبعلى سبيل المثال يلفت ال.  اآلخرمراقب فيه عمل الالرئيسى

 مراقبوبصورة مماثلة ، سيكون ال. كما هو مطلوب أداؤها ه ال يمكن والتىاألولجانب من جوانب عمل 

 والتي قد يكون لها تنمو إلى علمه بخصوص أية أمور  من المراقب الرئيسى النصحإلىاآلخر بحاجة 

  . اآلخرمراقبتأثير هام على عمل ال

  

  التقريراعتبارات إعداد 

 اً قادراألول اآلخر وال يكون قبمرا عمل الاالستفادة من انه ال يمكن المراقب الرئيسى عندما يستنتج -١٦

 اآلخر مراقب الذي قام البالوحدةعلى أداء إجراءات إضافية كافية تتعلق بالمعلومات المالية الخاصة 

بسبب وجود قيد  إبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء الرأي المراقب الرئيسى، يجب على هابمراجعت

  .على نطاق عمله

  

 بدراسة المراقب الرئيسىر بإصدار، أو كان ينوي إصدار تقرير برأي معدل، يقوم  اآلخمراقب إذا قام ال- ١٧

 ، وذلك المراقب الرئيسى تتطلب تعديل تقرير يمثل أهمية نسبية على التقريرما إذا كان موضوع التعديل 

  . بإعداد التقارير عنهاالمراقب الرئيسىفيما يتعلق بالقوائم المالية للمنشأة التي يقوم 


