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 )٧١٠( المصرى رقم المراجعةمعيار 

  أرقام المقارنة
  

  مقدمةال
.  المقارنـة  أرقاميهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بمسئوليات المراقب بشأن               -١

مع المواقف التي تعرض فيها القوائم المالية الملخصة مع القوائم المالية التي تمت             هذا المعيار   تعامل  وال ي 

المعلومـات األخـرى     ") ٧٢٠( رقم    المصرى   لمزيد من اإلرشادات انظر معيار المراجعة     (جعتها  مرا

تقرير المراجـع    ")٨٠٠(رقم  المصرى  ، ومعيار المراجعة    " المرافقة للقوائم المالية التي تمت مراجعتها     

  ").عن مهام المراجعة ذات األغراض الخاصة

  

 المقارنة تتماشى فـي جميـع جوانبهـا الهامـة           أرقاما كانت    يجب على المراقب أن يقوم بتحديد ما إذ        -٢

  .والمؤثرة مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق الخاص بالقوائم المالية محل المراجعة

  

 مالية مقارنة بصورة    عرض أرقام  ويؤدي وجود اختالفات في اطر إعداد التقارير المالية بين البلدان إلى             -٣

مثـل   (مبـالغ  فى صورة  المقارنة في القوائم المالية      أرقامويمكن أن تعرض    . آخرإلى  تختلف من إطار    

فصاحات مالئمة عن المنشأة ألكثر من فتـرة واحـدة          إوأ)  والتدفقات النقدية  النشاطالمركز المالي ونتائج    

  :ويشار إلى أطر وأساليب العرض في هذا المعيار كاآلتي.  المستخدم اعتمادا على اإلطار

كجزء من القـوائم الماليـة       األخرىها المبالغ و اإلفصاحات     فيتعرض    وهى التى  : المقابلة  األرقام )أ(

تحقيقـا  (لمبالغ واالفصاحات األخرى المتعلقة بالفترة الجارية       امع  قراءتها  للفترة الجارية بغرض    

يتجزأ من   هي جزء ال     المقابلة واألرقام   .")أرقام الفترة الجارية  ب"ألغراض هذا المعيار يشار إليها        

 مع األرقام الخاصة بالفترة الجاريـة ولـيس         و يتم عرضها لقراءتها   القوائم المالية للفترة الجارية     

  .باعتبارها قوائم مالية قائمة في حد ذاتها

حيث تدرج المبالغ واالفصاحات للقوائم المالية في الفترة السابقة بغـرض     : القوائم المالية المقارنة   )ب(

المالية للفترة الجارية ولكنها ال تشكل جزءا من القوائم المالية للفتـرة الجاريـة              مقارنتها بالقوائم   

  ). من هذا المعيار لمزيد من التفاصيل عن اطر إعداد التقارير المالية المختلفة)١(انظر ملحق (

  

ساسية فـى   الفروق األ  وتكون   . المقارنة بما يتماشى مع إطار إعداد التقارير المالية المطبق         أرقام تعرض   -٤

  : كاآلتيتقرير المراجعة

 إلى القوائم المالية للفترة الجارية      فقط  فإن تقرير مراقب الحسابات يشير     المقابلة بالنسبة لألرقام    ) أ(

  ه ،في حين أن

١-٧١٠  



 )٧١٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٢  ٧١٠-  

   

 بالنسبة للقوائم المالية المقارنة فإن تقرير مراقب الحسابات يشير إلى كل فترة تعـرض فيهـا                 )ب(

  .القوائم المالية

  

فى  عنها المقارنة وإعداد التقارير     أرقام يوفر هذا المعيار إرشادات بشأن مسئوليات مراقب الحسابات عن           -٥

  . ضوء كل إطار وذلك فى أقسام مختلفة 

  األرقام المقابلة 

  مسئوليات مراقب الحسابات

تفـي بمتطلبـات إطـار     كافية ومالئمة بأن األرقام المقابلة  مراجعة على أدلة    مراقبينبغي أن يحصل ال    -٦

ويكون مدى إجراءات المراجعة المؤداه على األرقام المقابلة اقل بكثيـر           . إعداد التقارير المالية المطبق   

من مراجعة أرقام الفترة الجارية ، ويكون عادة مقصوراً على ضـمان العـرض الـصحيح والتبويـب                  

  : ا كانت عما إذمراقبويرتبط هذا بتقييم ال. المناسب لألرقام المقابلة

 السياسات المحاسبية المستخدمة لألرقام المقابلة تتماشى مع تلك الخاصة بالفترة الحالية أو ما إذا كان                ) أ(

  . اإلفصاح عنها أو/ و قد  تم عمل التعديالت المالئمة

كـان  األرقام المقابلة تتفق مع المبالغ واالفصاحات األخرى المعروضة في الفترات السابقة أو ما إذا               ) ب(و

  .أو اإلفصاح عنها/ قد تم عمل التعديالت المالئمة و

  

 الجديد يقوم بتقدير ما     مراقب آخر بمراجعة القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة ، فإن ال          مراقب عند قيام    -٧

أعاله كمـا أن عليـه إتبـاع اإلرشـادات          " ٦"إذا كانت األرقام المقابلة تفي بالشروط المحددة في الفقرة          

ــم    الم ــصري رق ــة الم ــار المراجع ــي معي ــودة ف ــة ألول  ) "٥١٠(وج ــف بالمراجع   التكلي

  ". األرصدة االفتتاحية -مرة 

  

 الجديد أن يقوم بتقدير ما إذا كانـت األرقـام       مراقب إذا لم تراجع القوائم المالية عن الفترة السابقة فعلى ال          -٨

عليه إتباع اإلرشادات الـواردة فـي معيـار         أعاله كما أن    " ٦"المقابلة تفي بالشروط المحددة في الفقرة       

  ).٥١٠(المراجعة المصرى رقم 

  

 احتمال وجود تحريف هام ومؤثر في األرقام المقابلة عند أداء عمليـة مراجعـة     مراقب إذا نما إلى علم ال     -٩

  . بأداء اإلجراءات اإلضافية المناسبة في مثل هذه الظروفمراقبالفترة الجارية ، يقوم ال

  

  



 )٧١٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٣  ٧١٠-  

   التقارير
 البيانات المقارنة بوصفها أرقام مقابلة ، يجب على المراقب أن يصدر تقريـر              أرقام عرض    عندما يتم  -١٠

 ألن رأي المراجعة يكون علـى القـوائم         التحديد المقارنة على وجه     ذكر فيه أرقام  يال  مراقب حسابات   

  . رقام المقابلةاألذلك بما فى المالية للفترة الجارية ككل 

  

، " ١٢" لألرقام المقابلة فقط في الحاالت المذكورة فـي الفقـرات            تحديداًير مراقب الحسابات     تقر يشير -١١

  . " ١٩"إلى " ١٦"و من )" ب(١٥"، " ١٣"

  

  رأيا متحفظا أو امتناع عن       - السابق إصداره    - الخاص بالفترة السابقة     مراقب عندما يشمل تقرير ال    -١٢

  : ي التي أدت إلى هذا  التعديل في التقرير إبداء الرأي أو رأيا عكسيا وتكون الدواع

 ،   تعديل في تقرير مراقب الحسابات بخصوص أرقام الفتـرة الحاليـة           و تتطلب لم يتم حلها      )أ( 

  . ينبغي أن يعدل تقرير مراقب الحسابات أيضا فيما يخص األرقام المقابلة عندئذ

، ابات بخصوص أرقام الفترة الحالية    ب الحس  تعديل في تقرير مراق    تتطلبلم يتم حلها ولكنها ال        )ب(أو  

  . األرقام المقابلةفيما يخص تقرير مراقب الحسابات يعدلينبغي أن عندئذ 

  

 رأيا متحفظا أو امتنـاع عـن        - السابق إصداره    - الخاص بالفترة السابقة     مراقب عندما يشمل تقرير ال    -١٣

لى حدوث التعديل وتم التعامـل معهـا تعـامال         إبداء الرأي أو رأيا عكسيا وتم إزالة األسباب التي أدت إ          

إنه إذا كانـت   فإن التقرير الحالي ال يشير عادة  إلى التعديالت السابقة ، إال، مالئما داخل القوائم المالية 

 بإضافة فقرة إيـضاحية تـشرح هـذا         مراقب للفترة الحالية فيمكن أن يقوم ال      هامة ومؤثرة هذه األسباب   

  .الموقف

  

 فـي بعـض     مراقبعملية المراجعة للقوائم المالية الخاصة بالفترة الجارية قد ينمو إلى علم ال            عند أداء    -١٤

الحاالت غير العادية وجود تحريف جوهري  يؤثر على القوائم المالية للفترة السابقة التي سبق  إصـدار                  

  .تقرير برأي غير معدل عليها

  

سة اإلرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري        في مثل هذه الحاالت بدرا     مراقب ينبغي أن يقوم ال    -١٥

  :و" األحداث الالحقة"،) ٥٦٠(رقم 

 الجديـد ، ينبغـي أن       مراقـب إذا روجعت القوائم المالية للفترة السابقة وأعيد إصدارها بتقرير ال         )  أ(

ية التي   كافية ومالئمة بأن األرقام المقابلة تتفق مع القوائم المال         مراجعة على أدلة    مراقبيحصل ال 

  .تمت مراجعتها 

   



 )٧١٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٤  ٧١٠-  

إذا لم تراجع القوائم المالية للفترة السابقة ولم يعاد إصدارها ولم يـتم تبويـب األرقـام المقابلـة                   ) ب(  أو

 تقريـرا بـرأي     مراقبأو لم يتم عمل االفصاحات المناسبة، ينبغي أن يصدر ال         / بصورة مالئمة و  

  . بالنسبة لألرقام المقابلة المتضمنة فيهمعدل على القوائم المالية للفترة الحالية، ومعدال

  

إذا لم تراجع القوائم المالية للفترة السابقة ولـم يعـاد      " ١٤" في الحاالت غير العادية المذكورة في الفقرة         -١٦

أو تم عمـل االفـصاحات      / ، ولكن أعيد تبويب األرقام المقابلة  بصورة مالئمة و          مراقبإصدار تقرير ال  

 إضافة فقرة إيضاحية واصفا الظروف ومشيرا       مراقبالمالية للفترة الحالية ، يمكن لل     المالئمة في القوائم    

 أيضا بدراسة اإلرشادات الواردة فـي معيـار         مراقبوفي هذا الصدد يقوم ال    . إلى االفصاحات المالئمة  

  ).٥٦٠(المراجعة المصري رقم 

  المتطلبات اإلضافية  - الحسابات الجديد مراقب

   آخرمراقبالقوائم المالية للفترة السابقة التي تمت مراجعتها بمعرفة بالنسبة 

 تقريـره  الجديد باإلشارة إلى تقرير مراقب الحسابات السابق بشأن األرقام المقابلة فـي              للمراقب يسمح   -١٧

 مراقـب  آخر فـإن تقريـر       مراقبوعندما يقرر المراقب اإلشارة إلى تقرير        .الجديد عن الفترة الحالية   

   :يتضمنسابات الجديد ينبغي أن الح

  

  .  آخرمراقبأن القوائم المالية للفترة السابقة قد تمت مراجعتها بمعرفة )   أ(

 السابق بإصداره وإن كان التقرير معدال يشار إلـى أسـباب هـذا              مراقبنوع التقرير الذي قام ال    ) ب(

  .التعديل

  .تاريخ ذلك التقرير )  ج(

قيام بإجراءات مراجعة مالئمة تتعلق باألرصدة االفتتاحية طبقـاً لمعيـار            من ال  مراقبو ال يعفى هذا ال    

  ).٥١٠(المراجعة المصري رقم 

  

  بالنسبة للقوائم المالية للفترة السابقة التي لم تتم مراجعتها 
 الجديـد فـي     مراقبالخاصة بالفترة السابقة، ينبغي أن يذكر ال        في حالة عدم مراجعة القوائم المالية      -١٨

 مراقـب وعلى الرغم من ذلك فإن مثل هذا البيان ال يعفي ال          . ه أن األرقام المقابلة لم تتم مراجعتها      تقرير

و من المفـضل    . من مطلب أداء إجراءات مراجعة مالئمة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية للفترة الحالية           

  .اإلفصاح بوضوح في القوائم المالية بأن األرقام المقابلة لم تتم مراجعتها

   

 الجديد بأن األرقام المقابلة محرفة تحريفا هاماً ومؤثراً، عليـه أن يطلـب مـن                مراقب لدى اقتناع ال   -١٩

  .اإلدارة تعديل األرقام المقابلة ، وفي حالة رفض اإلدارة إجراء ذلك ، يقوم بتعديل التقرير تعديال مالئما



 )٧١٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٥  ٧١٠-  

  القوائم المالية المقارنة

  مسئوليات مراقب الحسابات 

أن القوائم الماليـة المقارنـة تفـي        بغي على المراقب أن يحصل على أدلة مراجعة كافية ومالئمة            ينب -٢٠

   :ما إذا كانت مويرتبط هذا بتقييم المراقب . بمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المطبق

و ما إذا كان قد تم عمل       السياسات المحاسبية للفترة السابقة تتماشى مع تلك السياسات للفترة الحالية أ          )  أ     (

  .او اإلفصاح عنها/ التسويات المالئمة و

أرقام الفترة السابقة المعروضة تتفق مع المبالغ واالفصاحات األخرى المعروضة في الفترة الـسابقة                 )  ب   (

  .أو ما إذا كان قد تم عمل التسويات واإلفصاحات المالئمة

  

 مراقـب  آخـر ، يقـوم ال      مراقب السابقة قد تمت مراجعتها بواسطة        في حالة كون القوائم المالية للفترة      -٢١

أعاله ، وتتبع   " ٢٠"الجديد بتقدير ما إذا كانت القوائم المالية المقارنة تفي بالشروط المذكورة في الفقرة              

  ) .٥١٠(أيضا اإلرشادات الواردة في معيار المراجعة المصري رقم 

  

 الجديد القيام بتقدير ما إذا كانت القـوائم         مراقب للفترة السابقة، فعلى ال     إذا لم تجر مراجعة القوائم المالية      -٢٢

كما أن عليه إتباع اإلرشادات الواردة في معيار        " ٢٠"المالية المقارنة تفي بالشروط المحددة في الفقرة        

  ).٥١٠(المراجعة المصري رقم 

قام السنة السابقة عنـد أداء مراجعـة         احتمال وجود تحريف هام ومؤثر في أر       مراقب إذا نما إلى علم ال     -٢٣

  . لظروفا  باإلجراءات اإلضافية المناسبة في مثل هذه مراقبالفترة الحالية ، يقوم ال

  التقارير 
 تقريراً  يذكر فيـه      مراقبعندما تعرض أرقام المقارنة بوصفها قوائم مالية مقارنة ينبغي أن يصدر ال            -٢٤

ألن رأي المراجعة على القوائم المالية يتم التعبير عنه بصورة    أرقام المقارنة على وجه التحديد نظرا       

 على القوائم المالية المقارنة ينطبق على القـوائم   مراقبوحيث أن تقرير ال   . منفردة لكل فترة معروضة   

 أن يقوم بالتعبير عن رأي مـتحفظ أو رأي          مراقبالمالية المنفردة المعروضة كل على حده لذا يمكن لل        

 عن إبداء الرأي أو أن يقوم بإضافة فقرة إيضاحية فيما يتعلق بإحدى القـوائم الماليـة                 عكسي أو يمتنع  

  .لفترة أو أكثر من الفترات في حين يقوم بإصدار تقرير مختلف بشأن القوائم المالية األخرى

 حالـة   عند إعداد تقرير على القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة العام الحالي ، وفـي                -٢٥

 بشأن القوائم المالية للفترة السابقة يختلف عن رأي المراجعة الذي تـم التعبيـر               مراقبكون رأي ال  

 اإلفصاح عن األسـباب الجوهريـة الخـتالف الـرأي فـي الفقـرة               مراقبعنه سابقا ينبغي على ال    

ثيرا  على أحداث أو إلمامه بظروف تـؤثر تـأ         مراقبويمكن أن يحدث هذا لدى اطالع ال      . اإليضاحية

  .جوهريا على القوائم المالية لفترة سابقة أثناء سير المراجعة في الفترة الحالية



 )٧١٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٦  ٧١٠-  

  

   المتطلبات اإلضافية – الحسابات الجديد مراقب

   آخر مراقبالقوائم المالية للفترة السابقة التي تمت مراجعتها بمعرفة بالنسبة 

  

  : آخرمراقببمعرفة  في حالة كون القوائم المالية للفترة السابقة روجعت -٢٦

 الجديد فقط   مراقب السابق أن يعيد إصدار تقريره المتعلق بالفترة السابقة مع قيام ال           مراقبيمكن لل )  أ(

  . بإعداد التقارير عن الفترة الحالية 

  آخر قام بمراجعة الفترة السابقة و ينبغي       مراقب الحسابات الجديد أن     مراقبيجب أن يذكر تقرير     ) ب(  أو  

  : الحسابات الجديد إلى مراقب تقرير  يشيرأن

  . آخرمراقب أن القوائم المالية للفترة السابقة روجعت بمعرفة )١(  

  . هذا التعديلوأسباب وما إذا تم تعديل التقرير بإصداره السابق المراقبنوع التقرير الذي قام ) ٢(  

  . تاريخ التقرير )٣(  

  

ملية المراجعة المتعلقة بالقوائم المالية للفترة الحالية فيمكن لـه           الحسابات الجديد بأداء ع    مراقب عند قيام    -٢٧

 هامة ومؤثرة التي تؤثر على القـوائم        بتحريفات غير العادية أن يصبح على دراية        الحاالتفي بعض   

  .بإصدار تقرير برأى غير معدل عليها  السابق المراقبالمالية للفترة السابقة التي قام 

  

بمناقـشة المـسألة مـع اإلدارة وبعـد         فى مثل هذه الحاالت      الحسابات الجديد    قبأن يقوم مرا   ينبغي   -٢٨

 السابق ويقترح أن القوائم المالية      بالمراقبحصوله على التفويض الالزم من اإلدارة يقوم باالتصال         

 مراقـب  السابق على إعادة إصدار تقرير       المراقب وإذا وافق    . عرضهاللفترة السابقة ينبغي أن يعاد      

 للفترة السابقة، ينبغي أن يتبـع المراقـب اإلرشـادات           عرضهاابات على القوائم المالية المعاد      الحس

  ."٢٦"الواردة في الفقرة 

  

  

 على القـوائم  مراقب السابق على التعديل المقترح أو رفض إعادة إصدار تقرير المراقب  إذا لم يوافق ال    -٢٩

يمكن أن تشير فقـرة المقدمـة       " ٢٧"شتها في الفقرة    المالية للفترة السابقة في الظروف التي تمت مناق       

وباإلضافة إلى  .  السابق أعد تقريراً عن الفترة السابقة قبل إعادة العرض           مراقب أن ال  مراقبلتقرير ال 

 الجديد بمهمة المراجعة، يقوم بتطبيق إجراءات مراجعة كافية ليصل إلى           مراقبذلك ففي حالة تكليف ال    

 .  أيضا بإضافة الفقرة التالية في تقريرهمراقبادة العرض وقد يقوم القناعة بمالئمة تسويات إع



 )٧١٠(معيار المراجعة المصرى رقم 

٧  ٧١٠-  

والتي أجريـت إلعـادة عـرض       (   )  وقد قمنا أيضا بمراجعة التسويات الواردة في اإليضاح رقم          "
  ."وفي رأينا فإن مثل تلك التسويات مالئمة وتم تطبيقها تطبيقا مناسبا........... القوائم المالية لعام 

  

  القوائم المالية للفترة السابقة التي لم تتم مراجعتهابة بالنس

 الجديـد فـي   مراقـب في حالة عدم مراجعة القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة، ينبغي أن يذكر ال           -٣٠

وعلى الرغم من ذلك فمثل هذا البيـان ال يعفـي         . تقريره أن القوائم المالية المقارنة لم تتم مراجعتها       

ومن . طلب أداء إجراءات مراجعة مالئمة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية للفترة الحالية           من م  مراقبال

  .المفضل اإلفصاح بوضوح في القوائم المالية بأن القوائم المالية المقارنة لم تتم مراجعتها

  

وهريـا ،   الجديد أن أرقام العام السابق التي لم تتم مراجعتها محرفـة تحريفـا ج        مراقب لدى اقتناع ال   -٣١

ينبغي أن يطلب من اإلدارة تعديل أرقام العام السابق و في حالة رفض اإلدارة إجـراء ذلـك يقـوم                    

  .بتعديل التقرير تعديال مالئما

  

  

  

  

  

  

  



  )٧١٠(رقم  المصريمعيار المراجعة ) ١(لحق م

١-)١(٧١٠  

  )١(ملحق 

   المقارنةألرقامطر إعداد التقارير المالية أمناقشة 

  
  توفر أرقام المقارنة التي تغطي واحدة أو أكثر من الفترات السابقة لمستخدمي القوائم المالية المعلومات -١

  . فترة زمنيةخاللالالزمة لتحديد االتجاهات والتغيرات التي تؤثر على المنشأة 

  

تعتبر إمكانيـة المقارنـة والثبـات مـن          التقارير المالية السائدة في عدد من البلدان         بموجب اطر إعداد    -٢

وفي أوسع تعريفاتها تعتبر إمكانية المقارنـة هـى         .  المعلومات المالية ،   المرغوب توافرها في  الصفات  

. وتعتبر المقارنة بطبيعتها تقييما كميا للخصائص المـشتركة         . وجود بعض الخصائص المشتركة   لصفة  

الثبـات فـي اسـتخدام      هو  فالثبات على سبيل المثال     (  . ماليين لعالقة بين رقمين  ل صفة   وأما الثبات فه  

وعليه فالثبـات مطلـب     ). التي يتم التقرير عنها     فترة  طول ال  ألخرى وثبات    من فترة المبادئ المحاسبية   

  . إلمكانية عمل مقارنة حقيقيةأساسي

  

  .األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة: مالية خاصين بأرقام المقارنة  يوجد إطارين إلعداد التقارير ال-٣

  

رات السابقة جزءاً ال يتجزأ من القـوائم الماليـة          تعتبر األرقام المقابلة للفت    األرقام المقابلة    بموجب اطار   -٤

. شى مع المبالغ واالفصاحات األخرى المرتبطة بالفترة الحالية       للفترة الحالية ويجب قراءتهما معاً بما يتم      

و يتحدد مستوى التفاصيل المعروضة في المبالغ المقابلة واالفصاحات أساساً فى ضوء ارتباطها بأرقـام               

  .الفترة الحالية

  

. ابقة قوائم مالية منفصلة     طار القوائم المالية المقارنة تعتبر القوائم المالية المقارنة للفترة الس         إل أما بالنسبة   -٥

قائمـة  شمل جميع مبالغ ال   يو(ضمنة في تلك القوائم المالية المقارنة       اء عليه فإن مستوى المعلومات الم     وبن

بـالقوائم   مثيلتهاقارب  ت)  النسبية    حدود أهميتهم  فياإليضاحات والبيانات األخرى    وواالفصاحات  المالية  

 .للفترة الحاليةالمالية 



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

١  ٢(٧١٠(-  

  )٢(ملحق 

  تقارير مراقب الحساباتلأمثلة 
  

  )أ(مثال 

  )"أ(١٢" في الفقرة الحاالت المذكورة يمثلنموذج تقرير : األرقام المقابلة

  

  تقرير مراقب الحسابات

  ]الموجه إليهم التقرير[

   القوائم الماليةعنتقرير 

والمتمثلة في الميزانية في " مة مصريةشركة مساه.... "................راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة 

 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١ ديسمبر٣١

  .ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات

  

  مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

عرضاً عادالً ية مسئولية إدارة الشركة ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية هذه القوائم المال

وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة وواضحاً 

خالية وواضحاً  عادالً عرض قوائم مالية عرضاًو تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد 

من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات 

  .المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف

  

  مسئولية مراقب الحسابات

وقد تمت مراجعتنا وفقا . وائم المالية في ضوء مراجعتنا لهاتنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه الق

وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء  .لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية

  . المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة

ء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واالفصاحات في القوائم وتتضمن أعمال المراجعة أدا

لمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر  الشخصى لحكم الوتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على . المالية

ك وبعمل إجراءات تقييم الخطر تل. ناتج عن الغش أو الخطأالالتحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء 

      يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل 

 على كفاءة رأىلها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء و الواضح 



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٢  ٢(٧١٠(-  

م مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات وتشمل عملية المراجعة أيضا تقيي .الرقابة الداخلية في المنشأة

  . المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على 

  .القوائم المالية

 فـي   إهالك يتم حساب  للقوائم المالية لم      من اإليضاحات المتممة     (  ) في االيضاح    هو موضح تفصيالً  وكما   

 هذا نتيجة قرار اتخذته     وقد تم .  لمعايير المحاسبة المصرية   مخالفاُ  ، ، في رأينا  األمر الذى يعتبر  القوائم المالية   

 بـذلك  تقرير متحفظ على القوائم المالية الخاصة        إصدارنا ل  اإلدارة في بداية العام المالي السابق وتسببت في         

للمعدات يجب أن   % ١٠للمباني و % ٥ تبلغ ومعدالت سنوية    بالقسط الثابت  طريقة اإلهالك    إلىاستنادا  و. العام

يجـب أن تخفـض     و  ،   ٢٠٠٠فى عام      .........و مبلغ    ٢٠٠١ في عام    .......بمبلغ  تزيد خسائر العام    

 ويجب أن تزيـد     ٢٠٠٠ في    .......... و مبلغ    ٢٠٠١ في   .........بمبلغ    هالكبمجمع اإل األصول الثابتة   

  .٢٠٠٠ في ..........و مبلغ  ٢٠٠١في  ........ بمبلغ الخسارة المتجمعة 

  

  الرأى المتحفظ 

بعدالـة  ر  القوائم المالية تعب     أن فمن رأينا  في الفقرة السابقة على القوائم المالية        ما جاء بعاليه  فيما عدا تأثير    و

 و تدفقاتها  و أدائها المالى   ٢٠٠١ ديسمبر ٣١وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في           و

القـوانين     النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء                

  .و اللوائح المصرية ذات العالقة

  

  خرىاألتنظيمية القانونية واللبات متطالتقرير عن 

 إثباته فيها وقد بتمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجو

وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً 

  .لألصول المرعية

 والئحته ١٩٨١ لسنة ١٥٩مالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم البيانات ال

  .التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر

  ]توقيع مراقب الحسابات[

    ]تاريخ التقرير[ 

  ]عنوان مراقب الحسابات[



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٣  ٢(٧١٠(-  

  )٢(بع ملحق تا

  

  )ب(مثال 

   )"ب(١٢" في الفقرة الحاالت المذكورة تقرير يمثل نموذج: األرقام المقابلة

  

  تقرير مراقب الحسابات

  ]الموجه إليهم التقرير[

   القوائم الماليةعنتقرير 

ميزانية في والمتمثلة في ال" شركة مساهمة مصرية.... "................راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة 

 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١ديسمبر  ٣١

  .ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات

  

  مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

عرضاً عادالً ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة 

وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة وواضحاً 

خالية وواضحاً عرض قوائم مالية عرضاً عادالً و تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد 

ن أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات م

  .المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف

  

  مسئولية مراقب الحسابات

وقد تمت مراجعتنا وفقا . عتنا لهاتنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراج

وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء  .لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية

  . المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة

ة مراجعة بشأن القيم واالفصاحات في القوائم وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدل

لمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر  الشخصى لحكم الوتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على . المالية

وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك . ناتج عن الغش أو الخطأالالتحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء 

         الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادليضع المراقب في اعتباره



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٤  ٢(٧١٠(-  

 على كفاءة رأىلها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء و الواضح 

لمحاسبية والتقديرات وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات ا .الرقابة الداخلية في المنشأة

  . المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على 

  .القوائم المالية

 نستطع مالحظة الجرد الفعلي للمخزون      فإننا لم  ٢٠٠٠ عام    الشركة خالل  اتعينا كمراقبين لحساب  وحيث أننا   

وحيث أن مخزون أول المـدة يـدخل فـي      .  كميات المخزون بوسائل بديلة    نتحقق من في بداية هذه الفترة أو      

ة في  األرباح المرحل و نتائج العمليات    علىتسويات  هناك  تحديد نتائج العمليات ، فلم نستطع تحديد ما إذا كانت           

للسنة المنتهيـة   على القوائم المالية    تقريرنا  وبناء عليه تم تعديل     . ٢٠٠٠كون ضرورية في عام   أول المدة قد ت   

  . ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١فى 

  

  الرأى المتحفظ

  قـد  وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة على نتائج األعمال و التى كان من الممكن تحديد ضرورتها لو كنـا                 

ل المدة فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن               الحظنا جرد مخزون أو   

 و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فـى  أدائها المالى و ٢٠٠١ ديسمبر ٣١المركز المالى للشركة فى   

   .ح المصرية ذات العالقة واللوائى ضوء القوانينبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفذلك التاريخ وذلك ط

  

  خرىاألتنظيمية القانونية والمتطلبات التقرير عن 

 إثباته فيها وقد بتمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجو

لشركة طبقاً وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة ا

  .لألصول المرعية

 والئحته ١٩٨١ لسنة ١٥٩البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 

  .التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر

  ]توقيع مراقب الحسابات[

    ]يخ التقريرتار[ 

  ]عنوان مراقب الحسابات[



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٥  ٢(٧١٠(-  

  )٢(تابع ملحق 

  

  )ج(مثال 

  "٢٤" في الفقرة يمثل الحاالت المذكورة  تقرير نموذج: القوائم المالية المقارنة 

  

  تقرير مراقب الحسابات

  ]الموجه إليهم التقرير[

   القوائم الماليةعنتقرير 

والمتمثلة في الميزانية في " شركة مساهمة مصرية.... "................راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة 

 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١ ديسمبر٣١

  .ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات

  

  يةمسئولية اإلدارة عن القوائم المال

عرضاً عادالً هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية 

وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة وواضحاً 

خالية وواضحاً عرض قوائم مالية عرضاً عادالً و تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد 

من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات 

  .المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف

  

  مسئولية مراقب الحسابات

وقد تمت مراجعتنا وفقا . اء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لهاتنحصر مسئوليتنا فى إبد

وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء  .لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية

  . المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة

ن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واالفصاحات في القوائم وتتضم

لمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر  الشخصى لحكم الوتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على . المالية

راءات تقييم الخطر تلك وبعمل إج. ناتج عن الغش أو الخطأالالتحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء 

     يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل 



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٦  ٢(٧١٠(-  

 على كفاءة رأىلها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء و الواضح 

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات  .الرقابة الداخلية في المنشأة

  . المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

نا على وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأي

  .القوائم المالية

 إهـالك   يتم حساب ، لم   من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية    (   )  رقم    في اإليضاح  موضح تفصيالً كما هو   

 طريقـة   إلـى  اسـتنادا    و.  لمعايير المحاسبة المصرية   مخالفاً ، في رأينا،     يعتبراألمر الذى   في القوائم المالية    

 العام بمبلـغ    خسارةيجب أن تزيد    معدات  لل% ١٠مباني و لل% ٥ية تبلغ    ومعدالت سنو  بالقسط الثابت اإلهالك  

 يجب أن تخفض األصول الثابتة بمجمع اإلهالك          كما  ، ٢٠٠٠   فى عام      ....... و مبلغ    ٢٠٠١ في عام    .....

 فـي   ..... ويجب أن تزيد الخسارة المجمعـة بمبلـغ            ٢٠٠٠  في    ....... و مبلغ    ٢٠٠١ في   .......بمبلغ  

  .٢٠٠٠ في ........و مبلغ      ٢٠٠١

  

  الرأى المتحفظ

القوائم المالية ، تعبر بعدالة ووضوح في جميع        فمن رأينا أن    وفيما عدا تأثير ما جاء بعاليه في الفقرة السابقة          

        و أدائهـا المـالى   ٢٠٠٠  ديـسمبر ٣١  ،٢٠٠١ ديـسمبر ٣١جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في        

قدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء               و تدفقاتها الن  

  .القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة 

  

  خرىاألتنظيمية القانونية والمتطلبات التقرير عن 

ثباته فيها وقد  إبتمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجو

وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً 

  .لألصول المرعية

 والئحته ١٩٨١ لسنة ١٥٩البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 

  .و وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاترالتنفيذية متفقة مع ما ه

  ]توقيع مراقب الحسابات[

    ]تاريخ التقرير[ 

  ]عنوان مراقب الحسابات[



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٧  ٢(٧١٠(-  

  )٢(تابع ملحق 

  

  )د(مثال 

  "١٧" في الفقرة الحاالت المذكورة  يمثل نموذج تقرير: األرقام المقابلة 

  

  تقرير مراقب الحسابات

  ]الموجه إليهم التقرير[

   القوائم الماليةعنتقرير 

والمتمثلة في الميزانية في " شركة مساهمة مصرية.... "................راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة 

 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١ ديسمبر٣١

  . التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحاتذلك

  

  مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

عرضاً عادالً هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية 

 المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانينوواضحاً 

خالية وواضحاً عرض قوائم مالية عرضاً عادالً و تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد 

من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات 

  .وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروفالمحاسبية المالئمة 

  

  مسئولية مراقب الحسابات

وقد تمت مراجعتنا وفقا . تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها

ط وأداء وتتطلب هذه المعايير تخطي .لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية

  . المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة

 فقد تمت مراجعتها بمعرفة ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١بالنسبة للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 

  .حفظ على القوائم المالية برأى غير مت/     /        مراقب حسابات آخر أصدر تقريره المؤرخ    



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٨  ٢(٧١٠(-  

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واالفصاحات في القوائم 

لمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر  الشخصى لحكم الوتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على . المالية

وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك . ناتج عن الغش أو الخطأالالتحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء 

      يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل

 على كفاءة رأىلها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء و الواضح 

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات  .لداخلية في المنشأةالرقابة ا

  . المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

  

ساً مناسباً إلبداء رأينا على و إننا نرى أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة و تعد أسا

  .القوائم المالية 

  

  الــرأي 

عن المركز  ، ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة

  ، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية ٢٠٠١ ديسمبر٣١في ...........المالي للشركة

المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات 

  .العالقة

  

  خرىاألتنظيمية القانونية والمتطلبات التقرير عن 

 إثباته فيها وقد بتمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجو

قوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً وجدت ال

  .لألصول المرعية

 والئحته ١٩٨١ لسنة ١٥٩البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 

  .ذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاترالتنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة و

  ]توقيع مراقب الحسابات[

    ]تاريخ التقرير[ 

  ]عنوان مراقب الحسابات[



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

٩  ٢(٧١٠(-  

  )٢(تابع ملحق 

  

  )هـ(مثال 

  ")ب (٢٦" في الفقرة يمثل الحاالت المذكورة تقرير نموذج  : القوائم المالية المقارنة

  

  تقرير مراقب الحسابات

  ]إليهم التقريرالموجه [

   القوائم الماليةعنتقرير 

والمتمثلة في الميزانية في " شركة مساهمة مصرية.... "................راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة 

 وكذا قوائم الدخل و التغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١ ديسمبر٣١

  .، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحاتذلك التاريخ 

  

  مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

عرضاً عادالً هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية 

السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية وواضحاً 

خالية وواضحاً عرض قوائم مالية عرضاً عادالً و تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد 

من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات 

  .وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروفالمحاسبية المالئمة وتطبيقها 

  

  مسئولية مراقب الحسابات

وقد تمت مراجعتنا وفقا . تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها

وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء  .لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية

  . لمراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرةا

 فقد تمت مراجعتها بمعرفة ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١بالنسبة للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 

 مخصص لق بكفايةمتع موافقة بعدمبرأى متحفظ /     /   مراقب حسابات آخر أصدر تقريره المؤرخ   

  الديون المشكوك فى تحصيلها 



  )٧١٠( معيار المراجعة المصرى رقم )٢(ملحق 

١٠  ٢(٧١٠(-  

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واالفصاحات في القوائم 

لمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر  الشخصى لحكم الوتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على . المالية

وبعمل إجراءات تقييم الخطر تلك . ناتج عن الغش أو الخطأال المالية سواء التحريف الهام والمؤثر في القوائم

       يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل

ى كفاءة  علرأىلها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء و الواضح 

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات  .الرقابة الداخلية في المنشأة

  .المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية

اسبة و تعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على و أننا نرى أن المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية و من

  .القوائم المالية 

 ولم يتم عمل أي مخصص للخسارة       ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١ في   قائمةالمشار إليها أعاله     أرصدة المدينين    ال تزال 

وأن  ..... بمبلـغ  المشكوك في تحصيلها الديونوبناء عليه ينبغي زيادة مخصص     .  في القوائم المالية   المتوقعة

 ٢٠٠٠،   ٢٠٠١ ديـسمبر    ٣١ في   المرحلةوأن تخفض األرباح    ..... بمبلغ ٢٠٠٠فض صافي الربح لعام   يخ

  .....بمبلغ 

  

  الرأى المتحفظ 

 ٢٠٠١ لعـام     أن القوائم الماليـة    فيما عدا تأثير ما جاء بعاليه فى الفقرة السابقة على القوائم المالية فمن رأينا             

 ٣١ في جميع جوانبها الهامة عن المركـز المـالي للـشركة فـي             تعبر بعدالة و وضوح    المشار إليها أعاله    

 و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعـايير             و أدائها المالى   ٢٠٠١ديسمبر

  . و اللوائح المصرية ذات العالقةالمحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين

  

  خرىاألتنظيمية لاقانونية والمتطلبات التقرير عن 

 إثباته فيها وقد بتمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة على وجو

وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً 

  .لألصول المرعية

 والئحته ١٩٨١ لسنة ١٥٩رير مجلس اإلدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم البيانات المالية الواردة بتق

  .التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر

  ]توقيع مراقب الحسابات[

    ]تاريخ التقرير[ 

 ]عنوان مراقب الحسابات[


