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• �أينم���ا وردت كلم���ة �ملكت���ب Audit Firm: �ملق�ش����د به���ا يف ه���ذ� �ملعيار �شرك���ة �أو م�ؤ�ش�شة �أو مكت���ب �أو �شركة  
Professional Accountants لتدقيق، �أي �ملحا�شب �لقان�ين �و �ملحا�شب �ملهني�

• �أينم���ا وردت كلم���ة مدق���ق Auditor: �ملق�ش����د بها يف هذ� �ملعيار خبري �ملحا�شب���ة، مف��ض �ملر�قبة �خلارجي 
�ال�شا�شي �أو �ال�شايف، �أي �ملحا�شب �لقان�ين �و �ملحا�شب �ملهني �ملمار�ض

• �أينم���ا وردت كلم���ة �لرقاب���ة �لن�عية Quality Control : �ملق�ش�د به���ا يف هذ� �ملعيار رقابة �جل�دة، مر�قبة 
�لن�عية، �شبط �لن�عية، و�شبط �جل�دة

• �أينم���ا وردت كلم���ة ممار����ض �أو �ملمار����ض Sole Practitioner : �ملق�ش����د به���ا يف ه���ذ� �ملعي���ار �ملدقق �ل�شريك 
�لفرد، �ل�شريك �ل�حيد، �أو �ملكتب �لذي ي�شم �شريك و�حد 

�مليز�نية �لعم�مية Balance Sheet كما وردت يف �ملعايري �لدولية للتدقيق ISA �ملق�ش�د  كلمة  وردت  • �أينما 
بها يف �لتعديالت �الخرية للمعايري �ملركز �ملايل �أو �ل��شع �ملايل Financial Position كما وردت يف �ملعايري 

.IAS 1 وحتديد�ً �لتعديالت �الأخرية على �ملعيار �ملحا�شبي �لدويل IFRS لدولية للتقارير �ملالية�

ISQC 1
International Standard on Quality Control # 1

الرقابة الن�عية  )مراقبة اجل�دة( للمكاتب التي ت�ؤدي 
مهمات تدقيق، ومراجعة ح�ل البيانات املالية، ومهمات 

التاأكيد الأخرى، واخلدمات ذات العالقة

Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, 
and Other Assurance and Related Services Engagements

)نافذ �ملفع�ل كما يف 2009/12/15(

 ISQC1 مل�شدر �ال�شا�شي للمعل�مات �ل��ردة يف هذه �لدر��شة ه� �ملعيار�
 International Federation of Accountants IFAC ل�شادر عن �الحتاد �لدويل للمحا�شبني�

www.ifac.org شد�ر 2009 �لعن��ن �اللكرتوين��
مت �ال�شتعانة بالرتجمة �ل�شادرة عن �ملجمع �لعربي للمحا�شبني �لقان�نيني - عّمان - �الردن

www.ascasociety.org :لعن��ن �اللكرتوين�

مت عر�ض م�سمون هذا املعيار �سمن جزئني رئي�سيني هما:
اجلزء االول: ن�ض �ملعيار وي�شتمل على 59 فقرة

اجل��زء الث��اين: �لتطبي���ق و�مل���ادة �لت��شيحية �الخ���رى، وي�شتمل عل���ى 75 تطبي���ق ومادة ت��شيحي���ة، مرقمة 
A75 إىل� A1 ب�ش�رة
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اجلزء االول : ن�ض املعيار وي�ستمل على 59 فقرة

المقدمة
تت�سمن املقدمة مفاهيم حول العناوين التالية:

املعيار هذا  • نطاق 
املعيار • �سالحية 

النفاذ • تاريخ 

  ISQC1 نطاق هذ� �ملعيار
1- يتن���اول هذا املعيار م�س���وؤوليات املكتب حول نظام الرقاب���ة النوعية داخل املكتب، )رقابة اجل���ودة( على مهمات تدقيق 
ومراجع���ة البيانات املالية، ومهم���ات التاأكيد االخرى واخلدمات ذات العالقة1. ويجب ق���راءة هذا املعيار بالرتابط مع2 

املتطلبات االأخالقية ذات العالقة.

2- لقد و�سعت البيانات االخرى ال�سادرة عن جمل�س معايري التدقيق، والتاأكيدات الدولية، IAASB، معايري وار�سادات ا�سافية 
حول م�س���وؤوليات �س���ركاء وموظفي املكتب حول اإجراءات الرقابة النوعية  الأنواع حمددة من املهمات. ومثال ذلك، املعيار 
ISA »�لرقابة �لن�عية على تدقي���ق �لبيانات �ملالية3«، والذي يتن���اول اإجراءات الرقابة النوعية  ال���دويل للتدقي���ق 220 

حول تدقيق البيانات املالية.

3- يتكون نظام الرقابة النوعية  من �سيا�س���ات م�س���ممة لتحقيق الهدف املبني يف الفقرة 11 واالإجراءات ال�س���رورية لتطبيق 
ومراقبة االمتثال لهذه ال�سيا�سات.

�شالحية )�شلطة( �ملعيار4 
4- ينطب���ق ه���ذا املعيار ISQC1 على جميع مكاتب التدقيق )خرباء املحا�س���بة( )اأع�س���اء يف نقابة خرباء املحا�س���بة املجازين 
يف لبن���ان LACPA( املحا�س���بني املهنيني، فيما يتعل���ق بعمليات تدقيق، ومراجعة البيانات املالي���ة، ومهمات التاأكيد االخرى 
واخلدم���ات ذات العالقة. وتعتمد طبيعة ونطاق5 �سيا�س���ات واالإجراءات  التي يطوره���ا مكتب تدقيق فردي )ممار�س فرد( 
الأجل االمتثال لهذا املعيار ISQC1 على عوامل خمتلفة مثل، حجم املكتب وخ�سائ�س���ه الت�س���غيلية، وما اإذا كان هو جزء من 

جمموعة مكاتب اأم ال.

5- يت�سمن هذا املعيار ISQC1 على: هدف املكتب  من التقيد بهذا املعيار، واملتطلبات امل�سممة لتمكني املكتب  من حتقيق ذلك 
الهدف املُعلن. باال�سافة اإىل ذلك، يت�سمن هذا املعيار على اإر�سادات ذات عالقة ب�سكل التطبيق واملادة التو�سيحية االخرى، 

كما هي مو�سحة يف الفقرة 8، ومادة متهيدية توؤمن فهم منا�سب لهذا املعيار، وكذلك التعريفات.

6- يوفر )يوؤمن( الهدف، ال�سياق الذي و�سعت �سمنه متطلبات هذا املعيار، واملق�سود بذلك م�ساعدة املكتب  يف االأتي: 
• فهم املتطلبات الواجب اجنازها.

• حتديد ما اإذا كان من حاجة اإىل القيام مبتطلبات اإ�سافية لتحقيق الهدف.

.)Shall( »با�ستخدام كلمة »يجب ISQC1 7- يتم التعبري عن املتطلبات6 الواردة يف هذا املعيار

8- اأينما هو �سروري، يوؤمن التطبيق واملادة التو�سيحية االأخرى7 تف�سري اإ�سايف للمتطلبات واالإر�سادات الأجل تنفيذها، وب�سورة 

1  System of Quality Control for Audits and Reviews of Financial Statements, and other Assurance and Related Services Engagements.
2  Conjunction with.
3  Quality Control for an Audit of Financial Statements
4  Authority of this ISQC
5  Nature and Extent
6  Requirements
7  Application and other Explanatory Material



خا�سة، قد: 
العمل(. ي�سمله  )اأي  تغطيته  اإىل  يهدف  الذي  ما  اأو  معني،  متطلب  يعنيه  الذي  ما  اكرث  بدقة  • يف�سر 

• ي�ستمل على اأمثلة على �سيا�سات واإجراءات قد تكون مالئمة يف الظروف القائمة.

وحي���ث اأن ه���ذه االإر�س���ادات بحد ذاتها ال تفر�س متطلب���ًا، اإال اأنها مرتبطة  بالتطبيق املالئ���م للمتطلبات. كما قد يوؤمن 
التطبيق واملادة التو�س���يحية االأخرى معلومات حول املوا�س���يع التي يتناولها هذا املعيار. وحيث يكون منا�س���بًا يت�س���من 
التطبي���ق واملادة التو�س���يحية االأخرى اعتبارات اإ�س���افية تخ�س موؤ�س�س���ات تدقي���ق القطاع العام اأو املكاتب ال�س���غرية. 
وت�ساعد هذه االعتبارات االإ�سافية يف تطبيق متطلبات هذا املعيار. فاإنها، ومع ذلك، ال حتد اأو تقلل من م�سوؤولية املكتب  

بتطبيق متطلبات هذا املعيار واالمتثال لها.

9- يت�س���من هذا املعيار، حتت عنوان التعريفات8، و�س���ف ملعاين م�سطلحات معينة الأغرا�س هذا املعيار حتديدًا، وهذا ال�سرح 
للم�س���طلحات هو للم�ساعدة يف التطبيق والتف�س���ري املرتابط مع هذا املعيار حتديدًا، ولي�س الق�سد منها التعريفات التي قد 

يتم و�سعها الأغرا�س اأخرى �سواء مبوجب قانون اأو نظام اأو غري ذلك.
وت�سمل مفردات امل�سطلحات9 املتعلقة باملعايري الدولية ال�سادرة عن جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية 10IAASB يف: 
 »IFAC 11« املن�س���ورة من قبل »االحتاد الدويل للمحا�س���بني ISAQC دليل �ملعايري �لدولية للتدقيق و�لرقابة �لن�عية«
على امل�س���طلحات املّعرفة يف هذا املعيار. كما تت�س���من �س���رح م�س���طلحات اأخ���رى موجودة يف هذا املعيار للم�س���اعدة على 

التف�سري والرتجمة ب�سكل موحد ومن�سجم. 

تاريخ �لنفاذ
10- يجب اأن تتم امل�سادقة على انظمة الرقابة النوعية طبقًا لهذا املعيار بحلول 15 كانون الثاين )دي�سمرب( 2009. 

Objective  الهدف
11- اإن هدف مكتب التدقيق هو، و�سع وتطوير نظام للرقابة النوعية وااللتزام به  ليوفر له )اأي للمكتب( تاأكيد معقول12 فيما 

يتعلق باالآتي: 
اأ- امتثال املكتب )�سركاء وموظفي املكتب(13، للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.

ب- اأن تكون التقارير ال�سادرة عن املكتب اأو �سركاء املهمة منا�سبة يف الظروف.

Definitions التعريفات
12- يكون للم�سطلحات التالية يف هذا املعيار املعاين املبينة اأدناه:

اأ- تاريخ ا�سدار التقرير14: هو التاريخ الذي يختاره املمار�س15 لو�سعه على التقرير.

ب- وثائ���ق املهمة16: هو �س���جل العم���ل املنجز، والنتائج امل�ستح�س���ل عليها، واخلال�س���ات التي تو�س���ل اإليها املمار�س 
)وت�ستخدم احيانًا م�سطلحات مثل اأوراق العمل17(. 

ج- �سريك املهمة18: هو ال�سريك اأو �سخ�س اآخر يف املكتب م�سوؤول عن املهمة واإجنازها وعن التقرير الذي يتم اإ�سداره 
بالنيابة عن املكتب، وعندما ُيطلب ذلك وهو ال�س���خ�س الذي يح�س���ل على ال�س���لطة ال�سالحية املنا�سبة، من جهة 

مهنية اأو قانونية اأو تنظيمية.

8  Definitions
9  Glossary of Terms
10  International Auditing and Assurance Standard Board
11  Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control
12  Reasonable Assurance
13  personnel
14  Date of Report
15  Practitioner
16  Engagement Documentation
17  Working Papers or Work Papers
18  Engagement partner



د- مراجعة الرقابة النوعية على ال�مهمة19: هي عملية20 م�س���ممة لتاأمني تقييم مو�س���وعي، يف اأو قبل تاريخ التقرير، حول 
االحكام الهامة21 التي ا�سدرها فريق املهمة واخلال�سات التي تو�سل اإليها حول �سياغة التقرير. 

تتم عملية مراجعة الرقابة النوعية  على مهمات تدقيق البيانات املالية للمن�ساآت املدرجة، واملهمات  االأخرى، اإن وجدت، 
التي قرر املكتب  باأنها حتتاج اإىل مراجعة الرقابة النوعية.

ه�- مراجع الرقابة النوعية على املهمة22: هو ال�س���ريك، اأو �س���خ�س اآخر يف املكتب، اأو �س���خ�س خارجي موؤهل منا�سب، اأو فريق 
مك���ون م���ن هوؤالء اال�س���خا�س، على اأنَّ اأي���ًا منهم لي�س جزء م���ن فريق املهمة. يتمتع بخربة و�س���لطة كافية ومنا�س���بة لتقييم 

مو�سوعي لالأحكام الهامة التي اتخذها فريق املهمة واخلال�سات التي تو�سل اليها حول �سياغة التقرير.

و- فريق املهمة - هو جميع ال�س���ركاء واملوظفني الذين يوؤدون )ينفذون( املهمة، واأي اأفراد ي�س���ركهم املكتب اأو �سركة �سمن 
املجموعة الذين ينجزون اإجراءات يف املهمة. وي�س���تثنى من ذلك اخلرباء اخلارجيني الذين ي�س���ركهم املكتب اأو �س���ركة 

�سمن املجموعة.
 

ز- املكتب23: هي ممار�س وحيد، اأو ممار�س فرد، اأو جمموعة �س���ركاء، اأو �س���راكة، اأو �س���ركة، اأو من�س���اة اخرى ملحا�س���بني 
مهنيني24 مثاًل، يف لبنان يجب اأن يكون املمار�س الفرد و/اأو ال�سركة م�سجلة حكمًا يف نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف 

لبنان املن�ساأة مبوجب القانون 364 / 94 تاريخ 1994/8/1. 

ح- الفح�س25: فيما يتعلق باملهمات  املنجزة، هو اإجراءات م�س���ممة لتاأمني دليل امتثال فريق املهمة ل�سيا�س���ات واإجراءات 
الرقابة النوعية  اخلا�سة باملكتب.

ط- من�س���اأة مدرجة26: هي من�س���اة يتم ت�سعري، اأو اإدراج اأ�سهمها، اأو اأوراقها املالية، اأو دينها يف �سوق بور�سة معرتف به، اأو 
يتم عر�سها يف ال�سوق مبوجب اأنظمة �سوق بور�سة معرتف به اأو جهة اأخرى مماثلة.

ي- املراقبة27: هي عملية تتكون من اعتبار وتقييم م�ستمرين لنظام الرقابة النوعية  يف املكتب، مبا يف ذلك اإجراء فح�س 
دوري ملجموعة خمتارة من املهمات  املنجزة، وهي م�سممة لتزويد املكتب  بتاأكيد معقول على اأن نظام الرقابة النوعية  

لديه يعمل بفعالية.
 

ك- مكتب �سمن املجموعة28 : هو مكتب التدقيق29 اأو من�ساأة30 تنتمي اإىل جمموعة مهنية معينة.

ل- املجموعة31 : هي هيكلية كبرية اأو عري�سة: 
)1( تهدف اإىل التعاون. 

)2( تهدف بو�س���وح اإىل حتقيق الربح، اأو م�س���اركة يف التكاليف32، اأو امللكية امل�سرتكة لالأ�سهم33، ال�سبط اأو االدارة، اأو 
ال�سيا�س���ات واالإجراءات امل�سرتكة للرقابة النوعية،  وا�سرتاتيجية عمل م�سرتكة، اأو ا�ستخدام اإ�سم عالمة م�سرتك 

اأو جزء هام من امل�سادر املهنية.

19  Engagement quality control review
20  Process
21  Significant Judgments
22  Engagement quality control reviewer
23  Firm
24  A sole practitioner, partnership or corporation or other entity of professional accountants.
25  Inspection
26  Listed entity
27  Monitoring
28  Network Firm
29  Firm
30  Entity
31  Network
32  Cost Sharing
33  Shares Common Ownership



م- �سريك34: هو اأي فرد يتمتع ب�سلطة )�سالحية(35 تلزم املكتب  فيما يخ�س اجناز مهمة خدمات مهنية. 

ن- املوظفون36: تعني �سركاء وموظفي املكتب37.

����س- املعاي���ري املهنية38: ه���ي معايري املهمات، ال�س���ادرة عن جمل�س معايري التدقي���ق والتاأكيد الدولي���ة IAASB. كما هي 
مبين���ة يف مقدمة املعايري الدولية للرقابة النوعية  والتدقيق واملراجعة ومهمات التاأكيد االأخرى واخلدمات ذات العالقة 

ال�سادرة عن جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية، وكذلك املتطلبات االأخالقية ذات العالقة39 

ع- التاأكيد املعقول40: يف �سياق هذا املعيار هو عبارة عن م�ستوى عايل من التاأكيد، ولي�س تاأكيد مطلق.  

ف- املتطلبات االأخالقية ذات العالقة41: هي قواعد ال�س���لوك املهني التي يخ�سع لها فريق املهمة، ومراجع الرقابة النوعية 
على املهمة. والتي ت�سمل عادة اجلزاأين A و B  يف قواعد ال�سلوك االخالقي للمحا�سبني املهنيني42، ال�سادرة عن االحتاد 

الدويل للمحا�سبني اإىل جانب املتطلبات الوطنية املحلية االأكرث تقييدًا.

�س- جمموع املوظفني43- هم املهنيون، ما عدا ال�سركاء، مبا يف ذلك اأي خرباء يعينهم املكتب. 

ق- �س���خ�س خارجي موؤهل بال�س���كل املنا�س���ب44: هو فرد من خارج املكتب  يتمتع بالكفاءة والقدرات للعمل ك�س���ريك مهمة، 
على �س���بيل املثال، �س���ريك يف مكتب اآخر، اأو موظف ميلك خربة منا�سبة هو ع�سو اأما، يف هيئة حما�سبة مهنية قد يوؤدي 
اأع�س���اوؤها مهم���ات تدقيق، ومراجعة للمعلومات املالية التاريخية اأو خدمات تاأكي���د اأخرى اأو خدمات ذات عالقة، اأو يف 

مكتب اأوموؤ�س�سة توؤمن )تقدم( خدمات الرقابة النوعية  ذات العالقة.
 

Requirements المتطلبات
 

تت�شمن �ملتطلبات مفاهيم ح�ل �لعناوين �لتالية:
• تطبيق، و�المتثال للمتطلبات ذ�ت �لعالقة

• عنا�شر نظام �لرقابة �لن�عية
• ت�ثيق نظام �لرقابة �لن�عية

تطبيق، و�المتثال للمتطلبات ذ�ت �لعالقة45 
13. يجب اأن ميلك �سركاء وموظفو46 املكتب  امل�سوؤولني عن و�سع نظام الرقابة النوعية  يف املكتب  وااللتزام بتطبيقه، فهمًا 
لن�س هذا املعيار كاماًل ISQC1 ، مبا يف ذلك التطبيقات واملادة التو�سيحية االأخرى47، وذلك لفهم الهدف منه وتطبيق 

متطلباته بال�سكل ال�سحيح.

14. يج���ب عل���ى املكتب اأن ميتثل ل���كل متطلب وارد يف هذا املعيار، ما مل يكن املتطلب، يف ظ���ل ظروف املكتب، غري مرتبط 
باخلدم���ات املقدم���ة فيما يتعلق بتدقيق، ومراجعة البيانات املالية، ومهمات التاأكي���د االأخرى، واخلدمات ذات العالقة. 

)A1 املرجع: الفقرة(
34  Partner
35  Authority
36  Personnel
37  Partners and staff
38  Professional Standards
39  IAASB’s Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services,
      and relevant ethical requirements.
40  Responsible Assurance
41  Relevant Ethical Requirements
42  IFAC Code of Ethics for Professional Accountants
43  Staff
44  Suitably qualified external person
45  Applying, and Complying with, Relevant Requirements
46  Personnel
47  Application and Other Explanatory Material



15. اإن املتطلب���ات م�س���ممة بطريقة متك�ِّن املكتب م���ن حتقيق الهدف املبني يف هذا املعيار. وبالت���ايل، من املتوقع اأن يوفر 
التطبيق املالئم للمتطلبات، اأ�سا�س���ًا كافيًا لتحقيق الهدف. ومع ذلك، والأّن الظروف تختلف على نطاق وا�س���ع وال ميكن 
توقعها جميعًا، يجب على املكتب اأن ياأخذ باالعتبار ما اإذا كانت هناك م�س���ائل اأو ظروف معينة تتطلب من املكتب و�س���ع 

�سيا�سات واإجراءات اإ�سافية، اإىل جانب تلك ال�سيا�سات واالإجراءات التي يتطلبها هذا املعيار لتحقيق الهدف املبني.

عنا�شر نظام �لرقابة �لن�عية48  
16. يجب على املكتب و�سع، وااللتزام بنظام الرقابة النوعية. ويجب اأن يت�سمن �سيا�سات واإجراءات تتناول كل عن�سر 

من العنا�سر التالية:
�أواًل: م�ش�ؤوليات �لقيادة �ملتعلقة بالن�عية )�جل�دة( د�خل �ملكتب.
ثانياً: �ملتطلبات �الأخالقية ذ�ت �لعالقة )ق��عد �ل�شل�ك �ملهني(.

ثالثاً: قب�ل و��شتمر�ر �لعالقة مع �لعمالء، ومهمات حمددة.
ر�بعاً: �مل��رد �لب�شرية.

خام�شاً: تنفيذ )�أد�ء( �ملهمة.
�شاد�شاً: �ملر�قبة.

)3A -2A 17. يجب على املكتب اأن يوثق �سيا�ساته واإجراءاته وُيبلغها اإىل �سركاء وموظفي49 املكتب )املرجع: الفقرتان

�أواًل: م�ش�ؤوليات �لقيادة �ملتعلقة بالن�عية د�خل �ملكتب50
18. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة لرتويج ثقاف���ة داخلية تعرتف باأن النوعية )اجلودة( عن�س���ر 
ا�سا�س���ي لتاأدية املهمات. ويجب اأن تتطلب هذه ال�سيا�س���ات واالإجراءات من املدير التنفيذي للمكتب، اأو املجل�س االداري 

)5A -4A لل�سركاء، حتّمل امل�سوؤولية املطلقة فيما يخ�س نظام الرقابة النوعية  يف املكتب. )املرجع: الفقرتان

19. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات بحيث ميلك اأي فرد اأو اأفراد، ت�ُوكل )ت��ُ�س���ند( اليهم م�س���وؤولية ت�س���غيلية 
لنظ���ام الرقاب���ة النوعي���ة  يف املكت���ب من قبل املدي���ر التنفي���ذي اأو املجل�س االإداري لل�س���ركاء، اخلربة والق���درة الكافية 

)6A واملنا�سبة، وال�سالحية )ال�سلطة( الالزمة لتحمل تلك امل�سوؤولية. )املرجع: الفقرة

ثانياً: �ملتطلبات �الأخالقية ذ�ت �لعالقة51 )ق��عد �ل�شل�ك �ملهني(
20. يجب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة لتزويده  بتاأكيد معقول باأن �س���ركاء وموظفي52 املكتب ميتثلون 

)10A للمتطلبات االأخالقية ذات العالقة. )املرجع: الفقرة

• �الإ�شتقاللية53  
21. يج���ب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة لتزويده بتاأكي���د معقول حول قيام  �س���ركاء وموظفي املكتب ، 
بالتقيد باالإ�س���تقاللية وفق قواعد ال�س���لوك املهني ذات العالقة. وكذلك حيث يكون ممكنًا، االأفراد االآخرين اخلا�سعني 
ملتطلبات االإ�س���تقاللية )مبا يف ذلك موظفي مكتب �س���من املجموعة(، ومثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات يجب اأن متك�ِّن 

)10A املكتب مما يلي: )املرجع: الفقرة
اأ- االإبالغ عن )تو�س���يل( متطلبات االإ�ستقاللية اإىل �سركاء وموظفي املكتب، واإىل االأ�سخا�س االآخرين اخلا�سعني لهذه 

املتطلبات، حيث ينطبق ذلك، و
ب- حتديد وتقييم الظروف والعالقات التي تخلق تهديدات لالإ�ستقاللية، واتخاذ االإجراء املنا�سب للتخل�س، اأو التقليل 
من هذه التهديدات اإىل م�ستوى مقبول، من خالل تطبيق اإجراءات وقائية، اأو اإذا كان منا�سبًا، االن�سحاب من املهمة، 

حيث يكون االن�سحاب ممكنًا مبوجب القانون اأو االأنظمة املعمول بها.   
48  Elements of a System of Quality Control
49  Personnel
50  Leadership Responsibilities for Quality within the Firm
51  Relevant Ethical Requirements
52  Personnel
53  Independence



)10A 22. يجب اأن تتطلب مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات ما يلي: )املرجع: الفقرة
د �س���ركاء املهمة املكتب باملعلومات ذات العالقة حول مهمات العمالء، مبا يف ذلك نطاق54 اخلدمات، لتمكني  اأ- اأن ُيزوِّ

املكتب من تقييم االأثر ال�سامل، اإن وجد، على متطلبات االإ�ستقاللية،
ب- ان ُيعِلم �سركاء وموظفي55 املكتب  فورًا بالظروف والعالقات التي ت�سكل تهديدًا على االإ�ستقاللية حتى ميكن اتخاذ 

االإجراء املنا�سب.
ج- جمع واإبالغ املعلومات ذات العالقة اإىل املوظفني املنا�سبني حتى:

1. ي�ستطيع املكتب وموظفيه اأن يحددوا ب�سهولة ما اإذا كانوا يحققون متطلبات االإ�ستقاللية،
2. ي�ستطيع املكتب احلفاظ على، وحتديث �سجالته املتعلقة باالإ�ستقاللية، 

3. ي�س���تطيع املكتب  اتخاذ االإجراء املنا�س���ب فيما يتعلق بالتهديدات املُكت�سفة واملوؤثرة على االإ�ستقاللية، التي لي�ست 
يف م�ستوى مقبول. 

23. يج���ب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة لتزويده  بتاأكيد معق���ول باأنه على عل���م باملخالفات ملتطلبات 
االإ�س���تقاللية، واإىل متكين���ه من اتخاذ االإجراء املنا�س���ب ملعاجلة مثل هذه احلاالت. ويجب اأن ت�س���تمل هذه ال�سيا�س���ات 

)10A واالإجراءات على متطلبات الأجل: )املرجع: الفقرة
اأ- ان ُيبل�ِّغ )ُيعِلم( املوظفون فورًا، املكتب  مبخالفات االإ�ستقاللية التي اأ�سبحوا على علم بها،

ب- ان ُيبل�ِّغ املكتب فورًا عن املخالفات املحددة56 لهذه ال�سيا�سات واالإجراءات اإىل كٍل من:
1- �سريك املهمة الذي يحتاج، مع املكتب، اإىل معاجلة املخالفة، و

2- املوظفني املعنيني االآخرين يف املكتب، وعند ال�سرورة، املجموعة وكذلك اولئك اخلا�سعني ملتطلبات االإ�ستقاللية 
الذين يحتاجون اإىل اتخاذ االإجراء املنا�سب، و

ج- االإبالغ الفوري اإىل املكتب، اإذا اقت�س���ت ال�س���رورة، من قبل �سريك املهمة واالأفراد االآخرين امل�سار اليهم يف الفقرة 
23 ب 2 فيم���ا يخ�س االإجراءات املتخذة حلل امل�س���األة، حتى يتمكن املكتب من حتدي���د ما اإذا كان عليه اتخاذ مزيد 

من االإجراءات.

24. يجب على املكتب، على االأقل مرة يف ال�س���نة، اأن يح�س���ل على تاأكيد خطي حول االمتثال ل�سيا�س���اته واإجراءاته املتعلقة 
باالإ�س���تقاللية من جميع �س���ركاء وموظفي57 املكتب الذين تقت�س���ي املتطلبات االأخالقية اأن يكونوا م�س���تقلني. )املرجع: 

)10A- 11A الفقرتان

)10A 25. يجب على املكتب  و�سع �سيا�سات واإجراءات تبني االآتي: )املرجع: الفقرة
اأ- و�س���ع �س���روط58 لتحدي���د احلاجة اإىل تطبيق اإجراءات وقائي���ة للتقليل، من تهديد التاآلف59 اإىل م�س���توى مقبول عند 

ا�ستخدام نف�س املوظفني الرئي�سيني60 يف مهمة تاأكيد لفرتة طويلة من الزمن، و
ب- يقت�سي، يف مهمات تدقيق البيانات املالية للمن�ساآت املدرجة، ُمداورة )تناوب(61 �سريك املهمة، واالأفراد امل�سوؤولني 
ع���ن مراجعة الرقاب���ة النوعية على املهمة، وحيث ينطبق ذلك، االأ�س���خا�س االآخرين اخلا�س���عني ملتطلبات املُداورة، 

)12A- 17A وذلك بعد فرتة حمددة امتثااًل للمتطلبات االأخالقية ذات العالقة. )املرجع: الفقرات

ثالثاً: قب�ل، و��شتمر�ر �لعالقة مع �لعمالء، ومهمات حمددة62
د  26. يجب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات لقبول وا�س���تمرار العالقة مع العمالء ومهمات حمددة، م�س���ممة لتزوِّ

املكتب بتاأكيد معقول على اأنه �سيتم قبول اأو ا�ستمرار العالقة واملهمات فقط عندما يكون املكتب:
  )18A-23A اأ- موؤَهل الأداء املهمة وميلك القدرات، مبا فيها الوقت واملوارد للقيام بذلك، )املرجع: الفقرتان

54  Scope
55  Personnel
56  Identified
57  Personnel
58  Criteria
59  Familiarity Threat
60  Senior Personnel
61  Rotation
62  Acceptance and Continuance of Client Relationships and Specific Engagements



ب- قادر على االمتثال لقواعد ال�سلوك املهني، و
ج- ق���د اأخ���ذ باالعتبار نزاه���ة العميل، ولي�س لدي���ه معلومات قد تقوده اإىل اال�س���تنتاج باأن العميل يفتق���ر اإىل النزاهة. 

)23A-20A-19A املرجع: الفقرات(

27. يجب اأن تتطلب مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات ما يلي:
21A 23A اأ- اأن يح�سل املكتب على املعلومات التي يراها �سرورية يف الظروف: املرجع الفقرتان

- قبل قبول مهمة معينة مع عميل جديد، 
- وكذلك، عندما يقرر ما اإذا كان �سي�ستمر يف مهمة قائمة من ال�سنة ال�سابقة، 

- عندما ياأخذ باالعتبار قبول مهمة جديدة مع عميل حايل.

ب- يف حال حتديد تعار�س )ت�س���اُرب( حمتمل يف امل�س���الح63 عند قبول مهمة معينة من عميل جديد، اأو عميل موجود 
ر ما اإذا كان من املالئم قبول املهمة اأم ال. حاليًا، يجب على املكتب اأن يقرِّ

ج- يف حال حتديد م�سائل )ق�سايا(64 معينة، واتخاذ املكتب قرار قبول العميل، اأو ا�ستمرار العالقة مع العميل احلايل، 
اأو املهمة املحددة، يجب على املكتب اأن يوثق كيفية حل هذه امل�سائل.

28. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات حول ا�س���تمرار مهمة، والعالقة مع العميل،  يتناول فيها الظروف التي لو 
يح�س���ل فيه���ا املكتب على معلومات كانت �س���توؤدي اإىل رف�س املهمة، ل���و اأن هذه املعلومات كانت متاحة يف وقت �س���ابق.  

ويجب اأن تت�سمن مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات  االعتبارات التالية:

اأ- امل�سوؤوليات املهنية والقانونية التي تنطبق على الظروف، مبا يف ذلك وجود متطلب على املكتب  باالإبالغ اإىل: الفرد، 
اأو االأفراد  الذين قاموا بالتعيني، اأو يف بع�س احلاالت، اإىل ال�سلطات الرقابية، و 

)22A-23A ب- اإمكانية االن�سحاب من املهمة، اأو من كل من املهمة والعالقة مع العميل. )املرجع: الفقرتان

ر�بعاً: �مل��رد �لب�شرية65 
29. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة لتزويده  بتاأكيد معقول باأن املكتب لديه عدد كايف من املوظفني 

ذوي الكفاءة والقدرات، وااللتزام بقواعد ال�سلوك املهني الالزمة بهدف:

اأ- تنفيذ املهمات وفق املعايري املهنية، واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، و
24A- ب- متكني املكتب، اأو �س���ركاء املهمة من اإ�س���دار التقارير املنا�س���بة يف ظل الظروف القائمة. )املرجع: الفقرات

)29A

• تعيني فرق �ملهمات66 
30. يجب على املكتب ان يوكل امل�سوؤولية عن كل مهمة اإىل �سريك مهمة حمدد، وو�سع �سيا�سات واإجراءات تتطلب االتي:

اأ- االإبالغ عن هوية ودور �سريك املهمة اإىل االأع�ساء الرئي�سيني يف اإدارة العميل واملكلفني بالرقابة،
ب- امتالك �سريك املهمة القدرة والكفاءة، وال�سالحية املنا�سبة الإجناز الدور املطلوب منه، و

)30A ج- حتديد م�سوؤوليات �سريك املهمة بو�سوح، واإبالغها اإىل ذلك ال�سريك. )املرجع: الفقرة

31. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات لتعيني موظفني منا�سبني ذوي الكفاءة والقدرات الالزمة بهدف:
1- تنفيذ املهمات وفق املعايري املهنية، واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، و

)31A 2- متكني املكتب، اأو �سركاء املهمة من ا�سدار التقارير املنا�سبة يف ظل الظروف القائمة. )املرجع: الفقرة

63  Potential Conflict of Interest
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خام�شاً: تنفيذ )�أد�ء( �ملهمات67 
يت�شمن عن�شر تنفيذ )�أد�ء( �ملهمات �الآتي:

اأ- امل�سورة
ب- الرقابة النوعية على املهمة

ج- توثيق مراجعة الرقابة النوعية على املهمة
د- االختالف يف الراأي 

ه�- توثيق املهمة

32. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة لتوفر ل���ه  تاأكيد معقول باأن املهمات يت���م تنفيذها وفق املعايري 
املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، واأن املكتب ، اأو �س���ريك املهمة، ي�س���در تقارير منا�سبة يف الظروف 

القائمة. ويجب اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سات واالإجراءات ما يلي: 
)32A- 33A اأ- م�سائل متعلقة بتعزيز االت�ساق يف نوعية )جودة( اأداء املهمة،)املرجع: الفقرتان

)34A ب- م�سوؤوليات االإ�سراف، )املرجع: الفقرة
)35A ج- م�سوؤوليات املراجعة. )املرجع: الفقرة

33. يجب ان حتدد �سيا�س���ات واإجراءات املكتب م�س���وؤولية املراجعة، على قاعدة اأن تتم مراجعة عمل اأع�س���اء فريق املهمة 
االأقل خربة من قبل اأع�ساء فريق املهمة االأكرث خربة.

• �مل�ش�رة68 
34. يجب على املكتب  و�سع �سيا�سات واإجراءات م�سممة لتزويده  بتاأكيد معقول حول:

اأ- اإجراء امل�سورة املنا�سبة حول امل�سائل ال�سعبة اأو املثرية للجدل،
ب- توفر امل�سادر الكافية لتمكينه من اإجراء م�سورة منا�سبة،

ج- توثي���ق طبيع���ة ونطاق هذه امل�س���ورات والنتائج امل�ستخل�س���ة منها، واأن���ه مت االإتفاق عليها من الطرف���ني اأي: من قبل 
ال�سخ�س الذي ي�سعى اإىل احل�سول على م�سورة، ومن امل�ست�سار )اأي ال�سخ�س الذي مت ا�ست�سارته(

)40A -36A د- تطبيق النتائج امل�ستخل�سة من هذه امل�سورات. )املرجع: الفقرات

• �لرقابة �لن�عية على �ملهمة 69
35. يجب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات تتطلب، فيما يخ�س املهمات املنا�س���بة، اإجراء مراجعة الرقابة النوعية 
على املهمة والتي توؤمن تقييم مو�س���وعي  لالأحكام الهامة التي ي�سدرها فريق املهمة واخلال�سات التي تو�سل اإليهاحول 

�سياغة التقرير. ويجب اأن تتطلب مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات االآتي:
اأ- اإجراء مراجعة الرقابة النوعية جلميع مهمات تدقيق البيانات املالية للمن�ساآت املدرجة،

ب- حتدي���د املعاي���ري70 التي على ا�سا�س���ها ينبغي تقيي���م جميع: مهمات التدقي���ق، واملراجعة االخ���رى للمعلومات املالية 
التاريخية ومهمات التاأكيد االخرى واخلدمات ذات العالقة. وذلك  لتحديد ما اإذا كان يجب اإجراء مراجعة الرقابة 

النوعية على املهمة ام ال، )املرجع: الفقرة 51A( و
ج- اإج���راء مراجع���ة الرقابة النوعية  جلميع املهمات املطلوب له���ا مراجعة النوعية، ان وجدت، والتحقق من انها متتثل 

وحتقق املعايري املو�سوعة وفق الفقرة ال�سابقة 35 - ب.  

36. يجب على املكتب  و�سع �سيا�سات واإجراءات حتدد طبيعة، وتوقيت ونطاق مراجعة الرقابة النوعية  ملهمة معينة. ويجب 
ان تتطل���ب مثل هذه ال�سيا�س���ات واالإجراءات عدم و�س���ع تاريخ على تقرير املهمة حتى يت���م االنتهاء من مراجعة الرقابة 

)43A -42A النوعية على املهمة. )املرجع: الفقرتان
37. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات تتطلب ا�ستمال مراجعة الرقابة النوعية على املهمة ما يلي:

67  Engagement Performance
68  Consultation
69  Engagement Quality Control Review
70  Criteria



اأ- مناق�سة امل�سائل الهامة مع �سريك املهمة،
ب- مراجعة البيانات املالية اأو معلومات املوا�سيع االأخرى، والتقرير املقرتح،

ج- مراجعة وثائق تتعلق باالأحكام الهامة التي اأ�سدرها فريق املهمة، واخلال�سات التي تو�سل اليها،
د- تقييم النتائج التي مت التو�س���ل اليها حول �س���ياغة التقرير، واالأخذ باالعتبار ما اإذا كان التقرير املقرتح منا�سب، اأم 

.)44A ال. )املرجع: الفقرة

38. فيما يتعلق بتدقيق البيانات املالية للمن�س���اآت املدرجة، يجب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات تتطلب اأن ت�ستمل 
مراجعة الرقابة النوعية على املهمة، اأي�سًا اعتبار االأمور التالية:

اأ- تقييم فريق املهمة الإ�ستقاللية املكتب  فيما يتعلق مبهمة حمددة )معينة(،
ب- ما اإذا مت اإجراء م�سورات منا�سبة فيما يخ�س امل�سائل ذات االختالف يف الراأي، اأو غريها من امل�سائل ال�سعبة، اأو 

املثرية للجدل، واخلال�سات النا�سئة عن هذه امل�سورات، 
ج- ما اإذا كانت الوثائق املختارة للمراجعة تعك�س العمل املنجز فيما يتعلق باالأحكام الهامة، وتدعم اخلال�سات التي مت 

.)45A- 46A التو�سل اليها. )املرجع: الفقرتان

39. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات تتناول تعيني مراجعي الرقابة النوعية على املهمات. وحتدد اأهليتهم71 من 
خالل:

  .)47A اأ- املوؤهالت الفنية املطلوبة الجناز الدور، مبا يف ذلك اخلربة وال�سالحية الالزمتني، )املرجع: الفقرة
ب- الدرجة )احلد( الذي ميكن اأن تتم م�س���ورة مراجع الرقابة النوعية، فيما يتعلق باملهمة دون اإ�س���عاف مو�سوعيته. 

.)48A املرجع: الفقرة(
 

 -49A 40. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات توؤمن مو�س���وعية72  مراجع الرقابة النوعي���ة. )املرجع: الفقرات
.)51A

41. يجب اأن تن�س �سيا�س���ات واإجراءات املكتب على ا�س���تبدال مراجع الرقابة النوعية حيثما قد ت�سعف قدرة املراجع على 
اأداء مراجعة مو�سوعية.

• ت�ثيق مر�جعة �لرقابة �لن�عية على �ملهمة73 
42. يجب على املكتب  و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات فيما يخ�س توثيق مهمة مراجعة الرقابة النوعية، والذي يتطلب التتوثيق 

حول ما يلي:
اأ- االإجراءات املطلوبة مبوجب �سيا�سات املكتب  حول مراجعة الرقابة النوعية على املهمة قد مت اجنازها،

ب- قد متَّ ا�ستكمال مراجعة الرقابة النوعية على املهمة، يف اأو قبل تاريخ ا�سدار التقرير،
ج- ع���دم اطالع املراجع على اأية م�س���ائل غري حملول���ة، قد جتعله يعتقد اأن االحكام الهامة التي اأ�س���درها فريق املهمة 

واخلال�سات التي تو�سل اإليها غري مالئمة.

• �الختالف يف �لر�أي74 
43. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات تتناول االختالفات يف الراأي التي تن�ساأ بني فريق املهمة، واأولئك اال�سخا�س 
الذي���ن يتم م�س���ورتهم، وحي���ث يكون ممكنًا، تلك االختالفات يف الراأي التي تن�س���اأ بني �س���ريك املهم���ة ومراجع الرقابة 

.)52A- 53A النوعية على املهمة. )املرجع: الفقرتان

44. يجب ان تتطلب مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات ما يلي:
اأ- توثيق وتطبيق اخلال�سات التي مت التو�سل اليها،

71  Eligibility
72  Objectivity
73  Documentation of the Engagement Quality Control Review
74  Differences of Opinion



ب- يجب ان ال يوؤرخ التقرير حتى يتم حّل امل�ساألة.

�ملهمة75  • ت�ثيق 
- االنتهاء من جتميع امللفات النهائية للمهمة76 

45. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات لفرق املهمات الإكمال جتميع امللفات النهائية للمهمة يف الوقت املحدد بعد 
.)54A- 55A االنتهاء من التقرير ب�سيغته النهائية. )املرجع: الفقرتان

- ال�سرية، واحلفظ املاأمون، والنزاهة، وامكانية الو�سول اإىل، وا�سرتجاع وثائق املهمة77 

46. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�س���ممة للحفاظ على: ال�س���رية، واحلفظ املاأمون، والنزاهة، وامكانية 
)59A -56A الو�سول اإىل  وثائق املهمة وا�سرتجاعها. )املرجع: الفقرات

- االحتفاظ بوثائق املهمة78 

47. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات لالحتفاظ بوثائق املهمة لفرتة زمنية كافي���ة لتلبية احتياجات املكتب، اأو 
)63A -60A وفق واملتطلبات القانونية اوالتنظيمية. )املرجع: الفقرات

�شاد�شاً: �ملر�قبة79  
تت�شمن عن�شر �ملر�قبة Monitoring �لعناوين �لتالية:

- مر�قبة �شيا�شات و�جر�ء�ت �ملكتب �ملتعلقة بالرقابة �لن�عية
- تقييم، و�بالغ، ومعاجلة حاالت �لق�ش�ر �ملحددة

- �ل�شكاوى و�الدعاء�ت

• مر�قبة �شيا�شات و�إجر�ء�ت �ملكتب �ملتعلقة بالرقابة �لن�عية80  
48. يجب على املكتب و�س���ع اآلية مراقبة81 م�س���ممة لتزويده بتاأكيد معقول على اأن ال�سيا�س���ات واالإجراءات املتعلقة بنظام 

الرقابة النوعية منا�سبة ومالئمة، وتعمل بفعالية. ويجب على هذه االآلية اأن:
اأ- ت�س���تمل على اعتبار وتقييم م�س���تمرين لنظام الرقابة النوعية يف املكتب، على اأن يت�س���من ذلك، اإجراء فح�س، على 

اأ�سا�س دوري، ملهمة منجزة واحدة على االأقل لكل �سريك،
ب- توكيل م�س���وؤولية عملية املراقبة اإىل �س���ريك اأو �س���ركاء اأو اأ�سخا�س اآخرين ميلكون خربة، و�سلطة كافية ومنا�سبة يف 

ل تلك امل�سوؤولية، املكتب، لتحمُّ
ج- تتطل���ب عدم اإ�س���راك اأولئك اال�س���خا�س الذين ي���وؤدون املهمة، اأو مراجع���ة الرقابة النوعية عل���ى املهمة، يف فح�س 

.)68A -64A املهمات. )املرجع: الفقرات

�ملحددة82  �لق�ش�ر  حاالت  ومعاجلة  و�إبالغ،  • تقييم، 
49. يجب على املكتب ان يقّيم تاأثري حاالت الق�س���ور التي متت مالحظتها نتيجة عملية املراقبة، ويحدد ما اإذا كانت هذه 

احلاالت اإما:
اأ- اأمثلة ال تدل بال�س���رورة على اأن نظام الرقابة النوعية  يف املكتب غري كاٍف ليوؤمن للمكتب تاأكيد معقول حول امتثال 
املكتب للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، وعلى اأن التقارير ال�سادرة عن املكتب اأو �سركاء 
75  Engagement Documentation
76  Completion of the Assembly of Final Engagement Files
77  Confidentiality, Safe Custody, Integrity, Accessibility and Retrievability of Engagement Documentation 
78  Retention of Engagement Documentation
79  Monitoring
80  Monitoring the Firm’s Quality Control Policies and Procedures
81  Monitoring Process
82  Evaluating, Communicating and Remedying Identified Deficiencies



املهمة غري منا�سبة يف الظروف القائمة، �أو
ب- ح���االت ق�س���ور متعلق���ة بالنظ���ام، اأو متكررة اأو حاالت ق�س���ور هامة اأخ���رى التي تتطلب اتخاذ اإجراء ت�س���حيحي 

فوري.

50. يج���ب على املكتب ان ُيبل�ِّغ �س���ركاء املهمة ذوي العالقة، واملوظفني املنا�س���بني االآخرين عن حاالت الق�س���ور التي متت 
.)69A مالحظتها نتيجة عملية املراقبة، والتو�سيات املتعلقة باالإجراء االإ�سالحي املنا�سب. )املرجع: الفقرة

51. يجب اأن تت�سمن التو�سيات املتعلقة باالإجراءات اال�سالحية الت�سحيحية املنا�سبة حلاالت الق�سور التي متت مالحظتها 
اإجراء واحد اأو اكرث مما يلي:

اأ- اتخاذ اإجراء اإ�سالحي منا�سب فيما يتعلق مبهمة فردية اأو اأحد املوظفني،
ب- االإبالغ عن النتائج83 اإىل االأ�سخا�س امل�سوؤولني عن التدريب والتطوير املهني،

ج- اإجراء تغيريات على �سيا�سات واإجراءات الرقابة النوعية،
د- اتخاذ اإجراء تاأديبي بحق اال�سخا�س الذين ال ميتثلون ل�سيا�سات واإجراءات املكتب، وخا�سة اأولئك اال�سخا�س الذين 

يكررون ذلك. 

52. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات تتناول احلاالت التي  تدل فيها نتائج اإجراءات املراقبة على اأن التقرير قد 
يكون غري منا�سب، اأو على اإهمال )حذف( اإجراءات اأثناء اأداء املهمة. يجب اأن تتطلب مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات 
اأن يحدد املكتب ما هو االإجراء اال�سايف املنا�سب لالمتثال للمعايري املهنية ذات العالقة واملتطلبات القانونية والتنظيمية 

املعمول بها، وتاأخذ باالعتبار مدى �سرورة االإ�ستح�سال على ا�ست�سارة قانونية.

53. يجب على املكتب اأن ُيبل�ِّغ مرة يف ال�س���نة على االقل، نتائج مراقبة نظام الرقابة النوعية  اخلا�س باملكتب، اإىل �س���ركاء 
املهمة اأو اال�س���خا�س املنا�س���بني االآخرين يف املكتب، مبا يف ذلك املدير التنفيذي، اأو يف حال كان منا�س���بًا، اإىل املجل�س 
االداري لل�س���ركاء. ويجب اأن يكون هذا االبالغ كافيًا لتمكني املكتب وهوؤالء اال�س���خا�س من اتخاذ اإجراء فوري ومنا�سب 

حيث تقت�سي ال�سرورة وفق اأدوارهم وم�سوؤولياتهم املحددة. ويجب اأن تت�سمن املعلومات التي يتم اإابالغها ما يلي:
اأ- و�سف اإجراءات املراقبة املنجزة )املوؤداة(،

ب- اخلال�سات التي مت التو�سل اإليها من اإجراءات املراقبة،
ج- حيث يكون ذلك ذو عالقة، و�س���ف حاالت الق�س���ور املتعلقة بالنظام اأو املتكررة، اأو حاالت الق�سور الهامة االخرى، 

وو�سف االإجراءات املتخذة ملعاجلة اأو تعديل حاالت الق�سور هذه.

54. تعمل بع�س املكاتب كجزء من جمموعة، وقد تطبق على نطاق املجموعة، بهدف االن�سجام )االت�ساق( بع�س اإجراءات 
املراقبة اخلا�سة بها. وعندما تعمل املكاتب �سمن جمموعة معينة مبوجب �سيا�سات واإجراءات مراقبة م�سرتكة م�سممة 
لالمتثال لهذا املعيار ISQC1، وتعتمد على نظام مراقبة خا�س بها  كهذا، فيجب اأن تتطلب �سيا�سات واإجراءات املكتب 

ما يلي:
اأ- اأن تبل���غ املجموعة على اأ�س���ا�س �س���نوي على االأقل، عن النطاق الكل���ي لعملية املراقبة ومداه���ا، ونتائجها اإىل االأفراد 

املنا�سبني �سمن �سركات املجموعة، و
ب- اأن تبلغ املجموعة فورًا عن اأية حاالت ق�س���ور حمددة يف نظام الرقابة النوعية  اإىل االأفراد املنا�س���بني داخل املكتب 

اأو املكاتب ذات العالقة �سمن املجموعة بحيث يتم اتخاذ االإجراء الالزم،

وذلك حتى ي�س���تطيع �س���ركاء املهمة يف �سركات املجموعة االعتماد على نتائج عملية املراقبة املطبقة داخل املجموعة، ما مل 
تو�سي املكاتب اأو املجموعة بغري ذلك.

83  findings



و�الإدعاء�ت84  • �ل�شكاوى 
55. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات م�سممة لتزويده  بتاأكيد معقول على اأنه يتعامل بال�سكل املالئم مع:

اأ- ال�س���كاوى واالإدع���اءات ب���اأن العمل املنجز م���ن قبل املكتب ف�س���ل يف االمتثال للمعاي���ري املهنية واملتطلب���ات القانونية 
والتنظيمية املعمول بها، و

ب- االدعاءات بعدم االمتثال لنظام الرقابة النوعية يف املكتب.

وكجزء من هذه العملية، يجب على املكتب اأن ي�ُن�س���اأ قنوات حمددة بو�س���وح يتمكن من خاللها موظفو املكتب من اإثارة اأية 
.)70A م�ساور قلق دون اخلوف من انتقام. )املرجع: الفقرة

56. يف حال حتديد حاالت ق�سور اثناء التحقيق يف ال�سكاوى واالدعاءات، يف ت�سميم اأو عمل )ت�سغيل( �سيا�سات واإجراءات 
الرقابة النوعية  اخلا�س���ة باملكتب اأو عدم امتثال فرد )�س���خ�س( اأو اأفراد، لنظام الرقابة النوعية يف املكتب، يجب على 

.)71A- 81A املكتب اأن يتخذ االإجراءات املنا�سبة كما هو مبني يف الفقرة 51. )املرجع: الفقرتان

ت�ثيق نظام �لرقابة �لن�عية85  
57. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�سات واإجراءات تتطلب التوثيق املنا�سب الذي يوؤمن الدليل على عمل )ت�سغيل( كل عن�سر 

.)73A- 75A من عنا�سر نظام الرقابة النوعية املعتمد  لديه. )املرجع: الفقرات

58. يجب على املكتب و�سع �سيا�سات واإجراءات تتطلب االحتفاظ بالتوثيق لفرتة زمنية كافية ت�سمح للذين يوؤدون اإجراءات 
املراقب���ة، بتقيي���م امتثال املكتب لنظام الرقابة النوعية املعتمد  لديه، اأو االحتفاظ بها لفرتة اطول اإذا كان ذلك مطلوبًا 

مبوجب القانون اأو التنظيمات.

59. يجب على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات تتطلب توثيق ال�س���كاوى واالدعاءات واإجراءات اال�س���تجابة لها )الردود 
عليها(.

84  Complaints and Allegations
85  Documentation of the System of Quality Control



اجلزء الثاين
التطبيق واملادة التو�سيحية االخرى

،Application and Other Explanatory Material
A75 اإىل A1 وي�ستمل على 75 تطبيق ومادة تو�سيحية، مرقمة ب�سورة

تطبيق، واالمتثال للمتطلبات ذات العالقة86 

�ل�شغرية87 )�ملرجع: �لفقرة 14( باملكاتب  خا�شة  • �عتبار�ت 
A1. ال يدعو هذا املعيار ISQC1 اإىل االلتزام باملتطلبات غري ذات العالقة، على �س���بيل املثال، االلتزام يف الظروف التي 
يعم���ل فيه���ا ممار�س ف���رد88 دون فريق عم���ل89. وتعترب املتطلبات الواردة يف ه���ذا املعيار مثل، تلك املتعلقة ب�سيا�س���ات 
واإجراءات تعيني موظفني منا�سبني يف فريق املهمة ) انظر الفقرة 31(، وتفوي�س م�سوؤوليات املراجعة ) انظر الفقرة 
33(، واالبالغ ال�س���نوي عن نتائج عملية املراقبة اإىل �س���ركاء املهمة يف املكتب )انظر الفقرة 53(. لي�س���ت ذات عالقة 

يف غياب وجود فريق عمل.

عناصر نظام الرقابة النوعية90  )المرجع: الفقرة 17( 
A2. ب�س���كل عام، يت�سمن االبالغ عن �سيا�س���ات واإجراءات الرقابة النوعية  اإىل �سركاء وموظفي91 املكتب و�سفًا ل�سيا�سات 
واإج���راءات الرقاب���ة النوعية واالهداف امل�س���ممة ليتم حتقيقها، والر�س���الة التي تتلخ�س يف حتمل كل فرد م�س���وؤولية 
�سخ�سية عن النوعية، ومن املتوقع منه االمتثال لهذه ال�سيا�سات واالإجراءات. وت�سجيع موظفي املكتب على االإبالغ عن 
وجهات نظرهم اأو م�س���اور قلقهم ب�س���اأن امل�س���ائل املتعلقة بالرقابة النوعية وعلى اأهمية احل�سول على تغذية راجعة92 

)ردة الفعل( حول نظام الرقابة النوعية  يف املكتب.

باملكاتب ال�سغرية93  خا�سة  • اعتبارات 
A3. ق���د يك���ون توثي���ق واالبالغ عن ال�سيا�س���ات واالإجراءات يف املكاتب ال�س���غرية اأقل ر�س���مية و�س���مولية من���ه يف املكاتب 

الكبرية.

�أواًل: م�ش�ؤوليات �لقيادة �ملتعلقة بالن�عية د�خل �ملكتب94

• �لت�شجيع على ثقافة د�خلية للن�عية95 )�ملرجع: �لفقرة 18( 
A4. توؤثر القيادة يف املكتب، واملثال الذي تعطيه على الثقافة الداخلية للمكتب ب�سكل ملحوظ وجوهري. اأن الرتويج لثقافة 
داخلية موجهة نحو النوعية يعتمد على وجود اإجراءات وا�سحة، ومت�سقة ومتكررة، ور�سائل من جميع م�ستويات اإدارة 

املكتب التي ت�سلط ال�سوء على �سيا�سات واإجراءات الرقابة النوعية يف املكتب والتي تتطلب:
اأ- تاأدية )تنفيذ( العمل املمتثل باملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، و

ب- اإ�سدار تقارير منا�سبة يف الظروف القائمة.

واإن مثل هذه االفعال والر�سائل ت�سجع على وجود ثقافة تعرتف وتكافئ العمل ذو النوعية )اجلودة( املميزة. وقد يتم االإبالغ 
ع���ن هذه االفعال والر�س���ائل من خالل، مث���ال، ندوات التدريب، االجتماعات، احلوار الر�س���مي اأو غري الر�س���مي، و بيانات 

86  Applying, and Complying with, Relevant Requirements
87  Considerations Specific to Smaller Firms
88  Sole Practitioner
89  Staff
90  Elements of a System of Quality Control
91  Personnel
92  Feedback
93  Considerations Specific to Smaller Firms
94  Leadership Responsibilities for Quality within the Firm
95  Promoting an Internal Culture of Quality



املهم���ة، والن�س���رات، اأو املذكرات. كما قد يتم دجمها من خ���الل عملية التوثيق الداخلي ومواد التدريب اخلا�س���ة باملكتب، 
م وتعزز وجهة نظر املكتب فيما يتعلق باأهمية النوعية وكيفية  وكذلك يف اإجراءات تقييم ال�س���ريك وفريق العمل بحيث تدعِّ

حتقيقها عمليًا.

 A5. اأن هدف حتقيق النوعية يف جميع املهمات التي يوؤديها املكتب هو متطلب اأ�سا�سي يجب اأن  تدركه قيادة املكتب لنجاح 
ا�سرتاتيجيتها. ويت�سمن ترويج مثل هذه الثقافة الداخلية ما يلي:

اأ- و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات تتناول تقييم االداء، والتعوي�س والرتويج، مبا يف ذلك نظم احلوافز ملوظفي املكتب، يف 
�سبيل تو�سيح التزام املكتب نحو حتقيق النوعية،

ب- تفوي�س م�سوؤوليات االدارة بحيث ال تطغى االعتبارات التجارية على نوعية العمل املنجز، و
ج- توفري موارد كافية لتطوير، وتوثيق ودعم �سيا�سات واإجراءات الرقابة النوعية .

للمكتب96 )�ملرجع: �لفقرة 19( �لن�عية   �لرقابة  لنظام  �لت�شغيلية  �مل�ش�ؤولية  • تعيني 
  

A6. متّك���ن اخلربة والقدرة الكافيتني واملنا�س���بتني، الفرد اأو االأفراد امل�س���وؤولني عن نظام الرقاب���ة النوعية  يف املكتب من 
حتديد وفهم الق�س���ايا املتعلقة بالرقابة النوعية وتطوير �سيا�س���ات واإجراءات مالئمة. كما ومتك�ِّن ال�سالحية الالزمة، 

الفرد اأو االأفراد، من تطبيق هذه ال�سيا�سات واالإجراءات.

ثانياً: �ملتطلبات �الأخالقية ذ�ت �لعالقة97 )ق��عد �ل�شل�ك �ملهني(

�لعالقة98 )�ملرجع: �لفقرة 20( ذ�ت  �الأخالقية  للمتطلبات  • �المتثال 
 

A7. حتدد قواعد االحتاد الدويل للمحا�س���بني IFAC Code املبادئ اال�سا�س���ية لل�س���لوك االخالقي املهني، والتي تت�سمن 
ما يلي:

Integrityالنزاهةاأ

Objectivityاملو�سوعيةب

Professional competence and due careالكفاءة املهنية والعناية الواجبةج

Confidentialityال�سريةد

Professional behaviorال�سلوك املهنيه�

A8. يو�سح اجلزء ب من قواعد االحتاد الدويل للمحا�سبني IFAC Code كيفية تطبيق اإطار العمل الت�سوري99 يف حاالت 
حمددة. ويوؤمن اأمثلة على اإجراءات وقائية قد تكون مالئمة للتعامل مع التهديدات على االمتثال للمبادئ االأ�سا�س���ية، 

واأي�سا يوؤمن اأمثلة على حاالت ال تكون فيها االإجراءات الوقائية قادرة على التعامل مع التهديدات.

A9. يتم تعزيز املبادئ االأ�سا�سية ب�سكل خا�س من خالل:

The leadership of the firmقيادة املكتب-

Education and trainingالتعليم والتدريب-

Monitoringاملراقبة-

A process for dealing with non-complianceعملية التعامل مع عدم االمتثال-

96  Assigning Operational Responsibility for the Firm’s System of Quality Control
97  Relevant Ethical Requirements
98  Compliance with Relevant Ethical Requirements
99  Conceptual Framework



»مكتب �شمن �ملجم�عة«100 )�ملرجع: �لفقر�ت 20- 25( و  و»جمم�عة«  »مكتب«  • تعريف 
 A10. قد يختلف تعريف »مكتب« و »جمموعة« و »مكتب �س���من املجموعة« الواردة يف املتطلبات االأخالقية ذات العالقة عن 
تلك التعريفات الواردة يف هذا املعيار الدويل للتدقيق. فعلى �سبيل املثال، تعّرف قواعد ال�سلوك االخالقي للمحا�سبني 

املهنيني ال�سادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني 101 »املكتب« كما يلي:
1. ممار�س فرد102 جُماز اأو م�سموح له مزاولة املهنة، اأو مكتب تدقيق جُماز اأو م�سموح له مزاولة املهنة،

2. من�ساأة ت�سيطر على هوؤالء االأطراف من خالل امللكية، اأو االدارة، اأو و�سائل اأخرى، 
3. من�ساأة م�سيطر عليها من قبل هوؤالء االطراف من خالل امللكية، اأو االدارة، اأو و�سائل اخرى.

د قواعد االإحتاد الدويل للمحا�سبني، اإر�سادات فيما يتعلق مب�سطلحي »جمموعة« و »مكتب �سمن املجموعة«. كما تزوِّ
ي�ستدعي االمتثال ملتطلبات الفقرات 20 - 25، تطبيق التعريفات امل�ستخدمة يف املتطلبات االأخالقية ذات العالقة اإىل الدرجة 

التي تكون فيه �سرورية لتف�سري هذه املتطلبات االأخالقية.
 

�ملكت�بة103 )�ملرجع: �لفقرة 24(  )�لتاأكيد�ت(  • �مل�شادقة 
A11. قد تتخذ امل�س���ادقة )االثباتات( اخلطية �س���كل ن�سخة ورقية، اأو الكرتونية، وباحل�سول على امل�سادقة واتخاذ اإجراء 
منا�س���ب جت���اه املعلومات التي ت�س���ري اإىل عدم االمتثال، ُيبنيِّ املكت���ب االهمية التي يوليها لالإ�س���تقاللية ويجعل االمر 

)امل�ساألة( متوفرة ووا�سحة ل�سركاء وموظفي104 املكتب.

تهديد �لتاآلف105 )�ملرجع: �لفقرة 20( 
 A12. تناق�س قواعد االحتاد الدويل للمحا�س���بني تهديد التاآلف الذي ين�س���اأ نتيجة ا�ستخدام نف�س املوظفني الرئي�سيني106 يف 
مهم���ة تاأكيد حمددة )معينة( لف���رتة طويلة من الزمن واالإجراءات الوقائية التي ق���د تكون مالئمة ملعاجلة مثل هذه 

التهديدات.

A13. قد يت�سمن حتديد �سروط107 منا�سبة ملواجهة تهديد التاآلف م�سائل مثل:
• طبيعة108 املهمة مبا يف ذلك املدى )املجال(109 الذي يتناول م�ساألة ذات م�سلحة عامة، و

املهمة. يف  الرئي�سيني  املوظفني  خدمة  مدة  • طول 

وتت�س���من االمثل���ة على االإجراءات الوقائية، مداورة )تناوب( املوظفني الرئي�س���يني110، اأو طل���ب مراجعة الرقابة النوعية  على 
املهمة.

A14. تقّر قواعد االحتاد الدويل للمحا�س���بني باأن التاآلف مرتبط ب�س���كل خا�س يف �س���ياق تدقيق البيانات املالية للمن�س���اآت 
املدرجة. وتتطلب هذه القواعد فيما يتعلق مبهام التدقيق، ُمداورة �سريك التدقيق الرئي�سي بعد فرتة حمددة م�سبقًا، 
يف العادة ال تزيد عن �س���بع �س���نوات، وتن�س على معايري وار�س���ادات ذات �س���لة. وقد حتدد املتطلبات الوطنية فرتات 

ُمداورة )اعادة توزيع( اأق�سر.

�لعام111 �لقطاع  م�ؤ�ش�شات  بتدقيق  خا�شة  • �عتبار�ت 
د التداب���ري القانونية اإج���راءات وقائية الإ�س���تقاللية مدققي القطاع الع���ام. ومع ذلك، قد تبق���ى التهديدات  A15. ق���د ت���زوِّ

100  Definition of “Firm,” “Network” and “Network Firm” 
101  IFAC Code of Ethics for Professional Accountants
102  A Sole Practitioner
103  Written Confirmation
104  Personnel
105  Familiarity Threat
106  Senior Personnel
107  Criteria
108  Nature
109  Extent
110  Rotating the Senior Personnel
111  Considerations Specific to Public Sector Audit Organizations



لالإ�س���تقاللية موجودة ب�س���رف النظر عن اأية تدابري قانونية م�س���ممة حلمايتها. وبالتايل، قد ياأخذ مدقق القطاع 
الع���ام باالعتبار لدى و�س���ع ال�سيا�س���ات واالإجراءات املطلوبة مبوج���ب الفقرات 20 – 25، اأمر تكلي���ف القطاع العام 

ومعاجلة اأية تهديدات على االإ�ستقاللية يف ذلك ال�سياق.

A16. املن�س���اآت املدرجة امل�س���ار اإليها يف الفقرتني 25 و A14 لي�س���ت �س���ائعة يف القطاع العام. ومع ذلك، قد توجد من�س���اآت 
اأخ���رى يف القط���اع الع���ام ذات اأهمية نظرًا حلجمها، اأو تعقيداتها، اأو جوانب امل�س���لحة العام���ة، والتي لديها بالتايل 
جمموعة وا�س���عة من اأ�س���حاب امل�س���لحة112 .لذلك، قد توجد حاالت يقرر فيها املكتب، بناًء على �سيا�سات واإجراءت 

الرقابة النوعية  لديه، اأن من�ساأة يف القطاع العام هي هامة الأغرا�س اإجراءات مو�سعة حول الرقابة النوعية .

 A17. قد ين�س الت�سريع يف القطاع العام، على و�سع التعيينات، و�سروط مكتب املدقق �سمن م�سوؤولية �سريك املهمة. ونتيجة 
قة يف املن�ساآت املدرجة. ومع ذلك،  لذلك، قد يكون من غري املمكن االإمتثال بدقة ملتطلبات ُمداورة �سريك املهمة املُطبَّ
فيم���ا يتعل���ق مبن�س���اآت القطاع العام التي تعت���رب هامة، كما ورد يف الفقرة A16، فاإن و�س���ع موؤ�س�س���ات القطاع العام 

ل�سيا�سات واإجراءات ت�سجع على االمتثال ملُداورة م�سوؤولية �سريك املهمة، قد ي�سب يف امل�سلحة العامة.

ثالثاً: قب�ل، و��شتمر�ر �لعالقة مع �لعمالء، ومهمات حمددة113

و�مل��رد114 )�ملرجع: �لفقرة  26 �أ(  و�لقدر�ت  • �لكفاءة 
A18. ينط���وي اعتب���ار ما اإذا كان املكتب يتمتع بالكفاءة والقدرات واملوارد لتنفيذ مهمة جديدة لعميل جديد اأو عميل حايل، 
عل���ى مراجعة املتطلبات اخلا�س���ة باملهمة، وبال�س���ريك، وبفريق العمل احلاليني على جميع امل�س���تويات ذات العالقة، 

فيما اإذا:
وموظفو115 املكتب ميلكون معرفة بالقطاعات اأو املوا�سيع ذات العالقة، �سركاء  • كان 

اأو  العالقة  االإبالغ ذات  متطلبات  اأو  الرقابية  املتطلبات  فيما يخ�س  املكتب ميلكون خربة  وموظفو  �س���ركاء  • كان 
القدرة على اكت�ساب املهارات واملعرفة الالزمة بفعالية،

الالزمة، والقدرات  الكفاءة  ذوي  املوظفني  من  الكايف  العدد  لديه  املكتب  • كان 
احلاجة، اقت�ست  اإذا  متوفرين،  اخلرباء  • كان 

ال�س���روط116 ومتطلبات االأهلية الأداء مراجعة الرقاب���ة النوعية على املهمة متوفرين،  الذين يحققون  االأف���راد  • كان 
حيث ينطبق ذلك، و

النهائي للتقارير. املوعد  يف  املهمة  اإجناز  على  قادرًا  املكتب  • كان 

�لعميل117 )�ملرجع: �لفقرة 26 ج(  • نز�هة 
 A19. فيما يتعلق بنزاهة العميل، تت�سمن امل�سائل التي ينبغي اأخذها باالعتبار على �سبيل املثال ما يلي:
الرئي�سية، واملكلفني باحلوكمة118 يف من�ساأة العميل. واالإدارة  الرئي�سيني،  املالكني  و�سمعة  • هوية 

العميل119، مبا يف ذلك ممار�سات العمل120 اخلا�س به. عمليات  • طبيعة 
بت�سرف املالكني الرئي�سيني واالإدارة الرئي�سية واملكلفني باحلوكمة يف من�ساأة العميل جتاه م�سائل  متعلقة  • معلومات 

مثل التف�سريات غري املتحفظة121 ملعايري املحا�سبة122 وبيئة ال�سبط الداخلي123.
االمكان. قدر  متدنية  املكتب،  يتقا�ساها  التي  االأتعاب  تكون  اأن  يف  مت�سدد  ب�سكل  مهتمًا  العميل  كان  اإذا  • ما 

112  Stakeholders
113  Acceptance and Continuance of Client Relationships and Specific Engagements
114  Competence, Capabilities, and Resources
115  Personnel
116  the Criteria
117  Integrity of Client
118  Governance
119  Client’s Operations
120  Business Practices
121  Aggressive
122  Accounting Standards
123  Internal Control



العمل. نطاق  على  منا�سبة  غري  حتديدات  وجود  على  • موؤ�سرات 
اأن العميل قد يكون متورطًا يف عملية تبيي�س اأموال124، اأو اأن�سطة اإجرامية اأخرى125. على  • موؤ�سرات 

ال�سابق. املكتب  تعيني  وعدم  ملكتبنا  املقرتح  التعيني  • دوافع 
العالقة126 يف قطاع االأعمال.  ذات  االطراف  و�سمعة  • هوية 

عمومًا، �س���يزداد حجم املعرفة التي �س���يملكها املكتب، فيما يتعلق بنزاهة عميل معني، من خالل ا�س���تمرارية العالقة مع ذلك 
العميل.

A20. قد تت�سمن م�سادر املعلومات التي يح�سل عليها املكتب حول هذه امل�سائل ما يلي:
للعميل وفق املتطلبات االأخالقية ذات  ال�س���ابقني  اأو  • املرا�س���الت مع مزودي خدمات املحا�س���بة املهنية احلاليني 

العالقة، والنقا�سات مع االأطراف الثالثة االأخرى.
والنظراء يف  القانوين  وامل�ست�سار  ثالثة مثل امل�سارف  اأطراف  اأو  االآخرين  املكتب  • اال�ستف�سارات من قبل موظفي 

القطاع.
اخللفية127 عن قواعد البيانات ذات العالقة. • البحوث 

مع �لعميل128 )�ملرجع: �لفقرة 27 �أ(  �لعالقة  • ��شتمر�ر 

 A21. يت�س���من حتدي���د ما اإذا كانت �ست�س���تمر العالقة مع عميل معني النظر يف امل�س���ائل الهامة الت���ي تبيَّنت خالل املهمات 
احلالية اأو ال�سابقة ومدلوالتها على ا�ستمرار العالقة. فعلى �سبيل املثال، قد يبداأ العميل بتو�سيع اأعماله يف منطقة ال 

ميلك املكتب فيها اخلربة الالزمة. 

• �الن�شحاب129 )�ملرجع: �لفقرة 28( 
A22. تتعلق ال�سيا�سات واالإجراءت املتعلقة باالن�سحاب من مهمة حمددة، اأو االن�سحاب من املهمة والعالقة مع العميل معًا، 

ق�سايا تت�سمن ما يلي:
• اإجراء نقا�س مع امل�س���توى املنا�س���ب من االإدارة واأولئك املكلفني باحلوكمة يف من�س���اأة العميل حول االإجراء املنا�سب 

الذي قد يتخذه املكتب بناء على احلقائق والظروف ذات العالقة.
االإن�س���حاب منا�س���ب، يتم اإجراء نقا�س مع امل�س���توى املنا�س���ب من االإدارة واولئك املكلفني  اأن  املكتب  • يف حال قرر 
باحلوكمة يف من�ساأة العميل حول االن�سحاب من املهمة، اأو االن�سحاب من املهمة والعالقة مع العميل معًا، واالأ�سباب 

وراء هذا االن�سحاب. 
اأو رقابي يقت�س���ي م���ن املكتب البقاء يف املهمة130 ، اأو  االبالغ  اأو قانوين  • اعتب���ار م���ا اإذا كان هناك متطلب مهني، 
عن االن�س���حاب، اأو االن�س���حاب من املهمة والعالقة مع العميل معًا، اإىل جانب االأ�سباب املوجبة لهذا االن�سحاب اإىل 

ال�سلطات الرقابية.

• �عتبار�ت خا�شة مبكاتب تدقيق �لقطاع �لعام )�ملرجع: �لفقر�ت 26- 28(.
A23. قد يتم تعيني املدققني يف القطاع العام وفق االإجراءاءت الت�س���ريعية. وبالتايل، قد تكون بع�س املتطلبات واالعتبارات 
املتعلقة بقبول وا�ستمرار العالقة مع العمالء واملهمات املحددة كما هو مو�سح يف الفقرات 26-28 و 22A- 18A غري 
مة ملدققي القطاع العام لدى  ذات �س���لة. ومع ذلك، قد يوفر و�سع ال�سيا�س���ات واالإجراءات كما هو مبني، معلومات قيِّ

اداء تقييم املخاطر وتنفيذ م�سوؤوليات اعداد التقارير.

124  Money Laundering
125  Other Criminal Activities
126  Related Parties
127  Background
128  Continuance of Client Relationship
129  Withdrawal
130  To Remain in Place



ر�بعاً: �مل��رد �لب�شرية131 
 A24. تت�سمن ق�سايا املوظفني املرتبطة ب�سيا�سات واإجراءات املكتب املتعلقة باملوارد الب�سرية ما يلي:

.1Recruitmentالتوظيف

2Performance evaluationتقييم االداء

3Capabilities, including time to perform assignmentsالقدرات، مبا يف ذلك الوقت امل�ستغرق الجناز املهمات

4Competenceالكفاءة

5Career developmentالتطور املهني

6Promotionالرتقية

7Compensationالتعوي�س

8The estimation of personnel needsتقدير احتياجات املوظفني

الة املكتب على اختيار اأف���راد نزهاء ميلكون املقدرة على تنمي���ة الكفاءة والقدرات  ت�س���اعد عملي���ات واإجراءات التوظي���ف الفعَّ
الالزمة الأداء العمل، ويتمتعون بال�سفات املنا�سبة التي متكنهم من االداء بكفاءة.

A25. ميكن تنمية الكفاءة بطرق متنوعة، مبا يف ذلك ما يلي:

1Professional educationالتعليم املهني

 2Continuing professional development, includingالتطور املهني امل�ستمر، مبا يف ذلك التدريب 
training

3Work experienceاخلربة العملية

التدرب على اأيدي فريق عمل اكرث خربة، مثل االع�ساء 
 ,4Coaching by more experienced staff, for exampleاالآخرين يف فريق املهمة

other members of  the engagement team

التعلي���م يف جمال االإ�س���تقاللية للموظفني الذين يتعني 
-5Independence education for personnel who are reعليهم اأن يكونوا م�ستقلني

quired to be independent

A26. تعتمد الكفاءة امل�س���تمرة ملوظفي املكتب اإىل حد هام على وجود م�س���توى مالئم من التطور املهني امل�س���تمر ليحافظوا 
الة على احلاجة اإىل التدريب امل�ستمر جلميع  على م�ستوى املعرفة والقدرات لديهم. وتوؤكد ال�سيا�سات واالإجراءات الفعَّ
م�ستويات املوظفني يف املكتب، وتوؤمن مواد التدريب وامل�ساعدة الالزمة لتمكني املوظفني من تنمية الكفاءة والقدرات 

املطلوبة واحلفاظ عليها.

A27. قد ي�ستخدم املكتب �سخ�سًا من خارج املكتب، موؤهل بال�سكل املنا�سب، ويتم ذلك مثاًل، عند عدم توفر املوارد الفنية 
والتدريبية يف داخل املكتب.

A28. ت�ُعطى اإجراءات تقييم االأداء والتعوي�س والرتقية والتقدير الالزمني لتنمية الكفاءة واحلفاظ عليها واالإلتزام بقواعد 
ال�س���لوك املهني. وتت�س���من اخلطوات التي ق���د يتخذها املكتب لدى تطوير الكفاءة واحلف���اظ عليها وااللتزام بقواعد 

ال�سلوك املهني ما يلي:
املهني، ال�سلوك  وقواعد  باالأداء  املتعلقة  املكتب  بتوقعات  املوظفني  •  اإعالم 

و ال�سدد،  هذا  يف  لهم  امل�سورة  وتقدمي  الوظيفي  والتطور  والتقدم  االأداء  بتقييم  املوظفني  • تزويد 
االرتقاء اإىل منا�سب ذات م�سوؤولية اأكرب يعتمد، من بني اأمور اأخرى، على نوعية  اأن  فهم،  على  املوظفني  • م�ساعدة 
االأداء والتقيد مببادئ ال�س���لوك املهني، واإن عدم االمتثال ل�سيا�س���ات واإجراءات املكتب قد ينتج عنه اتخاذ اإجراء 

تاأديبي.

131  Human Resources



�ل�شغرية باملكاتب  خا�شة  • �عتبار�ت 
ق املكاتب ال�س���غرية خا�س���ة، اأ�س���اليب  A29. يوؤثر حجم وظروف املكتب على هيكلية عملية تقييم االأداء يف املكتب. وقد ت�ُطبِّ

اأقل ر�سمية يف تقييم اأداء موظفيها.

�ملهمات فرق  • تعيني 
- �سركاء املهمة )املرجع: الفقرة 30(.

 A30. قد ت�س���تمل االإجراءات وال�سيا�س���ات على انظمة ملراقبة �سغط العمل132 وتوفر �سركاء املهمة لتمكني هوؤالء االأفراد من 
احل�سول على الوقت الكايف لقيامهم مب�سوؤولياتهم. 

- ِفَرق املهمات )املرجع: الفقرة 31(.
A31. يت�سمن تعيني املكتب لفرق املهمات، وحتديد م�ستوى االإ�سراف املطلوب اعتبار توفر االأمور التالية يف فرق املهمات: 

• الفه���م واخل���ربة العملي���ة يف مهم���ات ذات طبيعة وتعقيد م�س���ابهني من خالل التدريب املنا�س���ب وامل�س���اركة، فهم 
املعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، املعرفة واخلربة الفنية، مبا يف ذلك املعرفة يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات ذات العالقة،
العميل، فيها  يعمل  التي  العالقة  ذات  القطاعات  جمال  يف  • املعرفة 

مهني133، و حكم  تطبيق  على  • القدرة 
واإجراءات الرقابة النوعية  يف املكتب. �سيا�سات  • فهم 

خام�شاً: تنفيذ )�أد�ء( �ملهمات134

• �لثبات يف ن�عية )ج�دة( �د�ء �ملهمة )�ملرجع: �لفقرة 32 �أ(.
A32.  ُيعزز املكتب الثبات يف النوعية لدى اإجناز املهمة من خالل �سيا�س���اته واإجراءاته. ويتم حتقيق ذلك عادة من خالل 
االأدلة اخلطية اأو االلكرتونية اأو اأدوات الربجميات اأو غريها من اأ�س���كال التوثيق املوحد، ومواد ار�سادية حول القطاع 

اأو مواد متخ�س�سة مبو�سوع معني. وقد تت�سمن امل�سائل التي يتم تناولها ما يلي: 
عملهم. الأهداف  فهم  على  للح�سول  املهمة  عن  باملعلومات  املهمة  فريق  اإعالم  • كيفية 

قة لالمتثال مع معايري املهمة. • العمليات135 املطبَّ
العمل. فريق  ومترين  وتدريب  املهمة  على  االإ�سراف  • عمليات 

ال�سادر. التقرير  و�سكل  �سدرت،  التي  الهامة  واالأحكام  املنجز،  العمل  مراجعة  • طرق 
املراجعة. نطاق  وتوقيت  املنجز  للعمل  املنا�سب  • التوثيق 

حداثة جميع ال�سيا�سات واالإجراءات. على  للحفاظ  املتبعة  • العمليات 

ب، اع�س���اء فريق املهم���ة االقل خربة، على فه���م اهداف العمل امل���وكل اليهم   A33. ي�س���اعد فري���ق العم���ل املنا�س���ب واملُدرَّ
بو�سوح.

• �الإ�شر�ف136 )�ملرجع: �لفقرة 32 ب( 
A34. يت�سمن االإ�سراف على املهمة االمور التالية:

املهمة، تقدم  • متابعة 
الكايف الإجناز عملهم وما  الوقت  اإذا كانوا ميلكون  املهمة املختلفني، وما  اأع�ساء فريق  • النظر يف كفاءة وقدرات 

اإذا كانوا يفهمون التعليمات وما اإذا يتم تنفيذ العمل وفق املنهجية املخطط لها الإجناز املهمة،

132  Workload
133  Professional Judgment
134  Engagement Performance
135  Processes
136  Supervision



و بال�سكل املالئم،  لها  املنهجية املخطط  وتعديل  اأهميتها  والنظر يف  املهمة،  اثناء  النا�سئة  الهامة  امل�سائل  • تناول 
امل�س���ائل التي حتتاج اإىل امل�س���ورة اأو الدرا�س���ة من قبل اأع�س���اء اأكرث خربة يف فريق املهمة وذلك اأثناء اأداء  • حتديد 

املهمة.

• �ملر�جعة137 )�ملرجع: �لفقرة 32 ج(  
A35. تتكون املراجعة من خالل اعتبار اإذا ما:

بها، املعمول  والتنظيمية  القانونية  واملتطلبات  املهنية  املعايري  وفق  العمل  اجناز  • مت 
اخرى، مرة  فيها  للنظر  هامة  م�سائل  اثارة  • متت 

عنها، الناجتة  اخلال�سات  وتطبيق  وتوثيق  منا�سبة  م�سورات  اإجراء  • مت 
املنجز، العمل  ونطاق  وتوقيت  طبيعة  مراجعة:  اإىل  حاجة  هناك  • كانت 

املنا�سب، بال�سكل  توثيقه  مت  اإذا  وما  اليها  التو�سل  مت  التي  اخلال�سات  يدعم  املنجز  العمل  • كان 
و التقرير،  لدعم  ومنا�سبة  كافية  عليها  احل�سول  مت  التي  االدلة  • كانت 

اإجراءات املهمة. اهداف  حتقيق  • مت 

Consultation )34 �لفقرة  )�ملرجع:  • �مل�ش�رة 
A36. تت�س���من امل�س���ورة اإجراء نقا�س عند امل�س���توى املهني املنا�س���ب مع اأفراد داخل اأو خارج املكتب والذين ميلكون اخلربة 

املتخ�س�سة يف املجال املهني.

A37. ت�س���تخدم امل�سورة م�س���ادر البحث املنا�س���بة واخلربة اجلماعية واخلربة الفنية يف املكتب. وت�س���اعد امل�سورة على تعزيز 
النوعية وحت�سن تطبيق احلكم املهني. وي�ساعد التقدير املنا�سب للم�سورة يف �سيا�سات واإجراءات املكتب على تعزيز ثقافة 

تدرك باأن امل�سورة هي م�سدر قوة وت�سجع �سركاء وموظفي املكتب على الت�سارك يف امل�سائل ال�سعبة اأو املثرية للجدل.

الة حول امل�س���ائل الهام���ة، الفنية واالأخالقية واالموراالخرى داخ���ل املكتب، اأو حيث يكون  A38. ميكن حتقيق امل�س���ورة الفعَّ
ممكنًا، خارج املكتب، عندما:

• يتم تزويد اال�سخا�س الذين يتم اإجراء امل�سورة معهم بجميع احلقائق ذات العالقة التي متك�ِّنهم من تقدمي ن�سيحة 
مدرو�سة، و

• يكون لدى اال�سخا�س الذين تتم م�سورتهم املعرفة واالقدمية يف العمل واخلربة املنا�سبة. وكذلك عندما يتم توثيق 
وتطبيق اخلال�سات الناجتة عن هذه امل�سورات بال�سكل املنا�سب. 

A39. ت�س���اهم الوثائق اخلا�سة بامل�سورات مع االأ�س���خا�س املهنيني االآخرين التي تنطوي على م�سائل �سعبة اأو مثرية للجدل 
لة ب�سكل كاٍف يف احل�سول على فهم حول: والتي تكون مكتملة ومف�سَّ

و حولها،  امل�سورة  مت  التي  • امل�ساألة 
امل�سورات، مبا يف ذلك اأية قرارات متخذة، واال�سا�س الذي ُبنيت عليه هذه القرارات وكيف مت تطبيقها. • نتائج 

�ل�شغرية باملكاتب  خا�شة  • �عتبار�ت 
A40. قد ينتفع مكتب يحتاج اإىل احل�سول على م�سورة من اخلارج، مثاًل، اأو مكتب ال ميلك امل�سادر الداخلية املنا�سبة، من 

اخلدمات اال�ست�سارية املقدمة من قبل:
االخرى، • املكاتب 

اأو والتنظيمية،  املهنية  • اجلهات 
العالقة. ذات  النوعية   الرقابة  خدمات  تقدم  التي  التجارية  • املنظمات 

وقبل تعاقد املكتب للح�سول على هذه اخلدمات، من االأهمية التاأكد من كفاءة وقدرات امل�سدر اخلارجي، لتحديد ما اإذا كان 
موؤهاًل بال�سكل املنا�سب لتقدمي تلك اخلدمات.
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�ملهمة  على  �لن�عية  �لرقابة  • مر�جعة 
معايري مر�جعة �لرقابة �لن�عية على �ملهمة )�ملرجع: �لفقرة 35 ب(. 

A41. قد تت�س���من معايري حتديد املهمات، بخالف مهمة تدقيق البيانات املالية للمن�س���اآت املدرجة، التي �ستخ�س���ع ملراجعة 
الرقابة النوعية  ما يلي:

تنطوي فيه م�ساألة معينة على م�سلحة عامة، الذي  احلد  ذلك  يف  مبا  املهمة،  •  طبيعة 
املهمات، من  جمموعة  اأو  حمددة  مهمة  يف  املخاطر  اأو  العادية  غري  الظروف  • حتديد 

• ما اإذا تتطلب القوانني والتنظيمات اإجراء مراجعة الرقابة النوعية  على املهمة.

طبيعة، وت�قيت، ونطاق مر�جعة �لرقابة �لن�عية على �ملهمة138 )�ملرجع: �لفقرتان 36- 37( 
A42. ال يتم و�سع تاريخ على تقرير املهمة حتى يتم االنتهاء من مراجعة الرقابة النوعية  على املهمة. ومع ذلك، قد ت�ستكمل 

وثائق مراجعة الرقابة النوعية على املهمة بعد تاريخ ا�سدار التقرير.

A43. ان اإجراء مراجعة الرقابة النوعية على املهمة يف الوقت املحدد يف مراحل منا�س���بة خالل عملية تنفيذ املهمة ي�س���مح 
فورًا مبعاجلة امل�سائل الهامة ب�سكل يحقق ر�سا مراجع الرقابة النوعية  يف اأو قبل تاريخ اإ�سدار التقرير.

A44. ق���د يعتم���د نطاق مراجع���ة الرقابة النوعية على املهمة من بني اأم���ور اأخرى، على تعقيد املهمة وما اإذا كانت املن�س���اأة 
مدرجة اأم ال، وخماطرة اأن يكون التقرير غري مالئم يف الظروف. وال يقلل اإجناز مراجعة الرقابة النوعية على املهمة 

من م�سوؤوليات �سريك املهمة.

مر�جعة �لرقابة �لن�عية ملن�شاأة مدرجة139 )�ملرجع: �لفقرة 38( 
A45. تت�س���من امل�س���ائل االخرى ذات العالقة بتقييم االحكام التي ي�سدرها فريق املهمة والتي ميكن اخذها باالعتبار عند 

مراجعة الرقابة النوعية على مهمة تدقيق البيانات املالية ملن�ساأة مدرجة ما يلي:
املخاطر. لهذه  اال�ستجابة  واإجراءات  املهمة  اداء  خالل  املحددة  الهامة  • املخاطر 

الهامة. واملخاطر  الن�سبية  باالهمية  يتعلق  فيما  وخا�سة  ال�سادرة،  • االحكام 
املهمة. اداء  خالل  املكت�سفة  امل�سححة  وغري  امل�سححة  االخطاء  وو�سع  اهمية،  • مدى 

الت���ي يجب ابالغها اإىل االدارة واملكلفني باحلوكمة، وحيث يك���ون ممكنا، اإىل االطراف االآخرين مثل  • امل�س���ائل 
اجلهات التنظيمية.

كما قد تطبق هذه امل�سائل االخرى، باالعتماد على الظروف، على: مراجعة الرقابة النوعية  على مهمة تدقيق البيانات املالية 
للمن�ساآت االخرى، اإىل جانب مهمات مراجعة البيانات املالية، ومهمات التاأكيدات االخرى، واخلدمات ذات العالقة.

�عتبار�ت خا�شة مب�ؤ�ش�شات �لقطاع �لعام140  
A46. رغم عدم اال�سارة اليها كمن�ساآت مدرجة، وفق ما هو مو�سح يف الفقرة A16 ، تكون بع�س من�ساآت القطاع العام هامة 

مبا فيه الكفاية لتربر اإجراء مراجعة الرقابة النوعية  على مهمة معينة.

�شروط �هلية مر�جعي �لرقابة �لن�عية  على �ملهمات141 
- اخلربة الفنية، واخلربة، وال�سالحية الكافية واملنا�سبة142 )املرجع: الفقرة 39 اأ(   

A47. تعتمد ماهية اخلربة الفنية، واخلربة، وال�س���الحية الكافية واملنا�س���بة على ظروف املهمة. فعلى �س���بيل املثال، مييل 

138  Nature, Timing and Extent of the Engagement Quality Control Review
139  Engagement Quality Control Review of a Listed Entity
140  Considerations specific to public sector audit organizations
141  Criteria for the Eligibility of Engagement Quality Control Reviewers
142  Sufficient and Appropriate Technical Expertise, Experience and Authority



مراجع الرقابة النوعية  على مهمة تدقيق البيانات املالية اخلا�س���ة مبن�س���اأة مدرجة اإىل كونه �سخ�سا يتمتع باخلربة 
وال�سالحية الكافية واملنا�سبة ليعمل ك�سريك تدقيق يف مهمات تدقيق البيانات املالية للمن�ساآت املدرجة.

�مل�ش�رة مع مر�جع �لرقابة �لن�عية  على �ملهمة143 
A48. قد ي�ست�سري �سريك املهمة مراجع الرقابة النوعية على املهمة اثناء تنفيذ املهمة ليحدد، مثال، ما اإذا كان حكم معني 
�سادر عن �سريك املهمة �سيكون مقبوال لدى مراجع الرقابة النوعية. انَّ مثل هذه امل�سورة جتن�ِّب اختالفات يف الراأي 
يف مرحلة متاأخرة من املهمة وال يجب اأن ت�ُ�سعف اهلية مراجع الرقابة النوعية  فيما يتعلق باأداء دوره. وعندما ت�سبح 
طبيعة ونطاق امل�س���ورات هامة، قد يتم ا�س���عاف مو�س���وعية املراجع ما مل ت�ُعطى عناية من قبل كل من فريق املهمة 
واملراجع، من اجل احلفاظ على مو�س���وعيته. وحيث يكون ذلك غري ممكن، قد يتم تعيني �س���خ�س اآخر من املكتب اأو 
�س���خ�س خارجي موؤهل بال�س���كل املنا�سب ليقوم بدور مراجع الرقابة النوعية  اأو ال�س���خ�س الذي �سيتم م�سورته فيما 

يخ�س املهمة.

م��ش�عية مر�جع �لرقابة �لن�عية على �ملهمة144 )�ملرجع: �لفقرة 40(  
A49. يتعني على املكتب و�س���ع �سيا�س���ات واإجراءات م�سممة للمحافظة على مو�سوعية مراجع الرقابة النوعية  على املهمة. 

وبالتايل، تن�س مثل هذه ال�سيا�سات واالإجراءات مثال، على االتي:
باأن ال يتم اختيار مراجع الرقابة النوعية من قبل �سريك املهمة، ممكنا،  يكون  • حيث 

املراجعة، فرتة  خالل  املهمة  يف  النوعية   الرقابة  مراجع  ي�سارك  • اال 
و املهمة،  فريق  عن  بدال  قرارات  النوعية   الرقابة  مراجع  يتخذ  • اال 

تهدد مو�سوعيته. قد  اخرى  العتبارات  النوعية   الرقابة  مراجع  يخ�سع  • اال 

�عتبار�ت خا�شة باملكاتب �ل�شغرية145  
A50. قد ال يكون من املمكن، يف حالة املكاتب ال�س���غرية اي التي ميلك عددا قليل من ال�س���ركاء، اأن ال ي�سارك �سريك املهمة 
يف اختيار مراجع الرقابة النوعية على املهمة. وحيث قد يحدد املمار�سون االأفراد، اأو املكاتب ال�سغرية وجود مهمات 
تتطلب مراجعة الرقابة النوعية، قد يتم التعاقد مع ا�س���خا�س خارجيني موؤهلني بال�س���كل املنا�سب. وبدياًل عن ذلك، 
قد يرغب بع�س املمار�س���ني االأفراد اأو املكاتب ال�س���غرية با�س���تخدام مكاتب اأخرى لت�سهيل مراجعة الرقابة النوعية، 
وعندما يتعاقد املكتب مع ا�س���خا�س من خارج املكتب موؤهلني بال�سكل املنا�سب، تنطبق املتطلبات الواردة يف الفقرات 

.A47- A48 39- 41 واالر�سادات الواردة يف الفقرتني

�عتبار�ت خا�شة بتدقيق م�ؤ�ش�شات �لقطاع �لعام146  
A51. يف القطاع العام، قد يعمل مدقق معني مبوجب القانون )مثل املدقق العام147 اأو �س���خ�س اآخر موؤهل بال�س���كل املنا�سب 
يت���م تعيين���ه بالنيابة عن املدقق العام( دور مكافئ لدور �س���ريك املهمة مع حتمل م�س���وؤولية كاملة عن مهمات تدقيق 
القط���اع الع���ام. ويف هذه الظ���روف، وحيث يكون ممكنا، يت�س���من اختيار مراجع الرقابة النوعي���ة  على املهمة االخذ 
باالعتبار احلاجة اإىل االإ�س���تقاللية عن املن�س���اأة اخلا�س���عة للتدقيق وقدرة مراجع الرقابة النوعية  على تاأمني تقييم 

مو�سوعي.

�الختالفات يف �لر�أي148 )�ملرجع: �لفقرة 43(  
A52. ت�س���جع االعتبارات الفّعالة على حتديد االختالفات يف الراأي يف مرحلة مبكرة، وتوؤمن ار�س���ادات وا�س���حة فيما يتعلق 
باخلط���وات املتتالي���ة التي يجب اتخاذها بعد ذلك، وتتطل���ب توثيق املعطيات املتعلقة بحل ه���ذه االختالفات وتطبيق 

اخلال�سات التي مت التو�سل اليها.

143  Consultation with the Engagement Quality Control Reviewer
144  Objectivity of the Engagement Quality Control Reviewer
145  Considerations specific to smaller firms
146  Considerations specific to public sector audit organizations
147  Auditor General
148  Differences of Opinion



A53. قد تت�سمن االإجراءات حلل هذه االختالفات، امل�سورة مع ممار�س، اأو مكتب اآخر، اأو جهة مهنية اأو تنظيمية.

�ملهمة149  • ت�ثيق 
�النتهاء من جمع ملفات �ملهمة �لنهائية150 )�ملرجع: �لفقرة 45(  

 A54.  ق���د ين����س القان���ون اأو النظام على احلدود الزمني���ة لالنتهاء من جمع امللفات النهائية الن���واع حمددة من املهمات. 
وعندم���ا ال ين�س القانون اأو النظ���ام على مثل هذه احلدود الزمنية، تتطلب الفقرة 45 اأن يحدد املكتب حدودا زمنية 
تعك�س احلاجة اىل االنتهاء من جمع امللفات النهائية يف الوقت املحدد. ويف حالة اإجراء مهمة تدقيق مثال، ال يتجاوز 

احلد الزمني عموما 60 يوما بعد تاريخ ا�سدار تقرير املدقق.

A55. عن���د ا�س���دار تقريري���ن خمتلف���ني اأو اكرث فيما يتعلق مبعلومات حول املو�س���وع ذاته ملن�س���اأة معينة، تتناول �سيا�س���ات 
واإجراءات املكتب املتعلقة باحلدود الزمنية لتجميع امللفات النهائية لكل تقرير كما لو انه خا�س مبهمة منف�سلة. وقد 
يكون احلال كذلك عندما ُي�سدر املكتب تقرير املدقق حول املعلومات املالية لعن�سر معني ال غرا�س توحيد املجموعة، 

وعندما ت�سدر يف تاريخ الحق تقريرا للمدقق حول نف�س املعلومات املالية الغرا�س قانونية.

�ل�شرية و�حلفاظ �ملاأم�ن و�لنز�هة و�مكانية �ل��ش�ل �إىل وثائق �ملهمة و�مكانية ��شرتجاعها )�ملرجع: �لفقرة 46(.
A56. تفر�س املتطلبات االأخالقية ذات العالقة التزاما على �سركاء وموظفي املكتب يتطلب مراعاة �سرية املعلومات الواردة 
يف وثائق املهمة يف جميع االوقات، اال يف حال منح �س���لطة خا�س���ة للعميل لالف�س���اح عن املعلومات، اأو يف حال وجود 
واجب قانوين اأو مهني يتطلب القيام بذلك. وقد تفر�س قوانني وانظمة حمددة التزامات ا�سافية على �سركاء وموظفي 

املكتب تتطلب منهم احلفاظ على �سرية العميل وخا�سة عندما يتعلق االمر مبعلومات ذات طبيعة �سخ�سية.

A57. �س���واء كانت وثائق املهمة على �س���كل ن�س���خة ورقية ام الكرتونية ام مكتوبة با�ستخدام و�س���يلة اخرى، قد يتم ا�سعاف 
نزاهة البيانات املعنية اأو امكانية الو�س���ول اليها اأو ا�س���رتجاعها Retrievability يف حال امكانية تغيري اأو اال�س���افة 
اأو حذف الوثائق دون علم املكتب اأو يف حال �س���ياعها اأو تلفها ب�س���كل دائم. وبالتايل، قد تت�سمن انظمة ال�سبط التي 

ي�سممها وُيطبقها املكتب لتجنب التغيري غري امل�سرح به اأو �سياع وثائق املهمة تلك االنظمة التي:
حتديد متى ومن الذي قام باإن�ساء اأو تغيري اأو تنقيح وثائق املهمة، من  • متكن 

• حتمي نزاهة املعلومات يف جميع مراحل املهمة، خا�سة عندما تتم م�ساركة املعلومات يف فريق املهمة اأو يتم نقلها 
اإىل اطراف اآخرين عرب �سبكة االنرتنت،

و املهمة،  وثائق  على  بها  م�سموح  غري  تغيريات  اإجراء  • متنع 
املهمة من قبل فريق املهمة واالطراف االآخرين امل�سرح لهم ح�سبما تقت�سي ال�سرورة  وثائق  اإىل  بالو�سول  • ت�سمح 

من اجل اال�سطالع مب�سوؤولياتهم بال�سكل املالئم.

A58. قد تت�سمن انظمة ال�سبط التي ي�سممها ويطبقها املكتب للمحافظة على ال�سرية واحلفظ املاأمون والنزاهة وامكانية 
الو�سول اإىل وثائق املهمة وامكانية ا�سرتجاعها االمور التالية: 

• ا�س���تخدام كلمة �س���ر151 بني اع�ساء فريق املهمة لتقييد الو�سول اإىل وثائق املهمة االلكرتونية بامل�ستخدمني امل�سرح 
لهم.

املهمة. اثناء  منا�سبة  مراحل  يف  االلكرتونية  للوثائق  احتياطية  روتينية  • برامج 
وثائق املهمة بال�سكل املالئم على اع�ساء الفريق يف بداية املهمة، ومعاجلتها اثناء املهمة وترتيبها  لتوزيع  • اإجراءات 

يف نهاية املهمة.
اإىل الن�سخ الورقية من وثائق املهمة ومتكني التوزيع والتخزين ال�سري املنا�سبني لها. الو�سول  لتقييد  • اإجراءات 

A59. ال�سباب عملية، قد يتم عمل م�سح الكرتوين152 للن�سخ اال�سلية من الوثائق لدجمها يف ملفات املهمة. ويف هذه احلاالت، 

149  Engagement Documentation
150  Completion of the Assembly of Final Engagement Files
151  Password
152  Electronically Scanned



قد تت�سمن اإجراءات املكتب امل�سممة للحفاظ على نزاهة وثائق املهمة وامكانية الو�سول اليها وامكانية ا�سرتجاعها 
اأن يقوم فريق املهمة مبا يلي:

• ا�ستحداث ن�سخ مم�سوحة �سوئيًا153 تعك�س كامل حمتوى الن�سخة اال�سلية من الوثائق، مبا يف ذلك التواقيع اليدوية 
واال�سارات املرجعية واحلوا�سي،

�سوئيا  املم�سوحة  الن�سخ  على  وامل�سادقة  الفهر�سة  ذلك  يف  مبا  املهمة،  ملفات  يف  �سوئيا  املم�سوحة  الن�سخ  • دمج 
ح�سبما تقت�سي ال�سرورة، و

�سوئيا ح�سبما تقت�سي ال�سرورة. )املقروؤة(  املم�سوحة  الن�سخ  وطباعة  ا�سرتجاع  من  • التمكني 

A60. تتباين احتياجات املكتب املتعلقة باالحتفاظ بوثائق املهمة وفرتة االحتفاظ بها ح�س���ب طبيعة املهمة وظروف املكتب، 
مثل ما اإذا كانت الوثائق الزمة لتاأمني �س���جل بامل�س���ائل ذات االهمية امل�س���تمرة يف املهمات امل�س���تقبلية. كما قد تعتمد 
ف���رتة االحتفاظ بالوثائق على عوام���ل اخرى، مثل ما اإذا ين�س القانون اأو النظام املحلي على فرتات احتفاظ مقبولة 

عموما يف املنطقة يف غياب املتطلبات القانونية اأو التنظيمية اخلا�سة.

A61. يف احلال���ة اخلا�س���ة مبهمات التدقيق، ق���د تكون فرتة االحتفاظ بالوثائق عادة ال تقل عن خم�س �س���نوات اعتبارا من 
تاريخ ا�س���دار تقرير املدقق، او، يف حال بدء الفرتة الحقا، فانها تكون اعتبارا من تاريخ ا�س���دار تقرير جمموعة من 

املدققني.

A62. تت�س���من االإج���راءات التي يتبناها املكت���ب لالحتفاظ بوثائق املهمة، تلك االإجراءات الت���ي متكن من حتقيق متطلبات 
الفقرة 47 اثناء فرتة االحتفاظ بالوثائق، من اجل مثال:

ا�سرتجاع اأو الو�سول اإىل وثائق املهمة اثناء فرتة االحتفاظ بها، وخا�سة يف حالة الوثائق االلكرتونية مبا انه  • متكني 
قد يتم حتديث اأو تغيري التقنية املعنية مع مرور الوقت،

• تاأمني حيث تقت�سي ال�سرورة، �سجل بالتغيريات التي مت اجراوؤها على وثائق املهمة بعد ا�ستكمال ملفات املهمة، و 
اأو  النوعية   الرقابة  وثائق معينة الغرا�س  الو�سول اىل، ومراجعة  • متكني االطراف اخلارجيني امل�سرح لهم من 

اغرا�س اخرى.

ملكية وثائق �ملهمة154  
A63. م���ا مل ين�س القانون اأو النظام عل���ى غري ذلك، تعود ملكية وثائق املهمة للمكتب. وقد يقوم املكتب، بناء على تقديره، 
بتاأمني اجزاء اأو مقتطفات من الوثائق للعمالء، �سريطة اال يقلل هذا االف�ساح من �ساأن �سحة العمل املنجز، او، من 

حالة املهمات التاأكيدية، من اإ�ستقاللية املكتب اأو �سركائه وموظفيه.

�شاد�شاً: �ملر�قبة155  
مر�قبة �شيا�شات و�إجر�ءت �لرقابة �لن�عية  يف �ملكتب )�ملرجع: �لفقرة 48(.

A64.  اأن الغر�س من مراقبة االمتثال ل�سيا�سات واإجراءات الرقابة النوعية هو تاأمني تقييم  ملا يلي:
بها، املعمول  والتنظيمية  القانونية  واملتطلبات  املهنية،  باملعايري  • االلتزام 

بال�سكل املنا�سب ومطبقا بفعالية، و م�سمما  النوعية   الرقابة  نظام  كان  اإذا  • ما 
• ما اإذا كنت �سيا�سات واإجراءات الرقابة النوعية  يف املكتب مطبقة بال�سكل املنا�سب بحيث تكون التقارير ال�سادرة 

عن املكتب اأو �سركاء املهمة منا�سبة يف الظروف.

A65. يت�سمن االعتبار والتقييم امل�ستمرين لنظام الرقابة النوعية االمورالتالية على �سبيل املثال:
مايل: • حتليل 

- التط���ورات اجلدي���دة يف املعايري املهنية، واملتطلب���ات القانونية والتنظيمية املعمول بها، وكي���ف تنعك�س هذه التطورات يف 
�سيا�سات واإجراءات املكتب حيث يكون ذلك منا�سبا،

153  Scanned Copies
154  Ownership of engagement documentation
155  Monitoring



- م�سادقة خطية على االمتثال لل�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة باالإ�ستقاللية،
- التطور املهني امل�ستمر، مبا يف ذلك التدريب، و

- القرارات املتعلقة بقبول، وا�ستمرار العالقة مع العمالء، ومهمات حمددة.  
• حتدي���د االإجراءات الت�س���حيحية التي يجب اتخاذها والتح�س���ينات التي يجب اجراوؤها عل���ى النظام، مبا يف ذلك تاأمني 

تغذية راجعة حول �سيا�سات واإجراءات املكتب املتعلقة بالتعليم والتدريب.
عن نقاط ال�سعف املحددة يف النظام، اأو م�ستوى فهم النظام، اأو االمتثال له. املنا�سبني  املكتب  وموظفي  �سركاء  • ابالغ 

واإجراءات  �سيا�سات  فورا على  الالزمة  التعديالت  اإجراء  يتم  لكي  املنا�سبني  املكتب  وموظفي  �سركاء  قبل  • املتابعة من 
الرقابة النوعية .

A66. قد حتدد ال�سيا�س���ات واالإجراءات املتعلقة بدورة الفح�س156 على �س���بيل املثال، دورة ت�س���تغرق ثالث �سنوات. وتعتمد 
طريقة تنظيم دورة الفح�س، مبا يف ذلك توقيت اختيار املهمات املختلفة، على عدة عوامل منها:

املكتب. • حجم 
اجلغرايف. وموقعها  املكاتب  • عدد 

ال�سابقة. املراقبة  اإجراءات  • نتائج 
• م���دى ال�س���لطة الت���ي يتمت���ع بها كل م���ن املوظفني واملكات���ب )مثل، ما اإذا كان���ت املكاتب املختلف���ة خمولة الإجراء 

فحو�سات داخلية خا�سة بها، اأو اأن املكتب الرئي�سي هو الوحيد املخول للقيام بذلك(.
املكتب. وتنظيم  ممار�سة  وتعقيد  • طبيعة 

بعمالء املكتب، واملهمات املحددة. املرتبطة  • املخاطر 

A67. تت�س���من عملية الفح�س اختيار مهمات خمتلفة، حيث قد يتم اختيار بع�س���ها دون ا�س���عار فريق املهمة م�سبقا. ولدى 
حتديد نطاق الفح�س، قد ياأخذ املكتب باالعتبار نطاق اأو ا�س���تنتاجات برنامج فح�س خارجي م�س���تقل. ومع ذلك، ال 

يعمل برنامج الفح�س هذا كبديل عن برنامج املراقبة الداخلية157 اخلا�س باملكتب.

�عتبار�ت خا�شة باملكاتب �ل�شغرية158  
A68. يف حالة املكاتب ال�سغرية، قد يحتاج القيام باإجراءات املراقبة اإىل اأفراد هم اأنف�سهم امل�سوؤولني عن ت�سميم وتطبيق 
�سيا�سات واإجراءت الرقابة النوعية يف املكتب، اأو اأفراد قد ي�ساركون مبراجعة الرقابة النوعية على املهمة. وقد يختار 
املكتب الذي لديه عددًا حمدودًا من االأفراد تكليف �س���خ�س خارجي موؤهل  بال�س���كل املنا�س���ب، اأو مكتب اآخر لتنفيذ 
عملية فح�س املهمة واإجراءات املراقبة االأخرى. وبدياًل عن ذلك، قد ي�س���ع املكتب ترتيبات معينة مل�س���اركة امل�سادر 

مع موؤ�س�سات منا�سبة اأخرى لت�سهيل القيام باأن�سطة املراقبة.

حاالت �لق�ش�ر يف �الإبالغ159 
A69. قد ال يحتاج االإبالغ عن حاالت ق�سور حمددة اإىل اأفراد بخالف �سركاء املهمة ذوي العالقة اإىل االحتواء على حتديد 
املهمات اخلا�س���ة املعنية، ومع ذلك يوجد حاالت قد يكون هذا التحديد �س���روريًا من اجل االإ�س���طالع مب�س���وؤوليات 

االأفراد بخالف �سركاء املهمة بال�سكل املنا�سب.

�ل�شكاوى و�الدعاء�ت160 
- م�سدر ال�سكاوى واالدعاءات161 )املرجع: الفقرة 55( 

A70. قد تكون ال�س���كاوى واالدعاءات من داخل، اأو من خارج املكتب، اأو العمالء. اأو اأطراف اآخرين. وقد يتم ا�س���تالمها من 
قبل فريق املهمة، اأو �سركاء وموظفي املكتب االآخرين.

156  Inspection
157  Internal Monitoring
158  Considerations Specific to Smaller Firms
159  Communicating Deficiencies    
160  Complaints and Allegations
161  Source of Complaints and Allegations



�شيا�شات و�إجر�ء�ت �لتحقيق162 )�ملرجع: �لفقرة 56( 
 A71.   قد تت�سمن ال�سيا�سات واالإجراءات املحددة فيما يتعلق بالتحقيق بال�سكاوى واالدعاءات، اأن يت�سف ال�سريك امل�سرف 

على التحقيق مبا يلي:
واملنا�سبة، الكافية  اخلربة  لديه  يكون  • ان 

و املكتب،  داخل  ب�سلطة  يتمتع  • ان 
كان. �سكل  باأي  باملهمة  ي�سارك  • ال 

قد يقوم ال�سريك امل�سرف على التحقيق باإ�سراك م�ست�سار قانوين عندما تقت�سي ال�سرورة.

�عتبار�ت خا�شة باملكاتب �ل�شغرية163 
A72. ق���د ال يك���ون م���ن املمكن، يف حالة املكاتب التي لديها عددا قليال من ال�س���ركاء، اال ي�س���ارك ال�س���ريك امل�س���رف على 
التحقيق يف املهمة. وقد ت�س���تخدم هذه املكاتب ال�س���غرية واملمار�س���ون الوحيدون164 اخلدمات التي يقدمها �س���خ�س 

موؤهل بال�سكل املنا�سب، اأو مكتب اآخر من اجل تنفيذ التحقيق يف ال�سكاوى واالدعاءات.

توثيق نظام الرقابة النوعية165 )المرجع الفقرة 57(
 

A73. ُيعد �سكل وحمتوى التوثيق الذي ُيوؤكد على ت�سغيل كل عن�سر من عنا�سر نظام الرقابة النوعية م�ساألة حكم166، ويعتمد 
على عدد من العوامل. منها على �سبيل املثال العوامل التالية:

له. التابعة  املكاتب  وعدد  املكتب،  • حجم 
املكتب. وتنظيم  ممار�سة  وتعقيد  • طبيعة، 

على �س���بيل املثال، قد ت�س���تخدم املكاتب الكبرية قواعد بيانات الكرتونية لتوثيق م�س���ائل مثل، امل�س���ادقات على االإ�س���تقاللية، 
وتقييمات االأداء، ونتائج اإجراءات الفح�س الرقابية.

A74. ي�ستمل التوثيق املنا�سب املتعلق باملراقبة على �سبيل املثال:
املراقبة، مبا يف ذلك االإجراء املتعلق باختيار املهمات املنجزة التي �سيتم فح�سها. • اإجراءات 

يلي: ملا  التقييم  • �سجل 
- االلتزام باملعايري املهنية، واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها،

َم بال�سكل املنا�سب، وُمطبق بفعالية، و مِّ - ما اإذا كان نظام الرقابة النوعية قد �سُ
- ما اإذا كانت �سيا�سات واإجراءات الرقابة النوعية يف املكتب ُمطبقة بال�سكل املنا�سب، بحيث تكون التقارير ال�سادرة 

عن املكتب اأو �سركاء املهمة منا�سبة يف الظروف القائمة.
• حتديد حاالت الق�سور التي متت مالحظتها، وتقييم تاأثريها، واال�سا�س الذي مت بناًء عليه حتديد ما اإذا كان اتخاذ 

اإجراء اإ�سايف �سروري ام ال. وما هو هذا االإجراء؟

�ل�شغرية167  باملكاتب  خا�شة  • �عتبار�ت 
A75.  قد ت�س���تخدم املكاتب ال�س���غرية طرق غري ر�س���مية يف توثيق نظام الرقابة النوعية، مثل، مذكرات يدوية، اأو قوائم  اأو 

مناذج فح�س.

162  Investigation Policies and Procedures
163  Considerations specific to smaller firms
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Leadership Responsibilities for Quality within the Firm 

 

  ISQC1ساسيانًرخع األ

 انُٕعٍح داخهٍح نهشقاتح نثقافحذذذٌذ يغؤٔنٍاخ انقٍادج نهرشٌٔج  :هذف اندسء

 Paragraphs                                                 َص انًعيار

18- 19 
1.1 

 Paragraphs A4                        يحانتطثيقاخ وانًىاد انتىضيح

– A6   
1.2 

Promoting an Internal Culture of 

Quality 

ثقافح داخهٍح نانرشٌٔج 

 نهُٕعٍح
1.2.1 

Assigning Operational Responsibility 

for the Firm’s System of Quality 

Control 

 انعًهٍحذعٍٍٍ انًغؤٔنٍح 

نُظاو انشقاتح انُٕعٍح 

 نهًكرة

1.2.2 

 1.3 انًهُيحو انُظاييح، نقاَىَيحا انًتطهثاخ

 1.3.1 َقاتح خثشاء انًذاعثح انًجاصٌٍ فً نثُاٌ، انُظاو انذاخهً

 1.4 انتىثيق
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 انًرخع االساسي ءسهذف اند

 نهرشٌٔج نثقافح داخهٍح نهشقاتح انُٕعٍح انقٍادجذذذٌذ يغؤٔنٍاخ 

ISQC 1.  

Paragraphs 18- 

19  

 َص انًعيار 1.1

 :في انفقراخ انتانيح عهى اآلتي  ISQC 1يُص انًعيار 

ًًح نرشٌٔج ثقافح عٍاعاخ ٔاجشاءاخ يص ٔضع انًكرةٌجة عهى  .11

ٌٔجة اٌ . داخهٍح ذعرشف تأٌ انُٕعٍح عُصش اعاعً نرأدٌح انًًٓاخ

انًجهظ  أٔذرطهة ْزِ انغٍاعاخ ٔاالجشاءاخ يٍ انًذٌش انرُفٍزي نهششكح 

م انًغؤٔنٍح انًطهقح فًٍا ٌخص َظاو سقاتح انُٕعٍح  ًّ االداسي نهششكاء ذذ

 (- A4  A5انفقشذاٌ : انًشجع. )انًكرةفً 

 ٔأي فشد أجشاءاخ تذٍث ًٌهك إعٍاعاخ ٔ ٔضع انًكرةى ٌجة عه .11

ذشغٍهٍح نُظاو انشقاتح انُٕعٍح فً  حانٍٓى يغؤٔنٍ( ذغُذ)افشاد، ذٕكم 

انًجهظ االداسي نهششكاء، انخثشج  ٔأيٍ قثم انًذٌش انرُفٍزي  انًكرة

 .ٔانقذسج انكافٍح ٔانًالئًح، ٔانصالدٍح انالصيح نرذًم ذهك انًغؤٔنٍح

 (A6فقشج ان: انًشجع)
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 :عيٍ انتانييٍىانًىض "يسؤونياخ انقيادج حىل انُىعيح داخم انًكتة"تتضًٍ 

 ثقافح داخهٍح نهُٕعٍحنانرشٌٔج  1.2.1

 نهًكرةذعٍٍٍ انًغؤٔنٍح انعًهٍح نُظاو انشقاتح انُٕعٍح   1.2.2
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 انتطثيقاخ وانًىاد انتىضيحيح 1.2

 (11انفقرج : انًرخع) اخهيح نهُىعيحدفح ثقانانترويح  1.2.1

Promoting an Internal Culture of Quality 

 A4 . نهًكرةذؤثش انقٍادج فً انًكرة ٔانًثال انزي ذعطٍّ عهى انثقافح انذاخهٍح 

 ٌ انرشٌٔج نثقافح داخهٍح يٕجٓح َذٕ انُٕعٍحإ. جْٕشييهذٕظ ٔتشكم 

ٔيرغقح ٔيركشسج، ٔسعائم يٍ جشاءاخ ٔاضذح، إٌعرًذ عهى ٔجٕد ( انجٕدج)

انرً ذغهظ انضٕء عهى عٍاعاخ ٔاجشاءاخ ٔداسج انًكرة إجًٍع يغرٌٕاخ 

 :انشقاتح انُٕعٍح فً انًكرة ٔانرً ذرطهة

a.  نرُظًٍٍحانعًم انًًرثم تانًعاٌٍش انًٍُٓح ٔانًرطهثاخ انقإٍََح ٔاذُفٍز ذأدٌح 

 .صذاس ذقاسٌش يُاعثح فً انظشٔف انقائًحإانًعًٕل تٓا، ٔ

ٔإٌ يثم ْزِ االفعال  ٔانشعائم ذشجع عهى ٔجٕد ثقافح ذعرشف ٔذكافىء 

فعال ٔقذ ٌرى اإلتالغ عٍ ْزِ األ. انًًٍضج (انجٕدج) انعًم رٔ انُٕعٍح

َذٔاخ انرذسٌة، اإلجرًاعاخ، انذٕاس انشعًً أٔ ، يثالً، ٔانشعائم يٍ خالل

ذ ٌرى ديجٓا كًا ق. غٍش انشعًً، ٔ تٍاَاخ انًًٓح، انُششاخ، أٔ انًزكشاخ

كزنك يٍ خالل عًهٍح انرٕثٍق انذاخهً ٔيٕاد انرذسٌة انخاصح تانًكرة، ٔ

ى ٔذعضص ٔجٓح َظش جشاءاخ ذقٍٍى انششٌك ٔفشٌق انعًم تذٍث ذذع  إفً 

 .انًكرة فًٍا ٌرعهق تأًٍْح انُٕعٍح ٔكٍفٍح ذذقٍقٓا عًهٍاً 
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 كرة األعاعٍح ٔأدائّ يٕس انًأذخار انقشاساخ انًرعهقح تاٌقٕو انششكاء ت

 .انًًُٓ

  ذشكم ذصشفاخ انششٌك ٔانشعائم انرً ٌٕجٓٓا نهًٕظفٍٍ عٍاعح اإلداسج

 . انعهٍا

 ٌجة أٌ ذعكظ ْزِ انغٍاعح دعى نهعًم انُٕعً ٔثقافح انشقاتح انُٕعٍح. 

 انششكاء يغؤٔنٌٕ عٍ قٍادج ٔذشٌٔج ثقافح انشقاتح انُٕعٍح فً إ ٌ

ٕعٍح ٔانًذافظح عهٍّ، إضافح إنى جًٍع انشقاتح انُ ٔذٕفٍش دنٍم ًكرة ان

انضشٔسٌح ٔانرٕجٍّ نذعى َٕعٍح  Practical aidsانرطثٍقاخ انًغاعذج 

 . انًًٓح

  اإلنرضاو تٓزِ األْذاف إرا كاٌ ٔيٕظفً انًكرة ٌجة عهى انششٌك

 .انًكرة ٌأيم فً انُجاح فً ذطٌٕش انشقاتح انُٕعٍح ٔانًذافظح عهٍٓا
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 (11انفقرج : انًرخع) ثقافح داخهيح نهُىعيحنرويح انت 1.2.1

Promoting an Internal Culture of Quality 

A5. يش انزي ٌذظى تأًٍْح خاصح نرشٌٔج ثقافح داخهٍح دٕل انُٕعٍح، إٌ األ

أٌ ْذف ذذقٍق انُٕعٍح فً جًٍع انًًٓاخ انرً ٌؤدٌٓا انًكرة ْٕ يرطهة ْٕ 

ٌٔرضًٍ ذشٌٔج يثم . أعاعً ٌجة أٌ ذذسكّ قٍادج انًكرة نُجاح اعرشاذٍجٍرٓا

 :ْزِ انثقافح انذاخهٍح يا ٌهً

a. ٔ داء، ٔانرعٌٕض ٔانرشٌٔج ، تًا فً رنك جشاءاخ ذرُأل ذقٍٍى األإٔضع عٍاعاخ

 رذقٍق انُٕعٍح،ت  انًكرة ، فً عثٍم ذٕضٍخ انرضاوًكرةنَظى انذٕافض نًٕظفً ا

b. عرثاساخ انرجاسٌح عهى َٕعٍح ذفٌٕض يغؤٔنٍاخ االداسج تذٍث ال ذطغى اإل

 انعًم انًُجض، ٔ

c. ٔ جشاءاخ انشقاتح انُٕعٍحإذٕفٍش يٕاسد كافٍح نرطٌٕش، ٔذٕثٍق ٔدعى عٍاعاخ. 
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ى يغؤٔنٍٍ ذجاِ انًكرة عٍ دٔسْى ْعهى انًًٓاخ إٌ انششكاء انًعٍٍٍُ 

 اإلششافً كًا ْٕ يعّشف فً انغٍاعاخ انعايح نهًكرة دٕل انشقاتح انُٕعٍح

  .ذفاقاخ انششاكحا، دنٍم انشقاتح انُٕعٍح، ٔنًكرة انرذقٍق

تئيكاٌ انششكاء انًعٍٍٍُ ذفٌٕض يٕظفٍٍ سئٍغٍٍٍ تثعض األدٔاس 

عفٍٓى يٍ ذذًم كايم انًغؤٔنٍح ٌ ْزا انرذتٍش ال ٌأٔانصالدٍاخ انًذذدج، إال 

 .عٍ دٔسْى اإلششافً

ٍ ذقع يغؤٔنٍح َظاو انشقاتح انُٕعٍح، ٌجة عهى انششكاء  تصشف انُظش عهى ي 

ٔنٍح اإلداسج دٕل تأٌ اإلعرثاساخ انرجاسٌح ال ذطغى عهى يغؤ أخز انعهى

داء ٔانرشقٍاخ ٔانرعٌٕضاخ ذكشط أًٍْح انُٕعٍح، ٔكزنك أٌ ذقٍٍى األ ،انُٕعٍح

 .رطٌٕش ٔدعى عٍاعاخ ٔإجشاءاخ انشقاتح انُٕعٍحانًرٕفشج نأٌ انًٕاسد انكافٍح ٔ
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: انًرخع)نهًكتة نُظاو انرقاتح انُىعيح  انعًهيحتعييٍ انًسؤونيح  1.2.2

 (11انفقرج 

Assigning Operational Responsibility for the Firm’s System of 

Quality Control  

A6 . ّانخثشج ٔانقذسج انكافٍرٍٍ ٔانًُاعثرٍٍ، انفشد أٔ االفشاد انًغؤٔنٍٍ ذًك ٍ

يٍ ذذذٌذ ٔفٓى انقضاٌا انًرعهقح تانشقاتح  انًكرةعٍ َظاو انشقاتح انُٕعٍح فً 

 انصالدٍح انالصيح ْزا كًا ٔذًّكٍ. جشاءاخ يالئًحإانُٕعٍح ٔذطٌٕش عٍاعاخ ٔ

 .جشاءاخيٍ ذطثٍق ْزِ انغٍاعاخ ٔاإل ،فشادٔ األأ ،انفشد
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  انرقشٌش ٔعٍاعح إعذاد  انعًهٍحانًكرة  ٍْكهٍحإٌ انششكاء يغؤٔنٌٕ عٍ ذذذٌذ .

أدذ انًٕظفٍٍ انًؤْهٍٍ،  أٔإضافح نزنك، ٌرعٍٍ عهى انششكاء ذغًٍح أدذْى، 

 . ؤٔال ً عٍ عُاصش َظاو انشقاتح انُٕعٍحـتشكم دٔسي، نٍكٌٕ يغ

 رٔٔنٍاخ يذذدج أٌ ٌكَٕٕا دٔاس ٔيغؤٔعهى األفشاد انزٌٍ ٌضطهعٌٕ تأ 

 . عهى انصعٍذ انًًُٓ ٔانقإًََ كافٍرٍٍ ْهٍح ٔخثشجأ

  طانًا أَّ  ٔادذ، رذًم يغؤٔنٍح أكثش يٍ دٔستأدذ انششكاء ًٌكٍ ذكهٍف

ٔعهى عثٍم . تكفاءج انًكهف تٓا رغطٍح جًٍع األدٔاسٌرًكٍ يٍ انقٍاو ت

، ذضاسب انًصانخ، ذرضًٍ ْزِ األدٔاس إداسج انًكرة، اإلعرقالنٍحانًثال، 

إٌ . انًٕثٕقٍح، انضثظ انذاخهً، ذكُٕنٕجٍا انًعهٕياخ ٔانًٕاسد انثششٌح

صالدٍح ذطٌٕش انغٍاعاخ ٔاإلجشاءاخ ٔذطثٍقٓا تشكم يُطقً ٌالصو ْزِ 

 .انًغؤٔنٍاخ
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 نًتطهثاخ انقاَىَيح، انُظاييح وانًهُيحا 1.3

 :انًدازيٍ في نثُاٌَقاتح خثراء انًحاسثح انُظاو انذاخهي،  1.3.1

ٌجة عهى خثٍش ": ، انفقرج انخايسح"ب"انثاب األول، انفصم األول، أوال ً 

انًذاعثح انًجاص أٌ ٌٕقع عهى يغؤٔنٍرّ األعًال انرً ٌعذْا األفشاد 

 ".  ٔانًرذسجٌٕ انًهذقٌٕ تًكرثّ
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 انتىثيق 1.4

 

 A1)) ًَىرج  ح انُىعيح نهًكتةنُظاو انرقات انعًهيحتعييٍ انًسؤونيح 

 
 يالحظــــاخ كال َعى

 ْم ذى ذذذٌذ ٍْكهٍح انًكرة انرشغٍهٍح؟ -1
   

 انشئٍغٍٍٍ ْم ذى ذغًٍح أدذ انششكاء، أ أدذ انًٕظفٍٍ -2

انًؤْهٍٍ نٍكٌٕ يغؤٔال ً عٍ عُاصش َظاو انشقاتح 

  انُٕعٍح؟

 .دذد األدٔاس ٔانًغؤٔنٍاخ انًكهف تٓا    

    .............................................. 

   

ْم األفشاد انزٌٍ ٌضطهعٌٕ تأدٔاس ٔيغؤٔنٍاخ يذذدج  -3

ْى رٔٔ أْهٍح ٔخثشج كافٍرٍٍ عهى انصعٍذ انًًُٓ 

 ٔانقإًََ؟

   

يكهف ترذًم أكثش يٍ يغؤٔنٍح ْم أي يٍ انششكاء  -4

 ٔدٔس فً َفظ انٕقد؟

   

 .فً دال اإلجاتح تُعى -5

 .دذد األدٔاس ٔانًغؤٔنٍاخ انًكهف تٓا    

    .............................................. 

   

ْم اٌ صالدٍح ذطٌٕش انغٍاعاخ ٔاالجشاءاخ ٔذطثٍقٓا  -6

 تشكم يُطقً ٌالصو ْزِ انًغؤٔنٍاخ؟

   



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
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2 - Relevant Ethical Requirements 

 ISQC 1اٌّشجغ االعبعٟ    

 األخاله٤خف ػٖ أُزطِجبد اُزض٣ٝذ ثذ٤َُ ؽٍٞ أُجبدٟء األعبع٤خ اُز٢ رؼشّ : ٘ذف اٌجضء

 Paragraphs                                                                    ٔص اٌّؼ١بس

20 – 25 
2.1 

A 7 – A 17 2.2 ١خاٌزطج١مبد ٚاٌّٛاد اٌزٛظ١ذ 

Compliance with Relevant 

Ethical Requirements  

راد  األخاله٤خاالٓزضبٍ ُِٔزطِجبد 

 اُؼالهخ  
2.2.1 

Definition of “Firm,” “Network” 

and “Network Firm” 

 "ِجّٛػخ"ٝ "اٌّىزت"رؼش٣ق 

 "ّجّٛػخِىزت ظّٓ اٌ"ٝ
2.2.2 

Written Confirmation  2.2.3 أٌُزٞثخ( اُزؤ٤ًذاد)أُظبدهخ 

Familiarity Threat 2.2.4 رٜذ٣ذ اُزآُق 

Considerations Specific to Public 

Sector Audit Organizations 

اػزجبساد خبطخ ثزذه٤ن ٓئعغبد 

 اُوطبع اُؼبّ
2.2.5 
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 2.3 ١ٕخاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ، إٌظب١ِخ ٚاٌّٙ

 2.3.1 304هبٕٗٞ اُزغبسح، ٓشعّٞ اشزشاػ٢ 

 2.3.2 364، ٓشعّٞ اشزشاػ٢ سهْ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ

 2.3.3 ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ، اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ

 2.3.4  ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ ،هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ

 2.4 اٌزٛث١ك

 ٗٔٞرط اإلهشاس  ثبعزوال٤ُخ كش٣ن ػَٔ اُزذه٤ن
 ٘ٔٞرطاُ

2(A) 

 خ اُزذه٤نٜٔٔاإلهشاس ػ٘ذ اُجذء ث
 اُ٘ٔٞرط

1-A))2 

 خ اُزذه٤نٜٓٔاإلهشاس ػ٘ذ اإلٗزٜبء ٖٓ 
 اُ٘ٔٞرط

2-A))2 

 ٗٔٞرط اعزوال٤ُخ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ
 اُ٘ٔٞرط

B))2 

 ٗٔٞرط رظش٣ؼ اُغش٣خ
 اُ٘ٔٞرط

C) )2 
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2 - Relevant Ethical Requirements 

 

 ٔص اٌّؼ١بس 2.1

 

 :ٟفٟ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ ػٍٝ ا٢ر  ٠ISQC 1ٕص اٌّؼ١بس 

٤ًذ ؤثز ٓظٔٔخ ُزض٣ٝذٙ اعشاءادٝػغ ع٤بعبد ٝػ٠ِ أٌُزت ٣غت  .20

 .راد اُؼالهخ األخاله٤خٝٓٞظل٤ٚ ٣ٔزضِٕٞ ُِٔزطِجبد  ٌٔزتٕ اُؤث ٓؼوٍٞ

زؤ٤ًذ ث ُزض٣ٝذٙٓظٔٔخ  اعشاءادع٤بعبد ٝ ٝػغ أٌُزت٣غت ػ٠ِ  .21

ؽ٤ش روزؼ٢  بإلعزوال٤ُخثبُزو٤ذ ثٝٓٞظل٤ٚ،  ٓؼوٍٞ ؽٍٞ ه٤بّ  أٌُزت

شخبص األػ٠ِ  ٝؽ٤ش ٣٘طجن رُيا٢ُٜ٘ٔ راد اُؼالهخ  هٞاػذ اُغِٞى

 ثٔب ك٢ رُي ٓٞظل٢ ٌٓزت ٓب) اإلعزوال٤ُخخش٣ٖ اُخبػؼ٤ٖ ُٔزطِجبد ا٥

 .(ػٖٔ أُغٔٞػخ

: اٌّشجغ: )ِب ٠ٍٟاٌّىزت  جشاءادِثً ٘زٖ اٌغ١بعبد ٚاإلْ رّىٓ أ٠جت 

 (A10 اٌفمشح 

a. بص االشخ ا٠ُٝ، ٓٞظل٤ٚ ا٠ُ اإلعزوال٤ُخٓزطِجبد  ثالؽ ػٖاأل

 ٘ذف اٌجضء
اٌّشجغ 

 االعبعٟ

اُزض٣ٝذ ثذ٤َُ ؽٍٞ أُجبدٟء األعبع٤خ اُز٢ رؼّشف ػٖ أُزطِجبد 

 األخاله٤خ

  ISQC 1. 

Paragraph 

20 – 25 



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
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 ٝٝؽ٤ش ٣٘طجن رُي، خش٣ٖ اُخبػؼ٤ٖ ُٜزٙ أُزطِجبد، ا٥

b. عزوال٤ُخ، رؾذ٣ذ ٝرو٤٤ْ اُظشٝف ٝاُؼالهبد اُز٢ رخِن رٜذ٣ذاد ُإل

 ا٠ُاُزو٤َِ ٖٓ ٛزٙ اُزٜذ٣ذاد أٝ  عشاء أُ٘بعت ُِزخِضٝارخبر اإل

ٓ٘بعجب،  ًبٕارا أٝ  ٝهبئ٤خ، اعشاءادٓغزٟٞ ٓوجٍٞ ٖٓ خالٍ رطج٤ن 

ثٔٞعت  ٓغٔٞؽب ً، ؽ٤ش ٣ٌٕٞ االٗغؾبة االٗغؾبة ٖٓ أُٜٔخ

 . االٗظٔخأٝ  اُوبٕٗٞ

اُلوشح : أُشعغ): ٓب ٢ِ٣ عشاءادٓضَ ٛزٙ اُغ٤بعبد ٝاإل٣غت إ رزطِت   .22

A10) 

a.  ٕبُٔؼِٞٓبد راد اُؼالهخ ؽٍٞ ٜٓٔبد ث ٌُٔزتاششًبء أُٜٔخ  ٣ضٝدا

اُخذٓبد، ُز٤ٌٖٔ أٌُزت ٖٓ  scope اُؼٔالء، ثٔب ك٢ رُي ٗطبم

 ،اإلعزوال٤ُخٕ ٝعذ، ػ٠ِ ٓزطِجبد ااُشبَٓ،  صشرو٤٤ْ األ

b.  ِِْثبُظشٝف ٝاُؼالهبد اُز٢ رشٌَ  كٞساً  أٌُزت أُٞظلٕٞإ ٣ُؼ

 عشاء أُ٘بعت، ٝارخبر اإل ٣ٌٖٔؽز٠  اإلعزوال٤ُخػ٠ِ  رٜذ٣ذاً 

c.  أُٞظل٤ٖ أُ٘بعج٤ٖ ؽز٠ ا٠ُاُؼالهخ  راد أُؼِٞٓبد ثالؽاٝعٔغ: 

  ٚرا ًبٗٞا ٣ؾووٕٞ اُٞخ ٓب ٕ ٣ؾذدٝا ثغٜأ٣غزط٤غ أٌُزت ٝٓٞظل٤

 ،اإلعزوال٤ُخٓزطِجبد 

 أُزؼِوخ  ٌُٔزت اُؾلبظ ػ٠ِ، ٝرؾذ٣ش عغالر٣ٚغزط٤غ ا

 ، بإلعزوال٤ُخث

 عشاء أُ٘بعت ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزٜذ٣ذاد ٣غزط٤غ أٌُزت ارخبر اإل

ٓغزٟٞ ك٢  ٤ُغذاُز٢ ، اإلعزوال٤ُخأٌُزشلخ ٝأُئصشح ػ٠ِ 

 . ٓوجٍٞ
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زؤ٤ًذ ث ُزض٣ٝذٙٓظٔٔخ  اعشاءادع٤بعبد ٝ ػغػ٠ِ أٌُزت ٝ ٣غت .23

ر٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ  ا٠ُ، ٝاإلعزوال٤ُخػ٠ِ ػِْ ثبُٔخبُلبد ُٔزطِجبد  ثؤٗٚٓؼوٍٞ 

 ٛزٙ ٣ٝغت إ رشزَٔ. عشاء أُ٘بعت ُٔؼبُغخ ٓضَ ٛزٙ اُؾبالدارخبر اإل

 (A10 اُلوشح: أُشعغ: )٠ِ ٓزطِجبد ألعَػ عشاءاداُغ٤بعبد ٝاإل

a. اُز٢  اإلعزوال٤ُخثٔخبُلبد  كٞساً أٌُزت  أُٞظلٕٞ( ٣ُؼِِْ)ِـِّؾ ٣جٕ أ

 ،أطجؾٞا ػ٠ِ ػِْ ثٜب

b. كٞساً ػٖ أُخبُلبد أُؾذدح أٌُزت( ـُؼ٣ِِْ)ٕ ٣جِؾ أ Identified 

 :ًَ ٖٓ ا٠ُ عشاءادُٜزٙ اُغ٤بعبد ٝاإل

  ٓؼبُغخ أُخبُلخ،  ا٠ُ، أٌُزت اُز١ ٣ؾزبط، ٓغ أُٜٔخشش٣ي 

 ٖٝؽ٤ش  ،أٌُزت ك٢ ا٥خش٣ٖ راد اُؼالهخ أُؼ٤٤ٖ٘ أُٞظل٤

اُخبػؼ٤ٖ ُٔزطِجبد  اُٝئيًٝزُي  ،، أُغٔٞػخ٣٘طجن

 ارخبر االعشاء أُ٘بعت، ٝ ا٣٠ُؾزبعٕٞ  ٖاُز٣ اإلعزوال٤ُخ

c. را اهزؼذ اُؼشٝسح، ٖٓ هجَ شش٣ي ا، أٌُزت ا٠ُاُلٞس١  االثالؽ

ك٤ٔب ٣خض  b2 23خش٣ٖ أُشبس ا٤ُْٜ ك٢ اُلوشح  كشاد ا٥أُٜٔخ ٝاأل

را آٖ رؾذ٣ذ ٓب  أٌُزتُخ، ؽز٠ ٣زٌٖٔ أُزخزح ُؾَ أُغؤ عشاءاداإل

 .عشاءادًبٕ ػ٤ِٚ ارخبر ٓض٣ذ ٖٓ اإل

ٕ ٣ؾظَ ػ٠ِ رؤ٤ًذ خط٢ أ، ػ٠ِ األهَ ٓشح ك٢ اُغ٘خ، أٌُزت٣غت ػ٠ِ  .24

 ٖٓ ع٤ٔغ ٓٞظل٢ بإلعزوال٤ُخٚ أُزؼِوخ ثاعشاءارؽٍٞ االٓزضبٍ ُغ٤بعبرٚ ٝ

: أُشعغ. )ٖٕ ٣ٌٞٗٞا ٓغزو٤ِاألخاله٤خ أاُز٣ٖ روزؼ٢ أُزطِجبد  أٌُزت

 (a A11 -A10اُلوشربٕ 

 (A10اُلوشح : أُشعغ: )اعشاءادع٤بعبد ٝ ٝػغ أٌُزت٣غت ػ٠ِ  .25
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a.  ( ششٝؽ)ٝػغCriteria  ٝهبئ٤خ  اعشاءادرطج٤ن  ا٠ُُزؾذ٣ذ اُؾبعخ

ٓغزٟٞ ٓوجٍٞ  ا٠ُ Familiarity Threats ُِزو٤َِ، ٖٓ رٜذ٣ذ اُزآُق

ك٢  Senior Personnel أُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖػ٘ذ اعزخذاّ ٗلظ 

 ٜٓٔخ رؤ٤ًذ ُلزشح ؽ٣ِٞخ ٖٓ اُضٖٓ، ٝ

b. ٓذاٝسح أُذسعخ، ُِٔ٘شآد وزؼ٢، ك٢ ٜٓٔبد رذه٤ن اُج٤بٗبد أُب٤ُخ٣ 

كشاد أُغئ٤ُٖٝ ػٖ ٓشاعؼخ شش٣ي أُٜٔخ، ٝاأل Rotation (ر٘بٝة)

خش٣ٖ اُخبػؼ٤ٖ أُٜٔخ، ٝؽ٤ش ٣٘طجن رُي، ا٥ ػ٠ِ ٘ٞػ٤خاُ شهبثخاُ

آزضبالً  ٝرُي ثؼذ كزشح ٓؾذدح ، (Rotation)ُٔزطِجبد اُز٘بٝة 

 (A17 -A12 اُلوشاد: أُشعغ. )راد اُؼالهخ األخاله٤خِٔزطِجبد ُ
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 :اٌّٛاظ١غ اٌزب١ٌخ "اٌّزطٍجبد األخالل١خ"رزعّٓ 

 االٓزضبٍ ُِٔزطِجبد األخاله٤خ راد اُؼالهخ 2.2.1

 "ٌٓزت ػٖٔ أُغٔٞػخ"، "ٓغٔٞػخ"، "أٌُزت"رؼش٣ق 2.2.2   

 أٌُزٞثخ( اُزؤ٤ًذاد)أُظبدهخ     3.2.2

 رٜذ٣ذ اُزآُق    4.2.2

اػزجبساد خبطخ ثزذه٤ن ٓئعغبد اُوطبع اُؼبّ ٝرزؼٖٔ كوشاد اُششػ   5.2.2

  اُخزب٤ٓخ

 :ٌٍّزطٍجبد األخالل١خ راد اٌؼاللخ رفبص١ً اٌؼٕب٠ٚٓ اٌزب١ٌخ

 اإلعزمال١ٌخ    

 ٓغئ٤ُٝخ أٌُزت 

 ٖٓغئ٤ُٝخ ُِششًبء ٝأُٞظل٤ 

 سة أُظبُؼ ٝٓخبؽش اإلعزوال٤ُخرؼب 

 اٌغش٠ـــــخ
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 اٌزطج١مبد ٚاٌّٛاد اٌزٛظ١ذ١خ 2.2

 

 ( 20اٌفمشح : اٌّشجغ)االِزثبي ٌٍّزطٍجبد األخالل١خ راد اٌؼاللخ  2.2.1

Compliance with Relevant Ethical Requirements  

A7.  ٖرؾذد هٞاػذ اإلرؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤IFAC Code إلعبع٤خ أُجبدة ا

 :ُِغِٞى األخاله٢ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝاُز٢ رزؼٖٔ ٓب ٢ِ٣

     اُ٘ضاٛخ                                                            Integrity 

       أُٞػٞػ٤خ                                                 Objectivity   

  اٌُلبءح ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُؼ٘ب٣خ اُٞاعجخ     Professional Competence and 

Due Care                                                                                                 

   ُغش٣خاConfidentiality                                                       

 اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔProfessional Behavior                                     

A8 . ٣ٞػؼ اُغضءb ٖهٞاػذ اإلرؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤ ٖٓ   IFAC Code   ٤ًل٤خ

ك٢ ؽبالد  Conceptual Frameworkرطج٤ن اؽبس اُؼَٔ اُزظٞس١ 

٣ٝئٖٓ آضِخ ػ٠ِ اعشاءاد ٝهبئ٤خ هذ رٌٕٞ ٓالئٔخ ُِزؼبَٓ ٓغ . ٓؾذدح

٣ئٖٓ أٓضِخ ػ٠ِ ؽبالد اُزٜذ٣ذاد ػ٠ِ االٓزضبٍ ُِٔجبدة األعبع٤خ، ٝأ٣ؼبَ 

 .ال رٌٕٞ ك٤ٜب اإلعشاءاد اُٞهبئ٤خ هبدسح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُزٜذ٣ذاد

A9 .ٍ٣زْ رؼض٣ض أُجبدة األعبع٤خ ثشٌَ خبص ٖٓ خال: 

 ه٤بدح اُششًخ أٌُزت                      The Leadership of the Firm 

     اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت                             Education and Training 

 أُشاهجخMonitoring                                                            

 ٍػ٤ِٔخ ُِزؼبَٓ ٓغ ػذّ االٓزضبA Process for Dealing with           

Non-Compliance                                                       
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" ِىزت ظّٓ اٌّجّٛػخ"ٚ " ِجّٛػخ"ٚ " اٌّىزت"رؼش٠ف   2.2.2

 (25 -20اٌفمشاد : اٌّشجغ)

Definition of “Firm,” “Network” and “Network Firm”   

A10 . ٌٓزت ػٖٔ أُغٔٞػخ"ٝ " ٓغٔٞػخ"ٝ " ٌٓزت"هذ ٣خزِق رؼش٣ق "

اُٞاسدح ك٢ أُزطِجبد األخاله٤خ راد اُؼالهخ ػٖ رِي اُزؼش٣لبد اُٞاسدح 

ُٔؼ٤بس اُذ٢ُٝ ُِزذه٤ن كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، رؼّشف هٞاػذ اُغِٞى ك٢ ٛزا ا

االخاله٢ ُِٔؾبعج٤ٖ ا٤٤ُٜٖ٘ٔ اُظبدس ػٖ اإلرؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤ٖ 

IFAC Code of Ethics for Professional Accountants "ًٔب " ٌٓزت

٢ِ٣: 

 ٓٔبسط كشد A Sole Practitioner  ،أٝ ٌٓزت رذه٤ن ، 

 األؽشاف ٖٓ خالٍ ا٤ٌُِٔخ، أٝ اإلداسح، أٝ  ٓ٘شؤح رغ٤طش ػ٠ِ ٛئالء

 ٝعبئَ أخشٟ، 

  ٝٓ٘شؤح ٓغ٤طش ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ٛئالء األؽشاف ٖٓ خالٍ ا٤ٌُِٔخ، أ

 .اإلداسح، أٝ ٝعبئَ اخشٟ

ًٔب رضٝد هٞاػذ اإلرؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤ٖ، اسشبداد ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔظطِؾ٢ 

  ".ٌٓزت ػٖٔ  أُغٔٞػخ"ٝ " ٓغٔٞػخ"

 

، رطج١ك اٌزؼش٠فبد اٌّغزخذِخ 25 - 20ٌّزطٍجبد اٌفمشاد  ٠غزذػٟ االِزثبي

فٟ اٌّزطٍجبد األخالل١خ راد اٌؼاللخ إٌٝ اٌذسجخ اٌزٟ رىْٛ ف١ٗ ظشٚس٠خ 

 .ٌزفغ١ش ٘زٖ اٌّزطٍجبد األخالل١خ
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 (24اٌفمشح : اٌّشجغ)  اٌّىزٛثخ( اٌزؤو١ذاد)اٌّصبدلخ  2.2.3

Written Confirmation  

A11. دهخ اُخط٤خ شٌَ ٗغخخ ٝسه٤خ، أٝ اٌُزش٤ٗٝخ، ٝ ثبُؾظٍٞ هذ رزخز أُظب

ػ٠ِ أُظبدهخ ٝارخبر اعشاء ٓ٘بعت رغبٙ أُؼِٞٓبد اُز٢ رش٤ش ا٠ُ ػذّ 

االٓزضبٍ، ٣ج٤ٖ أٌُزت األ٤ٔٛخ اُز٢ ٤ُٞ٣ٜب ُإلعزوال٤ُخ ٣ٝغؼَ اُوؼ٤خ 

 .ٓزٞكشح ٝٝاػؾخ ُٔٞظل٤ٚ( أُغؤُخ)
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 ( 25اٌفمشح : اٌّشجغ)٠ذ اٌزآٌف رٙذ 2.2.4

 Familiarity Threat  

A12.  ر٘بهش هٞاػذ اإلرؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤ٖ رٜذ٣ذ اُزآُق اُز١ هذ ٣٘شؤ، ٗز٤غخ

ك٢ ٜٓٔخ رؤ٤ًذ  Senior Personnelاعزخذاّ ٗلظ أُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ 

Assurance engagement  ُلزشح ؽ٣ِٞخ ٖٓ اُضٖٓ ٝاإلعشاءاد اُٞهبئ٤خ

 .هذ رٌٕٞ ٓالئٔخ ُٔؼبُغخ ٓضَ ٛزٙ اُزٜذ٣ذاد اُز٢

A13.  هذ ٣زؼٖٔ رؾذ٣ذ ششٝؽcriteria  َٓ٘بعجخ ُٔٞاعٜخ رٜذ٣ذ اُزآُق ٓغبئ

 :ٓضَ

  ؽج٤ؼخNature  ٟ( أُغبٍ)أُٜٔخ ٓزؼٔ٘خ أُذExtent  ٍٝاُز١ ٣ز٘ب

 ٓغؤُخ راد ُٔظِؾخ ػبٓخ، ٝ

 ؽٍٞ ٓذح خذٓخ أُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ك٢ أُٜٔخ. 

 ٓضِخ ػ٠ِ اإلعشاءاد اُٞهبئ٤خ، ٓذاٝسح أُٞظل٤ٖ ٝرزؼٖٔ اال

أٝ ؽِت ٓشاعؼخ سهبثخ  ،Rotating the Senior Personnelاُشئ٤غ٤٤ٖ 

 .اُ٘ٞػ٤خ ػ٠ِ أُٜٔخ

A14.  روّش هٞاػذ اإلرؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤ٖ ثؤٕ اُزآُق ٓشرجؾ ثشٌَ خبص ك٢

ػذ ك٤ٔب ٝرزطِت ٛزٙ اُوٞا. ع٤بم رذه٤ن اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ُِٔ٘شؤد أُذسعخ

٣زؼِن ثٜٔبّ اُزذه٤ن، ٓذاٝسح شش٣ي اُزذه٤ن اُشئ٤غ٢ ثؼذ كزشح ٓؾذدح 

ٓغجوب، ك٢ اُؼبدح ال رض٣ذ ػٖ عجغ ع٘ٞاد، ٝر٘ض ػ٠ِ ٓؼب٤٣ش 

ٝهذ رؾذد أُزطِجبد اُٞؽ٤٘خ كزشاد اػبدح رٞص٣غ . ٝاسشبداد راد طِخ

 .اهظش
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 اػزجبساد خبصخ ثزذل١ك ِؤعغبد اٌمطبع اٌؼبَ  2.2.5

 Considerations Specific to Public Sector Audit Organizations 

A15.  هذ رضٝد اُزذاث٤ش اُوب٤ٗٞٗخ اعشاءاد ٝهبئ٤خ العزوال٤ُخ ٓذهو٢ اُوطبع

ٝٓغ رُي، هذ رجو٠ اُزٜذ٣ذاد ُإلعزوال٤ُخ ٓٞعٞدح ثظشف اُ٘ظش . اُؼبّ

طبع ٝثبُزب٢ُ، هذ ٣ؤخز ٓذهن اُو. ػٖ أ٣خ رذاث٤ش هب٤ٗٞٗخ ٓظٔٔخ ُؾٔب٣زٜب

اُؼبّ ثبإلػزجبس، ُذٟ ٝػغ اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد أُطِٞثخ ثٔٞعت 

، أٓش ر٤ٌِق اُوطبع اُؼبّ ٝٓؼبُغخ أ٣خ رٜذ٣ذاد ػ٠ِ 25 – 20اُلوشاد 

 .اإلعزوال٤ُخ ك٢ رُي اُغ٤بم

A16.  ٖ25أُ٘شآد أُذسعخ أُشبس ا٤ُٜب ك٢ اُلوشر٤  ٝA14  ٤ُغذ شبئؼخ ك٢

٘شآد اخشٟ ك٢ اُوطبع اُؼبّ راد ٝٓغ رُي، هذ رٞعذ ٓ. اُوطبع اُؼبّ

أ٤ٔٛخ ٗظشاً ُؾغٜٔب، أٝ رؼو٤ذارٜب، أٝ عٞاٗت أُظِؾخ اُؼبٓخ، ٝاُز٢ 

. stakeholdersُذ٣ٜب ثبُزب٢ُ ٓغٔٞػخ ٝاعؼخ ٖٓ أطؾبة أُظِؾخ 

ُزُي، هذ رٞعذ ؽبالد ٣وشس ك٤ٜب أٌُزت، ث٘بء ػ٠ِ ع٤بعبد ٝاعشاءد 

اُؼبّ ٢ٛ ٛبٓخ ألؿشاع  اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ُذ٣ٚ، ثؤٕ ٓ٘شؤح ك٢ اُوطبع

 .اعشاءاد ٓٞعؼخ ؽٍٞ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

A17.  هذ ٣٘ض اُزشش٣غ ك٢ اُوطبع اُؼبّ، ػ٠ِ ٝػغ اُزؼ٤٤٘بد، ٝششٝؽ ٌٓزت

ٝٗز٤غخ ُزُي، هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ ؿ٤ش . أُذهن ػٖٔ ٓغئ٤ُٝخ شش٣ي أُٜٔخ

أٌُٖٔ االٓزضبٍ ثذهخ ُٔزطِجبد ٓذاٝسح شش٣ي أُٜٔخ أُطجوخ ك٢ 

ٝٓغ رُي، ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔ٘شآد اُوطبع اُؼبّ اُز٢ رؼزجش . سعخأُ٘شآد أُذ

، كبٕ ٝػغ ٓئعغبد اُوطبع اُؼبّ A16ٛبٓخ ًٔب ٝسد ك٢ اُلوشح 

ُغ٤بعبد ٝاعشاءاد رشغغ ػ٠ِ االٓزضبٍ إلػبدح رٞص٣غ ٓغئ٤ُٝخ شش٣ي 

 .أُٜٔخ هذ ٣ظت ك٢ أُظِؾخ اُؼبٓخ
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 اإلعزمال١ٌخ .1

 ِغؤ١ٌٚخ اٌّىزت 

ٓالئٔخ  اعشاءادؾذد ٓغئٝالً ػٖ ٝػغ ع٤بعبد ٣ٝغت ػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣

. ٖ ػٖ اُؼٔالء٤ُزٞك٤ش رؤ٤ًذ ٓؼوٍٞ ثؤٕ أٌُزت ٝاُؼب٤ِٖٓ ك٤ٚ ا٤٤ُٜٖ٘ٔ ٓغزوِ

 :ٝاُغ٤بعبد اُز٠ رغبػذ ػ٠ِ رؾو٤ن رُي ٓب ٢ِ٣ عشاءادٖٝٓ اإل

 

a. ٗػٍٝ ج١ّغ ِغز٠ٛبرُٙ اٌزٕظ١ّ١خ ،٠جت أْ ٠زطٍت اٌّىزت ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ف١، 

غٍٛن اٌٚلٛاػذ  بإلعزمال١ٌخٚاألدىبَ ٚاٌزفغ١شاد اٌخبصخ ثاٌزم١ذ ثبٌمٛاػذ 

اٌزٝ رذمك رٌه ِب  جشاءادِٚٓ اإل. راد اٌؼاللخ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌؼّالء إٌّٟٙ

 ٍٟ٠: 

 ٝظ٤لخ ٓؼ٤٘خ إلػطبء أُشٞسح ٝاُجذ ك٠ ع٤ٔغ أٝ  رخظ٤ض شخض

 .بإلعزوال٤ُخاألٓٞس أُزؼِوخ ث

 ٤ن اُجذ ك٠ األٓٞس أُزؼِوخ اُظشٝف اُز٠ ٣ٌٕٞ ٖٓ األٗغت ك٤ٜب رٞص رؾذ٣ذ

 .بإلعزوال٤ُخث

 

b.  اٌزٕظ١ّ١خ ثغ١بعبد  اٌّغز٠ٛبدإثالؽ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّىزت فٝ ج١ّغ

اٌزٝ رذمك رٌه ِب  جشاءادِٚٓ اإل بإلعزمال١ٌخاٌّىزت اٌّزؼٍمخ ث إجشاءادٚ

 ٍٟ٠: 

  ُزضاّ ثوٞاػذ عِٞى ٝآداة أُٜ٘خ ٝأ٤ٔٛخ اإل خاُلٌش٣ اإلعزوال٤ُخرؤ٤ًذ أ٤ٔٛخ

ششاف ػ٠ِ ٖٓ خالٍ ثشآظ اُزذس٣ت ٝاعزٔبػبد أٌُزت ٝخالٍ اإلٝرُي 

 .ٝ أُشاعؼخأ/ ر٘ل٤ز ػ٤ِٔبد اُزذه٤ن ٝ

  اػذاد ُٞائؼ دٝس٣خ ثؤعٔبء اُؼٔالء ٝثؤعٔبء األؽشاف راد اُؼالهخ

٤ٜب ٣ٝغت إٔ رٌٕٞ ٛزٙ اُِٞائؼ ٓزبؽخ ُألكشاد اُز٣ٖ ٣ؾزبعٕٞ اُ. ثبُؼٔالء

 ا٠ُاألكشاد اُغذد اُز٣ٖ اٗؼٔٞا  ٣ٝذخَ ك٠ رُي) ُزؾذ٣ذ اعزوال٤ُزْٜ

اُالصٓخ إلثالؽ  عشاءاد٣ٝغت إٔ رزخز اإل(. أؽذ كشٝػٚ ا٠ُأٝ  أٌُزت

 .أٌُزت ثؤ١ رـ٤٤ش ك٠ ٛزٙ اُِٞائؼ اُؼب٤ِٖٓ ك٢
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 هٞاػذ ٝٓؼب٤٣ش ٤ٜ٘ٓخ ٝأؽٌبّ ٗظب٤ٓخ بإلعزوال٤ُخؽلع ع٤ٔغ ٓب ٣زؼِن ث ٖٓ 

 .آخش داخَ أٌُزت أ١ ٌٓبٕأٝ  ٗؾٞ رُي ك٢ أٌُزجخ اُخبطخ ثبٌُٔزتأٝ 

 

c.  ِشاجؼخ دغبثبد ِذ٠ٕٟ اٌّىزت ِٓ اٌؼّالء ثصفخ دٚس٠خ ٌّؼشفخ ِب إرا

اٌّذٜ اٌزٞ  إٌٝوبٔذ أٞ ِٓ اٌّجبٌؾ اٌّغزذمخ ػٍٝ اٌؼّالء لذ رمبدِذ 

اإلخالي ثبعزمال١ٌخ  إٌٝجؼٍٙب رؤخز صفخ اٌمشض ٚلذ رؤدٞ ثٕبء ػٍٝ رٌه 

 .اٌّىزت

 

d. ٚوبْ ٕ٘بن ِىبرت أخشٜ ِزؼبٚٔخ ٟػٕذِب ٠ىْٛ اٌّىزت ٘ٛ اٌّذلك اٌشئ١غ 

ِشزشوخ ِغ اٌّىزت فٟ رٕف١ز ػ١ٍّبد اٌزذل١ك ف١جت اٌزؤوذ أُٔٙ لذ أٚ 

 .(اٌّشبسوخأٚ  ِٛظٛع اٌزؼبْٚ)ِٓ اٌؼّالء  اإلعزمال١ٌخاٌزضِٛا ثّزطٍجبد 

 

 ِغؤ١ٌٚخ اٌششوبء ٚاٌّٛظف١ٓ 

a.  فٟ ا١١ٌّٕٙٓ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ( ع٠ٕٛب  )اٌذصٛي ػٍٝ إلشاس دٚسٞ ِىزٛة

 :ىزت ٠ج١ٓ أُٔٙ اٌّ

 ٝ بإلعزوال٤ُخأٌُزت اُخبطخ ث اعشاءادػ٠ِ ٓؼشكخ ثغ٤بعبد. 

 رخَ  ك٢ ٓ٘شؤح اُؼ٤َٔ هذ ال ٣ؾزلظٕٞ ُْٝ ٣ؾزلظٞا خالٍ أُذح ثبعزضٔبساد

ًبعشاء ٌَٓٔ أٝ  ًٝجذ٣َ ُزُي. أٌُزت ػٖ اُؼٔالء اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٤خثبعزوالُ

ثٔؼبٓالرْٜ ئٔخ ػ٠ِ هبأٌُزت  اُؼب٤ِٖٓ ك٣٢غٞص ٌُِٔزت إٔ ٣ؾظَ ٖٓ 

شاد رخَ رؤص٤ُِزؤًذ ٖٓ ػذّ ٝعٞد  أُشرجطخ ثبُؼٔالء ك٠ االعزضٔبساد

 .بإلعزوال٤ُخث

 ٌُزت ػٖ اُؼٔالء، ٝأٗٚ أُ ٓٞظل٢ ٤خأٗٚ ال رٞعذ أٟ ػالهبد رخَ ثبعزوال

 .اإلعزوال٤ُخػ٤ِٔبد ٓخبُلخ ُغ٤بعخ أٌُزت رغبٙ ٓٞػٞع  ُْ رؾذس أ١

 

b. ٌذصٛي ػٍٝ إلشاساد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٠ىْٛ اٌشش٠ه اٌّذ٠ش ِغؤٚال  فٟ ا

 .ٌٍزؤوذ ِٓ اوزّبٌٙب اإلعزمال١ٌخاٌّىزت ِٚشاجؼخ ٍِفبد اٌزم١ذ ثمٛاػذ 
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 اإلعزمال١ٌخاٌزعبسة فٟ اٌّصبٌخ ِٚخبغش 

أُ٘بعجخ ُزج٤بٕ اُزؼبسة ك٢ أُظبُؼ اُز٢  عشاءادػ٠ِ أُذهن إٔ ٣زخز اإل

.  ش رؤص٤شٛب ػ٠ِ اُؼَٔخ٤ٌٓزت اُزذه٤ن ػ٠ِ إٔ ٣و٤ْ ٛزا األرٜذد اعزوال٤ُخ 

ٓب ارا ًبٕ ٌٓزت بس٣خ عبثن ُوجٍٞ أُٜٔخ ُزؾذ٣ذ ٣زٞعت اعشاء ٛزا اُزو٤٤ْ ثز

 ٝعٞدٛب ٓغ ؽشف آخش هذ ٣شٌَأٝ  اُزذه٤ن رشثطٚ ا١ ٓظِؾخ ٓبد٣خ ٓغ اُؼ٤َٔ

 .اإلعزوال٤ُخخطش ػ٠ِ 

 

٣ٌٖٔ إٔ ٣زٜذد اإلُزضاّ ثبُٔجبدٟء األعبع٤خ ثغجت ٓغٔٞػخ ٝاعؼخ ٖٓ اُظشٝف 

ز٢ هذ ر٘ش٢ء ؽبالد رؼبسة ٓظبُؼ ٝثبُزب٢ُ رئصش ػ٠ِ اعزوال٤ُخ ٌٓزت اُ

 :ٝروغ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزٜذ٣ذاد ػٖٔ اُلئبد اُزب٤ُخ. أُؾبعجخ ٝأداءٙ ا٢ُٜ٘ٔ

a. اٌّصٍذخ اٌشخص١خ؛ 

b. اٌّشاجؼخ اٌزار١خ؛ 

c. اٌزؤ١٠ذ؛ 

d. ٚ اٌزآٌف؛ 

e. اٌّعب٠مخ. 

 

 ٛزٙ اُزٜذ٣ذاد ٓب ارا ًبٗذ ا٠ُثبالعز٘بد ٝهذ رخزِق ؽج٤ؼخ ٝأ٤ٔٛخ اُزٜذ٣ذاد 

 Attestation ٞرؤو١ذ ٌّّٙخأٚ  ،اٌّب١ٌخ رذل١ك اٌج١بٔبد خذٓبد ثزوذ٣ْ ر٘شؤ 

Engagements،  ٚ٣خرؤ٤ًذطِت خذٓخ ُٜٔٔخ ال رزأ. 

  

a. اُظشٝف اُز٢ هذ رخِن رٜذ٣ذاد  رشَٔ األٓضِخ ػٖ: اٌّصٍذخ اٌشخص١خ

 :، ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٓب ٢ِ٣زذه٤نأُظِؾخ اُشخظ٤خ ػ٠ِ ٌٓزت اُ

 اإلؽزلبظ ثٔظِؾخ ٓب٤ُخ ثشٌَ ٓشزشى ٓغ أٝ  ُذٟ ػ٤َٔ ٓب٤ُخ ٓظِؾخ

 .ػ٤َٔ

  ػ٠ِ األرؼبة اإلعٔب٤ُخ ٖٓ اُؼ٤َٔاػزٔبد ؿ٤ش ٓ٘بعت. 
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  ؼ٤َٔاُٝعٞد ػالهخ رغبس٣خ ٝؽ٤ذح ٓغ. 

 َاُوِن ؽٍٞ آٌب٤ٗخ كوذإ ػ٤ٔ. 

  ٟاُؼ٤َٔاُزٞظ٤ق أُؾزَٔ ُذ. 

 رؤ٤ًذ ٜٔٔخاُزٌب٤ُق أُششٝؽخ ث. 

 

b. األِثٍخ ػٍٝ اٌظشٚف اٌزٟ لذ رخٍك رٙذ٠ذاد رش: اٌّشاجؼخ اٌزار١خ ًّ

 :اٌّشاجؼخ اٌزار١خ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ال اٌذصش ِب ٠ٍٟ

 اُزذه٤ن اًزشبف خطؤ ٛبّ خالٍ اػبدح رو٤٤ْ ػَٔ ٌٓزت. 

 ر٘ل٤زٛبأٝ  ثزشـ٤َ األٗظٔخ ثؼذ أُشبسًخ ك٢ اػذادٛب٣ش اػذاد روش. 

  ٓٞػٞع  ٤بٗبدجاُ ك٢ اعزخشاط أُغزخذٓخ أُؼِٞٓبد األعبع٤خاػذاد

 .خٜٔٔاُ

 ،ٓغئٝالً أٝ  اً أٗٚ هذ أطجؼ ٓئخشاً، ٓذ٣شأٝ  إٔ ٣ٌٕٞ ػؼٞ كش٣ن اُزؤ٤ًذ

 .ُذٟ رُي اُؼ٤َٔ

 أٗٚ هذ رْ رٞظ٤لٚ ٓئخشاً، ٖٓ هجَ أٝ  ،إٔ ٣زْ رٞظ٤ق ػؼٞ كش٣ن اُزؤ٤ًذ

 .اُزؤ٤ًذٜٓٔخ ٓجبشش ٝٛبّ ػ٠ِ ٓٞػٞع  ثشٌَ ٣ئصشاُؼ٤َٔ ك٢ ٓ٘ظت ٓب 

 ٜٓٔخِؼ٤َٔ رئصش ثشٌَ ٓجبشش ػ٠ِ ٓٞػٞع ُ راد ػالهخ خذٓخ أ١ أداء 

 .اُزؤ٤ًذ

 

c. رشًّ األِثٍخ ػٍٝ اٌظشٚف اٌزٟ لذ رخٍك رٙذ٠ذاد اٌزؤ١٠ذ ػٍٝ  :اٌزؤ١٠ذ

 :عج١ً اٌّثبي ِب ٠ٍٟ

 ْٜٓ٘شؤح ٓذسعخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ رِي أُ٘شؤح ػ٤َٔ رذه٤ن ث٤بٗبد  رش٣ٝظ أع

 .ٓب٤ُخ

 َُ٘ضاػبد ٓغ أؽشاف اأٝ  بُٔوبػبحك٢ دػبٝى اُزؤ٤ًذ اُؼَٔ ثب٤ُ٘بثخ ػٖ ػ٤ٔ

 .صبُضخ

d. رشًّ األِثٍخ ػٍٝ اٌظشٚف اٌزٟ لذ رخٍك رٙذ٠ذاد اٌزآٌف ػٍٝ : اٌزآٌف
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 :عج١ً اٌّثبي ِب ٠ٍٟ

  ٞأٝ  ٓجبششح ٓغ ٓذ٣شأٝ  رٝ ػالهخ ػبئ٤ِخ هش٣جخ ٜٔٔخكش٣ن اُ ك٢ػؼ

 .ٓغئٍٝ ُذٟ اُؼ٤َٔ

  ٞٞظق ُذٟ اُؼ٤َٔ ٣شـَ ٓجبششح ٓغ ٓأٝ  كش٣ن رٝ ػالهخ ػبئ٤ِخ ك٢ػؼ

 .خٜٔٔٓٔبسعخ رؤص٤ش ٛبّ ٝٓجبشش ػ٠ِ ٓٞػٞع اُخُٞٚ ٓ٘ظت ٣

  ُٟؼ٤َٔٓغئٍٝ ُذٟ اأٝ  ك٢ ٝظ٤لخ ٓذ٣ش اُزذه٤ن ٌٔزتاُشش٣ي عبثن ُذ 

 .خٜٜٔٔبّ ػ٠ِ ٓٞػٞع اُأُجبشش ٝاُزؤص٤ش اُ ٓٞظق ك٢ ٓ٘ظت ٣خُٞٚأٝ 

 أُؼبِٓخ اُزلؼ٤ِ٤خ ٖٓ ػ٤َٔ ٓب، ٓب ُْ رٌٖ اُو٤ٔخ ٤ُغذ أٝ  هجٍٞ اُٜذا٣ب

 .ٝاػؼ راد أ٤ٔٛخ ثشٌَ

 َ٣خرؤ٤ًذُٜٔٔخ  ػالهخ اسرجبؽ ؽ٣ِٞخ األٓذ ُِٔٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ٓغ ػ٤ٔ. 

 

e. اٌّعب٠مخ ػٍٝ اٌظشٚف اٌزٟ لذ رخٍك رٙذ٠ذاد رشًّ األِثٍخ : اٌّعب٠مخ

 :ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ِب ٠ٍٟ

 خ ٓب ُؼ٤َٔ ٓؼ٤ٖٜٔٔاإلعزجذاٍ ك٤ٔب ٣زؼِن ثأٝ  ثبُطشد رٜذ٣ذ. 

  أٌُزترٜذ٣ذ. 

 أُ٘غض ثٜذف رخل٤غ األرؼبةاُؼـؾ ُزخل٤ق ٗطبم اُؼ َٔ. 

 

أٚ  اٌعشٚس٠خ إلٌغبء جشاءادػعبء فش٠ك اٌؼًّ إرخبر اإللذ ٠طٍت ِٓ أ

 إجشاءادِغزٜٛ ِمجٛي ِٓ خالي رطج١ك  إٌٝ اإلعزمال١ٌخرخف١ط خطش 

 :ِٕٙب ا٢رٟاٌذّب٠خ اٌالصِخ اٌزٟ 

 َٔاُزٞهق ػٖ اُؼؼ٣ٞخ ػٖٔ كش٣ن اُؼ . 

  أُشزشًخ أُب٤ُخاُزخ٢ِ ػٖ أُظبُؼ . 

 ا٤ُٜ٘ٔخ ٓغ اُؼ٤َٔأٝ  اُشخظ٤خ اُؼالهخرـ٤٤ش ؽج٤ؼخ أٝ  اُزٞهق. 

  شش٣ي آخشٖٓ هجَ  اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ خٓشاعؼ ٖٓٓض٣ذ  ا٠ُاخؼبع أُٜٔخ. 

 ٓالئْ ك٢ اُظشٝف ٓ٘طو٢ آخش اءارخبر أ١ اعش . 
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  ٝعبئَ اُؾٔب٣خ ُزو٤َِ  ا٠ُُزؾذ٣ذ اُؾبعخ  أُوب٤٣ظػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣ؼغ

ٓغزٟٞ ٓوجٍٞ ػ٘ذ اعزخذاّ ٗلظ  ا٠ُ( آُق ٓغ اُؼ٤َٔاُز)رٜذ٣ذ اإلػز٤بد 

٣ٌٖٔ ) .اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓذٟ كزشح ص٤٘ٓخ ؽ٣ِٞخ ٜٓٔخأُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ك٢ 

 (.ع٘ٞاد ًؤعبط ُِلزشح اُض٤٘ٓخ 7اػزٔبد 

  ّٞغ سك ا٠ُرِضّ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ  اعشاءاد ثٞػغػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣و

 ٝاُز٢ اإلعزوال٤ُخثٔب ك٤ٜب  ٤خأُٜ٘ خاله٤بداُؾبالد اُز٢ رزؼٖٔ اشٌبالد ا

ٔشاعؼبد ٝٓذاٝالد ث ك٢ أُشعغ األػ٠ِ ك٢ أٌُزت اُو٤بّ رغزذػ٢ أؽ٤بٗب ً

٣زٞعت ػ٤ِٚ رٞص٤ن ًٔب اػبك٤خ، ػ٘ذٓب ٣وشس أٌُزت أًبٍ ٜٓٔخ اُزذه٤ن 

 .اُؾٔب٣خ أُزخزح اعشاءادٛزا اُوشاس ٝرؼ٤ٔ٘ٚ رٞط٤ق األخطبس ٝ

  ٔذسعخ، كؼ٠ِ اُؿ٤ش  ن أُ٘شآدرذه٤ ك٢ ػ٤ِٔخ ٜٓٔخارا اػزجشد أُذاٝسح

 اُلزشح اُض٤٘ٓخ إٔ ٣ؾذد اإلعزوال٤ُخاُششًبء ٝكش٣ن اُؼَٔ أُغئٍٝ ػٖ 

 .أػؼبء كش٣ن اُزذه٤نإلعزجذاٍ  أُ٘بعجخ

 

 ٌغش٠ـــــّـخا .2

  اؽزشاّ عش٣خ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب  ٝٓٞظل٤ٚػ٠ِ ٌٓزت اُزذه٤ن

ػٖ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ُِـ٤ش  ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ال ٣لظؼ ،ٗز٤غخ اُؼالهبد ا٤ُٜ٘ٔخ

أٝ  ٝاعت هب٢ٗٞٗأٝ  اال ارا ًبٕ ٛ٘بى ؽن ،دٕٝ رل٣ٞغ طش٣ؼ ٝٓؾذد

ًٔب ٣غت إٔ ال رغزخذّ أُؼِٞٓبد اُغش٣خ اُز٢ ٣زْ  ،٢ٜ٘ٓ ُإلكظبػ ػٜ٘ب

أ١ أٝ  اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب إلًزغبة أ١ ٓ٘لؼخ شخظ٤خ أًبٕ ٌُٔزت اُزذه٤ن

 .ؽشف آخش

  ًٝأُٞظل٤ٖ ؽٔب٣خ ٝػجؾ عش٣خ ٓب روذّ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُششًبء  ا٠ُاػبكخ

اُؼبئذ  140اُوغْ ٓؼِٞٓبد اُؼ٤َٔ ث٘بء ً ػ٠ِ ٓزطِجبد ا٤ُٜئبد اُ٘بظٔخ ٝ 

اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعج٤ٖ  اإلرؾبدٓزطِجبد أخاله٤بد أُٜ٘خ اُظبدسح ػٖ  ا٠ُ

Section 140 of The IFAC Code of Ethics. 

  اُ٘ٞػ٤خ ُِشهبثخ٣زطِت أُؼ٤بس اُذ٢ُٝ ISQC1 إلؽزلبظ إٔ رٌٕٞ كزشح ا

بد اُزذه٤ن ُلزشح ال روَ ػٖ خٔظ ع٘ٞاد ٖٓ ربس٣خ ٜٔٔثبُٞصبئن اُخبطخ ث

 .روش٣ش أُذهن
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  ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ أُٞظل٤ٖ ك٢ أٌُزت إٔ ٣ٞهؼٞا ػ٠ِ ٗٔٞرط رظش٣ؼ

ػ٠ِ . برطاُغش٣خ ػ٘ذ اإلعزخذاّ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ أٌُزت ثذٝسٙ ثؾلع ٛزٙ اُ٘ٔ

ٌُٔزت أُزؼِوخ ثبُغش٣خ ؽالع ثغ٤بعخ اػ٠ِ ا إٔ ٣ٌٞٗٞا ع٤ٔغ أُٞظل٤ٖ

 .٤ًٝل٤خ رطج٤وٜب

  ٕرٞه٤غ ٗٔبرط اُزظبس٣ؼ ٖٝٓ ٖٓ خالٍ  ٣ظٜشوجٍٞ ثٜزٙ اُغش٣خ اُا

 .أُغزؾغٖ إٔ ٣غذد ٛزا اُ٘ٔٞرط ع٣ٞ٘بً  ًزز٤ًش ثٜزٙ أُزطِجبد

  ٕع٤بعخ ٓؼِٞٓبر٤خ ُؾلع ٝؽٔب٣خ أُؼِٞٓبد  ٣ؼغ٣وزشػ ػ٠ِ أٌُزت أ

رخض٣ٖ  اعشاءاد ا٠ُإلػبكخ بث Fire Wallsٝاُز٢ رزؼٖٔ ؽبئؾ أٓبٕ 

 Unauthorizedٔغٔٞػ اُأُؼِٞٓبد ُؾٔب٣زٜب ٖٓ اإلعزؼٔبٍ ؿ٤ش  ؽلعٝ

Access. 
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 اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ، إٌظب١ِخ ٚا١ٌّٕٙخ 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 6517/1هْ اُوشاس س، هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ ُ٘وبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ: أُشعغ  

 اُظبدس ػٖ ٝص٣ش أُب٤ُخ  4/9/1996ربس٣خ 

 

 :اٌّٛاظ١غ اٌزب١ٌخ "اٌّزطٍجبد ا١ٌّٕٙخ ٚ إٌظب١ِخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ "رزعّٓ 

 اٌّزطٍجبد ا١ٌّٕٙخ 2.3

 سح، ٓشعّٞ اشزشاػ٢ هبٕٗٞ اُزغب  2.3.1

هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ، ٓشعّٞ اشزشاػ٢  2.3.2

 364سهْ 

 اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ، ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ 2.3.3

هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ 2.3.4
1

 ، ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
 

 راد اٌؼاللخ اٌّزطٍجبد األخالل١خ 2 21

 

 24/12/1942، ربس٠خ 304ح، ِشعَٛ اشزشاػٟ لبْٔٛ اٌزجبس 2.3.1

  اٌفصً اٌثبٌث اٌجضء (فٟ اٌششوبد اٌّغفٍخ)اٌىزبة اٌثبٟٔ، اٌجبة اٌثبٌث ،

أ٣خ ( ٓلٞػٞ أُشاهجخ)ٝال ٣غٞص إ ٣ٌٕٞ ُْٜ ":  177اٌثبٟٔ، اٌّبدح 

ٓظِؾخ ٓغ عٔبػخ ؿب٣زْٜ اؽذاس رؤص٤ش ك٢ اعؼبس كئخ ٓب ٖٓ أٝسام اُششًخ 

 "جٞسطخأُب٤ُخ ك٢ عٞم اُ

 

  31، اٌّبدح (اٌششوبد اٌّذذٚدح اٌّغؤ١ٌٚخ)اٌىزبة اٌثبٟٔ، اٌجبة اٌغبثغ :

٣خزبس ٓلٞع أُشاهجخ ٖٓ األشخبص أُو٤ذ٣ٖ ك٢ عذٍٝ اُخجشاء ٝرٔزذ "

 :ال ٣ؼ٤ٖ ٓلٞػ٤ٖ ُِٔشاهجخ. ٜٓٔزٚ ُضالس دٝساد ع٣ٞ٘خ

 

 .أُذ٣شٕٝ ٝأصٝاعْٜ ٝأطُْٜٞ ٝكشٝػْٜ .1

 .اُششًبء أطؾبة أُوذٓبد اُؼ٤٘٤خ .2

االشخبص اُز٣ٖ ٣زوبػٕٞ ٖٓ اُششًخ أٝ ٖٓ ٓذ٣شٛب ٓشرجبد دٝس٣خ  .3

خالٍ خٔظ ع٘ٞاد ٖٓ اٗزٜبء . ٝأصٝاعْٜ ٝأطُْٜٞ ٝكشٝػْٜ

ال ٣غٞص رؼ٤٤ٖ ٛئالء أُلٞػ٤ٖ ٓذ٣ش٣ٖ . ٝظبئق ٓلٞػ٢ أُشاهجخ

ٝال ٣غٞص ك٢ أُِٜخ ٗلغٜب إٔ . ُِششًخ اُز٢ رُٞٞا ٓشاهجخ أػٔبُٜب

ِظ اداسح أٝ ٓشاهج٤ٖ ُششًبد رِٔي ٣ؼ٤٘ٞا ٓذ٣ش٣ٖ أٝ أػؼبء ٓغ

ػششح ثبُٔئخ ٖٓ سأط ٓبٍ اُششًخ اُز٢ ًبٗٞا ٓلٞػ٢ ٓشاهجخ ك٤ٜب أٝ 

 . رِٔي ٛزٙ األخ٤شح ػششح ثبُٔئخ ٖٓ سأط ٓبُٜب

رطجن ػ٠ِ ٓلٞػ٢ أُشاهجخ األؽٌبّ اُز٢ رطجن ػ٠ِ اُششًبد أُـلِخ ثوذس 

 .االشزشاػ٢ ائزالكٜب ٝاالؽٌبّ اُخبطخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ثٜزا أُشعّٞ

 



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
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لبْٔٛ رٕظ١ُ ِٕٙخ خجشاء اٌّذبعجخ اٌّجبص٠ٓ فٟ ٌجٕبْ، ِشعَٛ  2.3.2

  1/8/1994، ربس٠خ 364اشزشاػٟ 

 : ٠ذظش ػٍٝ اٌخج١ش اٌّجبص: "15اٌّبدح 

a. إٔ ٣وّٞ ثؤ١ ػَٔ ٓخبُق ُوٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ أُوشس ٖٓ هجَ اُ٘وبثخ . 

b. إٔ ٣غٔغ ث٤ٖ ٜٓ٘زٚ ًخج٤ش ٓؾبعجخ ٓغبص ٝث٤ٖ األػٔبٍ ٝأُٜٖ ا٥ر٤خ: 

اُٞظبئق اُؼبٓخ ػ٠ِ اؽالهٜب ثٔب ك٢ رُي أُئعغبد اُؼبٓخ ٝاُجِذ٣بد، ٓب  .1

ػذا ػؼ٣ٞخ ٓغِظ اُ٘ٞاة ٝأُغبُظ اُجِذ٣خ ٝعبئش اُٞظبئق االٗزخبث٤خ 

ٝاُغبٓؼبد اُز٢ ال ٣ز٘بٍٝ شبؿِٞٛب سارجبً أٝ أعشاً، ٝاُزؼ٤ِْ ك٢ أُؼبٛذ 

 . اُشع٤ٔخ ٝاُخبطخ ششؽ إٔ ال ٣زؼبؽ٠ أػٔبٍ اُشهبثخ ػ٤ِٜب

 . اُؼَٔ ًٔغزخذّ ك٢ أُئعغبد اُخبطخ .2

 . أُٜٖ اُؾشح األخشٟ ٝأُٜٖ اُزغبس٣خ .3

ػؼ٣ٞخ ٓغبُظ اداسح اُششًبد أٝ أُغبٛٔخ ك٤ٜب ك٢ ؽبٍ ه٤بٓٚ ثؤ٣خ أػٔبٍ  .4

 . ٤ٜ٘ٓخ ُذٟ ٛزٙ اُششًبد

٘بء اُغٔؼ٤بد اُؼ٤ِٔخ ٝاُ٘وبثبد اُز٢ ال ػؼ٣ٞخ ٗوبثخ ٤ٜ٘ٓخ أخشٟ ثبعزض .5

 . رزؼبسع أػٔبُٜب ٓغ ٜٓ٘زٚ ًخج٤ش ٓؾبعجخ ٓغبص

إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ، أٝ ُِششًخ اُز٢ ٣ٔضِٜب، أ٣خ ٓظِؾخ ٖٓ عٔبػخ ؿب٣زٜب اؽذاس  .6

 . رؤص٤ش ك٢ أعؼبس كئخ ٓب ٖٓ أٝسام اُششًخ أُب٤ُخ ك٢ عٞم اُجٞسطخ

اُز٢ ٣ز٠ُٞ رذه٤ن  ٝػغ دساعخ اُغذٟٝ االهزظبد٣خ ُٔشبس٣غ اُششًبد .7

 . ؽغبثبرٜب

c. ٠ٚذظش ػ١ٍٗ ِّبسعخ ِٕٙخ ِشالت دغبثبد ششوخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌذبالد ا٢ر١خ: 

ارا ًبٗذ رشثطٚ أٝاطش اُ٘غت ؽز٠ اُذسعخ اُضبُضخ ثؤؽذ أػؼبء ٓغِظ  -

اداسح اُششًخ أُؼ٤٘خ أٝ ثٔذ٣شٛب اُؼبّ أٝ ثٌجبس أُغب٤ٖٔٛ ك٤ٜب اُز٣ٖ 
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 .خ ٖٓ سأط أُب٣ٌٍِٕٔٞ أًضش ٖٓ خٔظ ٝػشش٣ٖ ثبُٔئ

ارا ًبٕ ٓذ٣٘بً أٝ دائ٘بً ُِششًخ أُؼ٤٘خ أٝ أل٣خ ششًخ شو٤وخ ُٜب أٝ ٣زؼبَٓ  -

ٓؼٜب ثششٝؽ رخزِق ػٖ اُششٝؽ أُزؼبَٓ ثٜب ك٢ أٝػبع ٓٔبصِخ اال ارا 

 . ٗشؤ اُذ٣ٖ ث٘ٞػ٤خ أُذ٣ٖ أٝ اُزؼبَٓ ٗز٤غخ اُؼَٔ اُؼبد١

اُششًبد اُزبثؼخ ُٜب ٓب ُْ  ارا ًبٕ ٓٞظلبً عبثوبً ك٢ اُششًخ أُؼ٤٘خ أٝ أؽذٟ -

 . ٣ِٔغ ػ٠ِ رشًٚ اُؼَٔ أسثغ ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ
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 عجخ اٌّجبص٠ٓ فٟ ٌجٕبْ بإٌظبَ اٌذاخٍٟ، ٔمبثخ خجشاء اٌّذ 2.3.3

 :ٗــرؼش٠ف" اٌؼعٛ اٌّّبسط"أٚال  اٌجبة األٚي، اٌفصً األٚي، 

a. ًثبعٔٚ أٝ ػ٠ِ عذٍٝ اُ٘وبثخ اُؼبّ ٣ضا ٘ٛ وً شخص غج١ؼٟ ِغج ٍٝ

ُؾغبة ٝػ٠ِ ٓغئ٤ُٝخ شخض آخش ُذ٣ٚ ٌٓزت ُزذه٤ن ٝٓشاعؼخ اُؾغبثبد 

ٓغغَ أطٞالً، ؽج٤ؼ٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘، ٜٓ٘خ رذه٤ن ٝرو٤٤ْ اُؾغبثبد ػ٠ِ 

 .اخزالف أٗٞاػٜب ٝاثذاء اُشأ١ ؽٍٞ طؾخ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ

b. ٠جت ػٍٝ خج١ش اٌّذبعجخ اٌّجبص: 

ٚ أٝ ُذٟ ٌٓزت خج٤ش ٓغبص إٔ ٣زخز ُٚ ٓؾَ اهبٓخ دائْ ك٢ ٌٓزت خبص ث -

آخش ٣ؼَٔ ٓؼٚ ٣ٝؾن ُٚ إٔ ٣زخز أًضش ٖٓ ٌٓزت ٝاؽذ ٝاػالّ اُ٘وبثخ ثزُي 

 .364/94ِٓ اٌمبْٔٛ ( 12)اٌّبدح ٝكوبً ُ٘ض 

 .إٔ ٣ٔبسط ػِٔٚ ثبعزوال٤ُخ ربٓخ -

 .إٔ ٣ؾبكع ػ٠ِ عش أُٜ٘خ -

إٔ ٣ٔبسط أُٜ٘خ شخظ٤بً دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؽن اُز٤ًَٞ أٝ اُزل٣ٞغ اٗٔب  -

 .ُٚ االعزؼبٗخ ثٔغبػذ٣ٖ ػ٠ِ ٓغئ٤ُٝز٣ٚؾن 

إٔ ٣ٞهغ ػ٠ِ ٓغئ٤ُٝزٚ األػٔبٍ اُز٢ ٣ؼذٛب األكشاد ٝأُزذسعٕٞ أُِؾوٕٞ  -

 .ثٌٔزجٚ

c.  ٠ذك ٌٗ إثشاَ ػمٛد االعزشبساد ٚاٌزذى١ُ ٚاٌم١بَ ثذساعبد ػ١ٍّخ ٚإداس٠خ

 .ِٚب١ٌخ فٟ ِجبي إٌّٙخ أِبَ أ٠خ ١٘ئخ ػبِخ أٚ خبصخ

 

 ":سط ٌٍّٕٙخ فٟ اٌذبالد اٌزب١ٌخ٠فمذ دمٗ وّّب" ٝرؾذ ػ٘ٞإ
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a.  إرا لبَ ثّّبسعخ أػّبي ٌذٜ أ٠خ ِؤعغخ خبصخ أٚ ػبِخ ثؤ٠خ صفخ ِذظٛسح

 :لبٔٛٔب  أٚ ثصفخ ٚظ١ف١خ ثشارت ٚاوزغت أٞ ِٓ اٌصالد١بد اٌزب١ٌخ

 .ؽن اُزٞه٤غ  -

 .االٗزغبة ا٠ُ اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢  -

 اُذٝاّ ا٢ٓٞ٤ُ اُضبثذ ٝكوبً ُٔب ٗض ػ٤ِٚ هبٕٗٞ اُؼَٔ  -

b. 364/94ِٓ لبْٔٛ سلُ ( 15)ا أخً ثؤدذ ثٕٛد ٚششٚغ اٌّبدح إر. 

c.  ٓأػالٖ األػعبء اٌّّبسع١ٓ اٌزٞ ٠ؼٍّْٛ ( أ ٚ ة)٠غزثٕٝ ِٓ أدىبَ اٌفمشر١

 .ٌذٜ ِىبرت اٌزذل١ك ٚاٌّذبعجخ
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ٕٟ، ٔمبثخ خجشاء اٌّذبعجخ اٌّجبص٠ٓ فٟ ٌجٕبْ ٙلٛاػذ اٌغٍٛن اٌّ  2.3.4

ٚاٌّؼذي   14/9/1996ِجٍظ إٌمبثخ ٚاٌّصذق ثزبس٠خ اٌصبدس ػٓ 

 .2/4/2006ربس٠خ  463/1ٚاٌّصبدق ػ١ٍٗ ثبٌمشاس سلُ 

 اٌّجبدئ االعبع١خ: اٌجضء االٚي

 إٌضا٘خ 110

٣لشع ٓجذأ اُ٘ضاٛخ ػ٠ِ خجشاء أُؾبعجخ إٔ ٣ؼزٔذٝا اُطشم اُغ٤ِٔخ  :110-1

٣ؾزْ ػ٤ِْٜ ٛزا أُجذأ ًٔب . ٣ٝزؾِٕٞ ثبُظذم ٝاُ٘ضاٛخ ك٢ ػالهبرْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ

 .األداء اُٞاػؼ ٝاُزغشد ك٢ ػِْٜٔ

ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ إٔ ٣ؾشص ػ٠ِ ػذّ االسرجبؽ ثبُزوبس٣ش : 110-2

 :ٝأُؼِٞٓبد ٝأُغز٘ذاد ارا اػزجش أٜٗب

 .رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد خبؽئخ أٝ ٓؼِِخ -

 .رزؼٖٔ ٓؼِٞٓبد ٝٝهبئغ ؿ٤ش ده٤وخ ٝؿ٤ش عذ٣خ -

ٛزا   ؼ٤ٜٔ٘ب، ك٢ ؽبٍ ًبٕ ٖٓ شؤٕرؾزف أٝ رخل٢ ٓؼِٞٓبد ٣زٞعت ر -

 .اُؾزف أٝ اإلخلبء رؼ٤َِ األؽشاف

 

 اٌّٛظٛػ١خ 120

٣لشع ٓجذأ أُٞػٞػ٤خ ػ٠ِ خجشاء أُؾبعجخ ػذّ اُزغبَٛ ك٢  :120-1

هشاسارْٜ ثٞػؼٜب ٓٞػغ اُشجٜخ أٝ اُشي ثغجت اُزؾ٤ض، ٝرؼبسة أُظبُؼ أٝ 

 .اُزؤص٤ش اُخبسع٢

ُٔؾبعجخ ٓٞاهق ٖٓ شؤٜٗب اإلعبءح ا٠ُ ٖٓ أُؾزَٔ إٔ ٣ٞاعٚ خج٤ش ا :120-2

ٓٞػٞػ٤زٚ، ؿ٤ش اٗٚ ٖٓ ؿ٤ش  أُ٘بعت رؾذ٣ذ ٝعشد ًَ ٛزٙ أُٞاهق 

٣زٞعت ػ٠ِ اُخج٤ش رغ٘ت اُؼالهبد ٝأُٞاهق اُز٢ رئصش ػ٠ِ . ٝاُؾبالد

 .هشاسارٚ ا٤ُٜ٘ٔخ

 

 اٌغش٠خ ا١ٌّٕٙخ 140

 :٣لشع ٛزا أُجذأ ػ٠ِ خجشاء أُؾبعجخ اإلٓز٘بع ػٖ: 140-1

خبسط أٌُزت أٝ اُششًخ أُغزخذٓخ ػٖ أُؼِٞٓبد اُغش٣خ اُز٢ رْ  اٌُشق -

عٔؼٜب ث٘ز٤غخ اُؼالهبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ، دٕٝ ارٕ ٣غٔؼ ثبٌُشق ػٜ٘ب أٝ 
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 ؽز٠ دٕٝ أ١ ؽن أٝ ٓغٞؽ هب٢ٗٞٗ ٢ٜ٘ٓٝ ُزُي،

اعزخذاّ أُؼِٞٓبد اُغش٣خ اُز٢ رْ عٔؼٜب ث٘ز٤غخ اُؼالهبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ  -

 .٤خ أٝ ُٔظِؾخ ؽشف آخشُٔظِؾزْٜ اُشخظ

٣طِت ٖٓ خج٤ش أُؾبعجخ اؽزشاّ اُغش٣خ ا٤ُٜ٘ٔخ ؽز٠ ك٢ األٝعبؽ  :140-2

ًٔب ػ٤ِٚ اُز٘جٚ إلٌٓب٤ٗخ ًشق ُِٔؼِٞٓبد ػٖ ؿ٤ش هظذ، . االعزٔبػ٤خ اُوش٣جخ

 .خظٞطبً ك٢ ؽبالد اُششاًخ اُط٣ِٞخ األٓذ أٝ ٓغ أؽذ األهشثبء أٝ أكشاد اُؼبئِخ

اُزو٤ذ ثٜزا أُجذأ ؽز٠ ُٞ هبّ ػ٤َٔ أٝ ٓغزخذّ  ػ٤ِٚ أ٣ؼبً  ٣زٞعت: 140-3

 .ٓؾزَٔ ثبٌُشق ػٖ أُؼِٞٓبد

ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ اؽزشاّ اُغش٣خ ا٤ُٜ٘ٔخ ؽز٠ داخَ أٌُزت أٝ  :140-4

 .اُششًخ ؽ٤ش ٣ؼَٔ

ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ اُزؤًذ ٖٓ إٔ اُلش٣ن اُؼبَٓ رؾذ اداسرٚ  :140-5

ُٔؼِٞٓبد ٣ؾزشٕٓٞ اُزضآٚ ثبُٔؾبكظخ ٝاششاكٚ، ٝأُغبػذ٣ٖ اُز٣ٖ ٣ضٝدٝٗٚ ثب

 .ٝاؽزشاّ اُغش٣خ ا٤ُٜ٘ٔخ

ٖٓ اُغذ٣ش رًشٙ إٔ اُزو٤ذ ثٜزا أُجذأ ٣غزٔش ؽز٠ ثؼذ اٗزٜبء اُؼالهخ  :140-6

٣ؾن ُِخج٤ش االعزؼبٗخ ثخجشارٚ . ث٤ٖ خج٤ش أُؾبعجخ ٝاُؼ٤َٔ أٝ سة اُؼَٔ

ٌُٝ٘ٚ ؿ٤ش ٓخٍٞ ٝٓؼِٞٓبرٚ اُغبثوخ ػ٘ذ اُزضاّ ٜٓٔخ عذ٣ذح أٝ رـ٤٤ش ٝظ٤لخ، 

ػ٠ِ اإلؽالم ًشق أ٣خ ٓؼِٞٓبد عش٣خ ؽظَ ػ٤ِٜب أٝ ٓزؤر٤خ ٗز٤غخ اُؼالهخ 

 .ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُغبثوخ

ك٢ اُؾبالد اُزب٤ُخ اُزًش، ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِت ٖٓ خج٤ش أُؾبعجخ إٔ  :140-7

 :٣ٌشق ػٖ ٓؼِٞٓبد عش٣خ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ اإلكظبػ ػٜ٘ب ٓ٘بعجبً ٝٓجشساً 

 .٣ٝغٔؼ ثٚ اُؼ٤َٔ أٝ سة اُؼَٔاكشبء ٣غ٤ضٙ اُوبٕٗٞ  -

 :اكشبء رؾزٔٚ اُؼشٝسح اُوب٤ٗٞٗخ -

o روذ٣ْ أُِلبد اُؼشٝسح اُوب٤ٗٞٗخ 

o روذ٣ْ أُِلبد ٝاُٞصبئن ٝأُؼِٞٓبد اُؼشٝس٣خ ك٢ اُذػبٟٝ اُوؼبئ٤خ 

o ٖاٌُشق ُِغِطبد اُؼبٓخ ػٖ اُؾبالد أُخبُلخ ُِوٞا٤ٗ 

 :ٕٗٞاكشبء رؾزٔٚ اُؼشٝسح ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ؽ٤ٖ ال ٣ؾظش رُي اُوب -

o ُالٗغغبّ ٓغ رذه٤ن األػؼبء ٝا٤ُٜئخ أُ٘ظٔخ 

o  ُإلعبثخ ػ٠ِ اعزلغبساد ٝرؾو٤وبد اؽذ األػؼبء أٝ ا٤ُٜئبد أُ٘ظٔخ

 اُوب٤ٗٞٗخ
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o ُؾٔب٣خ ٓظبُؼ اُخج٤ش ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ اُذػبٟٝ اُوب٤ٗٞٗخ 

o ُِؼَٔ ثٔٞعت أُؼب٤٣ش اُزو٤٘خ ٝٓزطِجبد آداة أُٜ٘خ. 

د اُغش٣خ، ٣غت ػ٠ِ خج٤ش هجَ ارخبر اُوشاس ثٌشق أُؼِٞٓب :140-8

 :أُؾبعجخ ٓشاػبح اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ

آٌب٤ٗخ اُؾبم األرٟ ثٔظبُؼ ا٥خش٣ٖ، ثٔب ك٤ٜب ٓظبُؼ اُطشف اُضبُش اُز٢  -

٣ٌٖٔ إٔ رزؤصش، ك٢ ؽبٍ أعبص اُؼ٤َٔ أٝ سة اُؼَٔ ًشق أُؼِٞٓبد ٖٓ هجَ 

 خج٤ش أُؾبعجخ،

رغذس اإلشبسح : ثؤدُخك٢ اُؾبالد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أُؼِٞٓبد ٓٞصوخ ٝٓذػٞٓخ  -

ا٠ُ أٗٚ ارا ًبٗذ اُؾوبئن ؿ٤ش أُٞصوخ ٝأُؼِٞٓبد ؿ٤ش اٌُبِٓخ ٝاُ٘زبئظ ؿ٤ش 

أُج٤٘خ ػ٠ِ ثشا٤ٖٛ، ٣غت ػ٤ِٚ رؾذ٣ذ ٗٞع اإلكشبء اُز١ ٣غت اػزٔبدٙ ارا 

 دػذ اُؾبعخ ُزُي،

٣غت ػ٠ِ اُخج٤ش ك٢ ٛزا اإلؽبس : ٗٞع اُزج٤ِؾ أُزٞهغ ٝاُغٜخ أُٞعٚ ا٤ُٜب -

 .ٖ إٔ اُغٜخ اُز٢ ٣زْ رٞع٤ٚ اُزج٤ِـبد ا٤ُٜب ٢ٛ اُغٜخ أُ٘بعجخاُزؤًذ ٓ

 

 اٌغٍٛن إٌّٟٙ 150

٣ؾزْ ٓجذأ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ خجشاء أُؾبعجخ اؽزشاّ اُوٞا٤ٖٗ : 150-1

أُشػ٤خ اإلعشاء ٝاُزو٤ذ ثبألٗظٔخ ٝرغ٘ت أ١ ػَٔ ٖٓ شؤٗٚ رش٣ٞٚ طٞسح 

اُضبُش، ُذ٣ٚ أُبّ ثٌبكخ  ٝٛزا ٣شَٔ األػٔبٍ اُز٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜب ُطشف. أُٜ٘خ

 .أُؼِٞٓبد، إٔ ٣غ٢ء اُغٔؼخ ُِٜٔ٘خ

٣غت ػ٠ِ خجشاء أُؾبعجخ اُؾشص ػ٠ِ ػذّ رش٣ٞٚ عٔؼخ أُٜ٘خ  :150-2

ػ٤ِْٜ اػزٔبد اُظذم . ػ٘ذ ه٤بْٜٓ ثبُزؼش٣ق ػٖ أٗلغْٜ أٝ رش٣ٝظ خذٓبرْٜ

 :ٝاُظشاؽخ ٝرغ٘ت

ُخجشاد اُز٢ رؼخ٤ْ اُظٞسح ػٖ اُخذٓبد اُز٢ ٣وذٜٓٞٗب، ٝأُئٛالد ٝا -

 .٣زٔزؼٕٞ ثٜب

 .االعزخلبف ثؤػٔبٍ ا٥خش٣ٖ ٝاعشاء ٓوبسٗخ ؿ٤ش ٓٞصوخ -

 

 

 ِٛججبد إٌّٟٙ: اٌمغُ اٌثبٟٔ، لٛاػذ ػبِخ: اٌجضء اٌثبٟٔ

 اٌضِبٌخ 221
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ػ٠ِ ع٤ٔغ اُخجشاء األػؼبء أُؾبكظخ ػ٠ِ ػالهبد اُٞد ٝاالؽزشاّ ث٤ٖ 

ػذح أُؼ٣ٞ٘خ ًٔب ٣زٞعت اُضٓالء، كْٜ ٣ذ٣ٕ٘ٞ ُجؼؼْٜ اُجؼغ ثبُٔغبٗذح ٝأُغب

ػ٤ِْٜ سكغ أ٣خ ٜٓٔخ أٝ االٓز٘بع ػٖ اُو٤بّ ثؤ١ ػَٔ ٖٓ شؤٗٚ اُؾبم األرٟ 

 .ثؼَٔ ص٤َٓ آخش أٝ رش٣ٞٚ طٞسح اُ٘وبثخ

 

 رٕظ١ُ اٌّىزت 222

ٖٓ شؤٕ ر٘ظ٤ْ أٌُزت ٝاإلعشاءاد اُذاخ٤ِخ أُغبٛٔخ ثزؾو٤ن اعزوال٤ُخ خج٤ش 

 .أُؾبعجخ ك٢ اثذاء سأ٣ٚ

 

 لٛاػذ ِجذأ اإلعزمال١ٌخ: اٌمغُ اٌشاثغ، لٛاػذ ػبِخ :اٌجضء اٌثبٟٔ

اٗٚ ٖٓ أُظِؾخ اُؼبٓخ ٝٝكوبً ُٔب رّ٘ض ػ٤ِٚ هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ، ػ٠ِ 

أػؼبء اُلش٣ن ا٢ُٜ٘ٔ ٝأٌُبرت، ٝرغٔغ أٌُبرت ا٤ُٜ٘ٔخ، إٔ ٣ٌٞٗٞا ٓغزو٤ِٖ 

 .ػٖ اُؼٔالء ك٢ ٛزٙ أُٜٔخ

 

 :رغزذػٟ اإلعزمال١ٌخ اٌششغ١ٓ اٌزب١١ٌٓ

إٔ ٣غٔؼ اُٞػغ اُز٢٘ٛ ُِخج٤ش ثبُزٞطَ ا٠ُ اُ٘ز٤غخ دٕٝ إٔ  :مال١ٌخ اٌفىشعزإ

٣زؤصش ثبُؼـٞؽبد اُز٢ ٖٓ شؤٜٗب اإلعبءح ا٠ُ طؾخ اُوشاساد ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝثبُزب٢ُ 

 .رغٔؼ ُٚ ثٔٔبسعخ ػِٔٚ ث٘ضاٛخ ٝٓٞػٞػ٤خ

رغ٘ت اُٞهبئغ ٝاُؾبالد راد اُذالُخ اُز٢ رز٤ؼ ُطشف صبُش  :عزمال١ٌخ اٌظب٘شإ

ثٌَ اُزلبط٤َ  ٝأُؼِٞٓبد، إٔ ٣ٜذد ٗضاٛخ اُخج٤ش ٝٓٞػٞػ٤زٚ ٝٓجذأ ِْٓ 

 .اُش٤ًٌٞخ ا٤ُٜ٘ٔخ ُذ٣ٚ

 

 إٌٛاٟ٘ 241

 :٠ذظش ػٍٝ خج١ش اٌّذبعجخ

إٔ ٣ؼَٔ ثؤعش ُذٟ ٓئعغبد أٝ أشخبص ؿ٤ش األشخبص اُطج٤ؼ٤٤ٖ أٝ  -

األشخبص أُؼ٤٣ٖٞ٘ أُغغ٤ِٖ ًٔذهو٢ ؽغبثبد أٝ خجشاء ٓؾبعجخ ٓغبص٣ٖ، 

 .ّ ثزذس٣ظ أُٞاد أُزؼِوخ ثٔضاُٝخ أُٜ٘خُٝٚ إٔ ٣وٞ

 .إٔ ٣ٔبسط أ١ ػَٔ رغبس١ عٞاء ٓجبششح أٝ ػجش ٝعطبء -
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 اٌزجؼ١خ االفزشاظ١خ 242

 :ِٓ اٌزجؼ١خ االفزشاظ١خ ٕ٘بن ثؼط اٌذبالد اٌزٟ رشىً أٔٛاػب  

ٓب ػذا )ٓغي اُذكبرش ٝرؾؼ٤ش اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ُِششًخ أُذهن ك٢ ؽغبثبرٜب  -

 (.العزض٘بئ٤خ ُذٟ رؾؼ٤ش ث٤بٗبد اُؾغبثبد أُٞؽذحؽبُخ أُغبػذح ا

أُ٘بكغ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ روٞد ٓذهن اُؾغبثبد ا٠ُ ٝػغ إلثذاء سأ٣ٚ ؽٍٞ  -

 .أُغز٘ذاد، ٝاُزو٤٤ْ   ٝاُزظش٣ؾبد اُز٢ عبْٛ ك٢ رؾؼ٤شٛب

 .اُزو٤٤ْ ػ٠ِ أعبط اٗٚ رؤد٣خ خذٓخ ٓ٘لظِخ ػٖ رذه٤ن اُؾغبثبد -

 .ك٤ٔب ٣خض اُذٓظ أٝ اُزِٔي أُشبسًخ ك٢ أُلبٝػبد ٝاُزشر٤جبد -

اُطِت ٖٓ خج٤ش أُؾبعجخ إٔ ٣ز٠ُٞ اُذكبع ػٖ اُششًخ أٝ إٔ ٣شبسى ك٢  -

 .ارخبر اُوشاساد اإلداس٣خ

 .أُذاخالد راد األعش ُوبء ػٔٞالد ٓذكٞػخ ٖٓ اُـ٤ش -

 .أػٔبٍ اُزٞظ٤ق -

 

 اٌؼاللبد اٌؼبئ١ٍخ ٚاٌشخص١خ ٚاٌّب١ٌخ 243

أُب٤ُخ اُز٢ رغٔغ ث٤ٖ ٓذهن اُؾغبثبد ٖٓ شؤٕ اُؼالهبد اُشخظ٤خ ٝاُؼبئ٤ِخ ٝ

 .ٝاُششًخ أُذهن ك٤ٜب إٔ رؼغ أُٞػٞػ٤خ ٝاُ٘ضاٛخ ك٢ ٓٞػغ اُشي

ال ٣غٔؼ ُٔذهن اُؾغبثبد اُز١ ٣ٔبسط ػٔالً ثظلزٚ اُلشد٣خ أٝ ثبعْ ٓ٘شؤح 

هب٤ٗٞٗخ إٔ ٣جبشش ػٔالً ك٢ ششًخ ٣ز٠ُٞ ك٤ٜب اؽذ أكشاد اُؼبئِخ أٝ األهشثبء 

ًٝزُي ال ٣ؾن ُٔذهن اُؾغبثبد إٔ . ٣ٚ ٓظبُؼ ٓب٤ُخٓ٘ظجبً اداس٣بً أٝ ُذ

٣غزؾظَ، ٖٓ أُ٘شؤح اُز٢ ٣ذهن ؽغبثبرٜب، ػ٠ِ هشع أٝ ٓ٘لؼخ خبطخ أٝ إٔ 

 .٣زِٔي هغٔبً ُٝٞ ثغ٤طبً ك٢ سأعٔبُٜب

 

 أرؼبة اٌّىزت 244

ال ٣غٞص إٔ ٣شٌَ ٓغٔٞع أرؼبة ٌٓزت اُزذه٤ن، ُٜٔٔخ ٝاؽذح أٝ ُؼذح ٜٓبّ ك٢ 

غٔٞػخ ششًبد، اُو٤ٔخ اُز٢ ٖٓ شؤٜٗب اُزغجت ثبُزجؼ٤خ ششًخ ٝاؽذح أٝ ك٢ ٓ

رؾذد ٛزٙ اُو٤ٔخ ػ٠ِ أعبط أُذٟ اُط٣َٞ ٓغ األخز ثؼ٤ٖ االػزجبس . أُب٤ُخ

 .ٓغٔٞع أرؼبة أٌُزت ٌَُ أُٜبّ

 

 اٌذبالد اٌّغّٛح ثٙب 245



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
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٣ٌٖٔ إٔ رشَٔ ٜٓٔخ ٓذهن اُؾغبثبد ا٥ساء ٝاُزٞط٤بد ٝاُ٘ظبئؼ أُزؼِوخ 

خزح أٝ أُوزشؽخ أٝ اُز٢ رزج٘بٛب اُششًخ أُذهن ك٢ ؽغبثبرٜب ك٢ ثبُٔٞاهق أُز

 :أُغبالد اُزب٤ُخ

اعشاء األػٔبٍ أُؾبعج٤خ ٌُبكخ أٗٞاع ٝٗٔبرط اُؼ٤ِٔبد ٝكوبً ُٔجذأ اٗزظبّ  -

 .ٝطؾخ اُؾغبثبد

 .أُؼِٞٓبد أُب٤ُخ -

خ اٗطالهبً ٖٓ إٔ اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ اُزًش هذ رغبْٛ ك٢ كؼب٤ُخ أُٜٔخ، ٣ٌٖٔ ُٜٔٔ -

 :ٓذهن اُؾغبثبد إٔ رشَٔ اُ٘ظبئؼ ٝا٥ساء ٝاُزٞط٤بد أُزؼِوخ ثٞػغ

o ِٓخض ػٖ أُجبدة ٝاُطشم أُؾبعج٤خ. 

o اُ٘ظْ ٝاُز٘ظ٤ْ أُؾبعج٢. 

o اإلعشاءاد ًَٝ اُزذاث٤ش اُشا٤ٓخ ُزط٣ٞش كؼب٤ُخ أُشاهجخ اُذاخ٤ِخ. 
 

بد ٣ٌٖٔ ُٔذهن اُؾغبثبد ك٢ ٛزا اإلؽبس إٔ ٣ؾذد، ارا ؽِت ٓ٘ٚ رُي، اإلطالؽ

اُز٢ ٣شؿت ثبعشائٜب، ٝثبٌٓبٗٚ اثذاء اُشأ١ ؽٍٞ اُزؼذ٣الد أُوزشؽخ ٖٓ هجَ 

 .ٓغِظ اُششًخ
 

ال ثذ ٖٓ اإلشبسح ا٠ُ إٔ اُخج٤ش ٣زخط٠ ؽذٝد ٜٓٔزٚ ػ٘ذٓب ٣وّٞ شخظ٤بً، ثز٘ل٤ز 

 .ٛزٙ اإلطالؽبد أٝ ثز٢ُٞ اإلداسح ٝثبُزب٢ُ رؾَٔ أُغئ٤ُٝخ
 

بئؼ ٝاُزٞط٤بد ٝكوبً ُؾذٝد أُٜٔخ ٣وّٞ أُذهن ثبثذاء ا٥ساء ٝروذ٣ْ اُ٘ظ

 .اُغبثن رًشٛب
 

ال ٣ٌٖٔ إٔ رًَٞ ا٠ُ أُذهن، ؽز٠ ثٔٞعت ارلبم ػ٢٘ٔ، ٜٓٔخ ٓشاهجخ ثؼغ 

ك٢ ؽبٍ رْ رُي، ٣ٌٕٞ . األٓٞس ُزغذ٣ذ اُ٘ظبئؼ اُز٢ رظت ك٢ ٓظِؾخ اُششًخ

هذ أٗغض ٜٓبّ األشخبص ا٥خش٣ٖ ٝأثذٟ ا٥ساء اُز٢ رغجت ثؼغ اُزذاخَ ٓغ 

 .اإلداسح طالؽ٤بد
 

. ال ٣زوبػ٠ ٓذهن اُؾغبثبد أ١ أعش اػبك٢ ُوبء آسائٚ ٝرٞط٤برٚ ٝٗظبئؾٚ

ٖٓ أُزؼبسف ػ٤ِٚ، . ٣ٝؼزجش ٛزا اُششؽ ً٘ز٤غخ ٓ٘طو٤خ ُٔب روذّ ٖٓ ششٝؽ

٣وّٞ أُذهن ثبثذاء ا٥ساء ٝاػطبء اُ٘ظبئؼ ٝاُزٞط٤بد ػٖٔ ؽذٝد ٝك٢ اؽبس 
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ُزٞط٤بد ٝاُ٘ظبئؼ اُز٢ هذٜٓب ٌُٖٝ ك٢ ؽبٍ رج٤ٖ ُِخج٤ش إٔ ا٥ساء ٝا. ٜٓٔزٚ

 .هذ رطِجذ ٓ٘ٚ ٝهزبً ٝٓغٜٞداً ًج٤شاً ٣ؾن ُٚ ؽِت ص٣بدح أرؼبة

ِٓ جٙخ أخشٜ، ال رشًّ ِّٙخ ِذلك اٌذغبثبد األػّبي اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب ػاللخ 

 :ثزذل١ك اٌذغبثبد
 

 .اعزشبساد ك٢ ٓغبٍ اُزغ٣ٞن ٝٝعبئَ اإلػالّ -

 .اعزشبساد ك٢ ٓغبٍ اٗزبع٤خ اُششًخ -

 .داس٣خ ٝر٘ظ٤ٔ٤خاعزشبساد ا -

 .اعزشبساد ٓب٤ُخ ٝهب٤ٗٞٗخ -

 

 خجشاء اٌّذبعجخ اٌّٛظفْٛ: اٌجضء اٌثبٌث

 اٌّصبٌخ اٌّب١ٌخ 340

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُخج٤ش أُؾبعجخ أُٞظق ثؼغ أُظبُؼ أُب٤ُخ، أٝ  :340-1

إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ػِْ ثٔظبُؼ اؽذ أكشاد ػبئِزٚ أٝ أهشثبئٚ، األٓش اُز١ ٣شٌَ ك٢ 

 .اػؾبً ُٔجذأ اُزو٤ذ ثبُٔجبدة األعبع٤خثؼغ األؽ٤بٕ خطشاً ٝ

ػ٘ذ رو٤٤ْ خطٞسح ٛزا األٓش، رٞعت ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ أُٞظق  :340-2

ٛزا ٣شَٔ رو٤٤ٔبً ُذالُخ ٛزٙ أُظبُؼ ٓجبششح . رؾذ٣ذ ؽج٤ؼخ أُظبُؼ أُب٤ُخ

 .ًبٗذ أٝ ؿ٤ش ٓجبششح

ذاّ ال ٣ؾن ُخج٤ش أُؾبعجخ أُٞظق اُزؾٌْ ثبُٔؼِٞٓبد ٝال اعزخ :340-3

 .أُؼِٞٓبد اُغش٣خ ألؿشاع شخظ٤خ

 

 اٌذٛافض 350

 اٌذصٛي ػٍٝ ػشٚض

٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾظَ خج٤ش أُؾبعجخ أُٞظق أٝ اؽذ أكشاد ػبئِزٚ أٝ  :350-1

اُٜذا٣ب، اُؼ٤بكخ، : األهشثبء ػ٠ِ ٌٓبكآد ػذح ٢ٛٝ ػبدح رٌٕٞ ثؤشٌبٍ ٓخزِلخ

 .أُؼبِٓخ ا٤ُٔٔضح، ٝاُذػٞاد ؿ٤ش أُ٘بعجخ ُِظذاهخ ٝاُٞكبء

 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚض

٣ٌٖٔ إٔ ٣غذ خج٤ش أُؾبعجخ ٗلغٚ ك٢ ٓٞهق ؽ٤ش ٣٘زظش ٓ٘ٚ، أٝ  :350-2
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٣ؼـؾ ػ٤ِٚ، ُزوذ٣ْ اُؼشٝع ثٜذف اخؼبع هشاساد ا٥خش٣ٖ أٝ ششًبد 

أخشٟ، ُِزؤص٤ش ػ٠ِ اإلعشاءاد أٝ ارخبر اُوشاساد أٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد 

 .عش٣خ

ُؼشٝع ٝاُٜذا٣ب ُِزؤص٤ش ٣ؾظش ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ أُٞظق روذ٣ْ ا :350-3

 .ػ٠ِ هشاس اُطشف اُضبُش ا٢ُٜ٘ٔ ثظٞسح ؿ٤ش طؾ٤ؾخ

ػ٘ذٓب ٣ؤر٢ اُطِت ا٠ُ خج٤ش أُؾبعجخ أُٞظق ثؼـؾ ٖٓ داخَ  :350-4

اُششًخ ُزوذ٣ْ اُٜذا٣ب ٝاُؼشٝع ثشٌَ ٓخبُق ُوٞاػذ آداة أُٜ٘خ، ٣غت ػ٠ِ 

رؾذ ػ٘ٞإ  خج٤ش أُؾبعجخ رطج٤ن ٓب عبء ك٢ اُغضء األٍٝ ٖٓ ٛزٙ اُوٞاػذ

  .«ؽَ اُ٘ضاػبد»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
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 اٌزٛث١ك 2.4

 

 :إْ إٌّبرج اٌؼبئذح ٌٙزا اٌجضء ٟ٘ اٌزب١ٌخ

 سلُ إٌّٛرج                           إعُ إٌّٛرج    

o اإلهشاس ثبعزوال٤ُخ كش٣ن ػَٔ اُزذه٤ن                            ((A2 

o       2                             اإلهشاس ػ٘ذ اُجذء ثٜٔٔخ اُزذه٤ن(A)-1 

o                           2   اإلهشاس ػ٘ذ االٗزٜبء ٖٓ ٜٓٔخ اُزذه٤ن(A)-2  

o                   ٖٗٔٞرط اعزوال٤ُخ اُششًبء ٝأُٞظل٤          ((B2 

o 2)                               ٗٔٞرط رظش٣ؼ اُغش٣خ(C 
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 : A2)) ّٔٛرج

ػ٠ِ أٌُزت اُؾظٍٞ ػ٠ِ اهشاس خط٢ ٖٓ ًبكخ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ ٣زٞعت 

اُؼب٤ِٖٓ ُذ٣ٚ ٣ئًذٕٝ ثٔٞعجٚ ػ٠ِ اعزوال٤ُزْٜ ٝأْٜٗ هذ هشأٝا ٝكٜٔٞا ع٤بعبد 

ٖٝٓ أُغزؾغٖ إٔ ثغزؼَٔ ٛزا . خ ثبإلعزوال٤ُخطأٌُزت ٝاعشاءارٚ اُخب

 .ٗٔٞرط االهشاس ثبعزوالٍ كش٣ن ػَٔ اُزذه٤ن  - (A)اُ٘ٔٞرط 

 

 

 : 2(B)ّٛرج ٔ

ػ٘ذٓب ٣وشس أٌُزت أًبٍ ٜٓٔخ اُزذه٤ن ثؼذ رج٤بٕ أخطبس اعزوال٤ُخ ؿ٤ش ٓئصشح 

ن ٛزا اُوشاس ٝرؼ٤ٔ٘ٚ رٞط٤ق األخطبس ٝاعشاءاد ٣٤زٞعت ػ٠ِ أٌُزت رٞص

اعزوال٤ُخ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ ػ٘ذ ٝعٞد  - (B)ٗٔٞرط "اُؾٔب٣خ أُزخزح 

 .أخطبس اعزوال٤ُخ ؿ٤ش ٓئصشح

 

 :C)2)ّٔٛرج 

٣زٞعت ػ٠ِ ع٤ٔغ ٓٞظل٢ أٌُزت إٔ ٣ٞهؼٞا ػ٘ذ اعزخذآْٜ ػ٠ِ ٗٔٞرط 

ٖٓ أُغزؾغٖ . رظش٣ؼ اُغش٣خ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ أٌُزت ثذٝسٙ ثؾلع ٛزٙ اُ٘ٔبرط

 ".ٗٔٞرط رظش٣ؼ اُغش٣خ - (C)ٗٔٞرط . "إٔ ٣غذد ٛزا اُ٘ٔٞرط ع٣ٞ٘بً 
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 A2))ّٔٛرج   ّٔٛرج اإللشاس  ثبعزمال١ٌخ فش٠ك ػًّ اٌزذل١ك

   

اُزذه٤ن ثبهشاس اعزوال٤ُزٚ ٖٓ خالٍ ٣وّٞ ًَ ٓٞظق ٖٓ أكشاد كش٣ن ػَٔ 

  .اُزٞه٤غ ػ٠ِ ٛزا اُ٘ٔٞرط

  (2A -1اُ٘ٔٞرط )أُٜٔخ  هجَ ثذءٓشح 

ؾلع ك٠ أُِق اُذائْ ٝر  (2A -2اُ٘ٔٞرط ) زذه٤ناُ ٜٓٔخ ػ٘ذ اٗزٜبءاُضب٤ٗخ ٝ

 .خُِٜٔٔ

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: شبغ إٌــــــــــــــــــــــــــــ  :اعُ اٌؼ١ًّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اٌغٕخ اٌّب١ٌخ

ُوذ هشأد ٝكٜٔذ ع٤بعبد ٝاعشاءاد أٌُزت اُخبطخ ثبإلعزوال٤ُخ ٝأإًذ ثٜزا إٔ 

ؽجوبً ألكؼَ ػ٢ِٔ .../.../...... خ أُ٘ز٤ٜخ ك٢ أُؼِٞٓبد أُج٤٘خ أدٗبٙ ػٖ اُغ٘خ أُب٤ُ

 . ٢ٛ طؾ٤ؾخ ٝإًٔٞ ٓغئٝالً ٓغئ٤ُٝخ ًبِٓخ ارا رج٤ٖ خالف رُي
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 إلشاساد أخشٜ

ُوذ اؽِؼذ ػ٠ِ هٞاػذ االعزوالٍ ٝرلغ٤شارٚ ؽجوبً ُٔب رزطِجٚ األٗظٔخ ٝاُوٞاػذ راد  .1

رؾبد اُذ٢ُٝ ُِٔؾبعجخ اُؼالهخ ثبُٜٔ٘خ ٝأُؼب٤٣ش ٝاُوٞاػذ ا٤ُٜ٘ٔخ اُظبدسح ػٖ اإل

 .ٝاُزشش٣ؼبد األخشٟ راد اُؼالهخ

ساعؼذ هبئٔخ أعٔبء أُئعغ٤ٖ ٝأػؼبء ٓغِظ االداسح ٝأُذساء اُز٘ل٤ز٤٣ٖ  ُوذ .2

ٝاُششًبء ُِؼ٤َٔ ُٔؼشكخ ٓب ارا ًبٕ ٛ٘بى ػ٤ِٔبد أٝ ػالهبد رخَ ثٔزطِجبد 

 .اإلعزوال٤ُخ

ٔذساء اُز٘ل٤ز٤٣ٖ ُِؼ٤َٔ هش٣جبً ال ٣ٞعذ أ١ ٖٓ أُئعغ٤ٖ أٝ أػؼبء ٓغِظ اإلداسح أٝ اُ .3

٢ُ . 

 .ال أهّٞ ثزوذ٣ْ أ١ ٗـٞع ٖٓ اُخذٓبد االعزشبس٣خ أٝ اإلداس٣خ ُِؼ٤َٔ .4

 .راد شؤٕ ٖٓ أعْٜ اُؼ٤َٔ ال أِٓي أعٜٔبً  .5

 .ُغذ شش٣ٌبً ألؽذ ٓٞظل٢ اُؼ٤َٔ اُشئ٤غ٤٤ٖ .6

 . ُغذ شش٣ٌبً ألؽذ ًجبس ششًبء اُؼ٤َٔ .7

 .ُغذ شش٣ٌبً ُِؼ٤َٔ ٗلغٚ .8

 .شًخ ُِؼ٤َٔ ؽظخ ك٤ٜبُغذ ٝط٤ب ً ػ٠ِ ر .9

 .٤ُظ ُذ١ أ١ هشع أٝ هشٝع ٖٓ اُؼ٤َٔ .10

 .٤ُظ ُذ١ أ١ هشع أٝ هشٝع ٖٓ أؽذ ٓذساء اُؼ٤َٔ .11

 .٤ُظ ُذ١ أ١ هشع أٝ هشٝع ٖٓ أؽذ أػؼبء ٓغِظ اداسح  اُؼ٤َٔ .12

 .٤ُظ ُذ١ أ١ هشع أٝ هشٝع ٖٓ أؽذ أُغب٤ٖٔٛ رٟٝ اُشؤٕ ك٢ أُ٘شؤح .13
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                                  اإللشاس ػٕذ اٌجذء ثّّٙخ اٌزذل١ك                                                  A))2-1إٌّٛرج 

 

 ____________اُغ٘خ أُب٤ُخ _________   : اُ٘شبؽ_______  : اعْ اُؼ٤َٔ

 

 ــــغاُزٞه٤ـــ                اُزبس٣ــــــــخ            اُٞظ٤لـــــــخ              االعــــــْ 

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــ ـــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــ



 2010 د١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌّىبرت اٌزذل١ك
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 اإللشاس ػٕذ اإلٔزٙبء ِٓ ِّٙخ اٌزذل١ك                                                                      A))2-2إٌّٛرج 

 

 ____________أُب٤ُخ  اُغ٘خ_________   : اُ٘شبؽ_______  : اعْ اُؼ٤َٔ

 

 اُزٞه٤ـــــــغ                اُزبس٣ــــــــخ            اُٞظ٤لـــــــخ              االعــــــْ 

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ ــــ      ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــ ــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ
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ٝأٝػؼ ثب٣غبص ألكؼَ ػِٔي ٝ ٓؼشكزي ؽج٤ؼخ األٓٞس اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ  أدسط

 .رئصش ػ٠ِ اإلعزوال٤ُخ

. أُٔبسط/ رزْ ٓشاعؼخ ًبكخ اُج٘ٞد أُذسعخ أدٗبٙ ٖٓ هجَ اُشش٣ي أُغئٍٝ 

 .٣زْ عٔغ أُؼِٞٓبد اُؼشٝس٣خ ُز٘ل٤ز اُؼَٔ أُطِٞة

 .٣زٞعت رٞص٤ن ًبكخ اُوشاساد ٝاألػٔبٍ أُ٘لزح

 

 ـــفاٌٛصـــــ
رفص١ً و١ف ٠زُ اٌزؤث١ش ػٍٝ 

 اإلعزمال١ٌخ

أٚ  اٌذّب٠خ اٌّالئّخ إلصاٌخ إجشاءاد

اٌّغزٜٛ  إٌٝرخف١ط ِغزٜٛ األخطبس 

 اٌّطٍٛة

   

   

 

 

 

 

 B))2ّٔٛرج  ّٔٛرج اعزمال١ٌخ اٌششوبء ٚاٌّٛظف١ٓ
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 C) )2ّٔٛرج  ّٔٛرج رصش٠خ اٌغش٠خ

   

ػ٠ِ أُٞظل٤ٖ إٔ ٣ٞهؼٞا ػ٠ِ ٗٔبرط رظبس٣ؼ اُغش٣خ ػ٘ذ اإلعزخذاّ، ػ٠ِ إٔ 

 اُ٘ٔٞرط ع٣ٞ٘ب ً ٣زْ اػبدح رٞه٤غ ٛزا 

 

 ________________________________:        اُزبس٣ــــــــخ

 (اعْ أُٞظق) _____________________    :        ؽؼشح اُغ٤ذ

أُشرجؾ ثٔغئ٤ُٝبر٘ب ا٤ُٜ٘ٔخ ُزؤ٤ًذ اُزضآ٘ب أُغزٔش ثوٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ 

 .ئ٘ب عش٣خٝاُؾلبظ ػ٠ِ ػٔالئ٘ب ٖٓ اُؼشٝس١ إٔ رجو٠ أػٔبٍ ػٔال

إ أُؼِٞٓبد اُغش٣خ ٢ٛ أ١ ٓؼِٞٓبد ٓزؼِوخ ثؤػٔبٍ اُؼ٤َٔ اُز٢ رج٤٘ذ 

 .ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ أٌُزت، اال ارا ًبٗذ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ٓ٘شٞسح أٝ ٓزٞكشح ُِؼّٔٞ

ثؼذ اإلؽالع ػ٠ِ ع٤بعخ أٌُزت ُغٜخ عش٣خ أُؼِٞٓبد، أٝاكن ٝأُزضّ ثٜزٙ 

 .اُغ٤بعخ ك٢ ًبكخ خذٓبد ػٔالء أٌُزت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      : عـــــــــــْاال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        :اُٞظ٤لـــــــخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :اُزٞه٤ـــــــــغ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      :اُزبس٣ــــــــخ  
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3 - Acceptance and Continuance of Client Relationships 

and Specific Engagements 

    ISQC 1 اٌّشجغ االسبسٟ

رٞك٤ش رٞع٤ٜبد ؽٍٞ ٝمغ اإلعشاءاد أُ٘بعجخ ُوجٍٞ  : ٘ذف اٌجضء

ٖ أُخبهش اُ٘برغخ ػٖ ُِؾذ ٓ اُؼٔالء ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓؼْٜ

 ارخبر هشاس هجٍٞ خبه٠ء هذ ٣ئصش عِجبً ػ٠ِ أٌُزت

Paragraphs 26–28 3.1 ٔض اٌّؼ١بس 

Paragraphs A18-23 
اٌزطج١مبد ٚاٌّٛاد 

 ١خاٌزٛػ١ح
3.2 

Competence, 

Capabilities, and 

Resources 

اٌُلبءح ٝاُوذساد 

 ٝأُٞاسد
3.2.1 

Integrity of Client ٔ3.2.2 ٤َٗضاٛخ اُؼ 

Continuance of Client 

Relationship 

 

اعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ 

 اُؼ٤َٔ
3.2.3 

Withdrawal 3.2.4 االٗغؾبة 

Consideration Specific 

to Public Sector Audit 

Organization 

اػزجبساد خبفخ 

ثٌٔبرت رذه٤ن اُوطبع 

 اُؼبّ
3.2.5 
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 3.3 اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ، إٌظب١ِخ ٚا١ٌّٕٙخ

، ٓشعّٞ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ

 3.3.1 364اؽزشاػ٢ سهْ 

ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢  هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ،

  ُج٘بٕ
3.3.2 

 3.4 اٌزٛص١ك

 ٗٔٞرط هجٍٞ اُؼٔالء ٝاعزٔشاس٣خ اُؼالهخ ٓؼْٜ
 ٘ٔٞرطاُ

 (A)3 

 أُب٤ُخثزذه٤ن اُج٤بٗبد  سرجبهٗٔٞرط ٌُزبة اال
 ٘ٔٞرطاُ

 (B)3 

Example of an 

Engagement  Letter 

for a Review of 

Financial Statements 

 سرجبهٗٔٞرط ٌُزبة اال

 ثٔشاعؼخ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ
 ٘ٔٞرطاُ

(C)3 
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 ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح خلجٛي ٚاسزّشاس اٌؼالل  -3 

3 - Acceptance and Continuance of Client 

Relationships and Specific Engagements 

  

 

 

 :فٟ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ ػٍٝ ا٢رٟ  ISQC 1ٌّؼ١بس ٠ٕض ا

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝمغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد ُوجٍٞ ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ  .26

زؤ٤ًذ ٓؼوٍٞ ػ٠ِ اٗٚ ثٌُٔزت ا ُزضٝداُؼٔالء ٜٝٓٔبد ٓؾذدح، ٓقٔٔخ 

 :ٝأُٜٔبد كوو ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ أٌُزت خعزٔشاس اُؼالهاع٤زْ هجٍٞ أٝ 

a. ُِو٤بّ   ذساد، ثٔب ك٤ٜب اُٞهذ ٝأُٞاسدٓئَٛ ألداء أُٜٔخ ٣ِٝٔي اُو

 (18A- A23اُلوشربٕ : أُشعغ)، ثزُي

b. ٝ ،هبدس ػ٠ِ االٓزضبٍ ُوٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ 

c.  هذ اخز ثبالػزجبس ٗضاٛخ اُؼ٤َٔ، ٤ُٝظ ُذ٣ٚ ٓؼِٞٓبد هذ روٞدٙ ا٠ُ

 -A19اُلوشاد : أُشعغ. )االعز٘زبط ثؤٕ اُؼ٤َٔ ٣لزوش ا٠ُ اُ٘ضاٛخ

A20- A23) 

اٌّشجغ  ٘ذف اٌجضء

 االسبسٟ

رٞك٤ش رٞع٤ٜبد ؽٍٞ ٝمغ اإلعشاءاد أُ٘بعجخ ُوجٍٞ 

ُِؾذ ٖٓ أُخبهش اُ٘برغخ  اُؼٔالء ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓؼْٜ

 ػٖ ارخبر هشاس هجٍٞ خبه٠ء هذ ٣ئصش عِجبً ػ٠ِ أٌُزت

ISQC 

1. 

Paragr

aphs 

26–28 

 ٔض اٌّؼ١بس 3.1



ٌّىبرت اٌزذل١كد١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ   2010 
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 :رزطِت ٓضَ ٛزٙ اُغ٤بعبد ٝاالعشاءاد ٓب ٣٢ِ٣غت إ   .27

a. إ ٣ؾقَ أٌُزت ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣شاٛب مشٝس٣خ ك٢ اُظشٝف :

 (A23 – A21أُشعغ اُلوشربٕ )

   ،هجَ هجٍٞ ٜٓٔخ ٓؼ٤٘خ ٓغ ػ٤َٔ عذ٣ذ 

  ،ػ٘ذٓب ٣وشس ٓب ارا ًبٕ ع٤غزٔش ك٢ ٜٓٔخ هبئٔخ ٖٓ اُغ٘خ اُغبثوخ

ٝ 

 ٜٔٓ ٍٞخ عذ٣ذح ٓغ ػ٤َٔ ؽب٢ُػ٘ذٓب ٣ؤخز ثبالػزجبس هج. 

b.  ك٢ ؽبٍ رؾذ٣ذ رنبسة ٓؾزَٔ ك٢ أُقبُؼPotential Conflict 

of Interest هجٍٞ ٜٓٔخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ ػ٤َٔ عذ٣ذ اٝ ػ٤َٔ ٓٞعٞد  ػ٘ذ

س ٓب ارا ًبٕ ٖٓ أُالئْ هجٍٞ أُٜٔخ  ؽب٤ُب، ٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣وشِّ

 .اّ ال

c.  َك٢ ؽبٍ رؾذ٣ذ ٓغبئIssues أُقبُؼك٢ ؽبالد رنبسة  ٓؼ٤٘خ ،

هجٍٞ اُؼ٤َٔ، اٝ اعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ  سؿْ رُي ٝارخبر أٌُزت هشاس

إ ٣ٞصن  ػ٘ذٛب اُؼ٤َٔ اُؾب٢ُ، اٝ أُٜٔخ أُؾذدح، ٣غت ػ٠ِ أٌُزت

 .٤ًل٤خ ؽَ ٛزٙ أُغبئَ

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝمغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد ؽٍٞ اعزٔشاس ٜٓٔخ،  .28

٣ؾقَ ك٤ٜب أٌُزت  ُٞ ٝاُؼالهخ ٓغ اُؼ٤َٔ،  ٣ز٘بٍٝ ك٤ٜب اُظشٝف اُز٢

ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ًبٗذ عزئد١ ا٠ُ سكل أُٜٔخ، ُٞ إ ٛزٙ أُؼِٞٓبد 

٣ٝغت إ رزنٖٔ ٓضَ ٛزٙ اُغ٤بعبد .  ًبٗذ ٓزبؽخ ك٢ ٝهذ عبثن

 :ٝاالعشاءاد  االػزجبساد اُزب٤ُخ

a.  أُغئ٤ُٝبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ر٘طجن ػ٠ِ اُظشٝف، ثٔب ك٢ رُي

اُلشد، اٝ االكشاد اُز٣ٖ هبٓٞا : ثالؽ ا٠ُٓزطِت ثبال ٓب ارا ًبٕ ٛ٘بُي

 ثبُزؼ٤٤ٖ، اٝ ك٢ ثؼل اُؾبالد، ا٠ُ اُغِطبد اُشهبث٤خ، ٝ

b.  آٌب٤ٗخ االٗغؾبة ٖٓ أُٜٔخ، اٝ ٖٓ ًَ ٖٓ أُٜٔخ ٝاُؼالهخ ٓغ

 (A23- A22اُلوشربٕ: أُشعغ. )اُؼ٤َٔ
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اٌّٛاػ١غ  "ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح خلجٛي ٚاسزّشاس اٌؼالل"٠زؼّٓ 

 :زب١ٌخاٌ

 

  (A25 – A29)اُزط٣ٞش ا٢ُٜ٘ٔ أُغزٔش  اٌُلبءح ٝاُوذساد ٝأُٞاسد 3.2.1

 ٗضاٛخ اُؼ٤َٔ 3.2.2

 اعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ اُؼ٤َٔ 3.2.3

 االٗغؾبة 3.2.4

   اػزجبساد خبفخ ثٌٔبرت رذه٤ن اُوطبع اُؼبّ 3.2.5
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 ٔض اٌّؼ١بس 3.2

 

 :زب١ٌخ ػٍٝ ا٢رٟفٟ اٌفمشاد اٌ  ٠ISQC 1ٕض اٌّؼ١بس 

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝمغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد ُوجٍٞ ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ  .29

زؤ٤ًذ ٓؼوٍٞ ػ٠ِ اٗٚ ثٌُٔزت ا ُزضٝداُؼٔالء ٜٝٓٔبد ٓؾذدح، ٓقٔٔخ 

 :ٝأُٜٔبد كوو ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ أٌُزت خعزٔشاس اُؼالهاع٤زْ هجٍٞ أٝ 

d. ُِو٤بّ   دٓئَٛ ألداء أُٜٔخ ٣ِٝٔي اُوذساد، ثٔب ك٤ٜب اُٞهذ ٝأُٞاس

 (18A- A23اُلوشربٕ : أُشعغ)، ثزُي

e. ٝ ،هبدس ػ٠ِ االٓزضبٍ ُوٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ 

f.  هذ اخز ثبالػزجبس ٗضاٛخ اُؼ٤َٔ، ٤ُٝظ ُذ٣ٚ ٓؼِٞٓبد هذ روٞدٙ ا٠ُ

 -A19اُلوشاد : أُشعغ. )االعز٘زبط ثؤٕ اُؼ٤َٔ ٣لزوش ا٠ُ اُ٘ضاٛخ

A20- A23) 

 :شاءاد ٓب ٣٢ِ٣غت إ رزطِت ٓضَ ٛزٙ اُغ٤بعبد ٝاالع  .30

d.  إ ٣ؾقَ أٌُزت ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣شاٛب مشٝس٣خ ك٢

 (A23 – A21أُشعغ اُلوشربٕ : )اُظشٝف

   ،هجَ هجٍٞ ٜٓٔخ ٓؼ٤٘خ ٓغ ػ٤َٔ عذ٣ذ 

  ػ٘ذٓب ٣وشس ٓب ارا ًبٕ ع٤غزٔش ك٢ ٜٓٔخ هبئٔخ ٖٓ اُغ٘خ

 ٝاُغبثوخ، 

 ػ٘ذٓب ٣ؤخز ثبالػزجبس هجٍٞ ٜٓٔخ عذ٣ذح ٓغ ػ٤َٔ ؽب٢ُ. 

e. ٍرؾذ٣ذ رنبسة ٓؾزَٔ ك٢ أُقبُؼ  ك٢ ؽبPotential Conflict 

of Interest هجٍٞ ٜٓٔخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ ػ٤َٔ عذ٣ذ اٝ ػ٤َٔ ٓٞعٞد  ػ٘ذ

س ٓب ارا ًبٕ ٖٓ أُالئْ هجٍٞ أُٜٔخ  ؽب٤ُب، ٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣وشِّ

 .اّ ال

f.  َك٢ ؽبٍ رؾذ٣ذ ٓغبئIssues ك٢ ؽبالد رنبسة أُقبُؼ ٓؼ٤٘خ ،

هجٍٞ اُؼ٤َٔ، اٝ اعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ  سؿْ رُي ٝارخبر أٌُزت هشاس
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إ ٣ٞصن  ػ٘ذٛب اُؼ٤َٔ اُؾب٢ُ، اٝ أُٜٔخ أُؾذدح، ٣غت ػ٠ِ أٌُزت

 .٤ًل٤خ ؽَ ٛزٙ أُغبئَ

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝمغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد ؽٍٞ اعزٔشاس ٜٓٔخ،  .31

٣ؾقَ ك٤ٜب أٌُزت  ُٞ ٝاُؼالهخ ٓغ اُؼ٤َٔ،  ٣ز٘بٍٝ ك٤ٜب اُظشٝف اُز٢

د ًبٗذ عزئد١ ا٠ُ سكل أُٜٔخ، ُٞ إ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ػ٠ِ ٓؼِٞٓب

٣ٝغت إ رزنٖٔ ٓضَ ٛزٙ اُغ٤بعبد .  ًبٗذ ٓزبؽخ ك٢ ٝهذ عبثن

 :ٝاالعشاءاد  االػزجبساد اُزب٤ُخ

c.  أُغئ٤ُٝبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ر٘طجن ػ٠ِ اُظشٝف، ثٔب ك٢

اُز٣ٖ اُلشد، اٝ االكشاد : ٓزطِت ثبالثالؽ ا٠ُ ٓب ارا ًبٕ ٛ٘بُيرُي 

 هبٓٞا ثبُزؼ٤٤ٖ، اٝ ك٢ ثؼل اُؾبالد، ا٠ُ اُغِطبد اُشهبث٤خ، ٝ

d.  آٌب٤ٗخ االٗغؾبة ٖٓ أُٜٔخ، اٝ ٖٓ ًَ ٖٓ أُٜٔخ ٝاُؼالهخ ٓغ

 (A23- A22اُلوشربٕ: أُشعغ. )اُؼ٤َٔ
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8

 

 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 اٌزطج١مبد ٚاٌّٛاد اٌزٛػ١ح١خ 3.3

 

 (A26اٌفمشح  : اٌّشجغ) اٌىفبءح ٚاٌمذساد ٚاٌّٛاسد 3.2.1

Competence, Capabilities  and Resources          

A18 . ٣ؾَٔ اػزجبس ٓب ارا ًبٕ أٌُزت ٣زٔزغ ثبٌُلبءح ٝاُوذساد ٝأُٞاسد

ػ٤َٔ عذ٣ذ اٝ ػ٤َٔ ؽب٢ُ، ػ٠ِ  ٖٓ اُالصٓخ ُز٘ل٤ز ٜٓٔخ عذ٣ذح عٞاء

ٓشاعؼخ أُزطِجبد اُخبفخ ثبُٜٔٔخ، ٝثبُؾش٣ي، ٝثلش٣ن اُؼَٔ اُؾب٤٤ُٖ، 

 :غ أُغز٣ٞبد راد اُؼالهخ، ك٤ٔب اراػ٠ِ ع٤ٔ

 ُ٣ٌِٕٔٞ ٓؼشكخ ثبُوطبػبد ٌٔزتًبٕ ٓٞظلٞ ا Industries  ٝأُؼ٤٘خ ا

 أُٞام٤غ راد اُؼالهخ،

 ُاٝ  ز٘ظ٤ٔ٤خ٣ٌِٕٔٞ خجشح ك٤ٔب ٣خـ أُزطِجبد اُ ٌٔزتًبٕ ٓٞظلٞ ا

اٝ اُوذسح ػ٠ِ اًزغبة أُٜبساد  ،ٓزطِجبد االثالؽ راد اُؼالهخ

 ثلؼب٤ُخ،ٝأُؼشكخ اُالصٓخ 

  ًبٕ أٌُزت ُذ٣ٚ اُؼذد اٌُبك٢ ٖٓ أُٞظل٤ٖ ر١ٝ اٌُلبءح ٝاُوذساد

 اُالصٓخ،

 ،ًبٕ اُخجشاء ٓزٞكش٣ٖ، ارا اهزنذ اُؾبعخ 

  ًبٕ االكشاد اُز٣ٖ ٣ؾووٕٞ اُؾشٝهthe Criteria  ٝٓزطِجبد اال٤ِٛخ

اُ٘ٞػ٤خ ػ٠ِ أُٜٔخ ٓزٞكش٣ٖ، ؽ٤ش ٣٘طجن  ألداء ٓشاعؼخ اُشهبثخ

 رُي، ٝ

 ُِزوبس٣شاُٞهذ أُؾذد ت هبدس ػ٠ِ اٗغبص أُٜٔخ خالٍ ًبٕ أٌُز. 

 

اٌّىبرت اٌظغ١شح، ح١ش لذ ٠ىْٛ شش٠ه ٚاحذ ِسؤٚي ػٓ لجٛي فٟ حبي 

ؼٟ زاٌسٍٛن إٌّٟٙ ِؼبً، لذ ٠زُ اإلػزّبد ػٍٝ س١بسخ رم ذاٌؼ١ًّ ٚلٛاػ

 .اٌّشرفؼخّخبؽش رٚٞ اٌآخش ػٍٝ اٌؼّالء ِسزمً ثّٛافمخ شش٠ه 
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 (26cاٌفمشح : اٌّشجغ)ً اٌؼ١ّ ٔضا٘خ 3.2.2

Integrity of Client         

19A. اػزجبس أخزٛب ك٤ٔب ٣زؼِن ث٘ضاٛخ اُؼ٤َٔ، رزنٖٔ أُغبئَ اُز٢ ٣٘جـ٢ ،

 :ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ

  ٖ٣ٞٛخ ٝعٔؼخ أُب٤ٌُٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ ٝاالداسح اُشئ٤غ٤خ، ٝأٌُِل٤

 .اُؼ٤َٔ ٓ٘ؾؤحك٢  Governanceثبُؾًٞٔخ 

  َهج٤ؼخ ػ٤ِٔبد اُؼ٤ٔClient’s Operations  ثٔب ك٢ رُي ٓٔبسعبد ،

 .اُخبفخ ثٚ Business Practicesاُؼَٔ  

 ٖٝاالداسح اُشئ٤غ٤خ ،ٓؼِٞٓبد ٓزؼِوخ ثزقشف أُب٤ٌُٖ اُشئ٤غ٤٤، 

ؿ٤ش  ٝأٌُِل٤ٖ ثبُؾًٞٔخ ك٢ ٓ٘ؾؤح اُؼ٤َٔ رغبٙ ٓغبئَ ٓضَ اُزلغ٤شاد

ُٔؼب٤٣ش أُؾبعجخ  Aggressive Interpretationsأُزؾلظخ 

Accounting Standards  ٝث٤ئخ اُنجو اُذاخ٢ِ Internal Control 

Environment . 

  ٖٓٓب ارا ًبٕ اُؼ٤َٔ ٜٓزٔب ثؾٌَ ٓزؾذد ك٢ اثوبء أرؼبة أٌُزت 

 .أُ٘ؾؤح ٓزذ٤ٗخ هذس االٌٓبٕ

 َٔٓئؽشاد ػ٠ِ ٝعٞد رؾذ٣ذاد ؿ٤ش ٓ٘بعجخ ػ٠ِ ٗطبم اُؼ. 

 ٓٞاٍ ٓئؽشاد ػ٠ِ إ اُؼ٤َٔ هذ ٣ٌٕٞ ٓزٞسهب ك٢ رج٤٤ل اMoney 

Laundering ٟاٝ اٗؾطخ اعشا٤ٓخ اخش ،Other Criminal 

Activities. 

  دٝاكغ اُزؼ٤٤ٖ أُوزشػ ٌُِٔزت، ٝأعجبة ػذّ رغذ٣ذ رؼ٤٤ٖ أٌُزت

 .اُغبثن

  ٣ٞٛخ ٝعٔؼخ االهشاف راد اُؼالهخRelated Parties ك٢ هطبع 

 . االػٔبٍ

، خالي اسزّشاس٠خ ؼ١ًّاٌ، ٠ضداد حجُ ِؼشفخ اٌّىزت، ثّٛػٛع ٔضا٘خ ػِّٛبً 

 .اٌؼاللخ ِغ رٌه اٌؼ١ًّ

A20.  ٙهذ رزنٖٔ ٓقبدس أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣ؾقَ ػ٤ِٜب أٌُزت ؽٍٞ ٛز

 :أُغبئَ ٓب ٢ِ٣
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  ٝأُشاعالد ٓغ ٓوذ٢ٓ خذٓبد أُؾبعجخ ا٤ُٜ٘ٔخ ُِؼ٤َٔ، اُؾب٤٤ُٖ ا

اُغبثو٤ٖ ٝكن هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ راد اُؼالهخ، ٝاُ٘وبؽبد ٓغ 

 .خشٟاالهشاف اُضبُضخ اال

  َاالعزلغبساد ٖٓ هجَ ٓٞظل٢ أٌُزت االخش٣ٖ اٝ اهشاف صبُضخ ٓض

 .أُؾبثٜخ ك٢ اُوطبع ٔ٘ؾآد، ٝأُغزؾبس اُوب٢ٗٞٗ ٝاُبسفأُق

  اُجؾٞس اُخِل٤خBackground ك٢ هٞاػذ اُج٤بٗبد راد اُقِخ. 

 

ذ٠ذ لجٛي ػ١ًّ جذ٠ذ، ٠جت ػٍٝ اٌّىزت إحزشاَ ِزطٍجبد لٛاػذ اٌسٍٛن جر ػٕذ

 .اد اٌظٍخ ِضً اٌزٛاطً ِغ اٌّىزت اٌسبثكإٌّٟٙ ر
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 (27Aاٌفمشح : اٌّشجغ) اسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼ١ًّ 3.2.3

         Continuance of Client Relationship 

21A.  زنٖٔ، اُ٘ظش ك٢ أُغبئَ راُؼالهخ ٓغ ػ٤َٔ ٓؼ٤ٖ  ٔشاس٣خعزاإ رؾذ٣ذ

ُؾب٤ُخ اٝ اُغبثوخ، ٝٓذُٞالرٜب ػ٠ِ اُٜبٓخ اُز٢ رج٤٘ذ خالٍ أُٜٔبد ا

اػٔبُٚ  ٓغبٍ كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، هذ ٣جذأ اُؼ٤َٔ ثزٞع٤غ. اعزٔشاس اُؼالهخ

  .ال ٣ِٔي أٌُزت اُخجشح اُالصٓخ ؽ٤ش
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 (28اٌفمشح : اٌّشجغ) االٔسحبة 3.2.4

         Withdrawal 

A22. الٗغؾبة ٖٓ ٜٓٔخ ٓؾذدح، اٝ رز٘بٍٝ اُغ٤بعبد ٝاالعشاءد أُزؼِوخ ثب

أُٜٔخ ٝاُؼالهخ ٓغ اُؼ٤َٔ ٓؼبً، ٓغبئَ رزنٖٔ ٓب  ًَ ٖٓ االٗغؾبة ٖٓ

٢ِ٣: 

  ٖاعشاء ٗوبػ ٓغ أُغزٟٞ أُ٘بعت ٖٓ االداسح ٝاُٝئي أٌُِل٤

ثبُؾًٞٔخ ك٢ ٓ٘ؾؤح اُؼ٤َٔ ؽٍٞ االعشاء أُ٘بعت اُز١ هذ ٣زخزٙ 

 .أٌُزت ث٘بء ػ٠ِ اُؾوبئن ٝاُظشٝف راد اُؼالهخ

 أٌُزت إ االٗغؾبة ٓ٘بعت، ٣زْ اعشاء ٗوبػ ٓغ  ك٢ ؽبٍ هشس

ك٢ ٓ٘ؾؤح  ٝاُٝئي أٌُِل٤ٖ ثبُؾًٞٔخ ،أُ٘بعتاالداس١ أُغزٟٞ 

أُٜٔخ  ًَ ٖٓ ؽٍٞ االٗغؾبة ٖٓ أُٜٔخ، اٝ االٗغؾبة ٖٓ اُؼ٤َٔ

 . ٝاُؼالهخ ٓغ اُؼ٤َٔ ٓؼبً، ٝاالعجبة أُٞعجخ ُٜزا االٗغؾبة

 ر٘ظ٤ٔ٤خاٝ  خ، اٝ هب٤ٗٞٗخبٕ ٛ٘بى ٓزطِت ٤ٜ٘ٓػزجبس ٓب ارا ًالباألخز ث 

، ٜٓ٘ب ٝ االثالؽ ػٖ االٗغؾبةأ ،وزن٢ ٖٓ أٌُزت اُجوبء ك٢ أُٜٔخر

ا٠ُ  ،االٗغؾبة ٖٓ أُٜٔخ ٝاُؼالهخ ٓغ اُؼ٤َٔ ٓؼبً  االثالؽ ػٖ اٝ

 .(اُشهبث٤خ) عبٗت االعجبة أُٞعجخ ُٜزا االٗغؾبة ا٠ُ اُغِطبد

 ٝاعظ ٛزٙ  ،ٝاُخالفبد ،سادٝاالعزؾب ،رٞص٤ن األٓٞس اُٜبٓخ

 . اُخالفبد
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 :ف١ّب ٠ٍٟ ػشع ٌؼذد ِٓ األسجبة اٌّؤد٠خ اٌٝ اإلٔسحبة

a. ػذّ أٓبٗخ اداسح اُؼ٤َٔ أٝ اؽزشاًٜب ك٢ أػٔبٍ ؿ٤ش هب٤ٗٞٗخ أٝ أخاله٤خ. 

b.  ٕػذّ اعزوالٍ أٌُزت أٝ ػذّ ٝعٞد اُوذساد اُل٤٘خ اٌُبك٤خ ُِزؾون ٖٓ أ

 .ٍ أُشًض أُب٢ُ ٝٗزبئظ اُؼ٤ِٔبداُج٤بٗبد أُب٤ُخ رظٜش ثؼذ

c.  ٍػذّ هجٍٞ اداسح اُؼ٤َٔ ُٔغئ٤ُٝبرٜب األعبع٤خ ُزوذ٣ْ ث٤بٗبد ٓب٤ُخ رظٜش ثؼذ

 .أُشًض أُب٢ُ ٝٗزبئظ اُؼ٤ِٔبد

d. ش ٤ؽذٝس رـ٤٤ش عٞٛـش١ ٓ٘ز آخش رو٤٤ْ ُٜزا اُؼ٤َٔ ، ٣ٝؾَٔ رُي رـ٤

 : عٞٛش١ ك٢ ٝاؽذ أٝ أًضش ٓٔب ٢ِ٣

  ٘ل٤ز٣خاإلداسح اُزٝٓغِظ اإلداسح ، 

 ا٤ٌُِٔخ، 

 ٞأُ٘بصػبد اُونبئ٤خٝ ٕأُغزؾبسٕٝ اُوب٤ٗٞٗ، 

 أُشًض أُب٢ُ، 

 هج٤ؼخ ػَٔ أُ٘ؾؤح، 

 ٗطبم ػ٤ِٔخ اُزذه٤ن. 

ٓشؽِخ هجٍٞ اُؼ٤َٔ أٝ اعزٔشاس اُؼالهخ خالٍ ك٢ ؽبٍ رِو٠ أٌُزت ٓؼِٞٓبد، 

ٓؼٚ، ٝاُز٢ ُٞ ػِٜٔب ك٢ كزشح عبثوخ ألدد ُشكل أُٜٔخ، ك٤غت ػ٠ِ أٌُزت 

٤غزٔش ك٢ أُٜٔخ ٝرُي ثؼذ أخز اإلعزؾبسح عك٤ٔب ارا ًبٕ  ػبدح اُ٘ظشاٛب ػ٘ذ

اُوب٤ٗٞٗخ ثٔب ٣خـ ٓٞهؼٚ ٝاُخ٤بساد ُذ٣ٚ ُزؤ٤ًذ اُزضآٚ ثبُٔزطِجبد ا٤ُٜ٘ٔخ، 

 .ٝاُشهبث٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ
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 -26اٌفمشاد : اٌّشجغ) اػزجبساد خبطخ ثّىبرت رذل١ك اٌمطبع اٌؼبَ 3.2.5

28 ) 

Consideration Specific to Public Sector Audit Organizations 

A23. هذ ٣زْ رؼ٤٤ٖ أُذهو٤ٖ ك٢ اُوطبع اُؼبّ ٝكن االعشاءاد اُزؾش٣ؼ٤خ .

ٝثبُزب٢ُ، هذ رٌٕٞ ثؼل أُزطِجبد ٝاالػزجبساد أُزؼِوخ ثوجٍٞ 

ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ اُؼٔالء ٝأُٜٔبد أُؾذدح ًٔب ٛٞ ٓٞمؼ ك٢ 

 ٣ٞكشٝٓغ رُي، هذ . ؿ٤ش راد فِخ A18- A22ٝ 28-26اُلوشاد 

خ ُٔذهو٢  ٝمغ اُغ٤بعبد ٝاالعشاءاد ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ، ٓؼِٞٓبد ه٤ِّٔ

 .اداء رو٤٤ٔبد أُخبهش ٝر٘ل٤ز ٓغئ٤ُٝبد اػذاد اُزوبس٣شك٢ اُوطبع اُؼبّ 
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 اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ، إٌظب١ِخ ٚا١ٌّٕٙخ 3.4

 

 

 :اٌّٛاػ١غ اٌزب١ٌخ "ٚا١ٌّٕٙخاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ، إٌظب١ِخ "رزؼّٓ 

 األخالل١خ  اٌّزطٍجبد   3.3

 364، ٓشعّٞ اؽزشاػ٢ سهْ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ 3.3.1

 ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ ُج٘بٕ هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ، 3.3.2

 هٞاػذ ػبٓخ: اُغضء اُضب٢ٗ         

 ٓٔبسعخ أُٜ٘خ: اُوغْ األٍٝ         

 هجٍٞ اُؼ٤َٔ: 211          

 رؼبهت خجشاء أُؾبعجخ: 213          

 االرؼبة : 214          
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، ِشسَٛ ُ ِٕٙخ خجشاء اٌّحبسجخ اٌّجبص٠ٓ فٟ ٌجٕبْلبْٔٛ رٕظ١ 3.3.1

 1/8/1994 ربس٠خ ،364 اشزشاػٟ

 : ِب ٠ٍِٟٓ لبْٔٛ رٕظ١ُ إٌّٙخ ػٍٝ  15رٕض اٌّبدح 

... إٔ ٣غٔغ ث٤ٖ ٜٓ٘زٚ ًخج٤ش ٓؾبعجخ ٓغبص... ٣ؾظش ػ٠ِ اُخج٤ش أُغبص "

ٝػن٣ٞخ ٓغبُظ اداسح اُؾشًبد أُغبٛٔخ ك٤ٜب ك٢ ؽبٍ ه٤بٓٚ ثؤ٣خ أػٔبٍ ٤ٜ٘ٓخ 

ٝٝمغ دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ ُٔؾبس٣غ اُؾشًبد ... ُذٟ ٛزٙ اُؾشًبد 

 ."اُز٢ ٣ز٠ُٞ رذه٤ن ؽغبثبرٜب

 

 : خ ِٕٙخ ِشالت حسبثبد ششوخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌحبالد ا٢ر١خ٠حظش ػ١ٍٗ ِّبسس

ارا ًبٗذ رشثطٚ أٝافش اُ٘غت ؽز٠ اُذسعخ اُضبُضخ ثؤؽذ أػنبء ٓغِظ اداسح 

اُؾشًخ أُؼ٤٘خ أٝ ثٔذ٣شٛب اُؼبّ أٝ ثٌجبس أُغب٤ٖٔٛ ك٤ٜب اُز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ أًضش ٖٓ 

 .خٔظ ٝػؾش٣ٖ ثبُٔئخ ٖٓ سأط أُبٍ

خ أُؼ٤٘خ أٝ أل٣خ ؽشًخ ؽو٤وخ ُٜب أٝ ٣زؼبَٓ ٓؼٜب ارا ًبٕ ٓذ٣٘ب اٝ دائ٘ب ُِؾشً

ثؾشٝه رخزِق ػٖ اُؾشٝه أُزؼبَٓ ثٜب ك٢ أٝمبع ٓٔبصِخ اال ارا ٗؾؤ اُذ٣ٖ 

 . ث٘ٞػ٤ٚ أُذ٣ٖ أٝ اُزؼبَٓ ٗز٤غخ اُؼَٔ اُؼبد١

ٝ أؽذٟ اُؾشًبد اُزبثؼخ ُٜب ٓب ُْ أك٢ اُؾشًخ أُؼ٤٘خ  عبثوبً  ارا ًبٕ ٓٞظلبً 

 . أسثغ ع٘ٞاد ػ٠ِ االهَ ٣ٔن٢ ػ٠ِ رشًٚ اُؼَٔ
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1

7

 

 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 

 ٔمبثخ خجشاء اٌّحبسجخ اٌّجبص٠ٓ فٟ ٌجٕبْ لٛاػذ اٌسٍٛن إٌّٟٙ، 3.3.2

 

ِٓ لٛاػذ ِّبسسخ  213ٚ  211رٕض اٌّبدربْ ، اٌجضء اٌضبٟٔ لٛاػذ ػبِخ

 : إٌّٙخ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

 

 لجٛي اٌؼ١ًّ ٚاالٌزضاَ ثبٌّّٙخ 211

أُؾبعجخ  ٣ذ، ٣زٞعت ػ٠ِ خج٤شهجَ أُٞاكوخ ػ٠ِ هجٍٞ ػ٤َٔ عذ :211-1

 .اُزؾون ٖٓ إ ٛزٙ أُٞاكوخ ال رؾٌَ اٗزٜبًب ُِٔجبدة االعبع٤خ

إ عِٞى اُؼ٤َٔ اُغذ٣ذ ٖٓ ؽؤٗٚ أؽ٤بٗبً خشم اُزو٤ذ ثبُٔجبدة  :211-2

( رج٤٤ل االٓٞاٍ)االعبع٤خ، ٓضبٍ رُي رٞسه اُؼ٤َٔ ك٢ أػٔبٍ ؿ٤ش ٓؾشٝػخ 

 .وبس٣ش ٓب٤ُخ ٓؾجٞٛخٝٓٔبسعبد ؿ٤ش ؽش٣لخ أٝ روذ٣ْ ث٤بٗبد ر

 .٣غت ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ رو٤٤ْ دالُخ ٝا٤ٔٛخ أ١ خطش هذ ٣زؼشك ُٚ: 211-3

 

 

٣ٌٖٔ إ ٣ؾَٔ رذاث٤ش اُؾٔب٣خ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ٝاإلؽبهخ  :211-4

اُزبٓخ ثؾئٕٝ اُؼ٤َٔ ٝأُب٤ٌُٖ ٝأُذساء ٝأُغئ٤ُٖٝ ػٖ اإلداسح ٝاالػٔبٍ 

أُشاهجخ اُذاخ٤ِخ ٝٓٔبسعبد اُزغبس٣خ، ٝاُزؤًذ ٖٓ اُزضاّ اُؼ٤َٔ ثزط٣ٞش 

 .ؾؤحأُ٘

ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ االٓز٘بع ػٖ هجٍٞ أُٜٔخ ك٢ ؽبٍ صجذ ُٚ ػذّ  :211-5

 .آٌب٤ٗخ رخل٤ق ؽذح أُخبهش ا٠ُ ٓغزٟٞ ٓوجٍٞ

ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ اعشاء ٓشاعؼخ دٝس٣خ ُٜٔٔزٚ ُِزؤًذ ٖٓ ٝاعجبد : 211-6

 .اُؼ٤َٔ

 

رز٘بٍٝ ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ رؾذ٣ذ دسعخ اُخطش أُشرجو ثوجٍٞ اُؼ٤َٔ ٝرؤص٤شٛب 

ك٢ ثشآظ اُزذه٤ن ثٔخزِق ٓشاؽِٚ ٖٓ أعَ رؾذ٣ذ دسعخ اُخطش، رشاػ٠ 

ٝاُز٢  (A)3ك٢ اُ٘ٔٞرط "*" ٓخ االعبثبد ػ٠ِ االعئِخ أُؾبس ا٤ُٜب ثؼال

     .رذٍ ػ٠ِ إٔ دسعخ أُخبهش ٢ٛ أػ٠ِ ٖٓ ٓزذ٤ٗخ
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 :ّٙخ اٌجذ٠ذح رحم١ك إٌمبؽ اٌزب١ٌخفٟ اٌٛالغ، رزطٍت اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّ

 َٓؼشكخ ٝكْٜ هج٤ؼخ اػٔبٍ اُؼ٤ٔ 

  ُالٗزٜبى 1أ١ عجت ٖٓ ؽؤٗٚ رؼش٣ل أُجبدة االعبع٤خ ٝؿ٤بةاالعزوال٤ُخ 

  ٝاُغٜٞص٣خ اُزبٓخ ُِزؼبَٓ ٓغ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ االػٔبٍ ا٤ُٜ٘ٔخاٌُلبءح. 

 ٍاُزٞافَ ٓغ ٓذهن اُؾغبثبد اُغبثن، أٝ أُذهو٤ٖ اُغبثو٤ٖ ك٢ ؽب 

 2ٝعٞدْٛ

 هشاس خط٢ ثوجٍٞ أُٜٔخ 

  ّا٤ُٜ٘ٔخ االخشٟ اُ٘برغخ ػٖ هجٍٞ أُٜٔخ االُزضآبداؽزشا 

 

ِٓ جٙخ اخشٜ، ػٍٝ ِذلك اٌحسبثبد اٌؼٛدح فٟ وً ِشح اٌٝ الئحخ ٚاججبرٗ 

ثٙذف رحذ٠ذ اٌحبالد اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؼغ ػالِخ اسزفٙبَ حٛي رذاث١ش اٌحّب٠خ 

 :ٚرشىه ثٙب

a.  أٝ رزؼبسك ٓغ /رؼشك اعزوال٤ُزٚ ُِخطش ٝٝعٞد ثؼل اُؼ٘بفش اُز٢

 اُوٞاػذ ٝأُؼب٤٣ش

b.  زذه٤ن ثبُٔؾبسًخاُٝعٞد ثؼل اُؾبالد أُخبُلخ الؽٌبّ ٝهٞاػذ Joint 

Audit. 

c. رٌشاس اُزؾلظبد، أٝ سكل اػطبء اكبدح، ث٘ز٤غخ: 

 اٌُج٤شح أُخبُلبد 

 اُؾشًخ ػٖ اؽزشاّ ٝرطج٤ن أُؼب٤٣ش آز٘بع 

 أرؼبة ؿ٤ش ًبك٤خ دٕٝ أَٓ ثزط٣ٞشٛب 

 

إ روذ٣ش ٓذٟ ًلب٣خ األرؼبة ٣وزن٢ اػزٔبد ع٤بعخ رغؼ٤ش ُِٞهذ 

ًِلخ ٛزا اُٞهذ ثجذٍ األرؼبة أُزلن أُقشٝف ػ٠ِ أُٜٔخ، ٝٓوبسٗخ 

 .ػ٤ِٚ

                                                           
1
 110أُجبدٟء األعبع٤خ ٢ٛ رِي اُز٢ ٝسدد مٖٔ اُغضء األٍٝ ٖٓ هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ ُِ٘وبثخ، اُلوشاد   

 .150ا٠ُ 
2
 .213ساعغ اُلوشح   
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 رؼبلت خجشاء اٌّحبسجخ  213

٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ خج٤ش أُؾبعجخ، اُز١ ٣طِت ٓ٘ٚ إ ٣خِق خج٤شاً آخشاً اٗزٜذ ٜٓٔزٚ، 

ا٠ُ ػذّ هجٍٞ رغذ٣ذ اُؼوذ عٞاء ًبٕ رُي ثوشاس ٖٓ  ٓؼشكخ االعجبة اُز٢ دػذ

اُؾشًخ ك٢ اٜٗبء خذٓبد اُخج٤ش أٝ ثغجت آز٘بع اُؾشًخ ػٖ االُزضاّ ثبُجشٗبٓظ 

 ".اُز١ ٝمؼٚ خج٤ش أُؾبعجخ

 

 األرؼبة 214

٣ؾن ُخج٤ش أُؾبعجخ إٔ ٣طِت األرؼبة اُز٢ ٣ؼزجشٛب ٓ٘بعجخ ُذٟ ػوذ  :214-1

ٝك٢ ؽبٍ هِت اُخج٤ش أرؼبثبً أهَ ٖٓ أرؼبة . أُلبٝمبد ٝٓ٘بهؾخ هجٍٞ أُٜٔخ

 .ك٢ آداة أُٜ٘خ خج٤ش آخش، كال ٣ؼزجش رُي ٓغبً 

 

 .ثبُٔوبثَ ثٌٖٔ إٔ رؾٌَ األرؼبة أُطِٞثخ رٜذ٣ذا ُِزو٤ذ ثبُٔجبدة األعبع٤خ ٌُٖٝ

ٝروذس ؽذح ٛزٙ أُخبهش ٝكوبً ُؼٞآَ ٓخزِلخ ًو٤ٔخ األرؼبة أُطِٞثخ : 214-2

أٓب ثبُ٘غجخ ا٠ُ رذاث٤ش اُؾٔب٣خ ٖٓ ٛزٙ . ٝاُخذٓبد اُز٢ رـط٤ٜب ٛزٙ األرؼبة

 :أُخبهش أُؾزِٔخ كزؾَٔ

  ٙا٠ُ ٓٞاد ٝؽشٝه اُؼوذ ٝخبفخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبألرؼبة ٤َاُؼُٔلذ اٗزجب :

 .ػ٠ِ أ١ أعبط رْ روذ٣شٛب، ٝٓب ٢ٛ اُخذٓبد اُز٢ رـط٤ٜب

 رؾذ٣ذ اُٞهذ أُ٘بعت ٝاخز٤بس اُخجشاء ر١ٝ اٌُلبءح ُٜزٙ أُٜٔخ. 

٣زْ هِت   non assurance engagements  ك٢ ثؼل أٗٞاع أُٜٔبد: 214-3

ؼخ ٓٔب ٣ؼشك ٓجذأ اُزو٤ذ ثبُٔجبدة األعبع٤خ أرؼبة امبك٤خ هبسئخ ٝؿ٤ش ٓزٞه

 .ك٢ ثؼل اُظشٝف ُِخطش

 :إ ٛزٙ أُخبهش ٝأ٤ٔٛزٜب رشرجو ثبُؼٞآَ اُزب٤ُخ

 هج٤ؼخ أُٜٔخ. 

اػطبء أُؼِٞٓبد  ثؼذ أخز ٓٞاكوخ اُؼ٤َٔ، ٣ئَٓ ٖٓ أٌُزت اُغبثن

ُزذه٤ن اُغ٘خ  اُؾب٢ُ أُطِٞثخ ثؾغت اُلوشح اُغبثوخ ا٠ُ أٌُزت أُؼ٢٘

 .اُؾب٤ُخ خالٍ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؼوُٞخ
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 اُزلبٝد ك٢ األرؼبة. 

 األعبط اُز١ ٣زْ ث٘بء ػ٤ِٚ رؾذ٣ذ األرؼبة. 

 َمشٝسح ٓشاعؼخ ٗزبئظ أ١ ػ٤ِٔخ ٖٓ هجَ هشف صبُش ٓغزو. 

 :زٙ أُخبهش ٣ٌٖٝٔ إٔ رؾَٔ رذاث٤ش اُؾٔب٣خ اُ٘وبه اُزب٤ُخ٣غت رو٤٤ْ ٛ :214-4

 ٓغجن ٓغ اُؼ٤َٔ ٣ؾذد أعبط األرؼبة خط٢رلبم ا. 

  ٕٞٓاٌُؾق ػٖ األػٔبٍ اُز٢ أٗغضٛب خج٤ش أُؾبعجخ ٝأرؼبثٚ ُِز٣ٖ ٣غزخذ

 .ٛزٙ األػٔبٍ

 رذاث٤ش ٝاعشاءاد ٓشاهجخ اُغٞدح. 

 جخ ٣وّٞ ثٜب هشف ٓشاعؼخ ٓٞمٞػ٤خ ُألػٔبٍ اُز٢ أٗغضٛب خج٤ش أُؾبع

 .صبُش

أٝ  referral fee ال ٣ؾن ُخج٤ش أُؾبعجخ إٔ ٣ذكغ أٝ ٣زوبم٠ أ١ أعش :214-5

ػُٔٞخ اال ثؼذ ارخبر اُزذاث٤ش اُالصٓخ ُِونبء ػ٠ِ ٛزٙ أُخبهش أٝ اُزخل٤ق 

 .ٜٓ٘ب ُزجِؾ ؽذاً ٓوجٞالً 

 :ٝرؾَٔ ٛزٙ اُزذاث٤ش األٓٞس اُزب٤ُخ

  بة ا٠ُ خج٤ش ٓؾبعجٚ آخش ػٖ ػٖ أ١ ارلبم ُذكغ أرؼ ُِؼ٤َٔاٌُؾق

 .األػٔبٍ أُ٘لزح

  اٌُؾق ُِؼ٤َٔ ػٖ أ١ ارلبم ُزوبم٢ أرؼبثبً عشاء اؽبُخ اُؼ٤َٔ ا٠ُ خج٤ش

 .ٓؾبعجخ آخش

  ٍٞاُؼ٤َٔ أُغجوخ أُزؼِوخ ثؼُٔٞخ ث٤غ عِغ أٝ خذٓبد  ٓٞاكوخ ػ٠ِاُؾق

 .ا٠ُ اُؼ٤َٔ ٖٓ هجَ هشف صبُش
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 اٌزٛص١ك 3.5

 

ٌىببً ِّٙببخ ِٛصببك ٍؼ١ّببً رم١بب١ُ  ٌٚببٟ ٌخببذِبد ا٠ٌجببت  ْ ٠سببجك رمببذ٠ُ ػببشع 

 (.(A)3ساجغ إٌّٛرط )جذ٠ذح، ثّب ف١ٙب رم١١ُ اٌّخبؽش اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ًّ 

، ُٝزاؤ٤ٖٓ ث٤ئاخ ٓئار٤ااخ ػ٤ِٔاخ هجاٍٞ ٝاعازٔشاس اُؼالهااخ ٓاغ اُؼٔاالء ُِٔغابػذح كا٢

 :ُٔٔبسعخ ارخبر اُوشاس ثؾٌَ ٓزغن  ٣ٞف٠ أٌُزت ثؤٕ

 ؼالهخ ا٤ُبس٣خ ٓوجُٞخ ٖٓ اُوطبع راد ٣طٞس ٣ٝغزؼَٔ الئؾخ رز٤ًش٣خ ٓؼ

Standard industry-accepted checklist ، 

 ٝ/ أٝ ٗٔبرط الئؾخ أعئِخ ُزؤ٤ًذ ٓٔبسعخ ٓزغوخConsistent Application  

 . إلػزجبساد هجٍٞ ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓؼٚ

 

ٓزناأ٘خ الئؾااخ رز٤ًش٣ااخ ُِزخطاا٤و )هااذ رااذسط ٛاازٙ اُ٘ٔاابرط كاا٢ هغااْ اُزخطاا٤و 

Planning Checklist، ٝ َٗجاازح ػااٖ عااذٍٝ اُؼ٤ٔااClient Profile  ٝاػزجاابساد

 :أُخبهش ألٝسام اُؼَٔ أُزجؼخ ٖٓ هجَ أٌُزت ُِٜٔٔبد

  هجَ ؽخـ ك٢ أُغزٟٞ اإلداس١ ٣زْ رؼجئخ اُ٘ٔبرط ُغ٤ٔغ أُٜٔبد ٖٓ

 . أُ٘بعت ُزو٤٤ْ أُؼِٞٓبد

 َ٤ِخ ٓشاعغ أُِق ًغضء ٖٓ ػِٔٚ ك٢ ػٔ ٣زْ ٓشاعؼخ ٛزٙ اُ٘ٔبرط ٖٓ هج

كزشاد عبثوخ، ٣وزشػ إٔ رؾذد ك٢ ػ٤ِٔخ  ٌَُٖٓٝ ٜٓٔخ ٓغزٔشح . أُشاعؼخ

اإلعزٔشاس ك٢ روذ٣ْ  ب ًرٞص٤ن أُشاعؼخ، اعزٔشاس٣خ اُؼ٤َٔ ٝك٤ٔب ارا ًبٕ ٓ٘بعج

اُخذٓبد ُِؼ٤َٔ ٝرُي، اعز٘بداً ا٠ُ ٜٓٔخ عبثوخ ٝٓشؽِخ اُزخط٤و ُِٜٔٔخ 

ٔخ، ػ٠ِ أٌُزت األخز ثبإلػزجبس ٝػ٘ذ اُو٤بّ ثوشاس اإلعزٔشاس ك٢ أُٜ. اُوبئٔخ

أ١ أٓٞس ٛبٓخ ثشصد خالٍ أُٜٔبد اُؾب٤ُخ ٝاُغبثوخ ٝٓذُٞالرٜب إلعزٔشاس 

٣ٝغت إٔ رزنٖٔ ػ٤ِٔخ أُشاعؼخ اإلػزجبس أل١ ٓزطِجبد ُِز٘بٝة . اُؼالهخ

Rotation Requirements. 

 ٣غت ػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣ٞصن هشاسٙ ٤ًٝق رٔذ ٓؼبُغخ أُغبئَ اُز٢ ثشصد .

إٔ ٣وّٞ ؽش٣ي أُٜٔخ ثبُٔٞاكوخ ٝرٞه٤غ اُوشاس ثوجٍٞ أٝ اعزٔشاس ك٢ اُو٤بّ  ػ٠ِ
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 .بُٜٔٔخث

 ك٢ ؽبٍ ثشٝص ، ػ٘ذ اإلٗزٜبء ٖٓ ٓشؽِخ هجٍٞ اُؼ٤َٔ أٝ اُزخط٤و ُِٜٔٔخ

ٓخبهش ٛبٓخ ٓزؼِوخ ثبُؼ٤َٔ أٝ أُٜٔخ، ٣غت ٓ٘بهؾخ ٛزا األٓش ك٢ أٌُزت ٓغ 

ٞاكوخ ػ٠ِ هجٍٞ ػٔالء عذد أٝ اُؾخـ أُ٘بعت اُز١ أػط٤ذ ُٚ ٓغئ٤ُٝخ أُ

ٝعٞد ٓٞاكوخ ثؾٌَ سع٢ٔ ٓٞصن  ٣غت. اعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ اُؼٔالء اُوبئ٤ٖٔ

Formal Approval ،َ٣ٝغت ػ٠ِ أٌُزت رٞص٤ن ٤ًق رٔذ ٓؼبُغخ ٛزٙ أُغبئ .

ك٢ ؽبٍ ًبٗذ ٛزٙ اإلػزجبساد ٓزؼِوخ ثٔغبئَ راد ػالهخ ثبُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ، 

هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ أٌُزت إٔ ٣ٞاكن  ٣وزشػ ػ٠ِ اُؾخـ أُغئٍٝ ػٖ

 .ػ٠ِ ٛزٙ أُٜٔخ
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 :ْ إٌّبرط اٌؼبئذح ٌٙزا اٌجضء ٟ٘ اٌزب١ٌخإ

 سلُ إٌّٛرط                           سُ إٌّٛرطإ    

o ْٜٗٔٞرط هجٍٞ اُؼٔالء ٝاعزٔشاس٣خ اُؼالهخ ٓؼ                   ((A3 

o 3)                   اُج٤بٗبد أُب٤ُخثزذه٤ن  سرجبهٗٔٞرط ٌُزبة اال(B   

o 3)                  ثٔشاعؼخ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ سرجبهٗٔٞرط ٌُزبة اال(C         
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 

 ّٔٛرط لجٛي اٌؼّالء ٚاسزّشاس٠خ اٌؼاللخ ِؼُٙ
ّٔٛرط 

(A)3 

   

 

 

 ِؼٍِٛبد ػبِخ  -1

 :اسُ اٌؼ١ًّ  1.1

 :اٌؼٕــــــٛاْ    1.2

 :ُ اٌٙبرف سل   1.3

 :اٌسٕخ اٌّب١ٌخ   1.4

 :طف ؽج١ؼخ ٔشبؽ اٌؼ١ًّ ٚ 1.5

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

  

 :اٌشىً اٌمبٟٔٛٔ ٌٍؼ١ًّ 1.6

    ؽشًخ ٓغبٛٔخ 

     ؽشًخ ٓؾذٝدح أُغئ٤ُٝخ            

 ٖٓؽشًخ رنب 

     ؽشًخ رٞف٤خ ثغ٤طخ        

         ٓئعغخ كشد٣خ  

         اٝف ؽٞس 

 ُٛٞذٗؾ 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

                                                           

 ْ ػ٠ِ األعئِخ اػالٙ هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ أًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗاإلعبثخ ث٘ؼ  

 ٔشبؽٗ ِٕز الً ِٓ خّس سٕٛاد؟( اٌّحزًّ)ً٘ ٠ضاٚي اٌؼ١ًّ  1.7

 ْٗؼ


    ػذد اُغ٘ٞاد ..................... 

 ًال 

 

ِسزضّش فٟ ٔشبؽ   Venture-Capital ً٘ ٕ٘بن س سّبي ِغبِش  1.8

 ؟اٌؼ١ًّ

 ْٗؼ 

 ًال 

 

ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٣غت رٞف٤ق ٓلّٜٞ أٌُزت ُغٔؼخ فبؽت اُشأعٔبٍ 

اُز٢ اعشاٛب هجَ اُو٤بّ ثبإلعزضٔبس  ((due diligence أُـبٓش، ٓذٟ اُذساعخ

   .................... ٝٓبرا ٣زٞهغ ٓ٘ٚ

 

 ٚ ِؤسسخ ٍِى١خ ( fund)٘ٛ طٕذٚق اِٛاي ( اٌّحزًّ)ً٘ اٌؼ١ًّ  1.9

 (Private equity firm)خبطخ 

 ْٗؼ 

 ًال 

  

( Public Interest)٘ٛ ِٕشأح راد ا٘زّبَ ػبَ ( اٌّحزًّ)ً٘ اٌؼ١ًّ  1.10

ٍِى١خ ػبئذح ٌٍمطبع اٌؼبَ، ِؤسسخ ِب١ٌخ، ششوخ رأ١ِٓ، ِسزشفٝ )

 .........(.حىِٟٛ، جّؼ١خ خ١ش٠خ، ششوخ خبطخ د١ٌٚخ، إٌخ 

    ْٗؼ 

 ًال 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 اإلعبثخ ث٘ؼْ ػ٠ِ األعئِخ اػالٙ هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ أًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ  

٘ٛ ششوخ ِذسجخ،  ٚ ششوخ ؽٍجذ إدساط اسّٙٙب ( اٌّحزًّ)ً٘ اٌؼ١ًّ  1.11

فٟ سٛق ِبٌٟ ِٕزظُ  ٚ رٕٛٞ إدساط اسّٙٙب فٟ سٛق ِبٌٟ ِٕزظُ فٟ 

 .اٌّسزمجً اٌمش٠ت

 ْٗؼ


    

 ًال 

 

1.11 a . ٟلبَ اٌؼ١ًّ ثزمذ٠ُ رمش٠شٖ اٌسٕٛٞ ٌٍسٍطبد اٌشلبث١خ اٌّؼ١ٕخ ف ً٘

 .اٌّٛػذ اٌّحذد دْٚ رأخ١ش

 ْٗؼ 

 ًال 

 

1.11 b .ٕذاد اٌزب١ٌخ اسفك اٌّسز: 

 اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُِغ٘خ اُغبثوخ أُزنٖٔ ُِج٤بٗبد أُب٤ُخ 

 ٖاُزقبس٣ؼ ُِغِطبد اُشهبث٤خ ُِغ٘ز٤ٖ اُغبثوز٤. 

 آخش روش٣ش ٓب٢ُ ٓشؽ٢ِ. 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 اإلسزمال١ٌــــــخ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً٘ ٠ؤدٞ اٌّىزت خذِبد ١ِٕٙخ اخشٜ ٌٍؼ١ًّ؟ 2.1

 ْٗؼ  

 ًال 

 

ِبد ِمجٌٛخ ٌٕبح١خ اٌّحبفظخ ػٍٝ فٟ حبي اال٠جبة، ً٘ ٘زٖ اٌخذ  2.2

 االسزمال١ٌخ ٚلٛاػذ اٌسٍٛن إٌّٟٙ؟

 ْٗؼ  

 (٣غت ػذّ هجٍٞ أُٜٔخ)  ًال 

 

( اٌّحزًّ)إْ ثؼغ اٌشٚاثؾ، اٌزس١ٍفبد  ٚ اٌؼاللبد األخشٜ ِغ اٌؼ١ًّ  2.3

ً٘ ٌذٜ . إٌّشآد اٌزبثؼخ ٌٗ رّٕغ ل١بِٕب ثخذِبد رأو١ذ٠خ/ ٚ إٌّشأح 

 ٌزس١ٍفبد،  ٚ اٌؼاللبد األخشٜ؟اٌّىزت  ٞ ِٓ ٘زٖ اٌشٚاثؾ، ا
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 روش  سّبء اٌّالن اٌشئ١س١ْٛ، اٌّذ٠شْٚ اٌزٕف١ز٠ْٛ، ٚ ػؼبء ِجٍس - 3

 اإلداسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               اإلعْ

 ر٘ل٤ز١ ٓذ٣ش

 ٓغِظ اداسح  سئ٤ظ /ػنٞ 

 سئ٤غ٢ ٓغبْٛ

 ا٤ٌُِٔخ ٗغجخ

  أخشٟ اسرجبهبد
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ  -4

 

 

 ً٘ ٕ٘بٌه ث١بٔبد ِب١ٌخ ٌٍسٕٛاد اٌضالس األخ١شح؟ 4.1

 ْٗؼ   

 ًال              

       اُغجت  :........................ ..... 

 

4.2  

  اُغ٘خ أُب٤ُخ       

  أُٞعٞداد اعٔب٢ُ 

 ُٔطِٞثبدا اعٔب٢ُ 

 ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ  اعٔب٢ُ 

 األسثبػ  اعٔب٢ُ 

  ش٣جخهجَ اُن( اُخغبسح)اُشثؼ 

 

إصش رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح ٌٍسٕٛاد اٌضالس األخ١شح، و١ف  4.3

 ؟(اٌّحزًّ)رظٕف اٌٛػغ اٌّبٌٟ ٌٍؼ١ًّ 

 ع٤ذ   

 ٝعط٢   

 مؼ٤ق  

 

وً اٌجٍذاْ اٌّذسجخ اسّٙٗ )ِب ٟ٘ اٌم١ّخ اٌش سّب١ٌخ اٌسٛل١خ ٌٍؼ١ًّ  4.4

 ؟(ف١ٙب
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ُج٘بٕ  -    اُجِذ 

 ٤ُشح  - اُؼِٔخ           

 10    - د األعْٜػذ  

 5  - ٤ٔخ اُغْٜ اُغٞه٤خه  

 50  - اُشأعٔب٤ُخ اُو٤ٔخ 

                                            

 ( :ح١ش ٠ٕطجك)ِب ٘ٛ اٌزظ١ٕف اإلئزّبٟٔ ٌٍؼ١ًّ  4.5

 AAA  ٝأAaa 

 BBB  ٝأBaa 1-3 

 CCC 

 Aa 1-3  ٝأAA 

 Ba 1-3  ٝأBB 

 CC 

 A 1-3  ٝأA 

 B 1-3  ٝأB 

 D 

 ال ٣٘طجن 

 

 

 

 

 

 



ٌّىبرت اٌزذل١كد١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ   2010 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ِؼٍِٛبد حٛي اٌّّٙخ  -5

 

 ٔٛع خذِخ اٌزأو١ذ اٌّمذِخ 5.1

 رذه٤ن 

 ٓشاعؼخ 

 رغ٤ٔغ 

 ٟأخش ؽذد............................... : 

 

 حذد اٌّؼب١٠ش اٌّحبسج١خ اٌّزجؼخ 5.2

 IFRS                    

 US GAAP 

 ٟأخش         ؽذد .................. : 

 

 جؼخحذد اٌّؼب١٠ش اٌزذل١ك اٌّز 5.3

 ISA 

 US GAAS 

  ٟأخش         ؽذد .................. : 

 

  فش٠ك اٌّّٙخ 5.4

 اُؾش٣ي                                               

 أُذ٣ش                                                       

 ُٔشاعغ أُغزوَ، ؽ٤ش ٣٘طجنا                                   
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 اٌّشاجؼبد اٌشس١ّخ ٚاٌّؼٍِٛبد ِٓ األؽشاف اٌضبٌضخ  -6

 

ً٘ رُ االسزحظبي ػٍٝ رمبس٠ش حذ٠ضخ طبدسح ػٓ ا١ٌٙئبد اٌشلبث١خ   6.1

ِزؼٍمخ ثبٌؼ١ًّ ...( ٚصاسح اٌّب١ٌخ، ٌجٕخ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّظبسف، اٌخ)

 ؟(اٌّحزًّ)

 ْٗؼ 

 ًال 

 

ُخ ػ٠ِ عٔؼخ أٝ ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، َٛ رنٔ٘ذ اُزوبس٣ش ٓؼِٞٓبد راد دال

 أٝ اداسرٚ؟( أُؾزَٔ)ٗضاٛخ اُؼ٤َٔ 

 ْٗؼ 

 ًال 

سكن ٓزًشح ر٘بهؼ أُٞمٞع ٝرج٤ٖ أ١ ػٞآَ ٝاصػخ أك٢ ؽبٍ اإل٣غبة 

 .ُزخل٤ق دسعخ أُخبهش ٝهجٍٞ اُؼ٤َٔ

 

 (اٌّحزًّ)ِب ٟ٘ سّؼخ اٌؼ١ًّ    6.2

 ع٤ذح 

  ػبد٣خ 

  عِج٤خ  اٝمؼ .................. : 

 

ٌّحب١ِٓ ٚاٌّؤسسبد اٌّب١ٌخ اٌشئ١س١١ٓ اٌزٟ ٠زؼبًِ ادسط اسّبء ا   6.3

 :ِؼٙب اٌؼ١ًّ

 أُب٤ُخ اعْ أُئعغخ           ___________________ 

 اٝ اُوشك ٗٞع اُؾغبة      ___________________ 

 ٓالؽظبد                       ___________________ 

 اعْ أُغزؾبس اُوب٢ٗٞٗ        ___________________ 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ٗز٤غخ االعزلغبس            ___________________ 

     

ادسط األؽشاف اٌضبٌضخ األخشٜ اٌحب١ٌخ اٌزٟ رمذَ خذِبد ١ِٕٙخ    6.4

  :            ٌٍؼ١ًّ

 العْا                         ___________________     

   ٕاُؼ٘ٞا                     ___________________ 

 َٔٗٞع اُؼ                   ___________________ 

 َكزشح اُؼالهخ ٓغ اُؼ٤ٔ         ___________________ 

 ٓالؽظبد                   ___________________ 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 اٌّذلك اٌسبثك  -7

 

  اإلسزفسبس ِٓ اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ ػٓ اٌّىزت اٌسبثك

 

 اٌسبثمخ؟ً٘ رُ رذل١ك اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍسٕخ    7.1

 ْٗؼ      اعْ أٌُزت .................. 

 ًال 

 

            ِب ٟ٘ فزشح رؼبًِ اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ ِغ اٌّذلك اٌسبثك؟    7.2

 

 ِب ٘ٛ ٔٛع اٌش ٞ اٌزٞ  ثذاٖ اٌّذلك اٌسبثك؟    7.3

 ؿ٤ش ٓزؾلع  

  ٍؿ٤ش ٓزؾلع ٓؼذ  َٝعٚ اُزؼذ٣ .................. 

 ُٓزضاّ ثٔؼب٤٣ش اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخزؾلع ُ٘بؽ٤خ ػذّ اإل 

 ٓزؾلع ُ٘بؽ٤خ ػذّ آٌب٤ٗخ رطج٤ن ًبَٓ ُِٔؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ُِزذه٤ن 

    ٓؼبًظ اٝ ٓؼبسك                            

  ػذّ اثذاء سأ١                                  

    ػذّ افذاس اُزوش٣ش  ُٔبرا؟.............................. ..      

     

 ً٘ لبَ اٌّذلك اٌسبثك ثزؼذ٠ً س ٠ٗ ٌٕبح١خ ِجذ  اإلسزّشاس٠خ؟    7.4

 ْٗؼ

  

 ًال 

 

 ِب ٘ٛ اٌسجت ٌزغ١١ش ِىزت اٌزذل١ك؟ 7.5

                                                           

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 إلعزوبُخ  ا 

 اُقشف 

  ٟأخش  ؽذد .................. : 

 

ً٘ وبْ ٕ٘بٌه خالفبد  ٚ اخزالفبد فٟ ٚجٙبد إٌظش ِغ اٌّىزت   7.6

ِحبسج١خ، ِسبئً ِزؼٍمخ ثئجشاءاد اٌزذل١ك،  اٌسبثك حٛي ِؼب١٠ش

اٌّشاجؼخ،  ٚ اٌزج١ّغ،  ٚ اِٛس ٘بِخ  خشٜ خالي آخش سٕز١ٓ ِب١ٌز١ٓ 

 ٚ ٞ فزشح ِشح١ٍخ الحمخ؟

 ْٗؼ

  

 ًال 

 

ً٘ ٠زٛلغ اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ لجٌٕٛب ٌس١بسخ ِحبسج١خ سجك ٚسفؼٙب  7.7

 اٌّىزت اٌسبثك؟

 ْٗؼ  

 ًال 

 بثخك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٣غت  اعزؾبسح اُ٘و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ً٘ ٕ٘بن ػؼف جٛ٘شٞ فٟ ٔظبَ اٌؼجؾ اٌذاخٍٟ ٌذٜ اٌؼ١ًّ؟ 7.8

 ْٗؼ

  

 ًال 

 .ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٝفق ٓٞاهٖ اُنؼق ك٢ ٓزًشح ٓغزوِخ ٓشكوخ

 

افمخ اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ ٌٍزٛاطً ِغ اٌّذلك ً٘ اسزحظٍٕب ػٍٝ ِٛ 7.9

 اٌسبثك ؟

                                                           

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 

  

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 
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3

6

 

 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ْٗؼ  

 ًال 

ك٢ ؽبٍ اُ٘ل٢، ٝك٢ ؿ٤بة أ١ ظشٝف اعزض٘بئ٤خ ٓؼِٞٓخ، ٝك٢ ؽبٍ رؼزس 

ؽقُٞ٘ب ػ٠ِ ه٘بػخ ؽٍٞ اُؾوبئن اُالصٓخ ػٖ هش٣ن ٝعبئَ اخشٟ، ٣زؼ٤ٖ 

 .سكل أُٜٔخ

 

ً٘ ٚافك اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ ػٍٝ ل١بِٕب ثّشاجؼخ اٚساق ػًّ اٌّىزت  7.10

 بثك؟اٌس

 ْٗؼ  

        ًال 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 إسزفسبساد ِغ اٌّىزت اٌسبثك

 

 ً٘ لّٕب ثبٌزٛاطً ِغ اٌّذلك اٌسبثك؟ 7.11

 ْٗؼ  

 ًال 

                           ك٢ ؽبٍ اُ٘ل٢، أرًش األعجبة 

 

 ْٗؼ  

 ًال 

 ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، َٛ اثذٟ أٌُزت اُغبثن اعزؼذاداً ُزوذ٣ْ أُؼِٞٓبد

                           ٘ل٢، أرًش األعجبة ك٢ ؽبٍ اُ

 

 فٟ حبي اإل٠جبة،  وًّ األسئٍخ اٌّزجم١خ فٟ ٘زا اٌمسُ

                           اروش ربس٠خ اإلسزفسبس          7.12

 

 اسّبء ِٚشاوض األشخبص اٌز٠ٓ اجبثٛا ػٍٝ اسزفسبسارٕب 7.13

 ْاإلعــــــ         _____________  

 ُٔشًـــــضا       _____________  

 

 ِب ٘ٛ سجت رغ١١ش ِىزت اٌزذل١ك ثٕظش اٌّذلك اٌسبثك؟ 7.14

___________________________________________ 

 

ً٘ وبْ ٕ٘بٌه خالفبد  ٚ اخزالفبد فٟ ٚجٙبد إٌظش ِغ اٌّىزت  7.15

 اٌسبثك حٛي ِؼب١٠ش ِحبسج١خ ِسبئً ِزؼٍمخ ثئجشاءاد اٌزذل١ك،

خ،  ٚ اٌزج١ّغ،  ٚ اِٛس ٘بِخ  خشٜ خالي آخش سٕز١ٓ اٌّشاجؼ

 ِب١ٌز١ٓ ٚ ٞ فزشح ِشح١ٍخ الحمخ؟
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ْٗؼ  

 ًال 

ٓزًشح  ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، اؽشػ هج٤ؼخ اُخالف ك٢ ٓزًشح رشكن ثٜزا اُ٘ٔٞرط

 _________________سهْ 

 

٠زٛلغ اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ لجٌٕٛب ٌس١بسخ ِحبسج١خ سجك ٚسفؼٙب ً٘  7.16

 اٌّىزت اٌسبثك؟

 ْٗؼ  

 ًال 

 ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٣غت  اعزؾبسح اُ٘وبثخ

 

 ً٘ ٕ٘بن ػؼف جٛ٘شٞ فٟ ٔظبَ اٌؼجؾ اٌذاخٍٟ ٌذٜ اٌؼ١ًّ؟ 7.17

 ْٗؼ  

 ًال 

. ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٝفق ٓٞاهٖ اُنؼق ك٢ ٓزًشح ٓغزوِخ ٓشكوخ

(Restatement of prior period) ْٓزًشح سه: _______________ 

 

ذ٠ً ٌج١بٔبد ِب١ٌخ وبْ لذ دلمٙب ػبئذح ً٘ اجشٜ اٌّىزت اٌسبثك رؼ 7.18

 ٌسٕخ سبثمخ خالي اٌسٕٛاد اٌضالس األخ١شح؟

 ْٗؼ  

 ًال 

                           ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، أرًش اعجبة اُزؼذ٣َ  

 

 ً٘ رُ دفغ ارؼبة اٌّىزت اٌسبثك ثبٌىبًِ؟ 7.19

 ال ٣٘طجن 

                                                           

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 

  

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 ْٗؼ 

 ً ال ارًش األعجبة .................. : 

 

 14-7ً٘ وبْ ٕ٘بن اخزالف ث١ٓ إجبثبد اٌّىزت اٌسبثك ػٍٝ األسئٍخ  7.20

  7-8إٌٝ  7-5ٚإجبثبد اٌؼ١ًّ اٌّحزًّ ػٍٝ األسئٍخ  17-7إٌٝ 

 ْٗؼ  

 ًال 

 ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، اؽشػ هج٤ؼخ االخزالف ك٢ ٓزًشح رشكن ثٜزا اُ٘ٔٞرط

 ____________ٓزًشح سهْ 

 

 ً رزؼٍك ثٕضا٘خ اإلداسح؟ً٘  صبس اٌزٛاطً ِغ اٌّىزت اٌسبثك ِسبئ 7.21

 ْٗؼ  

 ًال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 
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0

 

 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

  ِٛس  خشٜ راد  ١ّ٘خ  -8

 

                                                           

ؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗٛزٙ اإلعبثبد هذ ر 

  

ً٘ رزطٍت اٌّّٙخ خجشح  ٚ ِؼشفخ ِزخظظخ غ١ش ِزٛفشح حب١ٌبً ٌذٜ   8.1

 اٌّىزت؟

 ْٗؼ  

 ًال 

ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٓب ٛٞ اإلعشاء اُز١ ع٤زخزٙ أٌُزت ٖٓ أعَ اُؾقٍٞ 

ػ٠ِ اُخجشح اُالصٓخ ُِو٤بّ 

 _____________________________ثبُٜٔٔخ؟

 

فٟ حبي رُ لجٛي اٌّّٙخ، ً٘ س١ؤصش رٌه سٍجبً فٟ ِمذسح اٌّىزت ػٍٝ  8.2

 اٌم١بَ ثّّٙبد  خشٜ رزطٍت ٔفس ٔٛع اٌخجشح؟

 ْٗؼ  

 ًال 

 

 ً٘ رُ رحذ٠ذ ِسبئً ٘بِخ ِزؼٍمخ ثبٌزذل١ك  ٚ اٌّؼب١٠ش اٌّحبسج١خ؟ 8.3

 ْٗؼ  

 ًال 

 

١بٔبد ِب١ٌخ رُ رذل١ك ثٕٛد جٛ٘ش٠خ ً٘ رزطٍت اٌّّٙخ إثذاء س ٞ حٛي ث  8.4

 ف١ٙب ِٓ لجً ِىزت آخش؟

 ْٗؼ  

 ًال 

ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ؽذد اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ٖٓ اُج٘ٞد اُزب٤ُخ أُذهوخ ٖٓ هجَ ٌٓزت 

 :آخش
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

                                                           

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 

  

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 

  

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ   :اعٔب٢ُ أُٞعٞداد                                               

 اعٔب٢ُ اإل٣شاداد             :                                                       

ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، َٛ ٛ٘بى ػ٤ِٔبد ػبٓخ ػبٓخ ٓغ اهشاف راد ػالهخ 

 ال ٣وّٞ أٌُزت ثزذه٤وٜب؟( ٓ٘ؾآد ٓٞؽذح، ؽو٤وخ أٝ ؽ٤ِلخ، أخشٟ)

 ْٗؼ  

 ًال 

 

 ؟(Joint Audit)  ً٘ س١زُ اٌم١بَ ثبٌّّٙخ ثبإلشزشان ِغ ِىزت آخش   8.5

 ْٗؼ

  

 ًال 

 .ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ارًش ٤ًل٤خ رؾون أٌُزت ٖٓ ٓذٟ ٤ٜ٘ٓخ أٌُزت ا٥خش

        _____________________________________________ 

 

 ً٘ ٕ٘بٌه ػٛاًِ رض١ش شىٛن جٛ٘ش٠خ فٟ اسزّشاس٠خ اٌؼ١ًّ؟ 8.6

 ْٗؼ  

 ًال 

  ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، ٓب ٢ٛ ٛزٙ اُؼٞآَ؟

_______________________ 

 

 ً٘ س١زُ اسزىّبي رمبس٠شٔب حٛي اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ِٓ لجً اؽشاف صبٌضخ؟ 8.7

 ْٗؼ  

 ًال 

 

 ً٘ ٌذ٠ٕب اسجبة رذفؼٕب ٌٍشه ثٕضا٘خ اإلداسح رجبٖ اٌغ١ش ٚرجبٖ اٌّىزت؟ 8.8

 ْٗؼ
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 

 

                                                           

ٛزٙ اإلعبثبد هذ رؾ٤ش ا٠ُ إٔ خطش اُؼ٤َٔ ٛٞ اًضش ٖٓ ٓزذ٢ٗ 

  

 ًال 

 

ً٘ ِٓ اٌّحزًّ  ْ ٠ؤدٞ لجٛي اٌّّٙخ إٌٝ خسبئش ِب١ٌخ ٔبرجخ ػٓ  8.9

 إصبسح  ِٛس رؼش ثسّؼخ اٌّىزت؟  خطش ل١بَ دػبٜٚ لؼبئ١خ  ٚ إٌٝ

 ْٗؼ

  

 ًال 

 

ً٘ ٕ٘بن ٘ٛاجس حٛي ِمذسح اٌّىزت ػٍٝ رمذ٠ُ خذِخ ٔٛػ١خ ٌٍؼ١ًّ  8.10

اٌّحزًّ ػٓ ؽش٠ك ِٛظف١ٓ ٠زّزؼْٛ ثبٌخجشاد ٚاٌزم١ٕبد اٌّزخظظخ 

 اٌالصِخ؟

 ْٗؼ  

 ًال 

 

ً٘ ٕ٘بن دػبٜٚ لبئّخ ث١ٓ اٌّالن أفسُٙ اٚ اٌّالن ٚاإلداسح  ٚ  8.11

 جٍس اإلداسح؟ ػؼبء ِ

 ْٗؼ  

 ًال 

 

ثّب ف١ٙب  Engagement Lettersً٘ س١زُ لجٛي احىبَ وزبة االسرجبؽ  8.12

 . ٚ  حىبَ حً إٌضاع اٌجذ٠ٍخ/ثٕذ اٌحذ ِٓ اٌّسؤ١ٌٚخ ٚ

 ْٗؼ 

 ًال 

                           ك٢ ؽبٍ اُ٘ل٢، ؽذد األعجبة  
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رم١١ُ اٌشش٠ه اٌّؼٕٟ ثخذِخ اٌؼ١ًّ  -9

ألخز ثبإلػزجبس ٔضا٘خ اإلداسح، ِخبؽش اٌّىزت اٌّب١ٌخ ِٚخبؽش ثؼذ ا 9.1

اٌسّؼخ، ِمذسح اٌّىزت ػٍٝ رمذ٠ُ خذِخ ٔٛػ١خ، إػبفخ إٌٝ اٌؼٛاًِ 

 .ا١ٌّٕٙخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّّٙخ،  ٚطٟ اٌّىزت ِجذئ١ب ً ثمجٛي اٌؼ١ًّ

 ْٗؼ  

 ًال 

 :ك٢ ؽبٍ اإل٣غبة، روشس رق٤٘ق اُؼ٤َٔ ػ٠ِ أٗٚ

 ٓزذ٤ٗخ ٓخبهش 

 (ػ٘ب٣خ ٤ٜ٘ٓخ خبفخ)خ ٓزٞعط ٓخبهش 

  (ٓشاهجخ ٌٓضلخ)ػب٤ُخ ٓخبهش 

 

 _________________   :اُؾش٣يرٞه٤غ 

 

  _________________  :اُزبس٣ـــــــــــخ
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 لجٛي ٚاسزّشاس اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء ٚػ١ٍّبد ِحذدح 

 

   

 

 

 

 ثزذل١ك اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ االسرجبؽّٔٛرط ٌىزبة 
ّٔٛرط 

(B)3 

ب عبء ك٤ٚ ٖٓ إ اُٜذف ٖٓ أُضبٍ أُشكن ٌُزبة االسرجبه ٛٞ ُالعزشؽبد ثٔ

عزخذآٚ ًذ٤َُ اعزشؽبد١ ٝكن أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ك٢ أُؼ٤بس ٝال ،ث٘ٞد

 " اُزٞاكن ػ٠ِ ؽشٝه االسرجبه" ISA 210 سهْ  اُذ٢ُٝ ُِزذه٤ن

Agreeing  the Terms of Audit Engagements   ٣ٝؾزبط ٛزا

اٌُزبة، أُضبٍ، ا٠ُ رؼذ٣َ ك٢ ًَ ٜٓٔخ ؽغت ٓزطِجبد ًَ ؽبُخ ٝٝكوب ً 

 .شٝفُِظ

 بالتدقيق ارتباطنموذج كتاب  

 (ػ٠ِ اٝسام خج٤ش أُؾبعجخ) 

 

 /     /  اٌزبس٠خ     

 

 حؼشح ِجٍس االداسح 

 .ٚ اٌّىٍف١ٓ ثبٌحٛوّخ  ٚ اٌّّضً إٌّبست ٌالداسح اٌؼ١ٍب 

اٌّذ٠ش اٌؼبَ، اٌشش٠ه اٌّذ٠ش، اٌّذ٠ش اٌؼبَ،  –سئ١س ِجٍس االداسح )ِضبي، 

 ....(اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ

 ٚٔطبق اٌزذل١ك٘ذف  

٣زًش اعْ ) ____اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٓ٘ب رذه٤ن ( ث٘بء ػ٠ِ هِجٌْاٝ )وذ هِجزْ ُ

٣زًش ) ____ًٔب ك٢  ٝاُز٢ رزٌٕٞ ٖٓ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُؼ٤ٓٞٔخ ____ (أُ٘ؾآح

اٝ اُذخَ اٝ ؽغبة اال٣شاداد ٝأُقشٝكبد )، ٝث٤بٕ اُ٘ز٤غخ ____ (اُزبس٣خ
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ٝث٤بٕ اُزذكوبد  زـ٤شاد ك٢ اُؾوٞمٝث٤بٕ اُ ،(اٝ ؽغبة االسثبػ ٝاُخغبئش

ارا ًبٗذ اهَ ٖٓ ع٘خ ٓب٤ُخ، ٣غت إ )ُِغ٘خ أُ٘ز٤ٜخ ك٢ رُي اُزبس٣خ  اُ٘وذ٣خ

 (.____ا٠ُ  ____رزًش اُلزشح رؾذ٣ذا ٖٓ 

ا٣نبؽبد ؽٍٞ )ِٝٓخـ اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ اُٜبٓخ ٝأ٣خ ٓؼِٞٓبد امبك٤خ 

 (.اُج٤بٗبد أُب٤ُخ

 اػٔبٍ اُزذه٤ن إ ثبُزذه٤ن السرجبه أ٘ب لٜ  رُ٘ب ٣ٝغشٗب إ ٗئًذ ثٜزا اٌُزبة هجٞ

 .ثٜذف اثذاء سأ٣٘ب ؽٍٞ اُج٤بٗبد أُب٤ُخثٜب ٢ٛ  ع٘وّٞاُز٢ 

 ِسؤ١ٌٚخ اٌّذلك 

ٝاإلؽبسح ا٠ُ ) ISAsُٔؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ُِزذه٤ن اعٞف ٗوّٞ ثبػٔبٍ اُزذه٤ن ٝكن 

(. د أُ٘بعجخاألٗظٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ أٝ ٝكن أُؼب٤٣ش أُؾ٤ِخ ُِزذه٤ن أٝ أُٔبسعب

ٝإٔ ( هٞاػذ اُغِٞى ا٢ُٜ٘ٔ)رزطِت ٛزٙ أُؼب٤٣ش ٓغ أُزطِجبد االخاله٤خ 

ٗخطو ٝٗ٘لز اػٔبٍ اُزذه٤ن ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ه٘بػخ ٓوجُٞخ ك٤ٔب ارا ًبٗذ اُج٤بٗبد 

 .أُب٤ُخ خب٤ُخ ٖٓ أخطبء راد ا٤ٔٛخ
 

ْ اُو٤( رئ٣ذ)رزنٖٔ اػٔبٍ اُزذه٤ن اُو٤بّ ثبعشاءاد ُِؾقٍٞ ػ٠ِ أدُخ رؼضص 

ٝاالكقبؽبد اُٞاسدح ك٢ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ، ٝرزنٖٔ رو٤٤ْ ٓخبهش االخطبء 

ًٔب رزنٖٔ رو٤٤ْ . اُٜبٓخ ك٢ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ، عٞاء اُ٘برغخ ػٖ ؿؼ أٝ خطؤ

اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ أُزجؼخ ٝٓؼو٤ُٞخ اُزوذ٣شاد أُؾبعج٤خ اُٜبٓخ اُز٢ 

 .ًٌَاػزٔذرٜب االداسح ٝرو٤٤ٔبً ُؼشك اُج٤بٗبد أُب٤ُخ 
 

ًٝزُي ثغجت اُوقٞس أُالصّ  ،اُزذه٤ن اُوقٞس أُالصّ الػٔبٍثغجت 

ٝؽز٠ إ ثؼل االخطبء  ،ذاخ٢ِ، كبٕ ٛ٘بى ٓخبهش ال ٣ٌٖٔ رغ٘جٜباُنجو ُِ

٣ٌٕٞ هذ رْ اُزخط٤و ُٜب اػٔبٍ اُزذه٤ن اُز٢  ؽز٠اُٜبٓخ هذ رجو٠ ؿ٤ش ٌٓزؾلخ 

 .ISAsٝر٘ل٤زٛب ٝكن أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ُِزذه٤ن 
 

و٤٤ْ أُذهن ُِٔخبهش، ٗؤخز ثبالػزجبس اُنجو اُذاخ٢ِ اُز١ أػذرٚ أُ٘ؾؤح ػ٘ذ ر

ٝراد اُؼالهخ ثبػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝرُي ُزق٤ْٔ اعشاءاد رذه٤ن ٓالئٔخ 
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ُِظشٝف، ٤ُٝظ ثٜذف اثذاء سأ١ ؽٍٞ ٓذٟ كؼب٤ُخ ٗظبّ اُنجو اُذاخ٢ِ 

 .ُِٔ٘ؾؤح
 

٢ اُنجو اُذاخ٢ِ رْ ؿ٤ش أٗ٘ب ع٘وّٞ ثبثالؿٌْ خط٤بً ػٖ أ١ مؼق ٛبّ ك

 .اًزؾبكٚ خالٍ أػٔبٍ اُزذه٤ن

 ِسؤ١ٌٚبد االداسح ػٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ 

إ اػٔبٍ اُزذه٤ن اُز٢ ع٘وّٞ ثٜب ٢ٛ ػ٠ِ اعبط إ االداسح روش ٝرذسى إ 

 :ٖٓ ٓغئ٤ُٝخ اإلداسح ا٥ر٢

a.  اػذاد ٝػشك اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثقٞسح ػبدُخPreparation and Fair 

Presentation of the Financial Statements  ٝكن ٓؼب٤٣ش اُزوبس٣ش

 ،IFRSsأُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ 

b.  ٌٖٔرؾَٔ ٓغئ٤ُٝخ االداسح إ ٣ٌٕٞ اُنجو اُذاخ٢ِ ٓؾذد ثطش٣وخ ر

ٖٓ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثقٞسح خب٤ُخ ٖٓ أخطبء ٛبٓخ عٞاء ٗز٤غخ 

 ؿؼ أٝ خطؤ، ٝ

c. رض٣ٝذ أُذهن ثب٥ر٢: 

 ثؤٜٗب ٓشرجطخ ( االداسح)رؼِْ  اُٞفٍٞ ا٠ُ ع٤ٔغ أُؼِٞٓبد اُز٢

 ثبػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٓضَ، اُغغالد ٝاُٞصبئن ٝأُغبئَ األخشٟ،

  ٖٓ ُـشك ػ٤ِٔخ ( االداسح)أُؼِٞٓبد االمبك٤خ اُز٢ هذ رطِجٜب

 اُزذه٤ن،

  ٖٝفٍٞ ؿ٤ش ٓو٤ذ ا٠ُ األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ أُ٘ؾؤح ٝاُز٣

 .ْٗشٟ ٖٓ اُنشٝس١ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أدُخ رذه٤ن ٜٓ٘

االداسح ٝؽ٤ش ٣ٌٕٞ )ًٝغضء ٖٓ ػ٤ِٔخ اُزذه٤ن اُخبفخ ث٘ب، ع٘طِت ٖٓ 

ٓقبدهخ خط٤خ رزؼِن ثبالهشاساد اُز٢ رْ رض٣ٝذٗب ( ٓ٘بعجبً، أٌُِل٤ٖ ثبُشهبثخ

 .ثٜب ك٤ٔب ٣خـ ػ٤ِٔخ اُزذه٤ن

 

 



ٌّىبرت اٌزذل١كد١ًٌ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ   2010 
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اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثقٞسح  أُ٘ؾؤحٗشؿت رز٤ًشًْ اٗٚ ٖٓ ٓغئ٤ُٝخ اداسح 

ٝٛزٙ أُغئ٤ُٝخ رزنٖٔ . كقبػ اٌُبك٢ ٝأُالئْ ػٜ٘بػبدُخ ٓزنٔ٘خ اال

عغالد ٓؾبعج٤خ ٓالئٔخ ٝمجو داخ٢ِ  Maintenanceاالؽزلبظ ٝٓغي 

ٓ٘بعت، ٝاخز٤بس ٝرطج٤ن اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ أُ٘بعجخ ٝؽٔب٣خ ٓٞعٞداد 

ًٝغضء ٖٓ اػٔبٍ اُزذه٤ن اُز٢ ٗوّٞ ثٚ عٞف ٗطِت ٖٓ االداسح . أُ٘ؾؤح

رزؼِن ثبُٔؼِٞٓبد اُز٢ رْ رض٣ٝذٗب ثٜب ( ًزبة اُزٔض٤َ ٓضال،)اصجبربد خط٤خ 

 .خالٍ اػٔبٍ اُزذه٤ن

 

اٗ٘ب ٗزطِغ ا٠ُ اُزؼبٕٝ اُزبّ ٓغ ٓٞظل٤ٌْ ٝٗضن اْٜٗ ع٤وذٕٓٞ ُ٘ب ع٤ٔغ 

ثٔب ك٤ٜب ٓؾبمش اُغٔؼ٤بد اُؼ٤ٓٞٔخ ) اُغغالد ٝأُغز٘ذاد ٝأُؾبمش

ْٜ ٝاُز٢ ُٜب ٝأُؼِٞٓبد أُزٞكشح ُذ٣ٝاُج٤بٗبد  (ٝٓغِظ االداسح ٝؿ٤شٙ

 .(أ١ ٓؼِٞٓبد أخشٟ راد ػالهخ)رنبف . ػالهخ ثبػٔبٍ اُزذه٤ن

 Reportingاالثالؽ 

 (ادخبٍ اؽبساد ٓ٘بعجخ ا٠ُ اُؾٌَ ٝأُؾزٟٞ أُزٞهؼ٤ٖ ُزوش٣ش أُذهن) 

 .هذ ٣ؾزبط ؽٌَ ٝٓؾزٟٞ روش٣شٗب ا٠ُ رؼذ٣َ ػ٠ِ مٞء ٗزبئظ ػ٤ِٔخ اُزذه٤ن
 

رجؼب ُزوذّ  ب ػ٠ِ مٞء االػٔبٍ أُ٘غضحإ ارؼبث٘ب، اُز٢ ع٤زْ أُطبُجخ ثٜ

، ٓج٤٘خ ػ٠ِ اعبط اُٞهذ اُز١ ٣غزـشهٚ كش٣ن اُؼَٔ الٗغبص أُٜٔخ االػٔبٍ

رخزِق . Out- of - Pocketأُجبؽشح ؿ٤ش ٓنبكب ا٤ُٜب أُقبس٣ق ( سرجبهاال)

ُِذسعخ ٝأُغئ٤ُٝخ ٝاُخجشح ٝأُٜبسح أُطِٞثخ ٌَُ كشد  ارؼبة اُغبػخ رجؼبً 

 .٣ن اُؼَٖٔٓ اكشاد كش

 _____ثٔجِؾ __ /__/__ ٗوذس ارؼبث٘ب ا٤ُٜ٘ٔخ ػٖ اُغ٘خ أُب٤ُخ أُ٘ز٤ٜخ ك٢

ُٝوذ عشد اُؼبدح إ ٗطِت دكؼخ . ٝرنبف ا٤ُٜب أُقشٝكبد اُ٘وذ٣خ أُجبؽشح

… ٝ دكؼز٤ٖأٝثذكؼخ ( اٝ ػ٘ذ اُزٞه٤غ ثبُٔٞاكوخ)ٓوذٓخ ػ٘ذ ٓجبؽشح اُؼَٔ 

 . ع٤ش اُؼَٔ ،ؽغتٝ ،ص٘بءأك٢ . …( رؾذد اُو٤ٔخ ٝاُزٞاس٣خ)
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- 1- بيــضــِ 

 __________ ٓجِؾ، ػ٘ذ اُزٞه٤غ ثبُٔٞاكوخ% 30 :(ِمذِخ) ٌٚٝ  دفؼخ

 __/__/__ثزبس٣خ %  40 :دفؼخ صب١ٔخ

 __/__/__ثزبس٣خ %  30 :(اٌشط١ذ)دفؼخ صبٌضخ 

ٛزا اٌُزبة عبس١ أُلؼٍٞ ُِغ٘ٞاد اُوبدٓخ ٓب ُْ ٣زْ اٜٗبإٙ اٝ  ٓؾزٟٞع٤جو٠ 

 Unless Terminated, Amended orثٌزبة آخش جذاُٚرؼذ٣ِٚ اٝ اعز

Superseded. 
 

ًبهشاس ٌْٓ٘ ٣ل٤ذ اُشعبء اُزٞه٤غ ٝاػبدح اُ٘غخخ أُشكوخ ٖٓ ٛزا اٌُزبة 

ٓٞاكوزٌْ ٝأٗٚ ٣زلن ٓغ ٓلٌْٜٞٓ ُزشر٤جبد ػ٤ِٔخ رذه٤ن اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثٔب ك٢ 

 .رُي ٓغئ٤ُٝبر٘ب أُؾبس ا٤ُٜب
 

 _________________ :اسُ ِىزت اٌزذل١ك     

 __________________                 :          اٌزٛل١غ  

 :ٚفُٙ ِؼّٛٔٗ ثب١ٌٕبثخ ػٓ  رُ الشاسٖ ٚاٌّٛافمخ ػ١ٍٗ

 _________________    :ّٕشأحاسُ اٌ

  _________________          :اٌزٛل١غ

  _________________     :اسُ اٌّٛلغ

 _________________          :ٚظ١فزٗ

   _________________         :اٌزبس٠خ 
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  ثّشاجؼخ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ سرجبؽّٔٛرط ٌىزبة اال

Example of an Engagement Letter for a 

Review of Financial Statements 

ّٔٛرط 

(C)3 

ساد اُٞاسدح بًٔشؽذ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالػزج كوو ٣غزؼَٔ الؽوبً اُٞاسد اٌُزبة 

  ISRE 2400اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌؼ١ٍّبد اٌّشاجؼخ  ٖٓ ٛزا (10)لوشح ثبُ

ش ٤عٞف ٣ؾزبط ا٠ُ اُزـ٤  ز١ٝاُ ،ُِزذه٤ن خش اُذ٣٤٤ُٝبأُؼٝاُز١ ٣٘ذسط مٖٔ 

 .ثٌَ ػ٤ِٔخ ٓشاعؼخ ُٔزطِجبد ٝاُظشٝف اُخبفخاٝكن 

 ..............اُغبدح 

 ..............ؽشًخ 

ٛذاف ٜٓٔز٘ب ٝهج٤ؼخ ٝرؾذ٣ذاد إ ٛزا اٌُزبة ٣ئًذ كٜٔ٘ب ُؾشٝه ٝأ

 :ؽ٤ش ع٘ئد١ اُخذٓبد اُزب٤ُخ  ،اُخذٓبد اُز٢ عٞف ٗوذٜٓب

ًٔب  ............ؾشًخ ُ اُؼ٤ٓٞٔخ ٤ٔضا٤ٗخاُػ٠ِ  ؤػٔبٍ أُشاعؼخعٞف ٗوّٞ ث

 رُيك٢ ٝث٤بٗبد اُذخَ ٝاُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ُِغ٘خ أُ٘ز٤ٜخ  .... /../ ..٢ ك

اُوبثَ ُِزطج٤ن  ،ISRE 2400د أُشاعؼخ أُؼ٤بس اُذ٢ُٝ ُؼ٤ِٔبٝكن  ،اُزبس٣خ

ٝػ٤ِٚ كبٗ٘ب عٞف  ،ٗوّٞ ثزذه٤ن اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ُٖ اٗ٘ب. ػ٠ِ ٜٓٔبد أُشاعؼخ

روش٣شٗب ؽٍٞ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ  عٞف ٗؼذُزا كبٗ٘ب  ،رذه٤ن ؽُٜٞب سأ١ ١ال ٗجذ

 :ًٔب ٢ِ٣

 (ٗٔٞرط روش٣ش أُشاعؼخ – 2ساعغ ِٓؾن )

٤بٗبد أُب٤ُخ ًٝزُي اإلكقبؽبد أُ٘بعجخ روغ إ ٓغئ٤ُٝخ اػذاد ٝروذ٣ْ اُج

ػ٠ِ ػبرن اداسح اُؾشًخ، ٝٛزا ٣زنٖٔ االؽزلبظ ثغغالد ٓالئٔخ ٝثنٞاثو 

ًٝغضء ٖٓ اعشاءاد )داخ٤ِخ ٝاخز٤بس ٝرطج٤ن اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ 
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( ٌٓزٞثخ)أُشاعؼخ، كبٗ٘ب عٞف ٗوّٞ ثطِت روذ٣ْ اهشاساد رؾش٣ش٣خ 

Written Representations إلداسح رزؼِن ثبُز٤ًٞذاد ثبُٔشاعؼخٖٓ ا. 

إ ٛزا اٌُزبة ع٤ٌٕٞ ٗبكز أُلؼٍٞ ك٢ اُغ٘ٞاد اُوبدٓخ ٓب ُْ ٣زْ اٜٗبإٙ أٝ 

 (.ؽغت اُؾبُخ)رؼذ٣ِٚ أٝ اُـبإٙ ثٌزبة آخش 

إ ٜٓٔز٘ب ال ٣ٌٖٔ االػزٔبد ػ٤ِٜب إلًزؾبف ؽبالد اُـؼ اٝ اُخطؤ أٝ ٝعٞد 

 .ْ ثؤ٣خ أٓٞس ٛبٓخ رِلذ اٗزجبٛ٘باػٔبٍ ؿ٤ش هب٤ٗٞٗخ، ٝٓغ رُي كؤٗ٘ب ع٘ؼٌِٔ

٣شع٠ رٞه٤غ اُ٘غخخ أُشكوخ ٖٓ ٛزا اٌُزبة ٝاػبدرٜب ا٤ُ٘ب ُِزؤ٤ًذ ػ٠ِ 

 .ٓٞاكوزٌْ ػ٠ِ ٓنٕٔٞ ٛزا اٌُزبة

  اٌّذلك

 

 _____________:     اإلعْ

 _____________:  اُزٞه٤غ 

 _____________:   اُزبس٣خ

  :ػٓ ٔف١ذ اسزالِٗ ٚلجٌٛٗ،

 _____________:    ششوخ

 _____________    :االعْ 

 _____________  :اُٞظ٤لخ

 _____________   :اُزٞه٤غ

 _____________:  اُزبس٣خ
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4 - Human Resources 

 ISQC 1   اٌّشخغ االساسٟ

ٌرٛف١ش اسشاداخ ؼٛي ِؼّْٛ س١اساخ ٚاظشاءاخ ِشالثح اٌعٛدج ف١ّا ٠رؼٍك : ٘ذف اٌدضء

 تاٌّٛاسد اٌثشش٠ح

Paragraph 29–31 4.1 ٔض اٌّؼ١اس 

Paragraph A24-A31 4.2 ١حاٌتطث١ماخ ٚاٌّٛاد اٌتٛػ١ح 

Recruitment   4.2.1 اٌرٛظ١ف 

Continuous Professional 

Development 
 2.24. اٌرط٠ٛش إٌّٟٙ اٌّسرّش

Assignment of 

Engagement Team 
 4.2.3 ذؼ١١ٓ فشق اٌّّٙاخ

 4.3 اٌّتطٍثاخ ا١ٌّٕٙح ٚإٌظا١ِح ٚاٌما١ٔٛٔح

 4.3.1  ٔماتح خثشاء اٌّؽاسثح اٌّعاص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ، إٌظاَ اٌذاخٍٟ

 4.3.2 ٔماتح خثشاء اٌّؽاسثح اٌّعاص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ اٌسٍٛن إٌّٟٙ، لٛاػذ

 4.4 ٌتٛث١كا 

 ّٕٛرضاٌ ؽٍة ذٛظ١ف 

 ((A4 

 ذم١١ُ ِرمذَ ٌٛظ١فح 
 ّٕٛرضاٌ

((B4 

 
سعً اٌرط٠ٛش إٌّٟٙ ٌّٛظفٟ 

   اٌّىرة ا١١ٌّٕٙٓ

  ّٕٛرضاٌ

(C)4 
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 خالي سٕح   اٌرط٠ٛش إٌّٟٙ 
 ّٕٛرضاٌ

(D)4 

 
اِط ذؼ١ٍُ ذم١١ُ ِشرشن فٟ تشٔ

 ِسرّش فٝ اٌّىرة                                               
 ّٕٛرضاٌ

(E)4 

 
ذم١١ُ دٚسج ذؼ١ٍُ ِسرّش داخ١ٍح فٟ 

 اٌّىرة                                               

 ّٕٛرضاٌ

(F)4 



 2010 د١ًٌ اٌشلاتح إٌٛػ١ح ٌّىاتة اٌتذل١ك
 

ٌّٛاسد اٌثشش٠حا  3 4   
 

 اٌّٛاسد اٌثشش٠ح - 4 

4 - Human Resources 

  

 

 

 الساسٟاٌّشخغ ا ٘ذف اٌدضء

ٌرٛف١ش اسشاداخ ؼٛي ِؼّْٛ س١اساخ ٚاظشاءاخ ِشالثح 

 اٌعٛدج ف١ّا ٠رؼٍك تاٌّٛاسد اٌثشش٠ح

ISQC 1. 

Paragraph 29–31 

 ٔض اٌّؼ١اس 4.1

 :فٟ اٌفمشاخ اٌتا١ٌح ػٍٝ ا٢تٟ  ٠ISQC 1ٕض اٌّؼ١اس 

ذأو١ذ ِؼمٛي تأْ  ض٠ٚذٖس١اساخ ٚاظشاءاخ ذ ٚػغ ّىرة٠عة ػٍٝ اٌ .29

ٚاالٌرضاَ  ،اٌمذساخ ٚاٌىفاءج رٚٞٗ ػذداً واف١اً ِٓ اٌّٛظف١ٓ اٌّىرة ٌذ٠

 :تٙذفاٌالصِح  تمٛاػذ اٌسٍٛن إٌّٟٙ

a. ذٕف١ز اٌّّٙاخ ؼسة اٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح ٚاٌّرطٍثاخ اٌرٕظ١ّ١ح ٚاٌما١ٔٛٔح 

 .اٌّؼّٛي تٙا

b. ّٕاسثح فٟ ظً اٌرماس٠ش آٌِ اطذاس  اٌّّٙح ٓ اٌّىرة اٚ ششواء١ذّى

 (A24-A29: ظغاٌّش)ح مائّاٌظشٚف اٌ

 

ٛوً اٌّسإ١ٌٚح ػٓ وً ِّٙح اٌٝ شش٠ه ِّٙح ِؽذد، ٠٠عة ػٍٝ اٌّىرة اْ . 30

 :س١اساخ ٚاظشاءاخ ذرطٍة االذٟ ٚٚػغ

a.  االتالؽ ػٓ ٠ٛ٘ح ٚدٚس شش٠ه اٌّّٙح اٌٝ االػؼاء اٌشئ١س١١ٓ فٟ اداسج

 اٌؼ١ًّ ٚاٌّىٍف١ٓ تاٌشلاتح،

b.  عاص اٌذٚس اٌّطٍٛب اٌىفاءج، ٚاٌظالؼ١ح الٔٚ اٌمذسج اٌّّٙحاِرالن شش٠ه

ٚ ،ِٕٗ 

c. ذؽذ٠ذ ِسإ١ٌٚاخ شش٠ه اٌّّٙح تٛػٛغ، ٚاتالغٙا اٌٝ رٌه اٌشش٠ه .

 (30Aاٌفمشج : اٌّشظغ)
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غ س١اساخ ٚاظشاءاخ ٌرؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ ِٕاسث١ٓ رٚٞ ٚػ٠عة ػٍٝ اٌّىرة . 31

 :تٙذف حاٌىفاءج ٚاٌمذساخ اٌالصِ

a. ٌّٙ١ح ٚاٌرٕظ١ّ١ح ٚفك اٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح، ٚاٌّرطٍثاخ اٌمأٛٔ ّاخذٕف١ز ا

 اٌّؼّٛي تٙا، ٚ

b.  ًذّى١ٓ اٌّىرة، اٚ ششواء اٌّّٙح ِٓ اطذاس اٌرماس٠ش إٌّاسثح فٟ ظ

 (A31اٌفمشج : اٌّشظغ. )اٌظشٚف اٌمائّح
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 :اٌّٛاػ١غ اٌتا١ٌح" اٌّٛاسد اٌثشش٠ح"تتؼّٓ 

 

 (A24)اٌرٛظ١ف  4.2.1

  (A25 – A29)اٌرط٠ٛش إٌّٟٙ اٌّسرّش  4.2.2

 (A30- A31)ذؼ١١ٓ فشق اٌّّٙاخ  4.2.3
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 اٌتطث١ماخ ٚاٌّٛاد اٌتٛػ١ح١ح   4.2

 (29اٌفمشج : اٌّشخغ)اٌتٛظ١ف  4.2.1
         Recruitment 

A24. ٚ اٌّٛاػ١غ  اٌّىرة اٌّشذثطح تاٌّٛظف١ٓ اظشاءاخ اٌرٛظ١ف ذرٕاٚي س١اساخ

 :اٌرا١ٌح

 ٓاٌرؼ١١ 

 ُاالداء ذم١١ 

 تّا فٟ رٌه اٌٛلد اٌّسرغشق الٔعاص اٌّّٙاخذساخاٌم ، 

 اٌىفاءج 

 إٌّٟٙ اٌرط٠ٛش 

 اٌرشل١ح 

 اٌرؼ٠ٛغ 

 ٓذمذ٠ش اؼر١اظاخ اٌّٛظف١ 

اٌح اٌّىرة ػٍٝ اخر١اس افشاد ٔض٘اء ٠ٍّىْٛ ذساػذ ػ١ٍّاخ ٚاظشاءاخ اٌرٛظ١ف اٌفؼ  

اخ ٠ٚرّرؼْٛ تاٌظف ،اٌّمذسج ػٍٝ ذ١ّٕح اٌىفاءج ٚاٌمذساخ اٌالصِح الداء اٌؼًّ

 .إٌّاسثح اٌرٟ ذّىُٕٙ ِٓ االداء تىفاءج
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 (A24) اٌتٛظ١ف

٠ٙذف ٘زا اٌؼٕظش ئٌٝ ِساػذج اٌّىرة ٌٛػغ س١اساخ ٚئظشاءاخ ِالئّح ٌرٛظ١ف 

ٌذ٠ُٙ اٌّٙاساخ اٌىاف١ح ٚاٌخظائض اٌرٟ ذّىُٕٙ ِٓ اٌم١اَ تاألػّاي إٌّاؽح تُٙ  ػا١ٍِٓ

 .تشىً ِالئُ

تح ٚاٌىفٛءج ِّا ٠سرذػٟ أْ ّٛاسد اٌثشش٠ح اٌّذس  اٌِٚؽ١ٍاً ٔمض تئْ إٌّٙح ذٛاظٗ ػا١ٌّاً 

ذرؼّٓ س١اساخ ٚئظشاءاخ اٌّىرة ػٍٝ خطح ٌٍّؽافظح ػٍٝ اٌّٛاسد ا١ٌّٕٙح ٚذط٠ٛش 

 .اٌؼًّ إٌّعض ٔٛػ١حاٌىفاءاخ ٚاٌؽٛافض ٚاٌرٟ ذساُ٘ فٟ 
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 :ِّٚا ٠ساػذ ػٍٝ تحم١ك رٌه ِا ٠ٍٟ

ٚاٌّسر٠ٛاخ ٚاٌخثشاخ  اٌؼذداظاخ اٌّىرة ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٌعٙح ذخط١ؾ اؼر١ .1

اٌّطٍٛتح ِث١ٕح ػٍٝ ػذد ػّالء اٌّىرة، ٚٔٛػ١ح األػّاي ٚاالخرظاطاخ اٌّطٍٛب 

 .....ٚذٕف١ز٘ا، ٚإٌّٛ اٌّرٛلغ، ٚسشػح دٚساْ األفشاد، ٚاٌرشل١اخ 

 :تشٔاِط ٌرؽم١ك أ٘ذاف اٌرٛظ١ف تؽ١س ٠ٛفش ذظ١ُّ .2

  اٌّٛظف١ٓ اٌّششؽ١ٓاٌؽظٛي ػٍ ِظادسذؽذ٠ذ ٝ. 

  ًاٌّششؽ١ٓ ٌٍٛظائف ٚئػالُِٙ ػٓ اٌّىرةظزب ٚسائ. 

  ُاألفشاد اٌّششؽ١ٓ ٚاخر١اسٚسائً ذم١١. 

 . ِٕاسة السرمطاب اٌىفاءاخ ا١ٌّٕٙحؼٛافض  ٔظاَذثٕٟ  .3

اٌّىرة ِٓ  ٚأ٘ذاف اٌّسإ١ٌٚٓ ػٓ اٌرٛظ١ف ػٓ اؼر١اظاخ األشخاص ِؼشفح .4

 .اٌّطٍٛت١ٓ األفشاد 

ظ١ف تظفح دٚس٠ح ٌّؼشفح ِا ئرا وأد لذ ذؽممد أ٘ذاف اٌرٛ ٔرائطدساسح  .5

 .اٌرٛظ١ف ٚسذ اؼر١اظاخ اٌّىرة ِٓ األفشاد اٌّإ١ٍ٘ٓ

اٌرؽمك ِٓ خٍف١ح اٌّششؽ١ٓ ٌٍرؼ١١ٓ ٚذٛش١ك ِإ٘الذُٙ ٚاٌرؽمك ِٓ ذٛافمٙا ِغ  .6

 : ِرطٍثاخ اٌّىرة ِٚٓ رٌه

 اٌخظائض اٌّطٍٛب ذٛفش٘ا فٟ اٌّرمذ١ِٓ ٌٍرؼ١١ٓ ِصً اٌزواء،  ذؽذ٠ذ

 .ٚاألِأح ٚإٌضا٘ح ، ٚاٌذافغ ئٌٝ اٌؼًّ ، ِٚذٜ ذمثٍُٙ ٌٍؼًّ إٌّٟٙ

 أِصٍح رٌه، اٌّإ٘الخ ٚاٌخثشاخ اٌّطٍٛتح ذؽذ٠ذ ِٓٚ: 

o ّٟاٌّسرٜٛ األواد٠. 

o اٌشٙاداخ ا١ٌّٕٙح. 

o اٌخثشاخ اٌؼ١ٍّح. 

o  اإلٔعاصاخ اٌشخظ١حٚاال٘رّاِاخ.  

 اد٠حغ١ش ػ تظٛسجئسشاداخ ٠عة ئذثاػٙا ػٕذ ذٛظ١ف أفشاد فٟ  ٚػـغ 

 : اٌرا١ٌح ِٕٙا اٌؼٕاطش

o ذؼ١١ٓ ألاسب ِٛظفٟ اٌّىرة أٚ ألاسب اٌؼّالء. 

o ٓئػادج ذؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ ساتم١. 

o ًذؼ١١ٓ ِٛظفٟ اٌؼ١ّ. 

 ػٍٝ ِؼٍِٛاخ ػٓ خٍف١ح اٌّرمذ١ِٓ ٌٍٛظائف ٚذٛش١ك ِإ٘الذُٙ  اٌؽظٛي 
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 : تٛسائً ِٕاسثح ِصً

o اٌس١ش اٌزاذ١ح. 

o ّٓٔارض ؽٍثاخ اٌرؼ١١. 

o اٌّماتالخ اٌشخظ١ح. 

o (.ِٓ اٌعاِؼاخ ٚاٌى١ٍاخ)األواد١ّ٠ح  اٌشٙاداخ 

o ٙفْٛ)ُ األشخاص اٌز٠ٓ ٠ّىٓ اٌشظٛع ئ١ٌ  .(ِؼش 

o شٙاداخ اٌخثشج اٌساتمح. 

تغ١ش ؽشق اٌرٛظ١ف اٌز٠ٓ ذُ ذؼ١١ُٕٙ ذم١١ُ ِإ٘الخ اٌّٛظف١ٓ اٌعذد، ٠ٚذخً فٟ رٌه 

ٚ ٔر١عح ِٚصاي رٌه اٌز٠ٓ ذُ ذؼ١١ُٕٙ سأسا فٟ ٚظائف ئششاف١ح أ) فٟ اٌّىرة اٌّؼرادج

ٌٍرأوذ ِٓ ذٛفش ِرطٍثاخ اٌّىرة ( أذِاض ِغ ِىرة آخش أٚ ٔر١عح ششاء ِىرة لائُ

 .ِٚٓ شُ ٚػغ تشاِط ذأ١ً٘ ئرا ٌضَ األِش ف١ُٙ ا١ٌّٕٙحسر٠ٛاخ اٌّٚ
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 إٌّٟٙ اٌّستّش اٌتط٠ٛش 4.2.2

        Continuous Professional Development 

A25. ّٕ١ح اٌىفاءج تطشق ِرٕٛػح تّا فٟ رٌه ِا ٠ٍٟ٠ّىٓ ذ: 

 ٌّٟٕٙاٌرؼ١ٍُ ا 

 اٌرط٠ٛش إٌّٟٙ اٌّسرّش تّا فٟ رٌه اٌرذس٠ة 

 اٌخثشج اٌؼ١ٍّح 

 ش٠ٓ فٟ خاٌرذسب ػٍٝ أ٠ذٞ فش٠ك ػًّ أوصش خثشج، ِصً األػؼاء اال

 فش٠ك اٌّّٙح

  اٌرؼ١ٍُ فٟ ِعاي االسرمال١ٌح ٌٍّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠رؼ١ٓ ػ١ٍُٙ اْ ٠ىٛٔٛا

 ِٓسرم١ٍ

A26 . اٌّسرّشج ٌّٛظفٟ اٌّىرة اٌٝ ؼذ ٘اَ ػٍٝ ٚظٛد ِسرٜٛ ِالئُ  اٌىفاءجذؼرّذ

. اٌرطٛس إٌّٟٙ اٌّسرّش ١ٌؽافظٛا ػٍٝ ِسرٜٛ اٌّؼشفح ٚاٌمذساخ ٌذ٠ُٙ ِٓ

ٚذإوذ اٌس١اساخ ٚاالظشاءاخ اٌفؼَّاٌح ػٍٝ اٌؽاظح اٌٝ اٌرذس٠ة اٌّسرّش ٌع١ّغ 

اٌرذس٠ة ٚاٌّساػذج اٌالصِح ِسر٠ٛاخ اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌّىرة، ٚذإِٓ ِٛاد 

 .ٌرّى١ٓ اٌّٛظف١ٓ ِٓ ذ١ّٕح اٌىفاءج ٚاٌمذساخ اٌّطٍٛتح ٚاٌؽفاظ ػ١ٍٙا

A27.  ٠ٚرُ رٌه ِإً٘ تاٌشىً إٌّاسة،ِٓ خاسض اٌّىرة شخظا  اٌّىرة سرخذ٠َلذ 

 .فٟ داخً اٌّىرةِصال، ػٕذ ػذَ ذٛفش اٌّٛاسد اٌف١ٕح ٚاٌرذس٠ث١ح 

A28.  ٝٚاٌرشل١ح ٚاٌرمذ٠ش اٌالص١ِٓ ٌر١ّٕح  ،ٚاٌرؼ٠ٛغ ،ءذم١١ُ االدا اظشاءاخذـُؼط

ٚذرؼّٓ اٌخطٛاخ . اٌسٍٛن االخاللٟ تمٛاػذاٌىفاءج ٚاٌؽفاظ ػ١ٍٙا ٚاالٌرضاَ 

 تمٛاػذرخز٘ا اٌّىرة ٌذٜ ذط٠ٛش اٌىفاءج ٚاٌؽفاظ ػ١ٍٙا ٚاالٌرضاَ ٠اٌرٟ لذ 

 :اٌسٍٛن االخاللٟ ِا ٠ٍٟ

 َاٌسٍٛن  ٚلٛاػذداء اٌّٛظف١ٓ ترٛلؼاخ اٌّىرة اٌّرؼٍمح تاال اػال

 االخاللٟ،

 ترم١١ُ االداء ٚاٌرمذَ ٚاٌرطٛس اٌٛظ١فٟ ٚذمذ٠ُ اٌّشٛسج  اٌّٛظف١ٓ ذض٠ٚذ

 ٌُٙ فٟ ٘زا اٌظذد، ٚ

 طة راخ ِسإ١ٌٚح اوثش اػٍٝ فُٙ، اْ االسذماء اٌٝ ِٕ اٌّٛظف١ٓ ِساػذج

اٌسٍٛن  مٛاػذ٠ؼرّذ، ِٓ ت١ٓ اِٛس اخشٜ، ػٍٝ ٔٛػ١ح االداء ٚاٌرم١ذ ت

ْ ػذَ االِرصاي ٌس١اساخ ٚاظشاءاخ اٌّىرة لذ ٠ٕرط ػٕٗ االخاللٟ، ٚا

 .اذخار اظشاء ذأد٠ثٟ
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29A . ُٚلذ . اٌّىرة ػٍٝ ١٘ى١ٍح ػ١ٍّح ذم١١ُ االداء فٟ اٌّىرة ٚظشٚف ٠إشش ؼع

فٟ ذم١١ُ  less formalذُطث ك اٌّىاذة اٌظغ١شج خاطح، أسا١ٌة ألً سس١ّح 

 .أداء ِٛظف١ٙا
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 (A25- A29) اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ اٌّستّش

ٌٛػددغ اٌس١اسدداخ ٚاإلظدددشاءاخ  اٌرددذل١ك ٠ٙددذف ٘ددزا اٌؼٕظددش ئٌددٝ ِسدداػذج ِىرددة 

ِّٚدا ٠سداػذ ػٍدٝ . اٌّالئّح ٌرط٠ٛش ٚذذس٠ة اٌؼا١ٍِٓ تاٌّىرة ِٓ ِدٛظف١ٓ ٚشدشواء

 : ذؽم١ك رٌه ِا ٠ٍٟ

 ٌّسرّش ٚاٌرط٠ٛش ئسشاداخ ِٚرطٍثاخ ٌثشٔاِط اٌّىرة اٌخاص تاٌرؼ١ٍُ ا ٚظٛد

إٌّٟٙ ٚئتالؽ أفشاد اٌّىرة تٙزٖ اإلسشاداخ ٚاٌّرطٍثاخ ٌٍرأوذ ِٓ أْ اٌّٛظف١ٓ 

ِٚٓ . اذُِٙسإ١ٌٚذؽًّ ا١١ٌّٕٙٓ ٠ؽظٍْٛ ػٍٝ اٌّؼشفح اٌّطٍٛتح ٌرّى١ُٕٙ ِٓ 

 :اإلظشاءاخ اٌرٟ ذساػذ ػٍٝ ذؽم١ك رٌه 

o  ىردة تٛاسدطح اٌرٟ أػدذ٘ا اٌّاٌرؼ١ٍُ ٚاٌرطد٠ٛش إٌّٙدٟ اٌّسدرّشِشاظؼح تشاِط

أْ ذؽرٜٛ ذٍه اٌثشاِط ت١اْ األ٘ذاف ِٚرطٍثاخ اٌرؼٍد١ُ ػٍٝ أشخاص ِإ١ٍ٘ٓ 

 .أٚ اٌخثشج/ٚ

o  اإلظشاءاخذؼّٓ ٘زٖ  .اٌعذدػًّ تشٔاِط ذؼش٠فٟ ٌّٛظفٟ اٌّىرة: 

ئػددذاد ِطثٛػدداخ ٚتددشاِط ٌرؼش٠ددف ِددٛظفٟ اٌّىرددة اٌعددذد تّسددإ١ٌٚاذُٙ  -

ِؽر٠ٛدداخ د١ٌددً ٚذىددْٛ ٘ددزٖ ِددٓ ػددّٓ  .اٌّراؼددح ٌٙددُ ا١ٌّٕٙددح ٚتدداٌفشص

 .اٌّٛظف١ٓ

تاٌّىرددة ٚشددشغ اٌّسددإ١ٌٚاخ اٌّددٛظف١ٓ اٌعددذد ذؽذ٠ددذ ِسددإ١ٌٚح ذؼش٠ددف  -

 .ٚس١اساخ اٌّىرةاٌٍّماج ػٍٝ ػاذمُٙ  ا١ٌّٕٙح

تّخرٍدف فدٟ ؼؼدٛس تدشاِط ذذس٠ث١دح ِرخظظدح ٓ اٌعدذد ّٛظف١اٌِساػذج  -

  .ِعاالخ ػًّ اٌّىرة
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  اٌّىرة فٟ وً ِسرٜٛ ِٓ اٌرؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّسرّش ٌّٛظف ِرطٍثاخذؽذ٠ذ ٟ

 :ِٚٓ اإلظشاءاخ اٌرٟ ٠ّىٓ ئذثاػٙا فٟ ٘زا اٌشأْ  .ِسر٠ٛاذُٙ

o اٌّعداص٠ٓ فدٟ  ٕماتدح خثدشاء اٌّؽاسدثحا١ٌّٕٙح ٌ أْ ٠إخز فٟ االػرثاس اٌّرطٍثاخ

أٚ  ٚوزٌه اٌّرطٍثاخ ا١ٌّٕٙح ٌٍّإسساخ اٌذ١ٌٚح راخ اٌؼاللح   LACPAٌثٕاْ 

 .ح اٌّىرة ٔفسٗأٞ ِرطٍثاخ اخر١اس٠ح ذرطٍثٙا س١اس

o ذشع١غ االشرشان فٟ أٞ تشاِط خاسظ١ح ٌٍرؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّسرّش. 

o ِصددً ٔماتددح خثددشاء اٌّؽاسددثح ،ذشددع١غ االٔؼددّاَ ئٌددٝ ػؼدد٠ٛح ا١ٌٙندداخ ا١ٌّٕٙددح 

 .اٌّعاص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ أٚ أٞ ١٘نح ١ِٕٙح ص١ٍِح

o  ذشددع١غ ِددٛظفٟ اٌّىرددة ػٍددٝ االشددرشان فددٟ أٞ ٌعدداْ ١ِٕٙـددـح، ٚفددٝ ئػددذاد

 .أٚ االشرشان فٟ أٞ أٔشطح ١ِٕٙح أخشٜاخ ٚدساس ِماالخ

o ٚرٌه  .ِشالثح ِٚراتؼح تشاِط اٌرؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّسرّش ٚاالؼرفاظ تسعالخ واف١ح

غدشع اٌرأودذ ِدٓ أْ اٌثدشاِط ذمدذَ تفاػ١ٍدح ٚأٔٙدا ذؽمدك أ٘دذاف ٌتظفح دٚس٠ح 

 .ِذٜ اٌؽاظح ئٌٝ تشاِط ظذ٠ذجأؼ١أاً اػادج إٌظش فٟ اٌثشٔاِط ٚٚ. اٌّىرة

 

  تّؼٍِٛاخ ػٓ أ٠ح ذطٛساخ ؼذ٠صح راخ ػاللح تإٌّٙح اٌّىرةِٛظفٟ ذض٠ٚذ .

 :ِٚٓ اإلظشاءاخ اٌرٟ ٠ّىٓ ئذثاػٙا فٟ ٘زا اٌشأْ 

o ١ِٕٙح ِصً ذؼ١ٍّاخ ٔماتح خثدشاء اٚ ذؼ١ٍّاخ  ذض٠ٚذ ِٛظفٟ اٌّىرة تأٞ ِؼا١٠ش

ّؼدا١٠ش اٌذ١ٌٚدح اٌردذل١ك اٌٚ IFRSاٌّؽاسثح، ٚاٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح ٌٍرماس٠ش اٌّا١ٌدح 

ISA ٚغ١ش٘ا راخ اٌظٍح. 

o اٌمدددٛا١ٔٓ ٚ صدددًِ ،فدددٟ ٔدددٛاؼٟ ِرخظظدددح ٚئسشددداداخ ذٛص٠دددغ أٞ ئطدددذاساخ 

ذؼ١ٍّاخ ٚئطذاساخ دٚائش اٌؼش٠ثح ٚاٌعٙاخ اٌشلات١ح ِصً ٌعٕدح اٌشلاتدح ػٍدٝ 

شددشواخ اٌردددأ١ِٓ، ٌعٕددح اٌشلاتدددح ػٍدددٝ  اٌّظدداسف، ٚأٞ ظٙددداخ سلات١دددح راخ 

 .اخرظاص

o ٌّئػددذاد ِددٛاد اٌرددذس٠ة أٚ ، ٠ّىددٓ ىرددةتإٌسددثح ٌثددشاِط اٌرددذس٠ة اٌرددٟ ٠ٕفددز٘ا ا

اٌؽظدٛي ػ١ٍٙدا ِدٓ خداسض اٌّىرددة ٠ٚعدة اخر١داس اٌّدذست١ٓ إٌّاسدث١ٓ ٌرمددذ٠ُ 

 .٘زٖ اٌثشاِط

 اٌّشاسوح فٟػٍٝ  ، ٚفك اٌخثشج ٚاالخرظاص،ِٛظفٟ اٌّىرة ٚذٛص٠غ ِساػذج 

ٔشاؽاخ ٚطٕاػاخ ؼٛي اٌذٚساخ اٌرذس٠ث١ح اٌّالئّح ٌظشٚف ٚاؼر١اظاخ اٌّىرة 

 :ٓ اإلظشاءاخ اٌرٝ ٠ّىٓ اذثاػٙا فٟ ٘زا اٌشأْ ِا ٠ٍٟ ِٚ. ِرخظظح

o  ٟطٕاػاخ ِرخظظح ِصً ٚئػذاد تشاِط ٌر١ّٕح اٌّٙاساخ ٚاٌخثشاخ فٟ ٔٛاؼ

شدددشواخ اٌرددأ١ِٓ، ٚاسدددرخذاَ ذددذل١ك  ،ذددذل١ك اٌّظدداسف ٚاٌّإسسددداخ اٌّا١ٌددح
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 ...ٚغ١ش٘ا اٌؼ١ٕاخ اإلؼظائ١ح

 ذ١ّٕح ِٙاساخ ٚاإلششاف ػٍٝ اٌؼًّ وعضء أساس اٌرذس٠ة أ١ّ٘ح ذأو١ذ ِٓ ٟ

ٚرٌه ِٓ خالي ِٕالشح اٌّساػذ٠ٓ فٟ اٌؼًّ اٌزٞ ٠مِْٛٛ تٗ ،   ،ِٛظفٟ اٌّىرة

وٍّا واْ ٘زا ِّىٕا ٚؼسة خثشاذُٙ  اٌّّٙحٚئششاوُٙ فٟ أوثش لذس ِٓ أظضاء 

 .ٚذأ١ٍُ٘ٙ

  اٌز٠ٓ ٠شغٍْٛ ٚظائف ئششاف١ح ػٍٝ ذذس٠ة ٚذ١ّٕح لذساخ  اٌّىرةذشع١غ أفشاد

 .ِساػذ٠ُٙ

  ٌرؽذ٠ذ أْ ِٛظفٟ اٌّىرة اٌّّٙحف١ز ذِٕشالثح: 

o  اٌّّٙحٚتشٔاِط ذذل١ك ٠ؽظٍْٛ ػٍٝ اٌخثشج اٌرٟ ذرطٍثٙا االٔظّح 

o ٠ؽظٍْٛ ػٍٝ خثشاخ ِرٕٛػح 

o  ِٓ ٓالخشٜ ِّٙح٠ؼٍّْٛ ذؽد اششاف اشخاص ِخرٍف١. 
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   (31 -30اٌفمشج : اٌّشخغ)فشق اٌّّٙاخ  تؼ١١ٓ 4.2.3     
                 Assignment of Engagement Team 

A30.   ٚاٌس١اساخ ػٍٝ أٔظّح ٌّشالثح ؼعُ اٌؼًّ  ذشرًّ االظشاءاخلذWorkload 

 ٌم١اُِٙٚذٛفش ششواء ٌٍّّٙح ٌرّى١ٓ ٘إالء ِٓ اٌؽظٛي ػٍٝ اٌٛلد اٌىافٟ 

 . تّسإ١ٌٚاذٙا

 

 (.31اٌفمشج : اٌّشخغ)فشق اٌّّٙاخ 

A31. ّاٌّطٍٛب  ّٙاخ، ٚذؽذ٠ذ ِسرٜٛ االششافٌفشق آٌّ ذؼ١١ٓ اٌّىرة ٠رؼ

 : اػرثاس ذٛفش االِٛس اٌرا١ٌح فٟ فشق اٌّّٙاخ

  اٌفُٙ ٚاٌخثشج اٌؼ١ٍّح فٟ ِّٙاخ راخ ؽث١ؼح ٚذؼم١ذ ِشات١ٙٓ ِٓ خالي

 اٌرذس٠ة إٌّاسة ٚاٌّشاسوح،

 ،فُٙ اٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح ٚاٌّرطٍثاخ اٌما١ٔٛٔح ٚاٌرٕظ١ّ١ح اٌّؼّٛي تٙا 

 ٕ١ح، تّا فٟ رٌه اٌّؼشفح فٟ ِعاي ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼشفح ٚاٌخثشج اٌف

 اٌّؼٍِٛاخ راخ اٌؼاللح،

 ،ًاٌّؼشفح فٟ ِعاي اٌمطاػاخ راخ اٌؼاللح اٌرٟ ٠ؼًّ ف١ٙا اٌؼ١ّ 

  ِٟٕٙ ُاٌمذسج ػٍٝ ذطث١ك ؼىProfessional Judgmentٚ ، 

 إٌٛػ١ح فٟ اٌّىرة اٌشلاتح فُٙ س١اساخ ٚاظشاءاخ. 
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 (A30- A31) اٌّّٙاخ تؼ١١ٓ فشق

ػٍٝ ٚػغ س١اساخ ٚئظشاءاخ ِالئّح اٌرذل١ك ٠ٙذف ٘زا اٌؼٕظش ئٌٝ ِساػذج ِىرة        

ٍرأودددذ أْ اٌؼّدددً سددد١رُ تٛاسدددطح أشدددخاص ٌدددذ٠ُٙ اٌّؼشفدددح ٚاٌردددذس٠ة اٌىددداف ٌٍم١ددداَ ٌ

 : ِٚٓ اإلظشاءاخ اٌرٟ ذساػذ ػٍٝ ذؽم١ك رٌه ِا ٠ٍٟ. إٌّاؽح تُٙ اٌّّٙاخت

 ٌّّسدددر٠ٛاخ ٚذؽدددذ٠س ِخرٍددف اٌىردددة ِددٓ اٌّسددداػذ٠ٓ ػٍدددٝ ذخطدد١ؾ اؼر١اظددداخ ا

 اٌّدٛاسدظذ٠دذج ٌٙدا ذدأش١ش ٘داَ ػٍدٝ اسدرخذاَ  ِّٙداخاؼر١اظاخ اٌّىردة ػٕدذ لثدٛي 

 :ٙااٌّىرة ِٕٚ فٟاٌثشش٠ح اٌّرٛفشج 

o ٓذخط١ؾ اؼر١اظاخ اٌّىرة وىً ِٓ اٌّساػذ٠. 

o  ًٚفك ؽث١ؼح اٌّّٙح ِٓ اٌّساػذ٠ٓ ِّٙحذؽذ٠ذ ِرطٍثاخ و. 

o  اٌّّٙدحٌرؽذ٠دذ اؼر١اظداخ  ِّٙحذمذ٠ش٠ح ٌٍٛلد اٌّخظض ٌىً ئػذاد ِٛاصٔاخ 

 .ٌٚعذٌٚح اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ( اٌؼذد ٚاٌخثشج)اٌثشش٠ح  اٌّٛاسدِٓ 

o ٌّّٙح ٌعٙح أْ ذإخز اٌؼٛاًِ اٌرا١ٌح فٟ االػرثاس ٌرؽم١ك اٌرٛاصْ فٟ ِرطٍثاخ ا

 اٌطالاخاٌثشش٠ح، ِٚٙاساخ اٌّساػذ٠ٓ، ٚذطٛسُ٘ اٌفشدٞ، ٚاسرخذاَ  اٌّٛاسد

 : ٌّراؼحا

 .ٚدسظح ذؼم١ذ٘ا اٌّّٙحؼعُ  -

 .ذٛفش اٌّساػذ٠ٓ  -

 .اٌخثشاخ اٌخاطح اٌّطٍٛتح  -

 . ذٛل١د اٌؼًّ اٌزٞ س١رُ أداؤٖ  

 .اٌّّٙاخ اسرّشاس٠ح اٌّساػذ٠ٓ ٚذغ١١شُ٘ تاٌرراتغ ػٍٝ  -

 .فشص اٌرذس٠ة ػٍٝ االششاف ػٍٝ اٌؼًّ  -

 .اً اٌؽاالخ اٌرٟ ٠ىْٛ االسرمالي ف١ٙا ِفمٛد  -

 ٠ددذ شددخض ِؼدد١ٓ أٚ ػددذج أشددخاص ١ٌىٛٔددٛا ِسددإ١ٌٚٓ ػددٓ ذخظدد١ض ٚذٛص٠ددغ ذؽذ

 .اٌّّٙاخٚظذٌٚح اٌّساػذ٠ٓ ػٍٝ 

 ٌٍ َاٌّّٙداخ ٚفمدا ٌٍّسدر٠ٛاخ ا١ٌّٕٙدح اٌّخرٍفدح ٚظذٌٚدح ّّٙداخذمذ٠ش اٌٛلدد اٌدالص 

لثً تذا٠دح اٌؼّدً ا١ٌّدذأٟ ػادج  فرشج لادِح ِؼمٌٛح ٠ٚىْٛ رٌهٌٚظذٌٚح اٌّساػذ٠ٓ 

 .تٛلد واف

  لثددٛي أٞ ِّٙددح ظذ٠ددذج ِددٓ ذددٛفش اٌّسددر٠ٛاخ ا١ٌّٕٙددح اٌالصِددح الداء لثدداٌرؽمددك ً

 . اٌّّٙح، ٚاٌرأوذ ِٓ ئِىا١ٔرُٙ ذأد٠ح اٌّّٙح فٟ اٌٛلد اٌّؽذد ٌزٌه

 ْرُ ذد (ٌٍّّٙدح ذغ١١دش أػؼداء فش٠دك اٌؼّدً اٌّخظدض أٞ)اٌّدذاٚسج  اٌرؽمك ِدٓ أ

رصث١دد أؼدذ ٠ّٚىدٓ ذؽم١دك رٌده تٌٍّىردة  تذسظح ِؼمٌٛح ذؽمدك االسدرمالي ٚاٌفؼا١ٌدح
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١ددش اٌّسدداػذ٠ٓ تاٌرردداتغ ١ٕفس اٌؼ١ّددً ٚذغٌددأفددشاد فش٠ددك اٌؼّددً ِددٓ سددٕح ألخددشٜ 

 .خش٠ٓ ِخرٍفحا٢ٌّساػذ٠ٓ ا الورساب

 ّّٙددحػٍددٝ أػؼدداء اٌفش٠ددك اٌّخظددض ٌٍ اٌّّٙددحٚي ػددٓ إِٛافمددح اٌشددش٠ه اٌّسدد 

ٚػٍٝ ظذٌٚدح أػّداٌُٙ ٚرٌده تؼدشع أسدّاء اٌّسداػذ٠ٓ اٌّششدؽ١ٓ ٌٍرٛص٠دغ ػٍدٝ 

 .ٌذساسرٙا ٚاػرّاد٘ا اٌّّٙحٚي ػٓ إُ ػٍٝ اٌشش٠ه اٌّسِٚإ٘الذٙ اٌّّٙح

  ٓفدٟ ػددٛء  ٌٍّّٙدحأْ ذإخدز فدٟ االػرثداس خثددشج ٚذدذس٠ة اٌّسداػذ٠ٓ اٌّخظظدد١

 .أٚ أٞ ِرطٍثاخ أخشٜ ٌٙا ِٚذٜ اإلششاف اٌزٞ س١رُ ذٛف١شٖ اٌّّٙحدسظح ذؼم١ذ 
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 اٌّتطٍثاخ ا١ٌّٕٙح ٚإٌظا١ِح ٚاٌما١ٔٛٔح  4.3

 

 :اٌّٛاػ١غ اٌتا١ٌح " اٌما١ٔٛٔح ٚ إٌظا١ِحٚ اٌّتطٍثاخ ا١ٌّٕٙح "تتؼّٓ 

 ا١ٌّٕٙح  اٌّتطٍثاخ   4.3

 ٔماتح خثشاء اٌّؽاسثح اٌّعاص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ إٌظاَ اٌذاخٍٟ،  4.3.1

 ٔماتح خثشاء اٌّؽاسثح اٌّعاص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ لٛاػذ اٌسٍٛن إٌّٟٙ، 4.3.2
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 ٔماتح خثشاء اٌّحاسثح اٌّداص٠ٓ فٟ ٌثٕاْإٌظاَ اٌذاخٍٟ،  4.3.1

ػٍٝ اٌخث١ش " :اٌثٕذ اٌصأٟ، اٌّادج اٌصاٌصح ٚاٌصالشْٛ، أؼىاَ ِخرٍفح ،اٌثاب اٌسادط

 رسع١ٍٗ فٟ اٌظٕذٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍؼّاْاٌّعاص اٌزٞ ٠مثً ِرذسظاً فٟ ِىرثٗ أْ ٠مَٛ ت

 ".االظرّاػٟ ٚأْ ٠ؼًّ ػٍٝ ئػذادٖ ػ١ٍّاً ِسٍى١اً 
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ئْ ٘زا إٌض ِأخٛر ِٓ لٛاػذ اٌسٍٛن إٌّٟٙ ٌٕماتح خثشاء اٌّؽاسثح اٌّعاص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ، اٌمشاس سلُ   

ٍّاخ تّا ٠رالءَ ِغ ٚلذ ذُ ذؼذ٠ً تؼغ اٌى اٌظادس ػٓ ٚص٠ش اٌّا١ٌح 4/9/1996ذاس٠خ  6517/1

  . اٌرس١ّاخ ٚسٚؼ١ح إٌظٛص اٌٛاسدج فٟ ٘زا اٌذ١ًٌ
 

ٔماتح خثشاء اٌّحاسثح اٌّداص٠ٓ فٟ ٌثٕاْ لٛاػذ اٌسٍٛن إٌّٟٙ، 4.3.2
 
 

 (تتظشف)

 :اٌّثادئ األساس١ح، اٌدضء األٚي

 اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح 130

 :٠فشع ٘زا اٌّثذأ ػٍٝ خث١ش اٌّؽاسثح اٌّرطٍثاخ اٌرا١ٌح :130-1

  ذط٠ٛش اٌّٙاساخ ٚاٌّؼٍِٛاخ تؽ١س ٠ؽشص اٌخث١ش ػٍٝ ذأد٠ح

 تّسرٜٛ سف١غ ِٚر١ّض،ٌٍّٕشأج اٌخذِح ٌٍؼ١ًّ أٚ 

 اٌؼًّ ػٍٝ ذأد٠ح ِّٙرٗ تّٛظة اٌّؼا١٠ش اٌرم١ٕح ٚا١ٌّٕٙح اٌّؼرّذج. 

 

 ذسرٍضَ اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح اذخار اٌمشاساخ اٌس١ٍّح ٚاٌؽى١ّح ٌذٜ ذطث١ك :130-2

٠ّىٓ أْ ذمسُ اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح . الي ذأد٠ح اٌّّٙحاٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّٙاساخ خ

 :ئٌٝ ِشؼٍر١ٓ ِٕفظٍر١ٓ

 تٍٛؽ اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح 

 ٚاٌّؽافظح ػٍٝ ٘زٖ اٌىفاءج 

 

ٌٍّؽافظح ػٍٝ ِسرٜٛ اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح، ٠رٛظة ػٍٝ اٌخث١ش االسرّشاس فٟ  :130-3

 ِٓ شأْ ٘زٖ اٌّٛاوثح. ذؽ١ًٍ ِٚٛاوثح وً اٌرطٛساخ اٌرم١ٕح ٚا١ٌّٕٙح

س١ٓ اٌمذساخ ٚاٌىفاءاخ ٚاٌّؽافظح ػ١ٍٙا ِا ٠خٛي خث١ش اٌّؽاسثح ذؽ

 .ذأد٠ح ِّٙرٗ تاٌىفاءج اٌّطٍٛتح فٟ ِؽ١طٗ إٌّٟٙ

ِٚسإ١ٌٚح ذٕف١ز٘ا تذلح ٚتاؼرشاَ اٌّّٙاخ ٠ٚشرشؽ فٟ األداء اٌّر١ّض، ذٍث١ح  :130-4

 .ِرطٍثاخ االسذثاؽ

ؼاًِ ذؽد ئداسذٗ لذ اٌرأوذ ِٓ أْ اٌفش٠ك اٌ اٌّحاسثح٠رؼ١ٓ ػٍٝ خث١ش  :130-5

 .خؼغ ٌٍرذس٠ة اٌّطٍٛب ٚاٌّشالثح اٌذل١مح

ِٓ خث١ش اٌّؽاسثح ٌفد ٔظش اٌؼّالء  ٠طٍةػٕذِا ذذػٛ اٌؽاظح،  :130-6

ٚاٌّسرخذ١ِٓ أٚ إٌّرفؼ١ٓ ِٓ اٌخذِح، ئٌٝ اٌؽذٚد اٌرٟ ذفشػٙا اٌّّٙح 

 .ٌنال ٠ساء فُٙ ئتذاء اٌشأٞ ٠ٚؼرثش ورأو١ذ ٌٍؽم١مح
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 اػذ ػاِحلٛ، اٌدضء اٌثأٟ

 ِٛخثاخ إٌّٟٙ: اٌمسُ اٌثأٟ

 اٌتذس٠ة إٌّٟٙ اٌّستّش 223

٠ؽشص وً خث١ش فٟ إٌماتح ػٍٝ ذخظ١ض ساػاخ واف١ح ٌرؽم١ك اٌرذس٠ة إٌّٟٙ 

اٌّسرّش، وّا ٠ؽشص ػٍٝ ذذس٠ة صِالئٗ تٙذف اٌّؽافظح ػٍٝ اٌّسرٜٛ اٌّطٍٛب 

 .اٌّّٙاخِٓ اٌىفاءج اٌؼا١ٌح إلٔعاص ٘زٖ 

 

 ثشاء اٌّحاسثح اٌّٛظفْٛخ، اٌدضء اٌثاٌث

 اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌخثشاخ 330

اٌرٟ ٌذ٠ٗ  ّاخ٠ؽرُ ِثذأ اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح ػٍٝ خث١ش اٌّؽاسثح اٌّٛظف اٌرضاَ اٌّٙ

 . أٚ لذ ؼظٟ ترذس٠ة ِٕٟٙ ِٕاسة ؼٌٛٙا ،خثشج ٚاسؼح ف١ٙا

ال ٠ؽك ٌخث١ش اٌّؽاسثح اٌّٛظف ذؼ١ًٍ سب اٌؼًّ تاٌخثشج ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌرٟ 

رٝ اٌرشدد فٟ ؽٍة االسرشاسج ٚاٌّساػذج ِٓ خث١ش سٛاٖ ػٕذِا ذمؼٟ ٠ٍّىٙا، ٚال ؼ

 .اٌؽاظح
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 اٌتٛث١ك  4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ْ إٌّارج اٌؼائذج ٌٙزا اٌدضء ٟ٘ اٌتا١ٌحإ

 سلُ إٌّٛرج                           سُ إٌّٛرجإ    

o  ذٛظ١فؽٍة                                                           (A)4 

o  ٌَٛظ١فحذم١١ُ ِرمذ                                                      (B)4 

o  ٌّٛظفٟ اٌّىرة ا١١ٌّٕٙٓ إٌّٟٙسعً اٌرط٠ٛش                       (C)4 

o  اٌرؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّسرّش ٌثشٔاِطٍِخض تاٌساػاخ.                   (D)4 

o  ِٟسرّش فٝ اٌّىرةذؼ١ٍُ  تشٔاِطذم١١ُ ِشرشن ف                     (E)4  

o  ذم١١ُ دٚسج ذؼ١ٍُ ِسرّش داخ١ٍح فٟ اٌّىرة                             (F)4  
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 4(A)ّٔٛرج  ؽٍة تٛظ١ف

 ________________:    األسُ

 ________________:  اٌراس٠خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     :   ٛاْــــــــــــــؼٕــاٌ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     :   ـفـاتـاٌٙ ُـــــــسل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     :   الدــ١ّـاٌ خــاس٠ــت

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    :   ١ــحــــــٕســــدـــاٌ

 

 ـــــــــــ:  ػذد األٚالد    (         أػضب/ ِرضٚض :  ) االختّاػ١ح اٌحاٌح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     :  ٌٙا اٌّتمذَ اٌٛظ١فح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     :  ـغـٛلــاٌّت ةـشاتــاٌ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ     :   ش٠ـكـؽ ٓـػ ذَـمـت
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 ا١ٌّٕٙحٚ اٌتؼ١ّ١ٍح اٌّؤ٘الخ

 اٌّستٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ
 اسُ

 اٌداِؼح

 أٚ اٌّؼٙذ

 سٕٛاخ اٌذساسح
اٌشــٙادا

 خ
 إٌٝ ِٓ االختظاص

اٌرؼ١ٍُ اٌعاِؼٟ أٚ 

 اٌؼاٌٟ إٌّٟٙ

     

 دساساخ ػ١ٍا
     

اٌرذس٠ث١ح اٌذٚساخ 

 اٌّرخظظح

     

 

 :اٌتأ١ً٘ إٌّٟٙ

 CPA 

 CA 

 LACPA              

  ٜ(ؼذد)أخش _________ 

 

 : اٌىِٛث١ٛتشاٌّٙاساخ األخشٜ أٚ اٌّؼشفح تاستخذاَ 

_______________________ 

 

 

  اٌساتمح اٌؼًّ ٍِخض خثشاخ

 إٌٝ ِٓ

اسُ 

طاحة 

 اٌؼًّ

 ٚاٌؼٕٛاْ

 سثة تشن اٌٛظ١فح اٌشاتة اٌٛظ١فح
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 اٌٍغــــــاخ

 

                     تحذثا                   لشاءج                   حتوتا                            
 

       :ػشتٟ

 

  :إٔى١ٍضٞ

 

 : فشٔسٟ

 

 _________________________________ : (حذد)أخشٜ 

 

 ٠ّىٓ االتظاي تُٙ اٌز٠ٓ  غ١ش األلشتاء ِٓ صاألشخاتؼغ  وّشخغ أروش

 اٌٙاتف                 اٌٛظ١فـــــح                    اٌدٙــــــح                   االســـــــــُ

  ـــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــ    

 ـــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــ  

 

 ال ؼُٔ 

ً ٌذ٠ه أ٠ح ذؽفظاخ ِٓ أْ ٔرظً تاٌعٙاخ اٌرٝ سثك ٚأْ ٘ .1

 ؟   ٌذ٠ٙا ػٍّد 
  

   ؟ا اٌّىرـةفٟ ٘زتطٍة ٌٍؼًّ  دذمذًِٚ٘ سثك  .2

   ؟اٌّىرـــــــــة فٟألشتاء أٞ ً٘ ٌه  .3

   ؟ً٘ سثك ٚأْ ذُ ئدأره تعش٠ّح أٚ ِخاٌفح لا١ٔٛٔح .4

      ؟ِؼٛلاخ طؽ١ـــــــح أًٞ٘ ٌذ٠ه  .5

 :ظاتح تٕؼُ ػٍٝ أٞ ِٓ اٌساتك، اٌشظاء اٌرؼ١ًٍفٟ ؼاي اال

______________________ 
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 (إْ ٚخذخ)اٌس١شج اٌزات١ح  إسفاقاٌشخاء 

 لــشاسإ

 .تأْ ظ١ّغ اٌّؼٍِٛاخ اٌساتمح اٌزوش طؽ١ؽح ٚدل١محػٍٝ ِسإ١ٌٚرٟ ِٚؼشفرٟ،  ألش

 

  ــــــــــــــــــــــــ:  اٌتاس٠خ

 

 ـــــــــــــــــــــــ:   اٌتٛل١غ
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 4(B)ّٔٛرج  تم١١ُ ِتمذَ ٌٛظ١فح

 ________________:  اٌتاس٠خ

 ____________________________________________: اسُ اٌّتمذَ

  _______________________________________: ااٌٛظ١فح اٌّتمذَ ٌٙ

 ______________: اٌتٛل١غ______________   : أخشٜ اٌّماتٍح  اٌزٞاسُ 

٠سرىًّ ٘زا إٌّٛرض ػٍٝ ِشاؼً تذءا تاٌّماتٍح اٌشخظ١ح ِغ :  تؼ١ٍّاخ

تّؼشفح اٌمائُ  حٚاٌصاٌص حٚاٌصا١ٔ ٝذسرىًّ األلساَ األٌٚ. ف١ؽاٌة اٌرٛظ

تٛاسطح اٌشش٠ه اٌّذ٠ش أٚ أٞ  حٚاٌخاِس حٚذسرىًّ األلساَ اٌشاتؼ. تإٌّالشح

 .ٚيإشخض آخش ِس

 اتٍح اٌشخظ١حاٌّم: اٌمسُ االٚي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اٌّىاْ : ذاس٠خ اٌّماتٍح اٌشخظ١ح 

 

أسنٍح ِّٙح ذٕٜٛ أْ ذسأٌٙا ٌطاٌة اٌرٛظف خالي  تأٞػغ لائّح : اخر١اسٞ  ئظشاء  -أ  

 (.ػٕذ اٌٍضَٚ ئػاف١حاسفك أٞ طفؽاخ . )إٌّالشح

 

 خاتــــــــــــــــــحإلا                                    اٌســـــــــــــؤاي    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              .1

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              .2

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              .3

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              .4
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 غ١ش ِمثٛي ِمثٛي خ١ذ ِّتاص

 ً٘ واْ ِظٙش اٌّرمذَ ِظٙشاً : اٌّظٙش -1

 ١ِٕٙا ؟

    

ً٘ خٍف١ح اٌّرمذَ : اٌّؤ٘الخ اٌؼ١ٍّح -2

اٌرؼ١ّ١ٍح ذرٕاسة ِغ اٌٛظ١فح 

 اٌّطٍٛتح؟

    

ً٘ خثشج اٌّرمذَ : اٌخثشج اٌؼ١ٍّح -3

ذٗ ػٍٝ اٌؼًّ ذٛػػ لذس فٟاٌساتمح 

١ٌٚح ٚأٔٗ ٠ؽسٓ اٌؼًّ ِغ إذؽًّ اٌّس

 ا٢خش٠ٓ ؟

    

ً٘ ٌذٜ اٌّرمذَ : اٌّؼٍِٛاخ اٌف١ٕح -4

ِؼٍِٛاخ ف١ٕح ِٕاسثح ٌٍٛظ١فح اٌّرمذَ 

 ؟ئ١ٌٙا

    

ً٘ شخظ١ح اٌّرمذَ : اٌشخظ١ح -5

 ِشغٛتح ٚٚدٚدج؟

    

ً٘ ػثش اٌّرمذَ : اٌّمذسج ػٍٝ اٌتؼث١ش -6

 ػٓ آسائٗ ٚذفى١شٖ تطش٠مح ظ١ذج

 ِٚخرظشج ؟

 

   

ً٘ ظٙش اٌّرمذَ : اٌثمح ٚاالتضاْ -7

 تّظٙش االذضاْ ٚاٌصمح تإٌفس؟

    

ً٘ أظٙش اٌّرمذَ : االتداٖ ٚاٌحّاط -8

 اذعا٘ا ٚؼّاسا ِؼم١ٌٛٓ؟

    

ً٘ أ٘ذاف اٌّرمذَ ِٓ : أ٘ذاف اٌؼًّ -9

اٌؼًّ ذرفك ِغ اٌٛظ١فح اٌّطٍٛتح 

ٚخاطح ِٓ ٔٛاؼٟ اٌرشل١ح ٚاٌٛلد 

 ؟ اإلػافٟ

    

ً٘ وأد سدٚد : ٔٛػ١ح سدٚد اٌفؼً -10

تاٌرفى١ش  ذٛؼٟاٌّرمذَ ػٍٝ األسنٍح 

 اٌّرضْ ٚاٌظذق؟
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ً٘ ٠ثذٚ أٔٗ : إٌؼح ٚسخاحح اٌحىُ -11

 ٠رّرغ تإٌؼط ٚسظاؼح اٌؽىُ؟

    

ً٘ ٠ثذٚ أْ ٌذٜ : اٌمذسج اٌم١اد٠ح -12

اٌّرمذَ لذسج ل١اد٠ح ػٍٝ ئداسج أٞ 

 ِٛظف١ٓ؟

    

 

 ____________________________________________: تؼ١ٍماخ أخشٜ

                    ____________________________________________ 

  

 

 ِمثٛي خ١ذ ِّتاص اٌتمذ٠ش اٌؼاَ

 

 غ١ش ِمثٛي

 

 اخـ١ــٛطــتــاٌ

 

 

 

 تؼ١١ٕٗ ف٠ٟٕظش 

 

 

 تؼ١١ٕٗ ٠ؼتزس ػٓ

 

 

 ٌٍمشاس إٌٙائٟ اٌّسؤٚي أٚ اٌّفٛع تاٌتؼ١١ٓ ٠حٛي اٌٝ اٌشش٠ه

 

 ____________________________________________ :اٌمشاس إٌٙائٟ

                    ____________________________________________ 
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  سدً اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ ٌّٛظفٟ اٌّىتة ا١١ٌّٕٙٓ

 (ذؽفع فٝ ٍِف اٌّٛظف ٚذؽذز دٚس٠اً )
 4(C)ّٔٛرج 

 ________________________________________           : ُساال

  ________________________________________  :تاس٠خ اٌتؼ١١ٓ

 دٚساخ خاسج اٌّىتة اٌتحك تٙا اٌّٛظف

 ٚطف اٌذٚسج اٌدٙح إٌّظّــــــــح
ػذد 

 اٌساػاخ
 اٌذٚسجتاس٠خ 

 اٌٝ ِٓ

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

 ________________

________________ 

________________ 

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 

 دٚساخ داخً اٌّىتة

 ٚطف اٌذٚسج اسُ اٌّذسب
ػذد 

 اٌساػاخ
 اٌذٚسجتاس٠خ 

 اٌٝ ِٓ

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

7. ______________ 

8. ______________ 

9. ______________ 

 

 ________________

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ

 ـــــــــ
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 خالي سٕح   اٌتط٠ٛش إٌّٟٙ

                                             (ّٔٛرض ٍِخض تاٌساػاخ ٌثشٔاِط اٌرؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّسرّش) 
 4(D)ّٔٛرج 

 ىتة ا١١ٌٌٍّّٕٙٓششواء ِٚٛظفٟ اٌ ٍِخض ساػاخ تشٔاِح اٌتؼ١ٍُ إٌّٟٙ اٌّستّش

دٚساخ داخً  

 ساػح/ اٌّىتة

 دٚساخ خاسخ١ح

 ساػح/

 اٌّدّٛع

 ساػح/

 اٌششوـــاء 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٛظفْٛ ١ِِْٕٙٛ

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

7. ______________ 

8. ______________ 

 

ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ
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 4(E) ّٔٛرج                                              تم١١ُ ِشتشن فٟ تشٔاِح تؼ١ٍُ ِستّش فٝ اٌّىتة                                               

٠ستىًّ ٘زا إٌّٛرج ِٓ لثً اٌّذسب ٠ٚحفع طٛسج فٟ ٍِف اٌتذس٠ة ٌذٜ اٌّىتة 

 ٚطٛسج فٟ ٍِف اٌّٛظف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسُ اٌّشتشن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اسُ اٌثشٔاِـح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاس٠خ اٌثشٔاِح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سلُ اٌثشٔاِـــح 

ح صِالئٗ ا٢خش٠ٓ اٌّشاسو١ٓ فٝ اٌثشٔاِِغ ّماسٔح تاٌٌّشاسن ا٠ىْٛ تم١١ُ 

 :ػٍٝ إٌحٛ اٌتاٌٟ

 ِّراص= 5  فٛق اٌّرٛسؾ،= 4 ِرٛسؾ،= 3ألً ِٓ اٌّرٛسؾ، = 2ػؼ١ف، = 1

 اٌتم١١ُ 

  شاسن تفاػ١ٍح؟٠ً٘ واْ اٌّشاسن ِرؽّسا ٌٍثشٔاِط ٚ .1

  ً٘ واْ اٌّشاسن ِرؼاٚٔا ِغ ا٢خش٠ٓ خالي اٌثشٔاِط؟ .2

ٌٍثشٔاِط ِٓ ِرؽؼشاً  ً٘ واْ ٚاػؽا أْ اٌّشاسن واْ .3

ٚرٌه ِٓ خالي ِشاسورـٗ فٝ ؼٍماخ إٌماش خالي ، لثً

 اٌثشٔاِط؟

 

اْ ٌذٜ اٌّشاسن االسرؼذاد ٌٍٕماش ٚاٌرؼاًِ ِغ ً٘ و .4

ا٢خش٠ٓ فٝ اٌثشٔاِط ٚرٌه تّساػذج ِٓ ٌذ٠ٗ ِؼٍِٛاخ 

ّٓ ٌذ٠ُٙ ِؼٍِٛاخ ٌألً ِٕٗ ٚاالسرّاع ٚاإلٔظاخ اٌع١ذ 
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 أوصش ِٕٗ؟

ً٘ واْ ٌذٜ اٌّشاسن اٌمذسج اٌع١ذج ػٍٝ اإلٔظاخ  .5

ٌٍّذسب ٚاٌّمذسج ػٍٝ اٌرؼث١ش تشىً ِالئُ خالي 

 ٝ اٌثشٔاِط؟إٌّالشاخ ف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اٌرؼ١ٍك اٌؼاَ 

 : اسُ اٌّذسب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  غ١ـــٛلــرــاٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4(F) ّٔٛرج  تم١١ُ دٚسج تؼ١ٍُ ِستّش داخ١ٍح فٟ اٌّىتة                                               

اٌٝ ِسؤٚي اٌتؼ١ٍُ ٠ستىًّ ٘زا إٌّٛرج تٛاسطح وً ِشتشن ٠ٚسٍُ 

اٌّستّش فٟ اٌّىتة ػٕذ ٔٙا٠ح اٌثشٔاِح ٌالحتفاظ تٗ فٟ سدالخ اٌتؼ١ٍُ 

 .إٌّٟٙ اٌّستّش فٟ اٌّىتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ُ اٌثشٔاِحـــاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاس٠خ اٌثشٔاِح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(: اٌّذستْٛ)اسُ اٌّذسب 

 ال أٚافك ِحا٠ذ أٚافك :تٟسأ٠ه فٟ وً ِٓ ا٢اٌّطٍٛب 

    .ذؽممد أ٘ذاف اٌثشٔاِط .1

 رؼ١ٌٍّٟواْ اٌثشٔاِط ِٕاسثا تذسظح ظ١ذج  .2
 .ٚخثشذٟ

   

    .ذا ِٕٚاسثحوأد اٌّادج اٌؼ١ٍّح ِٕظّح ظ١ .3

واْ اإلػذاد اٌّسثك ٔافؼا فٟ ذؽم١ك أ٘ذاف  .4
 .اٌثشٔاِط

   

    واْ اٌّذسب ظ١ذا ٚفؼاالً  .5

ِالئّح ِٚعٙضج تشىً وأد لاػح اٌرذس٠ة  .6
 .ِٕاسة
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    .ٌٟ تظفح ػاِح واْ اٌثشٔاِط ٔافؼاً  .7

شظٛ ذٛػ١ػ أٞ ذؼذ٠الخ ذمرشؼٙا فٟ ِؽر٠ٛاخ اٌثشٔاِط أٚ شىٍٗ أٚ ؽش٠مح ٔ

 .ٗ ئرا واْ اٌّىرة س١مذَ ٘زا اٌثشٔاِط ِشج أخشٜذمذ٠ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ___________________ (اخت١اسٞ)اٌتٛل١غ اإلسُ ٚ
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 أداء انًًٓاخ–  4

 

5- Engagement Performance 

  ISQC 1 انًشجغ االعاعٙ

٠ٙعف ٘ػح حٌّؼ١خؼ اٌٝ حػطخء حالؼشخظحص ػٓ حٌؼٕخطؽ حٌّظؼّٕش الظحء  9ْذف انجضء

حٌّّٙخص، ٚطك١ٍؾ حٌؼٛء ػٍٝ ظٚؼ شؽ٠ه حٌّّٙش، حٌظطط١ؾ، حٌؽلخرش 

ظحء ِؽحخؼش حٌّؽحخؼش، حالقظشخؼحص، ِؼخٌدش حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ ٚح

 .حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ٌٍّّٙش

Paragraph 32 – 53 5.1 َص انًؼٛاس 

Paragraph A32 – A53 5.2 ٛحانرطثٛماخ ٔانًٕاد انرٕضٛح 

 5.2.1 حٌظطط١ؾ، حالشؽحف ٚحٌّؽحخؼش 

  حٌثزخص فٟ ٔٛػ١ش حٔدخؾ حٌّّٙش 

Supervision  حالشؽحف  

Review  حٌّؽحخؼش  

شورة  م  5.2.2 ال

Consultation حٌّشٛؼس   

  حٌظغ١ؽس  حػظزخؼحص ضخطش رخٌّىخطذ

 EQCR                  5.2.3                           ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش

 5.2.4 حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ 

Differences of 

Opinion 
    حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ 
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انًرطهثاخ انًُٓٛح ٔانُظايٛح  

 5.3 ٔانمإََٛح

 
 5.4 انرٕشٛك

 
 ّٕٛغجحٌ ٚؼحق حٌؼًّطز٠ٛذ أ

5(A) 

 
 جّٕٛغحٌ ّٔــٛغج ِشـــٛؼس

5(B) 

 
 حٌّكظشخؼ٠ٓلخثّش رؤقّخء 

 ّٕٛغجحٌ

5(C) 

ِؽحخؼش ِؽحلزش حٌٕٛػ١ش 

 (EQCR) 
 ّٕٛغجحٌ

5(D) 

ضطٛحص   -طؼ١١ٓ فؽ٠ك ٌٍّّٙش   

 حٌظطط١ؾ
 ّٕٛغجحٌ

5(E) 
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 أداء انًًٓاخ - 4

5- Engagement Performance 

 انًشجغ االعاعٙ ْذف انجضء

٠ٙعف ٘ػح حٌّؼ١خؼ اٌٝ حػطخء حالؼشخظحص ػٓ حٌؼٕخطؽ 

حٌّظؼّٕش الظحء حٌّّٙخص، ٚطك١ٍؾ حٌؼٛء ػٍٝ ظٚؼ شؽ٠ه 

حٌّّٙش، حٌظطط١ؾ، حٌؽلخرش حٌّؽحخؼش، حالقظشخؼحص، ِؼخٌدش 

 .حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ ٚحظحء ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ٌٍّّٙش

ISQC 1 

Paragraph 

32 –53 

 

     

 

 َص انًؼٛاس  5.1

  9فٙ انفمشاخ انرانٛح ػهٗ اٜذٙ  ISQC 1ُٚص انًؼٛاس 

 

ق١خقخص ٚحخؽحءحص ِظّّش ٌظؿ٠ٚعٖ رظؤو١ع  حٌّىظذ ٚػغ٠دذ ػٍٝ  .23

ْ حٌّّٙخص ٠ظُ طٕف١ػ٘خ ٚفك حٌّؼخ١٠ؽ ح١ٌّٕٙش ٚحٌّظطٍزخص حٌمخ١ٔٛٔش رؤِؼمٛي 

حٌّّٙش، ٠ظعؼ طمخؼ٠ؽ  ، حٚ شؽ٠هّىظذٚحٌظٕظ١ّ١ش حٌّؼّٛي رٙخ، ٚحْ حٌ

٠ٚدذ حْ طظؼّٓ ٘ػٖ حٌك١خقخص . ِٕخقزش فٟ حٌظؽٚف حٌمخثّش

 : ٚحالخؽحءحص ِخ ٠ٍٟ

a.  حظحء ( خٛظس)ِكخثً ِظؼٍمش رظؼؿ٠ؿ حالطكخق فٟ ٔٛػ١ش

 (33أ  -32حٌفمؽطخْ أ : حٌّؽخغ)حٌّّٙش،

b.  ،(34حٌفمؽس أ : حٌّؽخغ)ِكئ١ٌٚخص حالشؽحف 

c.  (35أ حٌفمؽس : حٌّؽخغ. )ِكئ١ٌٚخص حٌّؽحخؼش 

 

 لخػعسِكئ١ٌٚش حٌّؽحخؼش، ػٍٝ  حٌّىظذ٠دذ حْ طسعظ ق١خقخص ٚحخؽحءحص  .22

حْ طظُ ِؽحخؼش ػًّ حػؼخء فؽ٠ك حٌّّٙش حاللً ضزؽس ِٓ لزً حػؼخء 

 .فؽ٠ك حٌّّٙش حالوثؽ ضزؽس
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  ًشٕسجان

Consultation 

ػغ ق١خقخص ٚحخؽحءحص ِظّّش ٌظؿ٠ٚعٖ  رظؤو١ع ٚ ٌّىظذ٠دذ ػٍٝ ح .23

 :ِؼمٛي زٛي

a. ٛؼس حٌّٕخقزش زٛي حٌّكخثً حٌظؼزش حٚ حٌّث١ؽس ٌٍدعي،حخؽحء حٌّش 

b. ٌ حخؽحء ِشٛؼس ِٕخقزش، ظّى١ٕٗطٛفؽ حٌّظخظؼ حٌىخف١ش ِٓ 

c.  ٗٔطٛث١ك ؽز١ؼش ٚٔطخق ٘ػٖ حٌّشٛؼحص ٚحٌٕظخثح حٌّكظطٍظش ِٕٙخ، ٚح

ِٓ لزً حٌشطض حٌػٞ ٠كؼٝ حٌٝ : طُ حالطفخق ػ١ٍٙخ ِٓ حٌطؽف١ٓ أٞ

حٌشطض حٌػٞ طُ  أٞ)حٌسظٛي ػٍٝ ِشٛؼس، ِٚٓ حٌّكظشخؼ 

 ، ٚ(حقظشخؼطٗ

d. حٌفمؽحص أ : حٌّؽخغ. )ططز١ك حٌٕظخثح حٌّكظطٍظش ِٓ ٘ػٖ حٌّشٛؼحص

 (40أ  -36
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ق١خقخص ٚحخؽحءحص طظطٍذ، ف١ّخ ٠طض حٌّّٙخص  ٚػغ ّىظذ٠دذ ػٍٝ حٌ .24

حٌّّٙش ٚحٌظٟ طئِٓ طم١١ُ  ػٍٝ شٕٛػ١حٌ حٌؽلخرشحٌّٕخقزش، حخؽحء ِؽحخؼش 

ِٛػٛػٟ  ٌالزىخَ حٌٙخِش حٌظٟ ٠ظعؼ٘خ فؽ٠ك حٌّّٙش ٚحالقظٕظخخخص حٌظٟ 

٠ٚدذ حْ طظطٍذ ِثً ٘ػٖ . ٠ظُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ فٟ ط١خغش حٌظمؽ٠ؽ

 :حٌك١خقخص ٚحالخؽحءحص حألطٟ

a.  ٕٛػ١ش ٌد١ّغ ِّٙخص طعل١ك حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌ حٌؽلخرشاخؽحء ِؽحخؼش

 خش،ٌٍّٕشؤص حٌّعؼ

b.  حٌشؽٚؽطسع٠ع Criteria  حٌظٟ ػٍٝ حقخقٙخ ٠ٕزغٟ طم١١ُ خ١ّغ ِّٙخص

ٚحٌّؽحخؼش حالضؽٜ ٌٍّؼٍِٛخص حٌّخ١ٌش حٌظخؼ٠ط١ش ِّٚٙخص  ،حٌظعل١ك

حٌظؤو١ع حالضؽٜ ٚحٌطعِخص غحص حٌؼاللش ٚغٌه  ٌظسع٠ع ِخ حغح وخْ ٠دذ 

: حٌّؽخغ))ٌّّٙش حَ ال، ح ػٍٝ ٕٛػ١شحٌ حٌؽلخرشحخؽحء ِؽحخؼش 

 ٚ( A 41حٌفمؽس

c. حٌٕٛػ١ش ٌد١ّغ حٌّّٙخص حٌّطٍٛد ٌٙخ ِؽحخؼش  حٌؽلخرشخؽحء ِؽحخؼش ا

حٌٕٛػ١ش، حْ ٚخعص، ٚحٌظسمك ِٓ حٔٙخ طّظثً ٚطسمك حٌّؼخ١٠ؽ 
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 .  د - 35حٌّٛػٛػش ٚفك حٌفمؽس حٌفؽػ١ش 

 

ق١خقخص ٚحخؽحءحص طسعظ ؽز١ؼش، ٚطٛل١ض  حٌّىظذ ٚػغ٠دذ ػٍٝ  .25

٠ٚدذ حْ طظطٍذ ِثً ٘ػٖ  .ٌّّٙش ِؼ١ٕش ٚٔطخق ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش

حٌك١خقخص ٚحالخؽحءحص ػعَ ٚػغ طخؼ٠ص ػٍٝ طمؽ٠ؽ حٌّّٙش زظٝ حالٔظٙخء 

 (43أ  -42حٌفمؽطخْ أ : حٌّؽخغ. )حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش حٌؽلخرشِٓ ِؽحخؼش 

 

ق١خقخص ٚحخؽحءحص طظطٍذ حشظّخي ِؽحخؼش  حٌّىظذ ٚػغ٠دذ ػٍٝ   .26

 :حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش ِخ ٠ٍٟ حٌؽلخرش

a. ٌّكخثً حٌٙخِش ِغ شؽ٠ه حٌّّٙش،ِٕخلشش ح 

b.  ِؽحخؼش حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٚ ِؼٍِٛخص حٌّٛحػ١غ حالضؽٜ، ٚحٌظمؽ٠ؽ

 حٌّمظؽذ،

c.  ،ِؽحخؼش ٚثخثك طظؼٍك رخالزىخَ حٌٙخِش حٌظٟ حطعؼ٘خ فؽ٠ك حٌّّٙش

 ٚحالقظٕظخخخص حٌظٟ طٛطً ح١ٌٙخ،

d.  طم١١ُ حٌٕظخثح حٌظٟ طُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ زٛي ط١خغش حٌظمؽ٠ؽ، ٚحالضػ

حٌفمؽس : حٌّؽخغ. )زخؼ ِخ حغح وخْ حٌظمؽ٠ؽ حٌّمظؽذ ِٕخقذ، حَ الرخالػظ

 (.44أ 

 

حٌّىظذ ف١ّخ ٠ظؼٍك رظعل١ك حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٌٍّٕشؤص حٌّعؼخش، ٠دذ ػٍٝ  .27

 ػٍٝ ٕٛػ١شحٌ حٌؽلخرشق١خقخص ٚحخؽحءحص طظطٍذ حْ طشظًّ ِؽحخؼش  ٚػغ

 :حٌّّٙش، ح٠ؼخ حػظزخؼ حالِٛؼ حٌظخ١ٌش

a. ف١ّخ ٠ظؼٍك رّّٙش ِسعظس  ّىظذمال١ٌش حٌطم١١ُ فؽ٠ك حٌّّٙش القظ

 ،(ِؼ١ٕش)

b.  ِخ حغح طُ حخؽحء ِشخٚؼحص ِٕخقزش ف١ّخ ٠طض حٌّكخثً غحص حالضظالف

حٌّكخثً حٌظؼزش، حٚ حٌّث١ؽس ٌٍدعي،  فٟ حٌؽأٞ، حٚ غ١ؽ٘خ ِٓ

 ٚحالقظٕظخخخص حٌٕخشجش ػٓ ٘ػٖ حٌّشٛؼحص، 

c. ؿ ف١ّخ ِخ حغح وخٔض حٌٛثخثك حٌّطظخؼس ٌٍّؽحخؼش طؼىف حٌؼًّ حٌّٕد

. ٠ظؼٍك رخالزىخَ حٌٙخِش، ٚطعػُ حالقظٕظخخخص حٌظٟ طُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ

 (.46أ  -45حٌفمؽطخْ أ : حٌّؽخغ)
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٠دذ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خقخص ٚحخؽحءحص طظٕخٚي طؼ١١ٓ ِؽحخؼٟ  .28

 :ِٓ ضالي Eligibilityٚطسعظ أ١ٍ٘ظُٙ . حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙخص

a. ٚؼ، رّخ فٟ غٌه حٌطزؽس حٌّئ٘الص حٌف١ٕش حٌّطٍٛرش الٔدخؾ حٌع

   (.47حٌفمؽس أ : حٌّؽخغ) ٚحٌظالز١ش حٌالؾِظ١ٓ،

b.  حٌػٞ ٠ّىٓ حْ طظُ حقظشخؼس ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش، ( حٌسع)حٌعؼخش

حٌفمؽس أ : حٌّؽخغ. )ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّّٙش ظْٚ اػؼخف ِٛػٛػ١ظٗ

48.) 

  

 ٠دذ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خقخص ٚحخؽحءحص ٌظئِٓ ِٛػٛػ١ش .34

Objectivity (.51أ  -49حٌفمؽحص أ : حٌّؽخغ. )ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش 

 

٠دذ حْ طٕض ق١خقخطٗ ٚحخؽحءحطٗ ػٍٝ حٌشؽوش ػٍٝ حقظزعحي ِؽحخغ   .34

حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ز١ثّخ لع طؼؼف لعؼس حٌّؽحخغ ػٍٝ أظحء ِؽحخؼش 

 .ِٛػٛػ١ش

 

 انًًٓح ػهٗ ُٕػٛحان انشلاتحذٕشٛك يشاجؼح 

Documentation of the Engagement Quality Control 

Review 

٠دذ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خقخص ٚحخؽحءحص ف١ّخ ٠طض طٛث١ك ِّٙش  .33

 :ِخ ٠ٍٟ  حٌظٛث١كِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش، طظطٍذ 

a. زٛي ِؽحخؼش  ّىظذحٌّطٍٛرش رّٛخذ ق١خقخص حٌ حالػخفش حالخؽحءحص

 ٌّّٙش لع طُ حٔدخؾ٘خ،ػٍٝ حٕٛػ١ش حٌ حٌؽلخرش

b.  حقظىّخي ِؽحخؼش َُّ حٌّّٙش، فٟ حٚ لزً طخؼ٠ص  ػٍٝ ٕٛػ١شحٌ حٌؽلخرشلع ط

 حطعحؼ حٌظمؽ٠ؽ،

c. ٌٛش، لع طدؼٍٗ ٠ؼظمع حْ ٍػعَ حؽالع حٌّؽحخغ ػٍٝ أ٠ش ِكخثً غ١ؽ ِس

حالزىخَ حٌٙخِش حٌظٟ حطعؼ٘خ فؽ٠ك حٌّّٙش ٚحالقظٕظخخخص حٌظٟ طٛطً 

 .ح١ٌٙخ غ١ؽ ِالثّش
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 االخرالف فٙ انشأ٘

Differences of Opinion 

خص ٚحخؽحءحص طظٕخٚي حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ ٠دذ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خق .32

حٌظٟ طٕشؤ ر١ٓ فؽ٠ك حٌّّٙش، ٚأٌٚجه حالشطخص حٌػٞ ٠ظُ حٌظشخٚؼ ِؼُٙ، 

ٚز١ث ٠ىْٛ ِّىٕخً، طٍه حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ حٌظٟ طٕشؤ ر١ٓ شؽ٠ه 

 (.53أ  -52حٌفمؽطخْ أ : حٌّؽخغ. )حٌّّٙش ػٍٝ ٕٛػ١شحٌ حٌؽلخرشحٌّّٙش 

 

 :ك١خقخص ٚحالخؽحءحص ِخ ٠ٍٟ٠دذ حْ طظطٍذ ِثً ٘ػٖ حٌ  .33

a. ،طٛث١ك ٚططز١ك حالقظٕظخخخص حٌظٟ طُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ 

b. حٌّكؤٌش ًّ  .٠دذ حْ ال ٠ئؼش حٌظمؽ٠ؽ زظٝ ٠ظُ ز
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 9انًٕاضٛغ انرانٛح" أداء انًًٓاخ"ٚرضًٍ 

 

 (A32 – A35)حٌظطط١ؾ، حالشؽحف ٚحٌّؽحخؼش  4.3.4

 (A36 –A40)حٌّشٛؼس  4.3.3

 (A41- A51)حٌٕٛػ١ش ٌٍّّٙش ِؽحخؼش حٌؽلخرش        4.3.2

  (A52 – A53)حألضظالفخص فٟ حٌؽأٞ        4.3.3
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 انرطثٛماخ ٔانًٕاد انرٕضٛحٛح   4.3

 انرخطٛظ، االششاف ٔانًشاجؼح 4.3.4

 (.23انفمشج 9 انًشجغ)انًًٓح    جٕدج اداءانصثاخ فٙ َٕػٛح 

A32. ٌعٜ حٔدخؾ حٌّّٙش ِٓ ضالي ق١خقخطحٌثزخص فٟ حٌٕٛػ١ش  حٌّىظذ ٠ؼؿؾ ٗ

 شوظؽ٠ٚ١ٔٚظُ طسم١ك غٌه ػخظس ِٓ ضالي حالظٌش حٌطط١ش حٚ حال. ٚحخؽحءحطٗ

حٚ حظٚحص حٌزؽِد١خص حٚ غ١ؽ٘خ ِٓ حشىخي حٌظٛث١ك حٌّٛزع، ِٚٛحظ 

ٚلع طظؼّٓ . حؼشخظ٠ش زٛي حٌمطخع حٚ ِٛحظ ِظطظظش رّٛػٛع ِؼ١ٓ

 : حٌّكخثً حٌظٟ ٠ظُ طٕخٌٚٙخ ِخ ٠ٍٟ

  حػالَ فؽ٠ك حٌّّٙش رخٌّؼٍِٛخص ػٓ حٌّّٙش ٌٍسظٛي ػٍٝ فُٙ و١ف١ش

 .ال٘عحف ػٍُّٙ

  حٌؼ١ٍّخصProcesses  ِغ ِؼخ١٠ؽ حٌّّٙش حٌّطزمشٌالِظثخي. 

 ًّػ١ٍّخص حالشؽحف ػٍٝ حٌّّٙش ٚطعؼ٠ذ ٚطّؽ٠ٓ فؽ٠ك حٌؼ. 

 ٚشىً  ،خِش حٌظٟ طعؼصٙٚحالزىخَ حٌ ،ؽؽق ِؽحخؼش حٌؼًّ حٌّٕدؿ

 .حٌظمؽ٠ؽ حٌظخظؼ

 ٌّٕخقذ ٌٍؼًّ حٌّٕدؿ ٚطٛل١ض ٔطخق حٌّؽحخؼشحٌظٛث١ك ح. 

 حٌؼ١ٍّخص حٌّظزؼش ٌٍسفخظ ػٍٝ زعحثش خ١ّغ حٌك١خقخص ٚحالخؽحءحص. 

 

22A.  حػؼخء فؽ٠ك حٌّّٙش حاللً  ،دعؼَّ ّ  ؼًّ حٌّٕخقذ ٚحٌحٌ فؽ٠ك٠كخػع

 .ضزؽس ػٍٝ فُٙ ح٘عحف حٌؼًّ حٌّٛوً ح١ٌُٙ رٛػٛذ
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 انرخطٛظ ، اإلششاف ٔانًشاجؼح

ٝ حٌّىظذ أْ ٠مَٛ رظطط١ؾ ٚطٕف١ػ حٌّّٙخص ٚحالشؽحف ػ١ٍٙخ ٠دذ ػٍ

ِٚؽحخؼظٙخ رطؽ٠مش ِالثّش رّخ ٠ٛفؽ ظؼخش ِؼمٌٛش ِٓ حاللظٕخع رؤْ حٌؼًّ لع ٔفػ 

 .رٕخء ً ػٍٝ ِؼخ١٠ؽ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش حٌظٟ ألؽ٘خ حٌّىظذ

 

فؼٍٝ قز١ً حٌّثخي اْ ٚػغ حقظؽحط١د١ش . اْ ططط١ؾ حٌّّٙش ٠ظؤثؽ رسدُ حٌّّٙش

ل١ك حٌؼخثعس اٌٝ ٚحٌّّٙخص حٌظغ١ؽس ال ٠دذ أْ ٠ىْٛ ِؼمع أٚ ٠كظٍٙه حٌظع

 .حٌٛلض، ٠ٚظؽحٚذ زدُ ِٚسظ٠ٛخطٙخ حٌظطط١ؾ رٕخء ً ػٍٝ زدُ ٚطؼم١عحص حٌّّٙش

 .فٟ ٘ػٖ حٌسخي أٞ حٌّّٙخص حٌظغ١ؽس ٠ظُ طسؼ١ؽ ِػوؽس ِٛخؿس

 ٠ظُ طسع٠ع ِكئ١ٌٚخص حٌظطط١ؾ ٚحٌظٕف١ػ ٚحالشؽحف ػٍٝ ِكظٜٛ حٌّّٙش طسع٠عحً 

ٚحػسخً ٚغٌه زكذ زدُ ٚاِىخ١ٔخص حٌّىظذ ٚزكذ زدُ ٚطؼم١ع حٌّّٙش، ِٓ 

لزً حٌشؽ٠ه حٌّكئٚي حٌػٞ ٠مَٛ رظٛؾ٠غ حٌّكئ١ٌٚخص ػٍٝ فؽ٠ك حٌؼًّ 

 .ٚاشؽحوُٙ فٟ ػ١ٍّش حٌظطط١ؾ وً زكذ ِٛلؼٗ

 

٠دذ ػٍٝ فؽ٠ك حٌؼًّ أْ ٠مَٛ رؼ١ٍّش حٌظطط١ؾ لزً حٌزعء رظٕف١ػ اخؽحءحص 

 :ٌظٟ طشًّ ِخ ٠ٍٟحٌظعل١ك ح١ٌّعح١ٔش ٚح

 

  ًِٚحٌّؼٍِٛخص حٌٛحخذ أضػ٘خ فٟ حٌسكزخْ ػٕع ططط١ؾ  ٚحٌز١خٔخصطسع٠ع حٌؼٛح
حٌؼ١ٍّش، ٠ٚظُ غٌه ردّغ حٌّؼٍِٛخص ػٓ ضٍف١ش ٚؽز١ؼش حٌّّٙش ٚحٌؽخٛع اٌٝ 
حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ طُ حٌسظٛي ػ١ٍٙخ ِٓ حٌكٕٛحص حٌكخرمش، اْ ٚخعص، ٚطسع٠ع 

 .٘ػٖ حٌز١خٔخص زكذ حٌظؽٚف حٌسخ١ٌش

 حٌّّٙش ٚطسع٠ع طؤث١ؽ٘خ ػٍٝ حإلخؽحءحص حٌظٟ ق١ظُ  ٌّطخؽؽٌظمع٠ؽ حٌّزعثٟ ح
 .طٕف١ػ٘خ

  ًّٚحٌػٞ ٠ظُ طظ١ّّٗ ١ٌٕخقذ زدُ ٚضطش حٌّّٙش حٌّمظؽذرؽٔخِح حٌؼ. 

  ِظطٍزخص أػؼخء فؽ٠ك حٌّّٙش، ٚخعٌٚش ٚطٛو١ً أػؼخء فؽ٠ك حٌّّٙش رّخ
 .٠ظٕخقذ ِغ زدُ ٚضطش حٌّّٙش

 ٚطٛف١ؽ٘خ ِٓ ظحضً أٚ ضخؼج حٌّىظذ ِعٜ حٌسخخش اٌٝ ضزؽحص ِظطظظش ،
 .رّخ طمظؼٟ ا١ٌٗ حٌسخخش ِٓ أخً طٕف١ػ حٌّّٙش

  حٌظٟ لع طكظعػٟ حٌظ٠ًّٛ فٟ حٌططش حٌّظٛلؼش حٌظؽٚفطسع٠ع. 

 

ِٚٓ طٍه حٌظؽٚف ٚحألزٛحي حإللظظخظ٠ش حٌدخؼ٠ش حٌظٟ ٌٙخ طؤث١ؽ٘خ ػٍٝ حٌؼ١ًّ 

 :ٚأثؽ٘خ حٌّظٛلغ ػٍٝ حٌّّٙش
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 ٌّّٙش حٌػٞ طُ طٛو١ٍُٙ ٠ٍّىْٛ حٌىفخءحص حٌالؾِش حٌظؤوع ِٓ أْ أػؼخء فؽ٠ك ح
ٚػٍٝ ِؼؽفش رمطخع ٚحػّخي حٌؼ١ًّ، ٚٚخٛد طؤ١ِٓ وخفش ٚقخثً حٌزسث 

 .حٌّٕٟٙ ٌُٙ أثٕخء طٕف١ػ حٌّّٙش

 

٠سعظ رّٛخزٙخ حألفؽحظ حٌالؾ١ِٓ ٚحٌدعٚي  حٌّّٙشٌظٕف١ػ حػعحظ حٌّٛحؾٔش حٌظمع٠ؽ٠ش  

ظ٘خ ِٓ لزً حٌشؽ٠ه حٌّكئٚي ػٓ حٌؿِٕٟ ٌظٕف١ػ حٌؼًّ ح١ٌّعحٟٔ ٠ٚظُ حػظّخ

ٚططظٍف ٘ػٖ حٌّٛحؾٔش ِٓ ِىظذ ٢ضؽ زكذ ِظطٍزخص ٚحزظ١خخخص وً . حٌؼ١ٍّش

فمع طكظطعَ رؼغ حٌّىخطذ ّٔٛغج ِكظمً ٌٍٛلض حٌّمعؼ ّٚٔٛغج آضؽ  ،ِىظذ

 .رّٕٛغج ٚحزعٌٍٛلض حٌفؼٍٟ ر١ّٕخ طمَٛ ِىخطذ أضؽٜ رعِح حٌّٕٛغخ١ٓ 

. Current File حٌدخؼٞ حٌّّٙشٍف ٠ٚدذ زفع ّٔٛغج ِٛحؾٔش حٌٛلض فٟ ِ

٠ٚظُ حقظىّخٌٗ ِٓ لزً فؽ٠ك حٌؼًّ ٠ٚظُ أضػ حٌؼٛحًِ حٌظخ١ٌش فٟ حالػظزخؼ ػٕع 

 :اػعحظ ِٛحؾٔش حٌٛلض 

  ُٚطؼم١ع٘خ حٌؼ١ٍّشزد. 

  ٜحٌّكخػع٠ٓ ٚحٌّطظظ١ٓ طٛفؽِع. 

  حٌّّٙشإلطّخَ  حٌالؾَحٌٛلض. 

 ًّحقظّؽحؼ٠ش فؽ٠ك حٌؼ. 

  حٌظعؼ٠ذفؽص. 

 

 9انؼًم نهرأكذ يٍ أٌ يشالثح ذمذو عٛش

  ُٙحٌّكٕعس ا١ٌُٙ األعمالٚحٌىفخءس حٌالؾِش ٌظٕف١ػ  حٌّٙخؼحصحٌّكخػع٠ٓ ٌع٠. 

  ّْٛٙطٛخ١ٙخص حٌؼًّ ٠ٚظمزٍْٛحٌّكخػع٠ٓ ٠ف. 

 حٌّؼظّع ِٓ لزً حٌّىظذ حٌظعل١ك رؽٔخِحطظُ ٚفك  حٌّّٙش. 

  ٠ؽ ٚحٌظٝ أث١ؽص ضالي حٌؼًّ لع طُ فّٙٙخ ٚطمع خٌّّٙشرحٌّكخثً حٌٙخِش حٌطخطش
 .ِعٜ أ١ّ٘ظٙخ ٚأٔٗ طُ طؼع٠ً رؽٔخِح حٌؼًّ ٌّؼخٌدظٙخ اغح ظػض حٌسخخش ٌػٌه
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 انرخطٛظ، االششاف ٔانًشاجؼح 4.3.4

  (ب 23انفمشج 9 انًشجغ)االششاف 

Supervision 

23A. ٠ظؼّٓ حالشؽحف ػٍٝ حٌّّٙش حالِٛؼ حٌظخ١ٌش: 

 ،ِظخرؼش طمعَ حٌّّٙش 

 ٌّّٙش حٌّطظٍف١ٓ، ِٚخ حغح حٌٕظؽ فٟ وفخءس ٚلعؼحص حػؼخء فؽ٠ك ح

وخٔٛح ٠ٍّىْٛ حٌٛلض حٌىخفٟ الٔدخؾ ػٍُّٙ ِٚخ حغح وخٔٛح ٠فّْٙٛ 

حٌظؼ١ٍّخص ِٚخ حغح ٠ظُ طٕف١ػ حٌؼًّ ٚفك حٌّٕٙد١ش حٌّططؾ ٌٙخ الٔدخؾ 

 حٌّّٙش،

 ٚحٌٕظؽ فٟ ح١ّ٘ظٙخ ٚطؼع٠ً  ،طٕخٚي حٌّكخثً حٌٙخِش حٌٕخشجش حثٕخء حٌّّٙش

 ثُ، ٚحٌّٕٙد١ش حٌّططؾ ٌٙخ رخٌشىً حٌّال

  ٌٝحٚ حٌعؼحقش ِٓ لزً حػؼخء  حٌّشٛؼسطسع٠ع حٌّكخثً حٌظٟ طسظخج ح

 .حوثؽ ضزؽس فٟ فؽ٠ك حٌّّٙش ٚغٌه حثٕخء حظحء حٌّّٙش

 

 (ض 23انفمشج 9 انًشجغ)انًشاجؼح 

 Review   

24A. ِخ اغح حػظزخؼضالي حٌّؽحخؼش ِٓ  ىْٛطظ: 

 ٔٛٔ١ش ٚحٌظٕظ١ّ١ش طُ حٔدخؾ حٌؼًّ ٚفك حٌّؼخ١٠ؽ ح١ٌّٕٙش ٚحٌّظطٍزخص حٌمخ

 حٌّؼّٛي رٙخ،

 خ ِؽس حضؽٜ،ٙطّض حثخؼس ِكخثً ٘خِش ٌٍٕظؽ ف١ 

 طُ حخؽحء ِشٛؼحص ِٕخقزش ٚطٛث١ك ٚططز١ك حالقظٕظخخخص حٌٕخطدش ػٕٙخ، 

 ،وخٔض ٕ٘خن زخخش حٌٝ ِؽحخؼش ؽز١ؼش ٚطٛل١ض ٚٔطخق حٌؼًّ حٌّٕدؿ 

 ُوخْ حٌؼًّ حٌّٕدؿ ٠عػُ حالقظٕظخخخص حٌظٟ طُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ ِٚخ حغح ط 

 طٛث١مٗ رخٌشىً حٌّٕخقذ،

 ٚ ،وخٔض حالظٌش حٌظٟ طُ حٌسظٛي ػ١ٍٙخ وخف١ش ِٕٚخقزش ٌعػُ حٌظمؽ٠ؽ 

 طُ طسم١ك ح٘عحف حخؽحءحص حٌّّٙش. 
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 إسشاداخ انرٕشٛك انًُاعة نهؼًم انًُجض

ِٚٓ حإلخؽحءحص حٌظٝ ٠ّىٓ طٕف١ػ٘خ  ؛طٛث١ك حٌؼًّ حٌّٕفػ ٚطعل١ك ػًّ حٌّكخػع٠ٓ

 :ِخ ٠ٍٟ

  ىً ِٚسظٜٛ أٚؼحق حٌؼًّش ػٓٚخٛظ طؼ١ٍّخص. 

  ٚخٛظ طؼ١ٍّخص ٚاؼشخظحص ٌّؽحخؼش أٚؼحق حٌؼًّ ٌٍظؤوع ِٓ أْ حٌّكخػع٠ٓ لع
 خٚأْ أٚؼحق حٌؼًّ لع أػع٘ ،خّؼٛح حألظٌش حٌالؾِش ٚفمخ ٌزؽٔخِح حٌؼًّ

 .حٌّكخػعْٚ ٚفمخ ٌّظطٍزخص حٌّىظذ

  َّٔط١ش ٚلٛحثُ حقظمظخء ٚلٛحثُ ِؽحخؼش اٌٝ حٌّعٜ حٌّالثُ  ّٔخغجحقظطعح
 .رشىً ِالثُ حٌّّٙشٌٍّكخػعس فٟ اطّخَ 

 ػٍٝ أٚؼحق حٌؼًّ ِٓ لزً حٌشطض حٌػٞ أػع٘خ  حٌظخؼ٠ص ٚٚػغ حٌظٛل١غ
 .ٞ ؼحخؼٙخٚحٌشطض حٌػ

 

طعل١ك ٔظخثح حٌؼًّ حٌّٕفػ ٚحٌظسمك ِٓ وفخ٠ش ٚوفخءس حٌمؽحثٓ ٚحألظٌش حٌظٝ طُ 

ءحص حٌسظٛي ػ١ٍٙخ ٚحطكخق حٌظمؽ٠ؽ ِغ ٔظخثح حٌؼًّ حٌّٕفػ ِٚٓ رؼغ حإلخؽح

 :حٌظٝ ٠ّىٓ طٕف١ػ٘خ ِخ ٠ٍٟ

 ػًّ حٌّكخػع٠ٓ ِٓ لزً حٌّشؽف حٌّكئٚي ٌٍظؤوع ِٓ أْ حٌّكخػع٠ٓ  ِؽحخؼش
لع خّؼٛح حألظٌش حٌالؾِش ٚفمخ ٌزؽٔخِح حٌّؽحخؼش ٚأْ أٚؼحق حٌؼًّ لع أػعص 

 .زكذ ِظطٍزخص حٌّىظذ

 ػًّ حٌّكخػع٠ٓ ٌٍظؤوع ِٓ وفخ٠ش ٚوفخءس حٌمؽحثٓ ٚحألظٌش حٌظٝ طُ  ِؽحخؼش
حٌّخ١ٌش حٌز١خٔخص سظٛي ػ١ٍٙخ ٚأْ حٌّىظذ ٌع٠ٗ أقخـ وخف إلرعحء حٌؽأٞ فٟ حٌ

 .وىً

حٌّخ١ٌش ِٛػٛع حٌظمؽ٠ؽ ٚحٌظسمك ِٓ حطكخق وً ِّٕٙخ  حٌز١خٔخصطعل١ك حٌظمؽ٠ؽ ٚ

غ١ؽ  طعل١ك٠ٚظُ غٌه ِٓ لزً شؽ٠ه أٚ ِع٠ؽ . ِغ حٌّؼخ١٠ؽ ح١ٌّٕٙش غحص حٌؼاللش

حٌّخ١ٌش  ز١خٔخصػعَ حزظٛحء حٌِزخشؽس ٚغٌه ٌٍظؤوع ِٓ  حٌّّٙشِكئٚي ػٓ 

ٚوػٌه ٌٍظؤوع ِٓ حالٌظؿحَ رّؼخ١٠ؽ حٌؼؽع ٚحإلفظخذ  ،ٚحٌظمؽ٠ؽ ػٍٝ أضطخء

 .ظعل١كحٌؼخَ ِٚؼخ١٠ؽ حٌ

 

 .ذٕشٛك يغرٕٚاخ انرخطٛظ ٔاإلششاف ٔانرذلٛك

  حٌّىظذ ٚاخؽحءحطٗ ٌٍظطط١ؾ ٚحٌظعل١ك  رك١خقخصارالؽ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّىظذ
١ً حٌّىظذ ٚحٌعٚؼحص حٌظعؼ٠ز١ش ٚغٌه ٠شًّ ٚحإلشؽحف ٚحٌظعل١ك ِٓ ضالي ظٌ

طؼ١ٍّخص ػٓ شىً ِٚسظٜٛ أٚؼحق حٌؼًّ ٚحقظطعحَ حٌّٕخغج حٌّٕط١ش حٌّٕخقزش 
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 .ٚلٛحثُ حالقظمظخء ٚلٛحثُ حٌظعل١ك

  ٓٚػغ اخؽحءحص ِٕخقزش ٌسكُ حٌطالفخص فٟ ٚخٙخص حٌٕظؽ ح١ٌّٕٙش ر١
 .ٌٍؼ١ٍّشأػؼخء حٌفؽ٠ك حٌّطظض 
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 Consultation( 23انفمشج 9 انًشجغ)انًشٕسج   4.3.3

 

25A. حخؽحء ٔمخل ػٕع حٌّكظٜٛ حٌّٕٟٙ حٌّٕخقذ ِغ حالفؽحظ  ٛؼسشّظؼّٓ حٌط

حٌػ٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ظحضً حٚ ضخؼج حٌّىظذ ٚحٌػ٠ٓ ٠ٍّىْٛ حٌطزؽس 

 .حٌّظطظظش

 

 26A . َِظخظؼ حٌزسث حٌّٕخقزش ٚحٌطزؽس حٌدّخػ١ش ٚحٌطزؽس  حٌّشٛؼس٠كظطع

سكٓ ططز١ك طػٍٝ طؼؿ٠ؿ حٌٕٛػ١ش ٚ حٌّشٛؼسكخػع طٚ. ١ش فٟ حٌّىظذحٌفٕ

فٟ ق١خقخص ٚحخؽحءحص  ّشٛؼس٠ٚكخػع حٌظمع٠ؽ حٌّٕخقذ ٌٍ. حٌسىُ حٌّٕٟٙ

شدغ طِظعؼ لٛس ٚ حٌّشٛؼس ٟ٘حٌّىظذ ػٍٝ طؼؿ٠ؿ ثمخفش طعؼن رؤْ 

 .حٌّٛظف١ٓ ػٍٝ حٌظشخؼن فٟ حٌّكخثً حٌظؼزش حٚ حٌّث١ؽس ٌٍدعي

 

27A. خٌ ّشٛؼس٠ٌّىٓ طسم١ك ح  حٌف١ٕش ٚحالضالل١ش حٌٙخِش، زٛي حٌّكخثً شحٌفؼَّ

، ضخؼج حٌّىظذ، ظحضً حٌّىظذ، حٚ ز١ث ٠ىْٛ ِّىٕخً  ٛؼ حألضؽٜحالِٚ

 :ػٕعِخ

  ُِؼُٙ رد١ّغ حٌسمخثك  حخؽحء حٌّشٛؼس٠ظُ طؿ٠ٚع حالشطخص حٌػ٠ٓ ٠ظ

 غحص حٌؼاللش حٌظٟ طّىُٕٙ ِٓ طمع٠ُ ٔظ١سش ِعؼٚقش، ٚ

 حٌّؼؽفش ٚحاللع١ِش فٟ حٌؼًّ  ِشٛؼطُٙظُ طحالشطخص حٌػ٠ٓ  ىْٛ ٌع٠ٜ

ٚػٕعِخ ٠ظُ طٛث١ك ٚططز١ك حالقظٕظخخخص حٌٕخطدش ػٓ  .ٚحٌطزؽس حٌّٕخقزش

 . ٘ػٖ حٌّشٛؼحص رخٌشىً حٌّٕخقذ

 

28A. ضؽ٠ٓ طكخُ٘ حٌٛثخثك حٌطخطش رخٌّشٛؼحص ِغ حالشطخص ح١١ٌّٕٙٓ ح٢

ش حٌظٟ طٕطٛٞ ػٍٝ ِكخثً طؼزش حٚ ِث١ؽس ٌٍدعي ٚحٌظٟ طىْٛ ِىظٍّ

ٍش رشىً وخٍف فٟ حٌسظٛي ػٍٝ فُٙ زٛي  :ِٚفظَّ

 ٌزٌٛٙخ، ٚ ّشٛؼسحٌّكؤٌش حٌظٟ طُ ح 

  ٞٔظخثح حٌّشٛؼحص، رّخ فٟ غٌه أ٠ش ِمؽؼحص ِظطػس، ٚحالقخـ حٌػ

١ض ػ١ٍٗ ٘ػٖ حٌمؽحؼحص ٚو١ف طُ ططز١مٙخ  .رٕ 

 

 اػرثاساخ خاصح تانًكاذة انصغٛشج

34A.  حٌطخؼج ِثال، حٚ  سظخج حٌٝ حٌسظٛي ػٍٝ ِشٛؼس ٠ِٓ ِىظذلع طٕظفغ

ٍّه حٌّظخظؼ حٌعحض١ٍش حٌّٕخقزش، ِٓ حٌطعِخص حالقظشخؼ٠ش ٠ال  ِىظذ
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 :حٌّمعِش ِٓ لزً

  ،ٜحٌّىخطذ حالضؽ 

 ٚحٌدٙخص ح١ٌّٕٙش ٚحٌظٕظ١ّ١ش، ح 

 حٌّٕظّخص حٌظدخؼ٠ش حٌظٟ طمعَ ضعِخص حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  غحص حٌؼاللش. 

 

وفخءس  ١ّش حٌظؤوع ِِٓٓ حأل٘ٚلزً طؼخلع حٌّىظذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ٘ػٖ حٌطعِخص، 

ٌظمع٠ُ ظسع٠ع ِخ حغح وخْ ِئ٘ال رخٌشىً حٌّٕخقذ ٌحٌطخؼخٟ، ص حٌّظعؼ ٚلعؼح

 .طٍه حٌطعِخص

٠دذ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خقخص ٚاخؽحءحص ِالثّش رّخ ٠ٛفؽ ٌٍّىظذ ظؼخش  

حٌّىظذ طظخذ ٌُٙ حٌّشٛؼس ِٓ أشطخص  فٟ حٌّٛظف١ِٓؼمٌٛش ِٓ حاللظٕخع رؤْ 

٠ٚؽحػٝ . ذ ِٓ حٌّؼؽفش ٚحٌىفخءس ٚقعحظ حٌؽأٞ ٚحٌطزؽسٌع٠ُٙ حٌّكظٜٛ حٌّٕخق

أْ حٌظؽط١زخص حٌطخطش رخٌّشٛؼس طؼظّع ػٍٝ ػعس ػٛحًِ ِٕٙخ زدُ حٌّىظذ، 

ٚزدُ حٌؼ١ٍّخص ٚطؼٛرظٙخ، ِٚكظٜٛ حٌّؼؽفش ٚحٌطزؽس ٚؼخخزش حٌظمع٠ؽ حٌّٕٟٙ 

 .حٌّىظذ ٌّٛظفٟ

 9ٛك يا ٚهٙٚجة ػهٗ انًكرة ػُذ ٔضغ عٛاعاذّ ٔإجشاءاذّ أٌ ٚغؼٗ إنٗ ذحم

  طسع٠ع حٌسخالص أٚ حٌّٛحػ١غ حٌظٝ طظطٍذ حٌّشٛؼس ِٚظخظؼ حٌّشٛؼس حٌّمزٌٛش
 .حٌّىظذ رظٍه حٌسخالص ٚحٌّٛحػ١غ ٚحٌّظخظؼ ِٛظفٟٚارالؽ 

 ٌفٟ حٌّىظذ ػٍٝ حٌّشٛؼس ِغ حٌّظخظؼ حٌظٝ ٠سعظ٘خ  ّٛظف١ٓطشد١غ ح
 .حٌّىظذ

 ح ٌُ طظٛفؽ ػًّ حٌظؽط١زخص حٌالؾِش ِغ ِظخظؼ ضخؼخ١ش ِٕخقزش ٌٍّشٛؼس اغ
 .ٌعٜ حٌّىظذ حٌىفخءحص حٌّالثّش

 فٟ حٌّىظذ فٟ حٌسظٛي  ّٛظف١ٓ١ؽ ِّٙش ح١ٌطٛف١ؽ حٌّؽحخغ حٌّٕخقزش ٚطك
 .ػ١ٍٙخ ػٕع حٌسخخش

  ٓطٛث١ك حٌّشٛؼس ٚحػظّخظ ؼأٞ حٌّكظشخؼ ِٓ لزً حٌشؽ٠ه حٌّكئٚي ػ
 .ّّٙشحٌ

  ٞطٛث١ك حالػظزخؼحص حٌظٟ أضػص فٟ حٌسكزخْ فٟ زخٌش ػعَ حألضػ رؽأ
 .ظشخؼحٌّك
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 EQCRٗ انًًٓح هيشاجؼح انشلاتح انُٕػٛح ػ  4.3.2

 (. B 24انفمشج 9 انًشجغ)يؼاٚٛش يشاجؼح انشلاتح انُٕػٛح ػهٗ انًًٓح 

A41.  لع طظؼّٓ ِؼخ١٠ؽ طسع٠ع حٌّّٙخص، رطالف ِّٙش طعل١ك حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش

 :حٌظٟ قظطؼغ ٌّؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ِخ ٠ٍٟ ٌٍّٕشؤص حٌّعؼخش،

  ش حٌّّٙش، رّخ فٟ غٌه حٌسع حٌػٞ طٕطٛٞ ف١ٗ ِكؤٌش ِؼ١ٕش ػٍٝ ؽز١ؼ

 ِظٍسش ػخِش،

  طسع٠ع حٌظؽٚف غ١ؽ حٌؼخظ٠ش حٚ حٌّطخؽؽ فٟ ِّٙش ِسعظس حٚ ِدّٛػش

 ِٓ حٌّّٙخص،

   ِخ حغح طظطٍذ حٌمٛح١ٔٓ ٚحٌظٕظ١ّخص اخؽحء ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش

 .ػٍٝ حٌّّٙش

 

9 انًشجغ)ٛح ػهٗ انًًٓح طثٛؼح ٔذٕلٛد َٔطاق يشاجؼح انشلاتح انُٕػ

 ( 26 -25انفمشذاٌ 

Nature, Timing and Extent of the Engagement Quality 

Control Review 

A42.  ال ٠ظُ ٚػغ طخؼ٠ص ػٍٝ طمؽ٠ؽ حٌّّٙش زظٝ ٠ظُ حالٔظٙخء ِٓ ِؽحخؼش

ِٚغ غٌه، لع طكظىًّ ٚثخثك ِؽحخؼش . حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ حٌّّٙش

 .ٌّّٙش رؼع طخؼ٠ص حطعحؼ حٌظمؽ٠ؽحٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ ح

 

A43.  ٟحْ حخؽحء ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش فٟ حٌٛلض حٌّسعظ ف

طٕف١ػ حٌّّٙش ٠كّر فٛؼح رّؼخٌدش حٌّكخثً  ضالي ػ١ٍّشِؽحزً ِٕخقزش

حٌٙخِش رشىً ٠سمك ؼػخ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  فٟ حٚ لزً طخؼ٠ص 

 .حطعحؼ حٌظمؽ٠ؽ

 

A44.  ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش ِٓ ر١ٓ حِٛؼ لع ٠ؼظّع ٔطخق

ِٚطخؽؽس  ،حضؽٜ، ػٍٝ طؼم١ع حٌّّٙش ِٚخ حغح وخٔض حٌّٕشؤس ِعؼخش حَ ال

ٚال ٠مًٍ حٔدخؾ ِؽحخؼش . حْ ٠ىْٛ حٌظمؽ٠ؽ غ١ؽ ِالثُ فٟ حٌظؽٚف

 .حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش ِٓ ِكئ١ٌٚخص شؽ٠ه حٌّّٙش
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( 27انفمشج 9 انًشجغ)سجح يشاجؼح انشلاتح انُٕػٛح نًُشأج يذ

Engagement Quality Control Review of a Listed Entity   
A45.  طظؼّٓ حٌّكخثً حالضؽٜ غحص حٌؼاللش رظم١١ُ حالزىخَ حٌظٟ ٠ظعؼ٘خ فؽ٠ك

ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ ِّٙش  ػٕع ػظزخؼرالحٌّّٙش ٚحٌظٟ ٠ّىٓ 

 :طعل١ك حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٌّٕشؤس ِعؼخش ِخ ٠ٍٟ

 حٌّّٙش ٚحخؽحءحص حالقظدخرش ٌٙػٖ  ضالي حظحء حٌّطخؽؽ حٌٙخِش حٌّسعظس

 .حٌّطخؽؽ

  حالزىخَ حٌظخظؼس، ٚضخطش ف١ّخ ٠ظؼٍك رخال١ّ٘ش حٌٕكز١ش ٚحٌّطخؽؽ

 .حٌٙخِش

 حٌّىظشفش سش حٌّسعظس ح١ّ٘ش ٚٚػغ حالضطخء حٌّظسسش ٚغ١ؽ حٌّظس

 .حٌّّٙش ضالي حظحء

 ٚز١ث سىِٛشرخٌ ٓحٌّكخثً حٌظٟ ٠دذ حرالغٙخ حٌٝ حالظحؼس ٚحٌّىٍف١ ،

 .٠ىْٛ ِّىٕخ، حٌٝ حالؽؽحف حالضؽ٠ٓ ِثً حٌدٙخص حٌظٕظ١ّ١ش

 

 شِؽحخؼ : طزك ٘ػٖ حٌّكخثً حالضؽٜ، رخالػظّخظ ػٍٝ حٌظؽٚف، ػ٠ٍٝوّخ لع 

حٌٝ خخٔذ  ،ز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٌٍّٕشؤص حالضؽٜحٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ ِّٙش طعل١ك حٌ

ٚحٌطعِخص غحص  ،حالضؽٜ حصحٌظؤو١ع ، ِّٚٙخصِّٙخص ِؽحخؼش حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش

 .حٌؼاللش

 

 Considerations Specific to  اػرثاساخ خاصح تًؤعغاخ انمطاع انؼاو

Public Sector Audit Organizations                                      

 A46. ص ِعؼخش، ٚفك ِخ ٘ٛ ِٛػر فٟ حٌفمؽس آؼغُ ػعَ حالشخؼس ح١ٌٙخ وّٕش

16Aص حٌمطخع حٌؼخَ ٘خِش رّخ ف١ٗ حٌىفخ٠ش ٌظزؽؼ آ، طىْٛ رؼغ ِٕش

 .حخؽحء ِؽحخؼش حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ ِّٙش ِؼ١ٕش

 

 اْهٛح يشاجؼٙ انشلاتح انُٕػٛح  ػهٗ انًًٓاخ ششٔط

Criteria for the Eligibility of Engagement Quality 

Control Reviewers                                                                 

انفمشج 9 انًشجغ)ٔانصالحٛح انكافٛح ٔانًُاعثح  ،ٔانخثشج ،انخثشج انفُٛح

28A)  

Sufficient and Appropriate Technical Expertise, 

Experience and Authority                                                     
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A47. ٚحٌظالز١ش حٌىخف١ش ٚحٌّٕخقزش ػٍٝ  ،ٚحٌطزؽس ،طؼظّع ِخ١٘ش حٌطزؽس حٌف١ٕش

فؼٍٝ قز١ً حٌّثخي، ١ّ٠ً ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ . ظؽٚف حٌّّٙش

ِّٙش طعل١ك حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌطخطش رّٕشؤس ِعؼخش حٌٝ وٛٔٗ شطظخ 

ز١ش حٌىخف١ش ٚحٌّٕخقزش ١ٌؼًّ وشؽ٠ه طعل١ك فٟ ٠ظّظغ رخٌطزؽس ٚحٌظال

 .ِّٙخص طعل١ك حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش ٌٍّٕشؤص حٌّعؼخش

 

 يغ يشاجغ انشلاتح انُٕػٛح  ػهٗ انًًٓح ًشٕسجان

Consultation with the Engagement Quality Control 

Reviewer                                                                                 

A48.  لع ٠كظش١ؽ شؽ٠ه حٌّّٙش ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش حثٕخء

ػٓ شؽ٠ه  حً زىُ ِؼ١ٓ طخظؼ ، ِخ اغح وخِْثال ،طٕف١ػ حٌّّٙش ١ٌسعظ

ّْ . حٌّّٙش ق١ىْٛ ِمزٛال ٌعٜ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ِثً ٘ػٖ  ح

ّّٙش ٚال حضظالفخص فٟ حٌؽأٞ فٟ ِؽزٍش ِظؤضؽس ِٓ حٌ طدّٕذحٌّشٛؼس 

. ظٚؼٖ ءؼؼف ح١ٍ٘ش ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ف١ّخ ٠ظؼٍك رؤظحط٠دذ حْ 

ٚػٕعِخ طظزر ؽز١ؼش ٚٔطخق حٌّشٛؼحص ٘خِش، لع ٠ظُ حػؼخف 

ِٛػٛػ١ش حٌّؽحخغ ِخ ٌُ طـ ؼطٝ ػٕخ٠ش ِٓ لزً وً ِٓ فؽ٠ك حٌّّٙش 

ٚز١ث ٠ىْٛ غٌه غ١ؽ . ٚحٌّؽحخغ ِٓ حخً حٌسفخظ ػٍٝ ِٛػٛػ١ظٗ

١ٓ شطض حضؽ ِٓ حٌّىظذ حٚ شطض ضخؼخٟ ِئً٘ ِّىٓ، لع ٠ظُ طؼ١

رخٌشىً حٌّٕخقذ ١ٌمَٛ رعٚؼ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  حٚ حٌشطض حٌػٞ 

 .ف١ّخ ٠طض حٌّّٙش ِشٛؼطٗق١ظُ 

 

  (34انفمشج 9 انًشجغ)يٕضٕػٛح يشاجغ انشلاتح انُٕػٛح ػهٗ انًًٓح 

Objectivity of the Engagement Quality Control 

Reviewer 

A49. ؼ١ٓ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خقخص ٚحخؽحءحص ِظّّش ٌٍّسخفظش ػٍٝ ٠ظ

ٚرخٌظخٌٟ، طٕض ٘ػٖ . ِٛػٛػ١ش ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ حٌّّٙش

 :ِثالً، ػٍٝ ح٢طٟ حٌك١خقخص ٚحالخؽحءحص

  ًز١ث ٠ىْٛ ِّىٕخ، رؤْ ال ٠ظُ حضظ١خؼ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ِٓ لز

 شؽ٠ه حٌّّٙش،

 ٌٕٛػ١ش  فٟ حٌّّٙش رطؽ٠ك حضؽٜ حثٕخء حال ٠شخؼن ِؽحخغ حٌؽلخرش ح

 فظؽس حٌّؽحخؼش،

 ٚ ،حال ٠ظطػ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  لؽحؼحص رعال ِٓ فؽ٠ك حٌّّٙش 
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  حال ٠طؼغ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  الػظزخؼحص حضؽٜ لع طٙعظ

 .ِٛػٛػ١ظٗ

 

 اػرثاساخ خاصح تانًكاذة انصغٛشج

Considerations Specific to Smaller Firms                           

A50. حٌظٟ طٍّه ػعظح  حٌظغ١ؽس أٞ لع ال ٠ىْٛ ِٓ حٌّّىٓ، فٟ زخٌش حٌّىخطذ

٠شخؼن شؽ٠ه حٌّّٙش فٟ حضظ١خؼ ِؽحخغ ال ل١ٍال ِٓ حٌشؽوخء، حْ 

ز١ث لع ٠سعظ حٌّّخؼقْٛ حٌٛز١عْٚ حٚ ٚ. حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش ػٍٝ حٌّّٙش

حٌٕٛػ١ش ٚلع  حٌّىخطذ حٌظغ١ؽس ٚخٛظ ِّٙخص طظطٍذ ِؽحخؼش حٌؽلخرش

ٚرعال ِٓ . ٠ظُ حٌظؼخلع ِغ حشطخص ضخؼخ١١ٓ ِئ١ٍ٘ٓ رخٌشىً حٌّٕخقذ

غٌه، ٚػٕعِخ ٠ظؼخلع حٌّىظذ ِغ حشطخص ضخؼخ١١ٓ ِئ١ٍ٘ٓ رخٌشىً 

 ٚحٌظطز١مخص 41 -39حٌّٕخقذ، طٕطزك حٌّظطٍزخص حٌٛحؼظس فٟ حٌفمؽحص 

 .47A –48 Aحٌٛحؼظس فٟ حٌفمؽط١ٓ 

 

  طاع انؼاواػرثاساخ خاصح ترذلٛك يؤعغاخ انم

 Considerations Specific to Public Sector Audit 

Organizations                                                                         

A51.  ًِّثً حٌّعلك )ِؼ١ٓ رّٛخذ حٌمخْٔٛ  ِعلكفٟ حٌمطخع حٌؼخَ، لع ٠ؼ

حٌّٕخقذ ٠ظُ حٚ شطض حضؽ ِئً٘ رخٌشىً  Auditor Generalحٌؼخَ 

فٟ ظٚؼ ِىخفت ٌعٚؼ شؽ٠ه حٌّّٙش ِغ ( طؼ١١ٕٗ رخ١ٌٕخرش ػٓ حٌّعلك حٌؼخَ

ٚفٟ ٘ػٖ . طسًّ ِكئ١ٌٚش وخٍِش ػٓ ِّٙخص طعل١ك حٌمطخع حٌؼخَ

حٌظؽٚف، ٚز١ث ٠ىْٛ ِّىٕخ، ٠ظؼّٓ حضظ١خؼ ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  

ػٍٝ حٌّّٙش حٌسخخش حٌٝ حالقظمال١ٌش ػٓ حٌّٕشؤس حٌطخػؼش ٌٍظعل١ك 

 .ٚلعؼس ِؽحخغ حٌؽلخرش حٌٕٛػ١ش  ػٍٝ طؤ١ِٓ طم١١ُ ِٛػٛػٟ
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 حٌٕٛػ١شؽلخرش ح٠ٌدذ ػٍٝ حٌّىظذ ٚػغ ق١خقخص ٚحخؽحءحص طظطٍذ ِؽحخؼش  

ِٛػٛػ١خً ٌالزىخَ حٌٙخِش حٌظٟ حططػ٘خ فؽ٠ك حٌؼ١ٍّش  ، ٚطٛفؽ طم١١ّخً ٌٍّّٙش

 :ٚحالقظٕظخخخص حٌظٟ طُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ ٌٛػغ حٌظمؽ٠ؽ، ٚطشًّ ِخ ٠ٍٟ

  ٛػ١شٕحٌؽز١ؼش ٚطٛل١ض ِٚعٜ ِؽحخؼش ؼلخرش. 

  حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌِمخ١٠ف أ١ٍ٘ش ِؽحخغ. 

  حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌِظطٍزخص حٌظٛث١ك ٌّؽحخؼش. 

  لزً حطعحؼ حٌظمخؼ٠ؽ حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌػٍٝ حْ ٠ظُ حوّخي ِؽحخؼش. 

 انشلاتح انُٕػٛحطثٛؼح ٔذٕلٛد ٔيذٖ يشاجؼح 

حٚ ِغ  ّّٙشٍٝ حٌّٕخلشش ِغ شؽ٠ه حٌػخظس ػ حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌطشظًّ ِؽحخؼش 

ِؽحخغ حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٌّؼٍِٛخص حٌطخطش رّٛػٛع آضؽ، ٚطم١١ُ ِخ حغح وخْ 

ِٕٙخ ِخ  ِؽحخؼش حٌظمؽ٠ؽ ِٕخقزخً، وّخ طشًّ ِؽحخؼش ألٚؼحق حٌؼًّ، ٚحضظ١خؼ

 . ا١ٌٙخ ٠ظؼٍك رخالزىخَ حٌٙخِش حٌظٟ حططػ٘خ فؽ٠ك حٌؼًّ ٚحالقظٕظخخخص حٌظٟ طٛطً

 9ذذلٛك انثٛاَاخ انًانٛح يا ٚهٙ ػهٗ يًٓح انُٕػٛحشاجؼح سلاتح ذشًم ي

 ٌحٌّسعظس ّّٙشإلقظمال١ٌش حٌّىظذ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌ ّّٙشطم١١ُ فؽ٠ك ح 

 ٌٚؼظٚظ حٌفؼً طدخٖ ٘ػٖ  ّّٙشحٌّطخؽؽ حٌدٛ٘ؽ٠ش حٌظٟ طُ طسع٠ع٘خ حثٕخء ح
 حٌّطخؽؽ

 ٌٚحالقظٕظخخخص  زٌٛٙخ، ّشٛؼسحٌظؼخًِ ِغ حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ، ِٚخ حغح طُ ح
 حٌٕخخّش ِٓ ٘ػٖ حٌّشٛؼحص

 طُ ّّٙشخء طٕف١ػ ح١ٌّٕ٘ش حالضطخء حٚ حٌفؽٚلخص حٌظٟ طُ طسع٠ع٘خ حثأ ً٘ٚ ،
 .طظس١سٙخ حَ ال، ٚحٌظظؽف رشؤٔٙخ

  حالِٛؼ حٌظٟ ق١ظُ حرالغٙخ ٌالظحؼس ٚحٌّىٍف١ٓ رخٌؽلخرش، ٚز١ث ٠ٕطزك غٌه
 حؽؽحف حضؽٜ ِثً ح١ٌٙجخص حٌظٕظ١ّ١ش

 حٌؼًّ حٌظٟ طُ حضظ١خؼ٘خ ٌٍّؽحخؼش طؼىف حٌؼًّ حٌػٞ طُ  ِخ حغح وخٔض حٚؼحق
 ح١ٌٙخحظحإٖ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخالزىخَ حٌٙخِش ٚطعػُ حالقظٕظخخخص حٌظٟ طُ حٌظٛطً 

 زٛي حٌّّٙش حٌّسعظس ِعٜ ِالثّش حٌظمؽ٠ؽ حٌػٞ ق١ظعؼ. 

اجشاء انًشاجؼح فٙ انٕلد انًُاعة ٔفٙ يشاحم  انُٕػٛحشلاتح انػهٗ يشاجغ 

ح، تحٛس ًٚكٍ حم االيٕس انٓايح فٙ انحال ٔتًا ٚشضٙ ًًٓانيُاعثح اشُاء 

 .انًشاجغ لثم صذٔس انرمشٚش 
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 انُٕػٛحيماٚٛظ أْهٛح يشاجغ سلاتح 

ٔذحذٚذ  انُٕػٛحشلاتح انذرُأل عٛاعاخ ٔاجشاءاخ انًكرة ذؼٍٛٛ يشاجؼٙ 

 9اْهٛرٓى يٍ خالل 

  ٚحٌظالز١ش حٌّئ٘الص حٌف١ٕش حٌّطٍٛرش ألظحء حٌعٚؼ، رّخ فٟ غٌه حٌطزؽس
 .حٌالؾِظ١ٓ 

  حٌظؤث١ؽ ػٍٝرعْٚ  حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌحٌعؼخش حٌظٟ ٠ّىٓ رٙخ حقظشخؼس ِؽحخغ 
 .ِٛػٛػ١ش حٌّؽحخغ

 

 9ذشًم ْزِ انغٛاعاخ ٔاالجشاءاخ ػهٗ عثٛم انًصال

  ٛ٘ ؽلخرش حٌحٌدٙش حٌظٟ طمَٛ رعٚؼ ِؽحخغ  ّّٙشال ٠طظخؼ شؽ٠ه حٌال ٠شخؼن
 .حٌٕٛػ١ش

  حثٕخء فظؽس حٌّؽحخؼش ّّٙشال ٠شخؼن فٟ حٌ حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌحْ  ِؽحخغ. 

 ٌّّٙشال ٠ظطػ لؽحؼحص ٌفؽ٠ك ح. 

  خػؼخً الػظزخؼحص حضؽٜ لع طٙعظ ِٛػٛػ١ش حٌّؽحخغض١ٌف. 

 ز١ث طؼؼف  حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌػٍٝ حقظزعحي ِؽحخغ  حٌّىظذقخص خطٕض ق١
 .حٌمعؼس ػٍٝ حظحء ِؽحخؼش ِٛػٛػ١ش

 انُٕػٛحيرطهثاخ انرٕشٛك نًشاجؼح سلاتح 

 انُٕػٛحشلاتح انرٕشٛك يشاجؼح تانخاصح  ًكرةطهة عٛاعاخ ٔاجشاءاخ انذر

 9ػهٗ يا ٚهٙ

 حالخؽحءحص حٌظٟ طظطٍزٙخ ق١خقخص حٌّىظذ رشخْ ِؽحخؼش  ططز١ك طُ حظحء
 .حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌ

  لزً حطعحؼ حٌظمؽ٠ؽ حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌطُ حوّخي ِؽحخؼش. 

 ّؽحخغ ٠ؼظمع رخْ لع طدؼً حٌ شحْ حٌّؽحخغ ١ٌف ػٍٝ ػٍُ رخ٠ش حِٛؼ ِؼٍم
ٌُ  ح١ٌٙخحالزىخَ حٌٙخِش حٌظٟ حططػ٘خ فؽ٠ك حٌؼًّ ٚحالقظٕظخخخص حٌظٟ طٛطً 

 .طىٓ ِٕخقزش 
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 (32انفمشج 9 انًشجغ) االخرالفاخ فٙ انشأ٘ 4.3.4

                      Differences of Opinion 

A52. زٍش طشدغ حالػظزخؼحص حٌفّؼخٌش ػٍٝ طسع٠ع حالضظالفخص فٟ حٌؽأٞ فٟ ِؽ

ِزىؽس، ٚطئِٓ حؼشخظحص ٚحػسش ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌططٛحص حٌّظظخ١ٌش حٌظٟ 

رسً ٘ػٖ  طٛث١ك حٌّؼط١خص حٌّظؼخلش٠دذ حططخغ٘خ رؼع غٌه، ٚطظطٍذ 

 .حالضظالفخص ٚططز١ك حالقظٕظخخخص حٌظٟ طُ حٌظٛطً ح١ٌٙخ

 

A53. ٌِغ ِّخؼـ حٚ  ّشٛؼسلع طظؼّٓ حالخؽحءحص ٌسً ٘ػٖ حالضظالفخص، ح

 .ٙش ١ِٕٙش حٚ طٕظ١ّ١شحضؽ حٚ خ ِىظذ
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ٚمرشح ػهٗ انًكرة اذخار االجشاءاخ انالصيح تحغة انًؼاٚٛش انًُٓٛح نهًكرة  

يٍ اجم ذحذٚذ، ٔاػرثاس ٔذٕشٛك االخرالفاخ فٙ انشأ٘ انٗ لذ ذُشأ فٙ ظشٔف 

 9يخرهفح ٔيٍ انظشٔف األكصش يصادفح فٙ عٛاق انؼًم يا ٚهٙ

 حٌّسخقزش حٌع١ٌٚش  ِؼخ١٠ؽ)ٛي ططز١ك حٌّؼخ١٠ؽ حٌع١ٌٚش حضظالفخص فٟ حٌؽأٞ ز
IFRS  ٚحٌّؼخ١٠ؽ حٌع١ٌٚش ٌٍظعل١كISA) 

 طسخظ حٌعٌٟٚ حضظالفخص فٟ حٌؽأٞ زٛي حضالل١خص حٌّٕٙش زكذ ِظطٍزخص حال
 IFAC ٌٍّسخقز١ٓ

 ٌٍ ٞأٚ زدُ حٌظفخط١ً  ّّٙشحضظالفخص فٟ حٌؽأٞ زٛي حٌدٛ٘ؽ حاللظظخظ
أٚؼحق حٌؼًّ ِٚخ ) Engagement file حٌّطٍٛرش فٟ طٛث١ك ٍِف حٌؼًّ

ٍِٚف طعل١ك حٌكٕش حٌّخ١ٌش  Permanent Fileف حٌظعل١ك حٌعحثُ ٠ٍظؼّٕٗ ِ
 (Current Fileِٛػٛع حٌظعل١ك 

  حٌٕٛػ١شؽلخرش حٌحضظالفخص فٟ حٌؽأٞ ر١ٓ حظحء حٌّّٙش ٚحخؽحءحص 

 حٌظغ١١ؽحص ِٚمخِٚش حٌظغ١١ؽ فٟ ق١خقخص ٚحخؽحءحص ١٘ٚى١ٍش حٌّىظذ. 

 خص فٟ حٌؽأٞ زٛي ِالثّش ٚلعؼحص فؽ٠ك حٌّّٙش حالضظالفEngagement 
personnel 

ٔٚجة ػهٗ انًكرة انثد فٙ أ٘ اخرالفاخ فٙ انشأ٘ ٔذٕشٛمٓا لثم اصذاس 

 .ذمشٚش انًًٓح
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 انًرطهثاخ انًُٓٛح ٔانُظايٛح ٔانمإََٛح 4.2

 

 9انرانٛحانًٕاضٛغ  " انمإََٛح ٔ انُظايٛحٔ انًرطهثاخ انًُٓٛح "ذرضًٍ 

 انًُٓٛح  انًرطهثاخ   4.2

 ٔمخرش ضزؽحء حٌّسخقزش حٌّدخؾ٠ٓ فٟ ٌزٕخْ حٌٕظخَ حٌعحضٍٟ،  5.3.1

 ٔمخرش ضزؽحء حٌّسخقزش حٌّدخؾ٠ٓ فٟ ٌزٕخْ لٛحػع حٌكٍٛن حٌّٕٟٙ، 5.3.2
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 َماتح خثشاء انًحاعثح انًجاصٍٚ فٙ نثُاٌانُظاو انذاخهٙ،  4.2.4

 9لّٕاألٔل، انفصم األٔل، حم انثاب

٠ّىٓ ٌٍؼؼٛ حٌّّخؼـ حٌطٍذ ِٓ حٌٍدٕش حٌّىٍفش ططز١ك رؽٔخِح ِؽحخؼش "

حٌٕظ١ؽ حالؽالع ػٍٝ ٍِفخص حٌؼًّ ٚحٌظٕظ١ُ حٌعحضٍٟ حٌؼخثعس ٌشؽوظٗ حٚ ِىظزٗ 

 ."رغ١ش حٌسظٛي ػٍٝ شٙخظس حؽالع ِٓ حٌٕمخرش رٕخء اللظؽحذ حٌٍدٕش



 2010 دنٛم انشلاتح انُٕػٛح نًكاذة انرذلٛك

 

أداء انًًٓاخ  27 5  

 

 

، نُماتح خثشاء انًحاعثح انًجاصٍٚ فٙ نثُاٌ لٕاػذ انغهٕن انًُٓٙ 4.2.3

 2/4/2006طخؼ٠ص  463/1حٌّؼعي حٌّظخظق ػ١ٍٗ رخٌمؽحؼ ؼلُ 

 يًاسعح انًُٓح9 انمغى األٔل

 االعرؼاَح تًغاػذٍٚ ٔخثشاء 343

ٌطز١ؽ حٌّسخقزش زك حإلقظؼخٔش رّكظطع١ِٓ أٚ ضزؽحء ِكظم١ٍٓ ٠ّثٍٛٔٗ أٚ ٠ؼظّع  

ٌٚىٓ ال ٠كّر ٌٗ أْ ٠ٛوً وً طالز١خطٗ ٚال أْ ٠د١ؿ ٌُٙ . عطُٙػٍٝ ِكخػ

 .حٌدؿء حألقخقٟ ِٓ ِّٙظٗ حٌظٟ ٠سظفع ظحثّخ رخٌّكئ١ٌٚش حٌظخِش ػٕٙخ

٠طٍذ ِٓ ضز١ؽ حٌّسخقزش حٌظؤوع ِٓ أْ حٌطزؽحء ٚحٌّكخػع٠ٓ حٌػ٠ٓ ٠كخػعٚٔٗ 

 .٠ٍظؿِْٛ ططز١ك حٌّزخظة حألقخق١ش ٌٍكٍٛن حٌّٕٟٙ

 

 ءاخ خاصحإجشا9 انمغى انصانس

 انًٓاو انًشرشكح 323

٠ظسظُ ػٍٝ حٌطزؽحء حٌّشظؽو١ٓ أْ ٠سعظٚح ِؼخً ِزخظة ٚق١خقش طٕف١ػ حٌّّٙش، 

 :ٚػ١ٍُٙ أضػ حألِٛؼ حٌظخ١ٌش رؼ١ٓ حالػظزخؼ

ِكئ١ٌٚظُٙ حٌّشظؽوش حٌظٟ طشىً رخٌٕكزش اٌٝ وً ُِٕٙ، ِٓ خٙش أٌٚٝ، ػؽٚؼس 
ّطخؽؽ حٌدٛ٘ؽ٠ش، ِؼؽفش ؽز١ؼش ٚر١جش ٚظؽٚف حٌشؽوش ٚضظٛطخ حٌظٕزٗ ٌٍ

 .ِٚٓ خٙش ثخ١ٔش ػزؾ ِٚؽحلزش وً حألػّخي حٌظٟ أٔدؿص

  فؼخ١ٌش حٌّّٙش حٌظٟ ٠دذ حٌّسخفظش ػ١ٍٙخ ػزؽ طفخظٞ حٌٕكص حٌّؿظٚج
 .ٌألػّخي، أٚ زػف رؼغ حإلخؽحءحص

  حٌٛقخثً حٌظم١ٕش ٚحٌىفخءس ح١ٌّٕٙش حٌظٟ ط١ّؿ وً ضز١ؽ ِشظؽن ٚحٌظٟ ٠دذ
ّىٓ أْ طشىً ػمزش طؼ١ك حٌٍدٛء حٌّظزخظي اٌٝ حالقظفخظس ِٕٙخ ٟٚ٘ رخٌظخٌٟ ال ٠

 .حٌٍّفخص ٚحٌّكظٕعحص حٌظٟ ٟ٘ رسٛؾس وً شطض

طدعؼ حإلشخؼس فٟ ٘ػح حإلؽخؼ، اٌٝ أْ حٌؼًّ حٌّشظؽن حٌٕخطح ػٓ ٘ػٖ حٌّزخظة  

حٌؼخِش ٌظٕظ١ُ حٌّٙخَ، ِٓ شؤٔٗ حٌكّخذ ٌٍطزؽحء حٌّشظؽو١ٓ رخٌّكخّ٘ش 

جش حإلظحؼ٠ش فٟ حٌشؽوش ٚحأللكخَ ٚحٌّشخؼوش قٛحء فٟ حالخظّخػخص ِغ ح١ٌٙ

أٚػخع : حٌّؼ١ٕش، أٚ فٟ حٌّٕخلشخص ٚحٌّزخزثخص ِغ حٌّعؼحء ف١ّخ ٠طض ِثالً 

 .حٌسكخرخص ٚؽؽق حٌّؼخٌدش حٌّسخقز١ش حٌّطزمش فٟ زخٌش حٌؼ١ٍّخص حٌّؼمعس

 ،ٚفٟ ِطٍك حألزٛحي، فبْ حٌزؽٔخِح ٚضطش حٌؼًّ ٠ظُ ٚػؼٙخ رظٛؼس ِشظؽوش 

ع٠ع ؽز١ؼش ٚزدُ حألػّخي، ل١ّش حألطؼخد رخإلػخفش اٌٝ ٠ٚٙظُ ٘ػح حٌزؽٔخِح رظس

 .و١ف١ش طٕظ١ُ حٌّّٙش ف١ّخ ر١ٓ حٌطزؽحء حٌّشظؽو١ٓ
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 انرٕشٛك  4.2

 9ٌ انًُارض انؼائذج نٓزا انجضء ْٙ انرانٛحإ

 سلى انًُٕرض                           عى انًُٕرضإ    

o  ٚؼحق حٌؼًّطز٠ٛذ أّٔٛغج                                          (A)5 

o ّٔٛغج ِشـــٛؼس                                                           (B)5 

o  حٌّكظشخؼ٠ٓلخثّش رؤقّخء ّٔٛغج                                    (C)5 

o  ِؽحخؼش ِؽحلزش حٌٕٛػ١شّٔٛغج (EQCR)                       (D)5 

o  ضطٛحص حٌظطط١ؾ  -طؼ١١ٓ فؽ٠ك ٌٍّّٙش  ّٔٛغج                  (E)5  
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 4(A)ًَٕرض  ٔساق انؼًمذثٕٚة أ

 ــــــــــــــــــــــ 9اعى انؼًٛم 

 ـــــــــــــ9 ذاسٚخ انغُح انًانٛح نهؼًٛم 

 ٔسلح انؼًم Description انٕصـــــف

 ِكٛظحص حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌـــــــش 
Audited Financial 
Statement 

 

 وظخد اٌٝ حإلظحؼس
Management Letter  

 أِٛؼ الٔظزخٖ حٌشؽ٠ـــه
Partner Comments  

ّؼخ١٠ؽ الثسش طػو١ؽ٠ش زٛي حٌ
 حٌع١ٌٚش ٌٍظمخؼ٠ؽ حٌّخ١ٌش

IFRS Check List  

 وظخد حالؼطزخؽ
Engagement Letter  

 ِػوؽس حٌظطط١ؾ
Planning 
Memorandum 

 

 الؽحؼحص حالظحؼس
Management 
Representation 

 

 ِؽحقٍش حٌّعلك حٌكخرك
Predecessor Auditor 
Letter 

 

ٚحأل١ّ٘ش حٌظعل١ك طمع٠ؽ ِطخؽؽ 

 حٌٕكز١ـش

Audit Risk & 
Materiality 

 

 ٔسلح انؼًم Description انٕصـــــف
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 قخػخص حٌؼًٍِّطض 
Engagement Time 
Summary 

 

  ٠شحالقظّؽحؼ
Going Concern 
Consideration 

 

 حٌؼاللـــــشحالؽؽحف غحص 
Related Parties 
Transactions 

 

 حٌؽلخرش ػٍٝ حٌّظخظلـــــــخص
Confirmations 
Monitory 

 

حٌؼزؾ ظؼحقش ٚطم١١ُ ٔظخَ 

 حٌعحضٍٟ

 

Assessment  of  
Internal  Control 
System 

 

يٛضاٌ انًشاجؼح 

 ٔانرغٕٚــــــاخ

Trial Balance & 
Adjustments 

 

 ؽحخؼــــــــــش١ِؿحْ حٌّ
Trial Balance  

 ل١ٛظ حٌظك٠ٛـــــــــخص
Adjusting Entries  

 ل١ٛظ اػخظس حٌظز٠ٛــــــــذ
Reclassification 
Entries Summary 

 

 ١ِؿحْ ِؽحخؼش ِخ رؼع حإللفـــخي
Adjusted Trial 
Balance  

 

  انثٛاَاخ انًانٛح انًذلمحفٓشط 

  ASSETS  األصـــــــــــٕل

  Cash & Banks ظٕعٚق ٚحٌّظخؼفحٌ

 ٔسلح انؼًم Description انٕصـــــف
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 حالقظثّــــــــخؼحص
Financial Investments  

  Accounts Receivables حٌػُِ حٌّع٠ٕش

  Inventory حٌّطــــــــــؿْٚ

   Advance Payment حٌّعفٛػخص حٌّمعِــــــش

 حألطٛي حٌثخرظـــــــش
Property & Plant & 
Equipment 

 

حالؽؽحف غحص حٌّؼخِالص ِغ 

 حٌؼاللش

Related Parties 
Transactions 

 

  Other Assets أطٛي أضــــــــؽٜ

 انخصــــــــــــٕو
LIABILITIES  

 لؽٚع ٚأٚؼحق ظفـــــغ
Loans & Notes 
Payables  

 

 حٌػُِ حٌعحثٕش
Accounts Payables   

  Income Tax Payable ػؽحثــذ حٌعضـــــً

 ضظَٛ أضــــــــؽٜ
Other Liabilities  

  PROFIT & LOSS حغاب انُرٛجح

  Other Revenues حألضـــؽٜ حإل٠ـــؽحظحص

  Cost of Goods Sold طىٍفش حٌّز١ؼــــــــخص

حٌّظؽٚفخص حٌؼ١ِّٛش 

 ٚحإلظحؼ٠ـش

General & 
Administrative 
Expenses  

 

 ح انؼًمٔسل Description انٕصـــــف

   Other Expenses حٌّظؽٚفخص حألضــــــؽٜ



 2010 دنٛم انشلاتح انُٕػٛح نًكاذة انرذلٛك

 

أداء انًًٓاخ  32 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Subsequent Events األحذاز انالحمــــــــح
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 4(B)ًَٕرض  ًَــٕرض يشـــٕسج

 ـــــــــــــــــــــــــ  9مــــٛــًــؼــى انــــاع

 ـــــــــــــــــــــــــ  9ذاسٚخ انمٕائى انًانٛح

 (انًشكهح)يهخص يٕجض نهًٕضٕع 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 9انًصادس انرٙ ذى انشجٕع إنٛٓا 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ( 9انُرٛجح)انمــشاس 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

 

 انًٕافــــك انراسٚــــــخ انٕظٛفـــــــــح االعـــــــــــــى 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 9إػذاد 

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 9 حيشاجؼ

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 9اػرًاد 
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 4(C)ًَٕرض  انًغرشاسٍٚلائًح تأعًاء 

 العــــــــــــىا انؼُـــــــــٕاٌ يٕضٕع االعرشــــاسج

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  
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 4(D)ًَٕرض  (EQCR) يشاجؼح يشالثح انُٕػٛح

 
 يالحظــــاخ ال َؼى

ِؽحخؼش حٌز١خٔخص حٌّخ١ٌش حٚ  .1

حٌّٛحػ١غ حألضؽٜ حٌّؽطزطش 

 رخٌّّٙش

   

 ِؽحخؼش حٌظمؽ٠ؽ حٌّمظؽذ  .2
   

ػٕع حٌم١خَ رّّٙش حٌظعل١ك، ٠ظٛخذ  .3

ؽحخؼش طٛث١ك حٚؼحق حٌؼًّ ِ

ِٚطخؽؽ حٌظعل١ك حٌدٛ٘ؽ٠ش 

 ٚحقظدخرٗ حٌّىظذ ٌٙػٖ حٌّطخؽؽ

   

طدع٠ع ِخ حغح وخٔض حٚؼحق حٌؼًّ  .4

حٌّطظخؼس ٌٍّؽحخؼش طؼىف حٌؼًّ 

حٌّٕدؿ ٌدٙش حألزىخَ حٌٙخِش ٚحألؼحء 

 حٌّظطػس رشؤٔٙخ

   

ِؽحخؼش طٛث١ك حألظٌش ٌدٙش ططزك  .5

ق١خقخص ٚحخؽحءحص حٌّىظذ ٌمزٛي 

 حقظىّخي حٌّّٙش ِغ ػ١ًّأٚ 

   

ِؽحخؼش طم١١ُ حالخؽحءحص ػٕع حػظّخظ  .6

 ػًّ ِعلم١ٓ ِٚسخقز١ٓ آضؽ٠ٓ

   

ِؽحخؼش حالخؽحءحص حٌّؽطزطش  .7

رخالٌظؿحَ ِغ حٌظشؽ٠ؼخص ٚطؼعحظ 

ػٍٝ )حٌّظطٍزخص ٚحؽخؼ ططز١مٙخ 

 (IFRSقز١ً حٌّثخي 

   

    ِؽحخؼش ِالثّش حضظ١خؼ فؽ٠ك حٌؼًّ  .8
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 يالحظــــاخ ال َؼى 

    ِؽحخؼش وظخد حٌّّٙش .9

ِؽحخؼش وظخد حٌظّث١ً حٌّٛلغ ِٓ  .10

حظحؼس حٌشؽوش أٚ ِٓ حٌّىٍف١ٓ 

 رخٌسٛوّش

   

ِؽحخؼش حالقظٕظخخخص زٛي  .11

 حزظّخالص حالقظّؽحؼ٠ش

   

ِؽحخؼش ح١ّ٘ش ٚو١ف١ش ِؼخٌدش حٚ  .12

ػعَ ِؼخٌدش حألضطخء حٌظٟ طز١ٕض 

 ضالي حٌّّٙش

   

ِؽحخؼش طم١١ُ فؽ٠ك حٌؼًّ ٌدٙش  .13

حٌّىظذ ٚحٌّٛظف١ٓ  حقظمال١ٌش

 ٚحٌطزؽحء حٌّظؼخلع ِؼُٙ

   

ِؽحخؼش حألظٌش ربخؽحء حالقظشخؼحص  .14

ِغ حٌشؽوخء ف١ّخ ٠ظؼٍك رخضظالفخص 

حٌؽأٞ ٚرؤْ حالقظٕظخخخص ٟ٘ ِالثّش 

 ٚلع طُ ططز١مٙخ

   

ِؽحخؼش ؼظ حالضظظخطٟ زٛي  .15

 حٌّشٛؼس

   

ِؽحخؼش حٌّكخثً حٌّطٍٛد حػالَ  .16

 ١شص حٌؽلخر١جخحالظحؼس ػٕٙخ أٚ حٌٙ
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 4(E)ًَٕرض  خطٕاخ انرخطٛظ  -ذؼٍٛٛ فشٚك نهًًٓح  

 يالحظــــاخ ال َؼى 

حضظ١خؼ شؽوخء ِٚٛظفٟ ؽؽ٠مش  .1

حٌّّٙش آضػ٠ٓ رؼ١ٓ حالػظزخؼ 

حزظ١خخخص حٌّىظذ ٚحالخؽحءحص 

 ر١ٓ  طٛحؾْحٌّظزؼش ٌٍٛطٛي اٌٝ 

ػعظ حٌّٛظف١ٓ، حٌّئ٘الص،  ِظطٍزخص

 ٚحٌظط٠ٛؽ حٌفؽظٞ

   

a. الزظ١خخخص حٌٛظ١فٟ ؾ حٌظطط١

 حٌّىظذ

   

b. لؽدطسع٠ع ِظطٍزخص حٌّّٙخص فٟ أ 

 ٚلض ِّىٓ

   

c.  شٌٍّّٙ  ٛلضحٌطسؼ١ؽ ِٛحؾٔش 

رؽٔخِح ١ف١ش ٚٛظحٌٌظسع٠ع حٌّظطٍزخص 

 ؼًّحٌ

   

d. ٘خ، ٚظؼخش طؼم١ع ٌّّٙشطم١١ُ زدُ ح

، حٌظم١ٕش حٌّطٍٛرش، ٚلض حٌّّٙش

ِعحٚؼس حٌّٛظف١ٓ ، حالقظّؽحؼ٠ش

 .ٚفؽص حٌظعؼ٠ذ

   

١١ٓ حٌشؽ٠ه حٌّٕخقذ ١ٌىْٛ طؼ .2

ِكئٚالً ػٓ حضظ١خؼ حٌّٛظف١ٓ 

 :ٌٍّّٙش ٠ٚدذ ِؽحػخس حٌظخٌٟ

   

a. ِظطٍزخص حٌٛلض 
   

b.  طمع٠ؽ ِئ٘الص حٌّٛظف١ٓ ٌدٙش

 حٌطزؽس
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 يالحظــــاخ ال َؼى 

c. ػعظ حٌّشؽف١ٓ ػٓ حٌّّٙش    

d.  ٟحٌسخالص حٌظٟ طٕشؤ ػٕٙخ ِطخؽؽ ف

 حالقظمال١ٌش ٚحٌظؼخؼد فٟ حٌّظخٌر

   

e. ٕع طؼ١١ٓ حٌّٛظف١ٓ، حالضػ ػ

رخالػظزخؼ حالقظّؽحؼ٠ش ٚحٌّعحٚؼس، 

 ٌسكٓ طٕف١ػ حٌّّٙش 

   

ِٛحفمش شؽ٠ه حٌؼ١ٍّش ػٍٝ رؽٔخِح  .3

 حٌّّٙش ٚحٌّكخػع٠ٓ

   

a.  حٌّٛحفمش ػٍٝ أقّخء ِٚٙخؼحص

 .حٌّٛظف١ٓ

   

b.  ٓحػظزخؼ ضزؽس ٚطعؼ٠ذ حٌّٛظف١

حٌّؼ١١ٕٓ رخٌّمخؼٔش ِغ طؼم١عحص 

 حٌّّٙش

   



 2010 دنيم انشقابت انُىعيت نًكاتب انتذقيق

 

انًشاقبت  1 6 

 

 انًشاقبت - 6

6 – Monitoring 

  ISQC 1 انًشجع االساسي

رٞك٤ش رٞع٤ٜبد ُٔشاهجخ ع٤بعبد ٝاعشاءاد أٌُزت ؽٍٞ ٗظبّ اُشهبثخ  :هذف انجضء

ٞػ٤خ، ثٔب ك٤ٜب ثشٗبٓظ ٝاعشاءاد اُلؾض، روش٣ش أُشاهت، رؾذ٣ذ ُ٘ا

 ٝٓؼبُغخ اُؼؼق ٝاالعزغبثخ ُِٔضاػْ ٝاُشٌبٟٝ

Paragraph 48- 59 6.1 ياسَص انًع 

Paragraph A64-A72 6.2 يتانتطبيقاث وانًىاد انتىضيح 

 
 ٓشاهجخ ع٤بعبد ٝاعشاءد اُشهبثخ

 أٌُزت  اُ٘ٞػ٤خ ك٢
6.2.1 

Considerations Specific 

to Smaller Firms 
 6.2.2   اػزجبساد خبطخ ثبٌُٔبرت اُظـ٤شح

Communicating 

Deficiencies    
 6.2.3 ؽبالد اُوظٞس ك٢ االثالؽ 

Complaints and 

Allegations 
 6.2.4 اُشٌبٟٝ ٝاالدػبءاد 

 
انًتطهباث انًهُيت وانُظاييت 

 وانقاَىَيت
6.3 

 6.4 انتىثيق 

 

ئطذاس  اُ٘ٞػ٤خ هجَٗٔٞرط اُشهبثخ 

أٝ ؽٍٞ ) ُج٤بٗبد أُب٤ُخؽٍٞ ااُزوش٣ش 

 (أُٜٔخ

 ٘ٔٞرطاُ

6(A) 

Firm Quality Control 

Reviewers Report 
  هجخ اُ٘ٞػ٤خ داخَ أٌُزتروش٣ش ٓشا

 ط٘ٔٞراُ

6(B) 

Quality Control Partner   اُشش٣ي أُغإٍٝ ػٖ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ 
 ٘ٔٞرطاُ

6(C) 
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  تانًشاقب - 6

6- Monitoring 

 

     
 

 انًشجع االساسي هذف انجضء

٣ٜذف ٛزا أُؼ٤بس ئ٠ُ اػطبء االسشبداد ػٖ اُؼ٘بطش 

دٝس شش٣ي  أُزؼٔ٘خ الداء أُٜٔبد، ٝرغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٠ِ

أُٜٔخ، اُزخط٤ؾ، اُشهبثخ أُشاعؼخ، االعزشبساد، ٓؼبُغخ 

االخزالكبد ك٢ اُشأ١ ٝاداء ٓشاعؼخ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ 

 .ُِٜٔٔخ

ISQC 1 

Paragraph 

32 –53 

 َص انًعياس .61

  :في انفقشاث انتانيت عهً اآلتي  ISQC 1يُص انًعياس 

 

 انشقابت انُىعيتبهقت انًتع ث انًكتبيشاقبت سياساث واجشاءا

Monitoring the Firm’s Quality Control Policies and 

Procedures    

ٓظٔٔخ  ٣Monitoring Processغت ػ٠ِ أٌُزت ٝػغ آ٤ُخ ٓشاهجخ  1 84

ُزض٣ٝذٙ  ثزأ٤ًذ ٓؼوٍٞ ػ٠ِ إ اُغ٤بعبد ٝاالعشاءاد أُزؼِوخ ث٘ظبّ 

٣ٝغت ػ٠ِ ٛزٙ ا٤ُ٥خ . اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ٓ٘بعجخ ٝٓالئٔخ، ٝرؼَٔ ثلؼب٤ُخ

 :إٔ

a.  رشزَٔ ػ٠ِ اػزجبس ٝرو٤٤ْ ٓغزٔش٣ٖ ُ٘ظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  ك٢

أٌُزت، ػ٠ِ إ ٣زؼٖٔ رُي، ئعشاء كؾض، ػ٠ِ اعبط دٝس١، 

 ُٜٔٔخ ٓ٘غضح ٝاؽذح ػ٠ِ االهَ ٌَُ شش٣ي،

b.  ٝرزطِت ر٤ًَٞ ٓغإ٤ُٝخ ػ٤ِٔخ أُشاهجخ اُز٢ ٣ًَٞ ثٜب ا٠ُ شش٣ي ا

٣ٌِٕٔٞ خجشح، ٝعِطخ ًبك٤خ ٝٓ٘بعجخ ك٢ ششًبء اٝ اشخبص اخش٣ٖ 
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َ رِي أُغإ٤ُٝخ ُّٔ  .أٌُزت، ُزؾ

c. أُٝئي األشخبص اُز٣ٖ ٣إدٕٝ أُٜٔخ أٝ ٓشاعؼخ  اششاىطِت ػذّ رز

اُلوشاد : أُشعغ. )اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ػ٠ِ أُٜٔخ، ك٢ كؾض أُٜٔبد

64A –68A.)  

 

 وإبالغ ويعانجت حاالث انقصىس انًحذدة تقييى تقييى 

Evaluating, Communicating and Remedying Identified 

Deficiencies   

٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣و٤ّْ رأص٤ش ؽبالد اُوظٞس اُز٢ رٔذ ٓالؽظزٜب   841

 :ٗز٤غخ ػ٤ِٔخ أُشاهجخ، ٣ٝؾذد ٓب ارا ًبٗذ ٛزٙ اُؾبالد ئٓب

a.  أٓضِخ ال رذٍ ثبُؼشٝسح ػ٠ِ إ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  ك٢ أٌُزت

رأ٤ًذ ٓؼوٍٞ ؽٍٞ االٓزضبٍ ُِٔؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ  ؿ٤ش ًبٍف ٤ُإٖٓ ُٚ

ٝأُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ أُؼٍٔٞ ثٜب، ٝػ٠ِ إ اُزوبس٣ش 

اُظبدسح ػٖ أٌُزت اٝ ششًبء أُٜٔخ ؿ٤ش ٓ٘بعجخ ك٢ اُظشٝف 

 اُوبئٔخ، أٝ

b.  ؽبالد هظٞس ٓزؼِوخ ثبُ٘ظبّ، اٝ ٓزٌشسح اٝ ؽبالد هظٞس ٛبٓخ

 .٢ كٞس١اخشٟ رزطِت ارخبر اعشاء رظؾ٤ؾ

ئٕ ثشٗبٓظ أُشاهجخ أُؼزٔذ ٖٓ هجَ أٌُزت ٣غت إٔ ٤ٔ٣ض ث٤ٖ ؽبالد 

اُوظٞس اُز٢ رش٤ش ئ٠ُ ث١ٞ٤٘ ك٢ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ أٝ ػذّ اُزضاّ ٖٓ 

 .هجَ أؽذ اُششًبء أٝ أُٞظل٤ٖ

 

ر٘شأ ؽبالد اُخَِ اُج١ٞ٤٘ ُذٟ ػذد ٖٓ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ ثؾ٤ش رٌٕٞ 

هذ رزطِت ٛزٙ اُؾبالد ئعشاء رؼذ٣الد ػ٠ِ . بٓزٌشسح ٝال ٣زْ اًزشبكٜ

٣زشرت ػ٠ِ أُشاهت إٔ ٣ؾ٤َ ٛزٙ . ٗظبّ اُزٞص٤ن أٝ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

اُزؼذ٣الد ئ٠ُ اُشش٣ي أٝ أُٞظق أُغإٍٝ ػٖ ٗظبّ اُشهبثخ أٝ اُزٞص٤ن 

 . ٖٓ أعَ ارخبر اُزذاث٤ش اُالصٓخ ثشأٜٗب

 

س٣ت ٝاُزط٣ٞش ا٢ُٜ٘ٔ هذ ٣وّٞ اُشش٣ي أٝ أُٞظق أُغإٍٝ ػٖ اُزذ
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ثٔشاعؼخ ؽبالد اُوظٞس ُزوذ٣ش ٓذٟ اُؾبعخ ئ٠ُ أ١ رذس٣ت ئػبك٢ 

 .ُزؾغ٤ٖ األداء

٣غت ػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣أخز ثبإلػزجبس ؽبالد اُوظٞس اُٜبٓخ ٣ٝزجغ 

أُؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ أُشػ٤خ ك٢ ؽبٍ هبّ ثاطذاس روش٣ش أٝ سأ١ 

 .أخطبء أٝ ٓـبُطبدؿ٤ش ٓ٘بعت أٝ ك٢ ؽبٍ رؼٖٔ روش٣ش أُٜٔخ 

٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣جِؾ ششًبء أُٜٔخ ر١ٝ اُؼالهخ، ٝأُٞظل٤ٖ  051

أُ٘بعج٤ٖ االخش٣ٖ ػٖ ؽبالد اُوظٞس اُز٢ رٔذ ٓالؽظزٜب ٗز٤غخ ػ٤ِٔخ 

: أُشعغ. )أُشاهجخ، ٝاُزٞط٤بد أُزؼِوخ ثبإلعشاء اإلطالؽ٢ أُ٘بعت

 (.69اُلوشح أ 

 

العشاءاد االطالؽ٤خ أُ٘بعجخ ٣غت إ رزؼٖٔ اُزٞط٤بد أُزؼِوخ ثب  0.1

 :ُؾبالد اُوظٞس اُز٢ رٔذ ٓالؽظزٜب اعشاء ٝاؽذ اٝ اًضش ٓٔب ٢ِ٣

a.  ارخبر اعشاء ئطالؽ٢ ٓ٘بعت ك٤ٔب ٣زؼِن ثٜٔٔخ كشد٣خ اٝ أؽذ

 أُٞظل٤ٖ،

b.  االثالؽ ػٖ اُ٘زبئظfindings  ٖا٠ُ االشخبص أُغإ٤ُٖٝ ػ

 اُزذس٣ت ٝاُزط٣ٞش ا٢ُٜ٘ٔ،

c.  ٝاعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ،اعشاء رـ٤٤شاد ػ٠ِ ع٤بعبد 

d.  ارخبر اعشاء رأد٣ج٢ ثؾن االشخبص اُز٣ٖ ال ٣ٔزضِٕٞ ُغ٤بعبد

 . ٝاعشاءاد أٌُزت، ٝخبطخ أُٝئي االشخبص اُز٣ٖ ٣ٌشسٕٝ رُي

   

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝػغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد رز٘بٍٝ اُؾبالد اُز٢  رذٍ  051

ٓ٘بعت، اٝ  ك٤ٜب ٗزبئظ اعشاءاد أُشاهجخ ػ٠ِ إ اُزوش٣ش هذ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش

٣غت إ رزطِت ٓضَ ٛزٙ . اعشاءاد أص٘بء أداء أُٜٔخ( ؽزف)ػ٠ِ ئٛٔبٍ 

اُغ٤بعبد ٝاالعشاءاد إ ٣ؾذد أٌُزت ٓب ٛٞ االعشاء االػبك٢ 

أُ٘بعت ُالٓزضبٍ ُِٔؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ راد اُؼالهخ ٝأُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ 

بٍ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ أُؼٍٔٞ ثٜب، ٝرأخز ثبالػزجبس ٓذٟ ػشٝسح االعزؾظ

 .ػ٠ِ اعزشبسح هب٤ٗٞٗخ
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٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣جِـّؾ ٓشح ك٢ اُغ٘خ ػ٠ِ االهَ، ٗزبئظ ٓشاهجخ ٗظبّ  051

اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  اُخبص ثبٌُٔزت، ا٠ُ ششًبء أُٜٔخ اٝ االشخبص 

أُ٘بعج٤ٖ االخش٣ٖ ك٢ أٌُزت، ثٔب ك٢ رُي أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١، اٝ ك٢ ؽبٍ 

٣ٝغت إ ٣ٌٕٞ ٛزا االثالؽ . ءًبٕ ٓ٘بعجب، ا٠ُ أُغِظ االداس١ ُِششًب

ًبك٤ب ُز٤ٌٖٔ أٌُزت ٝٛإالء االشخبص ٖٓ ارخبر اعشاء كٞس١ ٝٓ٘بعت 

٣ٝغت إ . ؽ٤ش روزؼ٢ اُؼشٝسح ٝكن ادٝاسْٛ ٝٓغإ٤ُٝبرْٜ أُؾذدح

 :رزؼٖٔ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣زْ اثالؿٜب ٓب ٢ِ٣

a.  (أُإداح)ٝطق اعشاءاد أُشاهجخ أُ٘غضح، 

b. َا٤ُٜب ٖٓ اعشاءاد أُشاهجخ، االعز٘زبعبد اُز٢ رْ اُزٞط 

c.  ٝؽ٤ش ٣ٌٕٞ رُي رٝ ػالهخ، ٝطق ؽبالد اُوظٞس أُزؼِوخ ثبُ٘ظبّ ا

أُزٌشسح، اٝ ؽبالد اُوظٞس اُٜبٓخ االخشٟ، ٝٝطق االعشاءاد 

 .أُزخزح ُٔؼبُغخ اٝ رؼذ٣َ ؽبالد اُوظٞس ٛزٙ

 

رؼَٔ ثؼغ أٌُبرت ًغضء ٖٓ ٓغٔٞػخ، ٝهذ رطجن ػ٠ِ ٗطبم  081

ثؼغ ئعشاءاد أُشاهجخ اُخبطخ ( االرغبم)ٗغغبّ أُغٔٞػخ، ثٜذف اال

ٝػ٘ذٓب رؼَٔ أٌُبرت ػٖٔ ٓغٔٞػخ ٓؼ٤٘خ ثٔٞعت ع٤بعبد . ثٜب

، ISQC 1ٝاعشاءاد ٓشاهجخ ٓشزشًخ ٓظٔٔخ ُالٓزضبٍ ُٜزا أُؼ٤بس

ٝرؼزٔذ ػ٠ِ ٗظبّ ٓشاهجخ خبص ثٜب  ًٜزا، ك٤غت إ رزطِت ع٤بعبد 

 :ٝاعشاءاد أٌُزت ٓب ٢ِ٣

a. خ ػ٠ِ اعبط ع١ٞ٘ ػ٠ِ االهَ، ػٖ اُ٘طبم ا٢ٌُِ إ رجِؾ أُغٔٞػ

ٝٓذاٛب، ٝٗزبئغٜب ا٠ُ االكشاد أُ٘بعج٤ٖ ػٖٔ   ُؼ٤ِٔخ أُشاهجخ 

 ششًبد أُغٔٞػخ، ٝ

b.   ّإ رجِؾ أُغٔٞػخ كٞسا ػٖ أ٣خ ؽبالد هظٞس ٓؾذدح ك٢ ٗظب

اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  ا٠ُ االكشاد أُ٘بعج٤ٖ داخَ أٌُزت اٝ أٌُبرت راد 

 ُٔغٔٞػخ ثؾ٤ش ٣زْ ارخبر االعشاء اُالصّ،اُؼالهخ ػٖٔ ا

ٝرُي ؽز٠ ٣غزط٤غ ششًبء أُٜٔخ ك٢ ششًبد أُغٔٞػخ االػزٔبد 

داخَ أُغٔٞػخ، ٓب ُْ رٞط٢  ػ٠ِ ٗزبئظ ػ٤ِٔخ أُشاهجخ أُطجوخ 

 .أٌُبرت اٝ أُغٔٞػخ ثـ٤ش رُي

 



 2010 دنيم انشقابت انُىعيت نًكاتب انتذقيق

 

انًشاقبت  6 6 

 

 انشكاوي واإلدعاءاث

                                           Complaints and Allegations 

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝػغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد ٓظٔٔخ ُزض٣ٝذٙ  ثزأ٤ًذ  001

 :ٓؼوٍٞ ػ٠ِ اٗٚ ٣زؼبَٓ ثبُشٌَ أُالئْ ٓغ

a.  اُشٌبٟٝ ٝاإلدػبءاد ثإٔ اُؼَٔ أُ٘غض ٖٓ هجَ أٌُزت كشَ ك٢

االٓزضبٍ ُِٔؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ أُؼٍٔٞ 

 ثٜب، ٝ

b.  ثؼذّ االٓزضبٍ ُ٘ظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  ك٢ أٌُزت االدػبءاد. 

   ًٝغضء ٖٓ ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ، ٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣ـُ٘شأ ه٘ٞاد ٓؾذدح 

ثٞػٞػ ٣زٌٖٔ ٖٓ خالُٜب ٓٞظلٞ أٌُزت ٖٓ ئصبسح أ٣خ ٓغبٝس هِن 

 (.70Aاُلوشح : أُشعغ)دٕٝ اُخٞف ٖٓ اٗزوبّ 

 

شٌبٟٝ ٝاالدػبءاد، ك٢ ؽبٍ رؾذ٣ذ ؽبالد هظٞس اص٘بء اُزؾو٤ن ك٢ اُ  061

ع٤بعبد ٝاعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  ( رشـ٤َ)ك٢ رظ٤ْٔ اٝ ػَٔ 

كشد اٝ اشخبص، ُ٘ظبّ اُشهبثخ  (شخض)اُخبطخ ثبٌُٔزت اٝ ػذّ آزضبٍ 

اُ٘ٞػ٤خ  ك٢ أٌُزت، ٣غت ػ٠ِ أٌُزت إ ٣زخز االعشاءاد أُ٘بعجخ ًٔب 

 (71A- A72اُلوشربٕ: أُشعغ) 51ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ اُلوشح 

 

ٔ٘بعت اُن ٤ٞصاُزػ٠ِ أٌُزت ٝػغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد رزطِت  ٣غت 051

ًَ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘بطش ٗظبّ  (رشـ٤َ) ذ٤َُ ػ٠ِ ػَٔاُإٖٓ اُز١ ٣

 (.A73- A75اُلوشاد : أُشعغ. )ُذ٣ٜب  أُؼزٔذ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

 

ن ٤ٞصُز٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝػغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد رزطِت االؽزلبظ ثب  041

ثزو٤٤ْ آزضبٍ  ،٣ٖ ٣إدٕٝ اعشاءاد أُشاهجخِزُغٔؼ ر خك٤بً ٤خُلزشح صٓ٘

ُذ٣ٜب، اٝ االؽزلبظ ثٜب ُلزشح اؽٍٞ   أُؼزٔذ أٌُزت ُ٘ظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

 .بدوبٕٗٞ اٝ اُز٘ظ٤ٔاُ ٓطِٞثب ثٔٞعت رُيًبٕ ارا 

 

٣غت ػ٠ِ أٌُزت ٝػغ ع٤بعبد ٝاعشاءاد رزطِت رٞص٤ن اُشٌبٟٝ  041

 .(د ػ٤ِٜباُشدٝ) ٝاالدػبءاد ٝاعشاءاد االعزغبثخ ُٜب
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ئٕ ػذّ اإلٓزضبٍ ئ٠ُ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ٖٓ هجَ شش٣ي أٝ ٓٞظق ٛٞ 

٣غت ػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣ؼبُظ . أٓش خط٤ش خظٞطبً ك٢ ؽبٍ ًبٕ ٓزؼٔذاً 

ٛ٘بُي ػذد ٖٓ اُطشم ُٜزٙ أُؼبُغخ ٜٓ٘ب . ٛزٙ اُؾبالد ثشلبك٤خ ٝؽضّ

 حٝػغ خطخ ُزؾغ٤ٖ األداء ٝٓشاعؼزٚ، ٓشاعؼخ كشص اُزٞه٤بد ٝص٣بد

 .اُزؼ٣ٞؼبد، ئػبكخ ئ٠ُ اُظشف ٖٓ اُؼَٔ

٣غت ػ٠ِ أٌُزت إٔ ٣ؼغ آ٤ُخ ُزأد٣ت اُششًبء ك٢ ؽبٍ ُْ ٣أد ئرلبم 

ئػبكخ . اُششاًخ أٝ اُؼوذ اُز١ ٣شػ٠ اُؼالهخ ث٤ٖ اُششًبء ػ٠ِ رًش رُي

ُزُي ٛ٘بُي ػذد ٖٓ اإلعشاءاد أٌُٖٔ ئرخبرٛب ُزخل٤غ ٓخبؽش ػذّ 

 :اإلُزضاّ ٜٝٓ٘ب

 .زوَ ُٔشاعؼخ ػَٔ اُشش٣ي ؿ٤ش أُِزضّرؼ٤٤ٖ شش٣ي ٓغ .1

 .رو٤٤ْ اُؼَٔ أُغشٟ ٖٓ هجَ أُشاهت هجَ اطذاس اُزوبس٣ش .2

رؾذ٣ذ أُٜبّ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب ٛإالء اُششًبء ٝؽظش خذٓبرْٜ  .3

ثبُٔإعغبد اُظـ٤شح ٝأُزذ٤ٗخ أُخبؽش ٝرُي ثشٌَ ٓإهذ أٝ 

 .ٓغزٔش
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 :انًىاضيع انتانيت "انًشاقبت"تضًٍ ت

 

 -A67- A66)أٌُزت  اُ٘ٞػ٤خ ك٢ٓشاهجخ ع٤بعبد ٝاعشاءد اُشهبثخ     6.2.1

A65- A64) 

 ( A72-A68) اػزجبساد خبطخ ثبٌُٔبرت اُظـ٤شح     61515

 ( A69)   ؽبالد اُوظٞس ك٢ االثالؽ     61515

  (A70- A71)اُشٌبٟٝ ٝاالدػبءاد      61518
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 تىضيحيتانتطبيقاث وانًىاد ان   6.2

انفقشة : انًشجع)انًكتب  انُىعيت فييشاقبت سياساث واجشاءث انشقابت  6.2.1

841) 

68A1  ٞٛ إ اُـشع ٖٓ ٓشاهجخ االٓزضبٍ ُِغ٤بعبد ٝاعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

 :رأ٤ٖٓ رو٤٤ْ  ُٔب ٢ِ٣

 ٝأُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ أُؼٍٔٞ  ،االُزضاّ ثبُٔؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ

 ثٜب،

 ا ًبٕ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  ٓظٔٔب ثبُشٌَ أُ٘بعت ٝٓطجوب ٓب ار

 ثلؼب٤ُخ، ٝ

  ٓب ارا ًبٗذ ع٤بعبد ٝاعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أٌُزت ٓطجوخ

ثبُشٌَ أُ٘بعت ثؾ٤ش رٌٕٞ اُزوبس٣ش اُظبدسح ػٖ أٌُزت اٝ ششًبء 

 .أُٜٔخ ٓ٘بعجخ ك٢ اُظشٝف
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-Walk)اُو٤بّ ثٔوبُخ، اُ٘ظٞص أُٞػٞػخ ئعشاءاد أُشاهجخ ػ٠ِ  رشزَٔ

through ) ٓغ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ أُٞصن ك٢ أُِلبد ُِزأًذ ٖٓ كؼب٤ُخ ٓذٟ رطج٤ن

ع٤بعبد ٝئعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ًٔب رشزَٔ ػ٠ِ روذ٣ْ اإلهزشاؽبد ُزؾغ٤ٖ 

اُ٘ظبّ، ك٢ ؽبٍ ٝعٞد ٗوبؽ ػؼق أٝ ك٢ ؽبٍ ؽذٝس رـ٤٤ش ك٢ أُؼب٤٣ش 

 .٤٘خٝأُٔبسعبد أُٜ

 

٣ؼزٔذ أٌُزت ػ٠ِ ًَ شش٣ي ًَٝ ٓٞظق ُٔشاهجخ ٝكشع اُ٘ٞػ٤خ ٝأُؼب٤٣ش 

اال اٗٚ . ٝرالصّ ٛزٙ أُشاهجخ ٓخزِق ٗٞاؽ٢ اُؼَٔ ا٢ُٜ٘ٔ. األخاله٤خ ٝ ا٤ُٜ٘ٔخ

رزشرت أُغإ٤ُٝخ األًجش ػ٠ِ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ اُشئ٤غ٤٤ٖ أطؾبة اُوشاس 

 .إلششاك٤خك٢ أٌُزت أٝ أُٝئي اُز٣ٖ ر٘بؽ ثْٜ أُٜبّ ا

 

ئػبكخ ُزُي، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ أٌُزت األخز ثبإلػزجبس أُالؽظبد اُ٘برغخ ػٖ 

ٝال رؾَ ٛزٙ اإلعشاءاد ٓؾَ ثشٗبٓظ أٌُزت ُِشهبثخ . ئعشاءاد ٓشاعؼخ اُ٘ظ٤ش

 .اُ٘ٞػ٤خ داخَ أٌُزت

 

 :رزؼٖٔ آ٤ُبد أُشاهجخ اُز٢ هذ ٣ؼزٔذٛب أٌُزت ٓب ٢ِ٣ 

 ٝ اُخبسع٤خثشآظ اُزذس٣ت ٝاُزؼ٤ِْ اُذاخ٤ِخ. 

  ٕٞٓزطِجبد رش٤ش ئ٠ُ إٔ اُششًبء ٝأُٞظلٕٞ ٣لٜٕٔٞ ٣ٝؼِٕٔٞ ٣ٝلشػ

ع٤بعبد ٝئعشاءاد أٌُزت ُٔشاعؼخ أُٜٔبد ٝاُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ُٝٞعٞد 

 .أُٞاكوبد اُالصٓخ ُشش٣ي أُٜٔخ

  ٝعٞد ع٤بعخ ٝرؼ٤ِٔبد ُِٔٞظل٤ٖ ٝاُششًبء روؼ٢ ثؼذّ ئطذاس ٓؼِٞٓبد

 .اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُٞاكوبد ٝاُزٞاه٤غ اُالصٓخ ٓزؼِوخ ثبُج٤بٗبد أُب٤ُخ دٕٝ

  ٗظبّ ػجؾ ارٔبّ أُٜٔبد ٝئطذاس اُزوبس٣ش ٝاُز١ ٣زؼٖٔ أُٞاكوبد

 .ٝاُزٞاه٤غ اُالصٓخ ثؾغت ٗٞع أُٜٔخ ٝاُشخض أُغإٍٝ

  رؼ٤ِٔبد ئ٠ُ شش٣ي أُٜٔخ ٝٓشاعغ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ُِزأ٤ًذ ػ٠ِ ٝعٞد

 .أُٞاكوبد اُالصٓخ ثشٌَ ٓغزٔش

 بئش اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ ُزوذ٣ْ اإلسشبد اُالصّ ػ٘ذ ٓالؽظخ أ١ رؼ٤ِٔبد ُغ

 .ٌٍٗٞ أٝ خشم ُِغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد اُز٢ ٝػؼٜب أٌُزت
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 ٝعٞد ٓشاعؼخ دٝس٣خ ُِؼَٔ ٖٓ هجَ اُ٘وبثخ. 

 

يٍ أجم تطبيق إجشاءاث انًشاقبت، باإليكاٌ إعذاد جهاص يشاقبت داخهي يختص 

نًكتب وقذسته عهً تطبيق انبشَايج بانًكتب أو انتعاقذ يع آخشيٍ يٍ خاسج ا

في حال انًكاتب انصغيشة، باإليكاٌ انتعاقذ يع خبشاء يستقهيٍ 1 بشكم فعال

نهقياو بأعًال انًشاقبت ششط بئيكاٌ انًكتب انتعاقذ يع يكتب آخش نذي وجىد 

 1تحانف بيٍ هزيٍ انًكتبيٍ

ؼوٍٞ ؽٍٞ ئٕ ٛذف ثشٗبٓظ أُشاهجخ ٛٞ ٓغبػذح أٌُزت ُِؾظٍٞ ػ٠ِ رأ٤ًذ ٓ

ًٔب . ٓذٟ كؼب٤ُخ ٝٓالءٓخ اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد أُزؼِوخ ث٘ظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

ث٤خ ػ٘ذ اُو٤بّ ثأػٔبٍ ب٣ٜذف اُجشٗبٓظ ئ٠ُ رٞك٤ش اإلُزضاّ ثٔزطِجبد اُغٜبد اُشه

 .أُشاعؼخ

 

ٌّٖ أٌُزت ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ رأ٤ًذ  ٣زْ رظ٤ْٔ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ثؾ٤ش ٣ٔ

أٝ ٓغزذآخ ُِغ٤بعبد أُؼٍٔٞ ثٜب أٝ ظٍٞ خشٝهبد ٛبٓخ ٝٓؼوٍٞ ُغٜخ ػذّ ؽ

 .ػذّ اًزشبكٜب ػ٘ذ ؽظُٜٞب
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: انًشجع)انًكتب  انُىعيت فييشاقبت سياساث واجشاءث انشقابت  6.2.1

 (841انفقشة 

60A1  ٣زؼٖٔ االػزجبس ٝاُزو٤٤ْ أُغزٔش٣ٖ ُ٘ظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  االٓٞس اُزب٤ُخ

 :أُضبٍػ٠ِ عج٤َ 

 رؾ٤َِ ٓب ٢ِ٣: 

c. ٝأُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ  ،اُزطٞساد اُغذ٣ذح ك٢ أُؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ

ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ أُؼٍٔٞ ثٜب، ٤ًٝق ر٘ؼٌظ ٛزٙ اُزطٞساد ك٢ ع٤بعبد 

 ٝاعشاءاد أٌُزت ؽ٤ش ٣ٌٕٞ رُي ٓ٘بعجب،

o  ٓظبدهخ خط٤خ ػ٠ِ االٓزضبٍ ُِغ٤بعبد ٝاالعشاءاد أُزؼِوخ

 ثبالعزوال٤ُخ،

o ٝ ،اُزطٞس ا٢ُٜ٘ٔ أُغزٔش، ثٔب ك٢ رُي اُزذس٣ت 

o ٍٜٞٝٓٔبد  ،ٝاعزٔشاس اُؼالهخ ٓغ اُؼٔالء ،اُوشاساد أُزؼِوخ ثوج

 .  ٓؾذدح

  رؾذ٣ذ االعشاءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ اُز٢ ٣غت ارخبرٛب ٝاُزؾغ٤٘بد اُز٢ ٣غت

ؽٍٞ  feedback سدٝد اُلؼَاعشاؤٛب ػ٠ِ اُ٘ظبّ، ثٔب ك٢ رُي رأ٤ٖٓ 

 .ٌُٔزت أُزؼِوخ ثبُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣تع٤بعبد ٝاعشاءاد ا

 ّاثالؽ ٓٞظل٢ أٌُزت أُ٘بعج٤ٖ ػٖ ٗوبؽ اُؼؼق أُؾذدح ك٢ اُ٘ظب، 

 .اٝ االٓزضبٍ ُٚ ،اٝ ٓغزٟٞ كْٜ اُ٘ظبّ

  أُزبثؼخ ٖٓ هجَ ٓٞظل٢ أٌُزت أُ٘بعج٤ٖ ٢ٌُ ٣زْ اعشاء اُزؼذ٣الد

 .اُالصٓخ كٞسا ػ٠ِ ع٤بعبد ٝاعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ
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٣زؼبٝٗٞا ٓغ أُشاهت ًبء ٝأُٞظل٤ٖ إٔ ٢ٌُ رٌٕٞ أُشاهجخ كؼبُخ، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُشش

ثؾ٤ش ٣ٌٞٗٞا ػ٠ِ ػِْ ثإٔ ٛزا اُلشد أُشاهت ٛٞ عضءاً أعبع٤بً ٖٓ ٗظبّ اُشهبثخ 

ًٔب ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِْٜ اػطبء أُالؽظبد اُز٢ ٣جذ٣ٜب أُشاهت األ٤ٔٛخ أُ٘بعجخ . اُ٘ٞػ٤خ

ػبد أٝ اإلخزالف ك٢ ٝعٜبد اُ٘ظش ٓغ أُشاهت ٣ٌٖٔ ؽَ اُ٘ضا. ٝاُؼَٔ ػ٤ِٜب

 .ػٖ ؽش٣ن اُشعٞع ئ٠ُ ع٤بعبد أٌُزت أُؼزٔذح ُؾَ اُ٘ضاػبد
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: انًشجع)انًكتب  انُىعيت في انشقابتيشاقبت سياساث واجشاءث  6.2.1

 (841انفقشة 

66A1  هذ رؾذد اُغ٤بعبد ٝاالعشاءاد أُزؼِوخ ثذٝسح اُلؾض Inspection ػ٠ِ

ٝرؼزٔذ ؽش٣وخ ر٘ظ٤ْ دٝسح . دٝسح رغزـشم صالس ع٘ٞاد ،عج٤َ أُضبٍ

اُلؾض، ثٔب ك٢ رُي رٞه٤ذ اخز٤بس أُٜٔبد أُخزِلخ، ػ٠ِ ػذح ػٞآَ 

 :ٜٓ٘ب

 ؽغْ أٌُزت. 

 ػذد أٌُبرت ٝٓٞهؼٜب اُغـشاك٢. 

 ٗزبئظ اعشاءاد أُشاهجخ اُغبثوخ. 

 ٖٓضَ ٓب ارا )ٝأٌُبرت  ٓذٟ اُغِطخ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ًَ ٖٓ أُٞظل٤

اٝ  ،خبطخ ثٜب داخ٤ِخ ًبٗذ أٌُبرت أُخزِلخ ٓخُٞخ العشاء كؾٞطبد

 (.ٛٞ اُٞؽ٤ذ أُخٍٞ ُِو٤بّ ثزُي اُشئ٤غ٢ أٌُزت إ

 ؽج٤ؼخ ٝرؼو٤ذ ٓٔبسعخ ٝر٘ظ٤ْ أٌُزت. 

 ٝأُٜٔبد أُؾذدح ،أُخبؽش أُشرجطخ ثؼٔالء أٌُزت. 
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 :يا يهي ىصاثانفحتتضًٍ عًهيت تىثيق 

 رو٤٤ْ اإلُزضاّ  ثبُٔؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝأُزطِجبد اُشهبث٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ. 

 ٗزبئظ رو٤٤ْ ػ٘بطش اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ. 

  رو٤٤ْ ٓب ئرا ًبٕ أٌُزت هذ هبّ ثزطج٤ن ع٤بعبد ٝئعشاءاد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

 .ثشٌَ ٓالئْ

 رو٤٤ْ ٓذٟ ٓالءٓخ روش٣ش أُٜٔخ ؽغت اُظشٝف. 

 ٞس ٝرأص٤شٛب ٝٓب ئرا ًبٗذ رغزٞعت رذاث٤ش رظؾ٤ؾ٤خ رؾذ٣ذ ؽبالد اُوظ

 .ٝرٞط٤ق ٝششػ ٛزٙ اُزذاث٤ش ثبُزلظ٤َ

  ٖرْ اُزٞطَ ئ٤ُٜب ٓغ اُزٞط٤بد  اُز٢ ٝاُخالطبداُ٘زبئظ ِٓخض ػ

ّْ ٌُِٔزت)ٝاُزـ٤٤شاد أُطِٞثخ   (رغِ
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: انًشجع)انًكتب  انُىعيت فيانشقابت  واجشاءثيشاقبت سياساث  6.2.1

 (841انفقشة 

65A 1ػ٤ِٔخ اُلؾض اخز٤بس ٜٓٔبد ٓخزِلخ، ؽ٤ش هذ ٣زْ اخز٤بس ثؼؼٜب  زؼٖٔر

ُٝذٟ رؾذ٣ذ ٗطبم اُلؾض، هذ ٣أخز . دٕٝ اشؼبس كش٣ن أُٜٔخ ٓغجوب

ٝٓغ . أٌُزت ثبالػزجبس ٗطبم اٝ اعز٘زبعبد ثشٗبٓظ كؾض خبسع٢ ٓغزوَ

جخ اُذاخ٤ِخ رُي، ال ٣ؼَٔ ثشٗبٓظ اُلؾض ٛزا ًجذ٣َ ػٖ ثشٗبٓظ أُشاه

Internal Monitoring اُخبص ثبٌُٔزت. 



 2010 دنيم انشقابت انُىعيت نًكاتب انتذقيق

 

انًشاقبت  17 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٖٓ أُ٘بعت إٔ ٣زْ اخز٤بس ٜٓٔخ ٝاؽذح ٓ٘غضح أٝ أًضش ٌَُ شش٣ي ك٢ ًَ دٝسح 

كؾض، ؿ٤ش أٗٚ ثآٌبٕ أٌُزت إ ٣وّٞ ثلؾض ػذد ٖٓ أُٜٔبد ثشٌَ ع١ٞ٘ 

 .دٝس٣ب ً أُزؼِوخ ثٌَ شش٣ي ػ٠ِ األهَ أُٜٔبد اخز٤بسإٔ ٣زْ ٓغ اُؾشص ػ٠ِ 

 :عهً تقييى يىضىعي نًا يهي انحصىلتتى انًشاقبت يٍ أجم 

 اإلُزضاّ ثبُٔؼب٤٣ش ا٤ُٜ٘ٔخ، ٝأُزطِجبد اُشهبث٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ. 

 ٓالءٓخ روبس٣ش أُٜٔخ. 

  ًلب٣خ أُشٞساد ٝرٞص٤وٜب ثشٌَ ٓ٘بعت ثبُ٘غجخ ُِٔغبئَ أُؼوذح أٝ اُوبثِخ

 .ُِغذٍ

  َٔأُ٘غضًلب٣خ اُزٞص٤ن ثٔب ٣ز٘بعت ٓغ اُؼ. 

 رو٤٤ْ ٓذٟ اإلُزضاّ ثغ٤بعبد ٝئعشاءاد أٌُزت أُزؼِوخ ثبُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ. 
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 انصغيشة بانًكاتباعتباساث خاصت  61515

Considerations Specific to Smaller Firms 

A68 1 ك٢ ؽبُخ أٌُبرت اُظـ٤شح، هذ ٣ؾزبط اُو٤بّ ثاعشاءاد أُشاهجخ ا٠ُ اكشاد

أُغإ٤ُٖٝ ػٖ رظ٤ْٔ ٝرطج٤ن ع٤بعبد ٝاعشاءد اُشهبثخ  ٣ٌٕٞٗٞ ْٛ

اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أٌُزت، اٝ اكشاد هذ ٣شبسًٕٞ ثٔشاعؼخ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ػ٠ِ 

 ٤ٌِقٝهذ ٣خزبس أٌُزت اُز١ ُذ٣ٚ ػذدا ٓؾذٝدا ٖٓ االشخبص ر. أُٜٔخ

ػ٤ِٔخ اٝ ٌٓزت اخش ُز٘ل٤ز  ،شخض خبسع٢ ٓإَٛ  ثبُشٌَ أُ٘بعت

ٝثذ٣ال ػٖ رُي، هذ ٣ؼغ . د أُشاهجخ االخشٟٝاعشاءا كؾض أُٜٔخ

أٌُزت رشر٤جبد ٓؼ٤٘خ ُٔشبسًخ أُظبدس ٓغ ٓإعغبد ٓ٘بعجخ اخشٟ ٖٓ 

 .اعَ رغ٤َٜ اُو٤بّ ثأٗشطخ أُشاهجخ
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ثبُ٘غجخ ٌُِٔبرت أُشرجطخ ثٔغٔٞػخ رشٌَ شجٌخ ٖٓ أٌُبرت، كجآٌبٜٗب ر٘ل٤ز 

ؽبٍ ًبٗذ ٛزٙ أٌُبرت رطجن ٗلظ  أُشاهجخ ػ٠ِ طؼ٤ذ أُغٔٞػخ ك٢

ر٘ظ٤ْ أػٔبٍ أُشاهجخ،  ٤ًل٤خثظشف اُ٘ظش  ػٖ . اُغ٤بعبد ٝاإلعشاءاد

٣غت إٔ رزطِت ع٤بعبد ٝئعشاءاد أٌُزت ئثالؽ األشخبص أُ٘بعج٤ٖ 

ثشٌَ ع١ٞ٘ ػٖ ٗطبم ٝٓذٟ ٝٗز٤غخ أُشاهجخ ثٔب ك٢ رُي االثالؽ اُلٞس١ 

ػ٤خ ٖٓ أعَ ارخبر اُزذاث٤ش ػٖ ؽبالد اُوظٞس ك٢ ٗظبّ اُشهبثخ اُ٘ٞ

 اُزظؾ٤ؾ٤خ
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 انصغيشةاعتباساث خاصت بانًكاتب  61515

Considerations Specific to Smaller Firms 

55A 1 ٖٓ هذ ال ٣ٌٕٞ ٖٓ أٌُٖٔ، ك٢ ؽبُخ أٌُبرت اُز٢ رِٔي ػذدا ه٤ِال

ٝهذ . ٔخاُششًبء، اال ٣شبسى اُشش٣ي أُششف ػ٠ِ اُزؾو٤ن ك٢ أُٜ

 Sole رغزخذّ ٛزٙ أٌُبرت اُظـ٤شح ٝأُٔبسعٕٞ اُٞؽ٤ذٕٝ

Practitioners اٝ  ،اُخذٓبد اُز٢ ٣وذٜٓب شخض ٓإَٛ ثبُشٌَ أُ٘بعت

 .ٌٓزت اخش ٖٓ اعَ ر٘ل٤ز اُزؾو٤ن ك٢ اُشٌبٟٝ ٝاالدػبءاد
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 حاالث انقصىس في االبالغ 61515

Communicating Deficiencies     

64A1  هذ ال ٣ؾزبط االثالؽ ػٖ ؽبالد هظٞس ٓؾذدح ا٠ُ اكشاد ثخالف ششًبء

أُٜٔخ ر١ٝ اُؼالهخ ا٠ُ االؽزٞاء ػ٠ِ رؾذ٣ذ أُٜٔبد اُخبطخ أُؼ٤٘خ، 

ٝٓغ رُي ٣ٞعذ ؽبالد هذ ٣ٌٕٞ ٛزا اُزؾذ٣ذ ػشٝس٣ب ٖٓ اعَ االػطالع 

 .ثٔغإ٤ُٝبد االكشاد ثخالف ششًبء أُٜٔخ ثبُشٌَ أُ٘بعت
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 انشكاوي واالدعاءاث 61518

Complaints and Allegations  

 ( 00انفقشة : انًشجع)يصذس انشكاوي واالدعاءاث 

 Source of Complaints and Allegations 

55A1 ٝخبسط أٌُزت، اٝ  ٖٓ هذ رٌٕٞ اُشٌبٟٝ ٝاالدػبءاد ٖٓ داخَ ا

اٝ  ،هجَ كش٣ن أُٜٔخ ٝهذ ٣زْ اعزالٜٓب ٖٓ. اٝ أؽشاف اخش٣ٖ ،اُؼٔالء

 .ٓٞظل٢ أٌُزت  االخش٣ٖ
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  ٣غت إٔ ٣ًَٞ اُزؾو٤ن ك٢ اُشٌبٟٝ ٝاالدػبءاد ئ٠ُ شش٣ي ٣زٔزغ ثبُخجشح

ٝك٢ ؽبٍ ًبٕ ٛزا اُشش٣ي ػ٠ِ ػالهخ ثأؽذٟ اُشٌبٟٝ . ٝاُظالؽ٤خ اُالصٓز٤ٖ

 .أٝ اإلدػبءاد ٣غت إٔ ٣ًَٞ اُزؾو٤ن ئ٠ُ شش٣ي آخش

 ؽ٤ش ٣زْ ئثالؽ اُطشف ا٥خش  ا٤ٔٛزٜب ٠ُٞ اُشٌبٟٝ أ٣ُٞٝخ ثؾغت٣غت إٔ ر

ثأخز اُؼِْ ٝإٔ اُؼَٔ عبس ػ٠ِ أُٞػٞع، ٝإٔ أٌُزت ع٤غ٤ت ؽِجٚ ثؼذ ارٔبّ 

ئٕ رؾذ٣ذ ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ٣غؼَ ٤ًل٤خ اُزؼبؽ٢ ٓغ ٛزٙ اُؾبالد . اُزؾو٤ن اُالصّ

 .ٝاػؾب ً ٌُبكخ اُششًبء ٝأُٞظل٤ٖ

 ٔ٤ِخ ٝاإلعبثخ ػ٠ِ اُشٌبٟٝ ٝاإلدػبءاد٣زْ رٞص٤ن ٗزبئظ ٛزٙ اُؼ. 

 

 :عهً يا يهي واإلدعاءاثتشتًم عًهيت انتحقيق في انشكاوي 

 ٝ رؾذ٣ذ اُؾوبئن ثؼذ اُو٤بّ ثٔوبثالدأٝ اُزؾون ٖٓ اُٞصبئن راد اُؼالهخ. 

  روذ٣ش ٓب ئرا ًبٕ ٛ٘بى خشم أٝ ٌٍٗٞ ثبُٔؼب٤٣ش ٝاُوٞا٤ٖٗ ٝاألٗظٔخ أُشػ٤خ

 .ٝاُغ٤بعبد أُزجؼخ

 بسح ٓؾب٢ٓ أٌُزت ٝرُي ثؼذ أخز أُٞاكوخ ٖٓ ئداسح أٌُزتاعزش. 

 ئػذاد روش٣ش ثبُٔالؽظبد ٝاُزٞط٤بد. 

 اإلعبثخ ػ٠ِ اُشٌٟٞ أٝ اإلدػبء. 
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 ي واالدعاءاث كاوانش 61518

Complaints and Allegations  

 (06انفقشة : انًشجع)سياساث واجشاءاث انتحقيق 

 Investigation Policies and Procedures  

5.A1   ٟٝهذ رزؼٖٔ اُغ٤بعبد ٝاالعشاءاد أُؾذدح ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزؾو٤ن ثبُشٌب

 :ٔب ٢ِ٣ثإ ٣زظق اُشش٣ي أُششف ػ٠ِ اُزؾو٤ن  ،ٝاالدػبءاد

 ،إ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ اُخجشح اٌُبك٤خ ٝأُ٘بعجخ 

 ٝ ،إ ٣زٔزغ ثغِطخ داخَ أٌُزت 

  شٌَ ًبٕال ٣شبسى ثبُٜٔٔخ ثأ١. 

أُششف ػ٠ِ اُزؾو٤ن ثاششاى ٓغزشبس هب٢ٗٞٗ ػ٘ذٓب هذ ٣وّٞ اُشش٣ي 

 .روزؼ٢ اُؼشٝسح
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 انًتطهباث انًهُيت وانُظاييت وانقاَىَيت 615

 

 نهزا انجضء انًتطهباث انًهُيت وانُظاييت وانقاَىَيتال تتىفش 
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 انتىثيق  618

 :ٌ انًُارج انعائذة نهزا انجضء هي انتانيتإ

 سقى انًُىرج                           سى انًُىرجإ    

o  ؽٍٞئطذاس اُزوش٣ش  اُ٘ٞػ٤خ هجَٗٔٞرط اُشهبثخ 

 6(A)                                       (ؽٍٞ أُٜٔخ أٝ) ُج٤بٗبد أُب٤ُخا    

o     روش٣ش ٓشاهجخ اُ٘ٞػ٤خ داخَ أٌُزت                             (B)6 

o ُٔغإٍٝ ػٖ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خاُشش٣ي ا                                 (C)6 
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 نبياَاث انًانيتحىل اإصذاس انتقشيش  انُىعيت قبمًَىرج انشقابت 

 (أو حىل انًهًت)
 6(A)ًَىرج 

 ــــــــــــــــــــــ :اسى انعًيم 

 ـــــــــــــ: انًانيت  نبياَاثاتاسيخ 

 ثتعهيًا

٣ٝشكن  أُٜٔخػ٠ِ  اُشش٣ي أُغإ٣ٍٝغت ئػذاد ٛزا اُ٘ٔٞرط ثٞاعطخ  .1

٣غت اُزٞه٤غ ػ٠ِ ًَ خطٞح ٓغ . اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش( ٓغٞدح)ثٔششٝع 

ك٢ ؽبٍ ال  "ال ٣٘طجن"رًش اُزبس٣خ ػ٘ذ االٗزٜبء ٜٓ٘ب ٣ٝزْ اُزأش٤ش ػ٠ِ خبٗخ 

رجش٣ش ػذّ  ر٘طجن اُخطٞح أُزًٞسح ػ٠ِ أُٜٔخ ٓٞػٞع أُشاعؼخ ٓغ

  .االٗطجبم

ٓغ رًش  8ػ٠ِ اُخطٞح سهْ  أُٜٔخٍ ػٖ إ٣ٝغت إٔ ٣ٞهغ اُشش٣ي أُغ .2

 .أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش اُج٤بٗبداُزبس٣خ ٖٓ أعَ ئطذاس 

 انخذيت انًقذيــــت

 "ذدح"أخشي  إعذاد انبياَاث يانيت يشاجعــــت تذقيـــق
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 تى انعًم بىاسطت

 ال يُطبق
 اسيــخانت انتىقيــع

روذ٣ْ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش  .1

 .ُِطجبػـــــــخ

   

هشاءح اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش ثؼذ  .2

 .ؽجبػزٜـــــب

   

ئػبدح روذ٣ْ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش  .3

 .ُِطجبػخ ُزظؾ٤ؾٜب

   

روذ٣ْ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش ئ٠ُ ٓذهن  .4

 (.ئٕ ٝعذ)ك٢٘ آخش 

   

بد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش ئػبدح روذ٣ْ اُج٤بٗ .5

 .ُزظؾ٤ؾٜـــب

   

    .رغ٤ٔغ اُظلؾبد سأع٤ــــــب ٝأكو٤ـــب ً .6

روذ٣ْ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝاُزوش٣ش ُِشش٣ي  .7

 .ُِٔشاعؼخ اُٜ٘بئ٤خ

   

أُب٤ُــخ اُج٤بٗبد  ُٔٞاكوخ ػ٠ِ ئطذاسا .8

 .ٝاُزوش٣ـــش

   

 

 

 عذد انُسخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ: ؿ٤ش ٓغِذ    ــــــــــــــــــــــــــ            : ٓغِذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : أخشي
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 تقشيش يشاقبت انُىعيت داخم انًكتب 

Firm Quality Control Reviewers Report 
 B) 6)ًَىرج 

 ٍ انشقابت انُىعيت في انًكتبانششيك انًسؤول ع  :انً

 _____________انً ________   يٍ :                       انًشاجعت

 _____________انً ________   يٍ :                اانفتشة انًانيت

ك٢ أٌُزت ثٔب ك٤ٜب ٓشاعؼخ   Monitoringُوذ ػ٤٘ذ ُٔشاعؼخ  اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ 

 .شش٣ي ػ٠ِ االهٌََُ  اعؼخ ٜٓٔخع٤بعبد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ٝٓش

 
 يالحظــــاث ال َعى

ئٕ اداسح اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ رظٜش ثشٌَ  .1

ػبدٍ أٜٗب ًُٓٞٞٚ ُشش٣ي ُذ٣ٚ اُخجشح 

 .اٌُبك٤خ ٝأُ٘بعجخ

   

أٌُزت ُذ٣ٚ د٤َُ ٌٓزٞة اُشهبثخ  .2

  أٝ ع٤بعبد ٝئعشاءاد/ اُ٘ٞػ٤خ ٝ

 .اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

   

شهبثخ د٤َُ اُ ٓؾز٣ٞبدك٢ سأ٢٣ إٔ  .3

ٓغ ٓزطِجبد ( ال/ ٗؼْ)اُ٘ٞػ٤خ ٣٘طجن 

أٝ ٓزطِجبد هب٤ٗٞٗخ  ISQC 1ٓؼ٤بس 

 أخشٟ
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 يالحظــــاث ال َعى

أٝ ػذّ ٓالءٓخ ك٢  ٗوضُوذ ٝعذد  .4

اإلعشاءاد ٝاُغ٤بعبد أٝ اُزٞص٤ن ك٢ 

 .QCMاُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ 

   

صجبربد ثإٔ اُشش٣ي ا ٝعذدُوذ  .5

أُغإٍٝ ػٖ عٜبص اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ 

ٌُٔزت هذ أػط٠ ػ٠ِ األهَ ٓشح ٝاؽذح ا

 :ك٢ اُغ٘خ ئ٠ُ اُشش٣ي أُ٘بعت ٓب ٢ِ٣

   

  ٗوبؽ ػؼق ٖٓ اُغ٘خ أُبػ٤خ

ٝاإلعشاءاد أُزخزح ُِؾذ أٝ ٓؼبُغخ 

 ٖٓ رِي اُ٘وبؽ

   

 خالطخ اإلعشاءاد. 
   

 ٝطق أل١ صـشح ٝاعشاءاد ؽِٜب. 
   

ُوذ ٝعذد ك٢ خِق أُٜٔخ صـشاد  .6

عشاءاد ٓزٌشسح، ٜٝٓٔخ رغزذػ٢ ا

 .رظؾ٤ؼ عش٣ؼخ

   

ُوذ ٝعذد إ اُزوش٣ش أُؼذ ٖٓ هجَ  .7

 .أٌُزت ؿ٤ش ٓالئْ

   

إ اصجبربد ( ال/ ٗؼْ)ُوذ ٝعذد  .8

 ISAاعشاءاد أُٜٔخ أُطِٞثخ ٖٓ اُـ 

 .أٝ أٌُزت ُْ رغزٌَٔ

   

ُوذ أٝطِذ ًَ اُضـشاد ئ٠ُ طبدكذ  .9

أُغإٍٝ ( اُشش٣ي)خالٍ اُؼَٔ ئ٠ُ 

 ٖٓ عٜبص اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ
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 يالحظــــاث ال َعى

ُوذ اٗغضد اُزذه٤ن اُالصّ   .10

Checklist  ُِِٔلبد أُشاعؼخ ٢ٛٝ

 ٓشكوخ ثٜب
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 انششيك انًسؤول عٍ انشقابت انُىعيت

Quality Control Partner 
 C) 6)ًَىرج 

 
 يالحظــــاث ال َعى

َٛ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ك٢ أٌُزت ٢ٛ  .1

داسح شش٣ي أٝ أ١ شخض آخش ُذ٣ٚ ثا

 .اُخجشح اٌُبك٤خ ٝاُظبُؾخ ُِٜٔٔخ

   

َٛ ٌُِٔزت د٤َُ ٌٓزٞة ُِشهبثخ  .2

 (.QCM)اُ٘ٞػ٤خ 

   

َٛ ٓؼٕٔٞ د٤َُ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ  .3

أٝ  ٣ISQC 1٘طجن ػ٠ِ ٓزطِجبد 

ٓزطِجبد اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ أُؼزٔذح ٖٓ 

ٗوبثخ خجشاء أُؾبعجخ أُغبص٣ٖ ك٢ 

 .أخش٤ٜٟ٘ٓخ  أ١ ٤ٛئخُج٘بٕ أٝ 

   

 د٤َُ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ ٓوبسٗخَٛ ٗز٤غخ  .4

هذ رْ  ISQC 1ٓزطِجبد ٌُِٔزت ٝ

ئ٠ُ اُشش٣ي أُغإٍٝ ػٖ  رغ٤ِٜٔب

 .اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

   

ٜٓٔخ ٝاؽذح ػ٠ِ األهَ  ٓشاعؼخَٛ رْ  .5

 .ٌَُ شش٣ي

   

عغ أًش رٌَٖٛ رإًذ أٗي ُْ  .6

Monitor  ك٢ كش٣ن ر٘ل٤ز أُٜٔخ ٝال

 .QCRاُ٘ٞػ٤خ  ك٢ كش٣ن اُشهبثخ
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َٛ رْ ًشق أ٣خ كوشاد ٓزٌشسح أٝ  .7

ٜٓٔخ روزؼ٢ أخز ئعشاءاد رظؾ٤ؾ٤خ 

 .عش٣ؼخ

   

َٛ ٛ٘بُي دالئَ ػ٠ِ إٔ اُزوش٣ش  .8

 .اُظبدس ٖٓ أٌُزت ؿ٤ش ٓالئْ

   

َٛ ٛ٘بُي ئعشاءاد ٓطِٞثخ ُِٜٔٔخ  .9

 .ؿ٤ش ٓ٘لزح

   

َٛ رْ رج٤ِؾ اُشش٣ي أُغإٍٝ خط٤بً  .10

ك٢  Deficienciesُضـشاد ػٖ ا

 .عٜبص اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ

   

  checklistهٞائْ كؾضَٛ ٛ٘بُي  .11

 .ٓالئٔخ ُِِٔلبد أُشاعؼخ

   

َٛ ٛ٘بُي دالئَ ػ٠ِ إٔ اُشش٣ي  .12

أُغإٍٝ ػٖ اُشهبثخ اُ٘ٞػ٤خ هذ ثِؾ 

ػ٠ِ األهَ ٓشح ك٢ اُغ٘خ ُِشش٣ي 

 أُشاهجخأُالئْ ػٖ ئعشاءاد 

Monitoring  ،ُِغ٘خ أُ٘ظشٓخ

اإلعشاءاد أُزخزح ٝٝطق اُضـشاد ٝ

 .ًِٜب
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 اىتىثيق  -  7

 

Documentation 

  ISQC 1 اىَسجع االساسي

رٛف١ش اسشبداد ٌّزطٍجبد اٌّىزت زٛي ِٛػٛع اٌزٛث١ك  :هدف اىجصء :هدف اىجصء

ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّّٙخ ثّب ف١ٗ ِشالجخ خٛدح اٌّّٙخ ٚػٍٝ ِغزٜٛ ٔظبَ 

 .اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌٍّىزت

Paragraph 57 – 59 7.1 ّص اىَعياز 

Paragraph A73 – A75  7.2 يتاىتطبيقاث واىَىاد اىتىضيح 

Documentation of the 

System of Quality 

Control 

 7.2.1  ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ  رٛث١ك

Documentation of 

Engagement Quality 

Control Reviewer 

 7.2.2 اٌشلبثخ إٌٛػ١خِّٙخ ِشاخغ  رٛث١ك

Considerations Specific 

to Smaller Firms 
 7.2.3 اػزجبساد خبطخ ثبٌّىبرت اٌظغ١شح

 
اىَتطيباث اىَهْيت واىْظاٍيت 

 واىقاّىّيت
7.3 

 7.4 اىتىثيق 

                                             لبئّخ رسمك زٛي اٌزٛث١ك 
 ّٕٛرجاٌ

7(A) 
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 اىتىثيق -7

 Documentation 

 

     
 

 

 

 

 اىَسجع االساسي هدف اىجصء

رٛف١ش اسشبداد ٌّزطٍجبد اٌّىزت ا اٌّؼ١بس إٌٝ ٠ٙذف ٘ز

زٛي ِٛػٛع اٌزٛث١ك ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّّٙخ ثّب ف١ٗ ِشالجخ 

 .خٛدح اٌّّٙخ ٚػٍٝ ِغزٜٛ ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ٌٍّىزت

ISQC 1. 

Paragraph 57 – 

59 

 ّص اىَعياز 7.7

  :في اىفقساث اىتاىيت عيى اآلتي  ISQC 1يْص اىَعياز 

ّٕبعت اٌ اٌزٛث١كع١بعبد ٚاخشاءاد رزطٍت  اٌّىزت ٚػغٍٝ ا٠دت ػ .77

 اٌشلبثخوً ػٕظش ِٓ ػٕبطش ٔظبَ  (رشغ١ً) ذ١ًٌ ػٍٝ ػًّاٌ اٌزٞ ٠ٛفش

 (.37أ  -33اٌفمشاد أ : اٌّشخغ. )ٌذ٠ٙباٌّؼزّذ إٌٛػ١خ 

 
 زٛث١كع١بعبد ٚاخشاءاد رزطٍت االززفبظ ثبٌٚػغ  اٌّىزت٠دت ػٍٝ . 75

ثزم١١ُ اِزثبي  ،ٍز٠ٓ ٠ؤدْٚ اخشاءاد اٌّشالجخٌغّر ر خف١بو ١خٌفزشح صِٕ

اٚ االززفبظ ثٙب ٌفزشح اؽٛي  اٌّؼزّذ ٌذ٠ٙب، إٌٛػ١خاٌشلبثخ اٌششوخ ٌٕظبَ 

 .اٌزٕظ١ّبدٚ أمبْٔٛ اٌ ِطٍٛثب ثّٛخت رٌهوبْ ارا 

 

٠دت ػٍٝ اٌششوخ اْ رؼغ ع١بعبد ٚاخشاءاد رزطٍت رٛث١ك اٌشىبٜٚ . 75

 .(اٌشدٚد ػ١ٍٙب) ٙبٚاالدػبءاد ٚاخشاءاد االعزدبثخ ٌ
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 :اىَىاضيع اىتاىيت" اىتىثيق"تتضَِ 

 (A73) ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ  رٛث١ك     7.2.7

 ( A74)اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ِّٙخ ِشاخغ  رٛث١ك    7.2.2

 ( A75) اػزجبساد خبطخ ثبٌّىبرت اٌظغ١شح    ..7.2

 

ىيتدقيق  ، يساجع اىَعياز اىدوىيISQC1باالضافت اىى ٍا وزد في اىَعياز 

ISA 230، تىثيق اىتدقيق  Audit Documentation. 
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 اىتطبيقاث واىَىاد اىتىضيحيت   7.2

 (77اىَسجع اىفقسة ) قابت اىْىعيت سّظاً اى تىثيق 7.2.7

Documentation of the System of Quality Control 

A73.  ٜٛغ١ً وً ػٕظش ِٓ ؤوذ ػٍٝ رش٠ٞ زاٌ اٌزٛث١ك٠ُؼذ شىً ِٚسز

. ػٕبطش ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ِغأٌخ زىُ ٠ٚؼزّذ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌؼٛاًِ

 :اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّثبي

 ٚػذد اٌّىبرت اٌزبثؼخ ٌٗ ،زدُ اٌّىزت. 

 ؽج١ؼخ ٚرؼم١ذ ِّبسعخ ٚرٕظ١ُ اٌّىزت. 

زٛث١ك ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، لذ رغزخذَ اٌّىبرت اٌىج١شح لٛاػذ ث١بٔبد اٌىزش١ٔٚخ ٌ

ٚٔزبئح اخشاءاد  ،ٚرم١١ّبد االداء ،اٌّظبدلبد ػٍٝ االعزمال١ٌخ ،ِغبئً ِثً

 .اٌفسض اٌشلبث١خ
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 تىثيق اىسياساث واالجساءاث    .7

ػٍٝ اٌّىزت اْ ٠ؼغ ع١بعبد ٚاخشاءاد رزطٍت اٌزٛث١ك إٌّبعت ٌزٛف١ش األدٌخ 

ٌغ١بعبد رؼّٓ اْ زٖ ا٘. ػٍٝ وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ

 :اٌزٛث١ك ٘ٛ ِٕبعت ٚوبفٟ ١ٌؼطٟ اٌذ١ًٌ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

 ،االٌزضاَ ثىً ػٕظش ِٓ ػٕبطش ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ 

   رؼض٠ض وً رمش٠ش طبدس ػٓ اٌّىزت، ثبثجبد ٠ج١ٓ اْ ِشاخؼخ اٌشلبثخ

 إٌٛػ١خ ػٍٝ اٌّّٙخ لذ اعزىٍّذ لجً ربس٠خ اطذاس اٌزمش٠ش، 

 ٠ّىٓ اْ ٠غزخذَ اٌّىزت . بد رؼٛد ٌمشاس اٌّىزتاْ و١ف١خ رٛث١ك ٘زٖ اٌغ١بع

 :لٛاػذ ث١بٔبد اٌىزش١ٔٚخ أٚ ٌٛائر ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ

 لبئّخ ِشاخؼخ Checklist  

 اعزج١بْ  -اعئٍخ  الئسخQuestionnaire 

   ِزوشح Memorandum 

 ارظبالد ّٔٛرخ١خ  الئسخStandard Communication 

 

 اىَهَتتىثيق   .2
د ٚاخشاءاد ٌزسذ٠ذ لبػذح ٌٍجذء ثسفع اٌٍّف ػٍٝ اٌّىزت اْ ٠ؼغ ع١بعب

٠َٛ ِٓ ربس٠خ اطذاس رمش٠ش  06إٌٙبئٟ ٌٍّّٙخ ػٍٝ اْ ال  رض٠ذ ٘زٖ اٌّذح ػٓ 

 .اٌّّٙخ

ػٍٝ اٌششوخ االززفبظ ثٙزٖ اٌٛثبئك ٌفزشح وبف١خ ِٓ اٌٛلذ رز١ر ألٌٚئه اٌز٠ٓ 

اٌخبص ثٙب  ٠ؤدْٚ اخشاءاد اٌّزبثؼخ ٌزم١١ُ اِزثبي اٌششوخ ٌٕظبَ سلبثخ إٌٛػ١خ

أٚ االززفبظ ثٙب ٌفزشح اؽٛي ارا وبْ رٌه ِطٍٛثبً زغت اٌمبْٔٛ ٚاألٔظّخ 

 .اٌّس١ٍخ
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 (75اىَسجع اىفقسة )اىسقابت اىْىعيت ٍهَت ٍساجع  تىثيق 7.2.2

Documentation of Engagement Quality Control 

Reviewer 

A74 . عج١ً اٌّثبيإٌّبعت اٌّزؼٍك ثبٌّشالجخ ػٍ اٌزٛث١كشزًّ ٠ ٝ: 

  اخشاءاد اٌّشالجخ، ثّب فٟ رٌه االخشاء اٌّزؼٍك ثبخز١بس اٌّّٙبد

 .إٌّدضح اٌزٟ ع١زُ فسظٙب

 ٍٟعدً اٌزم١١ُ ٌّب ٠: 

o ٚاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ  ،االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش ا١ٌّٕٙخ

 اٌّؼّٛي ثٙب،

o ِب ارا وبْ ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ لذ ُطُّ ثبٌشىً إٌّبعت، 

ُِطج  ك ثفؼب١ٌخ، ٚٚ

o  ِب ارا وبٔذ ع١بعبد ٚاخشاءاد اٌشلبثخ إٌٛػ١خ فٟ اٌّىزت

ُِطجمخ ثبٌشىً إٌّبعت، ثس١ث رىْٛ اٌزمبس٠ش اٌظبدسح ػٓ 
 .اٌّىزت اٚ ششوبء اٌّّٙخ ِٕبعجخ فٟ اٌظشٚف اٌمبئّخ

 رسذ٠ذ زبالد اٌمظٛس اٌزٟ رّذ ِالزظزٙب، ٚرم١١ُ رأث١ش٘ب، 

ب ارا وبْ ارخبر اخشاء اػبفٟ ٚاالعبط اٌزٞ رُ ثٕبء ػ١ٍٗ رسذ٠ذ ِ

 ؟ػشٚسٞ اَ ال ِٚب ٘ٛ ٘زا االخشاء
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 EQCR Engagement Quality Control Reviewتىثيق اىــ   .7

 ٍساجعت اىسقابت اىْىعيت عيى اىَهَت

رؼطٟ . اْ الئسخ ِشاخؼخ وبٍِخ ٌزٛث١ك ِشاخؼخ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ػٍٝ اٌّّٙخ

ٍذ ػٍٝ اْ رزؼّٓ رأو١ذاد ِٚغزٕذاد ثجٛر١خ د١ًٌ ثأْ اٌّشاخؼخ لذ اعزىّ

 :رذي ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

  ٟػٍٝ اْ ششوبء اٌّّٙخ ٚاٌّٛظف١ٓ لذ ؽجمٛا االخشاءاد اٌّطٍٛثخ ف

ٚفك ِب ٚسد فٟ اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ ٌٍزذل١ك   ِشاخؼخ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ػٍٝ اٌّّٙخ

 .( ISA 220.24. 25اٌشلبثخ إٌٛػ١خ ػٍٝ رذل١ك اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ)

  ْخالي اٚ لجً ربس٠خ رمش٠ش اٌّّٙخ لذ رّذ شاخؼخاٌّإ. 

  إْ االعزٕزبخبد لذ رُ اٌزٛطً إ١ٌٙب ػجش اخشاءاد ِشاخؼخ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ

 .((EQCR processesػٍٝ اٌّّٙخ 

  رغزشع أزجبٖ اٌّشاخغ اٞ ِغأٌخ رذي ػٍٝ أْ اٌّّٙخ ٌُ رغزىًّ ثسغت ٌُ

 .اٌّؼب١٠ش ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ
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 اعتبازاث خاصت باىَناتب اىصغيسة ..7.2

Considerations Specific to Smaller Firms 

A75.  غ١ش سع١ّخ فٟ رٛث١ك ( ٔظش٠بد)لذ رغزخذَ اٌّىبرت اٌظغ١شح ؽشق

 .ٔظبَ اٌشلبثخ إٌٛػ١خ، ِثً، ِزوشاد ٠ذ٠ٚخ، اٚ لٛائُ  اٚ ّٔبرج فسض
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 File Access and Retentionحفظه  اىىصىه إىى اىَيف و ..

 ٍٟإْ ع١بعبد ٚاخشاءاد اٌّىزت ٠دت اْ رٛػغ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ ِب ٠: 

o اٌغش٠خ Confidentiality 

o ٌسفع اٌغ١ٍُ ا Safe Custody   

o األِبٔخ  Integrity 

o ؽش٠مخ اٌٛطٛي  Accessibility   

o ؽش٠مخ االعزشخبع     Retrievability    

 

قابت اىْىعيت ومرىل هي ٍِ اىَتطيباث اىقاّىّيت  وهي ٍِ ٍتطيباث ٍعاييس اىس

 .واىَهْيت

 

  ٠دت ػٍٝ اٌّىزت اْ ٠طٍت ِٓ شش٠ه اٌّّٙخ اْ ٠ظبدق ػٍٝ اٌطٍجبد

 .اٌخبسخ١خ ٌّشاخؼخ اٚساق اٌؼًّ ٚاْ ال ٠غٍُ أٞ ِغزٕذ لجً ٘زٖ اٌّظبدلخ

 

  ًّإْ اٚساق اٌؼworking papers ٚ ال رغٍُ إٌٝ ٟ٘ ٍِى١خ اٌّذلك

 :فش٠ك ثبٌث اال فٟ زبالد ِسذدح ِٕٙب

o ُاٌؼ١ًّ لذ اػطٝ ِٛافمخ خط١خ ػٍٝ اٌزغ١ٍ. 

o إْ اإلفظبذ ٘ٛ ٌإلعزدبثخ ٌٛاخجبد ١ِٕٙخ. 

o إْ اإلفظبذ ِطٍٛة ِٓ لجً ١٘ئبد لؼبئ١خ لب١ٔٛٔخ. 

 

 

  اٌّغزسغٓ اْ ٠غزسظً اٌّىزت ػٍٝ وزبة رف٠ٛغ ِٓ

Authorization Letter  ًِشاخؼخ اٌٍّف ِٓ لجً ِٓ اٌؼ١ًّ ِٓ اخ

ُِمشع، ٚفٟ زبي ػذَ اٌسظٛي ػٍٝ وزبة اٌزف٠ٛغ  شبسٞ اٚ ِغزثّش اٚ 

 .٠دت اعزشبسح اٌّشاخغ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّخزظخ

  اٌذائُ ٚاٌسبٌٟ )ٚأٚساق اٌؼًّ  اٌؼّالء ٍِفإْ ِذح زفعpermanent 

and current )رسذد ٚفمب ً ٌٍّشاخغ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؼشائج١خ اٌّس١ٍخ . 

  ٍٝاْ رسذد ِذح زفع اٚساق اٌؼًّ ثظٛسح ٚاػسخ  اٌّىزت ع١بعبدػ

 :ِٕٚٙب ػٍٝ عج١ً اٌّثبي زفع اٌٍّفبد اٌزب١ٌخ( عٕٛاد 7ػٍٝ اْ ال رمً ػٓ )

o اٌذائُ  اٌٍّف Permanent File 

o  اٌؼش٠جٟاٌٍّفTax File   

o  ٚاٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخٍِف رذل١ك أٚ ِشاخؼخ اٌج١بٔبد  Audit or 

Review for Financial Statement and Reports File 
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o  اٌّشاعالدٍِفFile    Correspondence 
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 اىَتطيباث اىَهْيت واىْظاٍيت واىقاّىّيت ..7

 :اىَىاضيع اىتاىيت " اىقاّىّيت و اىْظاٍيتو اىَتطيباث اىَهْيت "تتضَِ 

 ٔمبثخ خجشاء اٌّسبعجخ اٌّدبص٠ٓ فٟ ٌجٕبْ لٛاػذ اٌغٍٛن إٌّٟٙ، 7...7
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 ّقابت خبساء اىَحاسبت اىَجاشيِ في ىبْاُ قىاعد اىسيىك اىَهْي، 7...7

 تجَيع اىَعيىٍاث وتحضيس اىتقازيس 23.

إْ خج١ش اٌّسبعجخ اٌّٛظف ِذػٛ فٟ ػٍّٗ إٌٝ رد١ّغ اٌّؼٍِٛبد : 23-7.

ٚرمذ٠ّٙب عٛاء ٌٍشأٞ اٌؼبَ أٚ ٌألشخبص اٌّؼ١ٕ١ٓ داخً أٚ خبسج 

ػ١ٍٗ ػشع ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ثظذق  ٠ٚزٛخت. اٌششوخ ز١ث ٠ؼًّ

 .ٚأِبٔخ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش ا١ٌّٕٙخ، ١ٌزُ فّٙٙب فٟ إؽبس٘ب اٌظس١ر

 

٠زٛخت ػٍٝ خج١ش اٌّسبعجخ اٌّٛظف طْٛ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٟ٘ ِٓ : 23-2.

 :ِغؤ١ٌٚزٗ ثٙذف

  ًرسذ٠ذ ؽج١ؼخ اٌؼ١ٍّبد اٌزدبس٠خ ٚاٌّطٍٛثبد ٚاٌّٛخٛداد ثى

 .ٚػٛذ

 ٠مخ دل١مخ ٚػٕذ اٌسظٛي ػ١ٍٙبرظ١ٕف ٚرغد١ً اٌّؼٍِٛبد ثطش. 

 رمذ٠ُ اٌٛلبئغ وّب ٟ٘ ثظٛسح وبٍِخ ٚطس١سخ. 

 

ػٕذِب ٠زج١ٓ أٗ ِٓ اٌّغزس١ً رخف١ف زذح اٌّخبؽش إٌٝ اٌّغزٜٛ : .-23.

اٌّمجٛي، ٠زٛخت ػٍٝ خج١ش اٌّسبعجخ اٌّٛظف ػذَ االعزّشاس فٟ 

. رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب اٌزؼ١ًٍ، أٚ االشزشان فٟ رمذ٠ّٙب

إرا رٛخت ػٍٝ اٌخج١ش اٌزٕجٗ إٌٝ أْ ٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌخبؽئخ ٘ٛ 

أِش خطش أٚ دائُ، رٛخت ػ١ٍٗ أ٠ؼب إثالؽ اٌغٍطبد اٌّؼ١ٕخ ِغ 

وّب ٠سك ٌٗ اٌٍدٛء . اززشاَ لٛاػذ اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌغش٠خ ا١ٌّٕٙخ

 .إٌٝ اإلعزشبسح اٌمب١ٔٛٔخ أٚ رمذ٠ُ اإلعزمبٌخ
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 اىتىثيق  ..7

 :ائدة ىهرا اىجصء هي اىتاىيتُ اىَْاذج اىعإ

 زقٌ اىَْىذج                           سٌ اىَْىذجإ    

o لبئّخ رسمك زٛي اٌزٛث١ك                                                (A)3 
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                                             قائَت تحقق حىه اىتىثيق
 َّىذج

(7 (A 

 
 ٍالحظــــاث ال ّعٌ

 ،ً٘  أٚساق اٌؼًّ ٚاف١خ .1

ثذسخخ وبف١خ ، ٚرفظ١ٍ١خ

رغّر ٌّذلك ِزّشط ١ٌظ 

ٌذ٠ٗ ِؼشفخ ِغجمخ ثبٌزذل١ك 

اٌزٟ رّذ ِٓ أْ ٠ظً إٌٝ 

ٔزبئح ِؼمٌٛخ ػّب إرا وبٔذ 

ٚاٌشلبثخ ، ِؼب١٠ش اٌزخط١ؾ

ٚأدٌخ ٚلشائٓ  ، ٚاٌزٛث١ك

لذ رُ ، ٚاٌزمبس٠ش، اٌزذل١ك

 .ثٙب االٌزضاَ

   

ً٘ رزؼّٓ أٚساق ػًّ  .2

 :اٌّشاخؼخ ِب ٠ٍٟ

   

  رفبط١ً اٌذساعخ اٌزٟ لبَ ثٙب

اٌّذلك ٌٍٕظبَ اٌّسبعجٟ 

, ٌٍّٕشأح ِٛػٛع اٌزذل١ك 

ٚرفبط١ً دساعخ ٔظبَ اٌشلبثخ 

 .اٌذاخ١ٍخ

   

  اٌّؼٍِٛبد األخشٜ اٌزٟ ٌٙب

 .أ١ّ٘خ ِغزّشح ثبٌٕغجخ ٌٍزذل١ك
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 ٍالحظــــاث ال ّعٌ

 ط١ؾ ػ١ٍّخ رفبط١ً رخ

اٌزذل١ك ٚأعجبة اٌمشاساد اٌزٟ 

 .ارخزد

   

  َاٌزم١١ُ اٌّجذئٟ ٌٍٕظب

ٚٔظبَ اٌشلبثخ ، اٌّسبعجٟ

ثّب فٟ رٌه اٌزس١ًٍ  ،اٌذاخ١ٍخ

 .اٌّؼذ ٌٍزم١١ُ

   

  ًلشاس اٌّذلك ٚاٌزس١ٍ

اٌّؼؼذ ثبٌٕغجخ ٌّذٜ زظٌٛٗ 

ػٍٝ أدٌخ ٚلشائٓ اٌزذل١ك ِٓ 

إٌظُ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ 

 جبسادِٚٓ اخز، إٌّشأح

اٌّشاخؼخ اٌزس١ٍ١ٍخ ٚاخزجبساد 

اٌزسمك اٌزفظ١ٍ١خ اٌزٟ ٠مَٛ 

 .ثٙب اٌّذلك

   

  رفبط١ً ِظبدس اٌّؼٍِٛبد

اٌزٟ ٠زُ اٌسظٛي ػ١ٍٙب ِٓ 

ِغ رسذ٠ذ ربس٠خ  ،ؽشف ثبٌث

ٚطٛي ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد 

ٚرسذ٠ذ اٌشخض اٌزٞ زظً 

 .ػ١ٍٙب

   

  ٞرفبط١ً ػًّ اٌزذل١ك اٌز

ِزؼّٕب ِالزظبد  ،رُ رٕف١زٖ

األخطبء اٚ االعزثٕبءاد ػٓ 

ٚاٌخطٛاد ، اٌزٟ رُ اوزشبفٙب

 .اٌزٟ ارخزد ٌّؼبٌدزٙب
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 ٍالحظــــاث ال ّعٌ

  إٌزبئح اٌزٟ ٠زٛطً إ١ٌٙب

اٌّذلك ػٓ ِذٜ الزٕبػٗ ثأدٌخ 

ٚلشائٓ اٌزذل١ك اٌزٟ زظً 

 ػ١ٍٙب  ٚأعجبة ٘زٖ إٌزبئح

   

  ُعدً ٠سزٛٞ ػٍٝ اع

ثىً خضئ١خ  لبَاٌّذلك اٌزٞ 

،  اٌزذل١كػ١ٍّخ  دخضئ١بِٓ 

 .ٚربس٠خ اٌم١بَ ثٙب

   

  ِب ٠ثجذ أٔٗ لذ رُ رذل١ك

اٌؼًّ اٌزٞ لبَ ثٗ فش٠ك 

ثٛاعطخ شخض  اٌّشاخؼخ

ِغزٜٛ ِٕبعت  ػٍٝٚي ؤِغ

ِٓ اٌّغؤ١ٌٚخ ِٚٓ اٌّذلك 

 .اٌّغؤٚي

   

  ٍِٟخض ثبٌٕمبؽ اٌٙبِخ اٌز

 اٌّب١ٌخ اٌمٛائُرؤثش ػٍٝ 

، ػٍٝ أْ ٠ج١ٓ اٌزذل١كٚرمش٠ش 

رّذ ِؼبٌدخ اٌٍّخض و١ف 

 .٘زٖ إٌمبؽ

   

  رفبط١ً اٌذساعخ اٌزٟ لبَ ثٙب

اٌّذلك ٌٍٕظبَ اٌّسبعجٟ 

, ٌٍّٕشأح ِٛػٛع اٌزذل١ك 

ٚرفبط١ً دساعخ ٔظبَ اٌشلبثخ 

 .اٌذاخ١ٍخ

   

  اٌّؼٍِٛبد األخشٜ اٌزٟ ٌٙب

 .أ١ّ٘خ ِغزّشح ثبٌٕغجخ ٌٍزذل١ك
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 ٍالحظــــاث ال ّعٌ

  رفبط١ً رخط١ؾ ػ١ٍّخ

ة اٌمشاساد اٌزٟ اٌزذل١ك ٚأعجب

 .ارخزد

   

  َاٌزم١١ُ اٌّجذئٟ ٌٍٕظب

ٚٔظبَ اٌشلبثخ ، اٌّسبعجٟ

ثّب فٟ رٌه اٌزس١ًٍ  ،اٌذاخ١ٍخ

 .اٌّؼذ ٌٍزم١١ُ

   

  ًلشاس اٌّذلك ٚاٌزس١ٍ

اٌّؼؼذ ثبٌٕغجخ ٌّذٜ زظٌٛٗ 

ػٍٝ أدٌخ ٚلشائٓ اٌزذل١ك ِٓ 

إٌظُ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ 

ِٚٓ اخزجبساد ، إٌّشأح

خ ٚاخزجبساد اٌّشاخؼخ اٌزس١ٍ١ٍ

اٌزسمك اٌزفظ١ٍ١خ اٌزٟ ٠مَٛ 

 .ثٙب اٌّذلك

   

  رفبط١ً ِظبدس اٌّؼٍِٛبد

اٌزٟ ٠زُ اٌسظٛي ػ١ٍٙب ِٓ 

ِغ رسذ٠ذ ربس٠خ  ،ؽشف ثبٌث

ٚطٛي ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد 

ٚرسذ٠ذ اٌشخض اٌزٞ زظً 

 .ػ١ٍٙب

   

  ٞرفبط١ً ػًّ اٌزذل١ك اٌز

ِزؼّٕب ِالزظبد  ،رُ رٕف١زٖ

ػٓ األخطبء اٚ االعزثٕبءاد 

ٚاٌخطٛاد ، اٌزٟ رُ اوزشبفٙب

 .اٌزٟ ارخزد ٌّؼبٌدزٙب
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 ٍالحظــــاث ال ّعٌ

  إٌزبئح اٌزٟ ٠زٛطً إ١ٌٙب

اٌّذلك ػٓ ِذٜ الزٕبػٗ ثأدٌخ 

ٚلشائٓ اٌزذل١ك اٌزٟ زظً 

 ػ١ٍٙب  ٚأعجبة ٘زٖ إٌزبئح

   

  ُعدً ٠سزٛٞ ػٍٝ اع

اٌّذلك اٌزٞ لبَ ثىً خضئ١خ 

،  اٌزذل١كِٓ خضئ١بد ػ١ٍّخ 

 .خ اٌم١بَ ثٙبٚربس٠

   

  أٔٗ لذ رُ رذل١ك  ٠ثجذِب

اٌؼًّ اٌزٞ لبَ ثٗ فش٠ك 

اٌّشاخؼخ ثٛاعطخ شخض 

ِغزٜٛ ِٕبعت  ػٍٝٚي ؤِغ

ِٓ اٌّغؤ١ٌٚخ ِٚٓ اٌّذلك 

 .اٌّغؤٚي

   

  ٍِٟخض ثبٌٕمبؽ اٌٙبِخ اٌز

رؤثش ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 

، ػٍٝ أْ ٠ج١ٓ اٌزذل١كٚرمش٠ش 

و١ف رّذ ِؼبٌدخ  اٌٍّخض

 .٘زٖ إٌمبؽ

   

 ٚاعزىّبي ً٘ رُ اعز١فبء ..

أٚساق اٌؼًّ أثٕبء اٌم١بَ 

 .ثبٌزذل١ك، ٚٚفمب ٌزمذَ اٌؼًّ

   

ً٘ أٚساق اٌؼًّ ِغزٛف١خ  .4

ٌٍشىً اٌغ١ٍُ، ٚرُ زفظٙب 

ثظٛسح ِٕزظّخ ِٚؼٕٛٔخ 

ِٚجٛثخ ِٚفٙشعخ ثظٛسح 

 .وبف١خ
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  داخل المكتب النوعيةمسؤوليات القيادة حول  -1

Leadership Responsibilities for Quality within the Firm  

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

هل وضع المكتب سياسات  .1
وإجراءات مالئمة بحيث يملك أي 

مسؤولية الفرد أو أفراد توآل إليهم 
العملية لنظام الرقابة النوعية في 

قبل المدير التنفيذي أو المكتب من 
المجلس اإلداري للشرآاء، الخبرة 
والقدرة الكافية والمالئمة، 
والصالحية الالزمة لتحمل تلك 

     المسؤولية؟

        

هل وضع المكتب سياسات  .2
وإجراءات مالئمة تشجع وتروج 
على وجود ثقافة تعترف وتكافىء 

) الجودة(العمل ذو النوعية 
 المميزة؟ 

عن هذه األفعال  آيف يتم اإلبالغ
  والرسائل؟

        

هل وضع المكتب سياسات  .3
واجراءات تتطلب من جميع 
العاملين في المكتب تحمل 
المسؤولية المطلقة فيما يخص 
 تطبيق الرقابة النوعية في المكتب؟

        

هل وضع المكتب سياسات  .4
اجراءات لتحديد هيكلية المكتب و

التشغيلية لجهة تسمية المسؤولين 
  عن تطبيق نظام الرقابة النوعية؟

        

يتم توثيق مسؤوليات القيادة هل  .5
  حول النوعية داخل المكتب؟
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  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

          :حدد اآلتي" ال"إذا آانت االجابة 

من هم المسؤولين عن عناصر  •
  النوعية في المكتب؟ الرقابة

        

آيف يتم التأآد من الخبرة والقدرة  •
والصالحية المعطاة للشخص 

  المسؤول؟
        

هل برأيك هذه السياسات  .6
واإلجراءات الموضوعة تتطابق 

ودليل  ISQC1مع متطلبات 
  الرقابة النوعية ؟
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  ذات العالقة المتطلبات األخالقية -   2

Relevant Ethical Requirements 

Independence                          

   
 2.1 اإلستقاللية

Consultation   2.1.1 المشورة 

Unpaid Fees 2.1.2  غير المدفوعة األتعاب 

Related Parties 2.1.3 األطراف ذات العالقة 

Use the Work of Other 

Auditors 

استخدام عمل مدققين 

 آخرين
2.1.4 

Provide non Attestation 

Services to Auditing Clients 

تقديم خدمات أخرى غير 

 التدقيق والمراجعة
2.1.5 

Conflict of Interest 2.1.6  التضارب في المصالح 

Confidentiality 2.1.7  السرية 



جعة النظيرمرادليل   2010 
 

  

  ذات العالقة المتطلبات األخالقية 2   مراجعة النظام 2 
 

 

  
  ذات العالقة المتطلبات األخالقية -2

Relevant Ethical Requirements 

  Independenceاإلستقاللية                       2.1

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل وضع المكتب سياسات واجراءات  .1
مالئمة بما يوفر له درجة معقولة من 
االقتناع باستقالل موظفي المكتب 

الى المدى ) الشرآاء والموظفين(
طبقًا لقواعد السلوك المهني؟  المطلوب

        

هل قمت بمطابقة مدى مالئمة سياسات  .2
واجراءات المكتب المتعلقة 
باالستقاللية، والنزاهة والموضوعية 
مع المتطلبات المهنية والتنظيمية؟ 

راجع دليل الرقابة النوعية لمكاتب (
  ).2الجزء رقم  –التدقيق 

        

 اشرح نقاط" نعم"إذا آانت اإلجابة  .3
 التي تم Deficienciesالضعف 

  .مالحظتها، إذا وجدت
        

هل يتلقى المكتب إقرارات مكتوبة من  .4
عند (جميع الموظفين المهنيين 

يبينون فيه ) التوظيف، وسنويًا بعد ذلك
مدى معرفتهم والتزامهم بالمعايير 
المهنية وسياسات وإجراءات المكتب 

  المتعلقة باإلستقاللية؟ 

        

بين آيف يراقب " ال"جابة إذا آانت اال .5
المكتب درجة االلتزام بسياساته 

  .المتعلقة باالستقالل
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل تم توثيق تلك السياسات  .6
          ؟واإلجراءات

، أوضح آيف "ال"إذا آانت اإلجابة  .7
يتوصل المكتب إلى تأآيد معقول 
  .بالتزام موظفيه بمتطلبات اإلستقاللية

        

هل برأيك هذه السياسات واإلجراءات  .8
الموضوعة تتطابق مع متطلبات 

ISQC1 ودليل الرقابة النوعية ؟  
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 Independenceاإلستقاللية                       2.1

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  Consultation المشورة  2.1.1

هل وضع المكتب سياسات وإجراءات  .1
تخصيص شخص أو جهة أو مرآز ل

معين إلعطاء المشورة 
consultation  والبت في جميع

  .األمور المتعلقة باإلستقالل

        

حدد آيف يتم " نعم"إذا آانت اإلجابة  .2
          ذلك التخصيص 

بين آيف يعالج " ال"إذا آانت اإلجابة  .3
المكتب األمور المتعلقة بإعطاء 
المشورة والبت في جميع األمور 

  .تعلقة باإلستقاللالم

        

هل يتم توثيق المكتب الستقاللية  .4
          المشورة؟

هل قمت بمطابقة مدى مالئمة سياسات  .5
وإجراءات المكتب المتعلقة بالمشورة 

ودليل الرقابة  ISQC 1مع متطلبات 
  النوعية؟

        

ك أن هذه السياسات يهل برأ .6
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ISQC 1 ة النوعية؟ودليل الرقاب  
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 Independenceاإلستقاللية                       2.1

   غير المسددة األتعاب  2.1.2

Unpaid Fees 
  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم

هل وضع  المكتب سياسات وإجراءات  .1
ذات (لتفادي عدم تسديد األتعاب 

على العميل إلى ) األهمية النسبية
  اإلستقاللية؟  المدى الذي قد يؤثر على

        

هل يراجع المكتب االتعاب غير  .2
المسددة للتأآد فيما إذا آانت األرصدة 

  المتبقية لها تأثير على اإلستقاللية؟
        

هل يتخذ المكتب اإلجراءات المناسبة  .3
          بشأن األرصدة غير المسددة المؤثرة؟

هل يتم توثيق المراجعة واإلجراءات  .4
          المسددة؟ المتخذة بشأن األرصدة غير

هل برأيك أن هذه السياسات  .5
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ISQC1 ودليل الرقابة النوعية؟  
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  Independenceاإلستقاللية                       2.1

  األطراف ذات العالقة    2.1.3
Related Parties مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

ياسات واجراءات هل وضع المكتب س .1
مالئمة بما يوفر له درجة معقولة من 
االقتناع باستقالل موظفي المكتب 

عن العمالء ) الشرآاء والموظفين(
بما فيها  FLH واألطراف ذات العالقة

  العالقات؟   

        

هل يقوم المكتب بإبالغ موظفيه  .2
دوريًا بأسماء ) الشرآاء والموظفين(

لذي العمالء واألطراف ذات العالقة ا
للمكتب مصلحة مباشرة أو غير 

  مباشرة معهم؟ 

        

هل أبلغ المكتب موظفيه عن العالقات  .3
المالية وغيرها التي قد تكون 

  محظورة؟
        

هل تتضمن ". نعم"إذا آانت اإلجابة  .4
تلك العالقات أي من الحاالت 

  :المحظورة التالية
        

a.  عالقات عمل مع عميل، أو غيرهم
تثمارية مع ممن لديهم عالقات اس

  . العمالء
        

b.  اإلستحصال من العمالء على
         .قروض أو ديون أو منفعة خاصة

c.  عالقة عائلية بالمدراء والموظفين
الرئيسيين ومسؤولي التدقيق في 

  .منشأة العميل
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

d.  أعمال محاسبية أو إستشارية
تطورت إلى حاالت تحّمل فيها 

  .ؤولية إداريةالمدقق مس
أوضح أي تضارب مصالح 

  محتمل ــــــــــــ

        

هل يتم توثيق العالقات مع األطراف  .5
ذات العالقة وإجراءات المعالجة التي 

  قام بها المكتب؟
        

ك أن هذه السياسات يهل برأ .6
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ISQC 1 ودليل الرقابة النوعية؟  
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  Independenceاإلستقاللية                       2.1

 آخرين ناستخدام عمل مدققي 2.1.4
Use the Work of Other 
Auditors 

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم

هل وضع المكتب سياسات واجراءات  .1
مالئمة بما يوفر درجة معقولة من 
اإلقتناع باستقاللية وموضوعية 
ونزاهة المدققين اآلخرين المشارآين 

  .بجزء من المهمة

        

هل لدى المكتب أي مهمات يستخدم  .2
          فيها أعمال مدققين آخرين؟ 

اشرح آيف " نعم"إذا آانت اإلجابة  .3
تقالل المكتب يتأآد المكتب من اس

اآلخر على أن يتضمن الشرح شكل 
  .ومضمون محتويات آتاب التأآيد

        

هل يتأآد المكتب من استقالل المكتب  .4
          اآلخر عند آل مهمة؟

تعداد اشرح " ال"إذا آانت االجابة  .5
 how oftenوفترات وآيفية 

   .الحصول على آتب التأآيد
        

هل يتم توثيق إستخدام عمل مدققين  .6
          ين؟آخر

هل برأيك أن هذه السياسات واإلجراءات 
ودليل  ISQC 1الموضوعة تتطابق مع  

  الرقابة النوعية؟
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  Independenceاإلستقاللية                       2.1

تقديم خدمات أخرى غير التدقيق  2.1.5
 والمراجعة

Provide non Attestation Services 
to Auditing Clients 

  مالحظــــات ينطبقال   ال  نعم

هل يقدم المكتب لعمالئه أي خدمات  .1
آخرى غير خدمات التدقيق، 

  والمراجعة؟
        

هل حصل " نعم"إذا آانت اإلجابة  .2
المكتب على فهم آافي وتوثيق للبنود 

  :التالية
        

a. أهداف المهمة.          

b. الخدمات التي سيتم تنفيذها.          

c. قبول العميل لمسؤولياته          

d. كتب لمسؤوليتهقبول الم.          

e.  أي محدوديةLimitations 
          .للمهمة

هل برأيك أن هذه السياسات  .3
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ISQC 1 ودليل الرقابة النوعية؟  
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  Independenceاإلستقاللية                       2.1

 التضارب في المصالح  2.1.6
Conflict of Interest مالحظــــات ينطبقال   ال  نعم  

اءات رهل وضع المكتب سياسات واج
مالئمة بما يوفر للمكتب درجة معقولة 
من االقتناع ان جميع العاملين في المكتب 

 : قد التزموا بما يلي

        

تحديد طبيعة المصالح المالية وداللة  .1
هذه المصالح مباشرة آانت أو غير 
مباشرة على التضارب في المصالح 

 .مع العميل

        

عدم استخدام المعلومات السرية التي  .2
تم جمعها بنتيجة العالقات المهنية 
والعملية واستخدامها الغراض 
شخصية بما يؤثر على التضارب في 

 .المصالح مع العميل

        

عدم القبول بأية مكافآت بأشكالها  .3
المختلفة من هدايا وضيافة ومعاملة 
مميزة ودعوات بما يؤثر على 

  .لمصالح مع العميلالتضارب في ا

        

الكشف عن علم بمصالح أحد أفراد  .4
عائلة الخبير أو أقربائه بما يؤثر على 

  .التضارب في الصالح مع العميل
        

هل يتم توثيق التضارب في المصالح  .5
          مع العميل؟

ك أن هذه السياسات يهل برأ .6
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ISQC 1 ؟ودليل الرقابة النوعية  
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  Independenceاإلستقاللية                       2.1

 السرية 2.1.7
Confidentiality مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل وضع المكتب سياسات واجراءات 
مالئمة بما يوفر للمكتب درجة معقولة 
من االقتناع ان جميع العاملين في المكتب 

  :  قد التزموا بما يلي

        

كشف عن المعلومات االمتناع عن ال .1
السرية التي تم جمعها بنتيجة العالقات 

  .المهنية والعلمية
        

احترام السرية المهنية حتى في  .2
االوساط االجتماعية القريبة خصوصًا 

  في حاالت الراآة الطويلة األمد
        

احترام السرية المهنية حتى داخل  .3
          المكتب

التقيد بالمحافظة على السرية المهنية  .4
          .ى بعد انتهاء العالقة مع العميلحت

الكشف عن المعلومات السرية فقط في  .5
          .ISQC1الحاالت المحددة في الـ 

          هل يتم توثيق السرية المهنية؟ .6

ك أن هذه السياسات يهل برأ .7
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ISQC 1 ودليل الرقابة النوعية؟  
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 مراجعة النظام 1
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

 
 

 
 
 

  
  محددة ومهمات قبول واستمرار العالقة مع العمالء -3

Acceptance and Continuance of Client Relationships 
 and Specific Engagements 

  Factors with impact on 
Management’s Integrity 

 3.1  عناصر تؤثر على نزاهة اإلدارة

 3.1.1 فهم السياسات واإلجراءات المتبعة

ييم السياسات واالجراءات المتعلقة تق 
 بنزاهة اإلدارة

3.1.2 

Professional Competence  3.2 تمام المهمةتقييم الكفاءة المهنية إل

Understanding  فهم السياسات واإلجراءات
      

3.2.1 

Evaluation   3.2.2        تقييم السياسات واإلجراءات

Engagement Letter   3.3 آتاب اإلرتباط

 3.3.1  فهم السياسات واإلجراءات المتبعة

 3.3.2  تقييم السياسات واإلجراءات المتبعة
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 مراجعة النظام 2
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  عناصر تؤثر على نزاهة اإلدارة 3.1
Factors with Impact on Management’s Integrity  

 فهم السياسات واإلجراءات المتبعة 3.1.1

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

وإجراءات  هل وضع المكتب سياسات .1
مالئمة لقبول واستمرار العالقة مع 
العمالء بما يوفر للمكتب درجة معقولة 
من اإلقتناع بتخفيض احتمال االرتباط 

  بعميل ال تتمتع ادارته بالنزاهة؟

        

هل تتضمن السياسات واإلجراءات  .2
المعتمدة في المكتب الحصول على 
المعلومات التالية قبل القبول أو 

  :لمهمةاإلستمرار في ا
        

a.  معلومات من بعض المصادر تتعلق
بالعميل وعملياته، مثل تقارير 
مفوضي المراقبة عن السنوات 
السابقة، البيانات المالية المرحلية، 
التقارير الموجهة للهيئات الرقابية 
  .وتصاريح ضريبة الدخل وغيرها

        

b.  طبيعة واغراض الخدمات التي
سيتم تقديمها للعميل من خالل 

  ستفسار من ادارته؟اال
        

c.  معلومات تتعلق بالعميل وادارته من
خالل االستفسار من اطراف ثالثة 

المصارف، المستشار القانوني، (
  ......).ألخ 
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 مراجعة النظام 3
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

هل يقوم المكتب بتوثيق التواصل مع  .3
المدقق السابق للعميل بما في ذلك 

أي االستفسارات المتعلقة بطبيعة 
اختالفات بينه وبين العميل وأسباب 

  .انتهاء العالقة معه

        

هل يقوم المكتب بتقييم المعلومات  .4
          .المتعلقة بنزاهة ادارة العميل

هل يتم توثيق العناصر التي تؤثر على  .5
نزاهة االدارة آما ورد في السياسات 

  واالجراءات المعّدة من المكتب؟
        

راءات هل وضع المكتب سياسات وإج .6
مالئمة لقبول واستمرار العالقة مع 
العمالء بما يوفر للمكتب درجة معقولة 
من اإلقتناع بتخفيض احتمال االرتباط 

  بعميل ال تتمتع ادارته بالنزاهة؟

        

هل تتضمن السياسات واإلجراءات  .7
المعتمدة في المكتب الحصول على 
المعلومات التالية قبل القبول أو 

  :ةاإلستمرار في المهم
        

d.  معلومات من بعض المصادر تتعلق
بالعميل وعملياته، مثل تقارير 
مفوضي المراقبة عن السنوات 
السابقة، البيانات المالية المرحلية، 
التقارير الموجهة للهيئات الرقابية 
  .وتصاريح ضريبة الدخل وغيرها
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 مراجعة النظام 4
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

e.  طبيعة واغراض الخدمات التي
تقديمها للعميل من خالل سيتم 

  االستفسار من ادارته؟
        

f.  معلومات تتعلق بالعميل وادارته من
خالل االستفسار من اطراف ثالثة 

المصارف، المستشار القانوني، (
  ......).ألخ 

        

هل يقوم المكتب بتوثيق التواصل مع  .8
المدقق السابق للعميل بما في ذلك 
االستفسارات المتعلقة بطبيعة أي 

ختالفات بينه وبين العميل وأسباب ا
  .انتهاء العالقة معه

        

هل يقوم المكتب بتقييم المعلومات  .9
          .المتعلقة بنزاهة ادارة العميل

هل يتم توثيق العناصر التي تؤثر  .10
على نزاهة االدارة آما ورد في 
السياسات واالجراءات المعّدة من 

  المكتب؟

        

هل وضع المكتب سياسات  .11
ت مالئمة لقبول واستمرار وإجراءا

العالقة مع العمالء بما يوفر للمكتب 
درجة معقولة من اإلقتناع بتخفيض 
احتمال االرتباط بعميل ال تتمتع 

  ادارته بالنزاهة؟

        

هل تتضمن السياسات واإلجراءات  .12
المعتمدة في المكتب الحصول على 
المعلومات التالية قبل القبول أو 

  :اإلستمرار في المهمة
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 مراجعة النظام 5
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  

  

  

  

  

  

 

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

g.  معلومات من بعض المصادر تتعلق
بالعميل وعملياته، مثل تقارير 
مفوضي المراقبة عن السنوات 
السابقة، البيانات المالية المرحلية، 
التقارير الموجهة للهيئات الرقابية 
  .وتصاريح ضريبة الدخل وغيرها

        

h.  طبيعة واغراض الخدمات التي
مها للعميل من خالل سيتم تقدي

  االستفسار من ادارته؟
        

i.  معلومات تتعلق بالعميل وادارته من
خالل االستفسار من اطراف ثالثة 

المصارف، المستشار القانوني، (
  ......).ألخ 

        

هل يقوم المكتب بتوثيق التواصل مع  .13
المدقق السابق للعميل بما في ذلك 
االستفسارات المتعلقة بطبيعة أي 

فات بينه وبين العميل وأسباب اختال
  .انتهاء العالقة معه

        

هل يقوم المكتب بتقييم المعلومات  .14
          .المتعلقة بنزاهة ادارة العميل
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 مراجعة النظام 6
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عناصر تؤثر على نزاهة اإلدارة 3.1
Factors with Impact on Management’s Integrity  

 .سات واالجراءات المتعلقة بنزاهة اإلدارةتقييم السيا 3.1.2

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

هل برأيك أن تصميم هذه السياسات  .1
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ودليل الرقابة  ISQC1متطلبات الــ 
  النوعية؟
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 مراجعة النظام 7
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  تقييم الكفاءة المهنية إلتمام المهمة 3.2
Professional Competence  

 فهم السياسات واإلجراءات 3.2.1

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

هل أخذ المكتب باإلعتبار الحاالت  .1
التي تتطلب تقييم لمهمة أو لعميل 
محدد، والحصول على معلومات ذات 
عالقة من أجل تحديد امكانية 
االستمرار في المهمة في الحاالت 

  :التالية

        

a. عميل حدوث تغيرات مهمة في نشاط ال
تغير في الملكية والموظفين (

، Key Employeesالرئيسيين 
المدراء، طبيعة العمل التجاري، 

  ). االستقرار في الوضع المالي

        

b. عدم قدرة العميل على دفع األتعاب.          

c.  مهمات تدقيق في قطاعات متخصصة
          ...).مصارف، شرآات تأمين، ألخ(

d. مهمات تدقيق تتطلب عددًا آبيرًا من 
          .ساعات العمل إلتمامها

في الحاالت التي تستوجب خبرة   .2
  ً وآفاءة مهنية غير متوفرة حاليا
للمكتب، هل يقوم المكتب بتقييم مدى 
إمكانية حصوله على المعرفة والخبرة 
الضرورية إلنجاز العميلة قبل البدء 

  بها؟ 
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 مراجعة النظام 8
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

انية إنجازه هل قام المكتب بتقييم إمك .3
         :للمهمة بكفاءة مهنية في الحاالت التالية

حدوث تغييرات في استراتيجية أو  .4
          :هيكلية المكتب وذلك مثل

a.  عدم ايجاد البديل لموظفين رئيسيين
          .خسرهم المكتب

b.  اتخاذ قرار بعدم االستمرار في تقديم
خدمات لعمالء في قطاعات 

  .متخصصة
        

ن أن تتسبب في ظهور ظروف آان يمك .5
رفض المهمة إذا آانت تلك الظروف قد 
ظهرت في مرحلة القبول االبتدائي 

  :وذلك مثل
        

a.  اتباع اجراءات غير موثوقة في اعداد
          .التقديرات المحاسبية

b.  شك حول قدرة المنشأة على
في   Going Concernاالستمرار

  .العمل
        

عوامل أخرى ممكن أن تزيد من  .6
          .اط بالعميلمخاطر االرتب

هل يتم توثيق تقييم الكفاءة المهنية  .7
التمام المهمة آما ورد في السياسات 

  واالجراءات المعّدة من المكتب؟
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 مراجعة النظام 9
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مالحظــــات  ال ينطبق  ال  نعم  

هل برأيك أن تصميم هذه السياسات  .8
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

ودليل الرقابة  ISQC1متطلبات الــ 
  النوعية؟
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 مراجعة النظام 10
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  

  

  

  

  

  

  تقييم الكفاءة المهنية إلتمام المهمة 3.2
Professional Competence  

 تقييم السياسات واإلجراءات 3.2.2

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل برأيك أن تصميم هذه السياسات  .1
واإلجراءات يتطابق مع متطلبات الـ 

ISQC1 ودليل الرقابة النوعية.  
        

من قرارات قبول أو  إختر عينة .2
حجم (استمرار العالقة مع العمالء 

وحدد إذا ما قام المكتب ...) العينة 
بتقييم وتوثيق الكفاءة المهنية التمام 

  .المهمة

        

a.  إختر عينة من قرارات قبول عمالء
جدد لتحديد مدى توفر الخبرات 

  .الالزمة التمام المهمة
        

، هل بناًء على العينة التي تم اختيارها .3
توصلت إلى درجة معقولة من 
االقتناع حول فعالية تطبيق هذه 

  االجراءات؟
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 مراجعة النظام 11
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

  

  

  

  

  

  

 

  

  آتاب اإلرتباط 3.3
Engagement Letter  

 فهم السياسات واإلجراءات المتبعة 3.3.1

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل يحصل المكتب على اتفاق مع  .1
العميل عن طبيعة ونطاق الخدمات 

قيام بها بما في ذلك المطلوب ال
مسؤوليات المكتب ومسؤوليات 

  العميل؟

        

هل يوثق المكتب اتفاقه مع العميل  .2
فيما يتعلق بالخدمات المطلوب القيام 
بها، وذلك من خالل الحصول على 
آتاب إرتباط حتى يقلل من مخاطر 
سوء الفهم فيما يتعلق بطبيعة، نطاق، 
  وحدود الخدمات المطلوب القيام بها؟

        

          هل يتم توثيق مفهوم آتاب اإلرتباط؟ .3
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 مراجعة النظام 12
 مهماتقبول واستمرار العالقة مع العمالء و 3

 ةمحدد
 

 

  آتاب اإلرتباط 3.3
Engagement Letter  

 .تقييم السياسات واإلجراءات المتبعة 3.3.2

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

السياسات  هذههل برأيك إن تصميم  .1
 واإلجراءات يتطابق مع متطلبات 

ISQC1 ودليل الرقابة النوعية؟  
        

a. حجم العينة(تر عينة من المهمات اخ (...
وقع مع م وتأآد من وجود آتاب إرتباط 

العميل؟ وتأآد أن هذا الكتاب يحدد 
طبيعة ونطاق الخدمات المهنية 

  المطلوبة؟

        

على العينة التي تم إختيارها، هل  بناًء .2
توصلت إلى درجة معقولة من 
اإلقتناع حول فعالية تطبيق هذه 

  اإلجراءات؟
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  الموارد البشرية4- 

Human Resources 
 

    Recruitment 4.1  التوظيف 

  4.1.1  فهم السياسات واإلجراءات

  4.1.2  تقييم السياسات واإلجراءات

Continuous Professional 
Development

  4.2 التطوير المهني المستمر 

 4.2.1  فهم السياسات واإلجراءات

 4.2.2  اتتقييم السياسات واإلجراء

Assignment of Engagement 
Teams 4.3  تعيين فرق المهمات 

Understanding  4.3.1  فهم السياسات واإلجراءات  

  4.3.2  تقييم السياسات واالجراءات 
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  الموارد البشرية4- 

Human Resources 

  Recruitment                               التوظيف 4.1

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  سياسات واإلجراءاتفهم ال 1.4.1

هل وضع المكتب سياسات وإجراءات  .1
للمكتب  بما يوفر مالئمة للتوظيف

بأن درجة معقولة من اإلقتناع 
لكون األشخاص الذين تم تعيينهم يم
  المؤهالت الكافية للقيام بالمهام؟ 

        

شخص مسؤول عن هل لدى المكتب  .2
البشرية بما  التوظيف وإدارة الموارد

في ذلك تقييم احتياجات الموظفين 
ووضع أهداف للتوظيف وإعطاء 

  الموافقة النهائية للتوظيف

        

في حال عدم وجود شخص مسؤول،  .3
آيف يقوم المكتب بتحديد ما إذا آان 
لديه الموظفين المالئمين للقيام بالمهام 

  المهنية؟
        

هل لدى المكتب سياسة للتحقق من  .4
 حين للتوظيف وتوثيقخلفية المرش

راجع دليل . (مؤهالتهم بوسائل مناسبة
طلب  ،A(4(نموذج الرقابة النوعية 

، تقييم متقدم B(4(ونموذج  ،التوظيف
    ؟)لوظيفة

        

وظيف آما ورد في هل يتم توثيق الت .5
واإلجراءات المعتمدة من السياسات 

  .المكتب
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  مالحظــــات نطبقال ي  ال  نعم  تقييم السياسات واإلجراءات 4.1.2

تصميم هذه السياسات  هل برأيك أن .6
 تطابق مع متطلبات واإلجراءات ي

ISQC1 ودليل الرقابة النوعية؟  
        

إختر عينة من النماذج المعتمدة  .7
وتأآد من ...) حجم العينة (للتوظيف 

  مالئمتها مع سياسة المكتب للتوظيف؟
        

التي تم إختيارها، هل  العينةبناًء على  .8
صلت إلى درجة معقولة من اإلقتناع تو

  حول فعالية تطبيق هذه اإلجراءات؟
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  التطوير المهني المستمر 4.2
Continuous Professional Development  

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  فهم السياسات واإلجراءات 4.2.1

هل وضع المكتب سياسات  .1
ر المهني وإجراءات مالئمة للتطو

وتدريبهم بما يوفر  للموظفين المستمر
درجة معقولة من اإلقتناع بأن 
موظفيه يحصلون على المعرفة 
والخبرات المطلوبة لتمكينهم من آداء 

  المسؤوليات الملقاة عليهم؟

        

هل لدى المكتب شخص يقوم بحفظ  .2
جلسات التدريب المهني المستمر 

يمكن (ومواد الدورات التدريبية؟ 
ترشاد بنموذج السجل التطوير اإلس

 -المهني لموظفي المكتب المهنيين  
Form 4(C) -  ونموذج ملخص

ساعات برنامج التعليم المهني 
  .Form 4(D)المستمر 

        

شخص مسؤول عن  المكتبهل لدى  .3
ضع و أو(التدريب المهني المستمر 

خطة تدريب وفقاً  إلحتياجات المكتب 
ل ومتطلبات ساعات التدريب من قب

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في 
  ؟)لبنان

        

سياسة لتقييم  المكتبهل يعتمد  .4
يمكن اإلسترشاد (الدورات التدريبية؟ 

بنموذج تقييم مشترك في برنامج تعليم 
  .Form 4 (E)مستمر في المكتب 

        

هل يعتمد المكتب برنامج تدريب لكل  .5
          موظف لحضور دورات مختلفة؟
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  ياسات واإلجراءاتفهم الس 4.2.1

  عدد   
  النسبة  الساعات

      

دورات دراسة 
  ذاتية

    

برنامج تدريب 
  داخلي

    

برنامج تدريب 
  خارجي

    

برنامج تدريب 
  النقابة

    

على نشرات  المكتبهل يحصل  .6
مهنية دورية لتزويد موظفي المكتب 
لمعلومات عن أي تطورات حديثة 

 ,ISA, IFRS(ذات عالقة بالمهنة؟ 
Others.(  

        

هل يتم توثيق التطوير المهني  .7
المستمر وفق السياسات واالجراءات 

  .المعّدة من المكتب
        

  ـاتمالحظـــ ال ينطبق  ال  نعم  تقييم السياسات واإلجراءات 4.2.2

هل برأيك أن تصميم هذه السياسات  .1
واإلجراءات الموضوعة يتطابق مع 

ودليل الرقابة  ISQC1متطلبات 
  النوعية؟

        

من النماذج والسجالت  عينةأختر  .2
المتبعة من قبل المكتب العائدة إلى 

) حجم العينة(طوير المهني المستمر الت
 للتأآد من مطابقتها مع متطلبات 

ISQC1 بة النوعية؟ودليل الرقا  
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  تعيين فرق المهمات 4.3
Assignment of Engagement Teams  

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  فهم السياسات واإلجراءات 4.3.1

ات بوضع سياس هل قام المكتب .1
وإجراءات مالئمة بما يوفر لديه 
درجة معقولة من االقتناع بأن 
موظفيه المعنيين لتنفيذ المهمة لديهم 

لخبرة والكفاءة المالئمة وفقًا ا
  لمتطلبات هذه المهمة؟

        

، اذآر "نعم"ت اإلجابة إذا آان .2
الشخص المسؤول عن تعيين أعضاء 
فريق المهمة، وبشكل خاص المهمات 
المرتبطة بأنشطة أو قطاعات 

مثًال المصارف، (متخصصة 
المؤسسات المالية، شرآات التأمين، 

  ...)الخ

        

اسات واجراءات هل لدى المكتب سي .3
مالئمة لتحديد  ما إذا آان الشخص 
المسؤول عن المهمة لديه المعرفة 
والكفاءة المناسبة للقيام بالمهمة 

  .المناطة به

        

الموجودة في  الكفاءاتهل أن  .4
المهمة   الشخص المسؤول عن 

  :تتضمن ما يلي
        

والمحاسبة  ISAفهم لمعايير التدقيق  •
IFRS عايير ذات المتبعة بما فيها م

عالقة مباشرة بالقطاع الذي يعمل فيه 
  العميل؟

        

ه العميل بما فهم القطاع الذي يعمل في •
فيه خصائص القطاع التشغيلية وذلك 
لتحديد المواضع ذات مخاطر عالية 

  ؟المتعلقة بالمهمة
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  فهم السياسات واإلجراءات 4.3.1

لعميل على برامج فهم لمدى اعتماد ا •
المعلوماتية في اعماله وآيفية 
استعماله لهذه البرامج لتسجيل 

  العمليات واصدار البيانات المالية؟
        

هل تتضمن سياسات االجراءات  .5
المعتمدة من قبل المكتب بما يتالئم 

          :مع حجمه وظروفه ما يلي

تخطيط احتياجات المكتب من  •
فة، الموظفين على مستوياتهم المختل

وتحديث هذه االحتياجات عند قبول 
  .مهام جديدة

        

تقدير الوقت الالزم للمهمات وفقًا  •
للمستويات المختلفة وجدولة المهمات 

  والمساعدين لفترة قادمة ومعقولة؟ 
        

هل يقوم المكتب قبل قبول أي مهمة  .6
من توفر المستويات المهنية الالزمة 
مة والتأآد من إمكانياتهم لتأدية المه

  في الوقت المحدد لذلك؟
        

هل يقوم المكتب االخذ في االعتبار  .7
 ذين عينواخبرة وتدريب المساعدين ال

للمهمة من درجة تعقيد المهمة أو 
حجمها ومدى االشراف الذي سيتم 

  توفيره؟

        

هل يتم توثيق تعيين فريق المهمة آما  .8
ورد في السياسات واالجراءات 

 الموضوعة من المكتب؟
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  تقييم السياسات واإلجراءات4.3.2 

هذه السياسات  تصميمهل برأيك أن  .9
واالجراءات يتطابق مع متطلبات 

ISQC1 ودليل الرقابة النوعية.  
        

لعينة من  مراجعتكمن خالل  .10
، هل ...)حجم العينة(المهمات 

توصلت إلى درجة معقولة من 
طبيق هذه االقتناع حول فعالية ت

  االجراءات؟
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 أداء المهمات -5
Engagement Performance  

Planning Engagements to 
Meet ISQC 1 and Guide to 
Quality Control. 

تخطيط المهمات لتلبية 
ودليل  ISQC 1متطلبات 

  .الرقابة النوعية
5.1 

Performance, supervision, 
review, documentation and 
communication in 
accordance with ISQC 1 
and Guide to Quality 
Control.

، إشراف، )تنفيذ( أداء
تواصل المراجعة، توثيق و

 ISQC 1 وفق متطلبات 
 .النوعية ودليل الرقابة

5.2 

Identification of Areas and 
Specialized Situations in 
which Consultation is 
Required

تحديد مواضع وحاالت خاصة 
 .تستوجب المشورة

5.3 
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 أداء المهمات -5
Engagement Performance  

  .ودليل الرقابة النوعية ISQC 1 لتلبية متطلباتتخطيط المهمات  5.1
Planning Engagements to Meet ISQC 1 and Guide to Quality 

Control.  

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل وضع المكتب سياسات واجراءات  .1
         :تتضمن

 Updatingتطوير وتحديث  •
المعلومات األساسية عن العميل 

  .والمهمة
        

اإلستحصال على فهم للمهمة من خالل  •
آتاب اإلرتباط أو التوثيق ضمن 

  .أوراق العمل
        

مراجعة البيانات المالية أو تقارير  •
          .المدقق السابقة

 .إستعمال برامج العمل •
 

        

سياسات هل برأيك أن تصميم هذه ال .2
 واإلجراءات يتطابق مع متطلبات 

ISQC 1 ودليل الرقابة النوعية؟ 
        

وظيف آما ورد في هل يتم توثيق الت .3
واإلجراءات المعتمدة من السياسات 

  .المكتب
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 أداء المهمات -5
Engagement Performance  

 ISQC1 ، إشراف، مراجعة، توثيق والتواصل وفق متطلبات )تنفيذ(أداء  5.2
 .ودليل الرقابة النوعية

Performance, supervision, review, documentation and 
communication in accordance with ISQC 1 and Guide to 

Quality Control.  

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل تم الحصول على فهم آاٍف  .1
لسياسات وإجراءات المكتب عن 

ئمين في طريق مقابلة األشخاص المال
المكتب أو بمراجعة سياسات قبول 

  وإستمرارية العالقة مع العميل؟

        

هل وضع المكتب ضمن سياساته  .2
وإجراءاته وجوب تأمين المراجع 
المهنية المناسبة والوسائل المساعدة 
والتي يجب أن تكون متوفرة لموظفي 

  المكتب عند الحاجة؟
  :على سبيل المثال

        

          .معايير المحاسبة •

          .معايير التدقيق •

برامج التدقيق، النماذج، قوائم  •
  .المراجعة

        

          .دليل الرقابة النوعية لمكاتب التدقيق •

          .دليل مراجعة النظير •

          قواعد السلوك المهني •

اآلراء والتفسيرات المهنية الصادرة  •
  عن جهات مهنية مختلفة
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

 Auditمهنية وبرامج تطبيقية  أدلة  •
Softwares and Tools           

، آيف يتأآد "ال"إذا آانت اإلجابة   .3
المكتب أن موظفيه على علم بالمعايير 
والتطورات المهنية ذات العالقة 

  بنشاطات العمالء؟

        

هل يعّد المكتب أوراق عمل وقوائم  .4
مراجعة لتوثيق العمل المنفذ خالل 

، فسر "ال"اإلجابة المهمة؟ إذا آانت 
آيف يتم تحديد أن أعمال التدقيق تبرر 

  الرأي في تقرير التدقيق؟

        

          :هل يتم توثيق اآلتي .5

إعتبار هيكلية التدقيق الداخلي في  •
  .تخطيط وأداء المهمة

        

          .تقييم مخاطر الضبط •

 Audit Riskإعتبار مخاطر التدقيق  •
في  Materialityواألهمية النسبية 

  .طيط وتنفيذ التدقيقتخ
        

          .فحص العينات تقنيات •

الغش خالل تدقيق البيانات  إعتبار •
  .المالية

        

اإلعتماد على اإلجراءات  مدى •
 Analytical Procedure التحليلية  

        

هل تتضمن سياسات وإجراءات  .6
المكتب تخصيص موظف رئيسي ذات 
مسؤولية تفوق مسؤولية منفذي المهمة 
لمراجعة التقارير، البيانات المالية 

  وأوراق العمل؟
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل برأيك أن تصميم هذه السياسات  .7
    واإلجراءات يتطابق مع متطلبات

ISQC 1   النوعية؟ودليل الرقابة  
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 أداء المهمات -5
Engagement Performance  

  .تحديد مواضع وحاالت خاصة تستوجب المشورة 5.3
Identification of Areas and Specialized Situations in which 

Consultation is Required  

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

كتب ويطور المراجع هل يحافظ الم .1
التقنية المناسبة؟ إذا آانت اإلجابة 

، آيف يحدد المكتب أنه يتم تطبيق "ال"
  المعايير المهنية المناسبة؟

        

في حال عدم وجود هذه السياسة، على  .2
المراجع أن يحدد آيف يتم التأآد من 
أن المكتب يطبق المعايير المهنية 

  المناسبة؟

        

وإجراءات وضع المكتب سياسات  هل .3
مالئمة بما يوفر له درجة معقولة من 
اإلقتناع بأن الموظفين تتاح لهم 
المشورة من أشخاص لديهم المستوى 
المناسب من المعرفة والكفاءة وسداد 

  الرأي والخبرة؟

        

هل حدد المكتب الحاالت أو المواضع  .4
التي تتطلب المشورة ومصادر 
المشورة المقبولة وإبالغ موظفيه بتلك 

  حاالت والمواضيع والمصادر؟ال

        

هل تتضمن تلك المواضيع والحاالت  .5
          :ما يلي

 Materialityاألهمية النسبية  •
  .للموضوع

        

واإلصدارات الجديدة  المعايير تطبيق •
  .المهنية
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

أو قطاعات متخصصة  النشاط أوجه •
لها متطلبات خاصة فيما يتعلق 

حاسبة، التدقيق، المراجعة أو إعداد بالم
  .التقارير

        

تواجه فريق العمل أثناء  مشاآلأي  •
  .تنفيذ المهمة

        

من بين بدائل معايير  اإلختيار •
المحاسبة الدولية عند بداية تطبيقها أو 

  .عند حدوث تغيّر في المعايير
        

إصدار أي تقارير نتيجة  إعادة •
تقرير إلجراءات أغفلت عند إعداد  ال

ألخذها في اإلعتبار بعد صدور 
التقرير أو نتيجة إلآتشاف بعض 
الحقائق بعد صدور التقرير تتعارض 

  .أو تتباين مع ما جاء في التقرير

        

هل يستشير المكتب أي مصادر  .6
          خارجية مختصة؟

، أرفق الئحة "نعم"إذا آانت اإلجابة  .7
          .بالجهات المعنية المختصة

، إشرح آيف يتم "ال"بة إذا آانت اإلجا .8
          .حّل هذه اإلختالفات

هل حصل خالل السنة موضوع  .9
المراجعة أن طلب المكتب المشورة 
من جهات خارجية لحل أسئلة تتضمن 
معايير مهنية أو ممارسة في قطاعات 

  متخصصة؟

        

هل وضع المكتب سياسات  .10
وإجراءات لتوثيق المشورة وإعتماد 
يك رأي المستشار من قبل الشر

  المسؤول عن العملية؟
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل يشمل هذا التوثيق النقاط  .11
          التالية؟

          .جميع الحقائق والظروف ذات العالقة •

          .النتائج التي تم التوصل إليها •

          .توقيعات مستشار وشريك العملية •

          .اإلشارة إلى أوراق عمل العملية •

ب عند وضع سياساته هل قام المكت .12
وإجراءاته إلى توثيق حاالت 
اإلستشارات وأين يتم حفظ هذه 

  اإلستشارات؟

        

في حال عدم توثيق هذه  .13
اإلستشارات، على المراجع التأآد من 
المكتب آيفية تبرير خالصات هذه 

  .اإلستشارات

        

هل برأيك أن تصميم هذه  .14
السياسات واإلجراءات يتطابق مع 

ودليل الرقابة  ISQC 1متطلبات 
 النوعية؟
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  الـمراقبــة - 6

Monitoring 

Understanding 
فهم السياسات واإلجراءات 

  المتبعة 
1.1 

 1.2 تقييم السياسات واإلجراءات  
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   الـمراقبــة - 6
Monitoring  

  فهم السياسات واإلجراءات المتبعة 6.1
Understanding  

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

لمكتب سياسات وإجراءات ا وضعهل  1
مالئمة لمراقبة سياسات وإجراءات 
المكتب حول نظام الرقابة النوعية بما 

برنامج وإجراءات االختبارات، : فيها
تقرير المراقب، تحديد نقاط الضعف 

  واالستجابة للشكاوى؟

        

توثيق هذه السياسات  وضعهل تم  2
          واإلجراءات ضمن دليل مكتوب؟

لديه (خص مسؤول هل حدد المكتب ش 3
عن هذه السياسات ) الخبرة الكافية
  واإلجراءات؟

        

مضمون دليل الرقابة النوعية  هل 4
أو ISQC 1 ينطبق على متطلبات  

النوعية المعتمدة من  متطلبات الرقابة
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في 

  .لبنان أو أي هيئة مهنية أخرى

        

قل هل تم مراجعة مهمة واحدة على األ 5
          لكل شريك؟

هل أن األشخاص المسؤولين داخل  6
المكتب عن مراجعة مدى تقيد المهمة 
لمتطلبات دليل الرقابة النوعية للمكتب 
لم يشترآوا في مهام التدقيق لهذه 

  المهمة؟
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  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل تبين للمراجع الداخلي في المكتب  7
مهمة أو متكررة  أي حاالت قصور في

تتطلب إتخاذ إجراءات تصحيحية 
  سريعة؟
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   الـمراقبــة - 6
Monitoring  

  السياسات واإلجراءات تقييم 6.2

  مالحظــــات ال ينطبق  ال  نعم  

هل برأيك أن تصميم هذه السياسات  1
واإلجراءات الموضوعة تتطابق مع 

يل ودل ISQC 1 متطلبات الــ  
  الرقابة النوعية؟

        

 تاختر عينة من المهمات التي تم 2
حجم (مراجعتها من المراجع الداخلي 

وحدد فيما إذا قام ...) العينة
باإلجراءات المنصوص عنها في دليل 

االسترشاد بنموذج (الرقابة النوعية 
)B(6 -  تقرير مراقبة النوعية داخل

الشريك   - C(6(المكتب ونموذج 
  ). الرقابة النوعيةالمسؤول عن 

        

بناًء على العينة التي تم اختيارها، هل  3
توصلت إلى درجة معقولة من اإلقتناع 

  حول فعالية تطبيق هذه االجراءات؟
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  فهرس مراجعة النظير

 Engagement Reviews   مراجعة المهمة

  نبذة عن المهمة
Engagement Profile 

1  

  والبيانات المالية تقرير المدقق
The Auditor’s Report and Financial Statements  

2 

 التدقيق العامةإجراءات 
General Audit Procedures  

3 

 أوراق العمل
Working Papers  

4 

 عناصر الرقابة النوعية
Quality Control Elements  

5 

  والمالحظات" ال"الئحة اإلجابات السلبية 
6- List of “No” Answers and Other Comments  

6  
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 مراجعة المهمة 1
نبذة عن المهمة 1

 
  

 

  ةــمــهــن المــــــذة عــــبــن -1
2-   Engagement Profile 

  لمهمةتحديد المعلومات الرئيسية ل: ءهدف الجز

General Information About 
the Audit Firm 

معلومات عن المكتب الخاضع 
 1.1 للمهمة

Information About the Audit 
Report  1.2 المهمة تقرير معلومات عن 

Main Information Disclosed in 
the Engagement 

التي تم بيانها  المعلومات الرئيسية
 1.3 في المهمة

Entity Activities 1.4 المنشأة نشاط 

Engagement Problems 1.5  عقبات خاصة بالمهمة 

Employees Continuity 1.6 استمرارية الموظفين 

Engagement Working Hours  1.7  ساعات العمل على المهمة 

The Firm Maintains Time Sheet 
Summary 1.7.1  المكتب يمسك سجل بساعات العمل 

The Firm Does Not Maintain 
Time Sheet Summary 

يمسك سجل بساعات ال المكتب 
 1.7.2  العمل

Audit Engagement Risk 
Assessment  1.8  تقدير مخاطر مهمة التدقيق 

Signifiant Estimates  1.8.1  هامة  تقديرات 

Fraud Risk 1.8.2  مخاطر الغش 
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Other Important Audit 
Matters 1.9  مواضع تدقيق هامة أخرى  

Review Date 1.10  تاريخ المراجعة 
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 مراجع الرقابة النوعية للمهمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آال                      نعم             هل العميل هو جزء من مجموعة مرتبطة؟ 

  

  معلومات أخرى

  

  

  

  

  

 

 للمراجعةمعلومات عن المكتب الخاضع  1.1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم المهمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المدير 

  

  المكتب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تاريخ البيانات المالية ــــــــــــــــــــــــ

  تاريخ تقرير مفوض المراقبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  تقرير المهمةومات عن معل  1.2

  : المهمة هي ذات عالقة بالتقرير عن

     موحدةغير  البيانات المالية 
Single, Standalone, Separate 

     دةَحبيانات مالية مو  
Consolidated 

     بيانات مالية مجمعة         
Combined      

       تابعة، قسم، فرعشرآة 
Subsidiary, Division, Branch         

    تقرير خاص Special Report           

     نقاط ضعف هامةتقرير حول  
Significant Deficiencies, Material 
Weaknesses 

     اشرح(أخرى  (  

  __________________________ 

  آال             نعم            بناًء لطلب مكتب آخر؟) المنفذ(العمل المنجز تم هل 

  

للمكتب أي رصيد  يتوجبفي تاريخ إصدار التقرير حول المهمة المكلف بها، هل 
خدمات قدمت للعميل متوجبة لفترة زمنية تزيد عن سنة من تاريخ  ةأتعاب عن أي

  آال             نعم                                               إصدار التقرير الحالي؟

  

  ومات أخرىمعل
  

 



النظير ةمراجع دليل  
 
2010 

 
 
 
 
 

 مراجعة المهمة 5
نبذة عن المهمة 1

 
  

 

  في المهمة بيانهاالتي تم لرئيسية المعلومات ا  1.3

  :المعلومات الرئيسية التي تم بيانها في هذه المهمة هي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Total Assets )األصول(مجموع الموجودات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Net Assetsصافي الموجودات / Equity  الملكيةحقوق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Net Sales صافي المبيعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Net Income صافي الدخل

  

  المنشأة نشاط  1.4

                                  Major Lines of Business:النشاطات الرئيسية للمنشأة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟Attestationهل قدم المكتب لعميله أية خدمات أخرى غير خدمات التأآيد 

                                                                              نعم              آال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الخدمات ، أذآر بالتفصيل أنواع هذه"نعم"في حال اإلجابة بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  أخرى معلومات
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  عقبات خاصة بالمهمة  1.5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ع معقدة أو ذات مشاآل في المهمةمواضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  استمرارية الموظفين  1.6

المدقق   
  الرئيس

  المدير
  أو ما يعادله

  الشريك

لهذه  فيها عدد السنوات المعين •
 المهمة

ي المرآز الحالي عدد السنوات ف •
  لهذه المهمة

_____  

_____  

______  

______ 

______  

______ 

  

  معلومات أخرى
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  ساعات العمل على المهمة   1.7

  المكتب يمسك سجل بساعات العمل  1.7.1

  Planning Fieldwork  Reporting    

  لعملا   التخطيط  
  المجموع  إعداد التقرير  الميداني

          الشريك •

رقابة النوعية مراجع ال •
          للمهمة         

          )أو ما يعادله(المدير  •

          المدققون/المدقق الرئيسي •

مجموع ساعات عمل  •
          المكتب

          موظفون إداريون •

  المكتب ال يمسك سجل بساعات العمل  1.7.2

، Time Sheet Summaryفي حال المكتب ال يمسك سجل ملخص لساعات العمل 
  : حديد عدد الساعاتأذآر آيف تم ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  معلومات أخرى
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   Audit Engagement Risk Assessmentتقدير مخاطر مهمة التدقيق   1.8
  )في المكتب مدير المهمة/ من قبل شريك أوهذا الموضوع مل كيجب أن يست(

  Signifiant Estimatesتقديرات هامة     1.8.1

  
 ؟يةها البيانات المالتما هي التقديرات الهامة التي تضمن

 
  
 

لتلك من قبل إدارة المنشأة  Audit Response ماذا آانت استجابة التدقيق .1
 التقديرات الهامة؟ 

  
  
  

 أين يتم توثيق استجابة التدقيق في أوراق العمل؟ .2
 
  

  

  Fraud Riskمخاطر الغش  1.8.2

 
ما هي المواضع أو العناصر ضمن البيانات المالية األآثر عرضة الحتمال  -1

 ؟حدوث الغش
 
  
  

 ؟ الطرق األآثر عرضة الحتمال حدوث الغشما هي  -2
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 ؟ماذا آانت استجابة التدقيق لمخاطر الغش المذآورة -3
 
  

  
 أين تم توثيق استجابة التدقيق في أوراق العمل؟ -4

 
  

  
 

  معلومات أخرى
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  مواضع تدقيق هامة أخرى  1.9

  
 ذه المهمة،في ه Risky Areasما هي مواضع الخطر العالية الهامة األخرى  -1

  مخاطر برامج المعلوماتية؟بما في ذلك 
 
  

  
 ماذا آانت استجابة التدقيق لمواضع الخطرالهامة المذآورة؟ -2

 
  
  

 أين تم توثيق استجابة التدقيق لمواضع الخطر الهامة في أوراق العمل؟ -3
 
  

 

  

  معلومات أخرى
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  تاريخ المراجعة  1.10

  تاريخ مراجعة المهمة المنفذة

_________________  
  تاريخ مراجعة قائمة المراجعة

_________________  

  1أعَدها

_________________  

  مراجع النظير 

_________________  

 

                                                            
  معًا هماتوقيع يطلبفي حال أن المراجع غير الُمعد  1
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  ةــاليــات المـــانــيـبـوال لـقـستــمـال قـدقــر المــقريــت -2

2- The Idependent Auditor’s Report and 
Financial Statements  

وتبيان  والبيانات المالية العائدة للمهمة المستقل فحص تقرير المدقق: هدف الجزء
  .لدوليةمعايير العرض واالفصاح والمعايير ا االلتزام بتنفيذ مدى

Presentation Requirements 2.1 متطلبات العرض 

General Requirements 2.1.1  متطلبات عامة  

Presentation Requirements of 
the Statement of Financial 
Position Statement 

عرض في بيان المرآز المتطلبات 
  2.1.2  المالي

Presentation Requirements of 
the  Statement of 
Comprehensive Income 

في بيان الدخل العرض متطلبات 
  2.1.3  الشامل

Presentation Requirements of 
the  Statement of  Cash Flow  

متطلبات العرض في بيان 
  2.1.4  التدفقات النقدية

Presentation Requirements of 
the  Statement of Changes in 
Owners’ Equity  

 في بيان عرضالمتطلبات 
  2.1.5  ات في حقوق الملكيةالتغيير

General Disclosures 2.2 االفصاحات العامة 
Entity Activities and 
Accounting Policies 

 اتالمنشأة والسياس نشاط
  2.2.1  المحاسبية

Accounting Changes 2.2.2  المحاسبية التغييرات  

Expected Profits or Losses 2.2.3  ئر المحتملةوالخسا األرباح  

Financial Engagements and 
Subsequent Events 

واألحداث  االرتباطات المالية
  2.2.4  الالحقة

Research & Development 
Costs 2.2.5  تكاليف البحث والتطوير  

Revenues 2.2.6  االيرادات  
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 مراجعة المهمة 2
 المستقل والبيانات المالية تقرير المدقق 2

 

Administrative & Marketing 
Expenses 2.2.7  االدارية والتسويقية اريفالمص  

Related Parties Transactions 2.2.8 العالقة عمليات مع األطراف ذات  

Inventory 2.2.9  المخزون  

Foreign Currencies 2.2.10  العمالت األجنبية  

Investments in Financial 
Securities 2.2.11  في األوراق المالية اتاالستثمار  

Leases 2.2.12  اتااليجار  

Income Tax 2.2.13  ة الدخلضريب  

Compliance with the 
International Standards on 
Auditing - ISA 

مدى االلتزام بالمعايير الدولية 
 2.3  للتدقيق

Professional Education  2.3.1  التأهيل المهني الكافي  

Objectivity & Independence 2.3.2  الحياد والموضوعية واإلستقالل  

Due Professional Care 2.3.3  العناية المهنية الالزمة  

Planning 2.3.4  التخطيط  

Supervisory and 
Documentation 2.3.5  والتوثيق شرافاال  

Audit Evidence 2.3.6  أدلة التدقيق  

Reporting Standards 2.3.7  ر التقريراييمع  

Going Concern  2.3.8  االستمراريةمبدأ  
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Signature and Date of the 
Audit Report  2.3.9  تقرير التدقيقتاريخ وتوقيع  

Auditor’s Report 2.4 تقرير المدقق 
First Paragraph 2.4.1  الفقرة األولى  
Second Paragraph 2.4.2  الفقرة الثانية  
Third Paragraph 2.4.3  الفقرة الثالثة  
Fourth Paragraph 2.4.4  الفقرة الرابعة  
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  متطلبات عامة 2.1
Presentation Requirements 

ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

  متطلبات عامة  2.1.1

بهدف عرض البيانات المالية وفقًا  .1        
للمعايير الدولية للتقارير المالية 

IFRS هل تشمل المجموعة ،
  :الكاملة للبيانات المالية على ما يلي

        a. المالي آما في  المرآز بيان
  الفترة/ نهاية السنة

        b. والدخل الشامل / الدخل بيان
  للفترة / للسنة

        c.  حقوق في اتالتغييربيان 
  للفترة/ الملكية للسنة

        d. بيان التدفقات النقدية للسنة /
  للفترة

        e.  االيضاحات حول البيانات
 ًاالمالية، وتشمل ملخص

للسياسات المحاسبية الهامة 
  توضيحية أخرى ومعلومات 

هل يتضمن آل بيان من البيانات  .2        
 crossالمالية فهرس أو مرجع ربط 

reference  مع االيضاحات حول
  ؟هذه البيانات

 دراسة عند باالعتبار، تم األخذ هل .3        
 أو المجموعة ألغراض البند نوعية
 الواجب من آان إذا ما تحديد

مستقلة  أو مجموعة آبند إظهارها
 في أو المالية تالبيانا في

  :المرفقة اآلتي اإليضاحات
        a. المجموعة أو البند طبيعة  
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        b. أو  المحاسبي القياس أسس
المحاسبي االعتراف 

recognition   للبند أو
القيمة العادلة، (المجموعة 

التكلفة التاريخية، الوارد 
  ....)أوًال صادر أوًال،

        c. الثقة  درجةconfidence  
المحاسبي  القياس في

إيرادات مقدرة، أعباء (
  ...)مقدّرة،

        d. على المنشأة إدارة قدرة 
البند أو  حجم تحديد

   المجموعة
        e. البند أهمية relevance أو 

 التي للقرارات المجموعة
 على بناء المستفيدون يتخذها
  .المالية البيانات

      a  النقدية التدفقات بيان بنود مقارنة .4
النقد   في النقص أو الزيادة صافيب

 cash and cashوما يعادل النقد 
equivalents الفترة  خالل

  .المحاسبية
  بالخيار المتحفظ األخذ تم هل .5        

conservative بالنسبة  أو المقنع
لبنود أو مجموعات بيان المرآز 

  المالي؟

 واستخدام الشكل اختيار تم هل .6        
 عناصر وتبويب لحاتالمصط

 تسهيل تكفل بطريقة البيانات المالية
 التي الهامة المعلومات استيعاب

  البيانات؟ تشملها تلك
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 فترة آل تمت مقارنة نتائج هل .7        
 المالية الفترات أو الفترة بنتائج مالية

 ؟السابقة المدرجة في البيانات المالية

 على اإليضاحات تحتوي هل .8        
 المالية بالفترات المتعلقة المعلومات
 وذلك – البيانات تلك التي تشملها

على  المعلومات هذه تنطبق ما بقدر
  حالي؟الوضع ال

 تغيرات أية وإيضاح شرح تم هل .9        
البيانات  عناصر عرض أساس في

 أخرى إلى مالية فترة من المالية
  ؟المعايير تتطلبه لما وفقا

المالية  البيانات تسمية تمت هل .10        
 عن يعبر وآل بيان منها بعنوان

 التي اسم المنشأة ويوضح همحتويات
 شرآة(القانوني  وشكلها أصدرتها

 محدودة المسؤولية، مساهمة، شرآة
أو  والفترة) الخ .... تضامن شرآة
 تغطيها التي المحاسبية الفترات
  ؟المالية البيانات

  ض المعلومات في بيان المرآز الماليمتطلبات عر 2.1.2

 المالي بيان المرآز هل يتضمن .11        
 جميع الموجودات والمطلوبات

 وصف مع الملكية  وعناصر حقوق
 أو المجموعات البنود هذه من كلل

  ؟وصفًا صحيحًا
اذا آانت البيانات المالية المدرجة  .12        

عائدة لفترة أقل من سنة، هل تم ذآر 
ية الفترة التي تواريخ بداية ونها
  ؟تشملها البيانات المالية
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 بين مقاصة إجراء تم هل .13        
ذا تم إ ؟والمطلوبات الموجودات

إجراء مقاصة هل تشكل المقاصة 
تعارض مع المعايير الدولية أو 

  القوانين؟ 
 التالية المجموعات إبراز تم هل .14       

تداولها أو  وحسب للموجودات
من األآثر تداوًال أو سيولًة ( سيولتها

 في صلب )إلى األقل أو بالعكس
  :المالي المرآز بيان

        a. المتداولة الموجودات  

        b. غير المتداولة الموجودات  

 التالية المجموعات إبراز تم هل .15        
تداولها أو  وحسب للمطلوبات
 المرآز في صلب بيان سيولتها
  : المالي

        a. المتداولة لوباتالمط  

        b. المتداولة المطلوبات غير  

إبراز وإيضاح حقوق الملكية  تم هل .16        
Owner’s Equity )رأس أصحاب 

وفق المجموعات الرئيسية ) المال
وحسب الترتيب  المكونة لها

 المرآز بيان صلب في المناسب
  ؟المالي

 التي البنود بين الفصل تم هل .17        
  ؟ ةمختلف محاسبة لمقاييس تخضع
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

مخصصات  طرح تم هل  .18        
 الموجودات قيمة الموجودات من

 مخصص(بكل منها  ترتبط التي
 الديون مخصص او االستهالك
  ؟...)تحصيلها، في المشكوك

 المتداولة المطلوبات تشمل هل .19        
سنة  خالل السداد المستحقة المبالغ
 المالي ان المرآزتاريخ بي من واحدة

 Operatingالعمليات دورة خالل أو
Cycle  ؟أيهما أطول  

 المضمونة االلتزامات إبراز تم هل .20        
صلب بيان  في مستقل آبند برهن
 اإليضاحات أو المالي المرآز
  بها؟ المتعلقة

 الموجودات إيضاح تم هل .21        
 آضمان أو آرهن المستخدمة

ة الفقر في إليها لاللتزامات المشار
  السابقة؟

  متطلبات العرض في بيان الدخل الشامل 2.1.3

 المنشأة أعمال نتائج إظهار تم هل .22        
 المراحل يبين بيان متعدد في

/ النتيجة الصافية للفترة مكونات
  ؟السنة

 المستمرة األنشطة نتائج تبرز هل .23        
  : مستقلة أجزاء في يأتي مما آال

        a. المتعلقة األعمال نتائج 
للمنشأة  الرئيسية طةباألنش

  .المالية البيانات موضوع
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        b. المنشأة عمليات نتائج 
مع  الفرعية أو العرضية
 األخرى المحاسبية الوحدات
 والظروف واألحداث

عليها،  تؤثر األخرى التي
  : مثل

 أو توقفت التي األنشطة نتائج •        
  .توقفها المتوقع

أعباء خارج /ايرادات  •      
  .االستثمار

 والخسائر االرباح إبراز تم هل .24        
أجزاء  من مستقل آجزء االستثنائية

بيان الدخل  صلب في الدخل صافي
 في جزء آآخر تظهر بحيث( الشامل

  ؟)هذا البيان
 بشكل ،التالية البنود إظهار تم هل .25        

 بيان الدخل صلب في ،مستقل
 العمليات نتائج من آجزء الشامل

 وحسب الترتيب للمنشأة المستمرة
  :التالي

        a. اإليرادات صافي أو المبيعات 
  الرئيسية العمليات من

        b. تكلفة أو المبيعات تكلفة 
  اإليرادات على الحصول

        c.  بين الفرق الربح إجمالي 
 وتكلفة المبيعات صافي

  الهامش التجاري –المبيعات 
        d. طترتب التي التشغيل مصاريف 

 مع الرئيسيةالمنشأة  بعمليات
 مصاريفمن  آل إظهار
 اإلدارية المصاريفو البيع

  .منفصلة آبنود والعمومية
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        e.  المصاريفااليرادات و  ،
 األخرى والخسائر األرباح
 سواء – األهمية النسبية ذات
 آلها أو بمفردها آل آانت

 تجة منالنا – مجتمعة
 والفرعية العرضية العمليات
 األخرى مع الوحدات للمنشأة
 واألحداث الظروف وتأثير
 أال عليها شريطة األخرى
 أو االرباح تلك تكون

  .استثنائية الخسائر
        f. من (الخسارة الربح أو 

 أي )المستمرة العمليات
 البنود آافة مجموع

 .ذآرها تقدم التي والمكونات

 بيان في األخير العنوان آان هل .26        
أو  الربح، صافي هوالشامل   الدخل
  ؟الخسارة صافي

  متطلبات العرض في بيان التدفقات النقدية 2.1.4

بيان التدفقات  المنشأة أعدت هل .27        
 أعدت محاسبية فترة لكل النقدية
  البيانات المالية؟ عنها

 بيان التدفقات النقدية يبين هل .28        
يعادل  وما النقد في للتغير شرحًا

 النقدي التدفق أوجه النقد وآافة
  والتمويلي؟ واالستثماري التشغيلي

 أوجه تأثير صافي يظهر البيان هل .29        
وما يعادل  النقد على النقدي التدفق
  المحاسبية؟ الفترة خالل النقد
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

وما يعادل  النقد مجموع يساوي هل .30        
بيان التدفقات  فيدرج الم النقد

 المبالغ الفترة وآخر أول النقدية
 في مماثل وصف المدرجة تحت

 بيان المرآز المالي أو االيضاحات
  التاريخ؟ نفس في المعدة

 من النقدي التدفق هل يظهر .31        
المحصل  النقد التشغيلية األنشطة

 التشغيل؟ أنشطة في أو المستخدم/من

 لمقبوضاتا بنود عرض تم هل .32        
من  الناتجة النقدية والمدفوعات

  التشغيلية؟ األنشطة

 وفقا بيان التدفقات النقدية إعداد عند .33        
تضمين  تم فهل المباشر، لألسلوب

 المالية بالبيانات المرفقة اإليضاحات
الدخل  صافي تسوية لكيفية توضيحا

 من النقدي التدفق صافي مع
  التشغيلية؟ األنشطة

 التدفق تعرض مل المنشأة آانت إذا .34        
وفقا  التشغيلية األنشطة من النقدي

 أظهرت فهل ، المباشر لألسلوب
 المبلغ نفس مباشر غير بشكل

 األنشطة من النقدي لصافي التدفق
  التشغيلية؟

 من النقدي التدفق عرض تم هل .35        
بيان  في االستثمارية األنشطة

 منفصل نحو على التدفقات النقدية
 إلجمالي يةالرئيس المصادر بيان مع
  ؟المحصل والنقد المستخدم النقد



مراجعة النظير دليل  
 
2010 

 

 مراجعة المهمة 12
 المستقل والبيانات المالية تقرير المدقق 2

 

ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 من النقدي التدفق عرض تم هل .36        
بيان التدفقات  في يةالتمويل نشطةاأل

 بيان مع منفصل نحو النقدية على
 النقد إلجمالي لرئيسية ا المصادر

    المستخدم؟ المحصل والنقد

 من النقدية دفقاتالت عرض تم هل .37        
 يةواالستثمارية التشغيل نشطةاأل

 مالءمة الطرق بأآثر يةوالتمويل
 إجمالي حسب وذلك المنشأة، لنشاط

 في أخذًا ،لرئيسية مصادرها ا
البيانات  لمستخدمي يتاح أن االعتبار
 هذه تأثير فرصة تقييم المالية

 للمنشأة المالي المرآز على األنشطة
 في اتيرالتغياألعمال و ونتائج
 وحجم المال رأس أصحاب حقوق
 إلى باإلضافة ،وما يعادل النقد النقد

 في المعلومات هذه استخدام إمكانية
  األنشطة؟ تلك بين تقييم العالقة

 المالية العمليات تحليل تم هل .38        
) نشاط من ألآثر المكونة( المرآبة

 من النقدي التدفق إظهار بحيث يتم
  حدة؟ على نشاط آل
شراء وبيع ممتلكات ومعدات،  :مثًال

الممتلكات والمعدات، إستهالك 
الربح أو الخسارة الناتجة من بيع 

   ...ممتلكات ومعدات،

 على قادرة غير المنشأة آانت إذا .39        
العمليات  هذه أنشطة بين الفصل
 ذلك عن اإلفصاح تم فهل المالية،
 حدة، مع على بند ولكل مستقل بشكل
 هذه يمةق إجمالي تحديد مراعاة

  العمليات؟
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 الناتج النقدي التدفق عرض تم هل .40        
) االستثنائية( العادية غير البنود من

 بهذه المتعلق  النشاط طبيعة حسب
االعتبار  في األخذ مع النفقات،
 داخل منفصل نحو على تصنيفها

يتم  حتى وذلك األنشطة، هذه
 مناسب؟ بشكل تأثيرها عن اإلفصاح

 النقدي التدفق صافي عرض تم هل .41        
بما فيها (استبعاد و اقتناء من الناتج

 أو الشرآات التابعة) بيع أو شراء
 منفصل نحو على األخرى المنشآت
 ولكل ةاالستثماري األنشطة ضمن

  حدة؟ على استثمار

 صافي بين التسوية تظهر هل .42        
 من النقدي التدفق وصافي الدخل

 أعاله إليها المشار التشغيلية األنشطة
 للبنود العناصر مستقل بشكل

 أخذت سواء التسوية موضوع
 أو المباشر باألسلوب المنشأة
  ؟المباشر غير األسلوب

 النقد مكونات عن اإلفصاح تم هل .43        
وما  البنوك ولدى الصندوق في

 غير النقد وطبيعة وقيمة يعادل النقد
  لالستخدام؟ القابل

 السياسة عن اإلفصاح تم هل .44        
 في المنشأة تتبعها التي المحاسبية

  ؟ما يعادل النقدتحديد النقد و

 عمليات عن اإلفصاح تم هل .45        
 يترتب ال التي والتمويل االستثمار

 الفترة خالل نقد دفع أو عليها استالم
 Non-cashالمحاسبية؟ 

transactions 
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ال   مالحظات
 ــانالبيـــــــ نعم ال  ينطبق

 التابعة الشرآات إستبعادإقتناء و في .46       
تم  األخرى، هل المنشآت أو

 التالية المعلومات عن اإلفصاح
  حدة؟ على استثمار ولكل

  ات في حقوق الملكيةالتغييرمتطلبات العرض في بيان  2.1.5

النتائج المدورة  بيان يبين هل .47        
 في النتائج المدورة اتالتغيير

يات، المخصصة، االحتياط
 غير المخصصة والنتائج المدورة

 آال على المالية الفترة خالل
  ؟حدة

النتائج أرصدة بيان ال يبرز هل .48        
والنتائج  الفترة أول في المدورة

 أرصدة أي( المدورة المخصصة
 القانوني وأرصدة االحتياطي
 العام واالحتياطي نهاية الفترة
  ؟)االحتياطات وغيرها من

النتائج  تعديالتتبرز هل .49        
 قبل المخصصة غير المدورة
 لفترات مالية تعديالت أية وبعد
  ؟سابقة

 اإلضافات إبراز تم هل .50        
 أول أرصدة من واالستبعادات

 من النتائج المدورة المدة
 المخصصة وغير المخصصة

على الفترة المالية، آل بند  خالل
  ؟حدة
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 اتالتغيير هذا البيان يبين هل .51       
 وفي فوعالمد المال رأس في

 واالحتياطيات المنح الرأسمالية
 المخصصة والنتائج المدورة

  وغير المخصصة آًال على حدة؟

 في اتالتغيير بيان يبرز هل .52        
 المال رأس أصحاب حقوق
 المال لرأس ةفترأول ال أرصدة
 الرأسمالية والمنح المدفوع

 والنتائج المدورة واالحتياطات
 – المخصصة وغير المخصصة

وذلك  – منفصل آبند منها آال
 تتعلق تعديالت أية وبعد قبل

  ؟السابقة المالية بالفترات

 إليه البيان المشار يبرز هل .53        
 من واالستبعادات اإلضافات
 وردت التي ةفترأول ال أرصدة
 البيان صلب في السابقة بالفقرة

 أو إضافة لطبيعة آل وصف مع
  د؟استبعا
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  العامة اإلفصاحات 2.2
General Disclosures 

ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 نشاط المنشأة والسياسات المحاسبية  2.2.1

 المرفقة اإليضاحات تتضمن هل .1        
 مختصرًا وصفا المالية بالبيانات

  ؟المحاسبية لنشاط الوحدة

 وصفًا المالية البيانات تتضمن هل .2        
اسبية المح للسياسات موجزًا واضحًا
  .المحاسبية الوحدة تتبعها التي الهامة

 المشار السياسات جميع إيضاح تم هل .3        
 من ملخص بدًال في أعاله إليها

 المختلفة اإليضاحات مع توزيعها
  ؟المالية بالبيانات المرفقة

 لبعض المحاسبية المعالجة آانت إذا .4        
 المعالجة المحاسبية عن تختلف البنود
 الدولية، المحاسبة ييرمعا تتطلبها التي
 في ذلك اإلفصاح عن تم فهل

  المالية؟ بالبيانات المرفقة اإليضاحات

  المحاسبية التغييرات 2.2.2

  محاسبيةال اتسياسال في ريالتغي 

   
     

 محاسبيةات سياس في ريتغي حدث إذا .5
السياسة  تطبيق تم هل معينة،

 رجعي، مفعولب الجديدة المحاسبية
 لكافة المالية ناتالبيا بتعديل وذلك

 في إال المعروضة الفترات المالية
أثر  تحديد فيها يتعذر التي الظروف
  ؟معقولة بصورة الضروري التعديل
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        

 مفعولب محاسبية سياسة تطبيق عند .6
المالية  البيانات تعديل تم هل رجعي،

 ةالسابق المالية الفترات آافة عن
 وهل؟ المقارنة ألغراض المعروضة

النتائج رصيد  تسوية تعديل أو تم
 أية أو الفترة الحالية أول في المدورة
  ؟سابقة مالية فترة

 لكل التالية المعلومات إيضاح تم هل .7        
خالل  تم محاسبية سياسة في يريتغ

  :الفترة الحالية

        a. التغيير وصف  

        b. التغيير مبررات.  

        c. المالية البيانات على يرالتغي أثر 
  .للفترة الحالية

 سياسة في ريالتغي تطبيق تم إذا .8        
 تعديل وتم رجعي مفعولب محاسبية

 هل السابقة، للفترات البيانات المالية
 للفترات المالية البيانات أن إيضاح تم

 إيضاح تم وهل تعديلها، قد تم السابقة
 المحاسبية السياسة في ريالتغي أثر
  ؟الفتراتتلك  على

 السياسة في ريالتغي تطبيق تم إذا .9        
تعديل  دون رجعي مفعولب المحاسبية
 فهل – السابقة للفترات المالية البيانات

التعديل  وإيضاح ذلك إيضاح تم
الفترة  أول في المدورة النتائج لرصيد
  الحالية؟
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        
 المقاصة إجراء عدم من التأآد تم هل .10

المختلفة  اتالتغيير تأثيرات بين
 تقييم عند الصافية بالقيمة واالآتفاء
في  اتالتغيير لتأثير النسبية األهمية

 ما تحديد بهدف المحاسبية السياسات
  ؟إيضاحها الواجب من آان إذا

        
 السياسة في التغيير إيضاح تم هل .11

التغيير  تأثير آان ولو حتى المحاسبية
 إذا الجارية الفترة المالية في مها غير
 تأثير التغيير يكون أن المتوقع من آان
  ؟المقبلة المالية الفترات في هاما

   المحاسبية التقديرات في ريالتغي

 في ريالتغي تأثير عكس تم هل .12        
 : على معين محاسبي تقدير

  

  

      
a. فيها يحدث التي الفترة المالية 

  التغيير
  

        

b. فيها يحدث التي الفترة المالية 
 المالية والفترات التغيير
 التغيير آان وذلك إذا الالحقة
الفترة  من آل نتائج يشمل
والفترات  الجارية المالية
 .الالحقة المالية
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 اإليضاحات في اإلفصاح تم هل .13        
 عن المالية بالبيانات المرفقة
 من آل على ثرهوأ التغييرطبيعة 
األرباح  قبل الدخل صافي

 وعلى ، والخسائر االستثنائية
 الفترة المالية في الدخل صافي
 النادرة راتيبالنسبة للتغي الجارية

 التقديرات في العادية غير أو
 تؤثر ات التيالتغيير أو المحاسبية

لحالية ا الفترة المالية على
  .الالحقة المالية والفترات

 في التغيير عن فصاحاإل تم هل .14        
 مالية فترة آل يجرى الذي التقدير

 العادية األنشطة عن عند المحاسبة
 الحال هو آما المحاسبية للوحدة

 الديون بالنسبة لتقدير مخصص
  .تحصيلها في المشكوك

   المحاسبية الوحدة تكوين في التغيير

        
 المحاسبية اتالتغيير إظهار تم هل .15

مالية  ناتبيا إعداد إلى تؤدي التي
 بإعادة محاسبية جديدة وذلك لوحدة

 الفترات لكافة المالية البيانات عديلت
إظهار  يمكن حتى المعروضة المالية

 للوحدة المقارنة المالية المعلومات
الفترات  آافة خالل الجديدة المحاسبية
  ؟منهم المعروضة

        
 تعد التي المالية البيانات فصحت هل .16

في  ريتغي هافي يتم التي الفترة عن
 ذلك طبيعة المحاسبية الوحدة تكوين
  ؟وسببه التغيير
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 اإليضاحات في اإلفصاح تم هل .17        
 أثر عن المالية بالبيانات الملحقة
األرباح  قبل الدخل علىالتغيير

 صافي وعلى االستثنائية، والخسائر
 ضتعر التي الفترات الدخل لكافة

 البيانات في اإلفصاح تم وهل .نتائجه
  ؟التالية المالية المالية للفترات

        
 رجعي مفعولب المحاسبة تمت هل .18

الفترة  في يجري الذي التصحيح عن
 البيانات في وقع لخطأ الجارية المالية
 تم سابقة، وهل مالية فترة عن المالية
 الفترات لكافة المالية البيانات تعديل
 ألغراض المقارنة روضةالمع السابقة
  ؟بالخطأ تأثرت والتي

   السابقة للفترات المالية البيانات في األخطاء تصحيح

        
 في معين لخطأ تصحيح هناك آان إذا .19

  مالية سابقة فترة عن المالية البيانات
 اإليضاحات في اإلفصاح تم فهل

  : عما يأتي المالية بالبيانات المرفقة

        a. الخطأ وصف.  

        b. البيانات على الخطأ تصحيح رأث 
للفتة المالية الحالية  المالية

  .السابقة المالية  وللفترات
        c. السابقة للفترات المالية البيانات أن 

  .تعديلها تم قد
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  األرباح والخسائر المحتملة 2.2.3

ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 المحتملة الخسارة إثبات تم هل .20        
 توفرت إذا بقيمتها الدخل وتحميل
  : التالية الشروط

        a. مقبلة أحداثًا أن المتوقع من آان إذا 
 أصًال معينًا قد أن تؤآد سوف
 الوحدة أن أو قيمته نقصت

في  التزامًا تحملت قد المحاسبية
  .المالية البيانات تاريخ

        b. قيمة تقدير الممكن من آان إذا 
  .معقوًال تقديرًا الخسارة

 تم التي الخسارة طبيعة إيضاح تم هل .21        
  .ومبلغها إثباتها

        
 خسارة ةأي عن اإلفصاح تم هل .22

، المالية البيانات تاريخ في محتملة
 بتلك المرفقة اإليضاحات في وذلك

  : التالية األحوال في ،البيانات

      a. حدثًا مقبًال أن المتوقع من آان إذا 
 ال يمكن أنه غير ذلك يؤآد سوف
 .معقوًال تقديرًا الخسارة قيمة تقدير

      b. مقبال حدثا أن المتوقع من آان إذا 
إثبات  وتم ذلك يؤآد سوف

 المحتمل من أنه غير – الخسارة
المحاسبية  الوحدة تتعرض أن

 تم الذي المبلغ عن تزيد لخسارة
  .إثباته

      c. وقوع احتمال تحديد تعذر إذا 
  قاطعة بصورة إليه المشار الحدث
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  طبقين

 المحتملة االرباح اإلفصاح عن تم هل .23       
  ؟المالية البيانات في

 مقبًال حدثًا أن المتوقع من آان إذا .24        
 األصول قد من أصًال أن يؤآد سوف

 تم قد معينًا التزامًا أن أو اقتناؤه تم
 المرآز تاريخ بيان في تخفيضه
 في اإلفصاح تم فهل، المالي
عن  البيانات بتلك الملحقة احاتاإليض
  ؟ربح محتمل وجود

 ربح عن إفصاح هناك آان إذا .25        
يتم  لم محتملة خسارة أو محتمل

 اإليضاحات تشمل إثباتها، فهل
   :يلي ما المالية بالبيانات المرفقة

        a. المحتملة الخسارة أو الربح طبيعة  

        b. أو المحتمل الربح لقيمة تقدير 
بيان  أو – المحتملة الخسارة
 إلى الوصول تعذر قد أنه يوضح
  .التقدير هذا

 ربح وجود عن اإلفصاح تم إذا .26        
 في محتملة خسارة أو محتمل

 تم فهل، المالية البيانات إيضاحات
بيان  في اإليضاح ذلك إلى اإلشارة
  ؟المالي المرآز

 اآلتية المعلومات اإلفصاح يشمل هل .27        
  :إليها المشار الضمانات عن

        a. الضمان طبيعة  
        b. الضمان قيمة  
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        c. المحاسبية الوحدة تتوقع التي القيمة 
 لتغطية ذلك عليها تحصل أن

 القيمة تلك آانت إذا الضمان
  .تقديرها أمكن أو معروفة

  االرتباطات المالية واالحداث الالحقة 2.2.4
 الرتباطاتا عن اإلفصاح تم هل .28        

في  العادية غير أو القيمة الكبيرة
  .المالية بالبيانات المرفقة اإليضاحات

 اآلتية المعلومات عن اإلفصاح تم هل .29        
  : المشار إليها باالرتباطات يتعلق فيما

        a. االرتباط وصف  

        b. االرتباط شروط  
        c. االرتباط قيمة  

 في ما رتباطإ عن اإلفصاح تم إذا .30        
 فهل بالبيانات المالية رفقم إيضاح
 إلى إشارة المالي المرآز بيان تشمل
  ؟هذا اإليضاح مثل وجود

 التي األحداث عن اإلفصاح تم هل .31        
 المالية وتاريخ البيانات تاريخ بين تقع

 وذلك للتداول، البيانات تلك إصدار
 تلك تعديالت في أية إجراء دون

 آان إذا األحداث تلك نتيجة البيانات
  : إلى تؤدي أن األحداث تلك أنمن ش

        a. الموجودات أو  في هامة تغيرات
  .الفترات التالية خالل المطلوبات

        b. الوحدة عمليات على الهام لتأثيرا 
  .في المستقبل المحاسبية
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 المشار األحداث عن اإلفصاح تم هل .32        
 فقة بالبياناتالمر اإليضاحات في إليها

 ؟المالية
  

 األحداث تلك عن اإلفصاح يشمل هل .33        
 : يلي ما
  

        a. الحدث لطبيعة وصف  

        b. الحدث لذلك المالي لألثر تقدير – 
الناحية  من ذلك أمكن آلما

 قد أنه إلى اإلشارة أو – العملية
 .هذا التقدير إلى الوصول تعذر

  
 عدادإ عند يأتي عما اإلفصاح تم هل .34        

 : الموحدة المالية البيانات
  

        a. المنشأة تتبعها التي السياسة 
المالية  البيانات إلعداد المسيطرة
  .التابعة لمنشآتها الموحدة

        b. للمنشأة الملكية حقوق نسبة 
التابعة التي  المنشآت في المسيطرة
 .الموحدة المالية البيانات تشملها

  
        c. للمنشأة الملكية حقوق نسبة 

التابعة التي  المنشآت في مسيطرةال
 .الموحدة المالية البيانات تشملها ال
  

        d. المنشآت عن المحاسبة أساس 
البيانات  تشملها ال التي التابعة
 .الموحدة المالية
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        e. للسيطرة نتيجة تنشأ التي الشهرة 
 ضمن األصول الشراء طريق عن
 المرآز بيان في المادية غير

  .الموحد المالي

        f. البيانات تغطيها التي المالية الفترة 
 التي ال التابعة، للمنشأة المالية
الفترة  مع المالية بياناتها مدة تتفق
 للبيانات المالية للمنشأة المالية

  .المسيطرة
        g. بالمنشأة ترتبط التي األحداث 

 العمليات والمعامالت أو التابعة،
 خالل المنشأة تلك أجرتها التي
 للمنشأة الفترة المالية بين المدة

 للمنشأة المالية والفترة المسيطرة
 المالية مدتها تتفق ال التابعة، التي

للمنشأة  الفترة المالية مع
  .المسيطرة

        h. المسيطرة غير الملكية حقوق حصة 
  .التابعة المنشأة خسارة أو ربح في

        i. وقيم نسب نةومقار بأسماء آشف 
  .المنشآت التابعة في الملكية

   والتطوير البحث تكاليف 2.2.5
 في البحث مصاريف عرض تم هل .35        

 آمصروف في بيان الدخل مستقل بند
 العمليات نتائج ضمن الشامل

  للمنشأة؟ المستمرة
 التطوير مصاريف عرض تم هل .36        

بند  في آمصروف إثباتها تم التي
 نتائج ضمن املالش الدخل بيان مستقل

  للمنشأة؟ المستمرة العمليات
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 التي التطوير تكاليف عرض تم هل .37        
 األصول غير ضمن آأصل إثباتها تم

  المالي؟ بيان المرآز في المادية

 المالية البيانات في اإلفصاح تم هل .38        
  : اآلتي عن

        a. متعلقةال المحاسبية السياسات 
 البحث والتطوير؟ تكاليف بمعالجة

        b. والتطوير البحث أنشطة تفاصيل 
   وتكلفتها؟ الفترة خالل

        c. تمت التي والتطوير البحث تكاليف 
 الفترة خالل آمصروف معالجتها

 تمت التي التكاليف بين التمييز مع
 اإلطفاء ومقدار الفترةخالل 
  المرسملة؟ للتكاليف

        d. تكاليف إلطفاء دمةالمستخ الطريقة 
   المرسملة؟ التطوير

        e. التطوير لتكاليف اإلنتاجية األعمار 
 اإلطفاء  معدالت أو المرسملة

  المستخدمة؟
        f. الفترة خالل حدثت التي اتالتغيير 

  التطوير المرسملة؟ تكاليف في

  اإليرادات 2.2.6
 العمليات من االيرادات عرض تم هل .39        

 بيان مستقل في آبند للمنشأة لرئيسية ا
 العمليات نتائج ضمن الشامل الدخل

 للمنشأة؟ المستمرة
  

  : يلي ما عن اإلفصاح تم هل .40        
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        a. آأساس المستخدمة السياسات 
 لكل نوع وذلك اإليرادات إلثبات
  اإليرادات؟ أنواع من

        b. لتحديد المطبقة المحاسبية الطرق 
 في إنجازها تم التي لمرحلةا

  الخدمات؟ بتقديم المتعلقة العمليات
        c. لألنشطة وفقًا اإليرادات تفاصيل 

  للمنشأة؟ الرئيسية 
        d. عمليات على المترتبة اإليرادات 

 خدمات وفقًا أو بسلع المقايضة
  للمنشأة؟ الرئيسية لألنشطة

        e. إثباتها تأجيل تم التي اإليرادات 
 عدم عالية من ةدرج وجود نتيجة
 وذلك التحصيل، إمكانية من التأآد
  للمنشأة؟ لرئيسيةلألنشطة اوفقًا 

  والتسويقية اإلدارية المصاريف 2.2.7
 اإلدارية المصاريف عرض تم هل .41        

مستقل  آبند الشامل بيان الدخل في
 المستمرة العمليات نتائج ضمن

  للمنشأة؟
 التسويقية المصاريف عرض تم هل .42        

مستقل  آبند الشامل الدخل يانب في
  المستمرة؟ العمليات نتائج ضمن

 المالية البيانات في اإلفصاح تم هل .43        
  : عن
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        

a. عن وموجز واضح وصف 
 المهمة المحاسبية السياسات
 اإلدارية بالمصاريف المتعلقة

 بما تتبعها المنشأة التي والتسويقية
 التكاليف توزيع أساس ذلك في

  المشترآة؟

        
b. اإلدارية المصاريف بنود تفاصيل 

 الطرق بأآثر  النسبية األهمية ذات
  .المنشأة لنشاطات مالءمة

        
c. المصاريف التسويقية بنود تفاصيل 

 الطرق بأآثر النسبية األهمية ذات
  .المنشأة لنشاطات مالءمة

   ةالعالق عمليات مع األطراف ذات 2.2.8

        

 المالية البيانات في اإلفصاح تم هل .44
ذات األهمية  العمليات جميع عن

 النظر بغض العالقة ذوى مع النسبية
 لهذه عدم  وجود أرصدة أو وجود عن

  المالية؟ السنة نهاية في العمليات

 :يلي ما األقل على اإلفصاح شمل هل .45        

        a. العالقة؟ ذوى   

        b. العالقة؟ طبيعة   

        
c. تمت التي العمليات أو العملية نوع 

 خالل العالقة  وذوى المنشأة بين
  المالية؟ الفترة

        d. تمت التي العمليات أو العملية قيمة 
 خالل وذوى العالقة المنشأة بين

  المالية؟ الفترة
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        e. نهاية في العالقة ذوى أرصدة 
   المالية؟ الفترة

ذات  العمليات عن اإلفصاح تم هل .46        
  المتشابهة؟ الطبيعة

السؤال السابق  على اإلجابة آانت إذا .47        
 فهل .عنها افراديًا اإلفصاح وتم "ال"

 تأثير لفهم ضروريًا اإلفصاح آان
 على العالقة العمليات بين ذوى

  للمنشأة؟ المالية البيانات

   المخزون 2.2.9
        

 دبن في المخزون عرض تم هل .48
 المتداولة الموجودات بنود من مستقل
  المرآز المالي؟ بيان في

 أهميةذات  المخزون رصيد آان إذا .49        
 حسب طبيعته تصنيفه تم هل ،نسبية
 أو المالي المرآز بيان صلب في
  المرفقة للبيانات المالية؟ يضاحاتاإل

 المالية البيانات تم االفصاح في هل .50        
  : عن

        a. في المستخدمة يةالمحاسب السياسات 
 طريقة ذلك في بما المخزون قياس
  المستخدمة؟ التكلفة

        b. السوق؟ بسعر المدرج المخزون  

        c.  البيانات في المدرج المخزون مبلغ 
 التزامات لقاء آرهن ومقدم المالية
  المنشأة؟ على
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        d.  محسوبة المباعة البضاعة قيمة 
اتبعتها  التي الطريقة أساس على

  .(WA – FIFO) المنشأة 

        e. المدة آخر بضاعة قيمة في الفرق 
 المالي المرآز في المدرجة
 التي الطريقة أساس على محسوبة
    .المنشأة اتبعتها

        f. عدول إلى أدت التي الظروف 
 التي الطريقة عن المنشأة

 تكلفة تحديد في تستخدمها
  المباعة؟ البضاعة

   األجنبية العمالت 2.2.10

 السياسات عن اإلفصاح تم هل .51        
 األجنبية بالعمالت المتعلقة المحاسبية

  :من لكل العالقة ذات

        a. األجنبية المعامالت.  

        b. بغير معدة مالية بيانات تحويل 
  .المالية البيانات عملة

 األرباح إجمالي عن اإلفصاح تم هل .52        
 غير أسعارت عن الناتجة الخسائر أو

 المنشأة دخل على أثرت التى الصرف
  الفترة؟ خالل

 التى اتالتغيير عن اإلفصاح تم هل .53        
حساب  على الفترة خالل تطرأ

 ضمن يظهر الذي فروقات القطع
  الملكية؟ حقوق حسابات

  المالية األوراق في االستثمار 2.2.11
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 في االستثمار تصنيف تم هل .54       
في  العرض لغرض المالية األوراق

 إلى طبيعتها حسب المالي المرآز بيان
 غير واستثمارات متداولة استثمارات
 متداولة؟

  

 مع المتداول االستثمار إظهار تم هل .55        
في  الموجودات المتداولة مجموعة
 المالي؟ المرآز بيان صلب

  
 غير االستثمار إظهار تم هل .56        

 المرآز بيان صلب في داولالمت
 عنوان تحت مستقل بشكل المالي

 مالية؟ وأصول استثمارات
  

 األوراق في االستثمار إظهار تم هل .57        
الموجودات  للمتاجرة ضمن المالية

 المتداولة؟
  

 األوراق في االستثمار إظهار تم هل .58        
تاريخ  إلى تحفظ التي المالية

 ةمجموع مع للبيع والمتاحة االستحقاق
 مجموعة أو المتداولة الموجودات
 يالئم بما المتداولة غير الموجودات

 حدة؟ على ورقة آل
  

 والخسائر األرباح عرض تم هل .59        
 تقييم األوراق من الناتجة المحققة غير

في  مستقل بند في المالية للمتاجرة
  بيان الدخل؟
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 والخسائر ألرباحا عرض تم هل .60        
 األوراق تقييم من الناتجة المحققة غير

 مستقل بند في للبيع المتاحة المالية
 المرآز بيان في الملكية حقوق ضمن
 حقوق في اتالتغيير بيان وفي المالي،
 وخسائر أرباح عنوان تحت الملكية
 األوراق في االستثمار عن محققة غير

  المالية؟

 عن ناتجةال الخسائر إظهار تم هل .61        
 القيمة في المؤقت غير االنخفاض

 تكلفتها عن المالية لألوراق العادلة
 الشامل في بيان الدخل الخسائر ضمن
  االنخفاض؟ فيها يحدث التي للفترة

 النقدية التدفقات تصنيف تم هل .62        
والبيع  الشراء عمليات من الناتجة

 المتعلقة االستحقاق عند والتحصيل
 والتي للبيع متاحةال المالية باألوراق
 آتدفقات االستحقاق تاريخ إلى تحفظ
 في االستثمارية األنشطة من نقدية

  بيان التدفقات النقدية؟
 النقدية التدفقات تصنيف تم هل .63        

والبيع  الشراء عمليات من الناتجة
 المتعلقة االستحقاق عند والتحصيل
آتدفقات  للمتاجرة المالية باألوراق

بيان  في لتشغيليةا األنشطة من نقدية
 التدفقات النقدية؟

  
  : ما يلي عن اإلفصاح تم هل .64        

        a. المتعلقة المحاسبية السياسات 
 المالية؟ األوراق في باالستثمار
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        b. وإجمالي العادلة، إجمالي القيمة 
والخسائر غير المحققة  األرباح
 إطفاء بمقدار المعدلة والتكلفة
 الخصم المتعلقة أو العالوة

 اقلألور معتمدةال بالتصنيفات
  منها؟ آل صنف يالئم بما المالية

        c. المتاحة المالية األوراق بيع محصل 
 وإجمالي األرباح المحققة، للبيع،

 من المحققة الخسائر وإجمالي
  عمليات البيع؟

        d. حساب لغرض التكلفة تحديد طريقة 
 إذا لخسائر المحققة،ا أو األرباح

 أخرى طريقة المنشأة استخدمت
  .المرجح طريقة المتوسط خالف

        e. تغيير إلى أدت التي الظروف 
  .المالية األوراق تصنيف

        f. المالية األوراق استحقاق تاريخ 
 الغير؛ على ديونًا تمثل التي

 المالية األوراق ضمن المدرجة
 المالية واألوراق للبيع، المتاحة
 تاريخ إلى بها فظالمحت

 االستحقاق؟
  

  اإليجار 2.2.12

  البيانات المالية للمستأجر

تدرج صافي الموجودات  هل .65        
 المالي المرآز بيان المستأجرة في

 األصول من غيرها عن مستقلة بصفة
 الموجودات ضمن وذلك المملوآة،

 المتداولة؟ غير
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

 عقد عن االلتزامات جميع تدرج له .66        
 بالقيمة الحالية الرأسمالي اإليجار
 وهل ؟المستقبلية اإليجار لدفعات
ضمن  االلتزامات هذه تدرج

 عدا فيما المتداولة، المطلوبات غير
 خالل الفترة سداده يتوقع الذي الجزء
 المطلوبات ضمن يدرج والذي التالية

  المتداولة؟
 مصروف من آل هل يدرج .67        

 المصاريفالموجودات المستأجرة، و
 اإليجار عقود على المترتبة التمويلية

 بصفة الدخل في بيان الرأسمالي،
 األخرى المصاريف عن مستقلة

  المماثلة؟

 السياسة عن اإلفصاح تم هل .68        
عقود  لمعالجة المتبعة المحاسبية
  اإليجار؟

 لعقد بالنسبة يلي عما اإلفصاح تم هل .69        
  :سماليالرأ اإليجار

        a. آل تاريخ في األصول قيمة إجمالي 
  يتأثر بالعقد؟ المالي بيان المرآز

        b. اإليجار لدفعات األدنى الحد 
آخر  تاريخ في هي آما المستقبلية

 بصفة وذلك المالي، بيان للمرآز
 من السنوات سنة ولكل إجمالية
 تكاليف خصم مع التالية الخمس
 معدل واإلفصاح من العقد تنفيذ
 القيمة الحتساب المستخدم عائدال

  الحالية؟
        c. للمقبوضات األدنى الحد إجمالي 

  اإليجار؟ عقود من
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        d. المحتملة؟ اإليرادات إجمالي  

 لعقد بالنسبة يلي عما اإلفصاح تم هل .70        
  : التشغيلي اإليجار

        a. اآم اإليجار لدفعات األدنى الحد 
للمرآز  بيان آخر تاريخ في هي

  المالي؟
        b. من اإليجار األدنى لمقبوضات الحد 

 الثانوية آما هي التأجير عمليات
 للمرآز بيان آخر تاريخ في

  المالي؟
        c. والحد فترة لكل اإليجار مصروف 

بصفة  اإليجار لدفعات األدنى
 الثانوية اإليجارات عن مستقلة

  المحتملة؟ واإليجارات

        d. تشغيلي إيجار آعقد المصنف لعقدا 
 بشكل غير إيجاره فترة تقل والذي
 العمر معظم عن ملحوظ

  من األصل؟ المتبقي االقتصادي

        e. تشغيلي إيجار آعقد المصنف العقد 
 الحالية للحد القيمة تكون والذي
 تاريخ في إيجاره لدفعات األدنى
 بشكل غير أقل اإليجار نشأة

 ادلةالع القيمةمعظم  من ملحوظ
 التاريخ؟ في ذلك المستأجر لألصل

 عام وصف عن اإلفصاح تم هل .71        
 إليها في المشار اإليجار عقود لجميع

 يتضمن وهل السابقتين الفقرتين
  : يلي ما الوصف
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

      a. اإليجار؟ دفعات احتساب أساس  

        b. بالبيع الوعد أو العقد تجديد شروط 
  أخرى؟ شروط أية أو

        c. على المؤجر يفرضها قيودة أي 
اإليجار  فترة خالل المستأجر

 أو األرباح، بتوزيعات تتعلق
الدخول  أو تمويل، على الحصول

  األجل؟ طويل آخر إيجار عقد في

   للمؤجر المالية البيانات 

 المالي المرآز تدرج في بيان هل .72        
بيان  في اإليجار عقود مديني قيمة

 العائد منها مطروحًا المالي المرآز
 اإليجار؟ عقود عن المكتسب غير
 عقود مديني قيمة بين التمييز تم وهل

 في الوفاء بها يتم سوف التي اإليجار
تدرج  حيث التالية المالية الفترة

 يتم التي المتداولة، وتلك الموجودات
 والتي الحقة فترات في بها الوفاء

 تدرج ضمن الموجودات غير
  لمتداولة؟ا

 الشامل  الدخل بيان في التمييز تم هل .73        
 المتعلقة المصاريفاإليرادات و بين

 المتعلقة وتلك المؤجرة بالموجودات
أثر  لبيان الموجودات، من بغيرها
 دخل صافي على التأجير عمليات
  المنشأة؟

 لعقد بالنسبة يلي عما اإلفصاح تم هل .74        
   :التمويلي اإليجار
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 ال  مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

        a. تاريخ في االستثمار صافي عناصر 
 :وهي المالي المرآز بيان
 اإليجار لدفعات األدنى الحد •

  المستقبلية؟
  المضمونة؟ الباقية غير القيمة •
  المكتسب؟ غير العائد •

        b. اإليجار لدفعات األدنى الحد 
 السنوات من لكل المستقبلية

  الخمس التالية؟

        c. والذي اإليجار عقد على العائد بلغم 
الشامل لمقابلة  الدخل تضمنه بيان

 لكل وذلك للتعاقد المباشرة النفقات
 الدخل بيان عنها يظهر فترة

  الشامل؟

        d. التي  المحتملة اإليجارات إجمالي
  ؟الشامل  الدخل بيانيتضمنها 

 بالنسبة يلي عما اإلفصاح تم هل .75        
  : التشغيلي اإليجار لعقد

      a. لألصل الدفترية والقيمة التكلفة 
  المؤجر؟

        b. المستقبلية للدفعات األدنى الحد 
آخر  تاريخ في هو آما لإليجار

 إجمالية، بصفة المالي بيان للمرآز
 السنوات الخمس من سنة ولكل
  التالية؟

        c. التي المحتملة اإليجارات إجمالي 
  الشامل؟  الدخل بيان يتضمنها

 عامًا وصفًا فصاحاإل يتضمن هل .76        
  المختلفة؟ التأجير لعمليات
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان نعم ال  ينطبق

  الدخل ضريبة 2.2.13

 على المالية البيانات تفصح هل .77        
  : يلي عما األقل

        a. المستخدمة المحاسبية السياسة 
  ضريبة الدخل مخصص لمعالجة

        b. في الدخل ضريبة مخصص رصيد 
اإلضافات والتنزيالت و الفترة أول
 ورصيد الفترة خالل تمت التي
  الفترة؟ آخر

        c. لكل المعتمد النهائي الفرق مبلغ 
وبين  بينه الفروقات ومبالغ فترة

 لتلك الدخل ضريبة مخصص
  طبيعتها؟ عن وملخص الفترة

        d. للمنشأة الدخل ضريبة مخصص 
المنشأة  به التزمت الذي التابعة

  المسيطرة

        
e. بكل المرتبطة وااللتزامات المزايا 

  الملكية؟ حقوق أنواع من نوع

        f. صافي بين الدائمة الفروقات أنواع 
النتيجة  وصافي النتيجة المحاسبية

  الضريبية؟

        g. صافي بين المؤقتة الفروقات أنواع 
النتيجة  وصافي النتيجة المحاسبية

 خالل نشأت التي الضريبية
  الفترة؟
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ال   مالحظات
 البيـــــــــان منع ال  ينطبق

        h. األجنبي المال رأس تمتع حالة في 
 : عن ضريبي بإعفاء

 والمدة الضريبي اإلعفاء فترة •
 منها؟ المتبقية

 الضريبي؟ اإلعفاء أساس •
 في األجنبي المال رأس حصة  •

منذ  النتيجة الضريبية صافي
 الضريبي اإلعفاء فترة بداية
  الحالية؟ الفترة نهاية حتى

   الدخل بيان

 اإليرادات آل تسجيل تم هل .78        
 والخسائر األرباحو المصاريفو

  المحاسبية؟ بالفترة المتعلقة
 المصاريفو اإليرادات تمثل هل .79        

 إيرادات والخسائر واألرباح
 تخص وخسائر وأرباح مصاريفو

  ؟ المنشأة

 اإليرادات وقياس إثبات تم هل .80        
وفقًا  والخسائر رباحألوا المصاريفو

 تهاأقر التي المحاسبية للسياسات
 السياسات شىاوهل تتم ؟ المنشأة

 معاييرال مع المقررة المحاسبية
 لظروف لمالئمةاو محاسبيةال

  المنشـأة؟
 اإليرادات عرض تم هل .81        

 والخسائر واألرباح المصاريفو
  سليمة؟ بصورة عنها واإلفصاح
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 البيـــــــــان نعم ال  ال  ينطبق مالحظات

   الكافي المهني التأهيل  2.3.1

 الفني الجهاز ذلك في بما المدقق آان هل .1        
 التأهيل من آافية درجة على معه العامل
 يتعاقد التدقيق التي بأعمال للقيام المهني

  ؟إلنجازها

 وتأهيل المهني تأهيله بتقييم المدقق قام هل .2        
 آان إذا ما وتحديد معه العامل الفني الجهاز

 بكفاءة التدقيق مهمة إنجاز له الممكن من
  ؟إنجازها على التعاقد قبل

 نص الذي التقييم بتوثيق المدقق قام هل .3        
  ؟المهني الكافي التأهيل معيار عليه

 ضرورة هناك أن للمدقق تبين هل .4        
 التأهيل من آافية درجة على للحصول
 االلتحاق او الدراسة طريق عن المهني
 تنفيذ في البدء قبل مالئمة تدريبية بدورات
  ؟معينة لمنشأة المالية البيانات تدقيق عملية

  واالستقالل والموضوعية الحياد 2.3.2

 في تاما استقالال مستقال المدقق آان هل .5        
 بالحياد التزم قيق، وهلبالتد يتعلق ما جميع

 وقرائن أدلة تقييم عند والموضوعية
حول  رأى إلى الوصول وعند التدقيق
  ؟المالية البيانات

 على اآلخرين يحمل ما تجنب المدقق هل .6        
  ؟وموضوعيته وحياده هيتاستقالل في الشك
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 وحياداستقاللية  من تأآد المدقق هل .7

 قبتدقي المكلف التدقيق فريق وموضوعية
  ؟للمنشأة المالية البيانات

        

 في الرأي إبداء عن المدقق امتنع هل .8
  اآتشافه في حال للمنشأة  المالية البيانات

عدم و المالية البيانات تلك لتدقيق تعيينه بعد
 التدقيق فريقية استقالل عدم او هيتاستقالل
  ؟المنشأة عن

        
 يةواستقالل هيتاستقالل المدقق بتوثيق قام هل .9

بتدقيق  يقوم التي المنشأة التدقيق عن يقفر
  ؟بياناتها

   الالزمة المهنية العناية 2.3.3

        

 في الالزمة المهنية العناية المدقق بذل هل .10
 معايير بتطبيق وقام التدقيق مراحل جميع
 من المتوقعة الحرص من بدرجة التدقيق
  ؟آافيًا مهنيًا مؤهًال تأهيًال آخر مدقق

        

 من آافية درجة ق علىالمدق آان هل .11
 وخططها وظروفها المنشأة بأمور الدراية

 المالية لبياناتها المتوقعة واالستخدامات
  ؟عنها وتقريره

        
 أن إلى الحقائق المدقق عن تحرى هل .12

 على تعتمد ال موضوعية نتائج إلى يصل
  ؟نظرمتحيزة وجهة

        

 آخرين المدقق بخبرة ومهارة استعان هل .13
 الخبرة من درجة راألمو تطلبت إذا

 ؟لديه تتوفر ال والمهارة
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 البيـــــــــان نعم ال  ال  ينطبق مالحظات

  التخطيط  2.3.4

 التدقيق عملية بتخطيط المدقق قام هل .14        
  : ما يلى لتحقيق آافية بصورة

        a. على للحصول مالئمة إجراءات اختيار 
إلبداء  آأساس تدقيق آافية وقرائن أدلة
  .المالية البيانات حول  رأيه

        b. التي لتدقيقا إجراءات جميع أن ضمان 
 إشراف تحت مساعدوه تتم يقوم بها

 الخبرة لديهم تتوافر أفراد من آاف
  .المناسبة والمهارات

        c. تتم سوف التدقيق عملية بأن االقتناع 
 ألية ووفقًا الدولية للتدقيق للمعايير وفقًا

  .بتنفيذ التدقيق تتعلق قانونية متطلبات

 أخذ هل التدقيق، إجراءات اختيار عند .15        
  :يما يل االعتبار في المدقق

        a. التدقيق مهمة نطاق.  

        b. موضوع المنشأة وتنظيم ونشاط طبيعة 
 تلك تحديد يتسنى له حتى التدقيق،
 المحتمل من التي واألحداث العمليات

 البيانات على هام تأثير يكون لها أن
  .المالية
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        c. في سواء هامة، تغيرات ةأي تأثير 
 ، ات المحاسبيةالممارس أو التشريعات

 أو للتدقيق، تخضع التي المنشأة على
 النشاطات في تغيرات هامةأية 

وإجراءات  بالمنشأة الخاصة التجارية
  .المتعلقة المحاسبة

        d. بدرجة يتعلق فيما السابقة خبرته 
 المنشأة وموظفيها إدارة على االعتماد
 السجالت المحاسبية اآتمال ودقة

 إلى تدعو مؤشرات ةأي إلى باإلضافة
  .المنشأة إدارة موضوعية في الشك

        e. المدقق يتبناها التي التدقيق استراتيجية 
 ذلك في بما للمنشأة المعنية بالنسبة

ل النسبية باألهمية المتعلقة القرارات
 والحالية السابقة ومشاآل التدقيق

 التي يرى وقرائن التدقيق أدلة ومصادر
 وتوقيت عليها، االعتماد المدقق
  .التدقيق اءاتإجر

 بمساعدين االستعانة األمر يستدعى عندما .16        
  :يلي بما المدقق هل قام التدقيق عملية في

        a. ونوعية عدد االعتبار في يأخذ أن 
 المطلوبين للعمل، المساعدين ومقدرة
 آخذًا للمنشأة الميدانية زيارتهم وتوقيت

 البيانات إعداد الحسبان توقيت في
  .المنشأة رةإدا بواسطة المالية
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 البيـــــــــان نعم ال  ال  ينطبق مالحظات

        b. وتنظيمها، ونشاطها المنشأة يصف أن 
 والطرق عملية التدقيق، وأهداف

 سيتم التي واإلجراءات واألساليب
 التدقيق فريق أفراد قبل اتباعها من

  .االستعانة بهم يتم الذين
        c. على الالزم اإلشراف مدى يحدد أن 

 آخذًا باإلعتبار التدقيق فريق أعضاء
 عضو بها آل  مكلفال األعمال صعوبة

  .الفريق من أعضاء
 عملية في يشارك آخر مدقق هناك آان إذا .17        

  : فهل التدقيق

        a. بنطاق تامة دراية على منهما آل آان 
  مهمته ومسؤوليات

        b. لتحديد المدقق اآلخر مع التشاورم ت 
 التدقيق وإجراءات امنهم آل مسؤولية
  .ذلك وتوثيق التفصيلية

  قوالتوثي شرافاال 2.3.5

  الرقابة    

        

 التدقيق، فريق أعضاء توجيه تم هل .18
 الذي العمل مراجعةو عليهم واإلشراف

 آاف بأن تأآيد ريتوف من نيمّك بما به قاموا
للمعايير الدولية  وفقا تم قد التدقيق تنفيذ

 يخضع التي وللمتطلبات القانونية للتدقيق
  ؟لها

 واإلشراف الرقابة مستوى تحديد تم هل .19        
 المهمة تشعب ضوء في مطلوبينال

فريق  أعضاء وآفاءة وخبرة دهايوتعق
  ؟التدقيق
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 البيـــــــــان نعم ال  ال  ينطبق مالحظات

 مناسبة إجراءات واستخدام تصميم تم هل .20        
 واإلشراف التوجيه من درجة آافية لتحقيق
  : يلي بما االهتمام مع والتدقيق

        a. مستوى على مساعدين إلى العمل تفويض 
  .والكفاءة والخبرة من التأهيل مناسب

        b. على  بالمهمة التدقيق فريق أعضاء إبالغ
 وبأهداف بمسؤولياتهم، المستويات جميع

  .بتطبيقها التي يقومون اإلجراءات
        c. التي باألمور التدقيق فريق أعضاء إبالغ 

 توقيتو طبيعة أو مدى على تؤثر قد
  .بالقيام بها المكلفين اإلجراءات

        d. أوراق ومحتوى بشكل المتعلق التوجيه 
  .ملالع

        e. التدقيق  فريق ألعضاء التعليمات توجيه
 عن المشرفين والمسؤولين نظر بلفت

محتملة قد  هامة مشكلة ةألي التدقيق
  وأ خاصة المتعلقة بالمحاسبة يصادفونها؛

  .التدقيق
        f. المشرفين، بواسطة العمل أوراق مراجعة 

  .العملية المسؤول عن والمدقق
        g. التدقيق خطة مع إنجازه تم ما مقارنة 

 بينهما اختالف العمل بأي فريق وإبالغ
  .خطة التدقيق على يطرأ تعديل وأي

        h. العمالء أعمال سرية على المحافظة.  
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 عملية في يشارك هناك مدقق آخر آان إذا .21

 يقوم الذي العمل مراجعة تتم التدقيق، هل
 آان هذا إذا ما لتقرير اآلخر المدقق به

 تم وهل ؟التدقيق معاييرل وفقًا تم قد العمل
 اآلخر المدقق عمل مدى مراجعة ربط

 ؟واستقالليته وسمعته بمؤهالته
  

 جميع بمراجعة المسؤول المدقق قام هل .22        
 المالية، بالبيانات المتعلقة الهامة األمور
 ؟التدقيق ونتائج

  

 أو آخر، مسؤول مدقق مع التشاور تم هل .23        
ون قد يك مناسبال المدقق في المستوى

 تكوين ، قبلأو مدير التدقيق/شريك و
 : التالية الظروف الرأي في

  
        a. التصرف في شك المدقق لدى يكون عندما 

 يتعلق أمر بخصوص المناسب الواجب
 بمبدأ، أو

  

        b. على يؤثر أن المحتمل من أمر ينشأ عندما 
 .المدقق به الذي يدلى الرأي

 

 تقرير أن من المسؤول المدقق تحقق هل .24        
حول   رأيه مع يتفق التدقيق الذي يصدره

 ؟المالية البيانات
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  التوثيق  

 بدرجة وتفصيلية وافية العمل أوراق هل .25        
 لديه ليس متمرس لمدقق تسمح آافية
 يصل أن بالتدقيق الذي تم، مسبقة معرفة
معايير  آانت إذا عما معقولة نتائج إلى

 وقرائن وأدلة والتوثيق، والرقابة التخطيط،
  ؟االلتزام بها تم قد التدقيق، والتقارير،

  : يلي ما التدقيق عمل أوراق تتضمن هل .26        

        a. المحاسبي  للنظام فهم المدقق تفاصيل
 نظام التدقيق، وتفاصيل موضوع للمنشأة

  .الضبط الداخلي

        b. مستمرة أهمية لها التي األخرى المعلومات 
  .بالنسبة للتدقيق

        c. وأسباب التدقيق عملية تخطيط تفاصيل 
  .التي اتخذت القرارات

        d. ونظام المحاسبي، للنظام المبدئي التقييم 
 مخاطر تحليل ذلك في الضبط الداخلي، بما

  .التقييم

        e. والمراجعة التحليلية العامة  المدقق قرار
 أدلة حصوله على لمدى بالنسبة المؤيدة
في  المعمول بها النظم من التدقيق وقرائن
 التحليلية المراجعة من اختباراتو المنشأة،

  .بها يقوم التي واالختبارات التفصيلية
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        f. يتم التي المعلومات مصادر تفاصيل 
 تحديد عم ثالث، من طرف عليها الحصول
 المعلومات وتحديد هذه وصول تاريخ

  .عليها حصل الذي الشخص

        g. تنفيذه، تم الذي التدقيق عمل تفاصيل 
 أو طاءاألخ عن متضمنا مالحظات

 والخطوات تم اآتشافها، التي االستثناءات
  .لمعالجتها اتخذت التي

        h. مدى عن المدقق إليها توصل التي النتائج 
 حصل التي التدقيق بأدلة وقرائن اقتناعه
  .النتائج هذه وأسباب عليها

        i. الربط بغرض وافية وملخصات تحليالت 
 المالية البيانات األرقام المدرجة في بين
ومفردات هذه المجاميع  الفرعية مجاميعوال

 .مراجعتها تمت والتي لها المعضدة المؤيدة

        j. اسماء المدققين الذين  على يحتوي سجل
القيام بذلك  وتاريخ قاموا بعملية التدقيق،

 قام الذي العمل تم مراجعة  قد الثبات أنه
 مسؤول شخص التدقيق بواسطة فريق به

 ومن يةالمسؤول من مناسب مستوى على
  .المسؤول المدقق

        k. على تؤثر التي الهامة بالنقاط ملخص 
 مع تبيان التدقيق، وتقرير المالية البيانات
  .النقاط هذه معالجة تمت آيف

 القيام أثناء العمل أوراق استكمال تم هل .27        
  ؟العمل ووفقا لتقدم ، بالمراجعة
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 ، السليم للشكل مستوفية العمل أوراق هل .28        
 ومعنونة منتظمة بها بصورةومحتفظ 
  ؟آافية بصورة ومفهرسة ومبوبة

  أدلة التدقيق 2.3.6

هل تم الحصول على أدلة وقرائن تدقيق  .29        
مالئمة وآافية لالعتماد عليها لتأييد رأي 
المدقق في البيانات المالية وفقا لمتطلبات 

  ؟مهمة التدقيق التي تعاقد على إنجازها

        

متعلق بما إذا آانت هل آان رأي المدقق ال .30
البيانات المالية تظهر بعدالة المرآز المالي 
للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية 
معتمدا على نتائج معقولة مستخلصة من 
أدلة وقرائن مالئمة وآافية يمكن االعتماد 

  :عليها بالنسبة 
        a. لألرقام الفردية في البيانات المالية  

        b.  المالية العام وعرضها لمحتوى البيانات
  .وإيضاحاتها

هل تعتمد آفاية أدلة وقرائن التدقيق على  .31        
أهمية النتيجة التي يستخلصها المدقق 
بالنسبة للرأي الذي يعبر عنه في البيانات 

  .المالية
هل تمثل النتائج المعقولة التي يصل إليها  .32        

المدقق بالنسبة لمبالغ البيانات المالية 
  :ئلة التالية إجابات األس

  بيان المرآز المالي
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        a.  هل تم تسجيل جميع الموجودات
  والمطلوبات؟ 

        b.  هل الموجودات والمطلوبات المسجلة
  موجودة بالفعل؟

        c.  هل الموجودات المسجلة مملوآة بالفعل
للمنشأة، وهل المطلوبات المسجلة تمثل 

  التزامات فعلية على المنشأة ؟
        d. ى المبالغ المعبرة عن هل تم التوصل إل

الموجودات والمطلوبات وفقًا للسياسات 
التي أقرتها المنشأة وهل تتماشى هذه 
السياسات مع معايير المحاسبة الدولية 

) المعايير الدولية للتقارير المالية(
والمالئمة لظروف المنشاة ووفق 

  المتطلبات المحلية؟
        e.  هل تم عرض الموجودات والمطلوبات

حاب رأس المال واإلفصاح وحقوق أص
  عنها بصورة سليمة؟

  بيان الدخل الشامل        
        a.  هل تم تسجيل جميع اإليرادات

والمصاريف واألرباح والخسائر المتعلقة 
  بالفترة المحاسبية ؟

        b.  هل تمثل اإليرادات والمصاريف واألرباح
والخسائر إيرادات ومصاريف وأرباح 

  وخسائر تخص المنشأة ؟ 
        c. تم إثبات وقياس اإليرادات  هل

والمصاريف واألرباح والخسائر وفقا 
للسياسات المحاسبية التي أقرتها المنشأة؟ 
وهل تتماشى السياسات المحاسبية المقررة 
مع معايير المحاسبة المالئمة لظروف 

المعايير (معايير المحاسبة الدولية  المنشأة؟
  ؟)الدولية للتقارير المالية



مراجعة النظير دليل  
 
2010 

 

 مراجعة المهمة 51
 المستقل والبيانات المالية تقرير المدقق 2

 

  مدى االلتزام بالمعايير الدولية للتدقيق 2.3
Compliance with the International Standards on Auditing - ISA 

 البيـــــــــان نعم ال  ال  ينطبق مالحظات

        
d.  المصاريفاإليرادات وهل تم عرض 

واإلفصاح عنها  واألرباح والخسائر
  بصورة سليمة؟

هل تمثل النتائج المعقولة التي توصل إليها  .33        
المدقق بالنسبة للمحتوى العام للبيانات 
المالية وعرضها وإيضاحاتها إجابات 

  :لألسئلة التالية 

        a.  هل أعدت البيانات المالية طبقا لسياسات
ى مع معايير المحاسبة محاسبية تتماش

  الدولية؟
        b.  هل هناك ظروف خاصة تؤثر على

المنشأة او وجه النشاط الذي تنتمي إليه 
تجعل معايير المحاسبة المتعارف عليها 

  غير مالئمة للمنشأة ؟

        c.  هل تم تطبيق السياسات المحاسبية بصورة
متسقة مع ما اتبع في السنة السابقة؟ وفي 

 التغييرل تمت معالجة حال عدم االتساق، ه
في السياسات المحاسبية وتم إيضاح ذلك 
وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وهل تم 
قياس الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

واألرباح والخسائر على نفس  المصاريفو
  األسس التي اتبعت في السنة السابقة؟

        d.  هل السياسات المحاسبية المطبقة متسقة
بعض؟ ويتم تطبيقها بصورة مع بعضها ال

  متسقة بالنسبة لجميع نشاطات المنشأة؟
        e.  هل تم اإلفصاح بصورة سليمة عن

  السياسات المحاسبية المطبقة؟
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        f.  هل األرقام التي تتضمنها البيانات المالية
متسقة مع بعضها البعض؟ ومتسقة مع 
المعلومات المرتبطة التي تتضمنها البيانات 

  السابقة؟السنة  /للفترةالمالية 

        
g.  هل هناك إفصاح آاف عن جميع األمور

التي من المناسب اإلفصاح عنها؟ وهل 
البيانات التي تتضمنها البيانات المالية 

  مبوبة ومعروضة بصورة مالئمة ؟

        h.  هل المرآز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها
وتدفقاتها النقديـة آما تظهر من واقع 

شى مع معلومات امالبيانات المالية تت
المدقق عن عمليات وأحداث المنشأة 

  والظروف التي أثرت عليها؟

        i.  هل هناك إيضاحات او بيانات غير
صحيحة او بيانات لم يتم اإلفصاح عنها 
تتعلق بالبيانات المالية من شأنها تضليل 

  مستخدم البيانات المالية المـدرك؟

هل استفسر المدقق آتابة من المدقق  .34        
سابق عن أسباب عدم استمراره في تدقيق ال

المنشأة وهل استفسر أيضا  عن أية 
معلومات ذات تأثير على البيانات المالية أو 
طلب منه االطالع على أوراق عمله عن 
. الفترة السابقة ـ بعد اخذ موافقة المنشأة

وهل قام المدقق بتوثيق ذلك واعتباره 
  .جزءا من أوراق عمله
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دقق على آتاب اقرارات هل حصل الم .35        
اإلدارة من المنشأة الذي يبين أسس إعداد 
البيانات المالية وان المنشأة قدمت له جميع 
المعلومات التي لها تأثير على إعداد 

  ؟وإظهار البيانات المالية بعدل

هل تحقق المدقق وأجرى تقييما مبدئيا لكل  .36        
من النظام المحاسبي للمنشأة، ونظام 

 Internal Controlلي الضبط الداخ
المعمول به، آأحد مصادر أدلة وقرائن 

وهل قام  المدقق بإجراء تقييم . التدقيق
مبدئي عن مدى إمكانية الحصول على أدلة 
وقرائن من اختبارات التدقيق التحليلية، 

 التحقق التفصيليةواختبارات 
Substantive Tests وهل أعطى ،

ن المدقق اهتماما لكل األدلة والقرائ
المتاحة، بصرف النظر عما إذا آانت تبدو 
مؤيدة للبيانات التي تحتوى عليها البيانات 

  ؟المالية من عدمه

عند إجراء التقييم المبدئي المبين في الفقرة  .37        
السابقة، هل حدد  المدقق مدى اعتماده 
على المصادر التالية لتجميع األدلة 
 والقرائن الالزمة لتدعيم النتائج التي يصل

  :إليها

        a.  النظم المعمول بها في المنشأة، خاصة
  . النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي

        b. اختبارات التدقيق التحليلية.  

        
c. لألرصدة والعمليات إجراءات إختبارية.  
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  :عند اختيار أسلوب التدقيق .38        

        a.  هل أخذ المدقق باإلعتبار فعالية التكلفة
ديلة المتاحة والقيام المتوقعة لألساليب الب

بالتدقيق وفق األسلوب المختار باستمرار 
مع تقدم التدقيق لتعديله عند الضرورة في 
ضوء النتائج التي تظهرها إجراءات 

  التدقيق التي تم تنفيذها؟

        b.  وهل قام المدقق بالحصول على
اإليضاحات والبيانات المتعلقة باألمور 

وهل الهامة من إدارة وموظفي المنشأة  
حصل على أدلة وقرائن آافية تؤيد 
  اإليضاحات والبيانات التي حصل عليها؟

        c.  وهل قام المدقق بصفة خاصة  بتصميم
برنامج التدقيق بطريقة تمكنه من الحصول 
على درجة معقولة من القناعة بأنه ليس 
هناك أخطاء أو تالعب تؤثر تأثيرا هاما 
على عدالة تمثيل البيانات المالية عن 
المرآز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها 

  وتدفقاتها النقدية؟
إذا قرر المدقق االعتماد على إجراءات  .39        

النظام المحاسبي أو إجراءات وضوابط 
نظام الضبط الداخلي فهل حصل على أدلة 
وقرائن تبين االلتزام بتطبيق تلك 
اإلجراءات والضوابط ولكامل الفترة 

  ؟الزمنية محل التدقيق
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هل تم االعتماد فقط على  أدلة وقرائن  .40

النظم، بما في ذلك األدلة والقرائن المستمدة 
من النظام المحاسبي ونظام الضبط 

استنتاجات عن  ةالداخلي، آأساس جيد ألي
البيانات المالية، أم لم يتم الحصول على 
أدلة وقرائن من اختبارات المراجعة 

اس آأس إجراءات إختباريةأو /التحليلية و
  .ألية استنتاجات عن البيانات المالية

هل قيم المدقق  األثر المتجمع لألدلة  .41        
والقرائن التي يحصل عليها لتدعيم آل 
نتيجة يصل إليها، ويجب أن يربط تقييمه 

  :بما يلي 
        a.  االتساق بين بنود األدلة والقرائن المختلفة

  .المالئمة للنتيجة التي يصل إليها
        b. ناع الذي توفره آل مفردة من مدى االقت

مفردات األدلة والقرائن التي يتم الحصول 
  .عليها

        c.  المدى الذي تم فيه الحصول على األدلة
  والقرائن المختلفة من مصادر مستقلة

هل يعطي المدقق عناية لكل األدلة  .42        
والقرائن التي يتم الحصول عليها، بغض 
النظر عما إذا آانت مؤيدة او مناقضة 

  ؟للبيانات المالية

االقتناع باألدلة والقرائن  هل ربط المدقق .43        
التي يتم الحصول عليها من دراسة النظام 

  :المحاسبي ونظام الضبط الداخلي بما يلي 
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        a.  األثر المتجمع لإلجراءات المالئمة في
نطاق النظام المحاسبي، واإلجراءات 
التطبيقية المالئمة في نطاق نظام الضبط 

خلي، على احتمال وقوع أنواع معينة الدا
 .من األخطاء او التالعب موضوع الفحص

        b.  أثر الضوابط العامة على احتمال تطبيق
اإلجراءات المالئمة للنظام المحاسبي 
واإلجراءات التطبيقية المالئمة لنظام 

  .الضبط الداخلي بصورة سليمة

        c.  مدى االقتناع الذي توفر من قرائن االلتزام
نظم الموضوعة، بأن اإلجراءات بال

المالئمة للنظام المحاسبي واإلجراءات 
والضوابط العامة لنظام الضبط الداخلي قد 
نفذت خالل الفترة التي يتم فيها االعتماد 

 .على هذه النظم
  

هل ربط  المدقق  مدى االقتناع بالقرائن  .44        
التي يتم الحصول عليها من اختبارات 

  :ما يليالمراجعة التحليلية ب

        a.  مدى إمكانية االعتماد على العالقة
المستخدمة لتأييد أرقام البيانات المالية التي 

  .تخضع لالختبار التحليلي
        b.  صالحية البيانات المستخدمة، وفقا للعالقة

المحددة، لتأييد أرقام البيانات المالية التي 
  .تخضع لالختبار التحليلي

        c. التي أظهرتها  االستثناءات غير العادية
إجراءات االختبارات التحليلية، باإلضافة 
إلى مدى االقتناع بالتفسيرات واإليضاحات 

 .ألي استثناءات هامة
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هل ربط المدقق  مدى االقتناع باألدلة  .45        
والقرائن التي يتم الحصول عليها من نتائج 

للعمليات واألرصدة أو  إجراءات إختبارية
ي يتم تنفيذها على من اختبارات االلتزام الت

  :أساس عينات بما يلي
        d. حجم وتصميم العينة .  

        e. طريقة اختيار العينة.  

        f.  طبيعة ومدى تكرار األخطاء أو
  .االستثناءات المكتشفة في العينة

        g.  مدى االعتماد على األدلة والقرائن التي
يتم الحصول عليها، بالنسبة لمفردات البنود 

 .في العينة
عن ى المدقق أن يتحرى ويجب عل

الظروف التي أدت إلى األخطاء أو 
االستثناءات المكتشفة في العينة وتقييم 
تأثير هذه األخطاء واالستثناءات على 

أثناء  النتائج التي توصل إليها سابقًا
  .التدقيق

عندما ينطوي تنفيذ أحد اختبارات التحقق  .46        
التفصيلية أو أي إجراء تدقيق آخر على 

اد على أدلة وقرائن من طرف االعتم
ثالـث، بما في ذلك قرائن المستشارين 
القانونيين والخبراء واألخصائيين، فهل 
ربط المدقق مدى االقتناع بتلك األدلة 

  :والقرائن بما يلي

        a.  شفهيًا أم (الشكل الذي تأخذ به القرينة
  ).آتابة
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        b.  أهداف ونطاق عمل الطرف الثالث عند
لذي يستخدم آدليل أو إعداد التقرير ا

  .آقرينة تدقيق

        c. ح المفصل المقدم من درجة التوضي
ومقدرة المدقق على فهم  الطرف الثالث

وتقييم مدى مالئمة الطرق واألساليب 
واالفتراضات المستخدمة من قبل الطرف 

  .الثالث
        d.  مدى توقع معرفة الطرف الثالث باألمور

من المتعلقة بموضوع التقرير، وقد يكون 
الضروري قيام المدقق باستقصاء مؤهالت 

  .وقدراته المهنية مدققال

        e. مدى استقاللية الطرف الثالث عن المنشأة. 

إذا اعتقد المدقق بعد تقييم آل األدلة  .47        
والقرائن التي حصل عليها بعدم آفايتها 

من نتائج عمله فيجب عليه القيام  ةلتأييد أي
آان عدم وإذا . بإجراءات تدقيق إضافية

الحصول على أدلة وقرائن آافية يعود إلى 
اآتشاف أخطاء واستثناءات، أثناء 
اختبارات التحقق التفصيلية أو اختبارات 
االلتزام فهل قام بفحص األسباب 
والمبررات التي أدت إلى ذلك، لتأثيرها 
على طبيعة ومدى ونطاق إجراءات التدقيق 

  ؟اإلضافية الالزمة
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من المتوقع الحصول على عندما ال يكون  .48        
أدلة وقرائن آافية من المصادر المبينة في 
السؤال السابق بالنسبة ألي أمر ذات  تأثير 
هام فهل حصل المدقق على إيضاحات 
مكتوبة من اإلدارة عنها لتعلقها أساسا 
بجوانب تخضع للحكم والتقدير الشخصي، 
او بحقائق ال تعلمها اإلدارة؟ وهل قرر ما 

ذه اإليضاحات باإلضافة إلى إذا آانت ه
قرائن التدقيق األخرى التي حصل عليها، 
تعتبر آافية لتمكينه من الوصول إلى نتيجة 

  عن األمر محل البحث؟
إذا آان رأى المدقق، بعد أن يقوم  .49        

بإجراءات تدقيق إضافية، وبعد أن يقوم 
بالحصول على إيضاحات وبيانات مكتوبة 

وقرائن آافية،  من اإلدارة بعدم وجود أدلة
أو لعدم إمكان  الحصول على أدلة وقرائن 

 ،تأييدًا ألمر ذو  تأثير هام) عمليًا(آافية 
هل يتم التحفظ في تقريره وفقًا لمقتضيات 

  الدولية للتدقيق؟معايير ال
  معاييـر التقريــر 2.3.7

تم توجيه تقرير المدقق هل : توجيه التقرير .50        
  إلى الجهة المناسبة؟

هل أدرج المدقق في تقريره الفقرات  .51        
  ؟ للتدقيق الواجبة وفق المعايير الدولية

هل أدرج المدقق في تقريره االمور  .52        
  التالية؟

        a. البيانات المالية المشمولة بتقرير المدقق  

        b.  مسؤولية إدارة المنشأة عن إعداد وعرض
  . البيانات المالية بصورة عادلة
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        c. مسؤولية المدقق.  
        d.  موقف إدارة المنشأة من تمكينه من

الحصول على البيانات واإليضاحات التي 
  .طلبها

        e.  معايير التدقيق التي على أساسها قد تّم
  التدقيق

        f.  ما إذا آــان قد تمكن من تطبيق إجراءات
  .التدقيق التي اعتبرها ضرورية

        g.  ما إذا آان قد وصل إلى درجة قناعة
إبداء الرأي حول البيانات  معقولة تمكنه من

  .المالية

 التعبير  عن  الرأي  .53        
 ،إذا لم يكن لدى المدقق تحفظات ذات تأثير هام

هل أبدى رأيه صراحة في فقرة مستقلة يبين 
 :فيها ما إذا آانت البيانات المالية آكل

        a.  تظهر بعدل المرآز المالي للمنشأة آما هو
نتائج أعمالها عليه في نهاية الفترة المالية و

تدفقاتها النقدية خالل تلك الفترة، بناء على 
آفاية العرض واإلفصاح للمعلومات التي 
تحتوى عليها البيانات المالية ووفقا لمعايير 
الدولية للتقارير المالية المالئمة لظروف 

  .المنشأة
        

b. تلتزم بمتطلبات القوانين واألنظمة.  

 Emphasis ofلـفـت  االنـتـبــاه  .54        
Matter  

        a. دقق وجود أمر هام يتعلق مإذا تبين لل
 يه،بالبيانات المالية إال أنه ال يؤثر على رأ
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المالية  ل تم لفت انتباه مستخدم البياناتفه
إلى هذا األمر في فقرة مستقلة بعد فقرة 

ت هذه الفقرة محددة وهل آان؟ الرأي
بدون إبداء : تبدأ بعبارة وواضحة وبحيث

لفت ) نود(أو ) أود(رأينا،  أي تحفظ في
  ...االنتباه إلى 

        b.  ثم يبين األمر والعناصر ذات العالقة في
  .البيانات المالية

 التحفظات  في  تقرير  المدقق  .55        
هل قرر المدقق لنفسه ما إذا آان يرى 
ضرورة التحفظ في تقريره وتحديد نوع 
التحفظ المناسب والذي ينشأ عادة عن 

  :ية مجتمعة او منفردةاألسباب التال
        a.  القصور في نطاق التدقيق  
        b. القصور في أمور محاسبية  
        c. الشك غير المتعلق باستمرارية المنشأة  
        d.  الشك المتعلق باستمرارية المنشأة  

        e. عدم االلتزام بمتطلبات القوانين واألنظمة  

وإذا رأى المدقق ضرورة تعديل التقرير  .56        
  عّدل فهل قام بما يليليصبح تقرير م

        a.  ذآر جميع التحفظات في فقرة مستقلة تلي
فقرة نطاق التدقيق، ويجب أن تعنون هذه 
الفقرة بعنوان سبب أو شرح التحفظ أو 

  .التحفظات
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        b.  إصدار رأى متحفظ أو رأي معارض او
االمتناع عن إبداء الرأي وذلك في فقرة 
مستقلة تتبع فقرة التحفظ ويجب أن تظهر 
تلك الفقرة بكل وضوح رأي المدقق، أو ما 
 يفيد بعدم تمكنه من إبداء الرأي، ويجب أن 

رأي متحفظ (تعنون هذه الفقرة بعنوان         
Qualified Opinion ( أو) رأي معارض

Adverse Opinion ( أو) االمتناع عن إبداء
حسب درجة )  Disclaimer of Opinionالرأي
  .التحفظ

  التدقيقالقصور  في  نطاق  

عندما يكون هناك قصور في نطاق  .57        
التدقيق يصعب على المدقق التأآد من خلو 

بما في ذلك ، البيانات المالية من األخطاء
وعندما يصل المدقق إلى . أخطاء الحذف

قناعة معقولة إلى أنه قد يكون من 
الضروري تعديل البيانات المالية تعديًال 

آان من  هامًا نتيجة الحتمال وجود أخطاء
الممكن له تحديدها لو تمكن من تطبيق آل 
 :إجراءات التدقيق التي رآها ضرورية فهل

        a.  نه أإذا آان في اعتقاده  رأيًا متحفظًاأصدر
قد يكون من الضروري تعديل البيانات 

  .المالية تعديًال هامًا
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        b. إذا آان في تقديره  امتنع عن إبداء الرأي
ت التي قد تكون الشخصي أن تأثير التعديال

ضرورية على البيانات المالية هام جدًا أو 
شامل لدرجة ال يستطيع المدقق معها 

  .البيانات المالية آكل حول تكوين رأي

وعندما يتحفظ المدقق في رأيه بسبب  .58        
 :القصور في نطاق التدقيق فهل قام بما يلي

تعديل فقرة نطاق التدقيق ليشير إلى 
  .القصور فيه

 
        a. ان آيف والى أي مدى يمكن أن تعدل بي

للتحديد  البيانات المالية إذا آان ذلك قابًال
 .المعقول وبيان ذلك في فقرة التحفظ

  
        b.  بدء تحفظه في فقرة الرأي بعبارة

 ).باستثناء(
  

        c.  تغيير جمل فقرة الرأي بما يفيد بأن تحفظه
له عالقة بالتأثير المحتمل للتعديالت التي 

 .ورية على البيانات الماليةكون ضرقد ت
  

وعندما يمتنع المدقق عن إبداء رأي في  .59        
البيانات المالية آكل بسبب قصور في 

صياغة جمل فقرة  تنطاق التدقيق فهل تم
االمتناع عن الرأي بما يفيد بأن امتناعه 
عن إبداء رأيه في البيانات المالية آكل 

 حول يعود إلى عدم تمكنه من تكوين رأي
انات المالية آكل بسبب التأثيرات الهامة البي

للتعديالت التي قد تكون ضرورية على 
 .البيانات المالية
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  القصور  في  أمور محاسبية

عندما تتأثر البيانات المالية بالقصور في  .60        
أمور محاسبية ذات تأثير هام، هل تحفظ 
 ؟المدقق في رأيه أو أصدر رأيا معارضًا

تضمن تقرير المدقق  وفى آلتا الحالتين هل
  :فقرة للتحفظ يبين فيها ما يلي

        a. للقصور في األمور  آامًال وصفًا
  .المحاسبية

        b.  آيف والى أي حد تأثرت البيانات المالية
أو /بذلك القصور في األمور المحاسبية و

إذا آان ذلك ممكنا، فما هي المعلومات غير 
الموضحة التي يراها ضرورية الآتمال 

  .في البيانات المالية اإلفصاح

إذا وصل المدقق إلى قناعة بأن البيانات  .61        
المالية تأثرت تأثيرا هاما بالقصور في 
 األمور المحاسبية فهل أصدر رأيا متحفظا؟

إذا آان في تقدير المدقق الشخصي أن  .62        
البيانات المالية مضللة أو غير مفيدة حتى 
إذا قورنت مع تقريره، فهل اصدر رأيا 

  عارضا؟م

وتعتبر البيانات المالية مضللة أو غير مفيدة إذا         
  :آان تأثير القصور في األمور المحاسبية

مكن المدقق من وصف تلدرجة ال  شامًال •
  . آيفية تأثر البيانات المالية بوضوح

هاما جدا لدرجة تطغى على آل محاولة  •
لوصف آيفية تأثر البيانات المالية بالقصور 

  .المحاسبي
وعندما يصل المدقق إلى قناعة بإصدار  .63        

رأي معارض في البيانات المالية آكل 
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بسبب القصور في أمور محاسبية فهل 
استعمل في فقرة الرأي من تقريره عبارات 
تبين أن الرأي المعارض يعود إلى تأثير 
القصور المحاسبي على البيانات المالية 

تحفظ في وفقًا لما تم ذآره في فقرة ال
  ؟يرالتقر

  مبدأ االستمرارية 2.3.8

  الشك غير المتعلق باستمرارية المنشأة

إذا رأى المدقق أن البيانات المالية يمكن  .64        
أن تتأثر بتعديالت هامة قد يكون في 
اإلمكان تحديدها لو عرفت النتيجة 
المستقبلية لحالة الشك فهل أبدى رأيا 
متحفظا أو امتنع عن إبداء الرأي في 

  ؟لمالية آكلالبيانات ا

وفي آلتا الحالتين المشار إليهما في الفقرة  .65        
  : بما يلي  المدققالسابقة هل قام 

        a. في (الوصف المناسب لحالة الشك  أن يبين
  ).فقرة التحفظ

        b.  أن يبين في فقرة التحفظ بوضوح آيف
والى أي مدى يمكن للبيانات المالية أن 

  .تتأثر بسبب التعديل، في حالة حدوثه

رأيا متحفظا عندما وجد  المدققهل أصدر  .66        
نفسه أمام حالة شك غير متعلقة 
باستمرارية المنشأة إذا رأى أن البيانات 

  المالية يمكن أن تتأثر بتعديالت هامة؟
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الشخصي أن  المدققإذا آان في تقدير  .67        
تأثير التعديالت المشار إليها في الفقرة 

قد يكون شامال السابقة على البيانات المالية 
أو هاما جدا لدرجة ال تمكنه من الحصول 
على أساس إلبداء الرأي فهل امتنع عن 

  إبداء الرأي؟

في رأيه بسبب حالة  المدققعندما يتحفظ  .68        
شك ال تتعلق باستمرارية المنشأة فهل قام 

  :بما يلي
        a.  باستثناء(البدء في تحفظه بعبارة.(  
        b. يره بعبارات صياغة فقرة الرأي في تقر

تشير إلى أن التحفظ في رأيه ينصب على 
تأثير التعديالت الممكنة على البيانات 

  .المالية
عندما يصل المدقق إلى قناعة باالمتناع  .69        

عن إصدار رأي في البيانات المالية آكل 
بسبب حالة شك ال تتعلق باستمرارية 

فقرة االمتناع عن  ةصياغ تالمنشأة فهل تم
ريره بعبارات تؤآد أن سبب الرأي من تق

عدم إبداء الرأي في البيانات المالية يعود 
إلى عدم وصول المدقق إلى قناعة معقولة 
تمكنه من إبداء رأي في البيانات المالية 
آكل بسبب ما قد تتأثر به البيانات المالية 

  ؟حسب ما تم تفصيله في فقرة التحفظ

  الشك  المتعلق  باستمرارية  المنشأة 

في حالة شك المدقق في قدرة المنشأة على  .70        
االستمرار فهل قام  بفحص وتحليل جميع 

ئن المتاحة والمتعلقة بهذا األدلة والقرا
  ؟األمر
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بعد فحص وتحليل جميع  للمدققإذا تبين  .71        
األدلة والقرائن أن هناك أدلة وقرائن آافية 
إلزالة ما اعتراه من شك حول استمرارية 

  ؟دل المدقق عن تقريرهفهل ع ،المنشأة

إذا آانت حالة الشك حول استمرارية  .72        
المنشأة ال تزال قائمة واحتمال استمرارها 

وان هناك إيضاحا  ،قائما بدرجة معقولة
مناسبا للظروف المتعلقة بحالة الشك في 
البيانات المالية، فهل تم لفت انتباه القارئ 

لفت  إلى المعلومات ذات العالقة في فقرة
  ؟ Emphasis of matterنتباهاال

إذا آانت حالة الشك حول استمرارية  .73        
المنشأة ال تزال قائمة واحتمال استمرارها 
قائما بدرجة معقولة إال أن اإلدارة رفضت 
إيضاح جميع الظروف ذات العالقة، فهل 
عدل المدقق في تقريره بسبب عدم آفاية 
اإلفصاح وهل تضمن التعديل في تقرير 

  :ييل االمدقق م
        a.  إضافة فقرة للتحفظ يبين فيها المدقق

الظروف التي جعلته يشك في استمرارية 
المنشأة ويظهر المعلومات التي رفضت 

  .اإلدارة إيضاحها

        b.  إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض
حسب ما يراه مناسبا بسبب عدم آفاية 
اإلفصاح عن المعلومات المشار إليها في 

  .فقرة التحفظ
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إذا آانت حالة شك هام تحيط بقدرة المنشأة  .74        
على االستمرار، فهل امتنع المدقق عن 
إبداء الرأي في البيانات المالية آكل 

  :وصياغة فقرة التحفـظ بحيث
        a.  تحتوى على وصف مفصل لكل األسباب

  .الهامة لحالة الشك في استمرارية المنشأة

        b.  تشير بوضوح إلى آيفية والى أي مدى
للبيانات المالية أن تتأثر بالتعديالت يمكن 
  .الممكنة

البيانات  إظهارعدم االلتزام بمتطلبات القوانين واألنظمة الذي  ليس له أثر ملحوظ على 
  بصورة عادلة المالية

إذا رأى المدقق بناء على األدلة والقرائن  .75        
المتاحة له أن البيانات المالية آكل تظهر 

لمنشأة ونتائج بعدالة المرآز المالي ل
أعمالها وتدفقاتها النقدية، إال أن هناك 
تجاوزات في تطبيق أحكام فهل قام  بما 

  :يلي

        a.  طبيعة تلك التجاوزات عن متطلبات بيان
 ).في فقرة تحفظ مستقلة(القوانين واألنظمة 

        b.  إصدار رأى في البيانات المالية آكل يفيد
شأة بأنها تظهر بعدالة المرآز المالي للمن

  .ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية

        c.  بالتحفظ في رأيه عن االلتزام بمتطلبات
  .القوانين واألنظمة

  تاريخ وتوقيع تاريخ التدقيق 2.3.9

قبل توقيع تقرير المدقق هل تأآد المدقق  .76        
  :مما يلي
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        a. وضع رقم تسجيله بجانب اسمه .  
        b. ا عدم توقيع أي شخص عن المدقق إال إذ

آان  متمتعا بالتأهيل المهني المناسب 
  .وحاصال على الترخيص

        c.  عدم التوقيع على التقرير قبل تأآد المدقق
من محتوياته وانه يتفق مع المعايير الدولية 

  .للتدقيق
        d.  قبل فحص البيانات المالية والتأآد من أنها

 مسؤوليتهقد أجيزت ممن يقع تحت 
  .اإلشراف العام على إعدادها

        e.  تاريخ تقرير المدقق والموافقة عليه من
الجهة المخولة بذلك في المنشأة وبتاريخ 

  .اليوم الذي انتهى فيه العمل الميداني
        f.  التأآد من أنه لم تقع أحداث بين نهاية

الفترة المحاسبية موضوع التدقيق وتاريخ 
تقريره تتطلب اإليضاح أو تعديل البيانات 

احها او تعديل البيانات المالية ولم يتم إيض
  .المالية نتيجة لها

 المدققون  اآلخرون  .77        
يجب أن ال يذآر المدقق في تقريره ما يفيد 

آان  إذاو ،خرآباستخدامه لعمل مدقق 
 التدقيق مشترك فيجب على المدققين جميعًا

  .توقيع تقرير التدقيق
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  قرير  المدققت 2.4

                                                 Auditor’s Report 

 البيـــــــــان نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

  الفقرة األولى 2.4.1

تقرير "هل يذآر عنوان التقرير عبارة  .1        
تقرير المدقق " "المحاسبة المستقل خبير

 ؟"المستقل
  

عادة (هل يذآر التقرير الجهة الموجه إليها  .2        
 ).المساهمين أو الشرآاء

  
  :للتقرير" الفقرة التمهيدية"هل  .3        

        a. ،تذآر اسم المنشأة، موضوع التدقيق  

        b. ،وأنه قد تم تعداد البيانات المالية المدققة  

        c.  وتشير إلى ملخص السياسات المحاسبية
  الهامة والمعلومات التوضيحية،

        d.  وتحدد التاريخ أو الفترة التي يغطيها آل
  .البيانات الماليةبيان مالي تتألف منه هذه 

عدم ابداء الرأي، هل تضمنت  في حال .4        
  الفقرة التمهيدية التعبير عن ذلك؟

في حال تم تدقيق الفترة المالية السابقة من  .5        
الحالي  مدققآخر، هل أشار ال مدقققبل 

الى هذا األمر في الفقرة التمهيدية وإلى نوع 
السابق عن الفترة  مدققلالرأي الذي أبداه ا

 ؟السابقة
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  الفقرة الثانية 2.4.2

هل تذآر الفقرة الثانية من التقرير  .6        
أن " مسؤولية االدارة عن البيانات المالية"

اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض 
البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية 

وعن نظام الضبط  IFRSللتقارير المالية 
نات الداخلي المناسب إلعداد هذه البيا

المالية بشكل خال من األخطاء الهامة 
  ؟الغش/ الناشئة عن الخطأ أو اإلحتيال 

  الفقرة الثالثة 2.4.3

هل يذآر عنوان الفقرة الثالثة من التقرير  .7        
وهل تذآر الفقرة " مسؤولية المدقق"عبارة 

  :الثالثة من التقرير األمور التالية

 هي إبداء رأي حول المدققمسؤولية أن  .8        
  .البيانات المالية بناًء على تدقيقه

أنه تم إجراء التدقيق وفقًا للمعايير الدولية  .9        
وأن هذه المعايير تتطلب أن  ISAللتدقيق 
قواعد (بالمتطلبات األخالقية  مدققيلتزم ال

وأنه قد تم تخطيط وتنفيذ ) السلوك المهني
عملية التدقيق للحصول على تأآيد معقول 

بيانات المالية خالية من فيما إذا آانت ال
  .األخطاء الهامة

ان التدقيق يتضمن القيام بإجراءات  .10        
للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ 

  .واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية

ان اإلجراءات المختارة تعتمد على تقدير  .11        
، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء مدققال

الية سواء بسبب الهامة في البيانات الم
  ؟الغش/ الخطأ أو اإلحتيال 
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إنه من أجل القيام بتقييم المخاطر يأخذ  .12        
باإلعتبار نظام الضبط الداخلي  مدققال

المرتبط بإعداد المنشأة للبيانات المالية من 
أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة 

أن هذا األمر ليس يهدف . بحسب الظروف
ام الضبط إبداء رأي حول فعالية نظ

  .الداخلي

إن التدقيق يتضمن أيضًا تقييم مدى مالئمة  .13        
السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى 
معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها 
اإلدارة إضافة إلى عرض البيانات المالية 

  .آكل

يعتبر أن أدلة التدقيق  مدققالما إذا آان  .14        
ة لتشكل التي حصل عليها هي آافية ومالئم

  .أساساً  لرأيه

  الفقرة الرابعة  2.4.4

هل يذآر عنوان الفقرة الرابعة في التقرير  .15        
  عبارة الرأي؟

إلى التعبير عن رأي  المدققإذا توصَّل  .16        
 Unqualified Opinionغير متحفظ 

هل يشير التقرير إلى احدى العبارتين 
  :التاليتين

        a. أو (لة إن البيانات المالية تظهر بعدا
من آافة النواحي الهامة ) بصورة عادلة

وفقاً  للمعايير الدولية للتقارير المالية، ..... 
  أو 

        b.  إن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية
وفقًا للمعايير الدولية .... وعادلة حول 
  للتقارير المالية
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عندما يكون إعداد البيانات المالية يتم وفق  .17        
ر الدولية للتقارير المالية إطار غير المعايي

في هذه الفقرة اإلطار  مدققليحدد ا
المحاسبي المتبع والهيئة المهنية الصادر 

  .عنها

إلى التعبير عن رأي  المدققإذا توّصل  .18        
 المدققعلى  Modified Opinionمعّدل 

أن يستخدم أحد العناوين التالية لفقرة 
  :الرأي

        a.  رأي متحفظQualified Opinion   

        b.  معارض / رأي معاآسAdverse 
Opinion.  

        c.  عدم إبداء الرأيDisclaimer of 
Opinion.  

  :هل تذآر فقرة الرأي المتحفظ .19        
برأينا، وبإستثناء تأثير ما ورد في فقرة 

في البيانات " أساس الرأي المتحفظ"
المالية، إن البيانات المالية تظهر بصورة 

أو تعطي (امة عادلة من آافة النواحي اله
  ).........صورة حقيقية وعادلة

  :المعارض/هل تذآر فقرة الرأي المعاآس .20        
برأينا، أنه بسبب أهمية ما ورد في فقرة 

، ان البيانات "أساس الرأي المعارض"
أو ال تعطي (المالية ال تظهر بصورة عادلة 

  )..........صورة حقيقة وعادلة

  :يهل تذآر فقرة عدم إبداء الرأ .21        
أساس عدم "نظرًا ألهمية ما ورد في فقرة "

لم نتمكن من الحصول على " إبداء الرأي
أدلة تدقيق آافية ومناسبة لتوفير أساس 
البداء رأي تدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي 

  .رأي حول البيانات المالية
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  :في حالة الرأي المعدل .22        
هل يتضمن التقرير قبل فقرة الرأي فقرة 

التعديل تعطي وصفًا حول  خاصة بأساس
  ؟المسائل التي دعت الى التعديل/ المسألة 

حد العناوين أهل تحمل فقرة أساس التعديل  .23        
التالية تحديدًا حسب نوع الرأي الذي 

  :المدققتوصل إليه 
        a.  أساس الرأي المتحفظBasis for 

Qualified Opinion   

        b.  أساس الرأي العاآس المعارضBasis 
for Adverse Opinion  

        c.  أساس عدم إبداء الرأيBasis for 
Disclaimer of Opinion   

  :هذه الفقرة عند وجود خطأ هامتذآر هل  .24        

        a.  ،يتعلق بمبالغ معينة في البيانات المالية
 ه علىوصف وتحديد حجم الخطأ وتأثير

وفي حال عدم القدرة على  البيانات المالية،
  اح عن هذا االمر؟هل تم االفص التحديد،

        b.  أو الوصفية السرديةيتعلق باالفصاحات، 
  هل تم شرح ماهية الخطأ وتصويبه؟ 

        c.  يتعلق بنقص في االفصاحات، هل تم ذآر
  طبيعة المعلومات المحذوفة؟

هل تذآر هذه الفقرة االسباب التي حالت  .25        
دون الحصول على اإلجابة في حال ان 

ة على الحصول التعديل نتج عن عدم القدر
  ؟على أدلة تدقيق آافية ومناسبة

  في حال لفت االنتباه إلى مسألة

هل تم ذآر الفقرة مباشرة بعد فقرة  .26        
لفت االنتباه "هل تم تسميتها فقرة و" الرأي"

أو " Emphasis of Matter  الى مسألة
  ؟غيرها من العناوين المناسبة
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هل تم ذآر المسألة بشكل واضح وتضمين  .27        
الفقرة اشارة الى موضع شرح المسألة 

  ؟بشكل آامل في البيانات المالية

        
المدقق هل تم ذآر أنه لم يتم تعديل رأي  .28

  ؟فيما يتعلق بالمسألة موضوع الفقرة

هل في حال وجود مسألة لم يتم تناولها  .29        
يتم ذآرها  ، هليضاحاتاإل أحدبالكامل في 

 لفت"وفقرة " فقرة الرأي"مباشرة بعد 
، وعنونة هذه الفقرة "االنتباه إلى مسألة

  ؟"مسائل أخرى/ مسألة"
هل يتم تأريخ ، بالنسبة لتاريخ التقرير .30        

التقرير بالتاريخ الذي تم الحصول فيه على 
أدلة تدقيق آافية ومالئمة إلبداء الرأي حول 

  :البيانات المالية بما فيها

        a.  جميع البيانات الماليةالحصول على 
   .احات التي قد تم تحضيرهاوااليض

        b. الجهات المخولة بالموافقة وبتأآيد  قيام
  .مسؤوليتها عن البيانات المالية

  :بالنسبة لعنوان المدقق .31        
 هل يتضمن التقرير ذآر عنوان المدقق؟
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 قبول العميل 3.1
Client Acceptance  

ال   ال  نعم   البيـــــــــان
مالحظات ينطبق

هل تم استكمال اإلجراءات المتعلقة  .1
بقبول العالقة مع العميل ومهمة 

  ق؟التدقي

        

خلف المدقق زميًال له، هل قام  إذا .2
المدقق بالتواصل مع المدقق السابق 
للتأآد ما إذا آانت هناك مسائل 
تساعده في إتخاذ قرار بشأن قبول 

  العميل؟

        

تم الحصول على قناعة لجهة  هل .3
أرصدة الحسابات في بداية السنة 
المالية وإتساق تطبيق السياسات 

الحالية والسنة المحاسبية بين السنة 
  السابقة؟

        

في حال وجود حاالت تستوجب  .4
تعديل معلومات مالية للسنة السابقة، 
هل تم القيام باإلستفسارات المطلوبة 

  من المدقق السابق؟

        

بالنسبة للمهمات التي تّم قبولها بعد  .5
انتهاء السنة المالية، هل تم التأآد إذا 
آانت الظروف مناسبة لتسمح بإبداء 

  ي غير متحفظ؟رأ
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  إدارة العميل: االدارة 1

  فهم العميل  3.2
Client Understanding  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

العالقة مع العميل  بمراجعةقام المكتب  هل .1
من خالل آتاب إرتباط يتضمن بشكل عام ما 

  :يلي

        

a. هو إبداء الرأي حول و ،هدف التدقيق
  .البيانات المالية

        

b. مسؤولة عن تحضير هي ال 1ارةاإلد
يار توإخبصورة عادلة البيانات المالية 

  .المالئمة وتطبيق السياسات المحاسبية

        

c.  اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد أنظمة
ضبط داخلي فعالة ومناسبة حول البيانات 

 Establishing المالية والمحافظة عليها
and  maintaining  . 

  

        

d. عن تصميم وتنفيذ لة اإلدارة هي المسؤو
.برامج وأنظمة ضبط لتجنب وآشف الغش

  

        

e.  عن التقّيد بالقوانين اإلدارة هي المسؤولة
 .واألنظمة المرعية اإلجراء

  

        

f.  عن تزويد المدقق اإلدارة هي المسؤولة
بجميع السجالت المالية والمعلومات 

 .المتعلقة بها
  

        

g. مدقق عند إنتهاء المهمة، ستزود اإلدارة ال
بإثباتات خطية تتعلق بالمعلومات التي تّم 

آتاب (تزويدها خالل مهمة التدقيق 
 ).التمثيل
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  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

h.  المدقق مسؤول عن إجراء التدقيق وفقًا
تتطلب  .)ISA(للمعايير الدولية للتدقيق 

هذه المعايير أن يستحصل المدقق على 
، غير آلي، فيما إذا آانت تأآيد معقول

 الهامةالبيانات المالية خالية من األخطاء 
. سواء آانت ناتجة عن الخطأ أو الغش

. غير مكتشف هاموبالتالي، قد يبقى خطأ 
باإلضافة إلى ذلك، إن التدقيق غير مصمم 

بالنسبة  هاملكشف خطأ أو غش غير 
إذا آان المدقق، ألي سبب . للبيانات المالية

قادر على إتمام مهمة التدقيق أو  آان، غير
إبداء رأي، يمكنه رفض إبداء رأي أو 

  .إصدار تقرير

        

i.  يتضمن التدقيق الحصول على فهم آاٍف
منشأة وبيئتها، بما فيها أنظمة الضبط لل

الداخلي، من أجل تقدير مخاطر األخطاء 
في البيانات المالية ومن أجل   الهامة

ءات ومدى إجرا توقيتتصميم طبيعة و
إن التدقيق غير مصمم إلعطاء . التدقيق

تأآيد حول أنظمة الضبط الداخلي أو 
ولكن، يكون . لتحديد حاالت قصور هامة

المدقق مسؤوًال عن التأآد أن هؤالء 
المسؤولين عن الحوآمة في المنشأة على 

حاالت قصور هامة تلفت  ةوعي بأي
  .إنتباهه

        

j. لمالية اإلدارة مسؤولة عن تعديل البيانات ا
ولتثبيت ضمن   الهامةلتصحيح األخطاء 

آتاب التمثيل أن تأثير أية أخطاء غير 
مصححة، مجمعة من قبل المدقق خالل 
المهمة الحالية وعائدة للسنة الحالية، بشكل 

بالنسبة  هامةفردي أو مجمع، هي غير 
  .للبيانات المالية آكل
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  تخطيط التدقيق  3.3
Audit Planning  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  ــــــــانالبيـ

هل تم تخطيط مهمة التدقيق بشكل مناسب مع  .1
  :األخذ باإلعتبار النقاط التالية

        

a.  تتعلق بإستمرار العالقة  بإجراءاتالقيام
  .مع العميل

        

b.  للمتطلبات األخالقية  المدققتقييم إمتثال
  .بما  فيها اإلستقاللية

        

c. يق شاملة تشكل تدق إستراتيجية تطوير
تتضمن . أساسًا لمخطط التدقيق

اإلستراتيجية، متطلبات اإلبالغ المتعلقة 
بالقطاع، مرآز المنشأة، طبيعة التواصل 
المطلوبة، تحديد األهمية النسبية المالئمة 
وتقييم إعتبارات التخطيط المتعلقة بفعالية 

  .أنظمة الضبط الداخلي

        

d. ءات تدقيق لتوثيق اإلجرا مخطط تطوير
التي قد تقلل من مخاطر التدقيق إلى 

  .مستوى منخفض مقبول

        

التدقيق على األقل اإلعتبارات  مخططيتضمن  .2
  :التالية

        

a.  خصائص مهمة التدقيق التي تحدد نطاقها
مثل أسس اإلبالغ، متطلبات اإلبالغ 

 .الخاصة بالقطاع، ومرآز المنشأة
  

        

b.  لتخطيط تدقيق وطبيعة  اإلبالغأهداف
التواصل المطلوبة مثل تاريخ تسليم 
التقرير الفصلي أو السنوي والتقارير 
األخرى المتفق عليها مع اإلدارة 

  .والمسؤولين عن الحوآمة
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  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

c.  العناصر الهامة التي ستحدد نقاط ترآيز
فريق عمل التدقيق، مثل تحديد األهمية 

مة، تحديد أولي لمواضع قد النسبية المالئ
تتضمن مخاطر عالية ألخطاء هامة، 
تحديد أولي ألرصدة الحسابات الهامة، 
تقييم ما إذا آان المدقق سيخطط للحصول 
على أدلة تتعلق بفعالية أنظمة الضبط 

  .الداخلي

        

األهمية النسبية للبيانات المالية  تحديدهل تم  .3
التي هي آكل وإعتبار فيما إذا آانت األخطاء 

دون األهمية النسبية قد تؤثر على القرار 
اإلقتصادي لمستخدمي البيانات 

 Economic Decisions of the؟المالية
Financial Statements Users.  

        

          تم توثيق مخطط التدقيق؟هل  .4

إجراءات تحليلية لتخطيط  تم استخدامهل  .5
  طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق؟

        

تم االعتماد على عمل التدقيق  في حال .6
الداخلي في تحديد نطاق التدقيق، هل تم وفقًا 

: مثال(للمعايير المهنية المرعية اإلجراء 
ISA(؟  

        

هل تم األخذ باالعتبار الحاجة لمهارات  .7
 لتنفيذ أعمال التدقيق؟ Specialistمتخصصة 
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  إعتبارات تكنولوجيا المعلومات 3.4
Information Technology Considerations  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

هل تم تحديد بشكل مناسب المخاطر المتعلقة  .1
بدور تكنولوجيا المعلومات مع األخذ 

  :باإلعتبارات التالية

        

a.  تحديد دور تكنولوجيا المعلومات المتعلقة
  .بالمعلومات والتقارير المالية

        

b. ء الهامة المتعلقة مخاطر األخطا
  .بالمعلومات والتقارير المالية

        

c.  الحصول على معرفة آافية ألنظمة
صلة  ذاتالمعلوماتية متضمنة عمليات 

  .بالتقارير المالية

        

d. آيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات على  فهم
  .أنشطة الضبط ذات الصلة بالتدقيق

        

e. ات تحديد األخطار المالزمة لتأآيدات البيان
المالية الناتجة عن تطبيق تكنولوجيا 

  .المعلومات

        

f.  الضبط التي تقلل من  أنظمةتحديد وتقييم
األخطار المالزمة بما فيها أساليب الضبط 

 Generalالعامة والتطبيقية للمعلوماتية 
and Application Controls  

        

g.  وجود الخبرات المطلوبة في المكتب
لقة بتكنولوجيا للتعاطي مع المخاطر المتع

  .المعلومات وأنظمة الضبط الداخلي

        

هل حدد المدقق بشكل مالئم ووثق الربط بين  .2
أو /اختبارات الضبط و(إجراءات التدقيق 
وتقييم مخاطر تكنولوجيا ) اختبارات إجرائية
  .المعلومات، بما فيها
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a.  المنشأة وبيئتهاتوثيق المكتب لفهم.          
b.  إستعمال المكتب لمهارات في تكنولوجيا

المعلومات من أجل تحديد تأثيرها على 
التدقيق، فهم أنظمة ضبطها، أو تحديد 

فحص  وتطبيق اختبارات ضبط أو
 substantive testsاألرصدة والمبالغ 

  .المتعلقة بها
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  إعتبارات الغش   3.5
Fraud Considerations  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

هل تم توثيق اإللتزام بإعتبارات مخاطر الغش  .1
  :بما فيها

        

a.  المناقشة مع فريق التدقيق خالل تخطيط
المهمة مدى التأثير البيانات المالية للمنشأة 

  .لألخطاء الهامة الناتجة عن الغش

        

b. ة وأشخاص اإلستفسارات من اإلدار
  .آخرين ضمن المنشأة حول مخاطر الغش

        

c.  اإلجراءات األولية التي تتضمن إجراءات
  .خاصة متعلقة باإليراد

        

d.  اإلجراءات األخرى المنفذة للحصول على
معلومات ضرورية لتحديد وتقييم مخاطر 

  .األخطاء الهامة الناتجة عن الغش

        

e.  المخاطر المحددة ألخطاء هامة الناتجة
عن الغش وشرح رد اإلدارة للمدقق لهذه 

  .المخاطر إذا لم يتم تقليلها بشكل مناسب

        

f.  أسباب المدقق التي تعزز خالصته بأن
بشكل  Recognitionعدم اإلعتراف 

مالئم باإليراد ال يشكل خطر هام ناتج عن 
  .الغش

        

g.  نتائج اإلجراءات المطبقة التي تبين
الضبط  مخاطر تجاوزات اإلدارة ألنظمة

بما فيها تحديد القيود اليومية التي تم 
  .فحصها

        

h.  طبيعة التواصل مع اإلدارة والمسؤولين
عن الحوآمة االدارة الرشيدة 

Governance بشأن الغش.  
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  أنظمة الضبط الداخلي ومخاطر الضبط 3.6
Internal Controls and Control Risks  

  مالحظات قال  ينطب  ال  نعم  البيـــــــــان

وبيئتها من أجل تقييم  المنشأةخالل فهم  .1
مخاطر األخطاء الهامة والرد على أدلة 
  :التدقيق التي تم الحصول عليها، هل تم اآلتي

        

a.  تنفيذ إجراءات مخاطر التقييم بما فيها
مصادر معلومات حول المنشأة وبيئتها 

  .وأنظمة الضبط الداخلي

        

b. هم المنشأة تحديد مسؤولية المدقق في ف
وبيئتها وعناصر أنظمة الضبط الداخلي 
من أجل تحديد وتقييم مخاطر األخطاء 
  .الهامة ولتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق

        

c.  فهم مسؤولية المدقق بتحديد وتقييم مخاطر
األخطاء الهامة على مستوى البيانات 
المالية ومستوى التأآيدات ذات الصلة 

أرصدة  المتعلقة بفئات العمليات،
  .الحسابات، واإلفصاحات

        

d.  فهم مسؤولية المدقق لتصميم وتنفيذ فحص
األرصدة والمبالغ المتعلقة بالتأآيدات ذات 
الصلة المتعلقة بكل فئة هامة من 
العمليات، أرصدة الحسابات، 

  .واإلفصاحات
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  العمل المنفذ من قبل مدقق آخر  3.7
Work Performed by Other Auditors  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

حين تتضمن المهمة االستعانة بعمل مدقق  .1
مستقل آخر، هل قام المدقق األساسي 
بإجراءات المراجعة على عمل المدقق اآلخر 

  :بما فيها

        

a.  إستفسارات مناسبة حول إستقالليته
  .وسمعته المهنية

        

b. ناسبة إتخاذ المدقق األساسي إجراءات م
للتأآد من التعاون في عمل التدقيق بين 

  .الفريقين

        

c.  إذا لم يقم المدقق األساسي بذآر إسم
المدقق اآلخر في تقريره، هل قام 
بإجراءات إضافية آافية تمكنه من إبداء 
الرأي حول البيانات المالية؟ 

  ).620و  600المعيارالدولي للتدقيق (
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 ة بإختصاصياإلستعان  3.8
Use of a Specialist  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

أآتواري، (إذا تمت اإلستعانة بإختصاصي  .1
، هل طبق المدقق ... )خبير تقييم، مهندس، 

اإلجراءات المناسبة لتقييم مؤهالت 
ً  في اإلعتبار  وإآتشافات اإلختصاصي آخذا

  :ما يلي

        

a.  والتقييمات وفقًا اإلعتبارات المالئمة
  .للمعايير واألنظمة المرعية اإلجراء

        

b.  اإلجراءات المالئمة التي تم تطبيقها على
استنتاجات ونتائج عمل إآتشافات 

  .اإلختصاصي

        

c. إلجراءات المالئمة التي تم تطبيقها لتقييم ا
  .إستقاللية اإلختصاصي
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  التدقيق  برامج   3.9
ogramsrAudit P  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

بشكل مالئم إعتبار وتوثيق  المدققهل أخذ  .1
  اآلتي في وضع وإتمام برامج التدقيق؟

        

a.  برنامج تدقيق مناسب مكتوب يتضمن
خطوات تدقيق مالئمة لمخاطر األخطاء 
الهامة وإجراءات تدقيق محددة إستجابًة 

  .داتللمخاطر على مستوى التأآي

        

b.  ،برنامج تدقيق إستجابًة لحاجات المهمة
إذا (فهم وإختبار أنظمة الضبط الداخلي 

، وتقييم لمخاطر التدقيق خالل )وجدت
  .تخطيط المهمة

        

c.  ،التأآيدات المتعلقة بأرصدة الحسابات
فئات العمليات، العرض واإلفصاحات 
عند وضع أهداف التدقيق، التقييم لمخاطر 
األخطاء الهامة وتصميم إختبارات 

  .التدقيق

        

d.  إذا تغيرت ظروف تحديد المخاطر خالل
مهمة التدقيق أو لم يتم الحصول على أدلة 
 تدقيق آافية، هل تم إجراء تعديالت

  .مناسبة حسب الظروف

        

e.  اإلتمام المالئم لجميع اإلجراءات المذآورة
في برنامج التدقيق وتقييم مدى آفاية 
ومالئمة أدلة التدقيق التي تم الحصول 

  .عليها
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 العينة في التدقيق   3.10
Audit Sampling  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

ضبط الداخلي من خالل عند فحص أنظمة ال .1
أو  Statisticalإستعمال العينة اإلحصائية 

، هل يقوم Non Statisticalغير اإلحصائية 
المدقق باألخذ باإلعتبار اإلرشادات المهنية 

  :التالية

        

a. لفحص أنظمة الضبط  المحدد الهدف
الداخلي، نسبة الخطأ المقبول، الخطر 

نسبة المسموح لتقييم مخاطر الضبط ب
فضة، وخصائص مجتمع العينة عند نخم

 العينة ءالتخطيط إلنتقا
The specific 
objective of the test of controls, 
tolerable rate, allowable risk of 
assessing control risk too low, and 
characteristics of the population 
when planning the sample. 

        

b. لعينة بطريقة تؤمن فيما إذا تم إختيار ا
 .تمثيل مقبول لمجتمع تلك العينة

        

نتائج العينة المستوى المقّيم  تؤيدفي حال لم  .2
 Planningلمخاطر الضبط أثناء التخطيط 
assessed level of control risk  هل تمت ،

إعادة دراسة طبيعة، توقيت ومدى إجراءات 
 Substantive Auditالتدقيق اإلختبارية 

Procedures?  

        

 Substantive tests ofوالمبالغ ألرصدةعند ل .3
details  من خالل استعمال العينة اإلحصائية

Statistical أو غير اإلحصائية ،Non 
Statistical هل يقوم المدقق باألخذ بإعتبار ،

  :اإلرشادات المهنية التالية

        

a.  الهدف المحدد للتدقيق، التحديد األولي
خصائص مجتمع العينة لألهمية النسبية، و

  .عند التخطيط إلنتقاء العينة
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  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

b.  العينة بطريقة تؤمن  إختيارفيما إذا تم
  .تمثيل مقبول لمجتمع تلك العينة

        

c.  فيما إذا تم تحديد القيمة المتوقعة لألخطاء
في مجتمع العينة من خالل نتائج فحص 

  .العينة
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 اإلجراءات التحليلية 3.11
Analytical Procedures  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

اإلجراءات التحليلية في مرحلتي  إستعمالعند  .1
التخطيط والمراجعة الشاملة قبل إصدار 
التقرير، هل يقوم المدقق باألخذ بإعتبار 

  :اإلرشادات المهنية التالية

        

a.  إذا دلت اإلجراءات التحليلية اإلختبارية
على إمكانية وجود خطأ، الطلب من 
اإلدارة التحقق من األمر، وعند 
الضرورة، توسيع نطاق إجراءات التدقيق 
من أجل تحديد فيما إذا آان الخطأ فعالً  

  .موجود

        

b.  إستعمال إجراءات تحليلية خالل تخطيط
دقيق طبيعة، توقيت ومدى إجراءات الت

  .األخرى

        

c.  اإلجراءات التحليلية  الستخدامتوثيق مالئم
المستعملة ضمن فحوصات إختبارية 

 Principal substantive testsأساسية 
  .لألرصدة والعمليات
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة 3.12
Related Party Transactions  

  الحظاتم ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

تطبيق إجراءات محددة من أجل تحديد  تمهل  .1
وجود أطراف ذات عالقة وفحص العمليات 

 التي تمت مع تلك األطراف؟
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  التقديرات المحاسبية الهامة 3.13
Material Accounting Estimates  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

وتوثيق اإلجراءات هل قام المدقق بإعتبار  .1
المطبقة على التقديرات المحاسبية الهامة، 

  :عندما تنطبق، والتي تشمل

        

a.  التقديرات المحاسبية الهامة  معقوليةتقييم
  .المعّدة من قبل اإلدارة

        

b. قديرات الهامة العائدة للسنوات تال مراجعة
السابقة من أجل تحديد فيما إذا آانت هذه 

العائدة للتقديرات اإلفتراضات واألحكام 
  .تؤدي إلى إحتمال تعديل البيانات المالية

        

c.  اإلدارة قد أخذت باإلعتبار  بأنأخذ العلم
أن تأثير أية أخطاء غير مصححة، 
مجمعة، من قبل المدقق خالل المهمة 
الحالية وعائدة للسنة المالية، بشكل فردي 
أو مجمع، هي غير هامة بالنسبة للبيانات 

  .المالية آكل
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 اقرارات االدارة 3.14
Management Representation  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

هل حصل المدقق على إقرارات خطية  .1
ومالئمة في الوقت المناسب لكل الفترات التي 
يشملها تقرير المدقق على البيانات المالية 

  :آخذًا باإلعتبار اآلتي

        

a. خ اقرارات اإلدارةصحة تاري.          
b. إفصاح اإلدارة بأنها قد أخذت باإلعتبار :

أن تأثير أية أخطاء غير مصححة، "
مجمعة من قبل المدقق خالل المهمة 
الحالية وعائدة للسنة المالية، بشكل فردي 
أو مجمع، هي غير هامة بالنسبة للبيانات 

  ".المالية آكل

        

c. عن الغش بمسؤوليتهار اإلدارة اإقر.          
d.  المسؤولينتوقيع االقرارات من قبل 

 .المالئمين
        

على ردود مالئمة وفي  المدققهل حصل  .2
الوقت المناسب من قبل محامي المنشأة، 

 متعلقة بدعاوى ومطالبات قانونية؟

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مراجعة النظير دليل  
 
2010 

 

 مراجعة المهمة 21
إجراءات التدقيق العامة  3

 

  اإلشراف والمراجعة 3.15
Supervision and Review  

  تمالحظا ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

هل تم إعالم المساعدين بطريقة مناسبة عن  .1
مسؤولياتهم وأهداف اإلجراءات التي يقومون 

 بها؟

        

هل تمت مراجعة عمل المساعدين من أجل  .2
تحديد صحة تطبيقه ومدى إتساقه مع الرأي 

 الذي سيتم إبداءه في التقرير؟

        

هل لحظت أعمال التدقيق القيود المحاسبية  .3
فيها تلك التي تم قيدها عند غير الروتينية بما 

 إعداد البيانات المالية؟

        

معالجة أسئلة ومالحظات المراجع  تمتهل  .4
 ضمن توثيق التدقيق ومناقشات فريق العمل؟

        

أعمال التدقيق تأثير التعديالت  لحظتهل  .5
السابقة مجمعة مع التعديالت التي تطرأ في 

 السنة الحالية على البيانات المالية؟

        

توثيق التدقيق أدلة بأن المدقق  يؤمنهل  .6
  :المسؤول عن المهمة قام بـ

        

a.  العمل بالنسبة  فريقالتواصل مع أعضاء
لحساسية البيانات المالية ألخطاء هامة 

  .بسبب الخطأ أو الغش

        

b.  التأآيد مع أعضاء فريق العمل على
وجوب التحليل واالستنتاج بإتباع الشك 

  المهني

        

c. وأهداف  مسؤولياتساعدين عن تبليغ الم
  .أعمال التدقيق

        

d.  تبليغه  ضرورةتوجيه المساعدين على
بالمسائل الهامة في المحاسبة والتدقيق 

  .التي تم لحظها خالل مهمة التدقيق

        

e.  قبلمراجعة األعمال المنفذة من 
المساعدين والتأآد من مالئمة توثيقها 

قرير وإثباتها للرأي الذي سيتم إبداءه في ت
 .التدقيق
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 األعمال غير القانونية للعمالء 3.16
Illegal Acts of Client  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

إذا تبين من خالل إجراءات التدقيق حصول  .1
حاالت أو وجود دالئل على أعمال غير 
قانونية، هل تم تطبيق إجراءات وتقييم نتائجها 

  :عتبار ما يليوفقًا للمعايير المهنية بإ

        

a.  مع المسؤولين عن  مباشرةالتواصل
الحوآمة إذا آانت األعمال غير القانونية 
تتناول موظفين رئيسيين، وتوثيق هذا 

  .التواصل

        

b.  بأن جميع األعمال  تأآيدالحصول على
غير القانونية األخرى التي تم لحظها، 
بإستثناء التي هي بدون تأثير بالشكل مع 

الئم واضح، قد تم التواصل المستوى الم
  .بشأنها بشكل مالئم

        

c.  تأثيرات األعمال غير القانونية المكثفة
على مهمة التدقيق بما فيها مدى موثوقية 

 .إقرارات اإلدارة
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  ستمراريةاعتبارات مبدأ اإل 3.17
Going Concern Considerations  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

حول  هامةإمكانية وجود شكوك  تم اعتبارهل  .1
قدرة المنشأة على اإلستمرار في أعمالها لفترة 

  ؟)شهر 12( معقولة من الوقت

        

شكوك هامة حول قدرة  تم اعتبار وجوداذا  .2
المنشأة على االستمرار في أعمالها لفترة 

  :معقولة من الوقت، هل تم اعتبار التالي

        

a.  ن االدارة معلومات م علىالحصول
متعلقة بخطط تساهم في تخفيض تأثير 
حاالت مماثلة وتقييم مدى امكانية تطبيق 

  .تلك الخطط بفعالية

        

b. توثيق اآلتي:          
الظروف أو الحاالت التي أدت إلى  

إمكانية وجود شكوك هامة حول قدرة 
  .المنشأة على االستمرار في اعمالها

        

ها بنود خطط االدارة التي تم اعتبار 
والتي قد تكون مهمة من أجل تخطي 

  .تلك الحاالت أو الظروف

        

إجراءات التدقيق المنفذة والمتعلقة  
  .بتقييم خطط االدارة

        

خالصات المدقق فيما اذا آانت  
الشكوك الهامة حول قدرة المنشأة 
على االستمرار في اعمالها لفترة 
معقولة من الوقت ما زالت موجودة 

  .هاأو قد قل تأثير

        

اعتبارات وتأثير خالصة المدقق على  
البيانات المالية، االفصاحات وتقرير 

  .التدقيق

        

c.  اذا خفت شكوك المدقق الهامة، هل تم
االخذ باالعتبار الحاجة الى االفصاح عن 
االسباب والظروف االساسية التي جعلته 
اساسًا يشك باستمرارية المنشأة باالضافة 

  .ة الحقًاالى العوامل المخفف
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  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

اذا لم تخف الشكوك الهامة، هل تضّمن تقرير  .3
التدقيق فقرة تشير بصورة مناسبة الى 

شك "يجب آتابة عبارات (الشكوك المذآورة 
 ").مبدأ االستمرارية"و" هام

“Substantial Doubt” and 
“Going Concern” 
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  االبالغ عن االمور المتعلقة بأنظمة الضبط    الداخلي 3.18
Communication of Internal Control Related Matters  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

هل تم ابالغ االدارة والمسؤولين عن الحوآمة  .1
باالمور المتعلقة بنظام الضبط الداخلي آخذًا 

  :آلتيباالعتبار ا

        

a.  إذا تم تحديد نواقص في أنظمة الضبط
خالل التدقيق، هل تم تقييم وتحديد إذا 
آانت هذه النواقص هي نواقص هامة أو 

  نقاط ضعف هامة؟

        

b.  تقييم وجود ضوابط بديلة قد تخفف من
  النواقص الهامة أو نقاط الضعف الهامة؟

        

c.  تبليغ االدارة أو المسؤولين عن الحوآمة
عن نواقص في الضبط قد حددت خطيًا 

  .آنواقص هامة أو نقاط ضعف هامة

        

d. يتضمن الكتاب المذآور أعاله ما يلي:          
الهدف من التدقيق هو ابداء الرأي  

حول البيانات المالية وليس حول مدى 
  .فعالية أنظمة الضبط الداخلي للمنشأة

        

ال يبدي المدقق رأيه حول فعالية أو  
  .ضبط الداخليآفاءة أنظمة ال

        

نقطة "و" نقص هام"تعريف معاني  
  .إذا وجدت" ضعف هامة

        

االمور التي تم اعتبارها نواقص هامة  
والتي، إذا وجدت، تم اعتبارها نقاط 

  .ضعف هامة

        

إن الكتاب موجه فقط إلبالغ واستعمال  
اإلدارة، المسؤولين عن الحوآمة 
وآخرين في المنشأة وليس ألي شخص 

عن نطاق األشخاص  خارج
  .المذآورين

        

e.  قام المدقق بمراعاة المتطلبات التي توجب
أال يصدر تقرير يعتبر أنه لم يتم تحديد أية 

  .نواقص هامة خالل التدقيق

        



مراجعة النظير دليل  
 
2010 

 

 مراجعة المهمة 26
إجراءات التدقيق العامة  3

 

  االحداث الالحقة 3.19
Subsequent Events  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

ية هل تم اعتبار وتطبيق المتطلبات المهن .1
بالنسبة لالحداث الالحقة لتاريخ بيان المرآز 
  : المالي الخاضع للتدقيق آخذًا باإلعتبار اآلتي

        

a.  أخذ المدقق باعتبار االجراءات المناسبة
بالنسبة لالحداث الالحقة لتاريخ بيان 
المرآز المالي وحتى تاريخ اصدار 

  التقرير

        

b. أخذ المدقق باالعتبار األدلة اإلضافية التي 
  أصبحت متوفرة قبل إصدار التقرير

        

c.  ،إذا علم المدقق، بعد تاريخ التقرير
بمعلومات قد تؤثر على البيانات المالية 
المدققة فيما لو علم بها المدقق قبل 

عتبار المتطلبات الالتقرير، هل أخذ با
المهنية لتحديد موقفه وطريقة معالجة 

  . الموضوع
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  قيقتوثيق التد 3.20

Audit Documentation  

  مالحظات ال  ينطبق  ال  نعم  البيـــــــــان

التوثيق تفاصيل لتأمين فهم  يتضمنهل  .1
واضح للعمل المنفذ بما فيها طبيعة وتوقيت 
ومدى إجراءات التدقيق باالضافة إلى االدلة 

  التي حصل عليها ومصادرها وخالصاتها؟

        

يق هل أن شكل ومضمون ومدى توثيق التدق .2
آافية ليتمكن مدقق ليس له عالقة بالمهمة بأن 
يفهم االجراءات المنفذة ونتائجها، االدلة 
المستلمة والخالصات ومطابقة السجالت 

  المحاسبية مع المعلومات المدققة؟

        

في حال آانت أدلة التدقيق، إذا وجدت، والتي  .3
قام المدقق بتوثيقها تتعارض مع الخالصات 

  المدقق هذا التناقض؟ النهائية، آيف برر

        

هل يتضمن التوثيق معلومات عن المدقق  .4
الذي قام بالمهمة والمدقق الذي راجعها 

  والتاريخ الذي أتم فيه المراجعة؟

        

في حال اتباع إجراءات ال تمتثل لتلك  .5
المطلوبة من المعايير الدولية للتدقيق، هل قام 
بتوثيق المبررات لعدم االمتثال وما هي 

  راءات البديلة الكافية التي قام بها؟االج

        

هل تم اتباع إجراءات لحفظ التوثيق حسب  .6
  .القوانين المرعية اإلجراء

        

توثيق االآتشافات والمسائل الهامة تم هل  .7
االمور المتعلقة بالسياسات : مثال(

واإلفصاحات المحاسبية، التغيرات في تقييم 
التي  المخاطر، صعوبات التدقيق، االآتشافات

قد تؤدي الى تعديل التقرير، والتعديالت 
وآيفية معالجتها وأسس ) الناتجة عن التدقيق

  الخالصات التي تم التوصل إليها؟
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 أوراق العمل -4

4- Working Papers 

 .داء المكتبأمراجعة أوراق العمل وتقييم : هدف الجزء

Cash & Bank Balances / 
Overdrafts 4.1  الصندوق والمصارف 

Receivables 4.2 الذمم المدينة 

Inventory 4.3 المخزون 

Financial Assets  4.4 األصول الماليةالموجودات 

Other Assets 4.5  موجودات أخرى 

Intangible Fixed Assets 4.6 أصول ثابتة غير مادية 
Property, Plant & 
Equipment 4.7 ممتلكات ومعدات 

Liabilities 4.8 ذمم دائنة 
Shareholders Partners 
Equity 4.9 الشرآاء حقوق المساهمين 

Income 4.10 االيرادات 

Expenses 4.11 األعباء 

Depreciation 4.12 االستهالآات 

Provisions 4.13 المؤونات 

Related Party Transactions 4.14 معامالت مع اطراف ذات عالقة 
Consolidated Financial 
Statments 4.15 وحدةالبيانات المالية الم 

Other Areas 4.16  نطاقات أخرى 
Engagements and 
Commitments and لتزامات ودعوات تعهدات وا 4.17 
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Contingencies قضائية  

Other Lists 4.18 قائمات إضافية 
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  أوراق العمل 4
  مواضع تدقيق هامة

ومراجعة البيانات " ةالنبذة عن المهم"استنادَا إلى تقييم مكتب التدقيق للمخاطر المحددة ضمن 
باإلضافة إلى . أدناه 1الهامة في الخانة رقم  المالية وتوثيق تخطيط المهمة، حدد مواضع التدقيق

" ال"أو " نعم"ذلك، وإستنادًا إلى مراجعة توثيق التدقيق لكل من نطاقات التدقيق الهامة، حدد بــ 
  .5إلى  2تقييمك ألداء المكتب المتعلق بالخانات 

  
  

مواضع  -1
 التدقيق الهامة

هل تم تحديد  -2
مخاطر التدقيق 
  بطريقة مالئمة؟

هل تم تصميم  -3
اجراءات التدقيق 
بناًء على مخاطر 

  التدقيق
  المحددة؟

هل تم توثيق  -4
إجراءات التدقيق 
 بطريقة مالئمة؟

هل تم  -5
االلتزام بتطبيق 

المعايير 
  المهنية؟

  موضع التدقيق
1-Significant 
Audit Areas 

2- Adequate 
Audit Risk 

Identification 

3- Adequate 
Audit 

Response 

4- Adequate 
Audit 

Documentation 

5- Complied 
with 

Professional 
Standards 

/ الصندوق والمصارف
  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  المصارف الدائنة

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  الذمم المدينة

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  المخزون

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  الموجودات المالية

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  خرىموجودات أ

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  أصول ثابتة غير مادية

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  ممتلكات ومعدات

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  الذمم الدائنة 
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مواضع  -1

 التدقيق الهامة

هل تم تحديد  -2
مخاطر التدقيق 
  بطريقة مالئمة؟

هل تم تصميم  -3
اجراءات التدقيق 
بناًء على مخاطر 

  التدقيق
  المحددة؟

هل تم توثيق  -4
إجراءات التدقيق 
 بطريقة مالئمة؟

هل تم  -5
االلتزام بتطبيق 

المعايير 
  المهنية؟

  موضع التدقيق
1-Significant 
Audit Areas 

2- Adequate 
Audit Risk 

Identification 

3- Adequate 
Audit 

Response 

4- Adequate 
Audit 

Documentation 

5- Complied 
with 

Professional 
Standards 

حقوق 
  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  الشرآاء/المساهمين

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  اإليرادات

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  األعباء

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  االستهالآات

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  المؤونات

معامالت مع أطراف 
  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  ذات عالقة

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  ةوحدالبيانات المالية الم

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  نطاقات أخرى

  : إفصاحات
  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  تعهدات والتزامات -

  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  دعاوى قضائية -

قيق تتطلب نطاقات تد
  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  قائمة إضافية
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المدرجة في الخانات " ال"استنادًا إلى المالحظات أعاله، لخص اإلستنتاجات العائدة ألجوبة 

 .أعاله
  
  
  

  
 

 ما هي أسباب حاالت القصور، التي تم تحديدها أعاله، إذا وجدت؟

  
  
  

  
 

 مالحظة

آان مكتب التدقيق قد حصل على أدلة آافية للوصول إلى  يجب على المراجع أن يقّيم إذا ما
  .إستنتاجات تثبت صحة الحسابات في البيانات المالية من آافة النواحي الجوهرية
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

          المصارف الدائنة/ الصندوق والمصارف  4.1

          ال يشكل موضع تدقيق هام □

 :قيق ما يليهل يتضمن توثيق التد .1
 آتب تأآيد أرصدة الصندوق •
دائنة ومدنية (آتب تأآيد أرصدة البنوك  •

 ).وخارج الميزانية
المحجوزة أو (الحسابات غير الحرة  •

المجمدة لضمانة أو المحددة وجهة 
 )إستعمالها

مطابقات األرصدة لجميع الحسابات مع  •
  .المصارف

        

هل تم اإلستفسار ومتابعة تصفية مبالغ  .2
 العالقة في المطابقات في نهاية الفترة؟ التسوية

        

رصدة لألآتب تأآيد هل تم الحصول على  .3
السندات والقروض الطويلة األجل باالضافة 

  ؟الى الفوائد المطبقة ومهل االستحقاق

        

التأآد من التقيد بشروط وأحكام عقود هل تم  .4
  ؟القروض الطويلة األجل

        

          الذمم المدينة 4.2

          شكل موضع تدقيق هامال ي □
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

  :هل يتضمن توثيق التدقيق ما يلي .1
  .آتب تأآيد األرصدة المدنية •
إعادة إرسال آتب تأآيد لألرصدة غير  •

  .)2nd request(المستلمة 
إجراءات التدقيق البديلة لألرصدة المدنية  •

  .التي لم يتم إستالم آتب تأآيد لها
األسباب التي أوجبت عدم إرسال آتب  •

  .رصدة المدنيةتأآيد لأل
إذا تم إرسال آتب تأآيد قبل نهاية الفقرة،  •

راءات التي تمت بين تاريخ الكتب اإلج
  .نهاية الفترةو

خالصة تأآيد األرصدة واإلجراءات  •
  .البديلة وإستنتاجات فريق التدقيق

        

تقييم مؤونة الذمم هل تم توثيق مالءمة  .2
المشكوك بتحصيلها ومدى إمكانية تحصيل 

  المدينة بشكل مالئم؟ الذمم
        

هل تم ربط توثيق اإلجراءات المطبقة على  .3
الذمم المدينة بتلك العائدة لإليرادات والتي 

 Cut-off(تتضمن إختبارات تاريخ القطع 
tests(؟ 
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

          المخزون 4.3

          ال يشكل موضع تدقيق هام □

  :هل قام المدقق باإلجراءات التالية .1
مخزون بتاريخ غير في حال تم جرد ال •

تاريخ المرآز المالي، هل تم األخذ بعين 
االعتبار حرآة المخزون بين تاريخ 

  الجرد وتاريخ المرآز المالي؟
هل يتضمن التوثيق أدلة بأن الجرد قد تم  •

على سبيل المثال (بطريقة صحيحة 
مطابقة جداول الجرد مع جداول 

  ؟)المخزون الدفترية
ريق هل تم حضور الجردة من قبل ف •

  عمل التدقيق في آافة مواقع المخزون؟
في حال وجود مخزون لدى أطراف  •

مخزون عام أو بضاعة (آخرين 
ولم يتم حضور الجردة العائدة )  باألمانة

لها، هل تم إستالم آتب تأآيد لوجود هذه 
البضاعة من األطراف اآلخرين وهل تم 

  القيام بإجراءات مالئمة أخرى؟
خزون في حال إعتماد طريقة الم •

، هل يتضمن ) Perpetual(المستمر 
توثيق التدقيق تحديد الفروقات نتيجة 
الجرد الفعلي وتسجيلها في الدفاتر 

 المحاسبية؟ 
هل يتضمن توثيق إجراءات التدقيق  •

إختبارات مالئمة لصحة إحتساب 
المخزون وتحديد تكلفة عناصر 

مواد أولية، بضاعة قيد (المخزون 
  )التصنيع، بضاعة جاهزة
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

ل تم توثيق نتائج حضور الجردة ه •
واإلختبارات األخرى واإلستنتاجات 

  التي توصل إليها فريق التدقيق؟
هل يتضمن التوثيق طريقة تسعير  •

القيمة المخزون بطريقة التكلفة أو 
ما فيه (الصافية المتحققة أيهما أقل 

أو بطيء  Obsoleteالمخزون الهالك 
  ).Slow moving الحرآة

ختبارات على المخزون هل تم القيام بإ •
  ).Cut-off test(بتارخ القطع؟ 

هل يتضمن توثيق التدقيق إذا ما تّم القيام 
بإجراءات من أجل تحديد وجود مخزون 

  مرهون؟

          األصول المالية  4.4

          ال يشكل موضع تدقيق هام □

  :هل قام المدقق بتوثيق اإلجراءات التالية
المتعلق فهم وتقييم النظام الداخلي  .1

باالستثمارات المالية بشكل آاف من أجل 
 : تحديد
العوامل التي قد تؤدي الى زيادة مخاطر  •

 .وامكانية وجود أخطار جوهرية
تصميم اجراءات التدقيق العائدة الى  •

 test of(فحص نظام  الضبط الداخلي 
control  ( و فحص المبالغ واألرصدة

)substantive audit procedures(  
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

هل تضمنت اجراءات التدقيق لألرصدة  .2
 substantive audit(والمبالغ 
procedures (ما يلي: 

التحقق من وجود موافقة اإلدارة على بيع  •
 .أو شراء األدوات المالية

استالم آشوفات وآتب تأآيد من مؤسسات  •
مالية أو مؤسسات أخرى تؤآد ملكية 

)ownership ( العميل لهذه االستثمارات
وقيمتها آما في تاريخ المرآز واعدادها 

 .المالي
الحصول على األسعار السوقية  •

لالستثمارات المالية أو االعتماد على أية 
طريقة أخرى من أجل إثبات القيمة 

 .السوقية لالستثمارات التي تم فحصها
، استالم إقرارات من اإلدارة •

Management Representations، 
محفظة للتأآيد أن العميل قد قام بتصنيف 

لمالية بشكل مالئم بناء االستثمارات ا
  ، ومتوافر للبيع ،Tradingللمتاجرة، 

Available for Sale ومقتناة حتى  ،
 Held toتاريخ االستحقاق، 

Maturity.  
  

        

  موجودات أخرى 4.5
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام □
        

هل تم القيام باجراءات تدقيق مالئمة لألرصدة  .1
 :تاليةالهامة ال

التأآد من انها (مصاريف مدفوعة مسبقًا،  •
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

عائدة الى دورة الحقة، التأآد من النفقات 
المدفوعة مسبقًا على أنها مثبتة بوثائق 

 ..).تية مالئمة من عقود وفواتير الخثبو

إيرادات مؤجلة وأرصدة مدينة أخرى  •
أسس تأجيل اإليرادات وإذا ما آانت (

  )منسجمة مع السنوات السابقة

  أصول ثابتة غير مادية 4.6
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام □
        

هل تم القيام باجراءات تدقيق مالئمة لكافة  •
بنود األصول الثابتة غير المادية والتي 

 تتضمن الشهرة؟ 

هل تتضمن اجراءات التدقيق امكانية تحديد  •
لبند الشهرة وآافة ) Impairment(تدني دائم 

  األصول غير المادية؟

        

  ممتلكات ومعدات 4.7
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام  □
        

هل تعتبر اجراءات التدقيق مالئمة للتأآد من قيمة 
أرصدة الممتلكات والمعدات واالفصاحات ، مع 

  : األخذ بعين االعتبار ما يلي

الفحص  فحص المستندات الثبوتية(ات االضاف •
 )الحسي

ك، صحة احتساب االستهال(االستهالآات  •
مقارنة مع السياسة المتبعة في السنوات 

 )السابقة

        



مراجعة النظير دليل  
 
2010 

 

 ة المهمةمراجع 12
 أوراق العمل 4

 

 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

  تدني دائم في قيمة الممتلكات والمعدات •

  ذمم دائنة  4.8
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام □
        

هل تم فحص الذمم الدائنة والمطلوبات  •
 من أجل تأآيد تواجدهااالخرى 

)existence ( بتاريخ المرآز المالي؟) دراسة
م الدائنة مع حسابات المشتريات حسابات الذم

والمصاريف العائدة لها عن طريق التأآد من 
وجود مستندات ثبوتية وافية ومالئمة 
آالفواتير وااليصاالت، باالضافة الى مالحقة 
عمليات التسديد الحاصلة على هذه الحسابات 

 ...) خالل السنة وخالل الفترة الالحقة

من ت هل تم فحص الذمم الدائنة والمطلوبا •
) completeness( اآتمالهاتأآيد  أجل

مالحقة عمليات (بتاريخ المرآز المالي؟ 
التسديدات الحاصلة على هذه الحسابات خالل 

 ؟..)لالحقة لتاريخ المرآز الماليالفترة ا

هل تم الربط بين اجراءات التدقيق العائدة الى  •
فحص الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى بتلك 

صات تاريخ القطع على العائدة الى فحو
 Purchases Cut Off(المشتريات 

Testing(  
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

  حقوق المساهمين 4.9
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
        

 هل تم التأآد من صحة اآتتاب زيادة رأس •
الجمعية العمومية، ايداع رأس (المال 
 ؟..)المال

هل تم التأآد من ان العميل قد تقيد باحكام  •
لبناني والقوانين األخرى قانون التجارة ال

ي القانوني وأية بشأن تكوين االحتياط
 احتياطيات أخرى؟

هل تمت مراجعة قرارات الجمعيات العمومية  •
تدوير، توزيع، (العادية بشأن تحقيق األرباح 

  ..)احتياطات خاصة 

        

  اإليرادات 4.10
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
        

 االختياريةجراءات التدقيق االهل تتضمن  •
)Substantive ( على اجراءات تحليلية
)Analytical ( مالئمة؟) ،مقارنة شهرية

مقارنة مع الموازنة، تحليل لنسبة هامش 
 ؟ ...)الربح الخ

هل يتضمن توثيق اجراءات التدقيق على  •
اختبارات مالئمة للتأآد من اثبات اإليرادات 
وعرضها بطريقة مالئمة من خالل األخذ 

 :بار بما يليبعين االعت

 .سياسة اثبات اإليرادات المتبعة 

        



مراجعة النظير دليل  
 
2010 

 

 ة المهمةمراجع 14
 أوراق العمل 4

 

 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

  .إيرادات خارج االستثمار 

  األعبــــــاء 4.11
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
        

هل تم القيام بفحص حسابات الراواتب  •
 واألجور واألعباء الملحقة بها؟

هل تم القيام باإلجراءات التحليلية المناسبة  •
  رة؟المتعلقة باألعباء للفت

        

  اإلستهالآــــات 4.12
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
        

هل تم التأآد أن اإلستهالآات المدرجة في  •
بيان الدخل الشامل مطابقة مع الحرآة على 
حسابات اإلستهالآات المجمعة المدرجة في 

  بيان المرآز المالي؟

        

  المؤونــــــــات 4.13
        

  مال يشكل موضع تدقيق ها□ 
        

هل تم التأآد من أن المؤونات المكونة متعلقة  •
 بإلتزامات مترتبة على الشرآة؟

هل تم إعادة إحتساب المؤونات للتأآد من  •
  صحتها؟ 

        

  معامالت مع أطراف ذات عالقة 4.14
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

هل تم اإلفصاح عن جميع المعامالت مع  •
ن التي تؤثر أطراف ذات عالقة مفصلة بي

على بيان الدخل الشامل وتلك التي تؤثر 
  على بيان المرآز المالي؟

        

  ةموجودالبيانات المالية ال 4.15
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
        

 ةوجودإذا تم عرض بيانات مالية م •

األرصدة ) Elimination(هل تم حذف  
 Intercompany(المشترآة 

Balances (بين الشرآات؟ 

آانت نهاية الفترة المالية إلحدى  إذا 
الشرآات التابعة مختلفة عن تلك 
المتعلقة بالشرآة األم، هل تم إعتبار 
الحوادث التي قد تطرأ وتأثيرها على 
المرآز المالي ونتيجة العمليات 

 والتدفقات النقدية؟

هل قام المدقق بالتأآد من صحة  
األرصدة اإلفتتاحية المتعلقة بشراء 

 لسنة؟شرآة خالل ا

هل قام المدقق بالتأآد من نسبة تملك  
الشرآة األم في الشرآات التابعة في 

  حال إختلفت هذه النسبة خالل السنة؟

        

  نطاقـــــــات أخــــــرى 4.16
        

) Leases(هل تمت مراجعة عقود التأجير  •
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 المرجع  ال  نعم ال ينطبق  

للتأآد من صحة إدراجها في البيانات المالية 
عقود أو ) Operating(عقود تشغيلية (

  ؟))Financing(تمويلية 

  أخرىنطاقات تدقيق  4.16
        

  إفصاحــــــــات
        

  ال يشكل موضع تدقيق هام□ 
        

  ودعوات قضائية تعهدات وإلتزامات 4.17
        

هل تم التأآد أن جميع التعهدات  
واإللتزامات قد أدرجت في البيانات المالية 

 حسب فترات إستحقاقها؟

 دعاوى قضائية •

هل تم اإلفصاح عن أية إلتزامات قد تنتج  
عن دعاوى قضائية وهل تم تكوين مؤونة 

  لتلك اإللتزامات عند اإلمكان؟

        

  قائمات إضافية 4.18
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  مسؤوليات القيادة حول النوعية داخل المكتب  5.1
Leadership Responsibilities for quality within the firm  

 ال مالحظات
  البيـــــــــان  نعم  ال  ينطبق

هل تبين ان المكتب يتبع سياسة مصممة  .1        
لترويج ثقافة داخلية تعترف بأن النوعية 

  ؟لتأدية المهمات ساسيأعنصر 
ن المكتب يوآل المسؤولية اإلدارية أهل تبين  .2        

لنظام الرقابة النوعية بحيث أن االعتبارات 
 Cost؟ االقتصادية ال تؤثر في نوعية العمل

Benefit Consideration       
موارد آافية  بتخصيصهل يقوم المكتب  .3        

ومالئمة لتطوير ودعم سياسات وإجراءات 
  ؟لنوعيةالرقابة ا
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  المتطلبات االخالقية  5.2
Relevant Ethical Requirements 

 ال  مالحظات
  البيـــــــــان  نعم  ال  ينطبق

هل آان المدقق مستقال استقالال تاما في  .1        
، وهل التزم بالحياد تدقيقجميع ما يتعلق بال

 تدقيقوالموضوعية عند تقييم أدلة وقرائن ال
البيانات  حولصول إلى رأى وعند الو

  ؟المالية
هل تجنب  المدقق ما يحمل اآلخرين على  .2        

  ؟ه وحياده وموضوعيتهيتالشك في استقالل
وحياد  يةهل تأآد المدقق من استقالل .3        

 بتدقيقالمكلف  تدقيقوموضوعية فريق ال
  .البيانات المالية للمنشأة

هل امتنع  المدقق عن إبداء الرأي في  .4        
بعد ، حال اآتشافهفي ، يانات المالية للمنشأةالب

تلك البيانات المالية عدم  تدقيقتعيينه ل
عن  تدقيقفريق ال يةه او عدم استقالليتاستقالل
  ؟المنشأة

 يةه واستقالليتهل قام المدقق بتوثيق استقالل .5        
 تدقيقعن المنشأة التي يقوم ب تدقيقفريق ال
  ؟بياناتها

ت عدم االستقاللية، في معالجة حاال تهل تم .6        
حال وجودها، من قبل المكتب بطريقة 
موضوعية مع مراعاة التأثير لتغيير التقرير 

  ؟في حال لم يكن المدقق مستقًال
هل ان األتعاب للخدمات المنفذة خالل العام  .7        

السنة  لماضي قد دفعت قبل اصدار تقريرا
  الحالية؟
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  العمالء ومهمات محددةقبول واستمرارية العالقة مع   5.3
ِ Acceptance and Continuance of Client Relationships and 

Specific Engagements  

ال   مالحظات
 البيـــــــــان  نعم  ال  ينطبق

   
      

جراءات قبول العميل قد تمت إهل ان  .1
  .لى مراجعة ملف المهمةإباالستناد 
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        رية الموارد البش  5.4
   Human Resources  

ال    مالحظات
 البيـــــــــان  نعم  ال  ينطبق

وقت  تحديدهل ان اختيار فريق المهمة و .1        
المهمة قد تمت الموافقة عليه من قبل 

  ؟المسؤول عن المهمة
هل قام المدقق بتقييم تأهيله المهني وتأهيل  .2        

الجهاز الفني العامل معه وتحديد ما إذا آان 
بكفاءة قبل  تدقيقمن الممكن له إنجاز مهمة ال

  ؟التعاقد على إنجازها
هل قام  المدقق بتوثيق التقييم الذي نص عليه  .3        

  ؟معيار التأهيل المهني الكافي
هل آان المدقق بما في ذلك الجهاز الفني  .4        

العامل معه على درجة آافية من التأهيل 
يتعاقد المهني للقيام بأعمال المراجعة التي 

  ؟إلنجازها
هل ان المسؤول عن المهمة لديه االطالع  .5        

 والمؤهالت المهنية التمام المهمة بما في ذلك
قواعد السلوك المهني لنقابة خبراء المحاسبة 

   .المجازين في لبنان
        a.  األداء، االشراف ونواحي تقديم تقارير

  .المهمة

        b.  المعايير المهنية للمحاسبة والتدقيق
  .تأآيدات المطبقةوال

        c. لعميل بما فيها الخصائص ا نوع نشاط
التشغيلية لتحديد مراآز األخطار غير 
العادية والمهمة المتعلقة بالمهمة وتقييم 

 بنشاطالتقديرات المعقولة المتخصصة 
  العميل
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        رية الموارد البش  5.4
   Human Resources  

ال    مالحظات
 البيـــــــــان  نعم  ال  ينطبق

        d.  آيفية إعتماد المنشأة على نظم المعلوماتية
والطريقة التي تتبعها من أجل تسجيل 

  .المعلومات الماليةوحفظ 

التعاميم على  هل ان فريق المهمة على اطالع .6        
  ؟المهنية

قق أن هناك ضرورة للحصول مدهل تبين لل .7        
على درجة آافية من التأهيل المهني عن 
طريق الدراسة او االلتحاق بدورات تدريبية 
مالئمة قبل البدء في تنفيذ عملية مراجعة 

  ؟ينةالبيانات المالية لمنشأة مع
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        أداء المهمات  5.5
 Engagement Performance  

  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

  العناية المهنية الالزمـة

هل بذل المدقق العناية المهنية الالزمة في  .1        
وقام  بتطبيق معايير  تدقيقجميع مراحل ال

من  بدرجة من الحرص المتوقعة للتدقيق
  ؟آافيًا مهنيًا مراجع آخر مؤهل تأهيًال

 لعلمهل آان  المدقق على درجة آافية من ا .2        
بأمور المنشأة وظروفها وخططها 
واالستخدامات المتوقعة لبياناتها المالية 

  ؟وتقريره عنها

هل استعان  المدقق  بخبرة ومهارة اآلخرين  .3        
إذا تطلبت األمور درجة من الخبرة 

  ؟ تتوفر لديهوالمهارة ال

  التخطـيـــط

 تدقيقهل قام  المدقق بتخطيط عملية ال .4        
  :يلي بصورة آافية لتحقيق ما

        a.  اختيار إجراءات مالئمة للحصول على
بداء أدلة وقرائن تدقيق آافية آأساس إل

  .البيانات المالية حولرأيه 

        b. أن جميع إجراءات التدقيق  التأآد من
ه تتم تحت إشراف التي يقوم بها مساعدو

آاف من أفراد تتوفر لديهم الخبرة 
  .والمهارات المناسبة

      c.  االقتناع بأن عملية التدقيق سوف تتم
  الدولية؟ تدقيقوفقا لمعايير ال
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        أداء المهمات  5.5
 Engagement Performance  

  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

، هل أخذ قعند اختيار إجراءات التدقي .5        
  :ياالعتبار ما يلـب المدقق

        a. نطاق مهمة التدقيق  

        b.  طبيعة ونشاط وتنظيم المنشأة موضوع
التدقيق ، حتى يتسنى له تحديد تلك 
العمليات واألحداث التي من المحتمل أن 
 .يكون لها تأثير هام على البيانات المالية

        c. سواء في ، تغيرات هامة ةتأثير أي
التشريعات أو الممارسات المحاسبية ، 

 ةأو أي ،على المنشأة التي تخضع التدقيق
رات هامة في النشاطات التجارية تغي

الخاصة بالمنشأة وإجراءات المحاسبة 
  .المتعلقة بها

        d.  خبرته السابقة فيما يتعلق بدرجة
االعتماد على إدارة المنشأة وموظفيها 
ودقة اآتمال سجالتها المحاسبية 

مؤشرات تدعو إلى  ةباإلضافة إلى أي
  .الشك في موضوعية إدارة المنشأة

        e. جية التدقيق التي يتبناها المدقق استراتي
بالنسبة للمنشأة المعنية بما في ذلك 
 القرارات المتعلقة باألهمية النسبية
ومشاآل التدقيق السابقة والحالية 
ومصادر أدلة وقرائن المراجعة التي 
يرى المدقق االعتماد عليها، وتوقيت 

  .إجراءات التدقيق
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        أداء المهمات  5.5
 Engagement Performance  

  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

        f.  عندما يستدعى األمر االستعانة
التدقيق هل قام  عدين في عمليةبمسا

  :المدقق بما يلي

        g.  أن يأخذ في االعتبار عدد ونوعية
ومقدرة المساعدين المطلوبين للعمل، 
وتوقيت زياراتهم الميدانية للمنشأة أخذا 
في الحسبان توقيت إعداد البيانات 

  .المالية بواسطة إدارة المنشأة

        h.  ، أن يصف المنشأة ونشاطها وتنظيمها
أهداف عملية التدقيق، والطرق و

واألساليب واإلجراءات التي سيتم 
اتباعها من قبل أفراد فريق التدقيق الذين 

  .يتم االستعانة بهم

        i.  أن يحدد مدى اإلشراف الالزم على
أعضاء فريق التدقيق بعد األخذ في 
الحسبان صعوبة األعمال المكلف بها 

  .آل عضو من أعضاء الفريق

هناك مدقق آخر يشارك في عملية إذا آان  .6        
  :التدقيق  فهل

        a. راية تامة بنطاق آان آل منهما على د
  ؟ومسؤوليات مهمته

        b.  التشاور مع المدقق اآلخر لتحديد تم
ات التدقيق مسؤولية آل منهم وإجراء

  ؟التفصيلية وتوثيق ذلك
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        أداء المهمات  5.5
 Engagement Performance  

  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

  الرقابـــة
هل تم توجيه أعضاء فريق التدقيق  .7        

وتدقيق العمل الذي قاموا واإلشراف عليهم 
تأآيد آاف بأن تنفيذ المراجعة  يوفربه بما 

  الدولية؟قد تم وفقا لمعايير التدقيق 

هل تم تحديد مستوى الرقابة واإلشراف  .8        
المطلوبين في ضوء تشعب المهمة وتعقدها 

  ؟وخبرة وآفاءة أعضاء فريق التدقيق

هل تم تصميم واستخدام إجراءات مناسبة  .9        
قيق درجة آافية من التوجيه واإلشراف لتح

  :والتدقيق مع االهتمام بما يلي 

        a.  تفويض العمل إلى مساعدين على
مستوى مناسب من التأهيل والخبرة 

  .والكفاءة

        b.  إبالغ أعضاء فريق التدقيق المكلفين
بعملية التدقيق على جميع المستويات 
بمسؤولياتهم، وبأهداف اإلجراءات التي 

  .بتطبيقهايقومون 

        c.  إبالغ أعضاء فريق التدقيق باألمور
 أو التي قد تؤثر على طبيعة أو مدى
  .توقيت اإلجراءات المكلفين بالقيام بها

        d. أوراق  مضمونالتوجيه المتعلق بشكل و
  .العمل
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        أداء المهمات  5.5
 Engagement Performance  

  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

        e.  توجيه التعليمات ألعضاء فريق التدقيق
بلفت نظر المشرفين والمسؤولين عن 

 ،هامة محتملةالتدقيق ألي مشكلة 
خاصة بالمحاسبة او التدقيق قد 

  .يصادفونها

        f. تدقيق أوراق العمل بواسطة المشرفين، 
  .والمدقق المسؤول عن العملية

        g.  مقارنة ما تم إنجازه مع خطة التدقيق
وإبالغ فريق العمل بأي اختالف بينهما 

  .وأي تعديل يطرأ على خطة التدقيق

        h. ل العمالءالمحافظة على سرية أعما.  

آخر يشارك في عملية  مدققإذا آان هناك  .10        
التدقيق  هل تم  تدقيق العمل الذي يقوم به 

لعمل المدقق اآلخر لتقرير ما إذا آان هذا ا
وهل تم  الدولية؟ لمعايير التدقيق قد تم وفقًا

ربط مدى تدقيق عمل المدقق اآلخر بتأهيله 
  ؟هيتوسمعته واستقالل

المسؤول بتدقيق جميع  ققالمد  قامهل  .11        
 ،األمور الهامة المتعلقة بالبيانات المالية 

  التدقيق؟ونتائج 

 ،مع محاسب قانوني آخر التشاور تمهل  .12        
قبل تكوين رأيه في ، أو خبير مناسب
  :الظروف التالية
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        أداء المهمات  5.5
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  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

        a.  عندما يكون لدى المدقق شك في
التصرف المناسب الواجب بخصوص 

  ) :أو( ؟أمر يتعلق بمبدأ

        b. ر عندما ينشأ أمر من المحتمل أن يؤث
  ؟على الرأي الذي يدلى به المدقق

تقرير الهل تحقق  المدقق المسؤول من أن  .13        
الذي يصدره يتفق مع رأيه في البيانات 

  ؟المالية
هل ان ارشادات مراجعة الرقابة النوعية  .14        

  ؟على المهمة تتطابق معها
  ورةـــــالمش

الى مشورة من  أمكتب قد لجهل تبين ان ال .15        
داخل أو خارج المكتب أو قام بأبحاث مهنية 
وفقًا لسياسات واجراءات المكتب أو وفقًا 
لتعقيدات طبيعة الحالة آخذًا باالعتبار ما 

  :يلي

        a.  هل تم أخذ المشورة بالوقت المالئم ؟
لوقائع بجميع ا وهل آان المستشار ملمًا
  ؟والظروف المتعلقة بالحالة

        b.  هل تمت األبحاث من خالل مصادر
  ؟ة وحديثةموثوقة، صحيح

        c.  هل لدى المستشار المستوى المطلوب
من المعرفة والكفاءة والحكم والسلطة 

  ؟حيث يلزم
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        أداء المهمات  5.5
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  البيـــــــــان  نعم  ال ال  ينطبق  مالحظات

        d.  باالستناد الى الوقائع والظروف هل
الخالصة التي توصل اليها المكتب 

  ؟ولة ومنسجمة مع المعايير المهنيةمعق

        e. مكتب، البيانات المالية، أو هل تقرير ال
حالة المعلومات األخرى التي تأثرت بال

  ؟منسجمة مع نتائج المشورة

        f.  في حال أشارت سجالت المهمة الى
اختالف في الرأي بين فريق المهمة أو 
 تالمتخصص أو المستشار، هل تم

معالجة االختالف وفقًا لسياسات 
واجراءات المكتب؟ وهل تم تدقيق نتائج 

  الجة بشكل مالئم؟المع
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  والمالحظات" ال"الئحة اإلجابات السلبية  -6
List of “No” Answers and Other Comments 

  .وتوضيحها وادراج طريقة الحل" ال"عرض األجوبة السلبية : هدف الجزء

 الئحة االجابات السلبية العائدة لنظام  6.1
  الرقابة النوعية

List of “No” Answers on the 
System Review

 لتنفيذالئحة االجابات السلبية العائدة   6.2
   المهمات

List of “No” Answers on the 
Engagment Performance
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  الئحة االجابات السلبية العائدة لنظام الرقابة النوعية   6.1
List of “No” Answers on the System Review 

رقم  الشرح  13 22 1مالحظاتال
 السؤال

        

        

        

        

        

        

        

        

 
                                                            

ويتم توضيح السبب عندما تكون االجابة ". محلولة"طريقة الحل عندما تكون االجابة  في المالحظات درجي :المالحظات  1
  "غير هامة"

  المالحظات توضيح السبب خانة ويدرج في ،لتعبر عن جواب سلبي Not Significant غير هامة2 
 ويدرج في المالحظات طريقة الحل ،Resolvedمحلولة   3
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   ألداء المهماتالئحة االجابات السلبية العائدة   6.1
List of “No” Answers on the Engagment Performance 

رقم  الشرح  13 22 1مالحظاتلا
 السؤال

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                            
ويتم توضيح السبب عندما تكون االجابة ". محلولة"طريقة الحل عندما تكون االجابة  في المالحظات درجي :المالحظات  1

  "غير هامة"

  ويدرج في المالحظات توضيح السبب ،لتعبر عن جواب سلبي Not Significantغير هامة 2 
 ويدرج في المالحظات طريقة الحل، Resolvedمحلولة   3
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  استنتاجات المراجعة وتقرير المراجع

Review Conclusions and the Reviewer’s Report 

عرض األجوبة وتوضيحها وإدراج طريقة الحل وتقييم نتائج : هدف الجزء
  المراجعة التي أدت إلى التقرير وعرض التقرير النهائي

 List of Answers and  الئحة االجابات والمالحظات  1
Comments

" ال"بات السلبية االئحة االج  1.1
  والمالحظات

List of “No” Answers and 
Comments

" ال"الئحة االجابات السلبية  1.1.1
  والمالحظات لنظام الرقابة النوعية

List of “No” Answers on the 
System Review

" ال"الئحة االجابات السلبية  1.1.2
  والمالحظات حول مراجعة المهمات

List of “No” Answers on the 
Engagement Performance

" نعم"الئحة االجابات االيجابية   1.2
 List of “Yes” Answers  والمالحظات

Forming Conclusions  تكوين االستنتاجات   2

تقييم الخالصات حول نظام الرقابة  2.1
  النوعية

Evaluating Conclusions About 
the System Review

 Evaluating Conclusions About يم الخالصات حول مراجعة المهمةتقي 2.2
the Engagement Review

Reviewer’s Report  تقرير المراجع 3

 The Report’s Contents  عناصر التقرير 3.1

أنواع التقارير حول نظام الرقابة  3.2
  النوعية
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  الئحة االجابات والمالحظات 1
List of Answers and Comments  

 والمالحظات حول مراجعة المهمات" ال"الئحة االجابات السلبية  1.1.2 
List of “No” Answers on the Engagement Performance 

غـيـر   4اتــظـالحــمال
رقم  الشرح 6محلولة 5هـامـة

 السؤال
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  الئحة االجابات والمالحظات 1
List of Answers and Comments 

  والمالحظات" نعم"الئحة االجابات االيجابية  1.2
List of “Yes” Answers  

مالحظات ال 
نعم ال ينطبق  ـــانالبيــــــ

باالستناد الى المهمة المنجزة، هل لفتت نظرك أية  .1        
  :مسالة تؤدي الى االعتقاد بما يلي

        a.  المكتب لم ينجز المهمة استنادًا الى المعايير الدولية
  .بما فيها التوثيق ISAللتدقيق 

        b. المدقق مالئمًا حسب الظروف  لم يكن تقرير.  

        c.  مع المعايير الدولية ال تتطابق البيانات المالية
من آافة النواحي الهامة،  IFRSللتقارير المالية 

وإن تقرير المدقق غير معدل ليعكس حالة عدم 
  .التطابق

        d.  ان المدقق المسؤول عن المهمة ليس لديه المعرفة
والمؤهالت والمقدرة المهنية لتنفيذ المهمة وفق 

  .المعايير المهنية
        e. وإجراءاته على المهمة  لم يطبق المكتب سياساته

  .     في آافة النواحي الهامة
  "نعم"األجوبة االيجابية  أسباب شرحا

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  
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  تكوين االستنتاجات 2
Forming Conclusions 

  تقييم الخالصات حول نظام الرقابة النوعية 2.1
Evaluating Conclusions About the System Review  

مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

، على فريق المراجعة أن يقوم ابة النوعيةنظام الرقحول  خالصةلغاية الوصول إلى 
خلل في تصميم إلى المالحظات وتحديد ما إذا آانت آل منها تعود وتحليل بتجميع 

  .نظام الرقابة النوعية أو عدم آفاية اإللتزام به

  خلل في تصميم نظام الرقابة النوعية .1        

        a. يتعين على فريق المراجعة أن يقوم بتقدير ما إذا آان 
نظام الرقابة النوعية لدى المكتب فعاًال، من يم تصم

أجل التوصل إلى هذا التقدير، على فريق المراجعة 
األدلة التي تم الحصول عليها واآلثار األخذ باالعتبار 

 المترتبة على هذه األدلة وذلك من خالل تقييموالنتائج 
التي نظام الرقابة النوعية والفحوصات  تصميم
اإللتزام به بما فيها فحص لتحديد مدى  أجراها
  .المهمات

        b.  يجب أن يتم تقييم األهمية النسبية لمسائل التصميم
بشكل فردي أو اجمالي على ضوء حجم المكتب 

مثاًال على ذلك، إن . وطبيعة نشاطه التنظيميوهيكله 
وجود مشكلة متعلقة بنظام الرقابة النوعية لدى 

من شأنه أن  المكتب قد يقابلها وجود سياسة أو إجراء
. يقلل أو يزيل أثر هذه المشكلة أو أن يعدل آثيرًا منها

في هذه الحالة، يتعين على فريق المراجعة أن يأخذ 
النوعية في باإلعتبار العالقات بين عناصر الرقابة 

النظام وتقييم المسائل في ظل وجود سياسات 
وإجراءات بديلة لتحديد درجة أهمية المسألة ذات 

  .العالقة
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الحظاتم ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

        c.  قد تكون هناك ظروف حيث يالحظ فريق المراجعة
بعض النقاط غير هامة ولكنه يخلص إلى أن نظام أن 

الرقابة النوعية لدى المكتب بحاجة إلى تحسين على 
سبيل المثال، في حال آان المكتب يكبر بسرعة ويقوم 

المكتب  ال يعطي بزيادة عدد موظفيه وزبائنه فقد
المناسب في مجاالت الموارد الكافي و اإلهتمام

وإجراءات ...)  التوظيف و التدريب إلخ(البشرية 
  .قبول واستمرار العمالء

        d.  هذه مثل المراجعة اإلستنتاج بأن  لفريقيمكن
المالحظات قد تشكل حالة قد ال تمكن المكتب من 

 أداءنوعية  الحصول على قناعة معقولة حول
أو إعداد التقارير بما يتوافق مع المعايير  /و المهمات

غير أنه مع غياب وجود هذه . المهنية المعمول بها
، فبإمكان المراجع ماتالمسألة من خالل مراجعة المه

أن يلفت النظر إلى هذه المسألة دون أن  يالرئيس
  .يتضمنها تقريره آحالة قصور

  نوعيةخلل في االلتزام بنظام الرقابة ال .2        

        a.  ينشأ الخلل في اإللتزام بسبب عدم قيام موظفي
المكتب بااللتزام بسياسات وإجراءات نظام رقابة 

مناسب، ولكنه يتعذر  بشكلنوعية تم تصميمه 
الفردي  األداءبسبب تأثير التباين في  به االمتثال

 . واإلختالف في التفسير المهني في درجة اإللتزام
لمكتب قيد المراجعة، إضافة ان درجة إلتزام موظفي ا

إلى نظام الرقابة النوعية المتبع لديه يجب أن تكون 
مالئمة لتزويد المكتب بتأآيد معقول حول األداء 
وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المهنية المعمول بها من 

  .آافة النواحي الهامة
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

        b. تصميم نظام الرقابة تقييم  آما هو الحال مع
على  بتطبيق هذا النظام ، يجب تقييم االلتزامالنوعية

ضوء حجم المكتب وهيكله التنظيمي وطبيعة 
عدم اإللتزام أو من أجل تحديد درجة  ،نشاطه

اإللتزام، على فريق المراجعة تقييم المسائل على 
المستويين الفردي واإلجمالي مع األخذ باإلعتبار أن 

ام بسياسات وإجراءات معينة هو أآثر أهمية اإللتز
للمكتب للحصول على التأآيدات المطلوبة من 

  .اإللتزام بسياسات وإجراءات أخرى
، على فريق المراجعة النظر في السياقفي هذا 

احتمال أن يكون قد نتج عن عدم اإللتزام بسياسة أو 
إجراء ما، عدم تأدية المهام أو إعداد التقارير وفقًا 

  . عايير المطلوبة من آافة النواحي الهامةللم
العالقة مباشرة بين سياسة أو إجراء ما  آانتآلما 

وبين المعايير المهنية آلما انخفضت درجة عدم 
  .اإلمتثال الالزمة للوصول إلى حالة قصور

  تحديد سبب الخلل في نظام الرقابة النوعية .3        

نظام عند وجود معطيات تشير إلى وجود خلل في  .4        
الرقابة النوعية لدى المكتب، على فريق 
المراجعة في هذه الحالة أن يحدد سبب الخلل 

قد تكون هذه األسباب منهجية وتؤثر . ودالالته
  :في نوع التقرير ومنها ما يلي

        a.  خلل يتعلق بنشاط القطاعات المتخصصة في حين
 ،لم يكن لدى المكتب الخبرة الكافية في ذلك القطاع

ل أي محاولة للحصول على الخبرة ولم يبذ
  .والتدريب أو المشورة والمساعدة الالزمة
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

        b.  ضمن المعايير  ً خلل يتعلق بموضوع تم حديثا
المهنية ولم يقم المكتب من خالل برامج التطوير 

  .واإلشراف على تطبيق هذه المعايير

التنبه إلى األخطاء الفردية  على فريق المراجعة .5        
التي ليس من شأنها في حاالت عدم االمتثال أن 

أما . تؤدي إلى إصدار تقرير مع حاالت قصور
بالنسبة لحاالت عدم االمتثال التي تتكرر من 
مهمة إلى أخرى فعلى المراجع أن ينظر بعناية 
فيما إذا آان هنالك حاجة إلصدار تقرير غير 

  .أو تقرير سلبيمتحفظ مع حاالت قصور 

في مطلق األحوال، يجب تقييم حاالت عدم  .6        
وأهميتها غير المتكررة االمتثال الفردية المعزولة 

النسبية في ضوء النتائج األخرى التي توصل 
  .إليها فريق المراجعة قبل إتخاذ القرار النهائي

لحظه وتأثيره لذلك يتعين على فريق المراجعة النظر في نمط وشمولية الخلل الذي تم 
على االلتزام بنظام الرقابة النوعية آكل، باإلضافة إلى طبيعته وأسبابه وأهميته 

  . النسبية في الظروف المحددة التي لوحظ فيها
ففي حين باإلمكان وجود نقاط ضعف في تصميم نظام الرقابة النوعية أو في مدى 

قصور أو تقرير حاالت اإللتزام به مما قد يؤدي إلى إصدار تقرير غير متحفظ مع 
ان وجود حاالت متفرقة ومختلفة أو غير هامة على المستوى سلبي، فإنه باالمك

وبالتالي، قد يخلص . اإلفرادي ال يمكن عزوها إلى تصميم النظام أو اإللتزام به
ال ) غير متكررة(المراجع الرئيسي إلى أن هذه المسائل تمثل حاالت فردية معزولة 

  .رير غير متحفظ مع حاالت قصور أو تقرير سلبيتؤدي إلى إصدار تق
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

        

تكوين الخالصات لغاية تحديد نوع التقرير حول  .7
على المراجع الرئيسي أن   :نظام الرقابة النوعية

 Professionalيستخدم تقديره المهني 
Judgment  عند تحديد نوع تقرير مراجعة

يأخذ هذا التقدير باإلعتبار . لذي سيصدرهالنظير ا
عدة عوامل بما فيها فهم نظام الرقابة النوعية لدى 
المكتب وطبيعة وأسباب وشمولية األمور التي تم 
لحظها وأهميتها النسبية لنظام الرقابة النوعية 

  :لتحديد نوع التقرير آالتالي لدى المكتب آكل

        

a.   تقرير غير متحفظPass : يتم إصدار هذا التقرير
عندما يستخلص المراجع الرئيسي ان نظام 
الرقابة النوعية لدى المكتب قد تم تصميمه 
واإللتزام به بشكل مالئم  ويوفر للمكتب قناعة 
معقولة حول أداء المهمات وإعداد التقارير بما 
يتوافق مع المعايير المهنية المعمول بها من آافة 

تالي، ال يوجد حاالت قصور وبال. النواحي الهامة
  .تؤثر على طبيعة التقرير
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

        b.  تقرير غير متحفظ مع حاالت قصورPass With 
Deficiencies  : يتم إصدار هذا التقرير وأسباب

وشمولية األمور التي تم لحظها وأهميتها النسبية 
ب آكل عندما لنظام الرقابة النوعية لدى المكت

يستخلص المراجع الرئيسي ان نظام الرقابة النوعية 
ميمه واإللتزام به بشكل لدى المكتب قد تم تص

ر للمكتب قناعة معقولة حول أداء مالئم، يوف
المهمات وإعداد التقارير بما يتوافق مع المعايير 
. المهنية المعمول بها من آافة النواحي الهامة

قصور يتم ) حاالتأو (بإستثناء وجود حالة 
في التقرير وتمثل حاالت متعلقة  بوضوح توصيفها

قد . بتصميم نظام الرقابة النوعية أو اإللتزام به
تؤدي هذه الحاالت بالمكتب إلى تكوين قناعة دون 

أو إعداد التقارير  /المقبولة حول أداء المهمات و
وذلك لناحية معينة أو لعدة نواحي تعود لطبيعة 

ة األمور التي تم لحظها وأهميتها وأسباب وشمولي
  .النسبية لنظام الرقابة النوعية لدى المكتب آكل

        c.  تقريــــــر سلبـــــيFail:  يتم إصدار هذا التقرير
عندما يحدد المراجع الرئيسي حاالت قصور هامة 
بحيث يخلص إلى أن نظام الرقابة النوعية لدى 

 ،كل مالئمالمكتب لم يتم تصميمه أو اإللتزام به بش
يوفر للمكتب قناعة معقولة حول أداء المهمات 
وإعداد التقارير بما يتوافق مع المعايير المهنية 
المرعية اإلجراء من قبل نقابة خبراء المحاسبة 

في  ،من آافة النواحي الهامة المجازين في لبنان
حال وجود قيود على نطاق المراجعة يقوم المراجع 

المناسب مع اإلشارة إلى الرئيسي بإصدار التقويم 
  .وجود قيود على نطاق المراجعة
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  تكوين االستنتاجات 2
Forming Conclusions 

  تقييم الخالصات حول مراجعة المهمة 2.2
Conclusions About the  Engagement Review  

  

مالحظات ال 
نعم ال ينطبق  البيـــــــــان

لمهمات، لغاية الوصول إلى خالصة حول تنفيذ ا .1        
على فريق المراجعة أن يقوم بتجميع وتحليل 
المالحظات وتحديد ما إذا آان تنفيذ المهمات قد تم 
وفقًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراء من قبل 
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان من آافة 

  .النواحي الهامة

 :االعتبارات الواجبة في تقييم الخالصات .2        

  
 :هذا التقييم يجب أن يشمل ما يلي إن        

a.  واإلفصاحات والتقارير المالية  البياناتاعتبار
  .الصادرة للمهمات التي خضعت للمراجعة

        b.  من خالل مراجعة معلومات تعريف  التوثيقاعتبار
إقرارات و ،Profile Informationالمهمات 
، Management Representationsاإلدارة 

  .Inquiriesات واألسئلة واالستفسار
        c.  اعتبار مراجعة التوثيق المطلوب تطبيقه وفقًا

  .للمعايير الدولية للتدقيق
        d.  إذا وجد لمراجعة تنفيذ  السابقاعتبار التقرير

  .Engagement Performanceالمهمات 
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

ل تنفيذ تكوين الخالصات لغاية تحديد نوع التقرير حو .3        
  : المهمات آالتالي

        a. يصدر التقرير غير المتحفظ عندما : تقرير غير متحفظ
يستنتج المراجع أنه لم يسترع انتباهه أي أمر يشير 
إلى أن المهمات الخاضعة لمراجعة لم تنجز ولم يتم 
اإلفصاح عنها بطريقة مالئمة وفقًا للمعايير المهنية 

اء المحاسبة المرعية اإلجراء من قبل نقابة خبر
آما أنه ال . المجازين في لبنان من آافة النواحي الهامة

يوجد أي حاالت قصور عادية أو هامة أو أية 
  .Passتوصيات تؤثر على طبيعة التقرير  

        b.         تقرير غير متحفظ مع حاالت قصور   Pass 
with Deficiencies 

 Passيصدر التقرير غير المتحفظ مع حاالت قصور 
with Deficiencies  عندما يستنتج المراجع الرئيسي

أنه وباستثناء حاالت القصور غير الهامة التي تم 
توصيفها بوضوح ضمن الفقرة التوضيحية، لم يسترع 
انتباهه أي أمر يشير إلى أن المهمات الخاضعة 
للمراجعة لم تنجز ولم يتم اإلفصاح عنها بطريقة 

لمرعية اإلجراء من قبل مالئمة وفقاً  للمعايير المهنية ا
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان من آافة 

  .النواحي الهامة
واحدة (إن حاالت القصور هي عبارة عن استنتاجات 

لحظها المراجع وتؤثر على فهم البيانات ) أو أآثر
المالية أو تمثل تجاهل لسياسات هامة بما فيها التوثيق 

تقرير يصدر عند وجود أن هذا النوع من ال. أو خالفه
حالة أو حاالت قصور في مهمة واحدة على األقل 

في . وليس في آل المهمات التي خضعت للمراجعة
جميع األحوال، عندما تتكرر نفس حاالت القصور في 
آل من المهمات التي خضعت للمراجعة ولم يتم تبيان 
غير هذا النوع المحدد من حاالت القصور، يتم إصدار 

 Pass withمتحفظ مع حاالت قصورتقرير غير 
Deficiencies  وليس تقرير سلبي. 
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

        c.  تقرير سلبيFail :صدر تقرير سلبي يFail  عندما
يستنتج المراجع الرئيسي أنه نتيجة حاالت القصور 
الهامة، بأن المهمات التي خضعت للمراجعة لم 

ً  تنجز ولم يتم اإلفص اح عنها بطريقة مالئمة وفقا
للمعايير المهنية المرعية اإلجراء من قبل نقابة 
خبراء المحاسبة المجازين في لبنان من آافة 

  .النواحي الهامة
يتم إصدار هذا النوع من التقرير عندما تكون 
حاالت القصور الهامة بديهية وواضحة في جميع 

  .المهمات التي خضعت للمراجعة
وال، وآما ذآرنا سابقًا، فإنه عندما في جميع األح

تتكرر نفس حاالت القصور في آل من المهمات 
التي خضعت للمراجعة ولم يتم تبيان غير هذا النوع 
المحدد من حاالت القصور، عندها يتم إصدار 

 Pass withتقرير غير متحفظ مع حاالت قصور 
Deficiencies في مطلق . وليس تقرير سلبي

اجع الرئيسي أن ال يعيد اختيار األحوال على المر
عينات مهمات أخرى للمراجعة تختلف عن العينات 
األولية التي تم اختيارها وإن ال يحاول إعادة النظر 

  .Failفي الرأي السلبي 
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  تقرير المراجع 3
Reviewer’s Report 

  عناصر التقرير 3.1
The Report’s Contents  

مالحظات ال 
نعم ال ينطبق  ــــــــانالبيـ

  :يجب أن يتضمن تقرير المراجع العناصر التالية        

    عنوان التقرير .4        

        a. تقرير حول مراجعة الرقابة النوعية.  

        
b.   حول مراجعة المهمة تقريرأو.  

إلى الشريك المدير أو صاحب  :توجيه التقرير .5        
   المكتب

ن المهمة هي مراجعة نظام أو إ :المهمة تحديد .6        
  اجعة مهماتمر

        a. المراجعة موضوعالفترة  ذآر  

        
b.  لمعايير الرقابة  ً تحديد أن المراجعة تمت وفقا

النوعة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين 
ودليلي الرقابة النوعية ومراجعة النظير الصادرين 

  .عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

ى ان المكتب مسؤول التأآيد عل: ؤولية المكتبسم .7        
       .به واإللتزام عن تصميم نظام الرقابة النوعية
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مالحظات ال 
نعم ال ينطبق   البيـــــــــان

   أن مسؤولية المراجع  تحديد: مسؤولية المراجع .8        
      مراجعة النظام  هي النتيجة حول ما إذا آانت

      للمراجعة   المهمات التي خضعت ومراجعة 
       اإلفصاح عنها وفقًا للمعايير جزت وتمأن قد  
  .المهنية المرعية اإلجراء 

  في حال أن النتيجة غير متحفظ : فقرة توضيحية .9        
       مع قصور أو سلبي تضاف فقرة جديده هي 

           الفقرة التوضيحية والتي يتم فيها الشرح 
       بوضوح سبب التعديل في النتيجة من غير 

  .إلى نوع آخر من التقرير متحفظ

 يذآر المراجع بوضوح النتيجة : نتيجة المراجعة .10        
    التي توصل إليها وإسم المكتب والفترة 

وفق  وع المراجعة وان هذه المراجعة تمت موض
  .المعايير المهنية

 يوقع التقرير من هيئة الرقابة النوعية: يعقالتو .11        
  .والمراجع الرئيسي

   يؤرخ التقرير في تاريخ آخر إجتماع  :ريخاالت .12        
تاريخ في ال عمل مع المكتب موضوع المراجعة أو

إلنهاء المهمة أيهما  النهائي الذي تحدده الهيئة
  .أقرب
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  تقرير المراجع  3
Reviewer’s Report  

 أنواع التقارير حول نظام الرقابة النوعية 3.2
Types of Reports on System Review  

  
Report Rated “Pass”  1  "غير متحفظ"نموذج تقرير.  

Report Rated “Pass with Scope 
Limitation”

غير متحفظ "نموذج تقرير 
نطاق  علىمع وجود قيود 

  "المراجعة
2.  

Report Rated “Pass with 
Deficiencies” 

غير متحفظ "نموذج تقرير 
  .3  "مع حاالت قصور

Report Rated “Fail” 4  "سلبي" نموذج تقرير.  
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  تقرير المراجع  3
Reviewer’s Report  

 مراجعة المهمةأنواع التقارير حول  3.2
Types of Reports on Engagement Review  

  
Report Rated “Pass”  5  "غير متحفظ"نموذج تقرير.  

Report Rated “Pass with 
Deficiencies” 

غير متحفظ " نموذج تقرير
  .6  "مع حاالت قصور

Report Rated “Fail” 7  "سلبي" نموذج تقرير.  



  النوعية  الرقابة نظام مراجعة حول "متحفظ غير" تقرير نموذج -1
 

1 
 

 

 

 

 

  

 

  .. ./../..للسنة المنتهية في  المعتمد -------------------------  نظام الرقابة النوعية  لمكتب التدقيق  لقد قمنا بمراجعة

والمعتمدة من  IFACأعمال المراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين لقد قمنا ب
أعمال المراجعة وفق دليل قمنا بآذلك و ،يل الرقابة النوعيةدلنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بموجب 

  . مراجعة النظير الصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

  مسؤولية المكتب

تنفيذ المهمات إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام رقابة نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول 
من آافة  حاسبة المجازين في لبنانممن قبل نقابة خبراء ال وفقًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراءوإعداد التقارير 
  .النواحي الهامة

  مسؤولية المراجع

  .باإلستناد الى مراجعتنا به مكتبالإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول تصميم نظام الرقابة النوعية والتزام 

  غـيـر متـحفـظ رأي

 بطريقةتم تصميمه وااللتزام به قد  ../../..للسنة المنتهية في المعتمد  إن نظام الرقابة النوعية لمكتب التدقيق ،برأينا
للمعايير المهنية  وفقًا تنفيذ المهمات وإعداد التقاريرعلى تأآيد معقول حول الحصول من تمكن المكتب مناسبة ل
 .آافة النواحي الهامة من في لبنانحاسبة المجازين مقبل نقابة خبراء ال منالمرعية 

 

  

  تقرير حول مراجعة نظام الرقابة النوعية

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ
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  ../../.. .المعتمد للسنة المنتهية في   ------------------------ نظام الرقابة النوعية  لمكتب التدقيق  لقد قمنا بمراجعة

والمعتمدة من  IFACلقد قمنا بأعمال المراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين 
يل الرقابة النوعية وآذلك قمنا بأعمال المراجعة وفق دليل مراجعة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بموجب دل

  . النظير الصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

  مسؤولية المكتب

إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام رقابة نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول تنفيذ المهمات 
من آافة  قبل نقابة خبراء الحاسبة المجازين في لبنان، من قًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراءوإعداد التقارير وف

  .النواحي الهامة

  مسؤولية المراجع

  .إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول تصميم نظام الرقابة النوعية والتزام المكتب به باإلستناد الى مراجعتنا

  فقرة توضيحية

   :لنا وجود القيود التالية من خالل مراجعتنا تبين

 قيدتوصيف ال
  التوصية 

  رأي غير متحفظ مع وجود قيود على نطاق المراجعة

فيما لو استرعت  فيما لو وجدت،و، المذآورة أعاله وباستثاء حاالت القصور أو حاالت القصور الهامةبرأينا، 
قد تم تصميمه ../../.. إن نظام الرقابة النوعية لمكتب التدقيق المعتمد للسنة المنتهية في  انتباهنا خالل المراجعة

وفقًا  ل على تأآيد معقول حول تنفيذ المهمات وإعداد التقاريروااللتزام به بطريقة مناسبة لتمكن المكتب من الحصو
 .آافة النواحي الهامةمن قبل نقابة خبراء الحاسبة المجازين في لبنان  المهنية المرعية من للمعايير

  

  تقرير حول مراجعة نظام الرقابة النوعية

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ
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  ../../.. .المعتمد للسنة المنتهية في   ------------------------ نظام الرقابة النوعية  لمكتب التدقيق  لقد قمنا بمراجعة

والمعتمدة من  IFACلقد قمنا بأعمال المراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين 
يل الرقابة النوعية وآذلك قمنا بأعمال المراجعة وفق دليل مراجعة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بموجب دل

  . النظير الصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

  مسؤولية المكتب

إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام رقابة نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول تنفيذ المهمات 
، من آافة حاسبة المجازين في لبنانمقبل نقابة خبراء المن  قًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراءوإعداد التقارير وف

  .النواحي الهامة

  مسؤولية المراجع

  .إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول تصميم نظام الرقابة النوعية والتزام المكتب به باإلستناد الى مراجعتنا

  :القصور التاليةمن خالل مراجعتنا، تبين لنا حاالت 

 توصيف الحالة
 التوصية 

  غير متحفظ مع حاالت قصور رأي

، إن نظام الرقابة النوعية لمكتب التدقيق المعتمد للسنة المنتهية في أعاله وباستثاء حاالت القصور المذآورةبرأينا، 
معقول حول تنفيذ المهمات  تم تصميمه وااللتزام به بطريقة مناسبة لتمكن المكتب من الحصول على تأآيدقد ../../.. 

من آافة النواحي  حاسبة المجازين في لبنان مقبل نقابة خبراء المن  وفقًا للمعايير المهنية المرعية وإعداد التقارير
  .الهامة

 

  

  تقرير حول مراجعة نظام الرقابة النوعية

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ
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  ../../.. .المعتمد للسنة المنتهية في  ------------------------- نظام الرقابة النوعية  لمكتب التدقيق  لقد قمنا بمراجعة

والمعتمدة من  IFACلقد قمنا بأعمال المراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين 
يل الرقابة النوعية وآذلك قمنا بأعمال المراجعة وفق دليل مراجعة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بموجب دل

  . النظير الصادر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

  مسؤولية المكتب

إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام رقابة نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول تنفيذ المهمات 
، من آافة قبل نقابة خبراء الحاسبة المجازين في لبنانمن  قًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراءوإعداد التقارير وف

  .النواحي الهامة

  مسؤولية المراجع

  .إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول تصميم نظام الرقابة النوعية والتزام المكتب به باإلستناد الى مراجعتنا

  :التالية الهامة القصورمن خالل مراجعتنا، تبين لنا حاالت 

 توصيف الحالة
 التوصية 

  ســلبــي رأي

إن نظام الرقابة النوعية لمكتب التدقيق المعتمد للسنة المنتهية نتيجة لحاالت القصور الهامة المذآورة أعاله، وبرأينا، 
تأآيد معقول حول االلتزام به بشكل يمكن المكتب من الحصول على  لم يتم تصميمه بطريقة مناسبة أو../../.. في 

من آافة  قبل نقابة خبراء الحاسبة المجازين في لبنانمن  وفقًا للمعايير المهنية المرعية تنفيذ المهمات وإعداد التقارير
  .النواحي الهامة

 

  

  تقرير حول مراجعة نظام الرقابة النوعية

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ
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  ../../.. .للسنة المنتهية في  --------------------------------- التدقيقلقد قمنا بمراجعة مهمات تدقيق مختارة لمكتب 

ودليلي الرقابة  IFACعمال المراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين لقد قمنا بأ
  .ومراجعة النظير الصادرين عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،النوعية

  مسؤولية المكتب

تنفيذ المهمات نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول رقابة إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام 
ً  للمعايير المهنية المرعية اإلجراء من قبل نقابة  و إعداد التقارير من آافة  خبراء المحاسبة المجازين في لبنانوفقا
  . النواحي الهامة

  مسؤولية المراجع

ً  للمعايير ما إذا  تقييمإن مسؤوليتنا هي  آانت المهمات التي خضعت للمراجعة قد انجزت وتم االفصاح عنها وفقا
  .المهنية المرعية اإلجراء

االلتزام به،  مدى نظام الرقابة النوعية لمكتب التدقيق وإن مراجعة الرقابة النوعية على المهمات ال تتضمن مراجعة 
  .تأآيد على تصميم هذا النظاممن اللذلك نحن ال نبدي رأي أو أي نوع 

  نتيجة المراجعة

-------- لمكتب التدقيقن المهمات الخاضعة للمراجعة إلى أمر يشير أ يألم يسترع انتباهنا  ،باالستناد الى مراجعتنا
 وفقًاعنها بطريقة مالئمة   التقريرلم تنجز ولم يتم  ../../.. لسنة المنتهية في المنفذة خالل ا ------------------

  .من آافة النواحي الهامةللمعايير المهنية المرعية االجراء من قبل نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

 

  

  المهمةتقرير حول مراجعة 

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ
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  ../../.. .للسنة المنتهية في   ------------------------------- لمكتب التدقيق مهمات تدقيق مختارة  لقد قمنا بمراجعة

ودليلي الرقابة  IFACأعمال المراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين ب لقد قمنا
  .لبنان راء المحاسبة المجازين فيومراجعة النظير الصادرين عن نقابة خب ،النوعية

  مسؤولية المكتب

تنفيذ المهمات نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول رقابة إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام 
براء المحاسبة المجازين في لبنان من آافة من قبل نقابة خ ،وفقًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراءوإعداد التقارير 
  .النواحي الهامة

  لية المراجعمسؤو

ً  للمعايير  تقييمإن مسؤوليتنا هي  إذا ما آانت المهمات التي خضعت للمراجعة قد أنجزت وتم االفصاح عنها وفقا
  .المهنية المرعية االجراء

إن مراجعة الرقابة النوعية على المهمات ال تتضمن مراجعة نظام الرقابة النوعية لمكتب التدقيق ومدى االلتزام به، 
  .ال نبدي رأي أو أي نوع من التأآيد على تصميم هذا النظاملذلك نحن 

  :من خالل مراجعتنا، تبين لنا حاالت القصور التالية

 توصيف الحالة
 التوصية 

 نتيجة المراجعة

ة أعاله، لم يسترِع انتباهنا أي أمر يشير إلى ان المهمات مذآورباالستناد إلى مراجعتنا، وبإستثناء حاالت القصور ال
لم تنجز ولم يتم ../../.. لسنة المنتهية في المنفذة خالل ا------------------- لمكتب التدقيق للمراجعة الخاضعة
 اإلجراء من قبل نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وفقًا للمعايير المهنية المرعية عنها بطريقة مالئمةالتقرير 

  .من آافة النواحي الهامة

  

  المهمة تقرير حول مراجعة

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ
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  ../../.. .المعتمد للسنة المنتهية في   ------------------------ لمكتب التدقيق مهمات تدقيق مختارة  لقد قمنا بمراجعة

ودليلي الرقابة  IFACالمراجعة وفقًا لمعايير الرقابة النوعية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين  لقد قمنا بأعمال
  . ومراجعة النظير الصادرين عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،النوعية

  مسؤولية المكتب

تنفيذ المهمات نوعية وااللتزام به من أجل الحصول على تأآيد معقول حول رقابة إن المكتب مسؤول عن تصميم نظام 
براء المحاسبة المجازين في لبنان من آافة خمن قبل نقابة  ،وفقًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراءوإعداد التقارير 
  .النواحي الهامة

  مسؤولية المراجع

وتم االفصاح عنها وفقًا  إذا ما آانت المهمات التي خضعت للمراجعة قد أنجزترأي حول الإن مسؤوليتنا هي إبداء 
  .للمعايير المهنية المرعية اإلجراء

لمكتب التدقيق ومدى  لرقابة النوعيةلنظام مراجعة مراجعة  إن مراجعة الرقابة النوعية على المهمات ال تتضمن
  .االلتزام به، لذلك نحن ال نبدي رأي أو أي نوع من التأآيد على تصميم هذا النظام

  :من خالل مراجعتنا، تبين لنا حاالت القصور الهامة التالية

 توصيف الحالة
 التوصية 

  نتيجة المراجعة

لمكتب أن المهمات الخاضعة للمراجعة ونتيجة حاالت القصور الهامة المذآورة أعاله، الى مراجعتنا، باالستناد 
عنها بطريقة التقرير لم تنجز ولم يتم ، ../../..لسنة المنتهية في المنفذة خالل ا  ---------------------- التدقيق
المحاسبة المجازين في لبنان من آافة النواحي براء نقابة خوفقًا للمعايير المهنية المرعية اإلجراء من قبل  مالئمة
  .الهامة

  

  المهمةتقرير حول مراجعة 

    ______________________: السيد/ حضرة الشريك

 _____________________________: إسم المكتب

  لبنان  - ----------- 

______________________          _______________________  

  المراجع الرئيس                           الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية

     _________________ :التاريخ


	دليل مراقبة الجودة Quality Control Manual
	ISQC1
	Part I
	Part II
	Part III
	Part IV
	Part V
	Part VI
	Part VII

	دليل مراجعة النظير Peer Review Manual
	Table of Contents
	Table of Contents
	Part I
	Part II
	Part III
	Part IV
	Part V
	Part VI
	Table of Contents
	Part I
	Part II
	Part III
	Part IV
	Part V
	Part VI
	Conclusions
	Report 1
	Report 2
	Report 3
	Report 4
	Report 5
	Report 6
	Report 7




