ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

معيار الرقابة الداخلية
لغرض مراجعة القوائم المالية

لجنة معايير المراجعة
ذو الحجة ١٤٢٠ھـ
أبريــل ٢٠٠٠م

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١
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٩٠١

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

تركت ھذه الصفحة فارغة

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٢

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

تقديــم :
ُتع ُّد المحاسبة من األدوات المھمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعھا
المختلفة وتساعد القائمين عليھا على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك
المنشآت ومساھمتھا في تقوية وتدعيم االقتصاد الوطني  ،ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة
مستفيضة بغرض تطوير مھنة المحاسبة والمراجعة انتھت بصدور المرسوم الملكي الكريم
رقم م ١٢/وتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ھـ الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين
القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الھيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين  ،وھي ھيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنھوض بمھنة المحاسبة
والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير ھذه المھنة واالرتقاء بمستواھا  ،فقد نصت عليه الفقرة
) (١من المادة ) (١٩من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الھيئة مراجعة
معايير المراجعة وتطويرھا واعتمادھا.
وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الھيئة تشكيل لجنة )لجنة معايير المراجعة( تتولى
إع داد وتط وير مع ايير المراجع ة الت ي يتع ين عل ى المحاس ب الق انوني االلت زام بھ ا عن ـد
مراجعة القوائم المالية للمنشآت على اخ تالف أش كالھا النظامي ة أو نش اطھا ال ذي تباش ـره ،
وأن يلتزم عند إعداد المعايير بالئحة إعداد معايير المراجعة وتعديلھا التي تم اعتمادھـا م ن
قبل مجلس إدارة الھيئة برقم  ٢/٢/٣وتاريخ ١٤١٤/٥/١٥ھـ الموافق ١٩٩٣/١٠/٣٠م.
ونظرا ألھمية موضوع الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية  ،رأت
اللجنة إعداد معيار تفصيلي بھذا الموضوع وكلفت الدكتور محمد علي ميرغني
)المستشار( بإعداد مشروع المعيار  ،وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة
المرفقة بمشروع المعيار خالل عدة اجتماعات .وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع
المعيار والدراسة في ضوء المالحظات المقدمة  ،وبعد اعتمادھا من اللجنة أرسلت لذوى
االھتمام واالختصاص وطلب منھم تزويد الھيئة بما لديھم من مالحظات  ،كما تمت
مناقشـة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي االھتمام واالختصاص بمھنة
المحاسبة والمراجعة من مھنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال  ،وقامت
اللجنة بدراسة ما ورد من مالحظات وتعديل مشروع المعيار بالمالحظات التي أخـذ بھا.
وبعرضه على مجلس إدارة الھيئة صدر عن المجلس قرار برقم  ٤/٢/١١وتاريخ
١٤٢١/٣/٥ھـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٧م قضى باعتماد المعيار.
وﷲ الموفق ،،،
األميــن العـــام
ﻳوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑﺎرك

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٣

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

تركت ھذه الصفحة فارغة

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٤

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

فھرس معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

الموضــــــــــــــــــــــــــــــوع
المعيــــــار :
 – ١نطــاق المعيــار
 – ٢ھدف المعيـــــار
 – ٣نص المعيـــــار
 – ٤التعـاريـــــف
 - ٥سريان مفعول المعيـار
الدراسة المرفقة بالمعيار :
 - ١اإلطار النظري للمعيار :
ـ أھمية الرقابة الداخلية
ـ تعريف الرقابة الداخلية
ـ مكونات الرقابة الداخلية
ـ محدوديات الرقابة الداخلية
ـ تطبيق مكونات الرقابة الداخلية في مراجعة القوائم المالية
ـ الحصول على فھم لمكونات الرقابة الداخلية
ـ إجراءات الحصول على الفھم
ـ توثيق الفھم
ـ اعتبارات الرقابة الداخلية في تقييم مخاطر الرقابة
ـ عالقة فھم الرقابة الداخلية بتقييم مخاطر الرقابة
ـ التخفيض اإلضافي للمستوى المقدر لمخاطر الرقابة
ـ أدلة اإلثبات الداعمة للمستوى المقدر لمخاطر الرقابة
ـ عالقة مخاطر الرقابة مع مخاطر االكتشاف
ـ إيصال نقاط ضعف الرقابة الداخلية
 - ٢التطبيق الفعلي في المملكة لتقييم الرقابة الداخلية
 - ٣النظم والمعايير األخرى المرتبطة بالمعيار في المملكة
 - ٤اختيارات المعيار السعودي
 - ٥شرح متطلبات المعيار
 - ٦أمثلة تطبيقية
 - ٧المعايير األمريكية والبريطانية والدولية المتعلقة بالرقابة الداخلية :
ـ المعيار األمريكي  :اعتبارات الرقابة الداخلية في عملية مراجع ة لق وائم
مالية ) (AU 319ـ بيان معايير المراجعة رقم ٧٨ ، ٥٥
ـ المعيار البريطاني رقم )(٣٠٠
ـ المعيار الدولي رقم )(٤٠٠
ـ المقارنة بين المعيار السعودي وكل من المع ايير األمريكي ة والبريطاني ة
والدولية
المصطلحات الھامة الواردة في المعيار
-٨
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٥

الھيئة السعودية للمحاسبين

رقم الصفحة
٩١١
٩١١
٩١١
٩٢٥
٩٢٩
٩٣٥
٩٣٥
٩٣٦
٩٣٦
٩٣٩
٩٤٠
٩٤٠
٩٤١
٩٤٢
٩٤٢
٩٤٥
٩٤٥
٩٤٦
٩٤٨
٩٤٩
٩٤٩
٩٥٠
٩٥٠
٩٥١
٩٥٦
٩٦١
٩٦٣
٩٨٥
٩٩٩
١٠١٣
١٠٥٩

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

تركت ھذه الصفحة فارغة

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٦

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

المعيــــــار
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٧

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

تركت ھذه الصفحة فارغة
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٩٠٨

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ ١١ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

فھــــرس
معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

م

الموضــــــوع

رقم الصفحة

١ـ

نطــاق المعيـــــار

٩١١

٢ـ

ھدف المعيـــــــار

٩١١

٣ـ

نص المعيـــــــار

٩١١

٤ـ

التعـاريــــــــف

٩٢٥

٥ـ

سريان مفعول المعيـــار

٩٢٩
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٩٠٩

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

تركت ھذه الصفحة فارغة

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١٠

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية
 ١ـ نطاق المعيار :
 ١/١يحدد ھذا المعي ار المتطلب ات الت ي يتع ين عل ى المراج ع االلت زام بھ ا عن د تق ويم
الرقابة الداخلية ألي منشأة بغض النظر عن حجمھا وشكلھا النظ امي ؛ بغ رض
مراجعة قوائمھا المالية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليھا.
)الفقرة (١٠١
 ٢/١تقـرأ فقرات المعيار في سياق ما ورد في الدراسـة المرفقـة بـه  ،وفــي سياق
معايير المراجعة المعتمدة من قبل الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
)الفقرة (١٠٢
 ٢ـ ھدف المعيار :
يھدف ھذا المعيار إلى تحديد األنشطة التي يتعين عل ى المراج ع القي ام بھ ا عن د تق ويم
الرقاب ة الداخلي ة ألي منش أة بغ رض مراجع ة قوائمھ ا المالي ة وفق ا لمع ايير المراجع ة
المتعارف عليھا.
)الفقرة (١٠٣
 ٣ـ نص المعيار :
 ١/٣اعتبارات الرقابة الداخلية عند تخطيط عملية المراجعة :
فھم الرقابة الداخلية :
 ١/١/٣يجب على المراجع عند تخطيط عملية المراجعة  ،الحصول على فھم
لكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية بالدرجة التي تكفي لتخطيط
عملية المراجعة  ،وذلك عن طريق القيام بإجراءات لفھم تصميم
األنشطة الرقابية المتعلقة بعملية المراجعة  ،وما إذا كانت ھذه
األنشطة قد تم تطبيقھا وذلك لتحقيق األغراض التالية :
 تحديد أن واع البيان ات الت ي يتوق ع أن تحت وي عل ى غ ش أو أخط اء
مھمة.
 دراس ة العوام ل الت ي ت ؤثر عل ى مخ اطر وج ود غ ش أو أخط اء
مھمة.
 تص ميم اختب ارات التحق ق التفص يلية للعملي ات واألرص دة
واختبارات المراجعة التحليلية.
وتتغير طبيعة وتوقيت ومدى األنشطة التي يقرر المراجع القيام بھا
للحصول على فھم الرقابة الداخلية بعدد من العوامل  ،منھا تغير حجم
المنشأة وتعقد عملياتھا  ،وخبرة المراجع السابقة بالمنشأة  ،وبطبيعة
األنشطة الرقابية ذات العالقة  ،وبطبيعة توثيق المنشأة لھذه األنشطة ،
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١١

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

ولذا فإن على المراجع عند حصوله على فھم لكل مكون من مكونات
الرقابة الداخلية  ،أن يأخذ في االعتبار أي أمور قد تمنع المراجع من
االستمرار في عملية المراجعة  ،فنزاھة إدارة المنشأة قد تكون من
الخطورة بحيث تجعله يقرر أن مخاطر تالعب اإلدارة بالقوائم المالية
ھو بالدرجة التي ال تسمح بإجراء عملية مراجعة .كما أن تساؤالت
المراجع عن طبيعة ومدى سجالت المنشأة قد تجعله يقرر أنه من غير
المحتمل وجود أدلة كافية ومقنعة لتأييد رأيه في القوائم المالية.
)الفقرة (١٠٤
 ٢/١/٣يجب على المراجع عند تقرير الفھم الالزم للرقابة الداخلية لتخطيط
عملية المراجعة أن يأخذ في االعتبار ما يلي :
أ  -المعرفة التي تم الحصول عليھا من مصادر أخرى حول أنواع
الغش واألخطاء ومخاطر حدوثھا  ،والعوامل التي تؤثر على
تصميم اختبارات التحقق .وتشمل المصادر األخرى لھذه المعرفة
عمليات المراجعة السابقة وفھم الصناعة التي تنتمي إليھا المنشأة.
ب -تقديـر المخاطر المالزمة  ،واألحكام الخاصة باألھمية النسبية،
ومدى تعقد وتقدم عمليات المنشأة ونظمھا  ،بما في ذلك طريقة
الرقابة على معالجة المعلومات وما إذا كانت تعتمد على إجراءات
يدوية مستقلة عن الحاسب اآللي  ،أم تعتمد بصفة رئيسة على
إجراءات رقابية بواسطة الحاسب.
 ٣/١/٣كلما زادت عمليات المنشأة ونظمھا تعقيدا وتقدما  ،تعين على المراجع
توجيه انتباه أكبر لمكونات الرقابة الداخلية للحصول على الفھم
الضروري لھذه المكونات الالزمة لتصميم اختبارات تحقق فاعلة ،
والتي تتكون من البيئة الرقابية  ،تقدير المخاطر  ،األنشطة الرقابية ،
المعلومات واالتصال  ،ومراقبة األنشطة الرقابية .ويبين ما يلي
مكونات الرقابة الداخلية واألنشطة التي يتعين على المراجع القيام بھا
)الفقرة (١٠٥
لفھم ھذه المكونات :
البيئة الرقابية :
 ١/٣/١/٣يجب أن يحصل المراجع على المعرفة الكافية بالبيئة الرقابية
لفھم اتجاھات اإلدارة ومجلس اإلدارة ووعيھا وتصرفاتھا
بشأن البيئة الرقابية مع أخذ ك ّل من جوھر األنشطة الرقابية
وأثرھا الكلي في االعتبار .ويجب أن يركز المراجع جھده
على جوھر تصميم وتنفيذ األنشطة الرقابية وليس على شكلھا
)الفقرة (١٠٦
فقط.

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١٢

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

ـ ١١ـ

 ٢/٣/١/٣يجب أن يأخذ المراجع في االعتبار ـ عند الحصول على فھم
للبيئة الرقابية ـ األثر الكلي لعوامل القوة والضعف البيئية
)الفقرة (١٠٧
المختلفة على البيئة الرقابية.
تقدير المخاطر :
 ٣/٣/١/٣يجب أن يحصل المراجع على معرفة كافية عن عملية تقدير
المنشأة للمخاطر بالدرجة التي تمكنه من فھم كيف تأخذ إدارة
المنشأة في االعتبار المخاطر المتعلقة بأھداف التقارير المالية
وكيف تتخذ القرارات الالزمة لمواجھة ھذه المخاطر .وھذه
المعرفة قد تشمل فھم كيفية تحديد اإلدارة لھذه المخاطر ،
ولتقديراتھا ألھمية ھذه المخاطر  ،واحتماالت حدوثھا والربط
)الفقرة (١٠٨
بينھا وبين التقارير المالية.
األنشطة الرقابية :
 ٤/٣/١/٣يجب على المراجع أن يحصل على فھم لألنشطة الرقابية
)الفقرة (١٠٩
المرتبطة بتخطيط عملية المراجعة.
 ٥/٣/١/٣يجب على المراجع خالل فھمه لألنشطة الرقابية أن يأخذ في
االعتبار المعرفة التي حصل عليھا بوجود أو غياب أنشطة
رقابية تم الحصول عليھا من فھم المكونات األخرى لتحديد ما
إذا كان من الضروري القيام بإجراءات إضافية للحصول
على فھم لألنشطة الرقابية .وال يتطلب تخطيط عملية
المراجعة عادة فھم األنشطة الرقابية الخاصة بكل رصيد
حساب  ،أو نوع من العمليات أو الجزء الخاص باإلفصاح في
القوائم المالية أو أي تأكيد يرتبط بما سبق.
)الفقرة (١١٠
المعلومات واالتصال :
 ٦/٣/١/٣يجب على المراجع الحصول على معرفة كافية بنظام
المعلومات الخاص بالتقارير المالية لفھم ما يلي :
 أن واع عملي ات المنش أة المھم ة ذات العالق ة ب القوائم
المالية.
 كيف تبدأ عمليات المنشأة.
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 الس جالت المحاس بية  ،والوث ائق والمس تندات والبيان ات
المؤي دة  ،والحس ابات المح ددة ف ي الق وائم المالي ة الت ي
تتعلق بمعالجة العمليات والتقرير عنھا.
 س ير العملي ات المحاس بية من ذ ب دئھا حت ى إدراجھ ا ف ي
الق وائم المالي ة ؛ بم ا ف ي ذل ك الوس ائل اإللكتروني ة )مث ل
الحاسب اآللي وتبادل البيانات إلكترونيا( المستخدمة لنق ـل
المعلومات  ،ومعالجتھا وحفظھا والوصول إليھا.
 األنشطة المس تخدمة إلع داد الق وائم المالي ة  ،بم ا ف ي ذل ك
التقديرات المحاسبية المھمة والعرض واإلفصاح.
)الفقرة (١١١
 ٧/٣/١/٣ويج ب عل ى المراج ع الحص ول عل ى معرف ة كافي ة بالوس ائل
الت ي تس تخدمھا المنش أة لإلب الغ ع ن المس ئوليات واألدوار
المتعلقة بالتقارير المالية واألمور المھمة المتعلقة بھا.
)الفقرة (١١٢
مراقبة األنشطة الرقابية :

 ٨/٣/١/٣يج ب أن يحص ل المراج ع عل ى معرف ة كافي ة بالسياس ات
واألنشطة الرئيس ة الت ي تس تخدمھا المنش أة لمراقب ة األنش طة
الرقابي ة المتعلق ة بالتق ارير المالي ة  ،بم ا ف ي ذل ك كيفي ة
اس تخدام ھ ذه األنش طة والسياس ات التخ اذ إج راءات
)الفقرة (١١٣
تصحيحية.
 ٤/١/٣يج ب عل ى المراج ع أن يأخ ذ ف ي االعتب ار طريق ة تطبي ق مكون ات الرقاب ة
الداخلية على المنشأة  ،حيث تتغير طريقة انطباق مكونات الرقاب ة الداخلي ة
بتغي ر حج م المنش أة وتعق د عملياتھ ا .وق د تس تخدم المنش آت المتوس طة
والص غيرة  ،بص فة خاص ة وس ائل أق ل رس مية للتأك د م ن تحقي ق أھ داف
)الفقرة (١١٤
الرقابة الداخلية.
 ٥/١/٣يج ب عل ى المراج ع عن د الحص ول عل ى فھ م لألنش طة الرقابي ة المتعلق ة
بتخط يط عملي ة المراجع ة  ،القي ام ب إجراءات لت زوده بالمعرف ة الكافي ة ع ن
تصميم األنشطة الرقابية المختصة المتعلقة بك ل واح د م ن مكون ات الرقاب ة
الداخلي ة  ،وم ا إذا ك ان ق د ت م تنفي ذھا .وتتغي ر بص فة عام ة طبيع ة وم دى
األنش طة الت ي ي تم القي ام بھ ا م ن منش أة إل ى أخ رى وتت أثر بحج م المنش أة
ودرج ة تعقي دھا  ،وبخب رة المراج ع الس ابقة بالمنش أة  ،وبطبيع ة عنص ر
الرقابة المحدد  ،وبطبيعة توثيق المنشأة إلجراءات رقابية محددة.
)الفقرة (١١٥
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 ٦/١/٣يجب على المراجع أن يأخذ في االعتبار تأثير تقديرات ه للمخ اطر المالزم ة
واألحك ام الخاص ة باألھمي ة النس بية لمختل ف أرص دة الحس ابات وأن واع
العمليات على طبيعة ومدى األنشطة التي يتم القيام بھا للحص ول عل ى فھ م
)الفقرة (١١٦
للرقابة الداخلية.
 ٧/١/٣يج ب عل ى المراج ع توثي ق فھ م مكون ات الرقاب ة الداخلي ة للمنش أة الت ي ت م
الحصول عليھا لتخطيط عملية المراجعة .ويت أثر ش كل وم دى ھ ذا التوثي ق
بحجم المنشأة وتعقدھا  ،باإلضافة إلى طبيعة الرقابة الداخلية للمنشأة.
)الفقرة (١١٧
 ٢/٣اعتبارات الرقابة الداخلية عند تقدير المخاطر الرقابية :
 ١/٢/٣يجب على المراجع بع د فھ م الرقاب ة الداخلي ة أن يق وم بتق دير المخ اطر
الرقابي ة المتعلق ة بتأكي دات الق وائم المالي ة .وق د يق وم المراج ع بتق دير
المخ اطر الرقابي ة بالح د األقص ى ل بعض أو لك ل التأكي دات إذا توص ل
إلى ما يلي :
أ  -ليس من المحتمل وجود أنشطة رقابية تتعلق بأحد التأكيدات.
ب -ليس من المحتمل أن تكون األنشطة الرقابية فاعلة.
ج -تقويم فاعلية ھذه األنشطة غير مُجْ ٍد ألنه يتطلب من المراج ع جھ دا
أكب ر م ن االعتم اد عل ى إج راءات التحق ق لألرص دة والعملي ات
واختبارات المراجعة التحليلية.
وق د يق وم المراج ع بتق دير المخ اطر بأق ل م ن الح د األقص ى  ،ويج ب
على المراجع في ھذه الحالة :


تحديد أنشطة رقابية محددة تتعلق بتأكيدات معينة من المحتمل أن
تمنع أو تكتشف أي بيانات تحتوي على غش أو أخطاء مھمة ف ي
ھذه التأكيدات.



القي ام باختب ارات رقابي ـة لتق ويم فاعلي ة ھ ذه األنشط ـة الرقابي ـة.
)الفقرة (١١٨

 ٢/٢/٣يج ب عل ى المراج ع عن د تحدي د األنش طة الرقابي ة المتعلق ة بتأكي دات
معين ة ف ي الق وائم المالي ة أن يأخ ذ ف ي االعتب ار أن بع ض األنش طة
الرقابية قد يكون لھا إما أثر واسع على كثير من التأكيدات أو أن يكون
لھ ا أث ر مح دد عل ى تأكي د مع ين  ،ويتوق ف ذل ك عل ى طبيع ة مُك وّ ن
)الفقرة (١١٩
الرقابة الداخلية المحدد.
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 ٣/٢/٣يج ب عل ى المراج ع تحدي د م دى ارتب اط األنش طة الرقابي ة بأح د
التأكي دات .وكلم ا كان ت العالق ة غي ر مباش رة قل ت فاعلي ة ھ ذا النش اط
الرقابي في تخفيض المخاطر الرقابية لھذا التأكيد) .الفقرة (١٢٠
٤/٢/٣

٥/٢/٣

٦/٢/٣

٧/٢/٣

يج ب عل ى المراج ع أن يأخ ذ ف ي االعتب ار عن د تحدي د االختب ارات
الرقابية ما إذا كانت األنشطة الرقابية تتعلق بفاعلية التص ميم أو التنفي ذ
)الفقرة (١٢٢
ألحد األنشطة الرقابية.
يجب على المراجع عند تحدي د أدل ة اإلثب ات الض رورية لتأيي د مس توى
محدد من المخاطر الرقابية المق درة بأق ل م ن الح د األقص ى  ،أن يأخ ذ
في االعتبار خصائص أدلة اإلثبات ع ن المخ اطر الرقابي ة ال واردة ف ي
) (٦/٣أدناه .وتسمى النتيجة التي يصل إليھا المراج ع لتق دير المخ اطر
الرقابية بالمستوى المقدر للمخاطر الرقابي ة .وبص فة عام ة  ،فكلم ا ق ل
المستوى المقدر للمخاطر الرقابية  ،زادت الثق ة الت ي يج ب أن توفرھ ا
أدل ة اإلثب ات ب أن األنش طة الرقابي ة المتعلق ة بأح ـد التأكي دات ق د ت م
تصميمھا وتنفيذھا بفاعلية) .الفقرة (١٢٢
يج ب عل ى المراج ع أن يس تخدم المس توى المق در للمخ اطر الرقابي ة
والمستوى المقدر للمخاطر المالزمة لتحديد المستوى المقب ول لمخ اطر
االكتشاف لتأكيدات القوائم المالية .كما يجب عل ى المراج ع أن يس تخدم
المس توى المقب ول م ن مخ اطر االكتش اف لتحدي د طبيع ة  ،وتوقي ت ،
وم دى إج راءات المراجع ة الت ي ستس تخدم الكتش اف الغ ش واألخط اء
المھم ة ف ي تأكي دات الق وائم المالي ة .وتس مى إج راءات المراجع ة الت ي
تصمم الكتشاف الغش واألخطاء المھمة باختبارات التحقق.
)الفقرة (١٢٣
يجب عل ى المراج ع أن يزي د م ن الثق ة الت ي توفرھ ا اختب ارات التحق ق
كلم ا ق ل المس توى المقب ول لمخ اطر االكتش اف .وف ي ھ ذه الحال ة يق وم
المراجع بواحد أو أكثر من األنشطة التالية :






تغيير طبيعة اختب ارات التحق ق م ن إج راء أق ل فاعلي ة إل ى إج راء
أكثر فاعلية  ،مثل استخدام اختبارات موجھ ة إل ى أط راف مس تقلة
خارج المنشأة بدال من اختبارات موجھة ألط راف أو وث ائق داخ ل
المنشأة.
تغيير توقيت اختبارات التحقق  ،مثل القيام بھذه األنشطة في نھاي ة
السنة بدال من القيام بھا في تاريخ أولي.
تغيير مدى اختبارات التحقق  ،مثل استخدام عينة أكبر.
)الفقرة (١٢٤
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 ٣/٣توثيق المستوى المقدر للمخاطر الرقابية :
يجب على المراجع بعد توثيق فھم الرقابة الداخلية المشار إلي ه ف ي الفق رة ١١٧
المبينة أعاله أن يوثق نتائجه عن المستوى المقدر للمخاطر الرقابية كما يلي:
أ – إذا ق درت المخ اطر الرقابي ة بأق ل م ن الح د األقص ى فيج ب عل ى المراج ع
توثيق ھذه النتيجة وأساسھا.
ب -إذا قدرت المخاطر الرقابية بحدھا األقصى فيجب على المراجع توثيق ھ ذه
النتيجة ولكنه ليس ملزما بتوثيق أساسھا.
وتت أثر طبيع ة وم دى توثي ق المراج ع بالمس توى المق در للمخ اطر المس تخدم ،
وبطبيعة الرقابة الداخلية للمنشأة  ،وبطبيعة توثيق المنشأة للرقابة الداخلية.
)الفقرة (١٢٥
 ٤/٣العالقة بين فھم الرقابة الداخلية وتقدير المخاطر الرقابية :
 ١/٤/٣عل ى ال رغم م ن أن فھ م الرقاب ة الداخلي ة وتق دير المخ اطر الرقابي ة ي تم
مناقشتھما منفصلين  ،إال أنھما يمكن أن يتم القيام بھم ا ف ي وق ت واح د
في عملية مراجعة .فأھداف األنشطة التي يتم القيام بھ ا للحص ول عل ى
فھم للرقابة الداخلية ھي تزويد المراج ع بالمعرف ة الض رورية لتخط يط
المراجعة .وأھداف االختبارات الرقابية ھي تزويد المراجع بأدلة إثبات
الس تخدامھا ف ي تق دير المخ اطر الرقابي ة .وعل ى ال رغم م ن ذل ك ف إن
األنش طة الت ي ي تم القي ام بھ ا لتحقي ق أح د األھ داف ق د تتعل ق بالھ دف
اآلخر.
)الفقرة (١٢٦
 ٢/٤/٣قد يقوم المراج ع ف ي بع ض األحي ان بتنفي ذ بع ض االختب ارات الرقابي ة
والحصول عل ى فھ م للرقاب ة الداخلي ة ف ي وق ت واح د .وباإلض افة إل ى
ذلك  ،فإنّ بعض األنشطة التي يتم القي ام بھ ا للحص ول عل ى فھ م ق د ال
تكون خططت أصالً كاختبارات رقابية  ،وعل ى ال رغم م ن ذل ك فربم ا
و ّفرت أيضا أدلة ع ن فاعلي ة ك ل م ن تص ميم وتنفي ذ األنش طة الرقابي ة
المتعلقة ببعض التأكيدات ومن ثم يمكن اعتبارھا اختبارات رقابية.
)الفقرة (١٢٧
 ٣/٤/٣يجب على المراجع عندما يتوص ل إل ى أن األنش طة الت ي ت م القي ام بھ ا
للحصول على فھم الرقابة الداخلية توفر باإلضافة إلى ذل ك أدل ة إثب ات
لتقدير المخ اطر الرقابي ة  ،وأن يأخ ذ ف ي االعتب ار اإلرش ادات ال واردة
في ) (٦/٣أدناه للحكم على درجة الثقة التي توفرھا أدل ة اإلثب ات ھ ذه.
وعلى الرغم من أن ھذه األدلة ق د ال ت وفر الثق ة الكامل ة لتأيي د مس توى
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مقدر من المخاطر الرقابية تق ل ع ن الح د األقص ى ل بعض التأكي دات ،
إال أنھا قد توفر ذلك لتأكيدات أخرى ومن ث ّم توفر أساسا لتعديل طبيعة
 ،وتوقي ت  ،وم دى اختب ارات التحق ق الت ي يخططھ ا المراج ع لھ ذه
التأكي دات .وم ع ذل ك  ،ف إن ھ ذه األنش طة ليس ت كافي ة لتأيي د مس توى
مق در م ن المخ اطر الرقابي ة بأق ل م ن الح د األقص ى إذا ل م ت وفر أدل ة
إثبات كافية لتق ويم فاعلي ة ك ل م ن تص ميم وتنفي ذ إج راء رق ابي يتعل ق
بأحد التأكيدات.
)الفقرة (١٢٨
 ٥/٣التخفيض اإلضافي في المستوى المقدر للمخاطر الرقابية :
 ١/٥/٣بعد الحصول على فھم للرقابة الداخلي ة وتق دير المخ اطر الرقابي ة يج ب
عل ى المراج ع إذا رغ ب ف ي الحص ول عل ى تخف يض إض افي ف ي
المس توى المق در للمخ اطر الرقابي ة ل بعض التأكي دات  ،أن يأخ ذ ف ي
االعتبار ما إذا وجدت أدلة إثبات إض افية تكف ي لتأيي د تخف يض إض افي
من المحتمل أن تكون موج ودة  ،وم ا إذا ك ان القي ام باختب ارات رقابي ة
للحصول على األدلة المطلوبة يتميز بالكفاءة .ومما يساعد المراجع في
تقويم ھذين العاملين ما يلي :
ـ نتائج األنشطة التي تم القيام بھا للحصول على فھم للرقابة الداخلية.
ـ أي معلومات أخرى تتعلق بالموضوع من مصادر أخرى.
)الفقرة (١٢٩
 ٢/٥/٣يجب على المراجع عند النظر في موضوع الكفاءة أن يتحق ق م ن أن
أدل ة اإلثب ات اإلض افية الت ي تؤي د التخف يض اإلض افي ف ي المس توى
المق در للمخ اطر الرقابي ة ت ؤدي إل ى تقلي ل جھ د المراجع ة ال الزم
الختبارات التحقق الخاصة بھذا التأكيد .ويوازن المراجع ب ين الزي ادة
ف ي جھ د المراجع ة الم رتبط باالختب ارات الرقابي ة اإلض افية الالزم ة
للحص ول عل ى ھ ذه األدل ة والتخف يض ف ي جھ د المراجع ة الم رتبط
باختبارات التحقق المخفضة الناتج عن ذلك .وعندما يتوصل المراجع
إلى أن الحصول على أدلة إضافية لتأكيدات معينة يتميز بع دم الكف اءة
 ،يجب عليه أن يس تخدم المس توى المق در للمخ اطر الرقابي ة ال ذي ت م
التوص ل إلي ه بن اء عل ى فھ م الرقاب ة الداخلي ة ف ي تخط يط اختب ارات
التحقق لھذه التأكيدات.
)الفقرة (١٣٠
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 ٣/٥/٣يج ب عل ى المراج ع عن د اختي ار اختب ارات رقابي ة إض افية الختب ار
بع ض التأكي دات أن يح دد المس توى المق در للمخ اطر الرقابي ة ال ذي
تؤيده نتائج ھذه االختبارات .ويستخدم ھذا المس توى المق در للمخ اطر
الرقابية في تحديد مخاطر االكتش اف المالئم ة الت ي يمك ن قبولھ ا ع ن
ھ ذه التأكي دات  ،وف ي تحدي د طبيع ة  ،وتوقي ت  ،وم دى اختب ارات
التحقق لھذه التأكيدات.
)الفقرة (١٣١
 ٦/٣أدلة اإلثبات المؤيدة للمستوى المقدر للمخاطر الرقابية بأقل من الح د األقص ى
:
 ١/٦/٣يجب على المراجع عند تقدير المخاطر الرقابية بأقل من الحد األقص ى
الحص ول عل ى أدل ة إثب ات كافي ة لتأيي د ھ ذا المس توى المق در .وأدل ة
اإلثبات الكافي ة لتأيي د مس توى مح دد م ن المخ اطر الرقابي ة ھ ي مس ألة
تخضع لحكم المراجع .وتختلف أدلة اإلثبات اختالفا كبيرا وفق ا لدرج ة
التأكي د ال ذي ت وفره للمراج ع عن دما يق وم بوض ع مس توى تق ديري
للمخاطر الرقابية .وتؤثر نوعية الدليل  ،ومصدره  ،وتوقيت الحص ول
عليه  ،ووجود أدلة إثبات أخرى ترتبط بالنتيجة الت ي ت م التوص ل إليھ ا
جميعا على درجة الثقة التي توفرھا ھذه األدلة .وتؤثر ھذه الخصائص
عل ى طبيع ة  ،وتوقي ت  ،وم دى االختب ارات الرقابي ة الت ي يطبقھ ا
المراجع للحصول على أدلة إثبات حول المخاطر الرقابية.
)الفقرة (١٣٢
 ٢/٦/٣يج ب عل ى المراج ع أن يق وّ م ت أثير طبيع ة األنش طة الرقابي ة المح ددة
المتعلقة بأح د التأكي دات عل ى ن وع أدل ة اإلثب ات المتاح ة لتق ويم فاعلي ة
التصميم أو التنفيذ لھذه األنشطة.
)الفقرة (١٣٣
 ٣/٦/٣يج ب عل ى المراج ع مراع اة أن أدل ة إثب ات فاعلي ة تص ميم أو تنفي ذ
األنش طة الرقابي ة الت ي يحص ل عليھ ا المراج ع مباش رة  ،ع ن طري ق
المالحظة مثال  ،توفر تأكيدا أكب ر ع ن أدل ة اإلثب ات الت ي ت م الحص ول
عليھا بطريق غي ر مباش ر أو ع ن طري ق االس تنتاج  ،مث ل االستفس ار.
وعلى الرغم من ذلك  ،فيج ب عل ى المراج ع أن يأخ ذ ف ي االعتب ار أن
اإلجراء الرقابي الذي تمت مالحظته قد ال يتم القي ام ب ه ب نفس الطريق ة
في غير حضور المراجع.
)الفقرة (١٣٤
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 ٤/٦/٣يج ب عل ى المراج ع مراع اة أن االستفس ار وح ده  ،بص فة عام ة  ،ال
ي وفر دلي ل إثب ات كافي ا ً لتأيي د نتيج ة ع ن فاعلي ة تص ميم أو تنفي ذ أح د
األنش طة الرقابي ة المعني ة .وعن دما يق رر المراج ع أن إج راءا رقابي ا
بال ذات ق د يك ون ل ه ت أثير مھ م ف ي تخف يض المخ اطر الرقابي ة إل ى
مستوى منخفض لتأكي د مح دد  ،يج ب عل ى المراج ع القي ام باختب ارات
إضافية للحصول على أدلة كافية لتأيي د النت ائج ح ول فاعلي ة تص ميم أو
تنفيذ ھذا اإلجراء الرقابي.
)الفقرة (١٣٥
 ٥/٦/٣يج ب عل ى المراج ع عن د تق ويم درج ة الثق ة الت ي يوفرھ ا ال دليل  ،أن
يأخذ في االعتبار أن األدلة التي يتم الحصول عليھ ا ع ن طري ق بع ض
االختبارات الرقابية  ،مثل المالحظة  ،تتعلق فقط بالنقطة الزمني ة الت ي
ت م فيھ ا تطبي ق إج راء المراجع ة .ونتيج ة ل ذلك ف إن ھ ذه األدل ة ق د ال
تك ون كافي ة لتق ويم فاعلي ة تص ميم أو تنفي ذ األنش طة الرقابي ة ف ي م دد
أخرى لم تخضع لھذه االختب ارات .وف ي مث ل ھ ذه األح وال  ،ق د يق رر
المراجع استكمال ھذه االختبارات باختبارات رقابية أخرى تك ون قابل ة
لتوفير أدلة إثبات عن مدة المراجعة بأكملھا) .الفقرة (١٣٦
 ٦/٦/٣يج ب عل ى المراج ع إذا أخ ذ ف ي االعتب ار أدل ة اإلثب ات ع ن فاعلي ة
تصميم أو تنفيذ األنشطة الرقابية الت ي ت م الحص ول عليھ ا ف ي عملي ات
المراجعة السابقة لتقدير المخاطر الرقابية في عملية المراجعة الحالي ة،
أن يأخذ في االعتبار :
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

أھمية التأكيد محل االعتبار.
األنشطة الرقابية التي تم تقويمھا خالل عمليات المراجعة السابقة.
الدرجة التي تم بھا تقويم فاعلية تصميـم وتطبيق األنشطة الرقابية.
نتائج االختبارات الرقابية التي استخدمت.
أدل ة اإلثب ات ح ول التص ميم أو التنفي ذ الت ي ق د تنش أ م ن اختب ارات
التحقق التي ت م القي ام بھ ا ف ي عملي ة المراجع ة الحالي ة .ويج ب أن
يأخذ المراجع أيضا في االعتبار  ،أنه كلما طالت م دة ال زمن الت ي
انقض ت من ذ القي ام بھ ذه االختب ارات الرقابي ة للحص ول عل ى أدل ة
إثب ات ح ول المخ اطر الرقابي ة  ،قل ت الثق ة الت ي توفرھ ا ھ ذه
االختبارات.
)الفقرة (١٣٧

 ٧/٦/٣يجب على المراجع عند النظر في أدلة اإلثبات التي تم الحصول عليھ ا
م ن عملي ات المراجع ة الس ابقة  ،الحص ول عل ى أدل ة إثب ات عم ا إذا
كان ت ق د ح دثت تغي رات ف ي الرقاب ة الداخلي ة خ الل عملي ة المراجع ة
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١
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الحالي ة  ،بم ا ف ي ذل ك سياس اتھا وإجراءاتھ ا  ،واألف راد  ،ف ي فت رات
الحق ة لعملي ات المراجع ة الس ابقة  ،وطبيع ة وم دى أي م ن ھ ذه
التغي رات .وق د ت ؤدي اعتب ارات أدل ة اإلثب ات ع ن ھ ذه التغي رات ،
باإلضافة إلى االعتبارات المشار إليھا في الفقرة ) (١٣٧إما إلى زي ادة
أو نق ص أدل ة اإلثب ات اإلض افية ح ول فاعلي ة التص ميم والتنفي ذ الت ي
يجب الحصول عليھا خالل عملية المراجعة الحالية.
)الفقرة (١٣٨
 ٨/٦/٣يج ب عل ى المراج ع عن دما يحص ل عل ى أدل ة إثب ات ح ول تص ميم أو
تنفيذ األنشطة الرقابية خالل فترة أولية  ،تحديد أدلة اإلثبات التي يج ب
الحص ول عليھ ا للم دة الباقي ة .وعن د إج راء ھ ذا التحدي د  ،يج ب عل ى
المراجع أن يأخذ في االعتبار أھمية التأكيد محل االعتب ار  ،واألنش طة
الرقابية المحددة التي ت م تقويمھ ا خ الل الفت رة األولي ة  ،والدرج ة الت ي
ت م بھ ا تق ويم فاعلي ة تص ميم وتنفي ذ ھ ذه األنش طة الرقابي ة ،ونت ائج
االختب ارات الرقابي ة المس تخدمة إلج راء ھ ذا التق ويم  ،وط ول الفت رة
الباقية  ،وأدلة اإلثبات عن التصميم والتنفيذ التي قد تنشأ من اختب ارات
التحقق التي سيتم القيام بھ ا ف ي الم دة الباقي ة .ويج ب عل ى المراج ع أن
يحصل على أدلة إثبات عن طبيعة ومدى أي تغيرات مھمة في الرقاب ة
الداخليـة  ،بما ف ي ذل ك سياس اتھا وإجراءاتھ ا  ،والتغي رات ف ي األف راد
)الموارد البشرية(  ،التي حدثت في الفترة الالحقة للفترة األولية.
)الفقرة (١٣٩
 ٩/٦/٣يج ب عل ى المراج ع أن يأخ ذ ف ي االعتب ار األث ر المتجم ع لألن واع
المختلفة ألدلة اإلثبات التي ترتبط بنفس التأكي د عن د تق ويم درج ة الثق ة
التي توفرھا أدلة اإلثبات .ففي بعض األحيان  ،ق د ال يك ون ن وع واح د
م ن أدل ة اإلثب ات كافي ا لتق ويم فاعلي ة تص ميم أو تنفي ذ أح د األنش طة
الرقابية .وللحصول على أدل ة كافي ة ف ي مث ل ھ ذه الظ روف  ،ق د يق وم
المراجع بإجراء اختب ارات أخ رى رقابي ة تتعل ق بھ ذا النش اط الرق ابي.
)الفقرة (١٤٠
١٠/٦/٣يجب على المراجع  ،عند تقويم درجة الثقة التي توفرھ ا أدل ة اإلثب ات،
أن يأخ ذ ف ي االعتب ار العالق ة التبادلي ة ب ين البيئ ة الرقابي ة للمنش أة ،
وتق دير المخ اطر ،واألنش طة الرقابي ة  ،والمعلوم ات واالتص ال ،
ومراقب ة األنش طة الرقابي ة .وعل ى ال رغم م ن أن أح د مكون ات الرقاب ة
الداخلي ة ق د ي ؤثر عل ى طبيع ة  ،وتوقي ت  ،وم دى اختب ارات التحق ق
لتأكيد محدد بالقوائم المالية  ،فإن المراج ع يج ب أن يأخ ذ ف ي االعتب ار
أدل ة اإلثب ات ح ول أح د المكون ات ف ي عالقت ه بأدل ة اإلثب ات ح ول
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المكونات األخرى في تقدير المخاطر الرقابية لتأكيد محدد.
)الفقرة (١٤١
وبصفة عامة  ،عندما تؤيد أنواع مختلفة من أدلة اإلثب ات نف س النتيج ة
عن تصميم أو تنفي ذ أح د األنش طة الرقابي ة  ،ف إن درج ة الثق ة ف ي ھ ذه
األدلة تزداد .وبالعكس  ،فإذا أدت أدلة إثبات متع ددة إل ى نت ائج مختلف ة
عن تص ميم أو تنفي ذ أح د األنش طة الرقابي ة  ،ف إن الثق ة ف ي ھ ذه األدل ة
)الفقرة (١٤٢
تقل.
وقد تؤكد أدلة إثبات معينة أن البيئة الرقابية غي ر فاعل ة وھ ذا ق د ي ؤثر
سلبا على أحد األنشطة الرقابية لتأكيد معين ق د يب دو ف ي أح وال أخ رى
)الفقرة (١٤٣
أنه فاعل.
 ١١/٦/٣يجب على المراجع عند تقدير المخاطر الرقابية  ،أن يقرر ما إذا كانت
المعلومات التي يحصل عليھا قد تجعله يعدل من طبيعة  ،وتوقيت  ،أو
مدى االختبارات الرقابية المخططة م ن أج ل تق دير المخ اطر الرقابي ة.
وباإلض افة إل ى ذل ك  ،ق د يص ل إل ى عل م المراج ع نتيج ة لقيام ه
ب إجراءات التحق ق أو م ن مص ادر أخ رى خ الل عملي ة المراجع ة
معلوم ات تختل ف اختالف ا مھم ا ع ن المعلوم ات الت ي ت م بن ا ًء عليھ ا
تخطيط اختباراته لتقدير المخاطر الرقابية  ،وفي ھذه الحال ة ق د يحت اج
المراجع إلى إعادة النظر ف ي إج راءات التحق ق الت ي يخط ط لتنفي ذھا ،
بناء على االعتبارات المعدلة للمستوى المقدر للمخاطر الرقابية لكل أو
)الفقرة (١٤٤
لبعض تأكيدات القوائم المالية.
 ١٢/٦/٣يجب على المراجع بعد أن يأخذ في االعتبار المستوى الذي يريده للحد
م ن مخ اطر وج ود بيان ات غي ر ص حيحة مھم ة ف ي الق وائم المالي ة
والمستوى المقدر للمخاطر المالزمة والمخاطر الرقابي ة  ،القي ـام ب أداء
اختب ارات التحق ق للح د م ن مخ اطر االكتش اف إل ى مس توى مقب ول.
وكلم ا انخف ـض المس توى المق در للمخ اطر الرقابي ة  ،ارتف ع المس توى
المقب ول لمخ اطر االكتش اف .ونتيج ة ل ذلك  ،ق د يق وم المراج ع بتغيي ر
طبيعة  ،وتوقيت ومدى اختبارات التحقق المنفذة.
)الفقرة (١٤٥
 ١٣/٦/٣يج ب عل ى المراج ع بغ ض النظ ر ع ن المس توى المق در للمخ اطر
الرقابي ة القي ام باختب ارات تحق ق ألرص دة الحس ابات المھم ة وأن واع
العملي ات .فعل ى ال رغم م ن أن العالق ة العكس ية ب ين المخ اطر الرقابي ة
ومخ اطر االكتش اف ق د تس مح للمراج ع بتغيي ر طبيع ة أو توقي ت
اختب ارات التحق ق أو تقيي د م داھا  ،ف إن المس توى المق در للمخ اطر
الرقابية ال يمكن عادة أن يكون منخفض ا بالدرج ة الت ي تس تبعد الحاج ة
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٢٢

الھيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين SOCPA

ـ ١١ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية

إل ى القي ام ب أي اختب ارات تحق ق للح د م ن مخ اطر االكتش اف لجمي ع
التأكيدات المتعلقة بأرصدة حسابات أو أنواع عمليات مھمة.
)الفقرة (١٤٦
 ١٤/٦/٣يج ب عل ى المراج ع إعط اء عناي ة خاص ة لتص ميم وتق ويم اختب ارات
التحقق التفصيلية للعمليات واألرص دة واختب ارات المراجع ة التحليلي ة.
وعن د تق دير المخ اطر الرقابي ة  ،ف إن المراج ع ق د يس تخدم أيض ا
االختب ارات التفص يلية للعملي ات كاختب ارات رقابي ة .فالھ دف م ن
االختبارات التفصيلية للعمليات التي يتم القيام بھا كاختبارات تحقق ھ و
اكتش اف الغ ش واألخط اء المھم ة ف ي الق وائم المالي ة .والھ دف م ن
االختبارات التفص يلية للعملي ات الت ي ي تم القي ام بھ ا كاختب ارات رقابي ة
ھو تقويم ما إذا كان اإلجراء الرقابي ينفذ بفاعلية .وعلى الرغم م ن أن
ھذين الھدفين مختلف ان ،إال أن كليھم ا يمك ن تحقيق ه ب التزامن ف ي وق ت
واحد عن طريق القيام باختبار تفصيلي على نفس العملي ة .ولك ن يج ب
أن ي درك المراج ع  ،عل ى ال رغم م ن ذل ك  ،أن ه يج ب إعط اء عناي ة
خاصة لتصميم وتقويم مثل ھذه االختب ارات للتأك د م ن أن ك ال الھ دفين
)الفقرة (١٤٧
يتم تحقيقھما.

 ٧/٣تبليغ نقاط الضعف في الرقابة الداخلية :
نتيج ة للحص ول عل ى فھ م الرقاب ة الداخلي ة  ،ق د ي درك المراج ع وج ود م واطن
ض عف ف ي الرقاب ة الداخلي ة ؛ وف ي ھ ذه الحال ة يج ب عل ى المراج ع أن يخط ر
اإلدارة – بأسرع ما يمكن من الناحية العملية وعلى مستوى مالئم من المس ئولية
– بنقاط الضعف المھمة ف ي تص ميم أو تنفي ذ الرقاب ة الداخلي ة الت ي وص لت إل ى
علمه .ويكون تبليـغ اإلدارة بنقاط الضعف المھمة عادة كتابيا  ،ومع ذل ك  ،ف إذا
ق رر المراج ع أن التبلي غ الش فھي مالئ م  ،فيج ب توثي ق ھ ذا التبلي غ ف ي أوراق
العمل .ويج ب أن يتض من التبلي غ فق رة تب ين أن نق اط الض عف الت ي ت م اإلب الغ
عنھا تشمل فقط النقاط التي نمت إلى علم المراجع نتيجة المراجعة  ،وأن عملية
المراجع ة ل م ي تم تص ميمھا بغ رض تحدي د كفاي ة الرقاب ة الداخلي ة ألغ راض
)الفقرة (١٤٨
اإلدارة.
 ٨/٣اعتبارات أخرى :
 ١/٨/٣عل ى ال رغم م ن أن الرقاب ة الداخلي ة للمنش أة تع الج األھ داف ف ي ك ل
مك ون م ن مكون ات الرقاب ة الداخلي ة  ،فليس ت ك ل ھ ذه األھ داف وم ا
يرتبط بھا من إجراءات رقابية ذات صلة بعملية مراجعة للقوائم المالية
للمنش أة .وباإلض افة إل ى ذل ك  ،وعل ى ال رغم م ن أن الرقاب ة الداخلي ة
تتصل بالمنشأة ككل أو بأي من وحداتھا التشغيلية أو وظ ائف أعمالھ ا،
فإن فھم الرقابة الداخلية الخاصة بكل وحدة تشغيلية من وحدات المنشأة
)الفقرة (١٤٩
قد ال يكون ضروريا.
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ـ ١١ـ

 ٢/٨/٣األنش طة الرقابي ة المتعلق ة بعملي ات المنش أة وااللت زام بالتعليم ات ق د
تكون ذات صلة بعملية المراجعة إذا كانت تتعلق ببيانات يقوم بتقويمھ ا
أو يستخدمھا المراجع في تطبيق إجراءات المراجعة.
)الفقرة (١٥٠
 ٣/٨/٣لكل منشأة بصفة عامة إجراءات رقابية متعلقة بأھ داف ل يس لھ ا ص لة
بعملية المراجعة ولذلك ال يجب أخذھا في االعتبار.
)الفقرة (١٥١
 ٤/٨/٣الرقاب ة الداخلي ة المتعلق ة بالمحافظ ة عل ى األص ول م ن اقتن اء  ،أو
اس تخدام ،أو تص رف غي ر مص رح ب ه  ،ق د تش مل إج راءات تتعل ق
بالتق ارير المالي ة للمنش أة وأھ داف عملياتھ ا .وعن د الحص ول عل ى فھ م
لكل مكوّ ن من مكونات الرقابة الداخلية لتخطيط عملية المراجعة  ،ف إن
اعتب ارات المراج ع إلج راءات المحافظ ة عل ى األص ول تعن ى بدرج ة
أكبر باألنشطة التي لھا صلة بالثقة في التقارير المالية.
)الفقرة (١٥٢
 ٥/٨/٣يوفر تقسيم الرقابة الداخلية إلى خمسة مكونات إطارا مفيدا للم راجعين
للنظ ر ف ي أث ر الرقاب ة الداخلي ة للمنش أة عل ى عملي ة المراجع ة .وعل ى
الرغم من ذلك  ،فإنھا ال تعكس بالض رورة كي ف تأخ ذ المنش أة الرقاب ة
الداخلي ة ف ي االعتب ار وكي ف تق وم بتنفي ذھا .وم ع ذل ك  ،ف إن االعتب ار
األساس ي للمراج ع ھ و م ا إذا ك ان إج راء رق ابي مع ين ي ؤثر عل ى
تأكيدات القوائم المالية وليس على تبويبه ضمن مكوّ ن معين.
)الفقرة (١٥٣
 ٦/٨/٣تنطب ق المكون ات الخمس ة للرقاب ة الداخلي ة عل ى مراجع ة ك ل منش أة.
ويجب أن ينظر إلى ھذه المكونات في ضوء :
 حجم المنشأة.
 تنظيم المنشأة وخصائص ملكيتھا.
 طبيعة أعمال المنشأة.
 الظروف التي تستخدمھا المنشاة  ،لنقل المعلومات ومعالجتھا
واالحتفاظ واالتصال بھا.
 المتطلبات القانونية والرقابية التي تنطبق على المنشأة.
)الفقرة (١٥٤
 ٧/٨/٣الرقابة الداخلية  ،مھما أحسن تصميمھا وتنفيذھا  ،ال تستطيع أن توفر
سوى تأكيد معقول إلدارة المنشأة ومجلس إدارتھا بتحقيق األھداف
الرقابية للمنشأة  ،فاحتمال تحقيق األھداف يتأثر بقيود مالزمة للرقابة
الداخلية .وتشمل ھذه القيود أن قناعات األفراد التي يتم على أساسھا
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اتخاذ القرارات قد تكون خاطئة  ،وأن الرقابة الداخلية قد تتداعى
نتيجة الفشل اإلنساني الناشئ من الخطأ أو اإلھمال .وباإلضافة إلى
ذلك  ،فإن األنشطة الرقابية يمكن تجاوزھا بتواطؤ شخصين أو أكثر
أو بتخطي اإلدارة لإلجراءات الرقابية.
)الفقرة (١٥٥
 ٨/٨/٣ومن العوامل المقيدة األخرى أن تكلفة الرقابة الداخلية للمنشأة يجب أال
تزيد عن المنافع المتوقعة المستمدة منھا .وعلى الرغم من أن عالقة
التكلفة بالمنفعة ھي معيار أساسي يجب أن يؤخذ في االعتبار عند
تقويم الرقابة الداخلية  ،إال أن القياس الدقيق للتكاليف والمنافع ال
يتحقق عادة .ونتيجة لذلك  ،تقوم اإلدارة عند تقويم عالقة التكلفة
بالمنفعة  ،بوضع تقديرات وأحكام كمية ونوعية.
)الفقرة (١٥٦
 ٩/٨/٣القيم والعادات  ،واألنظمة والتعليمات والضوابط المنظمة إلدارة
المنشآت العامة قد تمنع اإلدارة من ارتكاب الغش والمخالفات  ،ولكنھا
ليست موانع مطلقة .ووجود بيئة رقابية فعالة أيضا  ،قد يساعد في
تخفيف أثر احتمال حدوث مثل ھذا النوع من الغش والمخالفات.
)الفقرة (١٥٧
 ٤ـ التعاريــف :
 ١/٤الرقابة الداخلية :
ھي الطرق أو األساليب التي تتبناھ ا إدارة المنش أة بم ا ف ي ذل ك مجل س إدارتھ ا
ومديروھا وموظفوھا لتوفر تأكيدا معقوال بتحقيق أھداف المنشأة التالية :
أ  -حماية أصول المنش أة  ،والح د م ن وق وع الغ ش واألخط اء واكتش افھا ف ور
وقوعھا ودقة السجالت المحاسبية واكتمالھا.
ب -فاعلية وكفاءة األحداث والعملي ات أو الظ روف الت ي تت أثر بھ ا المنش أة بم ا
في ذلك استخدام الموارد بكفاءة وبشكل مالئم وزيادة اإلنتاجية.
ج -التقي د باألنظم ة والتعليم ات والسياس ات الت ي تتبناھ ا اإلدارة لتحقي ق أھ داف
المنشأة بكفاءة وبطريقة منتظمة.
وتتك ون الرقاب ة الداخلي ة م ن خم س مكون ات تش مل  :البيئ ة الرقابي ة  ،تق دير
المخ اطر  ،المعلوم ات واالتص ال  ،األنش طة الرقابي ة  ،ومراقب ة األنش طة
)الفقرة (١٥٨
الرقابية .ويبين ما يلي شرحا لكل منھا :
 ١/١/٤البيئة الرقابية :
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تحدد البيئة الرقابية اتجاھات المنشأة  ،وتؤثر على مدى وعي األفراد
الذين ينتمون إليھا باألنش طة الرقابي ة .وھ ي األس اس لجمي ع مكون ات
الرقابة الداخلية األخرى .وتشمل العوامل البيئية الرقابية ما يلي :
أ  -األمانة والقيم األخالقية.
ب -االلتزام بالكفاءة.
ج-
د-
ھـ-
و-
ز-

اشتراك مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في المسئولية.
فلسفة اإلدارة وطريقة قيامھا بعملھا.
الھيكل التنظيمي.
تفويض السلطة وتحديد المسئولية.
السياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية.
)الفقرة (١٥٩

 ٢/١/٤تقدير المخاطر :
تق دير المنش أة للمخ اطر ألغ راض التق ارير المالي ة ھ و تحدي دھا ،
وتحليلھ ا  ،وإدارتھ ا للمخ اطر المتعلق ة بإع داد ق وائم مالي ة ُتع رض
بع دل وفق ا لمع ايير المحاس بة المتع ارف عليھ ا .وتش مل المخ اطر
المتعلقة بالتقارير المالي ة أح داثا خارجي ة وداخلي ة وظروف ا ق د تح دث
وتؤثر س لبا عل ى ق درة المنش أة عل ى تسجي ـل بيان ات مالي ة تتس ق م ع
تأكيدات اإلدارة في القوائم المالية  ،ومعالجة تلك البيان ات وتلخيص ھا
والتقرير عنھا .وقد تنشأ المخاطر أو تتغير بتغير الظروف مثل :


التغيرات في بيئة األعمال.



التغير في الموظفين.



أنظمة معلومات جديدة أو معدلة.



النمو السريع.



تقنيات جديدة.



خطوط إنتاج  ،أو منتجات  ،أو أنشطة جديدة.



إعادة ھيكلة المنشأة.



التجارة الخارجية.



إصدارات محاسبية جديدة من ھيئات مھنية.
)الفقرة (١٦٠
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تختل ف تق ديرات المنش اة للمخ اطر ع ن اعتب ارات المراج ع لمخ اطر
المراجعة في عملية مراجعة لقوائم مالية .فالغرض من تق دير المنش أة
للمخاطر ھو تحديد وتحليل  ،وإدارة المخاطر التي تؤثر على أھ داف
المنشأة .ف ي ح ين أن ه ف ي عملي ة مراجع ة لق وائم مالي ة يق وم المراج ع
بتقدير المخاطر المالزمة والمخاطر الرقابي ة لتق ويم احتم االت وج ود
غش أو أخطاء مھمة في القوائم المالية.
)الفقرة (١٦١
 ٣/١/٤المعلومات واالتصال :
يتكون نظام المعلومات المتعلق بأھ داف التق ارير المالي ة بم ا ف ي ذل ك
النظ ام المحاس بي م ن الط رق المحاس بية والس جالت الت ي أنش ئت
لتس جيل ومعالج ة  ،وتلخ يص  ،والتقري ر ع ن عملي ات المنش أة ،
واألح داث والظ روف ولض مان اس تمرارية مس ئولية المحاس بة ع ن
األص ول والخص وم وحق وق الم الك .وت ؤثر ج ودة المعلوم ات الت ي
يول دھا النظ ام عل ى ق درة اإلدارة ف ي اتخ اذ ق رارات مالئم ة للرقاب ة
على أنشطة المنشأة وإلعداد تقارير مالية موثوق بھا.
ويتضمن االتصال ت وفير فھ م ل ألدوار والمس ئوليات الفردي ة المتعلق ة
)الفقرة (١٦٢
بالرقابة الداخلية على التقارير المالية.
 ٤/١/٤األنشطة الرقابية :
األنشطة الرقابية ھي السياسات واألنشطة الت ي تس اعد ف ي التأك د م ن
أن تعليم ات اإلدارة ي تم تنفي ذھا .فھ ي تس اعد عل ى التأك د م ن أن
التصرفات الضرورية ي تم اتخاذھ ا لمقابل ة المخ اطر المتعلق ة بتحقي ق
أھداف المنشأة .واألنشطة الرقابية لھا أھداف عديدة ويتم تطبيقھا عند
مس تويات تنظيمي ة ووظيفي ة متع ددة .وبص فة خاص ة  ،ف إن األنش طة
الرقابية المتعلقة بعملية مراجعة ھي السياسات واألنش طة الت ي تتعل ق
بما يلي :
 فحص أداء المنشأة.
 معالجة المعلومات.
 األنشطة الرقابية التي تعتمد على الوجود الفعلي.
 الفصل بين المسئوليات.

)الفقرة (١٦٣

 ٥/١/٤مراقبة األنشطة الرقابية :
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وضع األنظمة الرقابية وتطويرھا ھو أحد مس ئوليات اإلدارة المھم ة.
وتقوم اإلدارة بمراقبة أداء األنشطة الرقابية للتأكد من أنھا تعمل وف ق
الغ رض منھ ا وأن ه ي تم تع ديلھا بطريق ة مالئم ة لمقابل ة التغي ر ف ي
الظروف.
والمراقبة ھي عملية تقويم جودة أداء الرقابة الداخلي ة بم رور الوق ت.
وھي تتضمن تقويم تصميم وتنفيذ األنشطة الرقابي ة أوال ب أول واتخ اذ
أي إجراءات تصحيحية .ويتم تحقيق ذلك عن طريق أنشطة مستمرة،
أو إجراء تقويمات مستقلة أو عن طريق الجم ع ب ين األس لوبين .وف ي
كثي ر م ن المنش آت يق وم المراج ع ال داخلي للمنش أة أو أف راد يقوم ون
بنفس الوظيفة بالمساھمة في مراقب ة األداء داخ ل المنش أة .وق د تش مل
مراقبة األنشطة الرقابية استخدام معلومات من مص ادر خارجي ة مث ل
شكاوى العمالء وتعليقات الجھات الرقابية التي توضح وج ود مش اكل
أو تلقي الضوء على نواح تحتاج إلى تحسين.
)الفقرة (١٦٤
 ٢/٤تصميم وتنفيذ االختبارات الرقابية :
تت أثر االختب ارات الرقابي ة الت ي يق وم بھ ا المراج ع بفاعلي ة تص ميم أو تنفي ذ
األنش طة الرقابي ة ؛ ويقص د بفاعلي ة تص ميم األنش طة الرقابي ة  ،تص ميم النش اط
الرقابي بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش أو األخطاء ف ي تأكي دات
معين ة تتعل ق ب القوائم المالي ة  ،أو اكتش افھا ف ور وقوعھ ا .ويقص د بفاعلي ة تنفي ذ
األنش طة الرقابي ة ج ودة تنفي ذ النش اط الرق ابي والثب ات )االس تمرار( ف ي تنفي ذه
)الفقرة (١٦٥
ومن قام بتنفيذه.
 ٣/٤تقدير المخاطر الرقابية بالحد األقصى :
ھي أكب ر احتم ال غ ش أو أخط اء مھم ة ف ي أح د تأكي دات الق وائم المالي ة ال ي تم
منعه أو اكتشافه في الوقت المناسب بواسطة الرقابة الداخلية للمنشأة.
)الفقرة (١٦٦
 ٤/٤اختبارات التحقق :
ھي االختبارات التي يقوم بھا المراجع للتحقق من صحة العمليات واألرصدة
وتتكون من نوعين من االختبارات :
ـ االختبارات التفصيلية للعمليات واألرصدة )اختبارات التحقق التفصيلية(.
ـ األنشطة التحليلية )اختبارات المراجعة التحليلية(.
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)الفقرة (١٦٧
 ٥/٤التأكيدات الواردة بالقوائم المالية :
التأكي دات ال واردة ب القوائم المالي ة ھ ي عب ارة ع ن بيان ات مقدم ة م ن اإلدارة
وتكون جزءا من مفردات القوائم المالية .وھ ذه التأكي دات ق د تك ون ص ريحة أو
ضمنية ويمكن تقسيمھا بصفة عامة إلى ما يأتي :
 الوجود أو الحدوث.
 الشمول.
 الحقوق وااللتزامات.
 التقويم أو التوزيع.
 العرض واإلفصاح.
)الفقرة (١٦٨
 ٥ـ سريان مفعول المعيار :
يج ب أن تراج ع وف ق ھ ذا المعي ار الق وائم المالي ة الت ي تع د ع ن فت رة مالي ة تب دأ بع د
صدور المعيار.
)الفقرة (١٦٩
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تم اعتماد مشروع المعيار النھائي من قبل لجنة معايير المراجعة :
الدكتور /عبدﷲ علي المنيــف )الحرس الوطنـــــــي(

األستاذ /أحمد محمد العبد القادر )ديوان المراقبة العامــة(

الدكتور /وابل علي الوابـــل )جامعة الملك سعــــــود(

األستاذ  /خالد محمد حمد الصليع )صندوق التنمية الصناعي(

الدكتور /أحمد عبدﷲ المغامـس )جامعة الملك سعـــــود(

الدكتور /عبدﷲ عبدالرحمن باعشن )محاسب قانونـــي( *

الدكتور /محمد فداء الدين بھجت )جامعة الملك عبد العزيــز(

األستاذ  /أسامة عبد ﷲ الخريجـي )محاسب قانونـــي( *

الدكتور /سليمان حسن عطية )جامعة الملك فھد للبترول والمعادن(

األستاذ /عبدﷲ عبدالعزيز السويلـم )محاسب قانونــــي(

وت م اعتم اد المعي ار م ن قب ل مجل س إدارة الھيئ ة بموج ب الق رار رق م ٤/٢/١١
وت اريخ ١٤٢١/٣/٥ھ ـ المواف ق ٢٠٠٠/٦/٧م  ،وال ذي يتك ون م ن مع الي وزي ر التج ارة
األستاذ أسامه بن جعفر فقيه رئيسا ً وعضوية كل من :
عبد ﷲ بن عبدالرحمن الحمودي )وكيل وزارة التجــارة (

بكر عبد ﷲ ابو الخيـــــر )محاسب قانونـي(

د .عبدالعزيز عبدالرحمن النصرﷲ )وكيل وزارة الماليــة(

عبد ﷲ عبدالعزيـز الحملــي )محاسب قانونـي(

إبراھيـم بـن علي البغدادي )ديوان المراقبة العامــــة(

محمد إبراھيم عبدﷲ الطعيمـي )محاسب قانونـي(

د .عبدالرحمن إبراھيم الحميد )جامعة الملك سعـــــود(

عبد ﷲ عبد العزيـز السويلـم )محاسب قانونـي(

د .عبد ﷲ قاســم يمانـي )جامعة الملك عبد العزيـــز(

د .عبد ﷲ عبد الرحمـن باعشن )محاسب قانوني(

د .خليل عبد الفتاح كردي )مجلس الغرف التجارية والصناعية( *

أحمـد زامـل السليـــــم )محاسب قانونـي(

ــــــــــــــــ
* اعتذر عن حضور االجتماع.
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