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 مبادئ التدقیق 
 العینات في التدقیق  
 األحداث الالحقة  
 من التدقیق الداخلي االستفادة  
 استخدام العینات في التدقیق  
  یبحث ھذا المعیار في استخدام المدقق للعینات اإلحصائیة وغیر اإلحصائیة عند إنجاز اختبارات

  من العینة. الرقابة الداخلیة واختبارات التفاصیل. ثم تقییم النتائج المأخوذة
  الذي یحدد مسؤولیة المدقق عن تصمیم وتنفیذ إجراءات تستھدف  ٥٠٠یكمل ھذا المعیار المعیار

  الحصول على أدلة كافیة یبني المقق رأیھ في القوائم المالیة على أساسھا.
  تعریف المعاینة

  حت التدقیق، % من المفردات داخل المجتمع ت١٠٠المعاینة ھي استخدام إجراءات التدقیق ألقل من
ً متكافئة للدخول في العینة. بھدف تزوید المدقق بأساس  على أن یكون لكافة مفردات المعاینة فرصا

  معقول للوصول إلى استنتاجات حول المجتمع بكاملھ.
  أما خطر المعاینة فیتمثل بوصول المدقق إلى استنتاجات عن المعاینة، تختلف عن تلك اإلستنتاجات

  لیھا لو تم تدقیق كامل مفردات المجتمع.التي یمكن التوصل إ
 خطر التدقیق  
 ،إذا انتھى اختبار فاعلیة الرقابة الداخلیة بأنھا أكثر فاعلیة من الواقع  
 ،أو إذا انتھى اختبار التفاصیل بأن بأنھ ال یوجد تضلیل جوھري في القائم المالیة، بخالف الواقع  
 خاطئة تؤدي إلى رأي غیر مناسب في القوائم المالیة.ال االستنتاجات.ألن تلك  نكون أمام خطر التدقیق  
  اختبارات المدقق إلى أن الرقابة الداخلیة أقل فاعلیة من الواقع، أو أن اختبارات التفاصیل  انتھیتأما إذا

  .بكفاءتھانتھت إلى أن التضلیل المتوقع أكبر من الواقع فإن ذلك ال یؤدي إلى التأثیر بفاعلیة التدقیق بل 
 م المعاینة خطر عد  
 :وھي خطر وصول المدقق إلى استنتاجات خاطئة ألسباب ال عالقة لھا بالمعاینة مثل  
 وجود انحرافات بالعینة غیر موجودة بالمجتمع. -١  
 األخطاء في العملیات الحسابیة التي تؤدي إلى نتائج غیر صحیحة. -٢  
 وحدات المعاینة. -٣  
 العشوائي. االختیار -٤  
 نظریة االحتماالت.أخطاء بتطبیق  -٥  
 وحدة المعاینة  
  ،وھي وحدة فیزیائیة كالئحة الشیكات الصادرة، أو القیود الدائنة في تسویة البنك، أو فواتیر المبیعات

  أو أرصدة المدینین.
 .یشكل مجموع وحدات المعاینة المجتمع بكاملھ  
  إجمالي مجتمع إحصائي، ال یتطابق المجتمع اإلحصائي مع القوائم المالیة فقد یمثل رصید حساب

كرصید المدینین أو الدائنین، أو المشتریات أو المبیعات. وقد یمثل إجراء معین كوجود وثیقة الشحن 
  مرفقة بالفاتورة وحدة معاینة وھكذا.

 تصمیم العینة  
  تھدف العینة إلى تمكین المدقق من جمع وتقییم أدلة اإلثبات حول بعض الصفات الخاصة بالمفردات

  ري اختبارھا.التي یج
 .ثم تعمیم نتائج ھذه العینة على المجتمع ككل  
 .یمكن استخدام المدخل اإلحصائي والمدخل غیر اإلحصائي  
 .ال بد من تحدید الصفة أو الھدف المطلوب إثباتھ  
  أو التضلیل. االنحرافتعریف  
 .تعریف المجتمع  
  المتوقع االنحرافمعدل  
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 المتوقع. االنحرافلداخلیة، یقیم المدقق معدل بعد أخذ صفات المجتمع، واختبار الرقابة ا  
 .عند فھم الرقابة الداخلیة قد یتم فحص عدد قلیل من المفردات  
 .یفید ھذا التقدیر في تصمیم العینة وتحدید حجم العینة  
  ( أو غیر مقبول ) قد یقرر المدقق عدم إنجاز اختبارات الرقابة. االنحرافإذا كان حجم ً   المتوقع كبیرا
 فإن فحص وإذا ك ً % أو اختیار عینة كبیرة الحجم یمكن ١٠٠ان حجم التضلیل في القوائم المالیة كبیرا

ً من أجل اختبار التفاصیل.   أن یكون مالئما
 حجم العینة  
 الذي یرغب المدقق في قبولھ یؤثر في حجم العینة المطلوب. إن مستوى خطر المعاینة  
  حجم العینة أكبر.كلما كان خطر المعاینة المقبول أقل كلما كان  
 .یمكن تحدید حجم العینة من خالل معادلة إحصائیة أو من خالل حكم مھني  
 اختیار مفردات العینة  
  لما كان من المرغوب أن تمثل العینة كامل المجتمع الذي یشیر إلیھ التقریر، فمن المفروض تجنب

  ت المجتمع.التحیز واختیار مفردات صفاتھا التي یراد التركیز علیھا مطابقة لصفا
  من أجل سحب المفردات بالطرق اإلحصائیة البحتة ال بد من تمتع كافة المفردات بفرص متكافئة

  للسحب.
 .من أجل السحب غیر اإلحصائي یلعب الحكم الشخصي الدور األول في تحدید المفردات  
  العشوائيالسحب  
 .السحب المنتظم  
  أو التضلیل االنحرافأسباب  
  أو التضلیل یالحظ المدقق : االنحرافلدى تحدید أسباب  
 .نوع العملیات  
 .موقع العملیات  
 .خط اإلنتاج  
 .الفترة الزمنیة  
 .إمكانیة التعمد والبحث عن الغش  
 .التعمیم على المجتمع  
 تقییم نتائج المعاینة  
  غیر المتوقع في العینة، یؤدي إلى زیادة خطر  االنحرافمن أجل اختبارات الرقابة الداخلیة فإن

  ضلیل المتوقع.الت
  ومن أجل اختبار التفاصیل فإن حجم التضلیل غیر المتوقع في العینة یؤدي إلى اعتقاد المدقق بأن

  مجموعة من العملیات أو رصید حساب ھو مضل بالفعل. 
 األحداث الالحقة لتاریخ القوائم المالیة  
 :تحدد بعض التقاریر المالیة نوعین من األحداث  
 جودة بتاریخ القوائم المالیة.أحداث تتعلق بظروف مو-١  
 أحداث تتعلق بظروف نشأت بعد تاریخ القوائم المالیة.-٢  
  من واجب المدقق أن یحصل على أدلة حول ما إذا كانت ھذه األحداث وقعت بین تاریخ القوائم المالیة

  تقریر المدقق. وتاریخ
  إطار التقاریر المالیة المتبع (  في تلك القوائم المالیة بما یتفق مع إفصاحاتھذا یتطلب تعدیالت أو

  معاییر التقاریر المالیة الدولیة ).
 إجراءات التعرف على األحداث الالحقة  
 :على المدقق أن یتخذ كافة اإلجراءات الضروریة للتعرف على تلك األحداث  
 . تفھم كافة اإلجراءات التي اتخذتھا اإلدارة  
  سؤال اإلدارة عن احتمال وجود مثل ھذه األحداث.  
 . قراءة محاضر الجلسات  
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 .االطالع على التقاریر المرحلیة الالحقة  
 .الحصول على رسائل تمثیل من اإلدارة  
 ما بعد تاریخ التقریر  
 .ال یسأل المدقق عن اتخاذ أي إجراءات بعد تاریخ تقریره  
  تعدیل التقریر أما إذا علم المدقق بوقوع أحداث قبل نشر القوائم المالیة وكانت ھذه األحداث تستوجب

  لو عرفت قبل توقیعھ فإن ذلك یقتضي ما یلي:
  مناقشة األمر مع اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة.-١
  تحدید ما إذا كانت القوائم المالیة قد عدلت.-٢
تعدیل التقریر السابق إذا اقتضت إجراءات التدقیق الجدیدة بعد التعدیل في القوائم المالیة ذلك وجعل -٣

ً مع تاریخ القوائم المالیة.تاریخ التق   ریر منسجما
 عدم تعدیل القوائم المالیة  
  قد تمتنع اإلدارة عن تعدیل القوائم المالیة بسبب األحداث الالحقة ألسباب قانونیة أو تنظیمیة لذا فإن

  على المدقق:
  تعدیل تقریره إذا لم یكن التقریر قد صدر.-١
  تحالة التعدیل.على التقریر في حال اس االعتمادطلب عدم  -٢

  من التدقیق الداخلي االستفادة
  تحدد أھداف التدقیق الداخلي من قبل اإلدارة أو أولئك المسؤولین عن الحوكمة. بینما یھدف التدقیق

ً تقتضیھ شروط  الخارجي إلى تحقیق متطلبات قانونیة تنص علیھا القوانین النافذة، أو قد تكون مطلبا
  النشر أو اإلدراج في السوق المالي.

 .إن درجة الموضوعیة واالستقالل تختلف بین كل من التدقیق الخارجي والتدقیق الداخلي  
 .مع ذلك فإن أھم وظائف التدقیق الداخلي ھي تقییم وكفایة الرقابة الداخلیة  
  التدقیق الداخلي إجراءاتمدى كفایة  
  أغراض التدقیق الخارجي.ھل تكفي إجراءات التدقیق الداخلي  
 .ما ھو أثر التدقیق الداخلي على طبیعة، وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق الخارجي  
 . ً   ھل یعتقد بأن التدقیق الداخلي موضوعیا
 .ً   ھل المدققون الداخلین مؤھلین فنیا
 .ھل توفرت العنایة الالزمة  
 .ھل ھناك اتصال فعال بین التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي  
 تتوفر أدلة إثبات كافیة لتدعیم النتائج التي توصل إلیھا المققین الداخلیین. ھل  
 من عمل خبیر االستفادة  
  یتحمل المدقق كامل المسؤولیة في حدود رأیھ في القوائم المالیة وال تقل ھذه المسؤولیة نتیجة اعتماد

  المدقق على رأي خبیر.
 یعتمد علیھا المدقق. یمكن اعتبار رأي الخبیر أحد أدلة اإلثبات التي  
  وموضوعتیھعلى المدقق تقییم أھلیة الخبیر .  
  ً ً ومكتوبا   یجب أن یكون االتفاق مع الخبیر واضحا
  بالسریة. بااللتزامیجب أن یتعھد الخبیر  
 تحدید الحاجة للخبیر  
 :یمكن أن تنشأ الحاجة للخبیر ألسباب منھا  
 .فھم الشخصیة المعنویة وبیئتھا والرقابة الداخلیة  
 .تحدید وتقییم مخاطر التضلیل الجوھري  
 .ردود اإلدارة على التضلیل المحتمل  
 .تصمیم إجراءات تدقیق إضافیة على مستوى القضیة  
 .تقییم أدلة اإلثبات  

 


