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 إلى جنب مع معيار إدارة الجودة )2ينبغي قراءة معيار إدارة الجودة )
ً
( "إدارة الجودة للمكاتب التي 1( "فحوصات جودة االرتباطات" جنبا

 فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة".تنفذ ارتباطات مراجعة أو 
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 مقدمة 

 نطاق هذا املعيار 

 يتناول هذا املعيار ما يلي: .1

 تعيين فاحص جودة االرتباط وأهليته؛  ( أ ) 

 مسؤوليات فاحص جودة االرتباط فيما يتعلق بتنفيذ فحص جودة االرتباط وتوثيقه.  ( ب ) 

 ملعيار إدارة الجودة ) .2
ً
وينبني هذا املعيار على افتراض   1(. 1ينطبق هذا املعيار على جميع االرتباطات التي يتعين إجراء فحص لجودتها وفقا

( أو للمتطلبات الوطنية التي تكون مساوية على األقل ملتطلبات ذلك املعيار. وُيقرأ هذا  1أساس بأن املكتب يخضع ملعيار إدارة الجودة )

 إلى جنب مع املتطلبات املسلكية ذات الصلة. 
ً
 املعيار جنبا

3.  
ً
   ُيعد فحص جودة االرتباط الذي يتم تنفيذه وفقا

ً
لهذا املعيار إحدى االستجابات املحددة التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها وفقا

 ويتولى فاحص جودة االرتباط تنفيذ فحص الجودة على مستوى االرتباطات بالنيابة عن املكتب.  2(. 1ملعيار إدارة الجودة )

 التدرج

 لطبيعة وظروف االرتباط أو  تختلف طبيعة إجراءات فاحص جودة االرتباط التي   .4
ً
يتطلبها هذا املعيار، ويختلف توقيتها ومداها، تبعا

 لالرتباطات التي تقل فيها األحكام املهمة  
ً
املنشأة. فعلى سبيل املثال، من املرجح أن تكون إجراءات فاحص جودة االرتباط أقل شموال

 التي اتخذها فريق االرتباط.

 ودور فحوصات جودة االرتباطات   نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب

( مسؤوليات املكتب عن نظام إدارة الجودة ويتطلب من املكتب تصميم استجابات وتطبيقها ملواجهة  1يحدد معيار إدارة الجودة ) .5

األسباب.  لتلك  تستجيب  وبطريقة  الجودة،  ملخاطر  املمنوحة  التقييمات  أسباب  على  تعتمد  بطريقة  الجودة  وتشتمل   3مخاطر 

 لهذا  1جابات املحددة الواردة في معيار إدارة الجودة )االست
ً
( على وضع سياسات أو إجراءات تتناول فاحص ي جودة االرتباطات وفقا

 املعيار. 

 ملعيار إدارة الجودة ) .6
ً
(، فإن هدف املكتب هو تصميم  1يتولى املكتب مسؤولية تصميم نظام إدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله. ووفقا

ال إلدارة  أو  نظام  األخرى  التأكيد  ارتباطات  أو  املالية  القوائم  فحص  أو  مراجعة  ارتباطات  يخص  فيما  وتشغيله،  وتطبيقه  جودة، 

 بشأن ما يلي:
ً
 معقوال

ً
 ارتباطات الخدمات ذات العالقة التي ينفذها املكتب، بحيث يوفر هذا النظام للمكتب تأكيدا

للمعا (أ )   
ً
وفقا بمسؤولياتهم  فيه  والعاملين  املكتب  وتنفيذهم وفاء  املنطبقة،  والتنظيمية  النظامية  واملتطلبات  املهنية  يير 

 لهذه املعايير واملتطلبات؛
ً
 لالرتباطات وفقا

 4مناسبة تقارير االرتباطات الصادرة عن املكتب أو الشركاء املسؤولين عن االرتباطات في ظل الظروف القائمة.  (ب ) 

 ملا هو موضح في معيار إدارة الجودة ) .7
ً
ُيعد تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت مما يخدم املصلحة العامة. وتتحقق   5(،1وفقا

 للمعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمي
ً
ة  جودة االرتباطات من خالل التخطيط لالرتباطات وتنفيذها وإعداد التقارير عنها وفقا

 ممارسة  املنطبقة. ويستلزم تحقيق أهداف تلك املعايير، واالل
ً
تزام بمتطلبات األنظمة أو اللوائح املنطبقة، ممارسة الحكم املنهي، وأيضا

 نزعة الشك املنهي في حال انطباقها على نوع االرتباط. 

 
 باسم معيار رقابة الجودة )1معيار إدارة الجودة )  1

ً
فحص القوائم املالية أو ارتباطات  (( "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو  1( )املعروف سابقا

 )و( 34التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة"، الفقرة 

 )و( 34(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 2

 26(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 3

 14(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 4

 15(، الفقرة 1معيار إدارة الجودة ) 5
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 لألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط، واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بناًء على  .8
ً
 موضوعيا

ً
  ُيعد فحص جودة االرتباط تقويما

ذه األحكام. ويجري فاحص جودة االرتباط تقويمه لألحكام املهمة في سياق املعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة.  ه

النظامية   واملتطلبات  املهنية  باملعايير  بكامله  االرتباط  اللتزام   
ً
تقويما يكون  أن  االرتباط  جودة  فحص  من  املقصود  ليس  ذلك،  ومع 

 املنطبقة، أو بسياسات أو إجراءات املكتب. والتنظيمية 

 في فريق االرتباط. وال يغير تنفيذ فحص جودة االرتباط من مسؤوليات الشريك عن إدارة الجودة   .9
ً
ال ُيعد فاحص جودة االرتباط عضوا

 عنه، أو عن توجيه أعضاء فريق االرتباط واإلشراف عليهم وفحص ع 
ً
ملهم. وال يتعين على  وتحقيقها في االرتباط الذي يكون مسؤوال

فاحص جودة االرتباط الحصول على أدلة لدعم الرأي أو االستنتاج الخاص باالرتباط، ولكن قد يحصل فريق االرتباط على املزيد من  

 لألمور التي تم إثارتها أثناء فحص جودة االرتباط.
ً
 األدلة استجابة

 اختصاص هذا املعيار 

اتباع هذا املعيار، وعلى متطلبات تهدف إلى تمكين املكتب وفاحص جودة االرتباط من تحقيق  يحتوي هذا املعيار على هدف املكتب من   .10

  
ً
ذلك الهدف املحدد. ويحتوي كذلك على إرشادات ذات صلة في شكل مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى، وعلى مقدمة توفر سياقا

إدار  معيار  ويشرح  تعريفات.  وعلى  للمعيار،  السليم  بالفهم  )ذا صلة  الجودة  واملواد   6(1ة  واملتطلبات  الهدف  بمصطلحات  املقصود 

 التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى واملقدمة والتعريفات. 

 تاريخ السريان 

 يسري هذا املعيار على: .11

 أو بعد ذلك التاريخ؛ 2022ديسمبر  15ارتباطات مراجعة وفحص القوائم املالية للفترات التي تبدأ في  (أ)

 أو بعد ذلك التاريخ.  2022ديسمبر  15ارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة التي تبدأ في  (ب)

 الهدف 

يهدف املكتب، من خالل تعيين فاحص مؤهل لجودة االرتباط، إلى تنفيذ تقويم موضوعي لألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط،   .12

 التوصل إليها بناًء على هذه األحكام.واالستنتاجات التي تم 

 التعريفات 

 ألغراض هذا املعيار، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه:  .13

تقويم موضوعي، يقوم بتنفيذه فاحص جودة االرتباط ويتم االنتهاء منه في تاريخ تقرير االرتباط أو    –فحص جودة االرتباط    (أ)

 اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بناًء على هذه األحكام. قبله، يتناول األحكام املهمة التي 

 شريك، أو فرد آخر في املكتب، أو فرد خارجي، يعينه املكتب لتنفيذ فحص جودة االرتباط.  –فاحص جودة االرتباط  (ب)

كية التي تنطبق على املحاسب املنهي عند قيامه مبادئ سلوك وآداب املهنة واملتطلبات املسل  –املتطلبات املسلكية ذات الصلة   )ج(

 النصوص الواردة في قواعد سلوك وآداب املهنة  
ً
بتنفيذ فحص جودة االرتباط.  وتشمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة عادة

ك وآداب املهنة  الدولية للمحاسبين املهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية( الصادرة عن مجلس املعايير الدولية لسلو 

للمحاسبين )قواعد سلوك وآداب املهنة( فيما يتعلق بارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى 

.
ً
 إلى جنب مع املتطلبات الوطنية التي تكون أكثر تشددا

ً
 ( 15أ -12)راجع: الفقرات أ * أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة، جنبا

 
 9أ-6وأ 12(، الفقرات 1إدارة الجودة )معيار  6

 يجب على املحاسب القانوني االلتزام بقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية.  *  



 ة االرتباطات فحوصات جود - (2إدارة الجودة )معيار 

 © االتحاد الدولي للمحاسبين 16من  4صفحة  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 املتطلبات 

 تطبيق املتطلبات ذات الصلة وااللتزام بها

يجب أن يتوفر لدى املكتب ولدى فاحص جودة االرتباط فهم لهذا املعيار، بما في ذلك املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى، من   .14

 أجل فهم هدف هذا املعيار وتطبيق متطلباته، ذات الصلة بهم، بالشكل الصحيح. 

على فاحص جودة االرتباط، حسب االقتضاء، االلتزام بكل متطلب من متطلبات هذا املعيار، ما لم يكن املتطلب  يجب على املكتب أو   .15

 غير ذي صلة في ظل ظروف االرتباط. 

أو فاحص جودة  .16 املكتب  إذا حدد  املعيار. ولكن  لتحقيق هدف هذا   
ً
كافيا  

ً
للمتطلبات أساسا السليم  التطبيق  يوفر  أن  املتوقع  من 

 لتحقيق هدف هذا املعيار، فيجب على املكتب أو على فاحص جودة االرتباط أ
ً
 كافيا

ً
ن تطبيق املتطلبات ذات الصلة ال يوفر أساسا

 االرتباط، حسب االقتضاء، اتخاذ املزيد من التصرفات لتحقيق الهدف.

 تعيين فاحص ي جودة االرتباطات وأهليتهم 

إجراءات   .17 أو  يضع سياسات  أن  املكتب  على  يحظون يجب  أفراد  إلى  االرتباطات  فاحص ي جودة  تعيين  املسؤولية عن  إسناد  تتطلب 

بالكفاءات والقدرات والصالحيات املناسبة داخل املكتب للوفاء بتلك املسؤولية. ويجب أن تتطلب تلك السياسات أو اإلجراءات من  

 ( 3أ–1هؤالء األفراد القيام بتعيين فاحص جودة االرتباط. )راجع: الفقرات أ

 لجودة االرتباط. ويجب   18
ً
يجب على املكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تنص على ضوابط األهلية الخاصة بمن سيتم تعيينه فاحصا

 في فريق االرتباط، وأن: )راجع: الفقرة أ
ً
 ( 4أن تشترط تلك السياسات أو اإلجراءات أال يكون فاحص جودة االرتباط عضوا

ي ذلك الوقت الكافي، والصالحيات املناسبة لتنفيذ فحص جودة االرتباط؛ )راجع: الفقرات يحظى بالكفاءات والقدرات، بما ف (أ)

 ( 11أ–5أ

االرتباط  (ب) جودة  فاحص  موضوعية  تمس  التي  بالتهديدات  يتعلق  ما  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  املسلكية  باملتطلبات  يلتزم 

 ( 15أ-12واستقالله؛ )راجع: الفقرات أ

 (16ح، إن وجدت، ذات الصلة بأهلية فاحص جودة االرتباط. )راجع: الفقرة أيلتزم بأحكام األنظمة واللوائ (ج)

 للفقرة   . 19
ً
 سياسات أو إجراءات املكتب التي يتم وضعها وفقا

ً
)ب( التهديدات التي تمس املوضوعية والتي تنشأ 18يجب أن تتناول أيضا

امل   لجودة أحد االرتباطات بعد أن كان هو الشريك 
ً
أو  عن تعيين فرد فاحصا تلك السياسات  سؤول عن االرتباط. ويجب أن تحدد 

اإلجراءات فترة فاصلة قوامها سنتان، أو مدة أطول إذا اقتضت ذلك املتطلبات املسلكية ذات الصلة، قبل أن يتولى الشريك املسؤول  

 ( 18، أ17عن االرتباط مهام فاحص جودة االرتباط. )راجع: الفقرتين أ

ياسات أو إجراءات تنص على ضوابط األهلية الخاصة باألفراد الذين يقومون بتقديم الدعم لفاحص  يجب على املكتب أن يضع س . 20

 جودة االرتباط. ويجب أن تشترط تلك السياسات أو اإلجراءات أال يكون هؤالء األفراد أعضاًء في فريق االرتباط، وأن: 

 ( 19املهام املسندة إليهم؛ )راجع: الفقرة أ يحظوا بالكفاءات والقدرات، بما في ذلك الوقت الكافي، لتنفيذ )أ(

يلتزموا  )ب( التي تمس موضوعيتهم واستقاللهم وأن  بالتهديدات  يتعلق  ما  في ذلك  بما  الصلة،  املسلكية ذات  باملتطلبات  يلتزموا 

 ( 21، أ20كذلك، عند االقتضاء، بأحكام األنظمة واللوائح. )راجع: الفقرتين أ

 ياسات أو إجراءات: يجب على املكتب أن يضع س . 21

 تتطلب من فاحص جودة االرتباط تحمل املسؤولية العامة عن تنفيذ فحص جودة االرتباط؛ )أ(

تتناول مسؤولية فاحص جودة االرتباط عن تحديد طبيعة وتوقيت ومدى توجيهه لألفراد الذين يقومون بتقديم الدعم أثناء  )ب(

 ( 22)راجع: الفقرة أالفحص، وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم. 
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 إضعاف أهلية فاحص جودة االرتباط لتنفيذ فحص جودة االرتباط

يجب على املكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تتناول الظروف التي تضعف فيها أهلية فاحص جودة االرتباط لتنفيذ فحص جودة   . 22

في ذلك بما  باتخاذها،  التي سيقوم املكتب  تلك الظروف. )راجع:    االرتباط والتصرفات املناسبة  في  آلية تحديد وتعيين فاحص بديل 

 ( 23الفقرة أ 

عندما يصبح فاحص جودة االرتباط على علم بظروف تضعف أهليته، يجب عليه إشعار الفرد املعني داخل املكتب والقيام بما يلي:  . 23

 ( 24)راجع: الفقرة أ 

 شرع في تنفيذه؛ أورفض تعيينه لتنفيذ فحص جودة االرتباط إذا لم يكن قد  )أ(

 التوقف عن تنفيذ فحص جودة االرتباط إذا كان قد شرع في تنفيذه.  )ب(

 تنفيذ فحص جودة االرتباط 

 يجب على املكتب أن يضع سياسات أو إجراءات بشأن تنفيذ فحص جودة االرتباط تتناول ما يلي: . 24

   )أ(
ً
تنفيذ اإلجراءات وفقا االرتباط عن  لتوفير    26و  25للفقرتين  مسؤوليات فاحص جودة  االرتباط  أثناء  املناسبة  األوقات  في 

أساس مناسب إلجراء تقويم موضوعي لألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بناًء على  

 هذه األحكام؛ 

، بما في ذلك منعه من تأريخ تقرير االرتباط إلى  مسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط فيما يتعلق بفحص جودة االرتباط )ب(

 للفقرة  
ً
يفيد بانتهائه من فحص جودة االرتباط؛ )راجع: الفقرتين   27حين استالمه إلشعار من فاحص جودة االرتباط وفقا

 (26، أ25أ

فر  )ج( مناقشات  ومدى  لطبيعة  نتيجة  االرتباط  فاحص جودة  موضوعية  يمس  تهديد  فيها  ينشأ  التي  مع الظروف  االرتباط  يق 

 ( 27فاحص جودة االرتباط بشأن األحكام املهمة، والتصرفات املناسبة التي سيتم اتخاذها في هذه الظروف. )راجع: الفقرة أ

 ( 33أ–28عند تنفيذ فحص جودة االرتباط، يجب على فاحص جودة االرتباط: )راجع: الفقرات أ . 25

 ( 34جع: الفقرة أ قراءة وفهم املعلومات التي قام بنقلها: )را )أ(

 فريق االرتباط بشأن طبيعة وظروف االرتباط واملنشأة؛  (1)

املكتب فيما يتعلق بآلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب، والسّيما أوجه القصور التي تم التعرف عليها التي قد  (2)

 باط.تتعلق أو قد تؤثر على املجاالت التي انطوت على أحكام مهمة من جانب فريق االرت

في فريق االرتباط، بشأن األمور املهمة واألحكام  )ب( مناقشة الشريك املسؤول عن االرتباط، وعند االقتضاء، األعضاء اآلخرين 

 (38أ–35املهمة التي تم اتخاذها عند التخطيط لالرتباط وتنفيذه والتقرير عنه. )راجع: الفقرات أ

في الفقرتين )أ( و)ب(، فحص وثائق مختارة من توثيق أعمال االرتباط فيما يتعلق بناًء على املعلومات التي تم الحصول عليها   )ج(

 (43أ–39باألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط وتقويم: )راجع: الفقرات أ

في حال انطباقها على نوع (1) لنزعة الشك املنهي  في ذلك ممارسة فريق االرتباط  بما   أساس اتخاذ تلك األحكام املهمة، 

 االرتباط؛

 ما إذا كان توثيق أعمال االرتباط يدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها؛  (2)

 ما إذا كانت االستنتاجات التي تم التوصل إليها مناسبة.  (3)

للوفاء   )د(  تحديده  في  االرتباط  عن  املسؤول  الشريك  إليه  استند  الذي  األساس  تقويم  املالية،  القوائم  مراجعة  يخص  فيما 

 ( 44تطلبات املسلكية ذات الصلة املتعلقة باالستقالل.  )راجع: الفقرة أبامل
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تقويم ما إذا كانت قد جرت مشاورات مناسبة بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل أو األمور التي انطوت على اختالف في  )ه( 

 (45اآلراء واالستنتاجات الناشئة عن تلك املشاورات. )راجع: الفقرة أ

لكفاية   )و( تحديده  في  االرتباط  عن  املسؤول  الشريك  إليه  استند  الذي  األساس  تقويم  املالية،  القوائم  مراجعة  يخص  فيما 

ومناسبة مشاركته طوال ارتباط املراجعة مما وفر له األساس لتحديد مناسبة األحكام املهمة التي تم اتخاذها واالستنتاجات 

 ( 46رتباط وظروفه. )راجع: الفقرة أالتي تم التوصل إليها، في ضوء طبيعة اال 

 فحص: )ز(

الرئيسة  (1) األمور  وصف  ذلك  في  بما  املالية،  القوائم  مراجعة  يخص  فيما  بشأنها،  املراجع  وتقرير  املالية  القوائم 

 ( 47للمراجعة، في حال وجودها؛ أو )راجع: الفقرة أ 

 (47أنها، فيما يخص ارتباطات الفحص؛ أو )راجع: الفقرة أالقوائم املالية أو املعلومات املالية وتقرير االرتباط بش ( 2)

تقرير االرتباط، وعند االقتضاء، معلومات املوضوع، فيما يخص ارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات  (3)

 ( 48العالقة. )راجع: الفقرة أ 

إذا كانت لدى فاحص جودة االرتباط مخاوف بشأن عدم   . 26 يجب على فاحص جودة االرتباط إشعار الشريك املسؤول عن االرتباط 

مناسبة األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط، أو االستنتاجات التي تم التوصل إليها بناًء على هذه األحكام. وفي حال عدم عالج  

ز على رضا فاحص جودة االرتباط، فيجب على فاحص جودة االرتباط إشعار الفرد املعني في املكتب بعدم هذه املخاوف على نحٍو يحو 

 ( 49إمكانية إتمام فحص جودة االرتباط. )راجع: الفقرة أ 

 االنتهاء من فحص جودة االرتباط

فيما يتعلق بتنفيذ فحص جودة االرتباط، وما يجب على فاحص جودة االرتباط تحديد ما إذا كان قد تم الوفاء بمتطلبات هذا املعيار  . 27

إذا كان قد تم االنتهاء من فحص جودة االرتباط. وإذا كانت الحال كذلك، يجب على فاحص جودة االرتباط إشعار الشريك املسؤول  

 عن االرتباط باالنتهاء من فحص جودة االرتباط.

 التوثيق

ب من فاحص جودة االرتباط تحمل املسؤولية عن توثيق فحص جودة االرتباط. يجب على املكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تتطل . 28

 ( 50)راجع: الفقرة أ 

للفقرة   . 29  
ً
التوثيق ضمن  30يجب على املكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تتطلب توثيق فحص جودة االرتباط وفقا ، وإدراج ذلك 

 توثيق أعمال االرتباط.

أكد من توثيق فحص جودة االرتباط بما يكفي لتمكين أي محاسب قانوني خبير، لم تكن له صلة  يجب على فاحص جودة االرتباط الت . 30

في السابق باالرتباط، من فهم طبيعة اإلجراءات التي نفذها فاحص جودة االرتباط، وفهم توقيتها ومداها، وعند االقتضاء، فهم األفراد  

التي   للفاحص واالستنتاجات  الدعم  تنفيذ الفحص. ويجب على فاحص جودة االرتباط  الذين قاموا بتقديم  أثناء  إليها  تم التوصل 

 من أن توثيق فحص جودة االرتباط يشتمل على ما يلي: )راجع: الفقرات أ
ً
 ( 53أ –51التأكد أيضا

 اسم فاحص جودة االرتباط وأسماء األفراد الذين قاموا بدعمه في تنفيذ فحص جودة االرتباط؛ )أ(

 ل االرتباط التي تم فحصها؛ تحديد وثائق أعما )ب(

 ؛ 27األساس الذي استند إليه فاحص جودة االرتباط في تحديده لألمور الواردة في الفقرة   )ج(

 للفقرتين  )د( 
ً
 ؛ 27و 26اإلشعارات املطلوبة وفقا

 تاريخ االنتهاء من فحص جودة االرتباط.  )ه( 

 *** 
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 املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى 

 فاحص ي جودة االرتباطات وأهليتهم تعيين 

 ( 17)راجع: الفقرة   إسناد املسؤولية عن تعيين فاحص ي جودة االرتباطات

 قد تشمل الكفاءات والقدرات ذات الصلة بقدرة الفرد على الوفاء بمسؤولية تعيين فاحص جودة االرتباط املعرفة املناسبة بما يلي: .1أ

 مسؤوليات فاحص جودة االرتباط؛  •

 بشأن أهلية فاحص ي جودة االرتباطات؛ 19و 18الواردة في الفقرتين الضوابط  •

 طبيعة وظروف االرتباط أو املنشأة التي تخضع لفحص جودة االرتباط، بما في ذلك تكوين فريق االرتباط. •

 في فريق .2أ
ً
االرتباط الذي سيتم   قد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على أال يكون املسؤول عن تعيين فاحص ي جودة االرتباطات عضوا

تنفيذ الفحص له. ولكن في ظروف معينة )على سبيل املثال، في حالة املكاتب األصغر أو املحاسب القانوني الفرد(، قد ال يكون من  

 لفرد آخر خالف األعضاء في فريق االرتباط تعيين فاحص جودة االرتباط.
ً
 املمكن عمليا

ول عن تعيين فاحص ي جودة االرتباطات. فعلى سبيل املثال، قد تنص سياسات أو إجراءات  قد يحدد املكتب أكثر من فرد واحد مسؤ  .3أ

املكتب على آليات مختلفة لتعيين فاحص ي الجودة في ارتباطات مراجعة املنشآت املدرجة وارتباطات مراجعة املنشآت غير املدرجة أو  

 غيرها من االرتباطات، مع اختالف املسؤولين عن كل آلية. 

 ( 18)راجع: الفقرة  أهلية فاحص جودة االرتباط

في بعض الظروف، على سبيل املثال في حالة املكاتب األصغر أو املحاسب القانوني الفرد، قد ال يوجد شريك أو أي فرد آخر مؤهل   .4أ

قد يحصل على خدمات من داخل املكتب لتنفيذ فحص جودة االرتباط. وفي هذه الظروف، قد يتعاقد املكتب مع أفراد من خارجه، أو  

 في مكتب ضمن الشبكة، أو في  
ً
 أو موظفا

ً
هؤالء األفراد، لتنفيذ فحص جودة االرتباط. وقد يكون الفرد الذي من خارج املكتب شريكا

ة  كيان أو جهة داخل الشبكة التي يتبعها املكتب، أو لدى مقدم خدمة. وعند االستعانة بمثل هؤالء األفراد، تنطبق النصوص الوارد

 ( التي تتناول متطلبات الشبكة أو خدماتها أو مقدمي الخدمات.1في معيار إدارة الجودة )

 ضوابط األهلية الخاصة بفاحص جودة االرتباط

 )أ((18الكفاءات والقدرات، بما في ذلك الوقت الكافي )راجع: الفقرة 

ذلك تكامل وتطبيق الكفاءات الفنية، واملهارات املهنية، واآلداب  ( الخصائص املتعلقة بالكفاءة، بما في  1يوضح معيار إدارة الجودة ) .5أ

ومن بين األمور التي قد يقوم املكتب بمراعاتها عند تحديد امتالك الفرد للكفاءات الالزمة لتنفيذ   7والقيم واملواقف السلوكية املهنية. 

 فحص جودة االرتباط، على سبيل املثال، ما يلي:

 ملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة وفهم سياسات أو إجراءات املكتب ذات الصلة باالرتباط؛فهم املعايير املهنية وا •

 املعرفة بالصناعة التي تعمل فيها املنشأة؛ •

  فهم االرتباطات ذات الطبيعة والتعقيد املشابه، والخبرة ذات الصلة بتلك االرتباطات؛  •

حص جودة االرتباط وتوثيقه، وهو ما قد يتم اكتسابه أو تعزيزه عن  فهم مسؤوليات فاحص جودة االرتباط أثناء تنفيذ ف •

 طريق الحصول على الدورات التدريبية ذات الصلة من املكتب. 

قد تكون الحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي قام املكتب بمراعاتها عند تحديده  .6أ

من بين االعتبارات    8جودة أحد االرتباطات ُيعد استجابة مناسبة ملواجهة خطر واحد أو أكثر من مخاطر الجودة، أن إجراء فحص ل

التي قد   لتنفيذ فحص الجودة لذلك االرتباط. ومن أمثلة االعتبارات األخرى  للكفاءات والقدرات الالزمة  املهمة عند تحديد املكتب 

 
 88(، الفقرة أ1معيار إدارة الجودة )  7

 134(، الفقرة أ1معيار إدارة الجودة ) 8
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ما إذا كان فاحص جودة االرتباط يحظى بالكفاءات والقدرات الالزمة، بما في ذلك الوقت  يأخذها املكتب في الحسبان عند تحديد  

 ي:الكافي الالزم، لتقويم األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بناًء على هذه األحكام، ما يل

 طبيعة املنشأة.  •

 أو البيئة التنظيمية التي تعمل فيها املنشأة.مدى التخصص أو التعقيد في الصناعة  •

مدى تعلق االرتباط بأمور تتطلب خبرة متخصصة )على سبيل املثال، فيما يتعلق بتقنية املعلومات أو مجاالت املحاسبة أو   •

 
ً
 الفقرة  املراجعة املتخصصة(، أو خبرة علمية أو هندسية، كتلك التي قد تكون ضرورية الرتباطات تأكيد معينة. انظر أيضا

 . 19أ

 املكتشفات الناشئة من أنشطة املتابعة  .7أ
ً
 لجودة االرتباط، قد تكون أيضا

ً
عند تقويم كفاءات وقدرات الفرد الذي قد يتم تعيينه فاحصا

 في فريق  
ً
 الخاصة باملكتب )على سبيل املثال، املكتشفات من التقص ي عن االرتباطات التي كان فيها الفرد عضوا

ً
االرتباط أو فاحصا

 لجودة االرتباط( أو نتائج التقصيات الخارجية من بين االعتبارات ذات الصلة. 

تنفيذ   .8أ أثناء  املناسب  املنهي  الحكم  ممارسة  على  االرتباط  جودة  فاحص  قدرة  على  املناسبة  القدرات  أو  الكفاءات  إلى  االفتقار  يؤثر 

جودة االرتباط إلى الخبرة ذات الصلة بالصناعة، فإنه قد ال يحظى بالقدرة أو الثقة الفحص. فعلى سبيل املثال، عندما يفتقر فاحص  

، وكذلك نزعة الشك املنهي التي مارسها فريق 
ً
الالزمة لتقويم األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط، ونقدها متى كان ذلك مناسبا

 الخاصة بالصناعة. االرتباط، بشأن أحد أمور املحاسبة أو املراجعة املعقدة 

 )أ((18الصالحيات املناسبة )راجع: الفقرة 

تساعد التصرفات التي يتم اتخاذها على مستوى املكتب في إرساء الصالحيات التي يحظى بها فاحص جودة االرتباط. فعلى سبيل املثال،  .9أ

عن طريق خلق ثقافة تحترم الدور الذي يقوم به فاحص جودة االرتباط، يقل احتمال تعرض فاحص جودة االرتباط للضغط من قبل  

على النتيجة النهائية التي يتوصل إليها فاحص جودة   مالئمةغير    بصورةط أو غيره من العاملين للتأثير  الشريك املسؤول عن االرتبا

االرتباط. وفي بعض الحاالت، قد تتعزز صالحيات فاحص جودة االرتباط عن طريق سياسات أو إجراءات املكتب للتعامل مع االختالف 

 ا فاحص جودة االرتباط عند حدوث خالف بينه وبين فريق االرتباط. في اآلراء، والتي قد تشتمل على تصرفات قد يتخذه

 قد تتقلص صالحيات فاحص جودة االرتباط عندما: . 10أ

 تعزز الثقافة داخل املكتب احترام صالحيات العاملين في املستويات العليا ضمن الهيكل الهرمي للمكتب فحسب. •

 في التسلسل اإلدار  •
ً
ي للشريك املسؤول عن االرتباط، على سبيل املثال عندما يشغل الشريك  يكون فاحص جودة االرتباط تابعا

 عن تحديد أجر فاحص جودة االرتباط. 
ً
 داخل املكتب أو عندما يكون مسؤوال

ً
 قياديا

ً
 املسؤول عن االرتباط منصبا

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام 

 عن املراجع    في القطاع العام قد يقوم املراجع )على سبيل املثال، املراجع . 11أ
ً
 يتم تعينه نيابة

ً
 مناسبا

ً
العمومي، أو فرد آخر مؤهل تأهيال

العمومي( بدور يعادل دور الشريك املسؤول عن االرتباط، مع تحمل هذا املراجع للمسؤولية الكاملة عن عمليات املراجعة في القطاع 

ة الحاجة إلى االستقالل وقدرة فاحص جودة االرتباط العام. وفي مثل هذه الظروف، قد يتضمن اختيار فاحص جودة االرتباط مراعا

 على تقديم تقويم موضوعي. 

 )ب(( 18)ج(، 13)راجع: الفقرتين املتطلبات املسلكية ذات الصلة 

قد تختلف املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق عند إجراء فحص لجودة االرتباط، بناًء على طبيعة وظروف االرتباطات أو   . 12أ

فاحص جودة املنش مثل  األفراد،  املهنيين  املحاسبين  على  إال  الصلة  ذات  املسلكية  املتطلبات  في  عديدة  تنطبق نصوص  وقد ال  أة. 

 االرتباط، وليس على املكتب في حد ذاته. 

مثل فاحص جودة  قد تشتمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة على متطلبات خاصة لالستقالل تنطبق على املحاسبين املهنيين األفراد،   . 13أ

 على نصوص تتناول التهديدات التي تمس االستقالل والتي يتسبب فيها 
ً
االرتباط. وقد تشتمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة أيضا
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 عن 
ً
 مختلفا

ً
طول العالقة مع عميل املراجعة أو التأكيد. وُيعد تطبيق أي من هذه النصوص التي تتناول طول العالقة مع العميل أمرا

 ، ولكن قد يلزم مراعاة هذه النصوص عند تطبيق تلك الفقرة.19رة الفاصلة التي تتطلبها الفقرة  الفت

 التهديدات التي تمس موضوعية فاحص جودة االرتباط

 قد تنشأ التهديدات التي تمس موضوعية فاحص جودة االرتباط عن مجموعة واسعة من الحقائق والظروف. فعلى سبيل املثال:  . 14أ

ينشأ تهديد الفحص الذاتي عندما يكون فاحص جودة االرتباط قد شارك في السابق في أحكام مهمة اتخذها فريق االرتباط، قد   •

 والسّيما بصفته الشريك املسؤول عن االرتباط أو غيره من أعضاء فريق االرتباط. 

دة االرتباط أحد أفراد األسرة املقربين  قد ينشأ تهديد األلفة مع العميل أو تهديد املصلحة الشخصية عندما يكون فاحص جو  •

أو املباشرين للشريك املسؤول عن االرتباط أو غيره من أعضاء فريق االرتباط، أو من خالل العالقات الشخصية الوثيقة مع  

 أعضاء فريق االرتباط.

سبيل املثال، عندما يكون قد ينشأ تهديد الترهيب عند ممارسة ضغوط فعلية أو متصورة على فاحص جودة االرتباط )على   •

التسلسل اإلداري   في   
ً
تابعا ، أو عندما يكون فاحص جودة االرتباط 

ً
 أو مسيطرا

ً
 عدائيا

ً
الشريك املسؤول عن االرتباط فردا

 للشريك املسؤول عن االرتباط(. 

على   . 15أ للتعرف  وإرشادات  متطلبات  على  الصلة  ذات  املسلكية  املتطلبات  تشتمل  وتقويمها  التي    التهديداتقد  املوضوعية،  تمس 

 ومواجهتها. وعلى سبيل املثال، تقدم قواعد سلوك وآداب املهنة إرشادات خاصة، من بينها أمثلة ملا يلي: 

 لجودة االرتباط؛ •
ً
 الظروف التي قد تنشأ فيها تهديدات تمس املوضوعية عند تعيين محاسب منهي فاحصا

 ات؛ العوامل ذات الصلة عند تقويم مستوى تلك التهديد •

 التصرفات، بما فيها التدابير الوقائية، التي قد تقوم بمواجهة تلك التهديدات. •

 )ج((18األنظمة أو اللوائح ذات الصلة بأهلية فاحص جودة االرتباط )راجع: الفقرة  

 على فاحص قد تفرض األنظمة أو اللوائح متطلبات إضافية بشأن أهلية فاحص جودة االرتباط. فعلى سبيل املثال، قد يكو  . 16أ
ً
ن لزاما

 جودة االرتباط في بعض الدول استيفاء مؤهالت معينة أو الحصول على ترخيص حتى يتسنى له تنفيذ فحص جودة االرتباط.

 عن االرتباط
ً
 مسؤوال

ً
 (19)راجع: الفقرة  الفترة الفاصلة التي يقضيها الفرد بعد عمله في السابق شريكا

الغالب األمور التي يتم اتخاذ األحكام املهمة بشأنها. ولذلك، قد تستمر األحكام املهمة التي تم في االرتباطات املتكررة، ال تخت . 17أ لف في 

 لذلك قدرة فاحص جودة االرتباط ع 
ً
لى  اتخاذها في الفترات السابقة في التأثير على أحكام فريق االرتباط في الفترات الالحقة. وتتأثر تبعا

مة عندما يكون قد شارك في السابق في اتخاذ تلك األحكام بصفته الشريك املسؤول عن االرتباط. إجراء تقويم موضوعي لألحكام امله 

الفحص   تهديد  وبخاصة  املوضوعية،  تمس  التي  التهديدات  من  للحد  مناسبة  وقائية  تدابير  اتخاذ  الظروف  هذه  مثل  في  املهم  ومن 

يار من املكتب وضع سياسات أو إجراءات تحدد فترة فاصلة ُيحظر خاللها  الذاتي، إلى مستوى يمكن قبوله. وبناًء عليه، يتطلب هذا املع

 لجودة االرتباط.
ً
 تعيين الشريك املسؤول عن االرتباط فاحصا

 لفرد آخر خالف الشريك املسؤول عن  . 18أ
ً
 مناسبا

ً
 ما إذا كان تحديد فترة فاصلة ُيعد تصرفا

ً
قد تتناول سياسات أو إجراءات املكتب أيضا

 للجودة في ذلك االرتباط. وفي هذا الشأن، قد يأخذ املكتب في الحسبان طبيعة  االرتباط  
ً
 لتعيينه فاحصا

ً
قبل أن يصبح ذلك الفرد مؤهال

دور ذلك الفرد ومشاركته السابقة في األحكام املهمة التي تم اتخاذها بشأن االرتباط. فعلى سبيل املثال، قد يحدد املكتب أن الشريك  

 املسؤول عن تنفيذ إ
ً
جراءات املراجعة على املعلومات املالية الخاصة بمكون في ارتباط ملراجعة إحدى املجموعات، قد ال يكون مؤهال

 لجودة ارتباط املجموعة بسبب مشاركة ذلك الشريك املسؤول عن املراجعة في اتخاذ األحكام املهمة التي أثرت على  
ً
لتعيينه فاحصا

 ارتباط مراجعة املجموعة. 
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 ( 21، 20)راجع: الفقرتين  الظروف التي يستعين فيها فاحص جودة االرتباط بمساعدين

في ظروف معينة، قد يكون من املناسب دعم فاحص جودة االرتباط بفرد أو فريق من أفراد يحظون بالخبرات املناسبة. فعلى سبيل  . 19أ

فيدة لفهم معامالت معينة قامت املنشأة بإجرائها، ألجل مساعدة  املثال، قد تكون املعرفة أو املهارات أو الخبرات شديدة التخصص م

 فاحص جودة االرتباط في تقويم األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط فيما يتعلق بتلك املعامالت. 

هديدات التي تمس موضوعية  املكتب عند وضع السياسات أو اإلجراءات الخاصة بمواجهة الت  14قد تفيد اإلرشادات الواردة في الفقرة أ  . 20أ

 األفراد الذين يدعمون فاحص جودة االرتباط.

بااللتزام   . 21أ يتعلق  ما  ذلك  في  بما  املساعد،  مسؤوليات  على  النص  يمكن  املكتب،  خارج  من  بفرد  االرتباط  جودة  فاحص  دعم  عند 

 ا بين املكتب واملساعد. باملتطلبات املسلكية ذات الصلة، في العقد أو غيره من االتفاقات التي يتم إبرامه 

 قد تشتمل سياسات أو إجراءات املكتب على مسؤوليات فاحص جودة االرتباط بشأن ما يلي:  . 22أ

 للمنهج املخطط لتنفيذ  •
ً
النظر فيما إذا كان املساعدون يفهمون التعليمات التي تصدر لهم وما إذا كان العمل يتم تنفيذه وفقا

 فحص جودة االرتباط؛ 

 لذلك. معالجة  •
ً
 األمور التي يثيرها املساعدون، والنظر في أهميتها وتعديل املنهج املخطط، تبعا

 ( 23، 22)راجع: الفقرتين إضعاف أهلية فاحص جودة االرتباط لتنفيذ فحص جودة االرتباط 

عفت لتنفيذ فحص جودة  تشمل العوامل التي قد تكون ذات صلة بنظر املكتب فيما إذا كانت أهلية فاحص جودة االرتباط قد ض . 23أ

 االرتباط ما يلي:

بالكفاءات والقدرات   • يعد يحظى  لم  االرتباط  أن فاحص جودة  إلى  أدت  االرتباط  في ظروف  تغيرات  كانت قد حدثت  إذا  ما 

 املناسبة لتنفيذ الفحص؛ أو

لوقت الكافي لتنفيذ الفحص؛ ما إذا كانت التغيرات في املسؤوليات األخرى لفاحص جودة االرتباط تشير إلى أنه لم يعد يملك ا •

 أو

 للفقرة  •
ً
 . 23اإلشعار الذي يتم استالمه من فاحص جودة االرتباط وفقا

في الظروف التي تضعف فيها أهلية فاحص جودة االرتباط لتنفيذ فحص جودة االرتباط، قد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على  . 24أ

 مسؤولية الفرد الذي يتم تعيينه ليحل محل فاحص  آلية الستبداله بأفراد مؤهلين. وقد تتناول سياسا
ً
ت أو إجراءات املكتب أيضا

جودة االرتباط بشأن تنفيذ ما يكفي من اإلجراءات للوفاء بمتطلبات هذا املعيار فيما يتعلق بتنفيذ فحص جودة االرتباط. وقد تتناول  

 الحاجة إلى التشاور في ظل هذه الظ
ً
 روف. هذه السياسات أو اإلجراءات أيضا

 ( 27– 24)راجع: الفقرات  تنفيذ فحص جودة االرتباط

 )ب((24)راجع: الفقرة  مسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط فيما يتعلق بفحص جودة االرتباط

املتطلبات الخاصة بالشريك املسؤول عن االرتباط في ارتباطات املراجعة التي يتعين إجراء فحص    9( املعدل 220يحدد معيار املراجعة ) . 25أ

 لجودتها، بما في ذلك: 

 التأكد من تعيين فاحص لجودة االرتباط؛ •

 التعاون مع فاحص جودة االرتباط وإحاطة األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط بمسؤوليتهم عن القيام بذلك؛ •

أثناء فحص   مناقشة األمور  • التعرف عليها  يتم  التي  تلك  بما في ذلك  أثناء ارتباط املراجعة،  التي تنشأ  املهمة واألحكام املهمة 

 جودة االرتباط، مع فاحص جودة االرتباط؛ 

 
 36ة ملراجعة القوائم املالية"، الفقرة ( )املعدل( "إدارة الجود220معيار املراجعة ) 9
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 عدم تأريخ تقرير املراجع إلى حين االنتهاء من فحص جودة االرتباط. •

 مت 10(3000يحدد معيار ارتباطات التأكيد ) . 26أ
ً
 طلبات للشريك املسؤول عن االرتباط فيما يتعلق بفحص جودة االرتباط.أيضا

 )ج(( 24)راجع: الفقرة املناقشات بين فاحص جودة االرتباط وفريق االرتباط 

في  قد تساعد االتصاالت املتكررة طوال االرتباط بين فريق االرتباط وفاحص جودة االرتباط في تيسير الفحص الفّعال لجودة االرتباط . 27أ

الوقت املحدد. ولكن قد ينشأ عن ذلك تهديد ملوضوعية فاحص جودة االرتباط بناًء على توقيت ومدى املناقشات التي جرت مع فريق  

االرتباط بشأن األحكام املهمة. وقد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على التصرفات التي سيقوم باتخاذها فاحص جودة االرتباط أو 

ب املواقف التي يتخذ فيها فاحص جودة االرتباط، أو قد يبدو أنه يتخذ فيها، قرارات بالنيابة عن فريق االرتباط.  فريق االرتباط لتجن

 
ً
وفقا الصلة  ذوي  اآلخرين  العاملين  مع  املهمة  األحكام  هذه  بشأن  التشاور  الظروف  هذه  في  املكتب  يطلب  قد  املثال،  سبيل  فعلى 

 تشاور.لسياسات أو إجراءات املكتب الخاصة بال

 (27–25)راجع: الفقرات  اإلجراءات التي يقوم بتنفيذها فاحص جودة االرتباط

  . 28أ
ً
قد تحدد سياسات أو إجراءات املكتب طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات التي يقوم فاحص جودة االرتباط بتنفيذها وقد تشدد أيضا

 الفحص. على أهمية ممارسة فاحص جودة االرتباط للحكم املنهي أثناء تنفيذ

قد يعتمد توقيت اإلجراءات التي يقوم فاحص جودة االرتباط بتنفيذها على طبيعة وظروف االرتباط أو املنشأة، بما في ذلك طبيعة   . 29أ

األمور الخاضعة للفحص. ويسمح الفحص الذي يجريه فاحص جودة االرتباط في حينه للوثائق الخاصة بتوثيق أعمال االرتباط طوال 

اط جميعها )على سبيل املثال، التخطيط والتنفيذ وإعداد التقرير( بحل األمور على الفور على نحو يحوز على رضا فاحص مراحل االرتب

املتعلقة   اإلجراءات  بتنفيذ  االرتباط  جودة  فاحص  يقوم  قد  املثال،  سبيل  فعلى  قبله.  أو  االرتباط  تقرير  تاريخ  في  االرتباط،  جودة 

 تنفيذ فحص جودة االرتباط في حينه    باالستراتيجية العامة لالرتباط
ً
وخطة االرتباط عند االنتهاء من مرحلة التخطيط. وقد يؤدي أيضا

 ممارسة نزعة الشك املنهي في حال انطباقها على نوع االرتباط، أثناء التخطيط  
ً
إلى تعزيز ممارسة فريق االرتباط للحكم املنهي، وأيضا

 لالرتباط وتنفيذه. 

 ومدى اإلجراءات التي ينفذها فاحص جودة االرتباط فيما يخص ارتباط محدد على عوامل، من بينها ما يلي:قد تعتمد طبيعة  . 30أ

ومثال ذلك، تنفيذ االرتباطات ملنشآت تعمل في صناعات ناشئة أو ملنشآت   11أسباب التقييمات املمنوحة ملخاطر الجودة، •

 ذات معامالت معقدة. 

والتصرفات التصحيحية لعالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها، فيما يتعلق بآلية أوجه القصور التي تم التعرف عليها،   •

املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب، وأي إرشادات ذات صلة صادرة عن املكتب، مما قد يشير إلى املجاالت التي يلزم على  

 بشأنها. 
ً
 فاحص جودة االرتباط تنفيذ إجراءات أكثر شموال

 االرتباط.مدى تعقيد  •

 طبيعة املنشأة وحجمها، بما في ذلك ما إذا كانت منشأة مدرجة.  •

املكتشفات ذات الصلة باالرتباط، مثل نتائج التقصيات التي نفذتها سلطة إشراف خارجية في فترة سابقة، أو املخاوف األخرى   •

 التي تمت إثارتها بشأن جودة عمل فريق االرتباط.

الحصول عليها من مرحلة قبول املكتب للعالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك  املعلومات التي تم   •

 العالقات واالرتباطات.

فيما يخص ارتباطات التأكيد، تعرف فريق االرتباط على مخاطر التحريف الجوهري التي ينطوي عليها االرتباط، وتقييمه لتلك   •

 املخاطر واستجاباته لها. 

 
 36( "ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص املعلومات املالية التاريخية"، الفقرة 3000معيار ارتباطات التأكيد ) 10

 49(، الفقرة أ1معيار إدارة الجودة ) 11
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ا كان أعضاء فريق االرتباط قد تعاونوا مع فاحص جودة االرتباط. وقد تتناول سياسات أو إجراءات املكتب التصرفات ما إذ •

التي يتخذها فاحص جودة االرتباط عندما ال يتعاون معه فريق االرتباط، مثل إحاطة الفرد املعني داخل املكتب حتى يمكن 

 اتخاذ التصرف املناسب لحل املشكلة.

توجد حاجة لتغيير طبيعة إجراءات فاحص جودة االرتباط، وتغيير توقيتها ومداها، بناًء على الظروف التي تتم مواجهتها أثناء تنفيذ   قد . 31أ

 فحص جودة االرتباط.

 اعتبارات خاصة بمراجعة املجموعات

اعتبارات إضافية للفرد الذي يتم تعيينه   قد ينطوي تنفيذ فحص جودة االرتباط فيما يخص مراجعة القوائم املالية للمجموعات على . 32أ

 لجودة ارتباط مراجعة املجموعة، وذلك بناًء على حجم املجموعة ومدى تعقيدها. وتقتض ي الفقرة  
ً
)أ( أن تتطلب سياسات  21فاحصا

، ففيما يخص أو إجراءات املكتب من فاحص جودة االرتباط تحمل املسؤولية العامة عن تنفيذ فحص جودة االرتباط. وفي سبيل ذلك

، قد يجد فاحص جودة ارتباط املجموعة حاجة إلى مناقشة األمور املهمة واألحكام املهمة  
ً
مراجعة املجموعات الكبيرة واألكثر تعقيدا

مع األعضاء الرئيسيين في فريق االرتباط بخالف فريق ارتباط املجموعة )على سبيل املثال، املسؤولين عن تنفيذ إجراءات املراجعة على 

 للفقرة 
ً
. وقد تفيد 20املعلومات املالية ألحد املكونات(. وفي هذه الظروف، قد يقوم أفراد بتقديم الدعم لفاحص جودة االرتباط وفقا

 فاحص جودة االرتباط عندما يستعين بمساعدين في فحص الجودة الخاص بمراجعة املجموعات.  22اإلرشادات الواردة في الفقرة أ 

 من مجموعة، خاص بقد يتم تعيين فاحص جودة الرتباط    في بعض الحاالت، . 33أ
ً
عد جزءا

ُ
مراجعة إحدى املنشآت أو وحدات العمل التي ت

وفي هذه الظروف، قد يساعد   على سبيل املثال، عندما يتعين إجراء مثل هذه املراجعة بموجب األنظمة أو اللوائح أو ألي أسباب أخرى.

الخاص االرتباط  جودة  فاحص  بين  وحدة    االتصال  أو  املنشأة  تلك  بمراجعة  الخاص  االرتباط  جودة  وفاحص  املجموعة  بمراجعة 

 للفقرة  
ً
)أ(. وقد تكون هذه هي الحال، على سبيل املثال، عندما 21العمل، فاحص جودة ارتباط املجموعة في الوفاء بمسؤولياته وفقا

ا مراجعة  ألغراض   
ً
مكونا باعتبارها  العمل  وحدة  أو  املنشأة  تحديد  بمراجعة يتم  يتعلق  فيما  مهمة  أحكام  هناك  وتكون  ملجموعة 

 املجموعة قد تم اتخاذها على مستوى املكونات.

 )أ(( 25املعلومات التي قام بنقلها فريق االرتباط واملكتب )راجع: الفقرة 

للفقرة   . 34أ  
ً
االرتباط واملكتب وفقا بنقلها فريق  يقوم  التي  للمعلومات  فهم  إلى  التوصل  يساعد  فهم  )أ25قد  في  االرتباط  ( فاحص جودة 

 للمناقشات التي تتم مع فريق 
ً
 لفاحص جودة االرتباط أساسا

ً
األحكام املهمة التي يمكن توقعها لالرتباط. وقد يوفر مثل هذا الفهم أيضا

. فعلى سبيل املثال، قد  االرتباط بشأن األمور املهمة واألحكام املهمة التي تم اتخاذها أثناء التخطيط لالرتباط وتنفيذه والتقرير عنه

يتعلق أحد أوجه القصور التي قام املكتب بالتعرف عليه باألحكام املهمة التي اتخذتها فرق االرتباطات األخرى فيما يخص تقديرات  

ذها في محاسبية معينة لصناعة بعينها. وعندما تكون هذه هي الحال، فقد تكون هذه املعلومات ذات صلة باألحكام املهمة التي تم اتخا

 للمناقشات التي تتم مع فريق االرتباط 
ً
االرتباط فيما يخص تلك التقديرات املحاسبية، مما قد يوفر لفاحص جودة االرتباط أساسا

 للفقرة 
ً
 )ب(.25وفقا

 )ج((25)ب(، 25األمور املهمة واألحكام املهمة )راجع: الفقرتين 

من الشريك املسؤول عن االرتباط فحص وثائق أعمال    12( )املعدل( 220معيار املراجعة )فيما يخص مراجعة القوائم املالية، يتطلب   . 35أ

واألحكام املهمة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باألمور الصعبة أو املثيرة للجدل التي تم التعرف عليها   13املراجعة التي تتعلق باألمور املهمة 

 ليها.أثناء االرتباط، واالستنتاجات التي تم التوصل إ

أمثلة لألمور املهمة التي قد يتعرف عليها الشريك املسؤول    14( )املعدل( 220فيما يخص مراجعة القوائم املالية، يقدم معيار املراجعة ) . 36أ

االرتباط  بتنفيذ  يتعلق  وفيما  االرتباط  بإجراء  الخاصة  املراجعة  وخطة  للمراجعة  العامة  باالستراتيجية  يتعلق  فيما  االرتباط  عن 

 واالستنتاجات العامة التي توصل إليها فريق االرتباط. 

 
 31( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 12

 )ج(8( "توثيق أعمال املراجعة"، الفقرة 230املراجعة )معيار  13

 92( )املعدل(، الفقرة أ220معيار املراجعة ) 14
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ى خالف مراجعة القوائم املالية، قد تعتمد األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط على طبيعة وظروف  فيما يخص االرتباطات األخر  . 37أ

 ملعيار ارتباطات التأكيد )
ً
(، قد ينطوي عمل  3000االرتباط أو املنشأة. فعلى سبيل املثال، في ارتباط التأكيد الذي يتم تنفيذه وفقا

، عند تحديد ما إذا كانت الضوابط التي سيتم تطبيقها عند إعداد معلومات  فريق االرتباط على حكم مهم، أو قد يت
ً
 مهما

ً
طلب حكما

 املوضوع مناسبة لالرتباط. 

   . 38أ
ً
عند فحص جودة االرتباط، قد يصبح فاحص جودة االرتباط على علم بمجاالت أخرى كان من املتوقع أن يتخذ فريق االرتباط أحكاما

الحصول على املزيد من املعلومات بشأن إجراءات فريق االرتباط التي تم تنفيذها أو أساس االستنتاجات  مهمة بشأنها مما قد يستدعي  

وفي تلك الظروف، قد تؤدي املناقشات التي تتم مع فاحص جودة االرتباط إلى استنتاج فريق االرتباط لضرورة  التي تم التوصل إليها.  

 تنفيذ املزيد من اإلجراءات. 

املع . 39أ للفقرتين  تساعد   
ً
وفقا عليها  الحصول  يتم  التي  و25لومات  جودة  25)أ(  فاحص  املختارة،  االرتباط  أعمال  وثائق  وفحص  )ب(، 

االرتباط في تقويم األساس الذي استند إليه فريق االرتباط في اتخاذ األحكام املهمة. ومن أمثلة االعتبارات األخرى التي قد تكون ذات  

 جودة االرتباط، ما يلي:   صلة بالتقويم الذي يجريه فاحص

االنتباه الدائم للتغيرات في طبيعة وظروف االرتباط أو املنشأة التي قد تؤدي إلى تغيرات في األحكام املهمة التي يتخذها فريق  •

 االرتباط؛

 التزام عدم االنحياز عند تقويم ردود فريق االرتباط؛  •

وثائق أعمال االرتباط، أو الردود غير املتسقة من فريق االرتباط متابعة أوجه عدم االتساق التي تم التعرف عليها عند فحص  •

 على األسئلة املتعلقة باألحكام املهمة التي تم اتخاذها. 

تلك   . 40أ تشير  وقد  بفحصها.  االرتباط  جودة  فاحص  سيقوم  التي  االرتباط  أعمال  وثائق  على  املكتب  إجراءات  أو  سياسات  تنص  قد 

  
ً
إلى ممارسة فاحص جودة االرتباط للحكم املنهي عند اختياره لوثائق أعمال االرتباط اإلضافية التي سيتم السياسات أو اإلجراءات أيضا

 فحصها فيما يتعلق باألحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط. 

األ  . 41أ مع  االقتضاء،  وعند  االرتباط،  عن  املسؤول  الشريك  مع  املهمة  باألحكام  املتعلقة  املناقشات  تدعم  فريق قد  في  اآلخرين  عضاء 

االرتباط، إلى جانب التوثيق الذي أعده فريق االرتباط، فاحص جودة االرتباط في تقويم ممارسة فريق االرتباط لنزعة الشك املنهي، في 

 حال انطباقها على االرتباط، فيما يتعلق بتلك األحكام املهمة. 

أمثلة ملعوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى    15( )املعدل( 220راجعة )فيما يخص مراجعة القوائم املالية، يقدم معيار امل . 42أ

فريق  يتخذها  قد  التي  املمكنة  والتصرفات  املنهي،  الشك  نزعة  ممارسة  تعيق  قد  التي  املقصودة  غير  املراجع  وتحيزات  االرتباطات، 

 اطات. االرتباط للتخفيف من معوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى االرتب

) . 43أ في معيار املراجعة  التطبيقية ذات الصلة   املتطلبات واملواد 
ً
املالية، تقدم أيضا القوائم  في عام 315فيما يخص مراجعة  ( )املعدل 

ومعايير املراجعة األخرى أمثلة ملجاالت املراجعة التي يمارس فيها املراجع نزعة الشك املنهي،    17( )املعدل(540ومعيار املراجعة )  16( 2019

أو أمثلة للحاالت التي قد يساعد فيها التوثيق املناسب في توفير أدلة بشأن كيفية ممارسة املراجع لنزعة الشك املنهي. وقد تدعم هذه  

 فاحص جودة االرتباط في تقوي
ً
 م ممارسة فريق االرتباط لنزعة الشك املنهي. اإلرشادات أيضا

 )د((25ما إذا كانت املتطلبات املسلكية ذات الصلة املتعلقة باالستقالل قد تم الوفاء بها )راجع: الفقرة 

من الشريك املسؤول عن االرتباط، قبل تأريخ تقرير املراجع، تحمل املسؤولية لتحديد ما إذا   18( )املعدل(220يتطلب معيار املراجعة ) . 44أ

 ، قد تم الوفاء بها. بما فيها تلك املتعلقة باالستقاللكانت املتطلبات املسلكية ذات الصلة، 

 
 36أ-34( )املعدل(، الفقرات أ220معيار املراجعة ) 15

 238( "التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها"، الفقرة أ2019( )املعدل في عام 315معيار املراجعة ) 16

 11( )املعدل( "مراجعة التقديرات املحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات"، الفقرة أ540معيار املراجعة ) 17

 21( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 18



 ة االرتباطات فحوصات جود - (2إدارة الجودة )معيار 

 © االتحاد الدولي للمحاسبين 16من  14صفحة  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 )ه(( 25على اختالف في اآلراء )راجع: الفقرة  ما إذا كانت قد جرت مشاورات بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل أو األمور التي انطوت

التشاور بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل واالختالف في اآلراء داخل فريق االرتباط، أو بين فريق   19( 1يتناول معيار إدارة الجودة ) . 45أ

 ة الجودة الخاص باملكتب.االرتباط وفاحص جودة االرتباط أو األفراد الذين يتولون تنفيذ األنشطة ضمن نظام إدار 

 )و((25كفاية ومناسبة مشاركة الشريك املسؤول عن االرتباط في االرتباط )راجع: الفقرة 

من الشريك املسؤول عن االرتباط أن يحدد، قبل تأريخ تقرير املراجع، أن مشاركته كانت   20( )املعدل(220يتطلب معيار املراجعة ) . 46أ

تم   التي  واالستنتاجات  اتخاذها  تم  التي  املهمة  األحكام  مناسبة  لتحديد  األساس  له  وفر  مما  املراجعة  ارتباط  ومناسبة طوال  كافية 

إليها، في ضوء طبيعة االرتباط وظروفه. ويشير معيار   إلى إمكانية توثيق مشاركة الشريك   21( )املعدل( 220املراجعة )التوصل   
ً
أيضا

املسؤول عن االرتباط بطرق مختلفة. وقد تدعم املناقشات مع فريق االرتباط، وفحص ذلك التوثيق، تقويم فاحص جودة االرتباط 

 كته. لألساس الذي استند إليه الشريك املسؤول عن االرتباط في تحديده لكفاية ومناسبة مشار 

 )ز(( 25فحص القوائم املالية وتقارير االرتباطات )راجع: الفقرة  

فيما يخص مراجعة القوائم املالية، قد يشتمل الفحص الذي يجريه فاحص جودة االرتباط للقوائم املالية وتقرير املراجع بشأنها على   . 47أ

 مع فهم فاحص جودة   النظر فيما إذا كان عرض واإلفصاح عن األمور املتعلقة باألحكام املهمة
ً
التي اتخذها فريق االرتباط متسقا

االرتباط لتلك األمور بناًء على فحصه لوثائق أعمال االرتباط املختارة، ومناقشاته مع فريق االرتباط. وعند فحص القوائم املالية، قد 

ا يتخذ فريق  أن  املتوقع  كان من  بمجاالت أخرى   
ً
أيضا االرتباط على علم  قد  يصبح فاحص جودة  بشأنها مما   مهمة 

ً
أحكاما الرتباط 

يستدعي الحصول على املزيد من املعلومات بشأن إجراءات فريق االرتباط أو استنتاجاته. وتنطبق اإلرشادات الواردة في هذه الفقرة  

 على ارتباطات الفحص، والتقارير املتعلقة بها. 
ً
 أيضا

الخد . 48أ التأكيد األخرى وارتباطات  ارتباطات  االرتباط  فيما يخص  يجريه فاحص جودة  الذي  الفحص  قد يشتمل  العالقة،  مات ذات 

)على سبيل املثال، ما إذا كان    47لتقرير االرتباط، وعند االقتضاء ملعلومات املوضوع، على اعتبارات مشابهة لتلك املوضحة في الفقرة أ

 مع الفهم الذي توصل إليه فاحص جودة عرض أو اإلفصاح عن األمور املتعلقة باألحكام املهمة التي اتخذها فريق اال 
ً
رتباط متسقا

 االرتباط بناًء على اإلجراءات التي قام بتنفيذها فيما يتعلق بالفحص(. 

 (26مخاوف فاحص جودة االرتباط التي لم يتم عالجها )راجع: الفقرة 

املكتب إذا كانت لدى فاحص جودة االرتباط مخاوف لم يتم  قد تحدد سياسات أو إجراءات املكتب األفراد الذين يتم إشعارهم داخل   . 49أ

قد عالجها بشأن عدم مناسبة األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط، أو االستنتاجات التي تم التوصل إليها بناًء على هذه األحكام. و 

طات. وبخصوص تلك املخاوف التي لم يتم عالجها، يكون من بين هؤالء األفراد الفرد املسند إليه مسؤولية تعيين فاحص ي جودة االرتبا

 إجراء مشاورات داخل املكتب أو خارجه )على سبيل املثال، مع جهة مهنية أو تنظيمية(. 
ً
 قد تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب أيضا

 (30–28)راجع: الفقرات  التوثيق

الفقرات   . 50أ )  60إلى    57تتناول  الجودة  إدارة  ا1من معيار  توثيق  الجودة. ولذلك، يخضع فحص جودة (  بإدارة  الخاص  لنظامه  ملكتب 

 لهذا املعيار ملتطلبات التوثيق الواردة في معيار إدارة الجودة )
ً
 (. 1االرتباط الذي يتم تنفيذه وفقا

 يعتمد شكل التوثيق الخاص بفحص جودة االرتباط، ومحتواه ومداه، على عوامل مثل: . 51أ

 ه؛ طبيعة االرتباط ومدى تعقيد •

 طبيعة املنشأة؛ •

 
 82أ-79)ه( وأ31)د( و31(، الفقرات 1معيار إدارة الجودة ) 19

 )أ( 40( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة )  20

 118( )املعدل(، الفقرة أ220عة )معيار املراج  21
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 طبيعة األمور الخاضعة لفحص جودة االرتباط، ومدى تعقيدها؛  •

 مدى وثائق أعمال االرتباط التي تم فحصها.  •

ق تنفيذ فحص جودة االرتباط، واإلشعار باالنتهاء منه، بعدة طرق. وعلى سبيل املثال، قد يوثق فاحص جودة االرتباط فحص  . 52أ
َّ
قد ُيوث

 في تطبيق تقنية املعلومات الخاص بتنفيذ االرتباط. أو قد يوثق فاحص جودة االرتباط الفحص من وثائق أعمال االرتب
ً
اط إلكترونيا

 إجراءات فاحص جودة االرتباط بطرق أخرى، على سبيل املثال، في املحاضر الخاصة بمناقشات فريق  
ً
ق أيضا

َّ
خالل مذكرة. وقد ُتوث

 فيها. االرتباط التي كان فاحص جودة االرتباط ح
ً
 اضرا

)ب( أن تمنع سياسات أو إجراءات املكتب الشريك املسؤول عن االرتباط من تأريخ تقرير االرتباط إلى حين االنتهاء 24تتطلب الفقرة   . 53أ

أثارها فاحص جودة االرتباط. وشريطة استيفاء جميع املتطلبات الخاصة   التي  من فحص جودة االرتباط، ويشمل ذلك حل األمور 

فحص جودة االرتباط، يمكن وضع توثيق الفحص في صورته النهائية بعد تاريخ تقرير االرتباط، ولكن قبل جمع ملف االرتباط بتنفيذ 

النهائي. ومع ذلك، فقد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على ضرورة وضع التوثيق الخاص بفحص جودة االرتباط في صورته النهائية  

 ه.في تاريخ تقرير االرتباط أو قبل
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